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GE ?

• Kısaca GE olarak bilinen General 
Electric , 1878’de Thomas Alva
Edison tarafından kurulmuştur.

• Çok uluslu bir Amerikan teknoloji ve 
hizmetler şirketleri grubudur.

• 2006 yılındaki net geliri, yaklaşık 21 
milyar ABD dolarıdır.

• 2004 yılındaki çalışan sayısı 315 bin 
kişidir.



GE ?

• GE; uçaklar için jet motorları, elektrik, 
eğlence, finans, gaz türbini, enerji 
üretimi, endüstriyel otomasyon, 
aydınlatma, medikal görüntü işleme, 
medikal yazılım gibi konularda iş
yapar.

• İşte; bu topluluğun 1981-2001 
arasındaki CEO’su Jack Welch idi.



CEO nedir?

• CEO, İngilizce’de “Chief Executive
Officer” sözcüklerinin baş harflerinden 
oluşur.

• CEO; yürütmenin başı olan, her şeyi 
planlayıp uygulayan kişidir.

• Avrupa ve ABD’de ‘genel müdürün 
üstü’ ve ‘yönetim kurulu başkanının 
altı’ olarak tanımlanır.



CEO nedir?

• CEO;
– şirketinin geleceğini yapılandırırken her 

türlü kaynağı akılcı ve verimli biçimde 
kullanan

– şirketini gelişmelere göre konumlandıran

– şirketin başarılarından veya 
başarısızlıklarından birinci derecede 
sorumlu olan

• kişidir.



Jack Welch kimdir?

• Jack Welch, 1981 ile 2001 arasında 
General Electric (GE) şirketinin 
CEO’su olarak görev yapmıştır.

• GE’deki doğru iş kararları verme ve 
eşsiz liderlik stratejileri ile haklı ve 
kalıcı bir ün kazanmıştır.

• Yenilikçi yönetim stratejileri ve liderlik 
tarzı nedeniyle iş çevrelerinde iyi 
tanınır.



Jack Welch

• Görev süresi boyunca Welch, GE’nin
iş tasarımını, her seferinde geleneksel 
iş-merkezli üretim modelinden daha da 
uzaklaşacak şekilde üç kez 
yenilemiştir.



İş Tasarımı 1

• 1 numara ol veya 2 numara ol ya da 
çek git. Ve bunu derhal yap.

• Bu, GE’nin sadece endüstrisinde lider 
olan işletmelere yatırım yapacağını
gösteriyordu.



İş Tasarımı 2

• İşi bitir!  (Work -Out)
• “İşi bitir” tasarımının temel unsuru, 

gereksiz iş adımlarının tespit edilip 
ortadan kaldırılmasıydı.

• Bu, çalışanlar tarafından katılımcı
olarak gerçekleştirildi.



İş Tasarımı 3

• Çözüm sat!
• Bu tasarım, değişen tüketici ihtiyaç ve 

önceliklerini dikkate almayı
hedefliyordu.

• Hedef, satınalma birimlerinden üst 
düzey yöneticilere çevrildi.

• Fiziksel ürün ile ilgili olan ama ona 
bağımlı olmayan, yüksek kârlılığa 
sahip, imalat dışı faaliyetlere yönlenildi.



Sürekli Eğitim

• Jack Welch , bir i şletme okuluna 
büyük yatırımlar yaparak GE ’nin
yeni liderlerinin yeti şmesinin yolunu 
açtı.

• Bu okul, ayn ı zamanda GE ’nin yeni 
iş modellerinin geli ştirilmesi ve 
çalışanlar tarafından h ızla ve do ğru 
biçimde ö ğrenilmesini hedefliyordu.

• ☺ “SARAR Akademi” !…



Welch’in Cevapladığı
Sorular

• Jack Welch’in CEO’luk görevi sırasında 
GE’de cevapladığı soruların şunlar 
olduğunu düşünebiliriz:

• Ürünümü sabitleyip, verimimi 
maksimize ettim mi?

• Donan ım sattı ğım müşterilerime 
aksesuarlar, hizmetler ve finansman 
olanakları sa ğlamak için her türlü
olanağı araştırd ım mı?

