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YAZAR HAKKINDA

Ahmet Şerif İzgören 1965 yılında İzmir’de doğdu. 1983 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni,
1987’de Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nü bitirdi. Türk Silahlı
Kuvvetleri’nde üsteğmen rütbesine kadar görev yaptı. 1991 yılında ordudan istifa etti.
Aynı yıl Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi’ni kurdu ve bu şubenin müdürü olarak
dört yıl görev yaptı. Bu dönemde, Bursa’nın ilk kültür merkezini açtı. Türkiye’nin tek
çeviri dergisini çıkarttı. On altı tiyatro, müzik, resim kulübünün fahri başkanlığını yaptı.
1995 yılında özel sektöre transfer oldu; iki ayrı firmada genel müdürlük yaptı. 1996 yılında
AIESEC Yüksek Danışmanlar Konseyi Üyesi olarak hizmette bulundu.

İngiltere (Sunley Management Center) ve Türkiye’de zaman yönetimi, finans, liderlik,
beden dili, işletme yönetimi ve yönetim modelleri, satış ve pazarlama, iletişim, şirket
fonksiyonları, karar alma teknikleri, stres yönetimi, motivasyon, yaratıcı liderlik, bench-
marking vb. konularda birçok seminere katıldı ve eğitim aldı. Daha sonra bu alanlarda yurt
içinde ve yurt dışında eğitimler verdi. Liderlik, takım çalışması, yönetim ve iletişim



alanında yurt dışı da dâhil olmak üzere birçok üniversite ve platformda 500’ü aşkın
seminer verdi. Hâlen bu konularda Türk ve yabancı birçok kuruluşa, eğitim ve danışmanlık
hizmeti vermektedir. Aynı zamanda, Türkiye Uğur Böcekleri Projesi’nde mavi uğur böceği
olarak görev yapmaktadır.

İzgören çalıştığı kurumlarda değişim yaratması ve sistem oluşturmasıyla tanındı.

Kurucusu olduğu Academy International / İZGÖREN&AKIN Eğitim ve Danışmanlık
firmasının 1996’dan beri; ELMA Yayınevi’nin (Akademi Artı Yayıncılık AŞ) 1999’dan
beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevindedir.

On tanesi iş ve yönetim ile kişisel gelişim konularında olmak üzere toplam on dört kitabı
yayımlanmıştır. Bunlardan beş tanesi on binin, üç tanesi de altmış binin üzerinde
satılmıştır.

www.izgoren.com
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TEŞEKKÜR

On iki yıldır bana omuz veren dürüst ortağım Hakan’a, “adam olmak” deyince aklıma gelen insan Umut’a, iyilik

ve insanlık için yaratılmış içten Selin’e, yuvam dâhil her şeyimi emanet edebileceğim kardeşim Taner’e,

sırdaşım ve desteğim Zeynep’e, o olmasa işyerinin hiçbir anlamı kalmayacak olan canım Gökçen’e, gözleri hep

ışıltı saçan melek Tuğçe’ye, bizim babacanımız, şahanemiz Banu’ya, 1978’den beri arkadaşım olan aslan dostum

Musti’ye, dobra, içten ve farklı arkadaşım Gaye’ye, istikrarlı, sakin ve güvenilir Gül’e, aramıza yeni gelen Çet-

in’e, tanıdığım en dürüst insan Erhan’a, çabasını, emeğini ve kalbini hiç karşılık beklemeden dostlarına veren

Cemalime, olumlu, içten ve terbiyeli Nebi’ye, benim can arkadaşım, her konuda desteğim, kardeşim Mehmet’e,

her davranışıyla olduğumdan çok daha değerli hissetmemi sağlayan canım dostum Hakan’a, bana yaşamayı

hatırlatan Suna’ya, kahkahaları, içtenliği ve pozitifliğiyle bir film karesinden İZGÖREN&AKIN’a inen İlker’e,

bu kitap için cıvıl cıvıl çalışan zeki ve kaprissiz Funda’ya, sorumlu, yaratıcı, güvenilir Altınay’a gittikleri her

eğitimde İZGÖREN&AKIN’ı gururla temsil eden yüzümüzü hep ak çıkaran hocalarımız Tülay, İsmail, Zeki,

Cengiz, Yeşim, Evrim, İlksen, Kadir, Özlem, Müge ve Uğur’a, ülkenin her yerine uçup cezaevlerinde bulunan-

lara, depremzedelere, çocuk esirgeme kurumlarındaki gençlere hiçbir karşılık beklemeden eğitim verip 60.000

kişiye ülke sevgisi, hoşgörü ve girişimcilik aşılayan canım uğur böceklerime ve tüm iş arkadaşlarıma içtenlikle



teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız bu kitap olmazdı. Arkasını kollamak zorunda olan bir adam ileri bakamaz.

40 yaşımda, tüm yetkilerimi bırakıp hayata vakit ayırmamı sağladınız, zor geçen her günümde yanımda oldunuz,

şirketler sahibi olmakla değil, sizin gibi sağlam iş arkadaşlarına sahip olmakla gurur duyuyorum.

Tutuştuk kız kardeşimle el ele.

Elimizde kırmızı bir beslenme çantası, içinde annemin yaptığı sandviç, bakkal Turan Amca’dan aldığımız birer

cam şişe kola var. Şahane bir bahar günü, Kutluevler’den kurbağalı çeşmenin yanından mezarlığı da geçip

Dobruca’ya bakan çiçekli kırlardan birinde piknikçik yaptık.

Tepemizdeki ağaçtan incirler yedik.

Kıkır kıkır gülüştük.

Hayatımın en güzel anlarından biriydi.

Aslında Saminem’le hep gülüştük.

Bir kardeş bir ağabeye, ağabey olduğunu en fazla bu kadar hissettirirdi herhâlde.

Ömrü boyunca bana öyle güzel gözlerle ve hayranlıkla baktı ki aslında hiç “Seni çok seviyorum abi” demesine

gerek kalmadı.

Yine de çok söyledi.

Ben kasılmaktan hiç söyleyemedim ama:

Gördüğüm en güzel çocuktun.

Hâlâ da öylesin.

Senin gibi bir kardeşim olduğu için çok mutluyum.

Sen olmasan “ağabey” olamazdım.

Seni çok seviyorum.

Bu kitap senin için kardeşim.

Sanem’im...
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Canım kardeşim Sanem’e…





ÖNSÖZ

Geçtiğimiz ay televizyon kanallarında bir haber vardı. Asker; ablasını aramış, “Abla,
babam beni cebimden bir arayıversin” demiş, belli kontörü yok. Baba, Egeli bir çiftçi, üç
gün arayamamış oğlunu. Ama oğlu hep aklında, üçüncü gün oğlunun şehit olduğu haberi
gelmiş. Hüngür hüngür ağlıyordu baba, “Param yoktu kontör alamadım, son bir kez duya-
madım oğlumun sesini!” diyordu.

Kapattım televizyonu.

Ben de ağladım.

II. Dünya Savaşı bitiyor;

Kore’de kişi başına yıllık gelir 65 dolar.



Japonya’da 130 dolar.

Türkiye’de 200 dolar.

Yıl 2007;

Kore’de 24.000 dolar.

Japonya’da 40.000 dolar.

Türkiye’de 4.000 dolar.

Bu ülkede bürokrat ve politikacılara giden rüşvetin yıllık bütçesi, 5-7 milyar dolar arası.
Tam rakam bilinemiyor.

Öte yanda babacık, kontör bulup oğlumun sesini son bir kez duyamadım diye ağlıyor,
oğlum vatan için şehit oldu diye değil.

Bu ülkeyi 1940’lardan bu yana yöneten tüm o pişkin adamların ellerinde kan yok, diy-
orsanız iyi düşünün.

Dünyada 200 devlet var. Bunların 170’i bize vize uyguluyor.

Bu ülke korkunç yönetildi.

Büyük şehirlerin lüks semtlerinde, saat 10.00-11.00 gibi evlerin kapısının önünde bekleyen
siyah, hepsi en az 100.000 euroluk lüks, resmî plakalı arabalar görürsünüz. Mesaiye o
saatte gider bu adamlar.

Çiftçi Amca hüngür hüngür ağlar.

Şirketlerde patron yazarkasanın başında oturur. Çalışanın maaşından on kuruş kesince kâr
ederim, garibanın maaşını dört gün daha bankada bekletirsem repodan kazanırım zanneder.
Eğitmez, öğretmez, sonra da yazarkasanın başında batıp gider.

Bu kitabı, bunun için yazdım. Ülkedeki iyi örnekleri ve uygulamaları görün diye.

1999’dan bu yana yönetim ile ilgili kitap yazmıyordum. Bu on yıl içinde, o kadar çok şir-
kette eğitim aldım ki... En büyük avantajınız şu: İçerideki örnekleri, birkaçı dışında başka
bir kitapta bulma ihtimaliniz yok, neredeyse tamamını ilk elden dinledim.

Bunu bir dörtleme olarak kabul edin.

İş Yaşamında 100 Kanguru’da Sistem Liderliği’nin, Türkiye’ye uygun bir liderlik mod-
elinin teorisini yazdım, işin temeli orada.
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Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak’ta Sistem Liderliği’nde Değişim Yönetiminin nasıl
uygulanacağını, gerçek bir uygulamayı örnek alarak anlattım. Değişim Yönetiminin teori
ve uygulamasını orada bulabilirsiniz.

Yöneticiler Futboldan Ne Öğrenir?’de Sistem Liderliği Modeli’nin (SLM) Takım
Çalışması boyutunu anlattım.

MOKS ise; SLM’de, gelecekte var olmak istiyorsanız bir Sistem Lideri olarak odaklan-
manız gereken dört ana alanı ve bunlara uygun uygulamaları içeriyor.

Fark etmişsinizdir, bunları, kitapların dördünü de alın diye yazıyorum.

Kitaplarımdaki teoriler konusunda, “Acaba yurtdışından alıntı mıdır? Kaynak göstermiyor
mudur?” korkunuz hiç olmasın. Birincisi, bu alanlarda hiç kitap okumuyorum. İkincisi, o
yabancıların teorilerini hiç bilmiyorum ve açıkçası ilgilenmiyorum. 2000’lerin başında
Northampton Üniversitesi Sunley Management Center’da bazı liderlik eğitimleri aldım.
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde hocalık yaparken de birkaç kere derse girip dinleyeyim is-
tedim, hani siz Hüseyin Hatemi’yi dinlerken beşinci dakikada hipnoza giriyorsunuz ya,
aynısı bana da oldu. Hem anlamadım, çok kafam karıştı, hem de şuna karar verdim: O
havalı teorilerin hiçbirini ben uygulayamam, karışık, havada. Daha önemlisi, fark ediyor-
sun ki onu yazan adam, hayatında üç kişiyi yönetmemiş. Bir de benim bellek kartının kapa-
sitesi zaten düşük, bu terimlerle doldurmayı istemiyorum.

En iyisi, ne yapmaya çalışıyorsam onu yazayım dedim.

Her kitabımda kaynakça geniş olur, bu kitapta yok çünkü bu sefer ön araştırma da yok,
aklımdakileri hatur hutur yazdım.

Ben teorisyen değilim, bir yıl yurtdışında hocalık yaptım, bir şeyler öğreneyim diye.
Bunun dışında, iş hayatım pratikle geçti.

12 yıl orduda üniforma giydim, 14 yaşımdan 26 yaşıma kadar. Sonra, dört yıl daha kamuda
çalıştım, üniversitede yöneticilik yaptım. Ardından patron şirketlerinde genel müdürlük
yaptım. 1996’dan bu yana da kendi şirketlerimi yönetiyorum. Bu şirketlerden biri, İngiliz
Sunley Management Center’la üç yıllık bir işbirliği sürdürdü.

Yani, bu ülkede görebileceğiniz hemen her yapıda çalıştım, tadabileceğiniz her
başarısızlığı, çuvallamayı da yaşadım. Kırmadığım pot, devirmediğim çam kalmadı. Bu
bölümde “Çok başarılıyım, tecrübe gani” falan demem gerektiğinin ben de bilincindeyim
ama değil. Sıradan bir yöneticiyim. Liderliğim var mı harbi bilmiyorum. Bir tek,
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oynadığım futbol takımlarında, hep kaptan oldum. Orada da küçükken topu olanı,
büyüyünce de sesi biraz gür çıkıp kaçan her pozisyonda millete vır vır söyleneni kaptan
yaparlar, ondandır.

Kitabın adı niye MOKS? Cevabını birazdan bulacaksınız.

Bu kitabı okuyan eğitmenler, yönetim danışmanları ve öğretim üyeleri; kitaptan istediğiniz
alıntıyı kaynak göstermeden alabilirsiniz, adımı hiç anmanıza gerek yok. Bilgi, ülkenin her
yerine ulaşsın. Hiçbir bilgiyi saklamadan yazdım, öğrencilerinize ulaşsın diye.
Www.izgoren.com’da MOKS’un sunumunu bulacaksınız, teoriyi oradan da çekinmeden
alabilirsiniz.

İstanbul’dan bir arkadaşım aradı: Uğur. Boğaziçi Üniversitesi’nin bir eğitim merkezi
varmış. Verdikleri bir eğitimin adı “Filmlerle Liderlik”. Eğitime başvurmuş, program
istemiş ve programı görünce şok olmuş: “Ağabey, 24 alt başlık var, Sistem Liderliği
Modeli’nin 24 alt başlığıyla sırası bile aynı”. O eğitim programını hazırlamam altı yılımı
aldı. Bir sonraki eğitimleri “Avucunuzdaki Kelebek”. Onu hazırlamak ise dört yılımı aldı.
Reha diye bir Abimiz, Sabancı’da İK’da çalışmış biri. Emin olun, ona bile kızamadım.
Kesin sevdiğinden yapmıştır. Benden izin istemeye çekinmiştir.

Kitaba başlamadan önce, size vermek istediğim bazı garantiler var:

1. Verdiği eğitimlerin hepsini birçok uluslararası kuruluş ve şirkete İngilizce olarak verebi-
len Türkiye’deki birkaç adamdan biriyim ama kitapta İngilizce tek bir kelime görmeye-
ceksiniz. Yazdığım her teknik kelimenin İngilizcesini de biliyorum ama daha da önemli bir
şey biliyorum: Benim ülkemin dili harikulade ve bildiğim her şeyi anlatmaya yetiyor.

2. İçerideki örnek ve uygulamaların yaklaşık % 80’i bu ülkenin topraklarından, geri kalan
% 20’si bize örnek olabilecek uluslararası iyi çalışmalar.

3. İçeride hiç internet hikâyesi yok, internette dolaşıp duran kaynaksız hikâyeleri ve slayt
gösterilerini kitaba koymadım.

4. Öğrendiğim her şeyi duyduğum kişinin adını vererek yazdım, sadece birkaçında aynı
kişinin adını fazla tekrarlamamak için yazmadım.

5. Satın aldığım kitapların çoğunu okumaya başlıyorum, daha sonra kitabın % 20’sine bile
gelemeden bırakıyorum. 1986 yılında, Günaydın gazetesinde Rahmi Turan’ın hazırladığı
bir çizgi roman tefrikası vardı: Kara Murat. 174 bölüm devam eden çizgi romanın özeti
şuydu: “Fatih’in fedaisi Kara Murat, bir görev için Çin’e gider ve Çin İmparatoriçesiyle
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ateşli bir şekilde sevişir”. 174 günün özeti bu! Kitabı okumaya başlıyorsun ve yazıldığı
alanla ilgili bir tane somut örnek, işe yarar bir bilgi bulamayınca atıyorsun kenara. Bu kit-
abı yazarken farklı sektörlerden, kullanılabilir, uygulanabilir, çatır çatır işinize yarayacak
somut örneklerle dolu olmasına dikkat ettim.

6. Bildiğim hiçbir şeyi kendime saklamadım, bunu kimse bilmesin demedim.

7. Bu kitabı çok daha kalın, uzun ve ağdalı cümlelerle yazabilir, iki katına çıkarabilirdim
ama özetleyebildiğim kadar özetledim.

8. Sonuncusu, yıl sınırı olmadan kitabın iade garantisi var. On yıl sonra paraya sıkıştınız
diyelim, yollayın kitabı yayınevine, söz veriyorum parasını alırsınız.

Kitaptaki olumlu örneklerin hepsinde firmanın adını belirttim ve olumsuz örneklerde, firm-
anın adını yazmadım. Birkaç olumsuz örnekte firmaya “biz bunu düzeltelim ya da
geliştirelim” fikrini verebileceğine inandığım zaman kurumun adını belirttim. Bunun da o
firmayı karalayıcı bir örnek olmamasına dikkat ettim.

Feci bir rekabetin yaşandığı bu dünyada, eğer ülkemizin şirketleri geri kalırsa ayakta kalma
şansımız yok. Firmaların patronundan genel müdürüne, çaycısından güvenlikçisine kadar
artık daha hızlı ve verimli çalışması gerekiyor. Burada hepimize düşen bir görev var.

Çocuklarımız işsiz, babalarımız kontörsüz kalmasın diye…

Dostlukla,

Ahmet Şerif İzgören

23 Eylül 2008
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MOKS©

© İZGÖREN&AKIN, Ahmet Şerif İzgören

Başında bulunduğunuz ekibi, kurumu, yani sistemi geleceğe taşımak için dört ana noktaya
odaklanmalısınız.

Bunlardan birincisi KURUM KÜLTÜRÜ’dür.

İnsanlar, içinde bulundukları sisteme bir süre sonra uyum sağlarlar. Eğer içerideki kurum
kültürünü uyumlu, üretime yönelik ve dürüstçe oluşturmuşsanız; yaşanabilir bir atmosfere
ilk adımı attınız demektir. Çünkü kurum kültürü sistemin oksijeni görevini görür.



İş ortamlarında kurum kültürü hep vardır. Siz baştan oluşturmamışsanız başkaları oluştur-
ur. Doğru bir kurum kültürü, yani solunabilir bir hava için üç ana faktörden bahsedeceğiz:
Karşılıklı Güven, Ortak ve Sağlam Değerler, Anlaşılır bir Özgünlük.

Odaklanmanız gereken ikinci konu BİLGİ’dir. Bugünün iş dünyasını, on yıl önce “O da ne
ki?” diyeceğimiz bilgiler oluşturuyor. Google’ından GSM’ine... Çok az insan bilgideki
geleceği gördü. Bundan on yıl sonrasının iş hayatını da bugün “O da ne ki?” diyeceğimiz
bilgiler oluşturacak.

BİLGİ yönetimini üç alt başlıkta göreceksiniz: Yetenek yönetimi, Teknoloji yönetimi ve
Fikir yönetimi. Bunları örneklerle inceleyeceğiz.

Sistem Lideri’nin odaklanması gereken üçüncü konu, GELECEK yönetimi’dir.

GuteHoffnung Demir Ocağı

1782 yılında, Almanya’da Gute Hoffnung Demir Ocağı olarak başlayan maden şirketi, 250
yıl sonra kamyon ve otobüs üretiyor, adı da MAN. Bu ayki teknoloji dergilerinde “Üç
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boyutlu fotoğraflar çekeceğiz” başlığı vardı, dijital makineler çöpe atılacak demektir. Onu
aldığınızda kokulu fotoğraflar, onu da aldığınızda “Anne babanızı videoya kaydedin, vefat
ettiklerinde onlarla aynı biçimdeki androidlere yaşam biçimlerini yükleyelim, anne
babanızın duygu ve davranışları aynı android şeklinde yaşamaya devam etsin” çıkacak.

Siz geleceği yönetmezseniz gelecek sizi yönetir.

