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•• 18681868--1951 y1951 yııllarllarıı arasarasıında yanda yaşşamamışış olan olan 
FransFransıız dz düüşşüünnüür r AlainAlain diyor ki:diyor ki:

•• ““Hata iHata işşlemenin lemenin şşaaşışılacak bir taraflacak bir tarafıı
yoktur. Hata, her tyoktur. Hata, her tüürlrlüü bilginin ilk bilginin ilk 
şşeklinden baeklinden başşka bir ka bir şşey deey değğildir.ildir.””
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•• 18791879--1955 y1955 yııllarllarıı arasarasıında yanda yaşşamamışış üünlnlüü
fizikfizikççi i AlbertAlbert Einstein diyor ki:Einstein diyor ki:

•• ““Hata yapmayan insan yoktur. KiHata yapmayan insan yoktur. Kişşinin inin 
insanlinsanlııktaki derecesi, hatalarktaki derecesi, hatalarıınnıı kabul kabul 
edip dedip düüzeltmek izeltmek iççin gin göösterdisterdiğği gayret ve i gayret ve 
titizlikle titizlikle ööllçüçülmelidir.lmelidir.””
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KavramKavramıın Cazibesin Cazibesi

•• Bir yBir yööneticiyi hataya mahkum neticiyi hataya mahkum 
edebilecek ilk unsur, kavramedebilecek ilk unsur, kavramıın n 
cazibesidir.cazibesidir.

•• ÖÖrnerneğğin performans dein performans değğerleme, berleme, bööyle yle 
heyecanlandheyecanlandııran kavramlardan birisidir.ran kavramlardan birisidir.

•• YYöönetici, tannetici, tanıımmıınnıı veya gerveya gerççekten ekten 
ihtiyacihtiyacıı olup olmadolup olmadığıığınnıı bilmedibilmediğği i 
cazibelere cazibelere ‘‘kurbankurban’’ olur.olur.
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KKöörlerleşştiren Rutintiren Rutin

•• Her gHer güün n yapageldiyapageldiğğimizimiz iişşleri leri 
sorgulamaz oluruz.sorgulamaz oluruz.

•• Ezelden ebede aynEzelden ebede aynıı şşekilde devam ekilde devam 
edecekmiedecekmişş gibi gelir bize.gibi gelir bize.

•• BBööylece fylece fıırsatlarrsatlarıı kakaççıırrıırken, yaklarken, yaklaşşan an 
tehditleri gtehditleri gööremeyecek kadar kremeyecek kadar köörlerleşşiriz.iriz.

•• Zaman zaman rutinleZaman zaman rutinleşşmimişş olanolanıı sormak sormak 
gerekir.gerekir.
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Tembel DTembel Düüşşüüncence

•• İİnsan zihni, soru sormaynsan zihni, soru sormayıı unuttuunuttuğğunda unda 
tembelletembelleşşmeye bameye başşlar.lar.

•• ÇÇevresinde (ve tabii ievresinde (ve tabii işşletmede) olup letmede) olup 
bitenleri kaybitenleri kayııtstsıız ve ilgisiz olarak izlemeye z ve ilgisiz olarak izlemeye 
babaşşlar.lar.

•• FarkFarkıındalndalııkla, yakla, yaşşamamıın genellemelerinden n genellemelerinden 
ve basitleve basitleşştirmelerinden zihnimizi tirmelerinden zihnimizi 
kurtarmak zorundaykurtarmak zorundayıız.z.
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Kendine KilitlenmekKendine Kilitlenmek

•• YYööneticinin baneticinin başışına gelebilecek en na gelebilecek en öönemli nemli 
tehditlerden birisi, kendi dtehditlerden birisi, kendi düüşşüüncesine ncesine 
kilitlenmikilitlenmişş kalmaktkalmaktıır.r.

•• Bu durumda Bu durumda ışıışık ile gk ile göölge, siyah ile lge, siyah ile 
beyaz, ses ile suskunluk arasbeyaz, ses ile suskunluk arasıındaki fark ndaki fark 
izlenemez olmaya baizlenemez olmaya başşlar.lar.