• ☺ “SARAR Haute Couture ” !...



Welch’in Cevapladığı
Sorular

• Şirketimin ürün ve ürün ömrü
özellikleri hakk ındaki bilgisini, 
hizmet sa ğlama, riski tespit etme ve 
kârlı finansman kararları yaratmada 
bir avantaj haline getirebildim mi?

• Müşterimin sistem ekonomisini 
kurup, do ğru bir say ısal modelini 
oluşturabildim mi?



Welch’in Cevapladığı
Sorular

• Bu ekonomiyi belirgin bir şekilde 
iyile ştirecek bir çö züm üretebildim mi?

• Çözüm üretme i şini, m üşterimin i şi 
hakk ında bilgi ak ışını sağlayacak özel bir 
ilişkiye d önüştürebildim mi? Bu 
müşterinin ekonomisini, önceliklerini ve 
bunların yarın ne olabilece ğini 
(diğerlerinden daha önce ve daha do ğru 
bir biçimde) anlamam ı sağlıyor mu?



Welch’in Cevapladığı
Sorular

• Etkin bir y önetim kurulu 
başkanlarına / üst d üzey 
yöneticilere y önelik pazarlama 
program ı yaratabildim mi?

• İşte; müşteri çözümlerine dayalı bir iş
tasarımı bu soruları cevaplamalıdır.



Welch’ten Ders 1

• Yönetmeyin!...
• Liderlik yap ın!...
• Jack Welch diyor ki: “Arad ığımız 
şey… Güçsüzleştirmek, depresyona 
sokmak ve kontrol etmekten ziyade; 
enerji verebilen heyecanland ıran ve 
ilham veren her seviyeden lider.”



• Jack Welch , GE için bir vizyon 
yarattı. Bu, “dünyan ın en rekabetçi 
şirketi” olmaktı.

• 20 yıldan fazla bir zaman ını, kurumu 
bu vizyonu gerçe ğe dönüştürmeye 
ateşlemekle ge çirdi.

• Muhteşem enerjisi, rekabetçi ruhu 
ve heyecan k örükleme ve sonu çlara 
ulaşabilme becerisi vard ı ve daima 
bu özelliklere sahip liderler arad ı.



Ne yapmalı?

1. Bir vizyon olu şturun ve bunun 
uygulamaları için di ğerlerini de 
harekete ge çirin.

2. Sizi bezdiren her ayrıntıyı
yönetmeyin.

3. Herkesi dahil edin ve her yerden 
gelen harika fikirlere kap ınızı açık 
tutun.



Welch’ten Ders 2

• Daha çok resmile ştirmeyin!
• Daha az resmile ştirin!...
• Jack Welch diyor ki: “Rahat bir 
şekilde patronun sevimli ideallerine 
meydan okumaya te şvik eden türde 
bir şirket gayriresmili ğinin ne kadar 
önemli oldu ğunu ke şfetmelisiniz.”



Ne yapmalı?

1. Çalışma arkada şlarınızla ve 
patronlarla beyin fırtınaları yap ın.

2. Arada s ırada yap ılan gayriresmi
görü şmeleri dikkate alın.



Welch’ten Ders 3

• Bürokrasiye ho şgörü göstermeyin!
• Bürokrasiyi havaya u çurun!...
• Jack Welch diyor ki: “Bu insanların 

güç lerini kullanma yolu, onları
korumak de ğildir… Fakat onları
gevşetmek ve y önetim katmanlarını
sırtlarından, b ürokrasinin zincirini 
ayaklarından s ökmek ve i şlevsel 
bariyerlerini de yollarından çekip 
almaktır.”



Ne yapmalı?

1. Gereksiz i şleri b ırakın.
2. Meslekta şlarınızla karar alma 

durumunu bir d üzene oturtmak 
için çalı şma yap ın.

3. Çalışma alan ınızı daha gayriresmi
hale getirin.



Welch’ten Ders 4

• Her şeyin yolunda gitti ğini farz 
etmeyin! 