GELECEK yönetimini üç alt başlıkta toplayabiliriz:

Strateji yönetimi, Sistem yönetimi ve Değişim yönetimi.

Dördüncü odağınız ise İLETİŞİM yönetimi olmalı.

Temel olarak kurumunuzda üç alanda iletişimi yönetirsiniz: Rakiplerle, Müşteriyle ve
Takımla iletişim.

İLETİŞİM yönetiminde dört ilke çok önemli: Dürüstlük, Açıklık, Sadelik ve Karşılıklılık.
Bunları hep işin içinde tutabilirseniz Rakiplerinizle de, Müşterinizle de, Takımla da doğru
işler yaparsınız, herhangi bir depreme karşı kendinizi ve onları korumaya alırsınız. Baş
harfleri birleştirdiğinizde iletişimde DASK© formülü çıkar. Yani depreme karşı
yaptırdığımız sigorta.

DASK© formülü

© İZGÖREN&AKIN, Ahmet Şerif İzgören
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Peki, MOKS© ne demek?

Tüm yöneticiler MOKS’u kullanır ama iki ayrı şekilde.

MOKS’un birinci açılımı:

Motivasyon Oluşturup Katılım Sağlayarak yönetmektir.

İkinci açılımı ise:

Meşe Odunu ve Kızılcık Sopası yöntemidir.

Her ikisinde de yönetirsiniz aslında. Her ikisinde de başarı da gelebilir, başarısızlık da.
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Aradaki temel fark; birincisinin başarısının devam edebilirliğidir, ikincisinde baştaki
adama bir şey olduğu an sistem çöker.

Önemli olan, sürdürülebilir bir sistem kurmak. Korku kültürüyle kısa vadeli başarılar or-
talıkta kaynıyor zaten.

MOKS’un iki açılımı, temelde sevgi kültürüyle yönetmek ve korku kültürüyle yönetmek
şeklinde özetlenebilir.

İşin içine korku kültürü girdiğinde, bakın ne olmaya başlar ve başlıklarımız nasıl değişir:

22/171



23/171



24/171



KURUM KÜLTÜRÜ



26/171



27/171



GÜVEN

Benim askerî liseden amirim, daha sonra da tümgeneralliğe kadar yükselip emekli olan bir
komutanımla bir ara buluştuk. Güneydoğu’dayken bir gün pusuya düşüyorlar. Çukur bir
yerde, oldukça kötü durumdalar ve yukarıdan mermi yağıyor. İlerideki bir taşın arkasında
bir asker var, o ateş etmeye başlarsa ekip de ateş edebilecek; fakat iki aylık bir asker, acemi
bir genç ve titriyor. Subay ve astsubay bağırıyorlar: “Oğlum ateş et”. Çocuğun ilk
çatışması, onları duymuyor bile. Albay fırlıyor, askerin yanına koşup sipere yatıyor. Ve
çocuğu dürtüyor, er sapsarı bir yüzle dönüyor, komutanı yanında görünce iyice korkuyor.

– Oğlum, senin adın ne?

– ...?

– İlk ateşte, buraya doğru koşarken ateş etmiştin değil mi?

Çocuk biraz duraksıyor ve “Evet komutanım” diyor.

– Oğlum, benim yanımdaki astsubayım dürbünle tepeyi gözlüyordu, biraz önce Kannaslı1

bir PKK’lının senin ateşinle vurulduğunu gördü. Eğer sen onu vurmasaydın o beni vura-
caktı. Nerelisin sen oğlum?

– İzmir.

– Bu çatışmanın çok daha kötülerini gördüm, merak etme buradan sağ çıkacağız. Dönüşte
benim odaya gideceğiz ve sen, anne babanı arayıp telefonu bana vereceksin. Ben, onlara
“Öyle bir yiğit yetiştirmişsiniz ki benim hayatımı kurtardı, Allah sizden razı olsun” diye-
ceğim, sağ ol evladım.

Mehmetçik kafasını çıkarıp komutanıyla beraber ateş etmeye başlar, ardından da arkadaki
ekip. O gün, hep beraber oradan kurtulurlar. Birliğe gidince çocuk, komutanın odasına
gider ve beraberce İzmir’i ararlar. Telefonda konuşurken anne, baba, çocuk ve komutan
beraberce ağlarlar.

“Şerif, görevim süresince bu çocuk benim en güvenilir, en kahraman askerim oldu” dedi
paşa.
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Ekip lideri olarak kurumdaki tüm gençlerin kahraman mı, korkak mı olacağını sizin tutu-
munuz belirler. Güvenirseniz güvenilirsiniz, azarlayıp durursanız korkulursunuz.

Korku kültürü olan yerde sadakat, sevgi ve güven olmaz.

2001’deki krizde, İzmir’deki büyük bir gıda firması… Ceo, –Türkçeye son üç yıl içinde
böyle bir laf soktular (icra kurulu başkanı)– işçilere “Arkadaşlar, kriz nedeniyle
maaşlarınıza zam yapamıyoruz. Burası bizim ekmek teknemiz, ne yapalım, ayakta kalmak
ve çocuklarımızın geleceği için buna mecburuz” diyor. İşçiler “Tamam” diyorlar, aynı
şevkle çalışmaya devam. Bir süre sonra bu Ceo’ya 600.000 liralık zırhlı bir Mercedes
makam aracı alınıyor. Şirket patronunun oğlu da, orada burada “Adamın maaşı 70.000 lira
kardeşim, bırakın o çalışsın” diye konuşunca, orta kademe de dâhil, o sene kimse içten
çaba göstermiyor. Kurum yöneticileri o seneki verim düşüşünü sürüyle faktörde arayıp
durdular, “Krizden oldu” dediler. Krizden olmadı, makam aracından oldu.

Dışarıda kriz var, sen iyisin, korkma.

Dışarısı mükemmel, kurumun içinde yönetim krizi var, batarsın.

O Ceo’nun İK gazetelerinde röportajlarını gülümseyerek okudum; Batılı liderlik
gurularından, yönetim teorilerinden, kendi yelkencilik deneyimlerinden bahsediyordu.
Yeni yetme gazeteci de ağzı açık dinliyordu.

İskoçlar der ki “Çocuklar dudaklarınızı değil, ayaklarınızı takip ederler”.

Sistem Lideri, içeride güven ortamı oluşturur.

Kurum kültürünüzü oluştururken iki tercihten birini yaparsınız: Ya sevgi, sorumluluk,
iletişim üzerine ya da korku, disiplin, gizlilik üzerine kültür oluşturursunuz.

Kurum kültürünüzü yaratan; davranışlarınızdır, ekibe anlattığınız teoriler değil.

Geçmişte, Hyundai’de staj yapan bir öğrencim anlatmıştı: Bir işçinin getirdiği yenilik
nedeniyle, o dönemki yaşlıca genel müdür (çok mütevazı bir adam; hiç öyle ciks, havalı
giyinen, jöleli bir tip değil) iniyor üretim bantlarına, işçiyi buluyor, sarılıp teşekkür ediyor.
Yönetici gidince orta yaşlı işçi ağlamaya başlıyor. Stajyer yanına gidip niye ağladığını
sorunca, işçi “Bu hayatımda aldığım en büyük hediyeydi” diyor.

Size hep karizma anlattılar değil mi? İmaj yapın falan... Anadolu’da derler ki “Tavuğum
güzel olsun, yumurta vermesin”, tam o hesap. Karizma, kitap kapağı gibidir. Kapağa
bakarsın, süper. İçini açarsın, boş. Atarsın bir kenara.
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Bir dönem, İzmir’in en büyük hipermarketlerinden birine, İngiltere’de yüksek lisansını
yapmış, havalı bir Türk genel müdür gelmişti. Bir çalışan, adamın davranışlarından
huylanıp araştırınca, genel müdürün aslında lise mezunu olduğu, sahte diplomayla yöneti-
cileri kandırdığı anlaşılmıştı da kamuoyunun haberi bile olmamıştı (şu ana dek).

Siz kâra falan odaklanmayın; çalışan mutluluğuna, onların gelecek garantisine, per-
formanslarının önündeki engellere odaklanın, gerisi gelir.

Yıl 2006… Aksigorta Genel Müdürü Ragıp Yergin, sabahleyin Ege Bölge Müdürü Birol
Balaylar’la bir telefon görüşmesi yapar. Bölge müdürünün sesi biraz yorgun geliyordur.
Öğleden sonra Birol Bey’in kapısı çalınır. Genel Müdür, İstanbul’dan ziyarete gelmiş. Tüm
çalışanlar, o gün beraber ufak bir yemek yer. Görüşmelerden, bir iki çay içildikten sonra,
Genel Müdür akşam döner. Aksigorta, 2007 rakamlarına göre sektörün en kârlı kuruluşu.
Siz kâra değil, çalışan mutluluğuna odaklanın.

Burada; hiç veri yönetmeyin, teknik düşünmeyin, finansı kenara koyun demiyorum.
Önceliği neye vereceğinize karar verin.

Honda Antalya Şenoğlu Otomotiv’in başında Orhan Şenoğlu var. Gençliğinde seyyar ara-
bada kaset satarken, bugün, son derece başarılı bir işadamı. Çalışanları için haftada iki kez
psikolog getiriyor. Çalışanların alacağı eğitimi gidip bir yıl önceden kendisi alıyor ki on-
lara örnek olabilsin. Firmaya girdiğiniz an, içeride o örnek havayı hissediyorsunuz.

Güveni yönetme konusunda iki kurumsal örnek önemli. 2001’deki global krizde, Türki-
ye’de iki firma gazetelere ilan verdi: Yeşim Tekstil ve Unilever. İK gazetelerinde işçilerin-
in bir bölümünün isim listesini yayımladılar: “Listedeki işçiler iyi çalışanlarımızdır, kriz
nedeniyle işten çıkarmak zorundayız fakat hiçbirine iş bulmadan işten çıkarma yapmay-
acağız”. Hepsine iş buldular, tazminatlarını ödeyip öyle çıkardılar. Geride kalanlar “Bu
kurum bizi satmaz” diye düşündüler ve inandılar.

Karizma, kitap kapağı gibidir. Kapağa bakarsın, süper. İçini açarsın, boş. Atarsın bir
kenara.

Bugün, turizm sektöründeki en büyük dertlerden biri, eleman değişim hızı. Hangi otelle
konuşsanız işçiler geçici, dönemlik çalışıyorlar ve onların dışındaki personel de devamlı
otel değiştiriyor. Hele Antalya’yı göz önüne aldığımızda çok sayıda otel var (ki şu an
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sektördeki yatak sayısı ihtiyacın çok üzerinde). Personel, her sene bir otel değiştiriyor, pat-
ronların hepsi kalıcılık olamadığından şikâyetçi. “Maalesef sektör böyle, yapılacak bir şey
yok!” diyorlar. Öte yanda, Antalya’daki Barut Otelleri’ndeki eleman değişim hızı % 3,5.

IC Holding kurucusu İbrahim Çeçen, holdingin insan kaynakları bölümünde çalışan Ferda
Keleş’e, “Sen kurumun İnsan Kaynakları sorumlususun, ben de çalışanların avukatıyım.
Eğer bir çalışan işten çıkacak olursa, kapıya kadar uğurlayıp, bir ihtiyacı olup olmadığı
sorulacak ve çalışanımıza sonuna kadar destek olunacak” der. IC grubundan sorunlu
ayrılan tek bir çalışan yok. Herkes uzun yıllardır kuruma hizmet ediyor.

Nasıl yapıyorlar peki?

Çalışanı sonuna kadar sahipleniyorlar, sektörün biraz üzerinde bir ödeme yapıyorlar, doğru
dürüst çalışma koşulları sağlayıp çalışanlarına eğitim yatırımı yapıyorlar.

En önemlisi ise çalışanlarının kurumlarına güven duymasını sağlıyorlar. Güvenilir yerde
olmak, hele böyle bir ülkede çalışanlar için belki de her şeyden önemlidir.

Limak Oteller Grubu çalışanlarına; onlar için doğum günleri organize ederek kişisel
gelişim kitapları hediye etme, maddi imkânları yetersiz olan personelin üniversitede ok-
uyan çocuklarına burs yardımı yapma, her eğitim yılı açılışında tüm çalışanların çocuk-
larının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılama, ramazan ayında personele ramazan paketi hediye
etme gibi imkânlar sağlamış ve çalışanların güler yüzlü olmasını esas alarak güler yüz
takip çizelgesi oluşturma gibi uygulamalar yapmıştır.

Karaman’da, Bifa’da bir gün, bir işçi, kucağında bisküvi kolileri varken merdivenlerde pat-
ron Necati Babaoğlu’yla karşılaşır. Patronu karşısında görünce duvara yapışır ve yol verir,
patron da duvara yapışır.

– Buyur geç.

– Olmaz Necati Bey, siz geçin.

– Olur mu, sen iş yapıyorsun, ben geziniyorum, sen geç!

– Hayatta olmaz, siz geçin.

Karşılıklı yalvar yakar… İşçi kardeş zorla geçer. Tüm işçiler birbirlerine bunu anlatırlar.
Bifa’ya gittiğinizde, her yerde tevazu görürsünüz.

Oysa patronların, genel müdürlerin çoğu, asıl işlerinin yanında “küçük dağ imalatı” işine
de girerler, çok havalı iştir.
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2006 yılında, emekli Koramiral Atilla Kıyat ve bir ekiple Piri Reis Gemisi’nde yemek
yedik. Orada şunu anlattı: Görev yaptığı gemiye “Gemi yola çıkmasın” diye bir telgraf
gelir; görevli asker telgrafı Teğmen Atilla Kıyat’a vermeyi unutur, gemi yola çıkar. Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı olayın sorumlusunu arar ve aslında, asker suçlu olmasına rağmen,
talimatnameye göre teğmene ceza verilmesi kararlaştırılır. Bu ceza, genç subayın kur-
maylığını ve ilerideki tüm sicilini etkileyecektir. Gemi komutanı Albay Orhan, genç teğ-
menin olayda bir suçunun olmadığını bilmektedir ve komutanlığa bir yazı gönderir:
“Talimatnameye göre iki römorkör olmadan limana girilmez. Ben hep römorksuz giriyor-
um, bundan sonra limana giremem. Talimatnameye göre 10 atış astsubayı olmadan atışa
gidilemez. Bende üç atış astsubayı var, bundan sonraki atışlara katılamam, talimatnameye
göre…”. Bir süre sonra, komutanlıktan cezanın iptali gelir. Albay Orhan, genç teğmenin
alacağı ceza için kendini riske sokmayabilir, görmezlikten gelebilirdi ama ekibindeki
arkadaşının sonuna kadar arkasında durdu. Orhan Serim de, Atilla Kıyat da ileride sağlam
birer general olurlar.

Siz ekibinize güvenin ve onların güvenini kazanın.

Eğer liderlik yapacaksanız ve iş hayatında başarı bekliyorsanız bu, kilit formüllerden
biridir.

Size içten bir bilgi: Güvenilirliği okuyarak kazanamazsınız, bunu size hayatınızdaki iyi
örnekler ve aileniz kazandırır.

Brezilya firması Petrobras’a eğitim veriyorum, Genel Müdür Paolo şöyle bir örnek verdi:
“Brezilya’da bir fıkra vardır: Kız hamilelik testi yaptırmış ve annesine gidip ‘ben biraz
hamileyim’ demiş. Oysa ya hamilesinizdir ya da değilsinizdir, biraz hamilelik olmaz”.

O zaman, şöyle bağlayalım: Güvenilirlik, hamilelik gibidir. Ya güvenilirsinizdir ya da
değil. İş hayatında biraz güvenilir olmak, aslında güvenilmez olmak demektir.

Kurum kültürünüzü oluştururken kuracağınız üçlü sacayağının bir tanesi güven kültürü ol-
malı: Kuruma, kültüre ve ekip liderlerine güven.
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DEĞERLER

1950’li yıllar, Japonya’da küçük bir imalathanede 10-15 işçi basit elektrikli aletler monte
ediyorlar. Patron o günkü gazeteyi açtığında, manşette ABD sanayi bakanının açıklamasını
görüyor: “Japon malları kalitesiz!”. İşyeri sahibi çok bozuluyor buna, işçilere “İşi bırakın,
toplanın” diyor ve gazeteyi gösteriyor. “Arkadaşlar ülkemizi bombaladılar, şehirlerimizi,
yüz binlerce Japonu yok ettiler, çocuklarımızı sakat bıraktılar. Şimdi de ‘Japon malları kal-
itesiz’ diyorlar. Var mısınız, tüm dünyaya Japon mallarının kaliteli olduğunu ispatlay-
alım?” İşçiler bağırıyorlar: “İspatlayacağız”.

“Gidin o zaman, kapının girişine yazın bunu ve böylece binaya gelen herkes görsün”.

Ertesi gün kapıda şu yazı vardır:

“Tüm dünyaya Japon mallarının kaliteli olduğunu ispatlayacağız”.

O imalathanenin adı Sony, patronun adı da Akio Morita.

İspatladı mı Sony dünyaya Japon mallarının kaliteli olduğunu?

Siz, Sistem Lideri olarak Değer kavramlarını yönetirsiniz.

Sony’nin hayat amacı, 1950’li yıllardan beri değişmedi.

Ben misyon-vizyon ne demek bilmem. Aranızda gerçekten ne olduklarını bilen var mı?
İşçinin, çalışanın kafası daha karışık. Danışmanlar, hocalar geldi ve misyon şu, vizyon şu
diye anlattı. Hiçbirimiz ne olduğunu tam anlamadık. Amerikalı, günlük hayatında mission-
vision kelimelerini kullanıyor. Biz 30 yaşında, işyerinde tepe yöneticisi olanlardan duyduk
bu lafları. Ana babasının “Oğlum ekmeğin arasına vizyon koydum, yer misin?” dediğini
duyan var mı? Biz vizyonu sadece televizyon derken kullandık. Sonra beş yıldızlı
otellerde, tepe yöneticilerle havalı danışmanlar toplandılar ve kuruma misyon belirlediler.
İnanmam ben onlara.

Misyon misyon dedikleri, kurumun “Hayat Amacı”dır. (Böyle bir karşılık yok, Türkçesini
ben uydurdum.) Vizyon dedikleri “Gelecek Hayali”dir (bunu da ben uydurdum). Bunlar,
sadece birer cümledir ve ekipçe, hep beraber gerçekten inanırsanız anlamı vardır.
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Disney’in hayat amacı “Amerikan değerlerini dünyaya yaymak”tır. O yüzden, en özgür
yönetmen bile Disney yapımcılığında film çektiğinde, bir sahneye mutlaka ABD bayrağını
yerleştirir.

Eğitim verdiğim, çok da sevdiğim kurumlardan birinin girişinde, koca bir paragraf misyon
yazıyor. Girişteki güvenliğe “Sakın arkana bakma, say bakalım misyonu” dedim. Tak, tak,
tak saydı; ben şok.

– Nasıl ezberledin bunu?

– Hocam İSO’cular geldi mi soruyorlar, biz de ezberledik, takır takır sayıyoruz.

– Cehaletime ver, bu misyonda “aktüeryal” diye bir şey dedin, o ne demek?

– ...? Valla hocam, bilmiyorum ama sordular mı ezberden söylüyorum.

Çalışanlara, üyelere, güvenliğe soracaksın, “Ne demek o?” diye. İnsanlar inanmadıkları
kavramların peşinden gitmezler.

Fransa’da Dupont insan kaynakları direktörü trafik kazası geçirir, kazada arka koltukta
oturan çocuğu ve kendisi yaralanır. Yöneticiler hastaneye ziyarete giderler. Tüm masrafları
karşılanır. Hastaneden çıktığında evine bir mektup gelir: “İşten çıkarıldınız”.

