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• İşletmelerde ilgilendi ğimiz i şler, 
genel olarak insan -makine 
sistemleridir.

• Bu tür sistemlerin en sorunlu olan 
bölümü, insan unsurudur.

• Bu nedenle; i şletmenin önemi iyi 
anlaşılmas ı gereken unsuru da 
insand ır.
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• İnsan unsuru ile ya şadığımız 
sorun, y önetim a şamasına 
geldi ğimizde birka ç kat daha 
önemli hale gelir.

• Bu nedenle i şletmemizdeki insan 
olgusunu do ğru kavramak ve 
gerekirse önlemleri buna g öre 
almak zorunday ız.
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• İşletme, sadece makineler ve o 
ortamda çalı şan insanlardan 
oluşmaz.

• Eğer bir sistemde insanlar varsa; 
onlarla ilgili alı şkanlıklar, korkular, 
inan ışlar, velhas ıl bir k ültür demeti 
var demektir.
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• Bir i şletmede insanların ta şıdığı
kültür ise do ğrudan içinde 
yaşanılan toplumla ilgilidir.

• Dolay ısıyla bir i şletmedeki 
yöneticilerin öncelikle bu sosyal 
kültüre ili şkin bazı özellikleri iyi 
bilmesi gerekir.
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• Alaturka, İtalyanca k ökenli bir 
sözc üktür.

• Eski T ürk gelenek, g örenek, töre 
ve yaşamına uygun olan anlam ına 
kullan ılır.

• Bu topraklarda ya şayan insanlar 
olarak bizim ya şam, düşünce ve 
davran ış modelimizi ifade eder.
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• Alaturka s özcüğü, zaman içinde 
çıkış anlam ını yitirerek “düzensiz 
ve yöntemsiz” anlam ında 
kullan ılmaya ba şlanm ıştır.

• Doğu toplumlarına özg ü yönetim 
anlay ışı ile y önetici tipini ifade 
etmek üzere kullan ılır olmu ştur.
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• İş ve sosyal ya şamımızda 
alaturkalık; plans ızlık, gelecek 
tasarımı eksikli ği, günlük a şama, 
kolayc ılık, taklitçilik, laubalilik, 
disiplinsizlik, rasgele davranma ve 
gereksiz duygusallık olarak yer 
etmiştir.
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• Az geli şmiş ülke toplumlarını
inceledi ğimizde; az sonra 
sayacağımız özelliklerin pek 
çoğunu g özlüyoruz.

• Haksızlık etmemek ad ına; önemli 
sosyal ve ekonomik de ğişiklikler 
gösterdi ğimizi s öyleyebiliriz. Ama 
kodlanm ış gibi de ğişmeyen yanlar 
da var.
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İşte alaturka yönlerimiz

• Hızlı başlay ıp, daha sonra i şi 
yavaşlatma eğilimindeyiz.

• Statükocuyuz. De ğişime ve 
yenili ğe direniyoruz. De ğişimi 
sevmiyor, çekiniyor, hatta 
korkuyoruz.

• Amaç ve hedeflerimiz ya yok ya da 
yeterli a çıklık ve netlikte de ğil.
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• Eleştirmeyi, su çlamay ı, hatta 
karalamay ı seviyoruz. S ık s ık 
eleştirdi ğimiz halde ele ştirilmeyi 
hiç mi hiç sevmiyoruz.

• Kısa vadeli yakla şım ve çö zümleri 
tercih ediyoruz. G ünü kurtarmaya 
çalışırken, uzun vadede daha 
büyük sorunlar yaratıyoruz.
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• Teorik d üşünmeyi ve teorik e ğitim 
almay ı sevmiyoruz. İşin esas ı ile 
ilgili olmayan pratik çö zümler 
bulmaya çalı şıp kolayc ılığa 
yöneliyoruz.

• Uzmanlık bilgisine yeterli önemi 
ve değeri vermiyoruz. 
Çevremizdekilere önem verip 
kulaktan dolma bilgilerle i ş
yapıyoruz.
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• Merkeziyetçi ve mevzuatçıyız. 
Delege etmekten, yetki + 
sorumluluk + kaynak vermekten 
hoşlanm ıyoruz.