• Gerçekle y üzleşin!...
• Jack Welch diyor ki: “ İnsanları bir 

değişim s ürecine nas ıl taşırs ınız? 
İşe gerçekle ba şlay ın… Herkes ayn ı
gerçekleri g örünce, genel olarak 
herkes ayn ı sonu çta birle şecektir.”



Ne yapmalı?

1. Şeylere taze bir g özle bak ın.
2. “Yanlı ş senaryo ” tuza ğına 

düşmeyin.
3. Birka ç seçeneğiniz (örne ğin B 

plan ınız) bulunsun.



Welch’ten Ders 5

• İşleri karma şıklaştırmay ın!
• Kolayla ştırın!...
• Jack Welch diyor ki: “Yalın olman ın 

insanlar için ne kadar zor oldu ğuna, 
yalın olmaktan ne kadar çok 
korktuklarına inanamazs ınız. Net 
gerçek çi insanlar en yalın 
olanlard ır.”



Ne yapmalı?

1. Çalışma alan ınızı yalınla ştırın.
2. Toplantılarınızı yalınla ştırın.
3. Karmaşık notları ve mektupları

basitle ştirin.



Welch’ten Ders 6

• Değişimi bir tehdit olarak g örmeyin!
• Değişimi bir fırsat olarak g örün!...
• Jack Welch diyor ki: “Oyun 

değişecek, mutlaka şiddetli bir 
şekilde de ğişecektir.”



Ne yapmalı?

1. Değişimin burada hep kalaca ğını
bilin.

2. En az bekleneni bekleyin ve bir 
adım önde kalmak için daha çabuk 
hareket edin.

3. Çevrenizdekileri ya şamlarını
etkileyecek olan de ğişime 
hazırlay ın.



Welch’ten Ders 7

• Otoriteyle y önetmeyin!
• Diğerlerine enerji vererek liderlik 

yapın!...
• Jack Welch diyor ki: “Ü reticili ğin –

gerçek ve s ınırs ız üreticilik - nereden 
geldi ğini biliyoruz. Meydan okunmu ş, 
güç lendirilmi ş, heyecanlı, 
ödüllendirilmi ş kişi ekip 
çalışmasından gelir.”



Ne yapmalı?

1. Asla g özdağı vererek liderlik 
yapmay ın.

2. Diğerlerini emeklerinin kuruma 
nasıl yararlı oldu ğu konusunda tam 
olarak bilgilendirin.

3. Çalışma arkada şlarınıza ve 
müşterilerinize elyazısıyla
“Teşekkürler” notları gönderin.



Welch’ten Ders 8

• Geleneğe sayg ı göstererek i ş
yapman ın devri ge çti.

• Geleneğe meydan okuyun!...
• Jack Welch diyor ki: “A şama aşama 

ilerlemekten ka çının ve bir s ıçray ış
yakalay ın.”



Ne yapmalı?

1. “Bunu neden b öyle yap ıyoruz? ”
toplantısı düzenleyin.

2. Kendi b ölümünüzden çalı şma 
arkadaşlarınızı şirketteki önemli 
bir şeyi değiştirmek için fikir 
bulmaya davet edin.

3. Geleneksel felsefeyle ters 
düşmekten korkmay ın.



Welch’ten Ders 9

• Hiyerar şi yönetmesin!
• Zekâyı yönetici yap ın!...
• Jack Welch diyor ki: “… bir şirketin 

herhangi bir kaynaktan, herhangi bir 
yerden s ürekli olarak ö ğrenme 
arzusu ve kabiliyeti –ve bu bilgiyi 
hızlı bir şekilde harekete 
dönü ştürmesi- esas rekabet 
avantajıdır.”



Ne yapmalı?

1. Haftada bir saatinizi rakiplerinizin 
neler yaptı ğını öğrenerek harcay ın.

2. Kendisini e ğitime ve ö ğrenime 
adamış kurumlar için çalı şın.



Welch’ten Ders 10

• Temkinli davranmay ın!
• Her gün bir ad ım atın!...
• Jack Welch diyor ki: “Hâlâ oturup 

durmay ın. Hâlâ oturmakta olan 
herkes için, bacaklarının kendi 
altlarında ezilece ği garantisini 
verebilirsiniz.”



Ne yapmalı?