Aranızda Dupont’un ilk kurulduğunda ne iş yaptığını bilen var mı? Dupont dinamit ve pat-
layıcı üreten bir şirket olarak işe başladı. Bugün Türkiye’de Dupontsa’nın yaptığıyla hiç
alakası olmayan bir iştir, o yüzden en önemli değer kavramlarından biri “Güvenlik”tir.
Mektupta, işten çıkarma gerekçesi olarak şu belirtilir: “Değer kavramı güvenlik olan bir
kurumda, çocuğunun emniyet kemerini bağlamayan bir yöneticiyle çalışamayız”.

Bu kadar basit...

Siz değer kavramları oluşturun, tüm operasyonlar o çerçevede yürür.

Ben üsteğmenken Hakan Yaman2 yanımda asteğmendi. Çok iyi bir dostluğumuz oldu.
Askerlikten sonra Ford Otosan’a girdi, çok kaliteli biriydi ve ticari filo satış müdürü oldu.
Sonra aradı beni ve çok geç teşhis edilmiş ağır bir kanser olduğunu söyledi. Sporcu, canav-
ar gibi bir çocuktu. Tedavisi başladı, arada işe gidememeye başladı, sonra işe gidişler iyice
azaldı; yaklaşık beş yıl içinde artık iyice işe gidemez oldu. Ford Otosan Türkiye, son güne
kadar Hakan’ı işten çıkarmadı ve tüm tedavi masraflarını üstlendi. Geride kalanlar biliyor
ki bu kurumun değer kavramları var ve yöneticiler bu kavramlara bağlı. Değerlerine bağlı,
değerlerine sahip çıkan kurumda kalpten çalışırsın.
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Antalya’da 1955 yılında kurulan Galeri Kristal şirketi, otel ekipmanları konusunda çalışıy-
or. Firmanın en önemli özelliği, çalışanlarını sonuna kadar sahiplenmeleri, kimseyi kolay
kolay işten çıkarmıyorlar, çalışanlar Galeri Kristal’den emekli oluyorlar. Patron yurtdışına
çıktı mı çalışanlar biliyor ki onlara hediye almadan dönmez. Şirket 53 yıldır büyüyor, öte
yandan % 60 pazar payıyla sektör lideri.

Kayseri’de Kilim Mobilya firmasında işten ayrılma çok çok az. Ayrılan olduğunda da,
çıkışta “Tüm alacaklarımı ve tazminatımı aldım” yazısını işçiler daha tazminatlarını
almadan ve duraksamadan imzalıyorlar. Biliyorlar ki kurum, “dürüstlüğü” en önemli değer
olarak benimsemiş, mutlaka ödemelerini yapar.

Deniz Kuvvetleri’nin davetlisi olarak bir konferansa, Gölcük’e gittim. Benden önce şu anki
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç çıktı ve Ertuğrul Fırkateyni’nin nasıl bat-
tığını anlattı. Ertuğrul Fırkateyni satın alınır ve kaptanı dışında bütün teknik mürettebat
yabancılardan seçilir. Geminin Japonya seyahatine karar verilince tüm o yabancılar kaçıp
giderler. Özellikle çarkçıbaşılık çok önemli bir görevdir. Bizimkiler, yetişmemiş acemi
personelle ve acemi bir çarkçıbaşıyla yola çıkmak zorunda kalırlar ve gemi batar.
Değerlerinizi sahiplenmeyen adamlar sizi anında satar.

Sevgili Tekin Acar, devlet memurluğundan çıkıp kozmetik sektöründe çok başarılı oldu.
Bugün, 36 şubesi olan bir kurumun başında. Bir sohbetimizde “Şirkete adımı koydum
çünkü hizmete kızan ve hakaret eden olursa bana hakaret etmiş olacaktı, adıma olan say-
gıyı hep korumaya çalıştım” dedi.

Kayseri’deki bir eğitimde değer kavramlarıyla ilgili bir örnek verirken İlyas ve Erol Boy-
dak “Hocam sen, bizim Beybaba’yı tanımalısın” dediler. Beybaba İstikbal’i kurduktan
sonra, işçilere hep üç şey soruyor. Bir; “Sigara içiyor musun?”, içiyorsa “Oğlum mutlaka
bırak, sağlığına zarar verir” diyor. İki; “Evli misin?”, değilse “Evlen oğlum bir an önce,
hayatın düzene girsin” diye nasihat ediyor. Üçüncüsü şu anda aklımda değil, Beybaba git-
miş, tüm işçileri dantel gibi işlemiş ve kendi değer kavramlarını öğretmiş. Beybaba, yıl-
larca işçilere yardımcı oldu. Eline süpürge alıp işçilerin çalıştığı yerlerdeki talaşları tem-
izledi. Onlara ülke sevgisini, kaliteli iş yapmayı anlattı. İstikbal, böyle İstikbal oldu.

İstikbal adının konuluşu da ilginç. Beybaba şirketi kuracak, ne isim koyacağını bilmiyor.
Yanındaki dükkân komşusu “Senin istikbalin parlak, adını istikbal koy” diyor. Öyle koy-
uyor. Marka danışmanı, imaj, yönetim danışmanı yok ama değer kavramları ve çaba var.
Sonuçta da bugünkü büyük başarı geliyor.
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Yıllar önce beni Milli Prodüktivite Merkezi’nden bir danışman aradı, mesai saatinden
sonra gelmek istedi. Geldi ve “Bir kongrede konuşur musunuz?” dedi. “Tabii” dedim,
sonra “Mesai saatinde niye gelmediniz?” diye sordum. Şu yanıtı verdi: “Biz, giriş ve
çıkışlarda kart basıyoruz. Mesai saati içinde gelmedim çünkü işyerimde yanlış anlaşılmak
istemedim”. Oysa beni işle ilgili ziyaret ediyor bu bey ve üstelik kendisi danışman. MPM,
devlette verimlilikle ilgili hizmet veren bir kurum ve verimlilik danışmanlığı yapan birisini
mesaide mi, değil mi diye kartla kontrol ediyorsun ve adamdan verim bekliyorsun. Yüz-
lerce kişinin çalıştığı bir tesiste kartla kontrol yaparsın ama verimlilik danışmanlığı yapan-
ları kartla kontrol edersen, verim alamazsın.

Türkiye Uğur Böcekleri Projesi’ni bilenleriniz vardır. Yaşlı veya genç, birçok uğur böceği;
Türkiye’nin okullarında, çocuk esirgeme kurumlarında, cezaevlerinde kaybetmeye
başladığımız üç değeri öğretiyorlar: Dürüstlük, İş Ahlakı ve Girişimcilik. Önce,
İZGÖREN&AKIN’da eğitici eğitimi alıyorlar. 100 kişiye eğitim veren turuncu, 500 kişiye
eğitim veren kırmızı uğur böceği oluyor. Maviler, benim gibi çeşitli alanlarda çalışan pro-
fesyoneller. Biz de eğitim veriyoruz. 60.000’i aşkın gence, çocuğa eğitim verdik. “Bu
ülkeyi severek, dürüstçe mücadele ederek de başarılı ve mutlu olabileceklerini öğrettik ve
devam ediyoruz. İZGÖREN&AKIN’a ayda bir giderim; bir bakıyorum, uğur böcekleri
oradaki ofislerinde. Maaş almıyorlar, kart basmıyorlar, koşa koşa geliyorlar. Bu eği-
timlerde iki ilkemiz var: Hoşgörü ve Ülke Sevgisi. Bu ülkede yaşayan herkes bu bayrağı
sevsin, aynı zamanda birbirlerinin inançlarına, değerlerine hoşgörü göstersin istiyoruz.

Çalışanların kalplerini hedefe çevirirseniz ayakları unutursunuz. Yoksa hep mesaiye
geldiler mi, gelmediler mi diye takip edip durursunuz.

Benim canım arkadaşım Hıdır Şayır, Ukrayna’da yöneticilik yaptı, sonra Türkiye’ye
döndü. Bir pazartesi sabahı, Ukrayna’da işe giderken İstiklâl Marşı’nı duyuyor, şaşkın bir
şekilde hazır ola geçiyor. Bakıyor, bir okul bahçesi, pazartesi sabahı Ukraynalı öğrenciler
bahçede İstiklâl Marşı okuyorlar. Hıdır, gözleri dolu dolu giriyor okula, öğretmenlerle
tanışıyor, bakıyor ki Fethullah Gülen okullarından biri. Cemaatin, dünyanın her yerinde
300 civarında Türk okulu olduğunu ve buralarda Türkçe de öğretildiğini duydum. Bugün
bu kadar bütçesi, müdürü, amiri, memuru, bakanı, Talim Terbiyesi olan Millî Eğitim
Bakanlığı’na git, “Yurtdışında bir tane okul aç” de, bakın açabiliyorlar mı? Niye derseniz,
bir tarafın kendi içinde ortak değer kavramları, hayat amaçları ve gelecek hayalleri var,
öteki tarafta mesaiye gidip gelen nema ödemesi peşinde adamlar. Kenya’ya harcırah ne
kadar hesaplarken üç yıl geçer zaten. Doğuda pek çok öğretmensiz okul var. O müsteşarlar,
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amirlerden veya müfettişlerden birine “Hadi boş oturma, git üç ay doğuda öğretmenlik
yap” deyin, yüzde kaçı Ankara’daki makamını bırakıp gider? Diğer tarafta ülkesini bırakıp
Tanzanya’ya, Mozambik’e öğretmenlik yapmaya gidenler. Aradaki fark ne acaba?3

ABD’de okulların kapandığı günün ertesi günü, o şehirdeki çalışanlara yönelik hizmet içi
eğitimler başlar. Taksi şoförleri iletişim eğitimleri, tesisatçılar teknik eğitim, belediye
çalışanları müşteri memnuniyeti eğitimi alır. Öğretmenler ve okul atıl kalmaz, okul yaz
boyunca herkesin eğitimi için kullanılır. Bizde okul, üç-dört ay kapalı kalır, öğretmenler de
oturur. Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki o adamlar, yüz binlerce öğretmeni bu konularda eği-
tim verir duruma getirse ve okullar hiç kapanmasa nasıl şahane olur değil mi? Becerebi-
lirler mi sizce?

Editörümüz Gaye Dinçel’den öğrendim:

Fidel Castro, bir bakar ki Küba halkının % 23,6’sı okuma yazma bilmiyor. 1961’de bir eği-
tim kampanyası başlatır, 11 yaşın üzerinde eğitim verebilecek 250.000 kişi başvuruda bu-
lunur. Gönüllülerin hepsi, on günlük bir eğitici eğitiminden geçer ve ülkenin her tarafına
dağılırlar. Bir yıl sonra, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı % 3.9’a düşer, kısa bir süre
içinde de ülkede okuma bilmeyen kimse kalmaz. Bugün, bu ülkede, benim devre
arkadaşlarım, hâlâ okuma yazma bilmeyen ve birçoğu Türkçe bilmeyen, bu ülkenin
yurttaşlarına askerde okuma yazma ve Türkçe öğretiyorlar. Ülkede korkunç bir cehalet var.
Kocaman bakanlıklar, bilmem ne daireleri, makam araçları, gazete röportajları, APK
daireleri, bütçeler ve bunca okuma yazma bilmeyen, Türkçe bilmeyen genç... Öte yanda,
nüfusunun dörtte birine iki yılda okuma yazma öğreten bir ülke... Bu yüzden Atatürk’ü
özlüyor bu ülkenin insanı. Size git deseler, gitmez misiniz okuma yazma öğretmeye?
Gidersiniz.

Çalışanların kalplerini hedefe çevirirseniz ayakları unutursunuz. Yoksa hep mesaiye
geldiler mi, gelmediler mi diye takip edip durursunuz.

Bugün, Küba’ya giden herkes aynı şeyi söylüyor, zengin değiller ama çok mutlular.
Bırakın, Castro diktatör falanı. Amerika’ya giden herkesten de aynı şeyi duyarsınız, o re-
faha rağmen insanlar acayip mutsuz. Şimdi, akbaba gibi sınırda bekliyorlar Fidel’in ölmes-
ini, değerlerini Küba’ya ihraç etmek için. (Not: Komünist değilim ama Küba’daki o sakin
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mutluluğu ve 1950’lerden kalan tüketime değil, üretime odaklı gerçek ve mütevazı hayatı
seviyorum.)

Kıpçak Türklerinin bayrağını hiç gördünüz mü? Mavi bir zemin üzerinde kırık bir üzengi.
Kıpçak Türkü olan Ravil Agiş gösterdi bana bayrağı ve “Biz devletimizi kaybettik,
başarısız olduk, o yüzden üzengimiz kırık” dedi. Dürüstler ve kendilerini bayraklarında an-
latacak kadar açıkça eleştiriyorlar. Ya biz, kendimize ne kadar dürüstüz? Sanırım bu işleri
beraberce düzeltene dek, iyi bir ülke, sağlam, üreten, birbirine hoşgörü gösteren, bayrağını
seven insanlar olana dek bizim de hilalin köşesinde bir kırık yapmamız lazım. Ne zaman ki
düzeltiriz ülkeyi, her sene politikacı bürokratların ve devlet adamlarının aldığı 7 milyar
dolar rüşveti keseriz, o zaman bu bayrağı hak ederiz.

Bu ülkenin ekonomi, işsizlik, terör gibi dertleri yok. Bu ülkenin tek derdi şu; ortak değer
kavramlarımızı ve birbirimize saygımızı kaybettik. Aynı değerlere, aynı bayrağa inanan in-
sanlar birbirlerine saldırmazlar. Mustafa Kemal’in başarısının sırrı buydu. Son 60-70 yıllık
başarısızlığın nedeni ise bunu yapamamamız.

Bir Sistem Lideri şirketindeki ya da birimindeki arkadaşlarını ortak değerlerin etrafında to-
plar, devamındaki operasyonlar ise işin kolay tarafı.
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ÖZGÜNLÜK

Her ülkenin, her şehrin, her şirketin kendisine has bir kokusu vardır. Koklamayı biliy-
orsanız fark edersiniz, yoksa aynı zannedersiniz ve çuvallarsınız.

Anlatacağım hikâye değil, gerçek. Atatürk Orman Çiftliği’nin içinde süt fabrikası kurula-
cak, o dönem İsviçreliler bu konuda çok iyi. İşe başlamadan önce, tüm batılılar gibi ciddi
bir ön araştırma yapıyorlar. İsviçreli danışmanlar, yanlarında Türk çevirmenlerle beraber
Ankara civarını köy köy dolaşıyorlar.

– Teyze, senin inekler günde kaç kilo süt verir?

– Yavrum, en fazla 3 kilo.

– Amca, senin inekler kaç kilo süt verir?

– 5 kilo.

İsviçreliler tüm bu analizleri yapıyorlar ve günlük 10 ton süt toplanacağını hesaplıyorlar.
Hata payı, üretimdeki artış, gelecek hesapları yapılıyor ve 20 ton süt işleyebilecek bir tesis
kuruyorlar. İlk gün köylerden süt toplanıp geliyor: 40 ton! Herkes şokta.

İsviçreliler tercümanları alıp yine Ankara’nın köylerine gidiyorlar.

– Teyze sen ineklerim 3 kilo süt verir demişsin, 15 kilo süt vermişler. Bu nasıl oluyor?

– Oğlum nazar değer diye öyle dedim.

– Amca, sen 5 kilo demişsin, 20 kilo vermişsin?

– Oğlum, nazar değmesin diye öyle dedim.

E tabii, elin İsviçrelisi nereden bilsin Türkiye’deki nazar faktörünü.

Ankara’daki Çağdaş Marketler’in yöneticileri geniş bir eğitim istedi. Aslında perakende
gruplarıyla Canerler ve Kiler gibi birkaç şirketle daha tecrübem var. Türkiye’ye yatırım
yapmak isteyen bir Alman indirim marketleri zinciri de beni Almanya’ya davet ederek
Türkiye’de benden ve İZGÖREN&AKIN’dan danışmanlık aldılar. Ama bu uzun vadeli bir
çalışma ve kurum kültürünü tanımam lazım. Rica ettim, beni işe aldılar. Mağazadakilerin
haberi yok, herkes beni yeni eleman zannediyor; hepsi de benden genç, ben kazma gibiyim
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aralarında. Giydim kıyafetimi; kasaları taşıdık, temizlik yaptık, çalışanlarla oradaki
dertleri, işleri konuştuk; fırçamı da yedim. Ama eğitime kurumdaki iyiyi, yanlışı, zorlukları
bilerek gittim. Birkaç ay sonra bir alışverişe uğradım, reyondaki genç şefim beni görünce
“Ne nanemollaymışsın iki gün dayanamadın” dedi. “Haklısın ağabey” dedim. Anadolu’da
derler ki “Boynuzu çamura bulamayan boğa, boğa değildir”. Dertleri, sektörü bilmezsen
öyle üfürür durursun. Bu arada Çağdaş Marketler’de gördüğüm iki önemli noktayı
söylemek isterim. Birincisi, müşterinin her iadesini güler yüzle alıyorlar. İkincisi, ürettik-
leri unlu gıda ve ekmekte hiçbir katkı maddesi kullanmadan sağlık odaklı çalışıyorlar.

Kurum kültürü, şehir kültürüyle de bağlantılıdır. Türkiye’deki dört şehir, Türkiye’nin diğer
illerinden farklı bir iş kültürüne sahip. Bu, kişisel bir tespit, katılmıyorsanız söyleyin.
Kayseri, Gaziantep, Denizli, Çorum... Bu dört şehirde inanılmaz bir gelişim ve yatırım
isteği var. İnsanlar girişimci ve cesur. Herkes birbirinden etkileniyor, gittikçe gelişiyorlar
ve buralarda işsizlik minimum. Bunu bilmez ve bir banka şubesinin hedeflerini koyarken
Kütahya’da kredi hedefini yüksek, mevduat hedefini düşük tutarsanız olmaz çünkü orada
para yastık altında. Denizli’de mevduat hedefini yüksek, kredi hedefini düşük belirlerseniz
çuvallarsınız çünkü Denizli’de devamlı girişim ve yatırım var.

Mesa, Ankara’ya büyük bir hastane açmaya karar verir ve Amerika’dan mimar getirirler.
Bu adamların özelliği, hastane dizaynı konusunda uzman olmaları. Artık bu işi biliyorsun
değil mi? Gelir gelmez yap çizimi, sat bizimkilere. Hayır. Bunu hastanenin İK Müdürü,
sevgili dostum Ufuk Karadeniz anlattı. Mimarlar, “Otantik Türk evlerini görmek istiyoruz”
derler. Bizimkiler alır adamları, Safranbolu’ya götürür, Türk evlerini gezdirirler. Mimarlar,
Mesa Hastanesi’nin dizaynını yaparken Osmanlı konaklarından yola çıkarlar. Yolunuz
düşerse uğrayın, gördüğüm en ferah hastanelerden; ortada büyük avlu, pencerelerin kenar-
larında eskiye özgü çıkmalar, hizmet kalitesi de üst düzeyde.

Uygulamayı kurum kültürünü gözeterek ve özgün yapmalı dediğim bu.

Böyle yapmadığınızda ne olur? Bizimkiler bir ara Rusya’ya zeytin ihraç ettiler, satış sıfır.
Sonra bir araştırdılar, Rusların yediği zeytinle bizimkinin alakası yok. Onlar çok tatlı ve
sulu bir zeytin yiyorlar (aslında Avrupa’nın büyük bölümü bizim zeytinleri yemiyor).
Firma, Rusların damak tadında üretim yapıp gönderdi, satışlar çok iyi. Ama başlangıçta on
binlerce dolar kayıp var.
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Bir Amerikan deterjan firması, Suudi Arabistan’a gidiyor ve gazetelere ilanlar veriyor.
Orijinali gösterildiğinde, ABD’de çok işe yarayan ve basit bir matematik denklemini içeren
bir reklâm.