•• Her taraf monoton bir renksizliHer taraf monoton bir renksizliğğe e 
bbüürrüünnüür. r. 
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DeDeğğiişşimi Gimi Göörememekrememek

•• EEğğer er ööllççmmüüyorsanyorsanıız, z, öönce farknce farkıında nda 
olamazsolamazsıınnıız, sonra yz, sonra yöönetemezsiniz.netemezsiniz.

•• DoDoğğru deru değğiişşkenleri ve kriterleri kenleri ve kriterleri 
kullanarak kullanarak ööllçüçümler yapmayan bir mler yapmayan bir 
yyöönetici, bir snetici, bir süüre sonra olure sonra oluşşan ciddi an ciddi 
dedeğğiişşimin nedenlerini anlamakta imin nedenlerini anlamakta 
zorlanzorlanıır.r.
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Dengeli KarDengeli Karışıışımm

•• YaYaşşam, sadece duygulardan veya am, sadece duygulardan veya 
akakııldan ibaret deldan ibaret değğildir.ildir.

•• İşİş yayaşşamamıında banda başşararıı aklaklıın gn güüccüü kadar kadar 
duygularduygularıın sn süürrüükleyicilikleyiciliğğini de gerektirir.ini de gerektirir.

•• DoDoğğru karru karışıışımmıı bulmak lazbulmak lazıım.m.

•• Duygusal giriDuygusal girişşim gim güüccüü, akl, aklıın yn yöönetim netim 
yetkinliyetkinliğği ile dengelenmeli.i ile dengelenmeli.
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Hepsini Birden YapmakHepsini Birden Yapmak

•• Size 10 tane topu aynSize 10 tane topu aynıı anda atsam anda atsam 
muhtemelen himuhtemelen hiççbirini tutamazsbirini tutamazsıınnıız.z.

•• Ama bir ya da iki top atsam, bir tane Ama bir ya da iki top atsam, bir tane 
tutabilme olastutabilme olasııllığıığınnıız yz yüükselir.kselir.

•• AkAkııllllıı yyöönetici, inetici, işşletmesinin letmesinin “ç“çekirdek ekirdek 
iişşinininin”” farkfarkıındadndadıır. Kendi ir. Kendi işşinde de inde de 
delege etmeyi dodelege etmeyi doğğru biru biççimde kullanimde kullanıır.r.
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FarklFarklıılalaşşmakmak

•• Her baHer başşararııllıı iişşletmenin mantletmenin mantıık k 
ççererççevesinde bir alanda uzmanlevesinde bir alanda uzmanlıık k üüst st 
ddüüzeyinde olmak var.zeyinde olmak var.

•• Kendi iKendi işşinde uzmanlinde uzmanlığıığı yakalayan iyakalayan işşletme, letme, 
kendi farklkendi farklııllığıığınnıı yaratacak yetkinliyaratacak yetkinliğğe de e de 
ulaulaşışıyor.yor.

•• BaBaşşararııllıı yyöönetici, netici, şşirketin dikkatinin irketin dikkatinin 
dadağığılmaslmasıına izin verecek hatalar yapmaz.na izin verecek hatalar yapmaz.
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Performans DePerformans Değğerlemeerleme

•• Pek Pek ççok yok yöönetici, performans denetici, performans değğerleme erleme 
konusunda bakonusunda başşararııssıız z ççalalışışanlara anlara 
yoyoğğunlaunlaşşmmışışttıır.r.

•• BunlarBunlarıı nasnasııl ayl ayııklayabileceklayabileceğği konusunda ciddi i konusunda ciddi 
anlamda zaman harcar.anlamda zaman harcar.

•• Halbuki yHalbuki yüüzde 90 gibi bir orana sahip olan zde 90 gibi bir orana sahip olan 
ortalama personelin performansortalama personelin performansıınnıın n 
artartıırrıılmaslmasıına daha fazla zaman ayna daha fazla zaman ayıırsa elde rsa elde 
edecekleri edecekleri ççok daha bok daha büüyyüüktktüür.r.
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Sorunu BulmakSorunu Bulmak

•• Bir iBir işşletmede her zaman sorun vardletmede her zaman sorun vardıır.r.