1. Hızlı yaşayın. Zaman kaybetmeyin.
2. Kararlarınızı hızlı alın.
3. Daha sıkı çalı şın.



Welch’ten Ders 11

• Sayılar, önceli ğiniz olmas ın!
• Değerler, önceli ğiniz olsun!...
• Jack Welch diyor ki: “Kariyerimin 

başlarında … say ıların üzerine çok 
fazla odaklanan birçok y öntem vard ı. 
… ve de tak ım kurmak, fikirleri 
paylaşmak, di ğerlerini 
heyecanland ırmak de ğerleri üzerine 
çok çok daha az yol vard ı.”



Ne yapmalı?

1. Örneklerle y önlendirin.
2. Bırak ın, değerler hakim olsun.



Welch’ten Ders 12

• Her şeyi y önetmeyin!
• Daha az yönetin!...
• Jack Welch diyor ki: “ İnsanların 

içindeki özg üveni y önetemezsiniz.”



Ne yapmalı?

• Anlams ız detaylara saplan ıp 
kalmay ın.

• Daha az yönetin.



Welch’ten Ders 13

• Sadece önemli oyunculara 
odaklanmay ın!

• Herkesi dahil edin!...
• Jack Welch diyor ki: “ İş, ‘tamam ıyla 

her insandan zekâ kapma ile 
ilgilidir. Ne kadar çok insandan 
bunu kaparsan ız, zekâ o kadar 
iyidir.’ ”



Ne yapmalı?

1. Daha fazla katılın.
2. Herkesin sesini duymak için özg ür 

hissettirin.
3. Resmi olmayan bir beyin fırtınas ı

oturumu önerin.



Welch’ten Ders 14

• Ajandan ıza bağlı kalmay ın!
• Ajandan ızı yeniden d üzenleyin!...
• Jack Welch diyor ki: “Kendini 

sürekli yenileyen, ge çmi şini silen, 
değişime uyum sa ğlayan bir şirket 
olmak istiyoruz.”



Ne yapmalı?

1. Alternatif planlar ve se çenekler 
geliştirin.

2. Beklenmeyeni bekleyin.



Welch’ten Ders 15

• Yavaş hareket etmekten vazge çin!
• Hızlı yaşayın!...
• Jack Welch diyor ki: “Hız, her 
şeydir. O, rekabetteki vazge çilmez 
bileşendir.”



Ne yapmalı?

1. Kararlara ‘tak ılıp’ kalmay ın.
2. Daha hızlı ileti şim kurun.
3. Her aktivitenize / s ürecinize h ızı

dahil edin.



Welch’ten Ders 16

• Endişeler sizi y önetmesin!
• Güven aşılay ın!...
• Jack Welch diyor ki: “Hızın, 

sadelikten geldi ğinin kesinli ği 
kadar, sadelik de özg üven üzerine 
temellenir.”



Ne yapmalı?

1. İnsanların sizin önce fikirlere 
değer verdi ğinizi bilmelerini 
sağlay ın.

2. Çalışma alan ınızı sadele ştirin.
3. Eğitime odaklan ın.



Welch’ten Ders 17

• Mütevazı hedefler belirlemeyin!
• Esnek hedefler belirleyin!...
• Jack Welch diyor ki: “… kendine 

güvenli insanlar, en son g üçlü olan 
‘imkâns ıza’ ulaşmada bunun kendi 
çabalarının bir özelli ği oldu ğunu 
bilirler.”



Ne yapmalı?

1. Ulaşılamayana ula şın.
2. Ondalık noktas ını unutun.
3. Kendinizi -ya da bir ba şkasını-

esnek bir hedeften geri kald ı diye 
cezaland ırmay ın.



Welch’ten Ders 18

• Sınırlara sayg ı göstermekle 
uğraşmayın!

• Sınırları ortadan kald ırın!...
• Jack Welch diyor ki: “Sınırı olmayan 

davran ışlar, fikirleri de ğerleri 
temelinde ölçerler; fikri ortaya atan 
kişinin hiyerar şideki yerine g öre 
değil.”



Ne yapmalı?