En solda kirli bir tişört, hemen yanında deterjan kutusu, en sağda temizlenmiş hâli.

Satışlar çok düşük, ilanları artırıyorlar, satışlarda tık yok. Amerikalılar, Arapların sağdan
sola doğru okuduklarını akıl etmemişler!

Ülke ve şehrin kültürüne bir süre sonra uyum sağlarsınız. Japonların Türkiye’ye geldikler-
inde işçilere sabah marş söyletmeleri gibi: “Patronum sen çok yaşa, fabrikam sen var ol...”.
Baktılar işçiler kıkır kıkır gülüyorlar, bıraktılar marşı. Biz, yağ işini güne eşit yaydığımız
için sabahleyin konsantre yağcılık bizimkilere komik gelmiş olabilir.

Türkiye’de bir holding, patronlar sert mi sert. “Senin pantolon ütüsüz. Ne o, tıraş iki gün-
lük mü? Üstünü düzelt, hayt huyt.” Holding, Fransa’da bir Ar-Ge şirketi satın alıyor. Pat-
ronlar teftişe gidiyorlar. Şirkettekiler uçmuş; sakallar uzun, saçlar bellerde, kulaklarda
küpeler, duvarlarda Brad Pitt posterleri. Patronlar hiç kükremiyorlar, efendi efendi dolaşıp
çıkıyorlar, Türk ekip şokta. Türkiye’ye dönüyorlar. Ekipten biri, ilk pazartesi artık aştık di-
ye biraz rahat giyinip geliyor ve sabah ilk iş fırçayı yiyor: “Kravatın nerede ooolum”.

Şu ana kadar altı ders çıkardık:

1. İnsanlar, bir süre sonra, ister istemez kurum kültürüne uyum gösterirler.

2. Şirkette kurum kültürünü baştan doğru yerleştirin.
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3. Şirketin DNA’sı başka hiçbir yerde yok, kurum kültürünü oluştururken sadece o kuruma
özgü düşünün.

4. Kurum kültürünü tamamen değiştiremezsiniz ama geliştirebilirsiniz.

5. Şirket çözümleri Sindirella’nın ayakkabısı gibidir, bir tek ona cuk diye uyar. Başkalarına
ya bol ya da dar gelir.

6. Bu bölümde farklılık kelimesini kullanmadım. Farklı olun demiyorum, özgün olun
diyorum. Yani okuduk, hadi on bin kişi mor inek olalım. Zaten piyasada 9.999 tane mor-
armış inek var. O zaman kırmızı öküz mü olacağız? Yok. Mor ineğin akıllısı olayım, o za-
man süper olur.

Ben size bir şey söyleyeyim mi; mor ineğin akıllısı olacağınıza, beyaz adamın aptalı olun
daha iyi.

Şirket kültürü doğru oturmazsa ne olur? Ülke kültürü, hatta köy kültürü, şirketi etkisi altına
alır. Bugün gidin Karabük Demir Çelik’e, çalışanların çoğu Karabük’ün aynı köyünden.
Sendika yöneticileri oradanmış, doldurmuşlar köyü fabrikaya. Sonuç, fabrikayı 1 liraya
sattılar. Türkiye’nin askerî müziğe en yatkın yeri Avanos’tur. Nasıl mı? Zamanında
Avanoslu bir subay, mızıka astsubay okuluna gelmiş ve doldurmuş memleketlilerini okula.
Yüze yakın Avanoslu mızıka astsubayı olduğu söylenir. Müstahdemlik becerisi de
Çankırılılara hastır, Askeriye’deki sivil memurların çoğu Çankırılıdır. Geçen gün, bir
arkadaşımdan öğrendiğime göre, Ankara’da bir üniversitenin personel müdürünün 17 akra-
bası, o üniversitenin personel sınavlarını çeşitli dönemlerde büyük başarıyla geçmişler. Gel
de yıkma şimdi üniversiteyi.

İstanbul’daki şahane bir uygulamayı Urfa’ya götürün, tutmaz. İnsan farklı, süreçler farklı.

Kurum kültürünü, sistemi, ürünü, her neyse ürettiğiniz şey, o ülkeye, o şehre ya da o
firmaya uyumlu hâle getirmelisiniz. Ford Otosan, Cargo kamyonunu Rusya’ya ihraç ediy-
ordu. 2007 yılında toplam 350 adet sattılar. Sonra Cargo modelini -40 derecede çalışır hâle
getirdiler. 2008’in sadece ilk üç ayında satış 570’e ulaştı.

Türkiye’deki yabancı şirketlerden çoğu kendi ülkelerindeki kültürleri buraya olduğu gibi
oturtmaya çalışırlar, sonuç facia olur: Sürüyle arada kalmış çalışan. Başarılı olanların ortak
özelliği, iki ülkenin olumlu yönlerini bir araya getirmekten geçiyor. İyi örneklerden biri
Hugo Boss Türkiye’dir. Çoğu zaman bu tür fabrikalar Türkiye’ye ucuz işçilik için kur-
ulurdu. Hugo Boss Türkiye üretimin dışına taşıp insan kaynakları ve Ar-Ge konusunda

44/171



müthiş uygulamalar başlattı. Bu uygulamalar Boss’un uluslararası uygulamalarına örnek
teşkil etti. Hugo Boss 2007’de Türkiye’deki en iyi ikinci çalışma atmosferi seçildi.

O yüzden Amerika’daki yönetim teorilerini getirip burada uygulamaya kalkarsanız
yüzünüze gözünüze bulaşır.

Rengini bilmem ama inek olursunuz.4
1 PKK’nın suikast silahı.
2 Hakan Yaman’ın üç kitabı var, çok ama çok okunmaya değer: Kelimenü: Postmodern Kelimeler Sözlüğü, Hamili Kitap
Yakınımdır! ve Eyvah! İş Görüşmesi.
3 Bana, ne olur, ne Fethullah Gülen Cemaati ne de karşıtları e-posta atıp “Onlar kötü, biz iyiyiz veya biz iyiyiz, onlar kötü”
demesinler. Sıkı okurlarım bilir, hiçbir politik görüşü olmayan bir adamım. Yalnızca bu yurtdışındaki okullar konusuna dışarıdan
ve bu kitap için sadece “yönetsel” gözle bakın. Çünkü Mavi Jeans, ABD’de yirmi mağazada köşe (corner) açtığında seviniyoruz.
Yurtdışında 300 okul açıp işletmek, her kim yapıyorsa yönetim başarısıdır. Gerisi başka yerlerde tartışılsın.
4 Not: Mor İnek’i de Elma Yayınevi yayımladı. :)
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YETENEK

Yavuz Sultan Selim, Mercidabık Seferi’ne giderken yol üstünde çok güzel bir bina görür.
“Bunu kim yaptı?” diye sorar, gencecik bir çocuk getirirler. “Bunu saraya götürün yetişsin”
emrini verir Yavuz. Selimiye ve Süleymaniye Camii gibi yüzlerce müthiş eser, genç
çocuğun ellerinden çıkar. Sinan’dır çocuğun adı.

Aslında işyerinde yaptığımız en temel uygulama, yetenekleri doğru yönetmektir.

İngilizcede iki kelime vardır: “source” ve “resource”. Source, “kaynak” demektir, resource
ise “yetenek, cevher” anlamına gelir. “Human Resources” bölümü, aslında “İnsan
Yetenekleri”, yani “Kurumun elindeki yetenekleri nasıl daha etkin kullanırım ve çevredeki
cevherleri, potansiyeli kuruma nasıl taşırım” bölümüdür. Üniversitedeyken okuldan dön-
mek için otobüs kuyruğuna girerdik. Sıra uzayınca, ön taraflarda arkadaşı olan biri, çaktır-
madan onlara yanaşıp sıraya adapte olunca arkadan sesler yükselirdi: “Arkadaşım kaynak
yapmayalım”. Bizde her türlü angarya işin adapte edildiği birim olduğu için o bölüme “İn-
san Kaynakları” deniyor. Size bir uygulama önerisi daha: Personel, özlük işleri, maaş,
nema, vergi iadesi, servis hizmetleri gibi ne iş varsa bunları İdari-Mali İşler Bölümü’ne
taşıyın. Şimdi bu öneriyi, size on sayfa ya da yirmi paragrafla da anlatabilirdim. Aranızda
yönetimi biraz bilen herkese bir cümle yeter, diye düşünüyorum.

Geçenlerde bir gazetenin İK ekinde bir insan kaynakları yöneticisinin röportajı vardı.
“Üniversitedeki yetenekleri holdingimize kazandırmayı hedefliyoruz” diyordu. Demeci ok-
udun mu “İşte böyle olur arkadaş!” dersin. Fakat bu holdingdeki İK departmanı hafta son-
ları toplanıyor, dolap temizliyorlar. İK ekibi, neredeyse bir iki yılda bir tamamen değişiyor.
Bu İK yöneticisinin hiç eğitim aldığını gören yok, fakat demeçler süper.

Eski Çin’de küçük ayaklı olmak kadınlar için asalet sembolüydü. Genç kızlara küçüklük-
lerinden itibaren küçük demir ayakkabılar giydiriyorlardı, bebek ayaklı yaşlı kadınlar vardı
ortalıkta, kızıl devrimden sonra yasaklandı. Bu ülkede okuldan başlayarak işinize ve en
acısı, ailenize kadar o küçük ayaklıların yaşadıklarını, beyninizle ilgili aynen yaşarsınız.
Sokarlar düşüncelerinizi küçücük ayakkabıların içine, sonra fikir söylemeyen, girişimciliği
ölmüş adamlar olarak emeklilik beklersiniz ya da milyonda bir oranda gelecek Yavuz
Sultan Selim’inizi.

49/171



Atalarımızın teknolojinin o kadar geri olduğu bir dönemde, bu kadar geniş bir imparat-
orluğu nasıl bunca yıl yönettiğine geldiğinizde, ana unsurlardan birisi “yetenek yöne-
timi”dir.

Osmanlı’da er olarak orduya girersin, yetenekliysen paşa olup ordudan çıkarsın. Kariyer
planlama için şahane bir örnek. Bugünün ordusunda askere giden Mehmetçiğe böyle bir
kariyer planı versek, örneğin “Eğer sorumlu, dürüst, başarılı isen ve şu eğitimleri alır, bu
kriterlere uyarsan Genelkurmay Başkanı dahi olabilirsin” desek, çocukların askere gelişleri
değişir, ordu da koca bir ülkedeki yetenekleri kurumu için kullanabilmeye başlar.

Bugünün Türkiyesi’nde yetenek yönetimini örneklersek:

ATO’nun hazırladığı bir rapora göre;

Türkiye, yurtdışında 50.000 öğrenciyi okutuyor. Bunların beş yıldan hesapladığınızda to-
plam maliyeti 7,5 milyar dolar. Bu öğrencilerin 30.000’i geri dönmüyor.

Çok çok iyi eğitim görmüş her 100 öğrenciden 59’u yurtdışına gidiyor.

Bir numaralı beyin avcısı ABD, her sene 200.000 süper gence geçici çalışma vizesi veriy-
or. Kanada ve Avustralya da 40’ar bin kişiye. O çocuğu yetiştirmek için harcadığın parayı
ABD’ye hibe ettiğin gibi, o yeteneğin tüm performansını da o adamlar kullanıyor.

Sadece ABD’de 3.600 Türk doktor var.

Karbon kaplama teknolojisini bulan, “yüzyılın 100 bilim adamı” arasında olan Prof. Dr.
Ali Erdemir, yıllar önce Türkiye’de iş başvurusu yaptığında devlet, resepsiyon memurluğu
önermişti.

2002 yılında, bir İsrail şirketi Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden bir ofis istedi.
Ardından öğrencilerle toplantılar yaptılar ve “Bize girişimcilik fikirleriyle gelin, fikrinizi
hayata geçirirsek size şu kadar ödeme yapalım” dediler. Ülke dışındaki yetenekleri keşfet-
meye çalışan insanlar ile kendi ülkesindeki öğrencisine, çalışanına “Bir fikrin var mı?” di-
ye hiç sormayan insanlar... 1950’li yıllarda gelip Kayseri’nin Talas ilçesine Amerikan
Koleji açmayı akıl eden Amerikalıların yaptığı gibi. (Daha sonra Doğu Akdeniz
Üniversitesi’ndeki şirketin aynı zamanda İsrail istihbaratına çalıştığını öğrencilerden
öğrendim.)

Çok iyi örneklerden biri de Zorlu Holding’dir. Gruptaki bir eğitimde, Bursa fab-
rikalarından müthiş güzel bir örnek verdiler. Bursa fabrikasında desen yarışması düzenle-
meye karar veriyorlar. Birisi “İşçiler de katılsın” diyor, ayıp olmasın diye. Ötekiler de
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öylesine “Eh peki” diyorlar. Bu desenler için de normalde yurtdışına bayağı para ödeniyor.
Yarışmayı kazanan desen bir işçinin. Herkes şokta. Çağırıyorlar çocuğu, “Bunu sen mi
çizdin?”, “Ne var ki bunda, zaman kısıtlıydı öyle çiziverdim, daha güzelini çizerim” diyor.
O depocu, şu anda Taç’ın en iyi tasarımcılarından biri.

“Nasılız hoca?” dediler bana. Çok iyi bir örnek olmasına rağmen, “Ne var ki bunda?” ded-
im. “70 milyonluk koca bir ülkede, fabrikadaki yeteneği keşfettik diye bana hava atıyor-
sunuz.” Taç’ın son yıllarda yaptığı, ülkeye örnek olması gereken çalışma ise “Türkiye
desen yarışması”dır. Gazetelerde sayfa sayfa ilan veriyorlar. Bu, şahane bir uygulama.
Belki de Anadolu’nun bir köyünden büyük bir modacı çıkarırlar.

Bir daha, bir eğitimde olur da bir araya gelirsek Zorlu’nun yöneticileri yine bana soracak,
“Nasılız hoca?” diye. “Ne var ki bunda? 6 milyarlık dünyada, 70 milyonluk ülkedeki
yeteneği keşfettik diye bana hava mı atıyorsunuz?” diyeceğim.

Buna benzer bir uygulamayı L’oréal ve Unilever de yapıyor. Tüm dünya üniversitelerine
açık, iş projesi yarışmaları düzenliyorlar. Üç-beş üniversite öğrencisi bir araya gelip pro-
jeye katılıyorsun. Elemeler sonunda, yatırımı ve projeyi en iyi yöneten grup, okul bit-
tiğinde L’oréal’de, Unilever’de işe başlıyor.

Bakın, Peugeot beş yıldır dünya çapında araba tasarım yarışması düzenliyor, finale kalan
10 projeci arasında 2 Türk var. Emre Yazıcı’nın çizdiği, aşağıdaki modelde direksiyonu ve
pedalı yok, iki tekerleği var. Proje yapanlar arasında Çinli, Fransız, Romen, Kolombiyalı
ve Japonlar da bulunuyor. Dünyanın yeteneğini Fransa için kullanmanın yolu bu.
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Philip Morris Türkiye’nin çok iyi bir uygulaması var. Kurumdan Ömer Barışık anlatmıştı.
Yetenekleri bulmak için güzel bir buluş. Çalışanlara “Bize kaliteli arkadaşlarınızı önerin,
işe alırsak size şu kadar prim” yöntemini bulmuşlar. Böylece çalışanların etraflarındaki
güvenilir ve yetenekli insanları kuruma kazandırmayı hedefliyorlar. Zaten arkadaşımıza iş
bulmak için çaba gösteririz, burada Philip Morris ödüllendirmeyle bunu sisteme
yerleştirmiş.

Antalya Belediyesi’nin son yıllarda yaptığı müthiş bir uygulama var. Şehrin her yerine As-
mek (Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) adlı merkezler açmışlar. Yabancı dilden
bilgisayara, kuaförlükten takı tasarımına kadar halka yönelik ücretsiz kurslar veriyorlar.
Tüm Antalyalılar gelip, bu eğitimleri alıp meslek ediniyorlar. Takı yapmayı öğrenen bir
anne, ABD’de okuyan kızına tasarladığı kolyeleri yollamış, kızı da orada satıp ciddi bir
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miktar para kazanmış, okul harçlığını çıkarmış. Antalya’da evlerinde boş oturup duran an-
neyi eğitiyorsun o da ülkeye döviz kazandırıyor. Biz bunun adına ihracat diyoruz.

İş dünyasını yetenekler yönetir. Geleceğinizi, kurumdaki yetenekler biçimlendirir. Diğer
çalışanlar rutini sürdürürler.

Ahmet Kaplan, Kayserili bir çoban. Bütün hafta koyunların başında duruyor, pazar günleri
Kayseri’ye inebiliyor. Parası az olduğu için bir saat internete girebiliyor. Bir de eskiciden
önceki haftanın gazetelerini alabiliyor. Hafta içi de koyunların başında gazete ve kitap
okuyor.

Bir gün, bir insan kaynakları ekinde bir meslek görüyor: Fütürist, geleceği tasarlayan in-
san. “Aha, tam bana göre iş!” diye düşünüyor. Bütün hafta koyunların başında boşum, bari
geleceği tasarlayayım. Çoban Ahmet, bütün hafta geleceği tasarlayıp pazar günü Türkiye
Fütüristler Derneği başkanına mektup yazıyor ve “Ben tam sizin aradığınız kişiyim, gele-
cek şöyle olacak, böyle olacak” diyor. Dernektekiler yazılanlardan etkileniyorlar ve Ah-
met’i İstanbul’a davet ediyorlar. Ahmet hayatında ilk defa gördüğü İstanbul’da fütüristlerle
tanışıp onlara düşüncelerini anlatıyor. Oradakilerden biri Ahmet’e bilgisayar eğitimi verip
işe alıyor. Ahmet de kendini bilgisayar animasyonları ve “Gelecek Tasarlama” konusunda
geliştiriyor. Bu çocuk en son GORA filminin bilgisayar animasyonlarını yaptı.

Ülkenin köyleri böyle dehalarla, satranç ustaları, kalp cerrahları, fizik profesörleri, müthiş
yönetmenlerle dolu. Biz, bu çocukları; hayal güçleri körelmiş, yaptığı işe inanmayan,
yetenekleri yok eden, test odaklı öğretmenlerin ve korkunç bir müfredatın kollarına bırakıp
hepsini kaybediyoruz. Didim’de bir okul var. 45-50 de İngiliz öğrenci okuyormuş, tabii
Türkçe öğrenmişler. Pazartesi sabahı “çalışkanım, yasam falan, sonra varlığım Türk
varlığına armağan olsun” diye bağırıyorlarmış. Bunu da başardık, yok artık hiçbir şeyden
korkmayalım. İngiliz veletler, varlıklarını Türk varlığına armağan etmiş durumdalar.

Jamaika Spor Bakanlığı, üç yaş grubundan itibaren plajlarda çocuklar arasında koşu
yarışmaları düzenliyor, yeni Usain Boltlarını ve Asafa Powelllarını bulmak için. Bizde,
beden eğitimi dersinde çocuklar “rahat-hazır ol”dan not alıyorlar. Sonra biz niye olimpiy-
atta madalya alamıyoruz…

Eczacıbaşı Schwarzkopf temel olarak Türkiye’deki kuaförlere saç bakım ürünleri satıyor.
Bu tarz çalışan tüm firmalar satışı tamamen promosyonla artırmayı hedeflediler. “Şu kadar
satarsan şu ödül” şeklinde. Eczacıbaşı Schwarzkopf inanılmaz bir şey yapıyor ve bayisi
olan kuaförlere iş geliştirme eğitimleri veriyorlar. Kuaförlerin işlerini nasıl
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geliştirebilecekleri konusunda, toplantı yönetiminden liderlik becerilerine kadar çeşitli eği-
timlerle müşterisi olan kuaförlerin gelecekte var olmalarına çalışıyorlar. Bu farklı yak-
laşımları, onları sektörde ayrı bir konuma getirdi.