•• ÖÖnemli olan, sorunlarnemli olan, sorunlarıı bulup ortaya bulup ortaya 
ççııkaracak sistematikaracak sistematiğği kurabilmektir.i kurabilmektir.

•• KKööttüü yyöönetici sorundan kanetici sorundan kaççıınnıır; iyi r; iyi 
yyöönetici sorunu bulup netici sorunu bulup ççııkarmaya ve karmaya ve 
çöçözmeye zmeye ççalalışıışır.r.
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Yeni FYeni Fıırsatlar Yaratmakrsatlar Yaratmak

•• İİyi yyi yöönetici, bir netici, bir çöçözzüüm m üüretirken; bunun retirken; bunun 
aynaynıı zamanda yeni fzamanda yeni fıırsatlar yaratmasrsatlar yaratmasıına na 
dikkat eder.dikkat eder.

•• Bu nedenle bir Bu nedenle bir çöçözzüüm m üüzerinde zerinde ççalalışıışırken, rken, 
alternatif alternatif çöçözzüümlere kafa yorar.mlere kafa yorar.

•• KKööttüü yyöönetici inetici iççin ise in ise öönemli olan sorunun nemli olan sorunun 
bir an bir an öönce gnce gööz z öönnüünden kalkmasnden kalkmasııddıır.r.
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İİyi Bir yi Bir ÇöÇözzüümm……

•• Bir kitabBir kitabıın iyi dn iyi düüşşüünnüülmlmüüşş reklâmreklâmıı::

•• Bir Bir İİngiliz roman yazarngiliz roman yazarıı, roman, romanıınnıın daha n daha 
fazla satmasfazla satmasıı iiççin hiin hiççbir tanbir tanııttıım m ççalalışışmasmasıı
yapmadan gazeteye ilan verir: yapmadan gazeteye ilan verir: ““XXX XXX 
isimli romanda tasvir edilen isimli romanda tasvir edilen MissMiss
SarahSarah’’aa benzeyen bir kadbenzeyen bir kadıınla nla 
evleneceevleneceğğim. Lim. Lüütfen mektupla tfen mektupla 
babaşşvurun. vurun. İİmza: mza: LordLord XYZXYZ””
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ÇöÇözzüümmüün An Ağığırlrlığıığı

•• İşİş yayaşşamamıındaki pek ndaki pek ççok soruna kok soruna köökten kten 
çöçözzüümler getirmek mmler getirmek müümkmküündndüür.r.

•• Fakat Fakat çöçözzüümlerin bazmlerin bazıılarlarıı, uygulaman, uygulamanıın n 
devamdevamıında yeni sorunlar yaratnda yeni sorunlar yaratıır.r.

•• İİyi yyi yöönetici, her netici, her çöçözzüümde mde 
ssüürdrdüürrüülebilirlilebilirliğği ve paydai ve paydaşşlarlarıın n 
durumunu dikkate aldurumunu dikkate alıır. Kr. Kööttüü yyöönetici, netici, 
sadece malum sorunu sadece malum sorunu çöçözmeye zmeye ççalalışıışır.r.
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Sorunu Sorunu ÇöÇözmeli mi?zmeli mi?

•• İİyi yyi yöönetici inetici iççin sorun, in sorun, ööncelikle bir ncelikle bir 
analiz konusudur.analiz konusudur.

•• İİyi yyi yöönetici, bir sorunun acil ve kendi netici, bir sorunun acil ve kendi 
babaşışına na çöçözzüümmüünnüün, daha ciddi yeni n, daha ciddi yeni 
sorunlar yaratacasorunlar yaratacağığınnıı bilir.bilir.