• Çekingeniz. Giri şimci 
yönelimlerimiz d üşük.

• İki kula ğımız ve bir a ğzımız 
oldu ğunu unutmu ş görünüyoruz. 
Dinlemiyoruz. İletişimi sadece 
konu şmak olarak anlıyoruz.
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• Yanlış veya eksik anlatm ış
oldu ğumuz aklımıza gelmiyor. 
Daima anla şılmad ığımız 
kanaatindeyiz. Bizi anlamad ıkları
gibi bir saplantımız var.

• Pek azımızın kitab ında azim diye 
bir s özcük var. Çabuk ve kolay 
vazgeçiyoruz.
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• Uzlaşmayı yeterince aram ıyoruz. 
Çekişmeyi ve iti şip kak ışmayı
seviyoruz.

• Soru sormay ı ve soru sorulmas ını
sevmiyoruz. Sorgulay ıcı değiliz. 
Atılgan olmam ız ve hakk ımızı
aramam ız  gereken pek çok 
durumda pasif kalıyoruz.
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• İş yaşamı ile sosyal ya şamın 
sürd ürülebilirli ği açısından 
kurallar olmas ı gereğini (hukukun 
üstünlü ğünü) içimize 
sindiremedik.

• Yaşamı kurallara g öre oynamak 
yerine, her birimiz kuralları
kendimize uydurmaya çalı şıyoruz.
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• Ne kişisel d üzeyde ne firma 
ölçeğinde ilke ve de ğerlerimiz yok. 
İlke ve de ğerlere önem vermek 
yerine tutars ızlığı ve ilkesizli ği 
benimsiyoruz.

• İşbirli ğine ve ortak çalı şmaya 
yatk ınlığımız yok. İşbirlikleri 
konusunda yeterince a çık ve 
istekli de ğiliz.
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• Birbirimizi ve ba şkasının 
başarısını çekemiyoruz. “Küçü k 
olsun, benim olsun ” veya “Ben de 
olmayan kom şuda da olmas ın”
zihniyetini a şamadık.

• Söylemiyor, s öyleniyoruz. 
Dedikodu yapmay ı seviyoruz.
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• Amaçlarımız ve hedeflerimiz yok. 
Bu nedenle ama çlarla ara çları
birbirine karı ştırıyoruz.

• Duygusal bir topluma mensubuz. 
Ama duygularımızı yönetmeyi 
bilmiyoruz. Bu nedenle s ıklıkla 
istismar ediliyoruz.
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• “Biz” olmay ı başaramıyoruz. “Biz”
yerine “Ben ”leri daha öne 
çıkarıyoruz.

• “Nas ıl olur? ” şeklinde iyi niyet 
ifade etmek ve olumlu d üşünmek 
yerine, “Neden olmaz? ” sorusuna 
cevaplar arıyoruz.
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• Paylaşımcı değiliz. Bilgiyi saklıyor 
ve payla şmaya yana şmıyoruz.

• Makamla onurlanma çabas ınday ız. 
Unvan ımıza, makam ımıza güç
katmak yerine, makam ın gücünün 
arkas ına saklan ıyoruz.

• Unvana, pozisyona, rütbeye ve 
diplomaya gere ğinden fazla önem 
veriyoruz.
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• Hatalara kar şı düzeltici ve önleyici 
bir tutum yerine savunmac ı bir 
yaklaşım içinde diren ç
gösteriyoruz.

• Öğrenmeyi okulla s ınırlı
görüyoruz. Ya şam boyu e ğitimin 
henüz bilincine varamad ık.

• Zamanımızı organize edemiyor ve 
organize olam ıyoruz.
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• Yaratıcı, bulu şçu ve yenilik çi 
düşünce y önünde atılgan de ğiliz. 
İzlemeyi ve taklit etmeyi tercih 
ediyoruz. Lider olmak yerine 
geriden izlemeyi g üvenli 
buluyoruz.

• İşi tartı şmak yerine ki şileri 
tartışmayı yeğliyoruz.

• Özgüven konusunda ciddi 
eksikliklerimiz var.
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• Hatalarda bir ‘günah ke çisi’
arıyoruz. Do ğru veya yanlı ş bir 
sorumlu buluyor ve yarg ısız infaz 
ediyoruz.