Osmanlı’daki devşirme yöntemi, yetenek keşfetmenin en iyi tekniklerindendir. Osmanlı,
özellikle Balkanlardan iki yılda bir, gidip ilkokul çağındaki akıllı ve fiziksel özellikleri
üstün erkek çocukları seçiyor. Bunlar İstanbul’a getiriliyor, çok çok iyi bir eğitimden geçir-
iliyor ve Osmanlı’nın yönetiminde yer alıyorlar. Osmanlı protokolü, o dönemki devletler
arasında en gösterişli olanı çünkü daha çocukken fiziksel özelliklerine dikkat ediyorlar.
(Batılı kaynakların bir bölümü bunu acımasızlık olarak nitelendirirken, bir bölümü ailelerin
parlak gelecek için çocuklarını özellikle vermeye çalıştığını, hatta seçmeye gidilmeyen bir
yıl olunca ailelerden şikâyet olduğunu yazarlar.)

Almanya’ya bir eğitime gittiğimde, Plus Marketler grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Bay
Moleman’la bir yemek yedik, bir Türk deha olan Akif’ten hararetle bahsetti. Daha sonra
marka danışmanı Akif’le tanıştım. Akif, gerçekten bir deha. Plus süpermarketlerine danış-
manlık yapıyor. Bir makarna var, fiyatı 0,39 mark ve pek satılmıyor. Akif makarnanın
paketini değiştiriyor, adını da biraz farklı yazarak markayı “bio bio” yapıyor, fiyatını 1,29
marka çıkarıyor. Satmayan aynı makarna şimdi acayip satıyor.

Yetenekler dokundukları yere değer katarlar.

Ülkenin köyleri böyle dehalarla, satranç ustaları, kalp cerrahları, fizik profesörleri,
müthiş yönetmenlerle dolu. Biz, bu çocukları; hayal güçleri körelmiş, yaptığı işe inan-

mayan, yetenekleri yok eden, test odaklı öğretmenlerin ve korkunç bir müfredatın
kollarına bırakıp hepsini kaybediyoruz.

Ankara’daki MAN fabrikası, yıllar önce işçi bulma konusunda sıkıntı çekiyordu çünkü
nitelikli işçi bulma imkânı Türkiye’de yoktu. Bunun üzerine fabrikanın içinde bir merkez
açtılar. Civardaki gençler geliyor, burada, lise çağındayken çok iyi bir eğitimden geçiyor-
lar, okul bitince başarılı olanların hepsi fabrikada çalışmaya başlıyor.

TRT 2’de “Gezelim Görelim” programını yapan Nuray Yılmaz’ı bilirsiniz. Bir gün, Anad-
olu’nun bir kasabasında, bugünün ünlü bir işadamıyla ilgili konuşuyorlar. Köylüler diyor
ki “Onun seçtiği çoban hiç şaşmazdı, en cevval adamları bulurdu. Bir gün işin sırrını
sorduk, ‘Nasıl anlıyorsun adamın iyisinden?’ dedik. Meğerse o sene seçeceği çoban
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adaylarına yemek verirmiş, yemekten ilk kalkan iki çocuğu hemen sürünün başına
geçirirmiş”.

İZGÖREN&AKIN’ı 1996 yılında Academy International adıyla açtık, aynı yıl
AIESEC’ten arayıp ziyarete geldiler. Daha okuldayken hayatıyla ilgili proje yürütmeye
çalışan, pırıl pırıl yüzlü, iyi niyetli çocuklardı. Bazı projelerde beraber çalıştık. Yıl 2008, o
gün ziyarete gelen öğrencilerden Selin Alemdar, Ar-Ge Direktörümüz ve şirket ortağımız,
Umut Sav ise Sistem Liderimiz (siz genel müdür diyorsunuz). Bürge Yıldırım ve Tufan Er-
doğdu’yla da uzun süre birlikte çalıştık. Bu arkadaşlarımızdan üçü, çok iyi birer yönetim
ve kişisel gelişim eğitmeni oldular. (Burada alttan alta verdiğim mesaj: Biz de çobanın iy-
isini anlıyoruz.)

Günümüz Türkiyesi’nde üniversite mezunlarının % 70’i mezun oldukları alan dışında
çalışıyorlar. Böyle korkunç bir şey olabilir mi? Mühendislik ve tıp dışında neredeyse
herkesin aldığı eğitim boşa veriliyor. Ben de İngiliz Dilbilimi diye İngilizce bir bölüm oku-
dum, yaptığım işle gram ilgisi yok. Çoğunuzun böyledir. Daha kötüsü, % 30’luk dilimde
olup ilgili bölümlerde okuyanlar, yaptıkları işlerin pratiğiyle ilgili bir şey duyup öğren-
meden mezun oluyorlar. İngiltere’de Millî Eğitim Bakanlığı değil, Millî Beceri Bakanlığı
ismi kullanılıyor. Soru: “Gençlere nasıl beceri kazandırırız?”.

Beraber çalıştığınız insanlara güven duyup yeteneklerini sergileme fırsatı veriyor
musunuz?

Bakın, 70-80 milyonluk Türkiye’nin üretimi 5 milyonluk Norveç’le aynı. Burada bir hata
yok mu? Kadınların neredeyse tamamı iş hayatının dışında.

Sultanhisarlı çiftçi Cevdet İnci çalışıp çabalar, çiftçilikten ticarete geçer, 1946 yılında
evlenir, beş tane kızı olur. O dönemde bırakın kız çocukları, erkek çocukları pek okutul-
mazken, maddi durumları çok iyi değilken bile kızlarının eğitimi için çok çalışır. Ne yapıp
eder, hepsini okutur ve bildiği her şeyi onlara öğretir. Aralık 2004’te 82 yaşında vefat et-
tiğinde, arkasında İnci Akülerini, İnci Holding’i, Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nı bırakır. Daha
önemlisi; beş kız kardeş, babalarının yaptıklarını, dört yılda hem finans hem de profesyon-
elleşme anlamında, çok çok ileri taşırlar. Bildiğinizi öğretmek kurumunuzu yaşatır. Sakla-
mak yok eder. İncitaş Holding, Cevdet İnci kadar, beş kız kardeşin başarısı olacak. Kadın-
ların bu ülkede neler başarabildiğini beraberce izleyeceğiz.
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Yetki devri olmadığı için birçok çalışan motor gücü yüksek ama düşük viteste kullanılan
araba gibi yavaş yavaş ve motorun ömründen yiyerek yol alıyor.

Yetki devri olmadığı için birçok çalışan motor gücü yüksek ama düşük viteste kullanılan
araba gibi yavaş yavaş ve motorun ömründen yiyerek yol alıyor. Yeteneklerin yolunu açın,
otomatik vites araba kullanın. Siz gaza basın (motivasyon), bırakın onlar vitesleri istedik-
leri gibi değiştirsinler (yetki devri). Evet, otomatik vites araç biraz daha yakar (tatmin edici
ücret) ama o torka ve beygir gücüne değer (yüksek performans ve verimlilik).

Yeri doldurulamaz bir adamsanız hayatta yükselemezsiniz.

İşe giren adam biraz yetenekliyse, müdürü kıpırdanmaya başlar. Hele yeni projeler, ön-
eriler getiriyorsa “Kesin bunun benim yerimde gözü var” diye düşünür. Ve iş öğretmek
yerine bilgi saklamaya başlar. Çünkü adama işi öğretseniz, yarın öbür gün sizin yerinizi
alır.

Yeri doldurulamaz bir adamsanız hayatta yükselemezsiniz. Bildiğiniz ne varsa öğretin
ekibe ve yerinizi doldurulur hâle getirin. Polyannacılık gibi geliyor değil mi? “Hoca, pat-
ron bakar, benim işimi yapabilen başka adamlar var, gönderir beni aynen. İşsiz kalınca
maaşımı ödeyecen mi?” “Ödemeyeceğem”, gene de açıklayayım. İşe başladık ve kimse
bize bildiklerini öğretmedi, öğretseydi ona nasıl yaklaşırdık acaba?

Bakın, yenibiris.com, 2008’de bir internet anketi yaptı ve 11.000’in üzerinde insan ankete
oy verdi. Cümle şu:

Bence iyi bir yönetici… Cümleyi siz tamamlayın.

Bakın anket sonuçları şöyle:

% 16,8 – Deneyim ve iş bilgisi fazladır.

% 14 – Takdir etmesini bilir.

% 69,1 – Bildiklerini çalışanlara aktarır.

Sanırım buradaki kilit nokta şu: Eğer yerine yeni bilgi koyamıyor, kendinizi geliştirmiy-
orsanız kesinlikle kimseye bir şey öğretmeyin. Masanıza yapışın ve ömür boyu orada
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kalın. “Peki işi öğrettik, kendimizi de geliştirdik. Yine de işimize son verdiler,
maaşımızı ödeyecen mi?”

“Ödemeyeceğem.”
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TEKNOLOJİ

Bu ülkenin ordusu, yıllarca Amerikan hibesi aldı. Ellerinde ne kadar eskimiş, teknolojik
ömrünü tamamlamış araç, silah varsa bağış ayağıyla bize verdiler. Sonra, yıllarca bu araç
ve malzemenin feci pahalı yedek parçası için adamlara tonlarca para ödedik, vatanını seven
tüm subayın, astsubayın içi yandı “Biz bu eski, pahalı ve geri teknolojiyi niye kullanıyor-
uz?” diye. Ve bizi kendi üretemez, yardımlarla geçinir hâle getirdiler. Orduyu o dönemde
yöneten, o generallerin hiçbiri de tezgâhı görmedi ya da görmezden geldi. 1960 yılında,
Kıbrıs meselesi ortaya çıktığında, bir baktık ki bize hiç çıkarma gemisi hibe etmemişler.
Çıkarma Harekâtı yapamaz durumda olduğumuzu fark ettik. Bu ülkenin akıllı insanı tank-
lardan motor söktü ve kendi çıkarma gemilerini, motorlarını yaptı.

Çıkarma gemisi olmayan bir ülkenin dünyada ilk araba vapurunu yapan ülke olduğunu
söylesem inanmazsınız değil mi?

1867 yılında Şirket-i Hayriye’nin başına Avrupa’dan dönen Hüseyin Haki Efendi getiriliy-
or. Hüseyin Haki Efendi çok aydın bir adam. Vapurlara cankurtaran simidi, yolcu şikâyet
defteri koyduruyor. Bir süre sonra, Boğaz’ın iki yakası arasında araçların salla çekilerek
taşındığını görüyor. İngilizlere hem araba hem yolcu taşıyacak bir feribot sipariş ediyor.
Dünyada böyle bir örnek olmadığı için İngilizler şaşırıyorlar. Bunun üzerine Hasköy fab-
rikası başmimarı Mehmet Efendi’yle birlikte üç ayda geminin tasarımını yapıyorlar.
Güvertesi düz, iki tarafa da gidebilen, iki tarafta da kapakları olan tarihin ilk arabalı
vapuru. Mimar Mehmet Efendi bir yıl İngiltere’de işin başında duruyor ve dünyadaki ilk
araba vapuru yapılıyor, çok büyük zorluklarla Türkiye’ye getiriliyor. Geminin adı Suhulet
konuluyor. (Bu ilk araba vapuru hikâyesini Şafak Altun’un bir kitabında okumuştum:
İnovasyonla Başarıyı Yakalayan Türkler. Kitap, bence okunmaya değer bir çalışma. Emin-
im tüm kitapları iyidir, takip etmenizi öneririm.)

1974’teki Kıbrıs Harekâtı sonrasındaki ABD ambargosu Türk ordusunun başına gelen en
iyi şeylerden biridir. Bizim yetenekli subay ve astsubaylarımız kendi çözümlerine yöneldi.
Ordu yerli üretime destek sağladı. Size çok ilginç bir bilgi aktarayım; bize “yabancı
yatırımın önünü açın” diye baskı yapan ABD’de, silahlı kuvvetlerin satın alma birimler-
inde şöyle bir kural var. ABD ordusuna alınan ürünün, üretiminin % 51’i yerli imalat
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olmalı, bu ön koşul. Böyle değilse, ordunun satın alma birimi alımı yapmıyor. Biz böyle
bir kural koysak ortalık ayağa kalkar. Amerikan elçisi hemen başbakanla görüşür. ABD
Savunma Bakanı, Genelkurmay’a ziyarette bulunur ve “PKK konusunda yanınızdayız, ona
göre” der. Köşe yazarlarımız ise “Yabancı sermayenin önü kapanıyor, felaket” diye
yazarlar.

En son savunma helikopteri ihalesinde, “Helikopter çiplerini ve yazılımı biz yapacağız”
dedik, Amerikan kongresi onay vermedi. Biliyorlar ki helikopter sandığımız şey, aslında
içindeki çip. 1991’deki Irak Harekâtı’nda savaşan her iki kişiden biri bilgisayar başındaydı.
Şimdi 2008, sayının daha da arttığından emin olun.

Burada kastettiğim bilgisayar sayısının artması değil, teknolojinin üst düzey ve gerçek kul-
lanımı. Bir kongrede, sevgili Seynan Levent’le konuşmuştuk. “Eskiden, basılı formları elle
doldurup öyle yazışırdık. TRT bilgisayar teknolojisine geçti, artık formları bilgisayardan
çıktı olarak alıyor, yine elle dolduruyor, yolluyoruz” demişti; gülmüştük.

6-Kasım Özkan.
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Erdemir eski Genel Müdürü Tanju Argun’dan duyduğum bir şey var: “Günümüzde 1 ton
çelik 3.000 $, bir kiloluk dizüstü bilgisayar da 3.000 $”.

Hindistan’ın Bangalore Bölgesi sadece yazılım üzerine müthiş bir teknoloji merkezi oldu
ve Hindistan’a milyarlarca dolar döviz kazandırıyor.

Hindistan’ın Bangalore Bölgesi ve Amerika’daki Silikon Vadisi’nden sonra, üstünde yük-
sek teknolojinin kullanıldığı, dünyanın en önemli teknoloji üssü, Ankara’nın Samanpazarı
bölgesidir. Numune Hastanesi’nden Dikimevi’ne doğru giderken sol tarafta bir hamam ve
kablosuz internet hizmeti veriliyor. Düşün, tellakla chat yapıyorsun. Google’ı terlettik ya,
helal olsun bize. Resmi bulan çalışkan karınca Funda’ya teşekkür ediyorum.

Teknolojiyi, Türklerin süper kullandığı konusunda hamam örneği yeterli olmadıysa, bir
örnek daha vereyim. Avrupa’da cep telefonu değiştirme ortalaması 3 yıl, Türkiye’de 1,7
yıl. Nasıl?
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Bilgiye değer verme, bilgiyi başkalarına aktarma konusunda tarihten iki örneğin etkileyici
olduğunu düşünüyorum; biri eski Yunan’dan, biri de bizden.

Homeros’un Odyssey adlı eserinde; Odysseus, Truva Savaşlarına hazırlanırken oğlu
Telemachus, Yunanistan’da kalacaktır. Odysseus başına savaşta bir şey gelirse sahip
olduğu bilgileri oğluna aktaramayacağını fark eder. Bu yüzden, aile dostu bilge Mentor’u,
oğlu Telemachus’a nasıl krallık yapması gerektiğini öğretmek üzere görevlendirir.
Bugünkü “mentor” kelimesi oradan gelir. Bu, bir gelenek olur ve antik Yunan’da bilgeler
Mentor’la başlayan bu geleneği sürdürürler.

Urban, bir Macar top ustasıdır. Osmanlı’nın Konstantinopol’ü kuşatma altına alacağını
duyunca Bizans sarayına gelir. İmparator Constantine ve yanındakilere:

– Ben bir alaşım buldum, şu andakilere göre çok daha sağlam ve güllelerin çok daha uzağa
gitmesini sağlıyor. Eğer toplarınızı bu alaşımla dökerseniz Sultan Mehmet’i kolayca yen-
ersiniz, der.

İmparator ve mahiyetindekiler çok sevinirler:

– Ver bakalım bu alaşımın formülünü.

– Şu kadar altın isterim.

– Karşılığında ne vereceksin?

– Formülün yazılı olduğu parşömeni...

– Bize bir sayfa parşömen vereceksin, karşılığında bu kadar altın istiyorsun öyle mi? Atın
bu adamı zindana.

Urban Usta zindana atılır. Saraydaki casuslar durumu Sultan Mehmet’e iletirler. Zind-
ancılara yüklüce para verilir. Urban’ı zindandan kaçırırlar, padişahın huzuruna getirirler.

Padişah, Urban Usta’nın istediği paranın iki katını verir ve bu bilgiyi Osmanlı top
ustalarına da öğretmesini ister.

O güne kadar yıkılamayan İstanbul surlarını yıkan toplar, Macar Urban’dan alınan tekno-
lojiyle yapılmıştır. O topların en ünlülerinin adları, “Balaban” ve “Şahi”dir.

Yıl 1453. Batının bilgiye bakış açısı, bizim bilgiye bakış açımız.

Ve dikkat edin İstanbul’a girerken Fatih’in etrafında generalden çok, yol gösterici hocalar
vardır, Akşemseddin gibi.

61/171



Bugünün Türkiyesi’nde bilginin üretilmesi gereken yer üniversitelerdir. Oysa
üniversitelere baktığımızda; inanılmaz bir amir-memur ilişkisi, “profesörün çantasını
taşırsan yükselirsin” ya da “yöneticilerin siyasi klanındaysan yükselirsin” dostluğu
görüyoruz. Bugün, dünyadaki nanoteknoloji yayınlarının % 44’ünü İsrail, % 11’ini ABD
yapıyor, Türkiye’nin oranı ise % 1’in altında. 1453’te biz “know-how”a, bilgiye para öder-
ken tüm Bizans “meleklerin kanadı var mı, yok mu”yu tartışıyordu.

Yıl 2008, dünya nanoteknolojiye, bilgiye yatırım yaparken koca bir ülke, “üniversiteye
giden gençlerin kafasında örtü olmalı mı, olmamalı mı”yı tartışıyoruz. Sultan Mehmet’e
deselerdi ki “550 yıl sonra senin torunların bunlarla uğraşacak”, emin olun inanmazdı.

Birilerinin bize katıla katıla güldüğüne emin olun. “Hayır öyle değil” diye okuyan varsa,
size iki rakam vereyim. 2006 yılında, sadece Siemens’in aldığı patent sayısı 5.400, Türki-
ye’deki tüm üniversitelerin toplam aldığı patent sayısı 10!

Sadece bilgiye, insana ve teknolojiye yatırım yapan ülkeler kazanıyor.

Biz öyle bir ülke değiliz.

Belediyesinden şirketine,

Partisinden holdingine,

Üniversitesinden kamusuna,

Kimse çalışanına eğitim vermiyor, yatırım yapmıyor.

Sonra da mucize başarılar bekliyoruz.

Birkaç rakam daha vereyim.

Türkiye’de;

Kadınların % 51,1’i ilkokul mezunu,

Kişi başına eğitim süresi 4,1 yıl,

Eğitim harcamasında 109 ülke arasında 105’inciyiz,

Kişi başı eğitime harcadığımız para 142 dolar,

Nüfusun % 10’u, yani 7 milyon insanın düzenli geliri yok.