1. Herkesten fikir almaya bak ın.
2. İyi fikirler için şirketin d ışına 

baktığınızdan emin olun.
3. Sınırları kald ırmay ı asla 

bırakmay ın.



Welch’ten Ders 19

• Detaylı planlar içinde bo ğulmay ın!
• Bir vizyon olu şturun!...
• Jack Welch diyor ki: “Liderler, 

Roosevelt’ten Churchill’e, Reagan ’a 
kadar kimi alırsan ız, şeylerin nas ıl 
daha iyi yap ılabilece ğinin net 
vizyonlarıyla insanları büyüler.”

• M. K. Atatürk de bu nedenle b üyük 
bir liderdir.



Ne yapmalı?

• Vizyonunuzu not alın.
• Detaylardan ka çının.
• Vizyonları gerçe ğe dönüştürmede 

en yetenekli olan ı işe alın ve 
destekleyin.



Welch’ten Ders 20

• İyi fikirleri, sadece şirket içinde 
aramay ın!

• İyi fikirleri her yerde aray ın!...
• Jack Welch diyor ki: “Nereden 

geldi ğine bakmaks ızın bir şeyler 
öğrenmek bir onurdur.”



Ne yapmalı?

1. Kendinize ve şirketinizin tüm 
cevaplara sahip oldu ğunu 
düşünmeyin.

2. Rakipler üzerine çalı şın.
3. Çevrenizdeki herkesin, sizin tüm 

fikirlere nereden geldiklerine 
bakmaks ızın ilgili oldu ğunuzu 
bilmesini sa ğlay ın.



Welch’ten Ders 21

• Diğerlerinin g ölgede kalmas ına izin 
vermeyin!

• Performans g östermeleri için 
diğerlerini harekete ge çirin!...

• Jack Welch diyor ki: “ İnsanlara 
özgüven vermek, yapabilece ğim en 
en önemli şeydir.”



Ne yapmalı?

1. Asla kabaday ılık yapmay ın ve 
insanların g özlerini korkutmay ın.

2. Var olan tüm aklı kullan ın.
3. Herkesin en iyi fikrin kazand ığını

bilmesini mutlaka sa ğlay ın.



Welch’ten Ders 22

• Kalite, sadece y önetimin i şi değildir.
• Kalite, ‘sizin ’ işinizdir.
• Jack Welch diyor ki: “ ‘Altı Sigma ’

bug üne kadar sahip oldu ğumuz en 
önemli e ğitim. Harvard İşletme 
Okulu ’na gitmekten daha iyi.”



Ne yapmalı?

1. İşinizde övünün.
2. Kalite e ğitimi isteyin.
3. Kalitenin ba şkalarının i şi oldu ğunu 

asla d üşünmeyin.



Welch’ten Ders 23

• Değişimin sona erece ğini 
düşünmeyin!

• Değişim asla sona ermez / ermemeli.
• Jack Welch diyor ki: “Bilgelik, kurum 

hâlâ kazan ırken onu de ğiştirmede 
yatıyor olabilir – şirketi, aslında 
herkesin olabilece ğini hayal 
ettiğinden daha çok kazan ırken 
tekrar g üç lendirmek.”



Ne yapmalı?

• Gerçekle y üzleşin ve de ğişimin iyilik 
için burada oldu ğunu bilin.

• Gayriresmi bir ‘de ğişim toplantısı’
önerin.

• Uzun d önem ve k ısa dönem 
değişikliklerini d üşünün.



Welch’ten Ders 24

• Her zaman ciddi olmay ı bir ‘tarz’
haline getirmeyin.

• Eğlenin, i şi eğlenceli hale getirin.
• Jack Welch diyor ki: “Büyük bir şirketi 

yürütmek … şirketi kendisini asla o 
kadar da ciddiye almas ına izin 
vermemek ve ona s ürekli d ünk ü
gazetelerin bug ün genelde bir şeyleri 
paketlemek için kullan ıld ığını
hatırlatmak anlam ına geliyor.”



Ne yapmalı?

1. Gayriresmili ği yaşam tarzınız 
haline getirin.

2. Size meydan okuyan bir i ş bulun.
3. Ayn ı işte sonsuza kadar kalmay ın.
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Teşekkürler …