• Yaratıcı, yenilik çi d üşünceyi 
yeterince desteklemiyor ve olanak 
yaratm ıyoruz.

• Bardağın boş tarafını görmeyi 
yeğliyoruz. Olumludan çok, 
olumsuza odaklan ıyoruz.
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• Katılımc ılık ve payla şımcılık 
yönümüz geli şmemi ş.

• Grupla şma ve hiziple şme yayg ın. 
İnformal ili şkiler, formel olanların 
çok önünde.

• Takım çalı şmasını bilmiyoruz. 
‘Takım çatı şmasında’ daha 
ustay ız.
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• Stratejik d üşünme, stratejik 
planlama ve stratejik y önetim 
konusunda bilgili de ğiliz. Gelece ği 
planlam ıyoruz. B ütçelerimiz de 
yok. Sadece g ünü kurtarmaya 
çalışıyoruz.

• Mazeret ve bahane üretmekte son 
derece ba şarılıyız.
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• Planlı ve sistemli çalı şmaya alı şık 
değiliz. Y öntemli çalı şmaya 
inanm ıyor ve g üvenmiyoruz.

• İster olumsuz, ister olumlu; 
yaşadıklarımızdan ders almay ı
bilmiyoruz.

• Her zaman ba ş olma çabas ınday ız. 
Apoletsiz bir ya şam tarzını
öğrenemedik.
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• Farklılıklara ve çe şitlili ğe sıcak 
bakm ıyoruz. Kendi farklılı ğımızı
yaratma konusunda istekli de ğiliz.

• Risk almaktan korkuyoruz. 
Kazanc ın kayna ğının risk 
oldu ğunun fark ında değiliz.

• Kaderci ve kederciyiz. Olur olmaz 
herşeyi, “in şallah ” ve “ma şallah ”a 
havale ediyoruz.
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• Başarıya odaklanma ve rotada 
kalma konularında zay ıflıklarımız 
var.

• Küçü k düşünüyor, azla yetiniyor 
ve vizyoner olam ıyoruz.

• Yetki, sorumluluk ve kaynakların 
hepsini kendimizde toplamay ı
seviyoruz. Bunları payla şmayı
sevmiyoruz.
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• İşletmelerimizin ilk elde ihtiyac ı
olan y önetici türünün liderler 
oldu ğunun fark ında değiliz. 
Çevremizde d üşünen insanlar ve 
işletmemizde liderler olmas ından 
mutlu olmuyoruz.

• Tepkici özelliklere sahibiz. 
Düşünmeden abartılı tepki verme 
alışkanlığımız var.
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• Konuları ayrıntılı ara ştırm ıyoruz. 
Yüzeyseliz. Bir buzda ğı ile kar şı
karşıya olabilece ğimiz ihtimalini 
dikkate alm ıyoruz.

• Her zaman otorite aray ışı
içindeyiz. İnisiyatif kullanma 
konusunda çekingeniz.

• Sistemsizli ğin ‘sistem ’ haline 
geldi ği yap ılar olu şturuyoruz.
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• Kurtarıcılarla ya şamaya 
çalışıyoruz. Her zaman bizim 
dışımızda bir kurtarıcı arıyoruz. 
Başkalarının bizi y önlendirmesine 
ve ölçeklemesine ihtiya ç duyuyor 
ve bekliyoruz.

• Her konuda moda y önelimli olduk. 
Modaya abartarak y önleniyoruz.

• İleriyi de ğil geriyi; gelece ği değil 
geçmi şi düşünme eğilimindeyiz.
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• Bir i şe başlıyor ama s üreklili ğini 
nasıl sağlayacağımızı bilmiyoruz. 
Başarısız olan her proje, bizi daha 
atıl hale getiriyor.

• Her sorunu acil hale geldi ğinde 
fark ediyoruz. Acil s ınıfına sokana 
dek her soruna kay ıts ız 
davran ıyoruz.
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• Başarılı oldu ğumuzda bununla 
yetiniyor; ba şarısızlıkta ise yak ıp 
yıkıyoruz. S ürece ve sisteme 
değil; sadece sonu çlara odaklıyız.