ABD’de yılda alınan patent sayısı 150.000.

Japonya’da 150.000,
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Almanya’da 50.000,

Fransa’da 40.000,

İngiltere’de 40.000,

Rusya’da 20.000,

Türkiye’de 2.000.

Bu ülkedeki en aptalca gerçeklerden biri şudur: Demokrasiyi temsil eden partilerin içinde
demokrasi yoktur. Bilgiyi temsil eden üniversitelerin içinde bilim yoktur. Nasıl mı? Bakın:

Dünya, ileri teknolojinin ve bilgi üreten insanın peşinde. Artık bilgisiz insanın iş hayatında
kapı tokmağı kadar değeri yok.

Koç Grubu, 2000’li yılların başında bir yatırım için Çin’e bir ekip gönderir. Çin’in yeni
yeni üretime geçtiği bir dönem, şantiyede misafir olarak kaldıkları binanın dış kapısı ol-
madığını görürler. Odaların kapısı vardır ama yine de kendilerini güvende hissetmezler ve
ev sahiplerinden bina girişine de bir kapı taktırmaları için ricada bulunurlar. Ertesi gün
kalktıklarında bakarlar ki kapıda Çinli bir görevli bekliyor. 20 gün boyunca kapıyı taktır-
mak yerine 24 saat kapıda bir Çinli bekler. Şantiyenin yöneticisine niye böyle yaptığı sor-
ulduğunda cevap çok ilginçtir: “Çinli kapıdan daha ucuz!”.

2008 yılında dünyada işçiliğin saatlik maliyetleri bakın şöyle: Avrupa 30-35 euro, Türkiye
10 euro, Çin 1 euro, Filipinler 8 sent! Bu yüzden dünyadaki tüm o teknoloji devleri ve
markalar üretimi bıraktılar, bilgiyi ve teknolojiyi yönetiyorlar.

Aslında “akıl yönetimi” yapıyorlar.

Japonya bütçesinin % 3’ünü araştırma geliştirmeye harcarken bizde bu oran, binde 6.

Her bin kişiye düşen bilim adamı sayısı Yunanistan’da 3.8, Avrupa Birliği’nde 5.8,
ABD’de 8.6, Japonya’da 9.7, Türkiye’de 1.1. Ayrıca bu araştırmada, bunların kalitesi ko-
nusunda bir veri yok. Daha da acısı, bunlara sağlanan araştırma imkânlarını karşılaştırma
şansımız yok.

Sonuç ne dersiniz? İleri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payına baktığımızda, İrlanda’da %
47. Krizlerle boğuşup duran Arjantin’de % 8, Türkiye’de % 4.

Ankara Ticaret Odası’nın bir araştırmasına göre, teknolojiyi ekonomiye yansıtma ko-
nusunda ilk üç sırayı ABD, İsveç ve Finlandiya alıyor. Finlandiya’nın bunu nasıl
başardığını anlamak isterseniz uzak geçmiş için Grigoriy S. Petrov’un Beyaz Zambaklar
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Ülkesinde adlı kitabını, yakın geçmiş için de Şirin Elçi’nin çalışmalarını okumanızı öneri-
rim. Finlandiya’nın 1985’te 10.470 dolarlık kişi başına gelirden 2004’te 29.000 dolara
nasıl çıktığını çok iyi anlatmış.

Antalya’ya bir otele konferans vermek için gittim. Otele bir para yatırmışlar ki olmaz böyle
bir şey. Her yer teknoloji, mermer, ortam acayip. Akşam yemeğine indim; açık büfede tek
başıma atıştırıyorum. Bir garson çocuk beni kesip duruyor, öyle abartılı da yemiyorum ama
yaklaştı bana:

– Ağabey bir ricam olacak.

– Nedir?

– Açık büfeden bir tabağa dört beş parça pide koyup masanda yemeden bırakır mısın?

– Niye?

– Ağabey bizim yemekler kötü çıkıyor da, ben onu atacak gibi dolaba kaldırıyorum, sonra
da arkadaşlarla yiyoruz!

Ben çocuğun diğer siparişlerini de aldım. Koydum masaya. En son geldi, bir de tatlı sipar-
işi verdi. İki akşam rolleri değiştik; beni görünce gelip siparişleri veriyor, ben masaya
taşıyorum. Benim açımdan sakıncası yok, ülke açısından yazık.

Gittiğinizde o beş yıldızlı, o binalarına süper yatırım yapılmış otellerin çalışanları güler
yüzlü, efendi ise ve sistem işliyorsa bilin ki gerçek bir turizm işletmesi ve o işletmenin
çalışanları eğitimden geçiyor. Personel dökülüyor, hizmet kötüyse bilin ki kara para akla-
mak için açılmıştır. Türk, Azerbaycan ve Rus mafyasının kara parası orada aklanıyordur,
yapıldığı dönemki başbakan % 5 gizli ortağıdır, o dönemki turizm bakanı nakit komisyon
almıştır. Hiç eğitim görmemiş personel de resepsiyonda turistlerle kavga eder, yüzleri asık-
tır, kadın müşterilere dikiz atarlar.

Ritz-Carlton grubunun 2007 yılı eğitim bütçesi 46,1 milyon dolar.

Dünya bilgi ve uzmanlığın peşinde koşuyor. Ford, Boeing’le iş birliği yapıyor. Boeing’in,
yaşlı yolcuların uçaklarındaki hareketleri üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını Ford aldı,
kendi otomobil koltuklarının dizaynına adapte etti.

Farklı alandaki bilginin ve teknolojinin bir başka sektöre nasıl adapte edildiğiyle ilgili en
iyi örneklerden birisini 2008 Pekin Olimpiyatları’nda yaşadık. Speedo firması, köpek
balığının deri yapısından yola çıkarak yaptığı mayoları orada tanıttı, rekor üzerine rekor
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izledik. Uzay araştırmalarında keşfedilen bir maddeyi NASA’dan alıp tavaların içine yer-
leştiren Tefal, teflonla çağ atladı.

Bundan dört yıl kadar önce, Sheraton Grubu 100 bin doların biraz üzerinde bir harcama
yaparak bir araştırma yürüttü: “Beş yıldızlı otel müşterisi aslında en çok ne bekler?”.
Acayip ilginç, hiç ummayacağınız bir sonuç çıktı ve bu bilgi üzerine dünya çapında eği-
timler düzenlediler. Bunu, otelcilik fuarında İstanbul’da anlattım. Eller hemen kalktı:

– Hocam araştırma sonucu ne çıktı?

– O bilgi 100.000 $.

Cem Karaca bakkala giriyor, bakkal:

– Ağabey yeni albümün çıkmış, hayırlı olsun. Eh bir tane imzalar, verirsin artık.

– Tabii veririm. Sen de şuradan bir tereyağı imzalayıp ver!

Bu, Sheraton’a özel bir iç bilgi olduğu için kitapta da, başka bir yerde de kimseyle
paylaşmadım.

Bazen bir bilgi, kurumda tahmin edilemez bir kârlılık sonucu getirebilir. Örneğin bir
araştırma, “mesaide zamanımızın % 5’ini malzeme aramakla” geçirdiğimizi gösteriyor. Bu,
kişi başı 24 dakika demek ve 8.000 kişinin çalıştığı bir kurumda, bir günde 192.000 dakika
kayıp anlamına geliyor. Ya da o gün 400 kişi mesaiye gelmediğinde yaşanan işgücü kay-
bına yol açıyor. Şirket bu bilgi üzerine malzeme tasnifini doğru yapar ve çalışanlarını bu
konuda eğitirse yıllık 146.000 insan/gün oranında kazanç sağlayabilir.

Aslında birçok danışmanın yaptığı şudur: Adama saati sorarsın, gelir senin saatine bakar ve
saati söyler, sonra da saatini alıp gider. Danışmanın bilgisinden yararlanın, bir yıldan fazla
da içeride tutmayın çünkü danışmanlıktan çıkıp çalışan olmaya ve objektifliğini de kaybet-
meye başlar. Burada kastettiğim yönetim danışmanlığı, eğitmenlik değil.

Bende bir bilgi var, inanılmaz. Ali Muhiddin Hacı Bekir Şekercilik, 1777 yılında kurulan
Türkiye’nin yaşayan en eski şirketi. Çok yaşlı büyüğüm, kendi çocukluğunda (1917
doğumlu), sokaklarda seyyar satıcıların, Hacı Muhiddin Bekir’in badem şekerlerini sat-
tığını, hepsinin de aynı melodi ve aynı nakaratı kullandığını anlattı. Ondan yirmi yaş büyük
ağabeyinin (1897 doğumlu) de, çocukluğunda, aynı melodiyle badem şekeri satan
satıcılardan badem şekeri aldığını söyledi. Yani tam yüzyıl önceki reklam jingle’ı, sadece
7,5 saniye sürüyor. Kaybolmuş gitmiş. Doksan yaşındaki büyüğümün sesinden kaydettim.
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Velosipet ile Cevelan adlı kitapta yüzyıl önce iki arkadaş yolculuğa çıkarken Sirkeci’deki
Hacı Muhiddin Bekir’den limonlu ve naneli akide şekeri alışlarını hikâye ederler. Ne yazık
ki bu kadar uzun yaşayan az kurum var. İstanbul’a gittiğimde her fırsatta limonlu akide
şekeri alır, bir de demirhindi şerbeti içerim Hacı Muhiddin Bekir’de. Size de demirhindiyi
öneririm, kaybolup giden bir Osmanlı içeceği.

Miami Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, biri 19 ve diğeri 21 yaşında olan iki Rus kız
kardeş, profesör payesiyle ders veriyorlar.19 yaşında profesör ve üniversitede ders veriyor.
“İlim Çin’de bile olsa al” hadisiyle büyüyen bizlerin bilgi konusunda bir yerlerde hata
yaptığımız kesin. Düşünebiliyor musunuz, bizde 35 yaşında profesör olmaya kalkan adamı
paramparça ederler. Jürilere girip çıkarsın, tek istedikleri Batı kaynaklı teorileri ezberleyip
anlatmandır. Oysa bilgiye sahip olurken dört kriter önemli. Bilgiye sahip olurken şu dört
soruyu farkına varmadan sorduğumu fark ettim, size de aktarmak isterim.

“Hayal gücü içeriyor mu?” sorusu garip geldi, değil mi? “Bilginin hayali olur mu?” diyor-
sunuz. Albert Einstein “Benim alanımdaki tüm bilim adamlarının bilgiyi özümseme gücü
benden daha fazladır. Benim onlardan farkım hayal gücüm” der.

Aslında kitap okurken de hep bu dört açıdan bakın, eğer bu dört açıdan sizi tatmin etmiy-
orsa atın bir kenara. (Yalnız öyle olmadığı hâlde kitabı kenara atmaya kalkarsanız, Allah
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sizi affetmez. İade etmeye kalkarsanız o daha da büyük ayıp. Hangi kitabı kastettiğimi an-
lamışsınızdır artık.)

Bir yanda 19 yaşındaki profesörlerle yüz binlerce patent üreten ülkeler, öte yanda 50
yaşından önce profesör yapmadığınız insanlarla yılda 10 patent üreten bir ülke var. Sonra,
doktora jürisinde benim en iyi eğitmenime “Şerif İzgören bu kitapları, eğitimleri hangi
teoriye dayalı hazırlıyor?” diye soran jüriler... “Valla o hiç teori bilmez, kafadan kendi
teorilerini uydurur, zırvalar durur, diyemedim hocam” dedi Selin.

Şimdi anlatacağım olayı, şu an dünyanın en büyük üç şirketinden birinde yönetici olan
dostum Kürşat anlattı. F-104 Starfighter uçaklarında füze rampası yok, yapamamış adam-
lar. Havacı bir astsubayımız (başçavuş), uğraşıp didiniyor, F-104’lerden roket fırlatabilen
bir rampa yapıyor. Bu ülkenin insanı cidden ilginçtir, dehasına şaşarsınız. İlgili generali
çağırıyorlar. Rampa bir masanın üzerinde, başçavuş ve komutanlar masanın arkasında.

Rampayı gören generalin ilk sorusu şu: “ Oğlum niye sarıya boyadınız bunu? Griye niye
boyamadınız?”.

İnsanların hayal gücünü öldürmemek lazım.

Bir dönem Denizli’de Funika Holding’e yönetim eğitimlerine gittim, gerçekten sağlam,
modern yönetim uygulamalarına sahip bir kuruluş. Başlarında Nuri Sözkesen var,
Japonya’da yönetim eğitimleri görmüş bir patron. Logosunda, “Funika” sözcüğü Japonca
gibi yazar. Nuri Sözkesen “Sistematik Hayal Kurma-Düşünme” ekibi kurmuş. Buldukları
“ticari buluşlara” da “ticat” diyorlardı.

Öte yandan, aynı ülkenin insanları olan biz Türkler, çok iyi işler çıkarırız, yeter ki hayal
gücü ve uzmanlığa müsaade edilsin.

Bakın Turkcell ne yaptı. Teletıp diye bir uygulama başlattı. Şu anda, vatandaş, Adıya-
man’ın Ahmet Hoca Köyü’nde sağlık ocağına gidiyor ve kan şekeri vb. tahlilleri yapılıyor;
EKG’si, problemin olduğu yerin filmi çekiliyor. Bilgiler, Adıyaman 82. Yıl Devlet
Hastanesi’ne gidiyor, doktor teşhisi koyuyor ve uygulanacak tedaviyi, ilaçları yazıp gön-
deriyor. Yıllarca hastane kuyruğu bekleyen köylü, Turkcell sayesinde kendi köyünde te-
davi görüyor.

Çok dikkatimi çeken firmalardan biri Ataman Kimya (Uni ürünleriyle tanırsınız; mendil,
krem vs.). Ürün kalitesi ve çeşitliliği çok dikkatimi çekiyordu ve paketlere, ürünlere
bakınca yabancı firma zannediyordum. Yıllar sonra şans eseri Türk firması olduğunu
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öğrendim. İnanılmaz bir yeni teknoloji ve ürün geliştirme anlayışları var. Kurucusu Ata-
man Özbay. Devamlı yeni ürün çıkarıyorlar. En son bir ürün çıkarmışlar; mucize gibi bir
mendil. Kimyasal içermiyor ve nezle sırasında burnu kesinlikle açıyor. Aynı şekilde, özel-
likle uzun yolda kokladığınızda uykunuzu dağıtıyor. Gördüğüm herkese anlatıyorum. Ürün
geliştiren böyle Türk firmaları görünce gurur duyuyorum. Hayal gücünün gerçeğe döndüğü
firmalar yeni ürün çıkarabilir. Bizim Uni’nin, Amerikalıların 3M’inden hayal etme ko-
nusunda aşağı olmadığına emin olun. Pazarlama açısından geri olduğumuz kesin.

1991’deki global krizde tüm dünya şirketleri eğitim ve Ar-Ge bütçelerini düşürürken o
dönem 3M’in başında olan DeSimone krize rağmen eğitim ve Ar-Ge bütçesini artırdı. O yıl
çok basit bir buluş yaptılar; sarı yumuşak bir süngeri, yeşil sert bir keçeye yapıştırdılar ve
krizde acayip para kazandılar.

Erkek okurlar haykırmıştır: Scotch-Brite! Evet doğru. Ben hanımlar için de açıklayayım,
bu bir bulaşık süngeri markası. Özellikle sünger tarafı teflonlarda falan çizmiyor.

CMS’de, bir eğitimimde Alperen Doğan etkileyici bir örnek verdi. VW Grubu birkaç
Avrupalı şirkete ve CMS’ye yaptırmayı planladıkları bir otomobil jantının görüntüsünü
gönderir ve prototipini görmek isterler. Sağlamlık hesapları, tasarımı vs… Bunun yapımı
Batılı şirketlerde 4-6 ay arası sürerken bizim CMS’miz bir ayda tamamlar ve Volkswa-
gen’e yollarlar. Alman yöneticiler şaşkınlık içinde İzmir’e ziyarete gelirler, nasıl
başardığımızı görmek için. Bu başarıda kalite dışında bir şey daha var: Alan uzmanlığı.

Coca-Cola Türkiye bunu çok ilginç bir şekilde yapıyor. Coca-Cola’dan sevgili Levent
Yeşil anlatmıştı. Bir ara, Ankara Bahçelievler 7. Cadde’ye aynı gün içinde yedi ayrı Coca-
Cola aracı dağıtım için giriyordu. Oysa tek bir araç hepsine dağıtım yapabilir. Benzinciye
ayrı kişi, kuruyemişçiye ayrı, süpermarkete ayrı... Amaç dağıtım ekibini kendi alanında uz-
manlaştırmak, dağıtım kanallarında uzmanlar yetiştirmek.

Sakıp Sabancı zamanında, Sabancı şirketleri yabancı ortaklarla % 50-50 ortaklık kurdular,
Sabancı’nın vefatıyla birlikte Yazakisa, Dupontsa, Toyotasa gibi şirketler ortaklıklarını
çoğunlukla bitirdiler. Toyotasa eğitimlerinde, bir önceki Genel Müdür Volkan Eren’e ve
ekibine sordum: “Ortaklık kurdunuz ve sonra dağıldı, ne işe yaradı ki?”. Bana o dönemde
Japonlardan kazandıkları çalışma biçimi, disiplin ve bakış açısının bugünkü Toyotasa
başarısının temelini oluşturduğunu uzun uzun örneklediler. Bugün Japon Toyota üretim,
Toyotasa ise pazarlamayı yapan iki ayrı şirket.

Buraya kadar anlattıklarımın özeti bu.
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Sistem Lideri, teknolojiye yatırım yapar. Bu, bilgiyi yönetmenin ve gelecekte var olmanın
yöntemlerinden biridir.
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FİKİRLER

Bir plastik firmasındaki toplantıda satışlar konuşuluyor. Üniversiteli, masterlı, havalı,
pazarlama-satış eğitimli yöneticiler satışlarda dönemsel bir düşüş olduğundan bahsediyor-
lar. Patron soruyor:

- Niçin satışlarda böyle düşüş var?

- Efendim, kış dönemi geldi.

- Eee?

- Biliyorsunuz kış dönemi gelince altyapı çalışmaları azalıyor, dolayısıyla satışlar düşüyor.

Patron ayağa kalkıyor:

- Arkadaşlar; eminim, ben coğrafyayı ve satışı sizin kadar bilemem ama bildiğim
kadarıyla, şu anda sadece kuzey yarım kürede kış var! Güney yarım kürede yaz mevsimi.

Ve toplantıyı terk ediyor. Toplantıda herkes birbirine bakakalıyor.

Plastik firmasının adı Fıratpen, patron ise Nevzat Demir.

O bakış açısı olmasa belki bugün Fıratpen’in yurtdışı markası Winhouse olmayacak.
Kışları öyle bön bön oturan adamlar olacaktı.

Uçak, Kazakistan’ın üzerinden geçerken herkes camlardan şehre bakıyor, sonra birbirine
dönüp herkes aynı şeyi söylüyor:

– Yahu ne aydınlık, ne çok lamba var, ışıl ışıl. Sonra bir sessizlik oluyor.

– Arkadaşlar burada bir ampul fabrikası ve enerji yatırımı için fizibilite yapmamız gerek-
mez mi?

“Yahu ne ışıl ışıl” diyenlerin arasında Zorlu Grubu’nun enerji de dâhil, tüm tepe yöneti-
cileri var. “Fizibilite yapalım” diyen ilkokul mezunu Ahmet Nazif Zorlu.