•• İİyi yyi yöönetici inetici iççin sorunun in sorunun çöçözzüümmüü, ayn, aynıı
zamanda dozamanda doğğru zaman, doru zaman, doğğru mekân ru mekân 
ve dove doğğru yru yööntem demektir.ntem demektir.
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Sorunu Sorunu ÇöÇözemezsekzemezsek

•• Kimi zaman bir sorunun Kimi zaman bir sorunun çöçözzüümmüü iiççin in 
pek pek ççok deneme yapmak gerekir.ok deneme yapmak gerekir.

•• SonuSonuççta sorun ta sorun çöçözzüülemese bile; lemese bile; 
yyöönetici, sorun analizi ve netici, sorun analizi ve çöçözzüüm sentezi m sentezi 
konusunda yetkinlik gelikonusunda yetkinlik gelişştirir.tirir.

•• Bu kapsamda baBu kapsamda başşka sorunlarka sorunlarıın n çöçözzüümmüü
üüzerinde de zerinde de ççalalışıışılmlmışış olur.olur.



NEV Danışmanlık 19

Sorun ve Sorun ve ÇöÇözzüümm

•• Daha iyi hapishaneler yaparak trafik Daha iyi hapishaneler yaparak trafik 
susuççlarlarıınnıı azaltamazsazaltamazsıınnıız.z.

•• Bazen sorunun Bazen sorunun çöçözzüümmüü, sorunun , sorunun 
ggöörrüüldldüüğğüü yerde deyerde değğildir.ildir.

•• Uygulanan Uygulanan çöçözzüümlerin gmlerin göörrüünnüür olanla r olanla 
mmıı, yoksa sorunun kaynak nedeni ile mi , yoksa sorunun kaynak nedeni ile mi 
ilgili olduilgili olduğğunu fark etmek gerekir.unu fark etmek gerekir.
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Sorun Nerede?Sorun Nerede?

•• Bazen Bazen çöçözzüüm, sorunun im, sorunun iççinde olabilir.inde olabilir.
•• Sistemin deSistemin değğerler zinciri incelenerek erler zinciri incelenerek 

uygun duygun düüzenlemeler ile zenlemeler ile çöçözzüümler mler 
bulunabilir.bulunabilir.

•• İİyi yyi yöönetici, kendi denetici, kendi değğerler zincirini iyi erler zincirini iyi 
tantanııyan yyan yööneticidir.neticidir.

•• KKööttüü yyöönetici, ya anetici, ya ağğaaççlarlarıı ggöörmez ya da rmez ya da 
ormanormanıı..
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VarsayVarsayıımlarmlar

•• KKööttüü yyöönetici, varsaynetici, varsayıımlarmlarıına sadna sadıık k 
kalmaykalmayıı tercih eden ytercih eden yööneticidir.neticidir.

•• İİyi yyi yöönetici inetici iççin varsayin varsayıımlar, zaman zaman mlar, zaman zaman 
sorgulanmassorgulanmasıı gereken konulardgereken konulardıır.r.

•• İİyi yyi yöönetici, zaman inetici, zaman iççinde (veya koinde (veya koşşullarullarıın n 
dedeğğiişşimine baimine bağğllıı olarak) kabullerin olarak) kabullerin 
gegeççersiz kalabileceersiz kalabileceğği fikrini benimser.i fikrini benimser.
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Sahte GenellemelerSahte Genellemeler

•• En iyi bildiEn iyi bildiğğimizi sandimizi sandığıığımmıız z şşeyler, eyler, 
pekâlâ yanlpekâlâ yanlışış olabilir. olabilir. ((PeterPeter SengeSenge, Be, Beşşinci Disiplin ve inci Disiplin ve 

FastFast CompanyCompany Dergisi ve kurbaDergisi ve kurbağğa deneyi + yavaa deneyi + yavaşş dedeğğiişşim)im)

•• Bu yanlBu yanlışış bilgiler bilgiler üüzerine kurguladzerine kurguladığıığımmıız z 
didiğğer bilgilerin de yanler bilgilerin de yanlışış olma ihtimali olma ihtimali 
var.var.