• Önce yap ıyor, sonra d üşünüyoruz. 
Önce başlay ıp sora para bulmaya 
çalışıyoruz. Önce ba şlay ıp sonra 
sorunları ö ğrenmeyi deniyoruz.
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• İyiyi hedefliyoruz. Ama kriterlerimiz 
olmad ığından ilerlemeyi ölçemiyoruz. 
Sonu çta vasatla yetiniyoruz.

• Kolay ve önceden denenmi ş yolları
tercih ediyoruz. Ko şulların de ğişmiş
olmasının çö zümleri de de ğiştirmeyi 
gerektirece ğini d üşünm üyoruz. Zor 
olan ın gerekti ği zamanlarda bile ucuz 
ve kolay olan ın peşindeyiz.



GÜRCAN BANGER 36

• Rekabeti sevmiyoruz. 
• Rekabetin anlam ını, “Biz kazanalım, 

onlar kaybetsin ” şeklinde anlıyoruz.
• İyile ştirme konusunda bilin çli de ğiliz. 

Tümden atıp yenisini alma e ğilimi 
içindeyiz. K ökten de ğişimin yarattı ğı
erozyonunun bilincine varamad ık.

• Doğrunun birden fazla olabilece ğini ve 
başkalarının da do ğruları olabilece ğini 
bilmiyoruz.
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• Kendi isteklerimizin yap ılmasında 
bağnaz bir ısrarcılık içindeyiz. 
Başkalarına ya şam hakkı vermiyoruz.

• İyi örne ği olu şturam ıyoruz. “Dedi ğimi 
yap, yaptı ğımı yapma” gibi yanlı ş bir 
tutum içindeyiz.

• Hazır reçeteler önem veriyoruz. Kendi 
özgün çö zümümüz konusunda çalı şkan 
ve giri şken değiliz.
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• İlkelerimiz olmad ığından kuralları
sık ve kolayca esnetiyoruz. Bu 
arada ilkesizli ğe 
savruldu ğumuzun fark ında değiliz.

• Kendimizi k üçü msüyor, 
başkalarını büyütüyoruz.

• Kendi d ışımızda olu şan fikirleri zor 
kabulleniyoruz.
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• Konulara, olaylara ve sorunlara 
objektif de ğil; subjektif
yaklaşıyoruz.

• Yetkinlik alg ımız yok. Çok 
konu şanı, çok biliyor san ıyoruz.

• Bilgi ve uzmanlık ile belagati 
birbirine karı ştırıyoruz.
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• Acil olan ı, en önce yapmak gibi bir 
saplantımız var. Kaynak sorun ile 
görünür sorunu birbirine 
karıştırıyoruz.

• Kazan-Kazan anlay ışında 
olmad ığımızdan, eğer 
kazanam ıyorsak taviz vererek 
idare etmeye çalı şırız.
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Nedir bunlar?

• Bu olumsuz özelliklerimizin bazıları
neden bazıları ise sonu ç.

• Ama her durumda i şletmelerimizin 
başarısını olumsuz şekilde etkiliyor.

• Eğer bunlar neden ise ortadan 
kald ırmam ız gerekiyor.

• Eğer sonu ç ise bunlara yol açan 
nedenleri bulup gerekli önlemleri 
almam ız zorunlu.
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• Tüm bu olumsuz özelliklerimize 
rağmen eğer bir şeye karar verirsek ve 
buna inan ırsak ola ğanüstü bir enerji ve 
sinerji yaratıyoruz.

• Zaman zaman sorunlar yaratsa da; 
önemsenmesi gereken bir esnekli ğimiz 
var.

• Kazanma ve ba şarma konusunda 
hırsımızın olumlu sonu çlarını
alabiliyoruz.
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• Uyarlama ve uyum sa ğlama 
konusunda yetenekli oldu ğumuza 
hiç ku şku yok.

• Değişime direnmekten 
vazgeçtiğimizde h ızlı bir uyum 
süreci ile ba şarıya ula şabiliyoruz.

• Yapmam ız gereken, y üreğimizin 
sıcaklı ğına aklın g ücünü eklemek 
olmalıdır.
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Sorular ınız
Önerileriniz
Katk ılar ınız