Bu ülkede eğitim diye başınıza gelen şey, hayal gücünüzü köreltmekten başka bir şey
değildir. Benim, Allah’tan kafam çok basmıyordu da ders dinlemedim. Size yemin ederim
üniversitede dört sene en arkada hayal kurdum, resim çizdim, yazıştım, karikatürümü ve
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arkadaşlıklarımı ilerlettim. Hocaların gelip önlerine açıp okudukları kitapları dinlemek
istemedim. Kerrat cetvelini ezberleyeceğim diye biraz zorlandım ilkokulda, baktım kapas-
ite sınırlı. 43 yaşındayım ezbere bir tek “yedi kere sekiz, elli altı”yı biliyorum, çoğu çarp-
mayı oradan hesaplarım. Ben anlamadığımdan pek ezberleyemedim ve az da olsa hayal
gücüm kaldı. Fırsatınız varsa hayal gücünüzü kurtarın. Hayal gücünüzü büyülemeye
çalışan öğretmenleriniz varsa kulaklarınızı dört açın; size hayatı, başarıyı, mutluluğu
öğretecek olan onlardır.

İş arkadaşlarınız da hayal gücü tükenmemiş olanlardan olsun. Türkiye’den gerçek bir
vaka… Verdiğim bir eğitimde bir katılımcının anlattığı bu ilginç ve yaratıcı olduğunu
düşündüğüm örneği sizinle paylaşmak isterim.

Bir işyeri, eski tarihli bir bina, tek asansör var ve kuyruk oluyor, çalışanlar hanım ağırlıklı
ve memnuniyet anketlerinde en çok şikâyet asansörden geliyor. Çok bekliyoruz, şöyle,
böyle... Yönetici, çeşitli çözümler getiriyor; katların yemek saatini değiştiriyor vesaire. Bir
türlü şikâyet azalmıyor. Bir gün bina temizlikçisi:

– Müdürüm, kat başına 50 lira masrafla bu işi çözerim.

– Sen şikâyetleri kes, ne istersen var sana.

Uyanık temizlikçi asansörün iki tarafına 50’şer liraya genişçe birer süslü boy aynası tak-
tırıyor. Hanımlar üstünü başını incelerken asansörün ne kadar zamanda geldiğinin farkında
bile olmuyorlar, şikâyetler kesiliyor.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç dürüst ve girişken birisi. Göreve başladıktan sonra
görüyor ki öneriyle, projeyle, yaratıcı fikirlerle ziyaretine gelen kimse yok. Her gelen ya iş
istemeye ya da komşusunu şikâyete geliyor. Şehirle ilgili fikir yakalayabilmek için ilkokul
ve üstü gençlerden oluşan bir gençlik parlamentosu kuruyor. Çocukların şehirle ilgili yar-
atıcı fikirleri büyüklerden çok daha fazla. Bir bakıyorsunuz, Çankırı son dönemde yenilik-
lerin yapıldığı, halka eğitim verilen şehirlerden biri hâline geliyor.

Yaratıcı fikir karmaşık olmak zorunda değil, en iyi örneklerden birini Meysu’dan Osman
Güldüoğlu gösterdi. Küçük kutu meyve sularında kullandıkları pipetin ağzımıza koyduğu-
muz ucu kapalı. Hemen iki yana, iki delik açmışlar. Özellikle küçük çocuklar, meyve suy-
unu pipetten hızla çekerlerse içecek direkt gelmeyip iki yana dağıldığı için genze kaçma
riskini yok ediyor.
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Buzdolabının şekli nasıldır? Dikdörtgen. Kayseri’de bir firma daha önce bir başka cihaz
için yapılan kalıpları, buzdolabı imalatında kullanmaya başlıyor ve yuvarlak buzdolapları
imal ediyor. Dolabın özelliği kapağı açıyorsun raf dönebilir şekilde yapılmış, arkadan bir
şey almak istersen rafı çeviriyorsun, arkadaki tencere hop önüne geliyor. Buzdolabı
Avrupa’da yok satıyor, firma yurt içine ürün veremiyor.

Mustafa Baloğlu; Akşehir Belediye Başkanı ve operatör cerrah, kendisinin alışkın
olduğunuz politikacı tiplemesiyle gram alakası yok. Dürüst, çalışkan, eğitimli... Levent
Kazak’la, ihtiyacı olanlara nasıl uygun şekilde destek oluruz diye düşünürlerken bir buluş
yapıyorlar. Kocaman bir çeşme içinden besleyici değeri yüksek çorba akmasını hayal ediy-
orlar ve bunu yapıyorlar. Porselen tabaklarda herkes çorbasını içiyor, kenarda bir yere
kumbara koyuyorlar ki isteyenler para atsın, sistem devam edebilsin ve kimin parasız içtiği
de dikkat çekmesin. Maddi durumu iyi olanlar da özellikle gelip çorba içiyor, kimse ren-
cide olmuyor. Adı da harika: Çorba Çeşmesi. Bütün halk, çorba içerek yardımlaşıyor ve
bunun günlük maliyeti sadece 300 lira. Nasrettin Hoca’nın torunları göle maya çalamamış
olabilirler ama çeşmeden çorba akıtmayı başardılar. İnternette, İtalyanların askıda kahve
buluşunu dolaştıranlara duyurulur. Bugünlerde, Türkiye’nin en büyük kentlerinden birinde
rüşvet yediğini tüm şehrin bildiği iki belediye başkanını karşılıklı aday gösteren ve halkı
çaresiz bırakan sağ ve soldan iki büyük partiye de duyurulur.

Birkaç örnekten sonra, iş hayatıyla ilgili ne dersler çıkarırız konuşalım.

İstanbul’da bir otelde, kapalı garajda yer problemi var. Yönetim toplanıyor ve yakındaki
bir yerin kiralanmasına veya satın alınmasına karar veriliyor. Katlara da araçlar düzgün
park etsin diye dört otoparkçı almaya karar veriyorlar. Yer araştırması sürerken bir gün,
genel müdür otelin otopark görevlisiyle karşılaşıyor. Otoparkçı:

– Genel müdürüm, otopark kiralayacakmışsınız ama gerçek sorun başka!

– Nedir?

– Park için çizgiler yere çizilmiş, müşteri arabasını park etmek için girdiğinde yerdeki çiz-
gileri göremediğinden yanlış park ediyor ve çok yer kaybı oluyor.

– Eee?

– Eğer çizgileri yerden duvara doğru yükseltirsek, herkes çizgileri göreceği için jilet gibi
park eder.
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“Peki” diyor genel müdür, “Yap bakalım”. Sonra, çizgileri yerden yukarı doğru yükseltiy-
orlar, müşteriler arabaları jilet gibi park ediyor, yüz binlerce dolarlık masraftan
kurtuluyorlar.

Size bir otel örneği daha.

Bizim iyi hocalarımızdan Nebi Acar anlattı. Antalya’da beş yıldızlı bir otel, Kiriş Resort.
İşler düzgün gidiyor fakat kahvaltı sonrası herkes havuza yığılıyor, havuzun kenarında da
havuz bar var. İçecekleri oradan alıyorlar, orada müthiş yığılma var. Bizzat genel müdür de
gelip bakıyor; personel artırıyorlar, çeşitleri değiştiriyorlar. Yapmadıkları kalmıyor ama
oradaki kuyruk ve sıkışıklık sorunu çözülmüyor, şikâyetler de devam ediyor. Son derece il-
gisiz bir birimden, bir çalışanın önerisi olayı dan diye çözüyor. Kızımız animatör. Çocuk-
ları eğlendirmeyle ilgili olan birimde görev yapıyor. Fark ediliyor ki ufaklıklar “pipet
alayım, bir buz daha ver” diye kuyruğa birkaç kez giriyorlar. Barın arka bölümünde,
çocuklar için küçük bir bar yapıyorlar, çocukları ilgilendiren bölümü ve içecekleri de oraya
yönlendiriyorlar, ürün ve müşteri ayrımı olduğu için havuz bardaki şikâyetler bir anda
bitiyor. Genel müdürün, yardımcılarının falan konuyu çözme ihtimalleri yok. Oysa o anim-
atör kızımız, çocuk uzmanı.

Hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı olamayız.

Viyana seferi… Bizimkiler gelirken gözcüler Viyana’ya haber ulaştırıyorlar. “Rahat olun,
Türkler yanlarında top getirmiyorlar!” Viyana’dakiler inanmıyorlar, tarihte top olmadan bir
kalenin alındığı veya kuşatıldığı görülmüş değil. Gözcüler kafileyi bir daha inceliyorlar
kesinlikle top yok. Bizimkiler geliyorlar ve Viyana’nın etrafını çeviriyorlar. Avusturyalılar
sevinç içinde, “hiç top yok”. 15-20 gün sonra toplar ortaya çıkmaya başlıyor. Herkes
şaşkın.

Osmanlı, o güne kadar yapılmamış bir uygulamayı başlatıyor. Toplar kafilenin hızını çok
yavaşlattığı için topları yanlarında götürmek yerine, her yeniçeriye bir tunç parçası veriyor-
lar. Otağ kurulduktan sonra toplar Viyana önlerinde dökülüyor (yapılıyor). Bu lojistik uy-
gulamayı modern orduların birçoğu daha sonra çeşitli şekillerde uyguladı. Sizin haberiniz
bile yok, değil mi? (Bizimkiler Viyana’yı zapt edemez ve dönerler. Viyana’da eğlenceler
düzenlenir. Şefler, Türk sancaklarının üzerinde gördükleri “hilal”lerden esinlenerek kurabi-
yeler yaparlar, adına da “croissant” derler. Tarihteki ilk ayçörekleri bizim Viyana’daki san-
caklarımızın üzerindeki hilallerdir.)
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Aslında şirketler açısından bakıldığında birçok yaratıcı fikir yanlış uygulama ya da
rastlantılardan ortaya çıkabilir. Amerika’da yaşayan Çinlinin biri, başka bir eyalete çay nu-
muneleri yollar. Küçük bezler bulamadığı için küçük tüllerin içine, ağızlarını iple bağla-
yarak gönderir. Alıcılar bunların öyle kullanıldığını zannederler ve kullanırlar, çok da
hoşlarına gider. İlk poşet çay böyle ortaya çıkar.

Gençlerden oluşan bir ekip, bir firma için reklam kampanyası oluşturmaya çalışır fakat
akıllarına bir türlü iyi bir fikir gelmez. Gece çocuklardan birinin evine giderler. Hepsi mas-
ada, bezgin, sessiz düşünürlerken; ev sahibi çocuğun annesi bunlara çay getirir, bakar
hepsinin morali bozuk, “Ne oldu?” der. “Teyze, orijinal bir fikir bulamıyoruz.”

“Üzülmeyin, yumurtlarsınız siz şimdi bir şeyler” der anne.

Ve fikri bulurlar. Firma Turkcell, proje “Turkcell’in Yumurtlayan Tavuğu”.

Hiçbirimiz, hepimiz kadar akıllı olamayız.

Lipton’un çok basit ve harika bir buluşu var. Sallama çayları, ikiye bölünebilir yapmışlar.
Eğer açık içiyorsanız paketi dağılmadan ikiye bölüyorsunuz, hem tasarruf, hem de oranı
ayarlayabiliyorsunuz.

II. Dünya Savaşı… Amerikalılar, Almanların V-10’larına karşı bir roket geliştirmeye
başlarlar, savaş bitince roket önemini kaybeder. Yaptıkları rokete kanat ve kabin eklerler.
F-104 Starfighter uçakları ortaya çıkar. (Uçağın bizim pilot devrelerin arasındaki adı,
“uçan tabuttu” ve bundan 15 yıl kadar önce teknolojisi iyice geri kalmış bu uçaklardan
Hollanda’nın elinde kalmış olanları –yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 40-50 tane– “para
ödeyerek” almıştık, yüreğim yanmıştı. Hollanda Hava Kuvvetleri de bayram etmiştir
herhâlde.)

Dünyanın en yaygın tam otomatik tüfeklerinden “sten”i, mucidi bir karyola demirinden
yola çıkarak yapmıştı.

Yaratıcılığın önündeki en büyük engel; günlük hayatta rutin ve alışkanlıklar, iş hayatında
ise standartlar ve prosedürlerdir.

Yüzlerce yıldır aynı kahveyi, aynı şekilde içeriz. Birimiz niye denemedik Türk kahvesinin
aromalısını? Çayı otuz yıldır aynı şekilde içer dururuz, niye bir sabah içine üzüm, kokulu

74/171



kavun dilimi, mandalina kabuğu atmıyoruz? (Çorap olmaz canım kardeşim.) Rutine
bindirdiniz mi çıkamazsınız dışarı.

Afyon’da küçük bir yol üstü benzincisi, bir de restoranları var ama satışlar zayıf. Aile yıl-
lardır sucuk imal edip satıyor ama rakipleri Cumhuriyet, İkbal, Ahmet İpek. Rekabet
güçleri çok az. “Ne yaparız, ne yaparız?” derken oğlu Rafet, babasına “Baba paketli,
markalı satamıyorsak açıkta satalım o zaman!” Baba soruyor, “Nasıl yapacağız peki?”.
Oğlan fikrini söylüyor. “Tamam deneyelim” diyor baba, fikrin ilginçliği karşısında
gülümseyerek.

10 yıl kadar önce arabayla Ankara’dan İzmir’e doğru gidiyordum, Afyon’a girmeden 5-10
km önce sağda, Özlem Dinlenme Tesisleri’nde kocaman bir bez afiş gördüm: “Dünyada ilk
defa Sucuk Döner!”.

“Yok artık” dedim. Her geçişimde tesisin önünde araba sayısı artmaya, tesis modern-
leşmeye başladı. Sonra, karşıda bir tesis daha aldılar. Bu arada, önce Afyon’da, sonra diğer
illerde “Sucuk Döner” yazıları görmeye başladık. Baba oğul sucuğu açıkta satmayı
başardılar.
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Geçenlerde mola verdim, yanımda da bir arkadaşım vardı. Garsona “iki sucuk döner, iki
ayran” dedim. Garson:

– Ağabey, size ayran vermeyelim.

– Niye? dedim, kulakları açtım.

– Yeni bir ürünümüz var, onu verelim.

– Ne o?

– Salatalıklı Yayık Ayranı!

Getirdiler. Cacığı blendırdan geçirmişler, biraz da sulandırmışlar; olmuş sana yeni buluş.
Çok da güzel bir içecek.

İşte bu, inovasyon falan dedikleri.

Yeni fikir bulup bunu ticari bir kazanca çevirmek inovasyondur.

Sizin bulduğunuz fikri, yöneticinizin kendi üstündekilere kendi fikri gibi satması
hinovasyondur.

Amerikalı yönetim gurularının yeni bir şeymiş gibi bunları bize inovasyon ismiyle anlatıp,
kitap ve seminer satıp ülkelerine bavul dolusu para götürmelerine de cinovasyon
diyebiliriz.

Size, Orhan Holding’den iyi bir örnek. Sevgili arkadaşım Özlem Erbaşlar anlatmıştı.

Teknik Malzeme, Bursa’da Orhan Holding’in bir şirketi ve Renault için koltuk kılıfı imal
ediyor, yıllardır da Fransa’ya tırlarla ihracat yapıyor. Bir gün, işçilerden birisi “Bunları
kutularla yollamak zorunda mıyız?” diye soruyor.

Şaşırıyorlar, “Niye sordun?” diyorlar.

“Bir tıra şu kadar kutu giriyor, kutuların hacmi şu, yer kaybınız da şu.”

O güne kadar kimse o hesabı yapmamış. İşçi önerisini söylüyor, herkes beğeniyor. Tırlara
borular taktırıp kılıfları askılara asmaya karar veriyorlar. Kılıflar yumuşak olduğu için
bastırıldıklarında çok daralıyorlar ve çok az yer kaplıyorlar. Sıkı durun, bir tırda yolladık-
ları kılıfın sayısı üç kat artıyor. (Ben genel müdür olsam “Bu veledin kafası çok çalışıyor,
yarın öbür gün benim yerimi alır” deyip elemanı işten atardım.) Orhan Holding’in benzeri
uygulamaları var ve Bursa’da adı çok olumlu anılan kurumlardan.
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Bu konudaki en iyi kurumsal örneklerden birisi, Ege’den bir gıda firması. Dünyanın en
büyük fast-foodcularından birinin tedarikçisi. Fast-foodcu Amerikan firması, bağımsız bir
İspanyol denetçi firmaya tedarikçilerinin hijyen güvenliğini kontrol ettiriyor. Son derece
kaliteli, sağlıklı gıdalar satın alıp, bunları kendi dükkânlarında, kanserojen yağlarda kız-
artıp müşterilerine yediriyorlar. İspanyol denetçi firma çok ilginç bir eksik tespit ediyor. İki
ayrı bina var ve işçiler bu iki bina arasında sallana sallana açık havada mikrop, bakteri Al-
lah ne verdiyse taşıyarak gidip geliyorlar. Denetçi firma bunun gıda güvenliğine aykırı
olduğunu, ertesi sene iki bina arasına bir tünel yapılmazsa sözleşmenin iptal edileceğini
bildiriyor. Bizimkiler bir fiyat alıyorlar, tünel acayip bir para. Tahmin edeceğiniz oluyor,
on bir ay bir şey yapmadan oturuyorlar, denetçilerin gelişine bir ay kala bizimkiler tutuşuy-
or, klasik yumurta-kapı teoremi. Bir ayda tünelin bitme ihtimali yok.

Ustabaşılardan biri “Baba ben bu işi çözerim ama yöntemi bana bırakın” diyor. Ben
bunlara Leonardo da Türkî diyorum. İspanyollar gelip çözümü görünce çok şaşırıyorlar,
“mükemmel çözüm, bravo” diyorlar. Yapılan masraf tünelin milyonda biri bile değil ama
net bir çözüm. Bizim Abdurrahman Einstein, gidip sanayide bir tekstilcide “insan galoşu”
yaptırmış. Fermuarlı, nefes alınsın diye delikler var. (Aslında mesafe kısa olsa nefes için
delik de açtırmazlar. Nefesini tut kardeşim iki dakika, arada bir zayiat olsa da olur.) İşçiler
binadan binaya geçerken giriyorlar poşetin içine binaya girince poşeti çıkarıyorlar.
İspanyol denetçiler şokta. Tabii denetçiler gidince poşetler depoya, seneye denetlemede
kullanılmak üzere. Hani, Uğur Dündar bir köye geliyordu, köyde kafalarında boneler,
çizmelerde galoşlar, ellerde hijyenik eldivenler traktör kullanan köylüler vardı ya. “İnsan
Galoşu” bir Türk gıda fabrikasına aittir, isim hakkı da bana.