•• İİyi yyi yöönetici, netici, öözellikle piyasa hakkzellikle piyasa hakkıındaki ndaki 
yanlyanlışış genellemelerden sakgenellemelerden sakıınnıır.r.
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Tek Cevaba KilitlenmekTek Cevaba Kilitlenmek

•• KKööttüü yyöönetici, banetici, başşararııllıı bir bir öörnerneğğin kendi in kendi 
sorunlarsorunlarıına tek na tek çöçözzüüm oldum olduğğu saplantu saplantııssıı
iiççindedir. Malum indedir. Malum öörnerneğğin in öözgzgüün n 
kokoşşullarullarıınnıı anlamayanlamayıı reddeder.reddeder.

•• Bu hata, gerBu hata, gerççekte tek doekte tek doğğru cevaba ru cevaba 
kilitlenmeye kilitlenmeye şşartlandartlandııran eran eğğitim itim 
sisteminin yarattsisteminin yarattığıığı bir sorundur.bir sorundur.
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GiriGirişşimci imci -- YYööneticinetici

•• YYööneticiler, operasyonlardan sorumlu neticiler, operasyonlardan sorumlu 
kikişşilerdir. Dilerdir. Düünnüün isteklerini bugn isteklerini bugüünnüün n 
operasyonlaroperasyonlarıı ile karile karşışılamaya lamaya ççalalışıışırlar.rlar.

•• GiriGirişşimciler ise fimciler ise fıırsatlarla ilgilenirler. rsatlarla ilgilenirler. 
BugBugüünnüün ihtiyan ihtiyaççlarlarıından yola ndan yola ççııkarak karak 
yaryarıınnıın isteklerini yaratn isteklerini yaratıırlar.rlar.

•• GiriGirişşimciler iimciler iççin en bin en büüyyüük hata, yk hata, yöönetici netici 
olmaya soyunmaktolmaya soyunmaktıır.r.
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GiriGirişşimci imci -- YYööneticinetici

•• GiriGirişşimcilik ve yimcilik ve yööneticilik ineticilik iççin farklin farklıı
yetkinlik ve beceriler gerekir.yetkinlik ve beceriler gerekir.

•• İşİşin bain başşlanglangııccıında ynda yöönetici olmak netici olmak 
durumunda kalan giridurumunda kalan girişşimci, ilk uygun imci, ilk uygun 
ffıırsatta bu pozisyonu bir profesyonele rsatta bu pozisyonu bir profesyonele 
bbıırakmayrakmayıı tercih etmelidir.tercih etmelidir.

•• Israr, onarIsrar, onarıılmaz hatalara yol almaz hatalara yol aççabilir.abilir.
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Kurum Kurum İİççi Girii Girişşimcilikimcilik

•• Bir iBir işşletmenin letmenin ççalalışışanlaranlarıı, yeni i, yeni işş ve ve 
iyileiyileşştirme ftirme fıırsatlarrsatlarıı konusunda iyi bir konusunda iyi bir 
kaynaktkaynaktıır.r.

•• İİyi ve kyi ve kööttüü yyöönetici arasnetici arasıındaki ndaki 
farklardan birisi, ifarklardan birisi, işşletmedeki insan letmedeki insan 
kaynakaynağığından yenilikndan yenilikççilik anlamilik anlamıında nda 
yararlanma dyararlanma düüzeyidir.zeyidir.
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OrtaklOrtaklıık ?k ?

•• Bir Bir şşirket ortairket ortağığı şşööyle diyor:yle diyor:

•• ““Ortaklar olmasaydOrtaklar olmasaydıı, ne kadar kolay , ne kadar kolay 
olurdu olurdu şşu ortaklu ortaklıık?k?””

•• Okullar olmadan Milli EOkullar olmadan Milli Eğğitimitim’’i yi yöönetmek netmek 
gibi bir gibi bir şşeyey……

•• BaBaşşararııllıı iişşletmeler iletmeler iççin iyi yin iyi yööneticiler neticiler 
gerekli.gerekli.
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SorularSorular

ÖÖnerilerneriler

KatkKatkıılarlar