Tefal, alanında en yaratıcı fikirlere sahip firmadır. Bunun nedeni, rakipleri Ar-Ge birimler-
inde yaratıcılığı artırmaya çalışırken Tefal’in kendi içinde Ar-Ge üretmek yerine son
derece bağlantısız alanlardaki insanlardan tasarım istemesi. Motosiklet tasarımcısından ütü
çizmesini istiyorlar. Tavayı da, koltuk tasarımcısına yaptırdığınızda o zaman tek bir sap ve
bu sapı her birine takabildiğiniz altı tane sapsız tava gibi ürünler ortaya çıkıyor. Ar-Ge’de
“dış kaynak” kullanımıyla ilgili iyi bir örnek.
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Aslında “dış kaynak” kullanımının en etkileyici örneklerinden birini atalarımız yapmış.
Batı devletleri büyük ordularını barış dönemi boyunca beslerken, Osmanlı, barış döne-
minde çok büyük bir ordu beslemek yerine “tımarlı sipahiler” fikrini bulmuş. Bu, tarihteki
ilk yönetsel “outsource” örneklerinden biri. Çeşitli beylere geniş araziler tımar olarak ver-
iliyor. “Burayı işlet gelirini al, 40 tane de atlı askeri besle ve savaşa hazır tut” deniyor.
Savaş zamanı geldiğinde tımarlı sipahiler toplanıyorlar, ordunun sayısı bir anda müthiş
artıyor. Bunu şu anda İsrail yapıyor; yılda bir veya iki yılda bir, vatandaşlarını alıp iki ay
askerlik yaptırıyor, eğitiyor ve mesleklerine geri gönderiyor. Savaş anında hepsi bir araya
gelmeye hazır. Bizim ordumuz bu fikri kullanmıyor. 600-800 bin arası personel ve 16 ay
askerlik. O, 16 ay boyunca bu kadar askeri ne kadar verimli kullanıyoruz? Acaba iki yılda
bir, çok iyi kısa eğitimlerden geçen, her an hizmete hazır, sivilde çalışmaya devam eden
askerler ve şu an aldığı maaşın çok daha fazlasını alan profesyonellerden oluşan yarı
sayıdaki bir ordu, aslında çok daha verimli, az maliyetli ve daha hızlı olur muydu? Bunu
niçin söylüyorum biliyor musunuz? Askerî harcamanın millî gelire oranı açısından
bakıldığında, Türkiye askerî harcamada dünya birincisi. Dünyada en fazla askerî personele
sahip yedinci ülkeyiz. Almanya’da kamuya ait araç sayısı 15 bin, Japonya’da 10 bin, bizde
125 bin.
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Yeni fikirlere ulaşırken bunu öneriye çevirmeden önce beşli bir standardı kullanmanızı ön-
eriyorum; en azından bir fikir bulduğumda, arkadaşlarıma söylemeden önce, bu beş kriter
açısından değerlendirmeye çalışıyorum. Öneri oluşturmak için 5’li şablonum şöyle:

5’Lİ ÖNERİ STANDARDI©

© İZGÖREN&AKIN, Ahmet Şerif İzgören

Fikirleri eğer bir sistem çerçevesine oturtuyor, oluşturulmalarını ve hayata geçmelerini
proje hâline getiriyorsanız tamamdır. Bosch’u üreten BSH’nin dünya çapında 45 fabrikası
var. BSH’nin “Top Idea” adlı uygulaması etkileyici. Belli bir sistematik içinde fikirleri
üretiyor ve hayata geçiriyorlar. Çerkezköy’deki 400 çalışanları 2007 içinde, toplam 2.500
öneri getirdi. Bu önerilerin uygulanmasının getirdiği tasarruf, sadece 2007’de 272.000
euro. Bunun diğer yıllara da yansıdığını düşünün. Genel müdürün elinde ödüllendirme için
her sene 50.000 euroluk bir bütçe var. Bu parayı fikir üreten çalışanlara dağıtıyor.
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Şu TEB’in “molalı kredi” fikrini bulan kişi, bankanın güvenliğinde çalışıyor. Aldılar
çocuğu, bankanın bir birimine yerleştirdiler. Burada TEB’in büyük başarısı şu: O çocuk %
99 güvenlik firması çalışanıdır, yani bankanın bir çalışanı değil. Kendi personeli olmayan
birini kurum için fikir üretir hâle getirip, fikri hayata geçirip bir de o çocuğu ödüllendiriyor
olmak şahane. TEB’i tebrik etmek lazım. İK bölümü, % 90 vergi iadesi ve servis işlerini
yapmıyordur.

Diğer iyi bir örnek Turkcell. Sevgili Umut Sav’dan öğrendim, 2005 yılında başlattıkları ve
DİYET adını verdikleri bir öneri sistemi var.

Düzeltici

İyileştirici

Yaratıcı

Etkin

Takım

kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Her yıl çalışanlardan yaklaşık 10.000 öneri alıyor-
lar. Digiturk’ün 532 nolu kanalı da bu fikirlerle oluşturulmuş. DİYET vasıtasıyla yılda 50
milyon dolar gelir elde ediyorlar.

5’li Öneri Standardı’ndaki kriterlerden birisi eksikse fikrin yaşaması zorlaşır.

Bu kriterler yoksa yaratıcı fikrin devamlılığı, katkısı, işe yararlılığı sorgulanmalı.

1.000 fikir 100 öneriye, 100 öneri 10 iş fikrine, 10 iş fikri 2 projeye dönüşse ve 2 projeden
birini başarsanız, tamamdır zaten.

Şirketi geleceğe taşıyacak, farklılık sağlayacak tüm enerji, bu yeni ve yaratıcı fikirlerden
gelir, yoksa aynı işi yapıp durmaya devam edersiniz, batana dek...
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GELECEK
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STRATEJİ

Geleceği planlamak ve strateji oluşturmak konusunda size; önce bireyleri, sonra dünyayı
ve ülkeleri, en son da şirketleri örneklemek istiyorum.

İstanbul’da bir yokuşta, yan yana birçok dükkân kaşağı, yani “at fırçası” imalatı yaparlar.
Ustalardan biri, öğle yemeğinde diğer esnaf komşularına “Dostlar, farkında mısınız, ordu
artık otomobil, kamyon alıyor; atın, katırın sayısı gittikçe azalacak, ne yaparız biz ileride?”
der. Ordu en büyük müşterileridir. Diğer ustalar gülerler, “Ne yani” derler, “Orduda atlar,
katırlar bitecek mi? Güldürme bizi!” “Hem biz atadan beri kaşağı yaparız, başka iş bilmey-
iz.” Usta, günlerce düşünür ve bir karar verir: “Kaşağı işi bitecek, aslında ben ‘at fırçası
işinde’ değilim, ‘fırça’ işindeyim!”.

Diğer esnaf, dükkânlarını kapadı, hiçbiri yok, bizim ustanın adı “Lütfü Banat”, kendisi yok
ama dükkânında 180 kişi çalışıyor, 400 çeşit ürün üretiliyor, yıllık cirosu 25 milyon dolar.
İş, kârlılık ve istihdam üretmeye devam ediyor. Lütfü Usta geleceğe bakmasa Banat diye
bir firma olmayacaktı.

İki İrlandalı bacanak, Amerika’ya göç ederler ve ortaklaşa mum imalatı yaparlar. Ortak-
lardan biri, ötekini ikaz eder: “Mum satışları düşüyor, elektrik gittikçe yaygınlaşıyor, ne
yapacağız?”.

Arkadaşı yanıtlar: “Dedelerimiz de mum yapardı, babalarımız da; biz başka iş bilmeyiz
ki”.

Diğer bacanak, “Aslında” der, “Dedelerimiz de, biz de mum işinde değiliz, kimyasal
işindeyiz. Eğer bu kimyasalları farklı şeylerin üretiminde kullanırsak ayakta kalırız”.

Yandaki dükkânlarda üretim yapan mumcuların hiçbiri artık yok. O iki arkadaşın dükkânı
hâlâ üretime devam ediyor. Bacanaklardan birinin soyadı Procter diğerinin Gamble. Bir-
leştiremeyen olursa: Procter & Gamble.

Siz artık işi çözdünüz; sabah, çayı poğaçayı söyleyip yandaki esnafa “Biz aslında tuz işinde
değiliz, ‘beyaz’ işindeyiz” dediniz mi stratejiyi çizmiş oluyorsunuz. Hatta sırf kendinizin
değil, torun tombalağın, hatta sülalenizin geleceğini de çizmiş oluyorsunuz.

Ziraat Bankası yöneticilerinden Savaş Bey anlatmıştı; Ayrancı’da Zibro Kamin’in bay-
isidir, bacasız Japon sobası. Satışları süper, bir sabah çayı poğaçayı söyler, gazeteyi açar ve
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iç sayfada küçük bir haber görür: “Ankara’ya doğalgaz geliyor”. “Lokmam boğazımda
kaldı hocam, diğer bayileri aradım, ‘Haberi gördünüz mü?’ dedim. ‘Ne var?’ dediler.
‘Ankara’ya doğalgaz geliyormuş’ deyince ‘Oğlum korkma, bizim iş ölmez’ dediler.”

Bir süre içinde işi tasfiye eder ve kâr ederek devreder. Aradan 5-6 yıl geçer; Zibro Kam-
in’in satışları dibe vurur, ortada bayi mayi zor bulursunuz. Olan da, onda bir satışı zor
yapar.

ABD Irak’a girerken “Kitle imha silahları var, o yüzden giriyorum, çok acil” dedi. Oysa
Birleşmiş Milletler’in raporları ve tüm kaynaklar, kitle imha silahı olmadığını söylüyordu,
girdiler.

Irak’a niye girildiğini öğrenmek isterseniz, 1972 yılı Amerikan Kara Kuvvetleri dergisinde
İsrailli bir stratejistle yapılan bir röportajı okuyabilirsiniz. Diyor ki İsrailli stratejist:
“Büyük İsrail Projesi’nin önündeki en büyük engel Irak’tır. Mutlaka bölünmeli: Sünni Irak,
Şii Irak ve Büyük Kürdistan”.

Yıl 2009, aradan tam 37 yıl geçmiş. Siz televizyonda Buz Dansı, BBG Evi, Bülent Ersoy,
İbrahim Tatlıses seyrederken, gazete genel yayın yönetmenleri şarap, aşk yazıları yazarken
ülkeyi yanınıza kurdular. Böyle bir kararı Bush zekâsında bir adama bırakamazsınız. Öte
yandan, uygulayıcının Bush zekâsında olmasında fayda bile vardır.

Geçenlerde NTV Radyo’dan Amerika’nın Sesi radyosunu dinliyorum, Amerikalı iki
düşünce kuruluşunun (think tank) başkanları; Irak’taki, şu anki karışıklığın çözülemeye-
ceğini, dünyanın ve Amerika’nın Irak’ta üç ayrı ülkeye alışmasının zamanının geldiğini
söylüyorlardı: Sünniistan, Şiistan ve Kürdistan. (Aslında, Büyük Kürdistan ama onu da
zamanı gelince söyleyecekler.)

Saddam 30.000 kişiyi katlettiği için asıldı. Irak’taki sivil ölü sayısının 1.500.000 (bir buçuk
milyon) civarında olduğu söyleniyor. Tek bir kitle imha silahı bulunamadı Irak’ta. Irak’ın
tarihi, müzelerindeki paha biçilemez eserlerin % 90’ı Amerika’ya kaçırıldı, insanı ve pet-
rolü yağmalandı; sokakları kolsuz, bacaksız çocuk kaynıyor, hiçbirimizin bunlardan haberi
yok. Ne Birleşmiş Milletler, ne gazeteler, ne yargı ne devlet adamları, ne de sivil toplum
örgütleri, “Bush da yargılanmalı ve asılmalı” dediler.

Strateji budur. Kurumların 2 yıla kadar olan planları operasyon, 2-5 yıl arası taktik, 5 yıl ve
sonrası stratejileri olur.
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PKK, bizim bitmeyen şehitlerimiz, şehit oğlunun ardından “Benim topacım, Nurim” diye
ağlayan anne, bir buçuk milyon Iraklı, kolsuz çocuklar, İsrailli sivil şirketlerden mayın yer-
leştirme eğitimi alan Peşmerge ve PKK’lı terörist Kürtler, o iki Amerikan “think tank” kur-
uluşunun başkanlarının Yahudi soyadlı oluşu, DTP… Bunların hepsi operasyondur.
Apo’yu bize teslim edip, avukatlarıyla hâlâ görüştürüp PKK’yı yönettirmeleri de operasy-
ondur. Hepsi, bizim okuyamayacağımızı zannettikleri uzun vadeli stratejinin parçalarıdır.
Bir ülkenin tüm dış politika yazarlarının da bunları yazmaması, belki onlar da “Bush
zekâsındadırlar” şeklinde açıklanamaz.

Biraz kitabın dışına çıktım ama aslında kitabın tam içine girdim. Siz farkındasınız.

Dostum emekli Tuğamiral Abdullah Mete, Amerikan Deniz Kuvvetleri dergisinde oku-
duğu bir planlama toplantısından bahsetmişti. 2070 yılı Amerikan Deniz Kuvvetleri İnsan
Kaynakları Planlaması toplantısında, “2070 yılında bir fırkateynde kaç kişi olmalı, bilgisa-
yar sistemleri nasıl tasarlanmalı? Bunu planlıyorlar” demişti.1

Bir yanda 2070 yılının insan kaynakları planlamasını yapan adamlar, öte yanda tüm
stratejik yaklaşımı “Hele Ramazan bir geçsin de” şeklinde özetlenebilecek biz. Ayakta
kalabilecek miyiz? İçtenlikle söylüyorum, evet. Nasıl mı? Aslında dikkatli okur fark etti,
tüm kitap bunun üzerine. Geleceği düşünmemek ne götürür peki? Size bu ülkeyi 40 yıl
yöneten üç politikacıdan ve Atatürk’ten örnekler vereyim.

1974 Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra Yunanistan’daki askerî cunta devrildiğinde, Avrupa Eko-
nomik Topluluğu; Türkiye, Yunanistan ve Portekiz’e “Gelin başvurunuzu yapın, ortaklık
sözleşmesi yapalım” der. Yunanistan ve Portekiz hemen başvurur. Türkiye’nin başında
rahmetli Ecevit ve Erbakan koalisyonu vardır. Kamuoyuna “Onlar ortak olacak, bizi pazar
yapacaklar, bizi Avrupa’nın arka bahçesi yapacaklar, bize domates ürettirip buzdolabı sata-
caklar” derler. İki büyük sanayi kuruluşu Koç ve Sabancı, hükûmete “Türk sanayisi yıkılır”
lobisi yaparlar. Türkiye başvurusunu yapmaz. Bugün konuyla ilgili tüm uzmanlar, başvuru
yapmamız hâlinde o dönemde kesinlikle üyeliğe kabul edileceğimizi söylüyor. Yunanistan
ve Portekiz topluluğa girerler. Yunanistan’ın o tarihten bu yana Avrupa Topluluğu’ndan
aldığı “hibe” (kredi değil, yani geri ödemesi olmayan bağış) miktarı 198 milyar euro. Şim-
di sıkı durun; o gün, Erbakan-Ecevit ikilisi başvuruyu yapmış olsa, nüfusa oranla
alacağımız minimum hibe miktarı (geri ödemesi yok): 500 milyar euro!

O tarihte bir Yunanlı ve Türk’ün kişi başına millî gelirleri aynıydı. Bugün Yunanistan’da
kişi başına düşen gelir, bizimkinin üç katı.
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Türk işçileri Almanya’ya yeni gitmiştir. Çocuklarını okula götürürler, Türkçe bilen öğret-
men yok, hiçbir planlama yapılmamış. İlk üç yıl, Türk çocukları, öğrenme engelli Alman
çocuklarıyla şekil yerleştirirler. Para kazanırlar, Türk bankası yok; dil bilmediklerinden
paraları yastık altlarında saklarlar. İbadet edemezler, din adamı yoktur. Sokaklarda kurban
kesmeye kalkarlar. Almanlar şok olur, Türkler yollarda hayvan öldürüyor diye. Yıl 1967,
Alman Başbakanı Konrad Adenauer ölür, cenazesine Türk Başbakanı Süleyman Demirel
gider. İşçiler çok heyecanlanır, başbakan geliyor, bize geleceği anlatacak, sorunlarımızı
çözecek diye. İşçiler radyoların başında toplanır; bana bunu, o zaman Almanya’da mimari
okuyan Özcan Kutay anlattı. Herkes sorunlara çözüm beklerken Demirel yeşillik anlatır.
“Benim köylüm, benim işçim” der, “Ben böyle imarlı, yeşil ülke görmedim. Yiyin, için,
keyfinize bakın, bizi de unutmayın!”. Çözüm bekleyen insanlar çöküp kalır. “İşçilerin
hâlini görünce gözlerim doldu” der Özcan Kutay.

O gün Türkçe öğretmeni gitmediği için bugün Türkçe bilmeyen, ülkesini unutmuş bir 4.
kuşak var. O gün yatırım bankaları gitmediği için bugün o Jet-Pa Holdingler, işçilerin
çalınmış paraları, yeşil sermaye kaçakları var. O gün din adamı gitmediği için bugün Al-
manya’da Cemalettin Kaplanlar var.

Yıl 1931, Mustafa Kemal, bir İngiliz gazeteciye “60 yıl sonra Sovyetler Birliği, 60 cum-
huriyete bölünecek” der. Kaç yılında yıkıldı Berlin Duvarı hatırlar mısınız? 1991.

1936’da Amerikalı General McArthur’la görüşmesinde, II. Dünya Savaşı çıkacağını, Al-
manya ve İtalya’nın aynı tarafta olacağını söyler.

Hiçbiri tutmayabilirdi ama bir tarafta geleceği düşünen bir lider, diğer tarafta bu ülkenin
son 40 yılını yöneten üç lider. Sadece geleceği okuyabilseler bile çok farklı yerlerde
olurduk. Şirketiniz de olur, siz de olursunuz.

Stratejide geleceği siz belirlersiniz.

Köpek niye kuyruğunu sallar, kuyruk köpeği sallayamadığı için. En azından kuyruktan
akıllı olmalı.

Kişiler ve dünyadan sonra şimdi: Şirketler geleceğe nasıl bakar?

Dijital fotoğraf makinelerinin çıkmasıyla bakın neler oldu. İki yıl önce AGFA, fotoğraf
filmi üretimini bıraktı, dijital makinelerin çıkmasıyla filmin gelecekte yok olacağını fark
ettiler, artık film üretmiyorlar.
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Fuji, film üretimini bırakmadı, daha da ilginç bir şey yaptı. Kozmetik sektörüne girdi. Fuji
yönetim kurulu başkanı bir açıklama yaptı: “İnsanların görüntüleriyle çok ilgilendiğini fark
ettik, gelecek görsellikte. Bizim işimiz de görsellik içeriyor, Fuji kozmetiğe yatırım
yapacak”.

Bundan on yıl sonra kullandığınız rujun üzerinde Fuji, rimelin üzerinde Sony, ojenin üzer-
inde Arçelik yazarsa şaşırmayın. (Sonuncuyu abarttım farkındayım. Misal oje mavi ışık
yayıyor, tırnak uzamaya devam etsin diye.)

Kayseri’de genç bir adam, bir şey fark eder; millet telefon etmek için izin isteyip
karşılığında para ödemektedir. “Ben normal telefonun yanına bir cihaz taksam, millet
jetonu atıp konuşsa, süre bitince kesilse” diye düşünür ve kumbaralı telefon üretimine
başlar. Bir süre sonra, acayip bir talep patlaması yaşar. Firmasını kurar, şimdi daha çok
ısıtıcı üreten bu firma, önce, sadece kumbaralı telefon üretmek amacıyla kurulduğu için
cihazın ilk hecelerini alır: Kumtel. Eğer Kumtel bundan on yıl sonra da elektrikli ısıtıcı
işindeyse dükkân kapanır.

Kumtel’in şimdiden içinden ısıtıcı geçen yelekleri, binanın dışına kaplanan jelle binayı ısıt-
mayı, bireysel elektrik üretimini, spor merkezlerindeki bisiklet ve koşu bantlarına bağlanan
jeneratörlerle elektrik üretimini hayal etmeleri lazım ya da Kumtel kremleri! Kozmetikte
ya gelecek (yalnız, krem ısıtacak aynı zamanda).

Hayat dergilerini karıştırdığımda, kozmetik sektöründeki iki firmanın reklamlarını gördüm.
Bunlardan birisi çok daha güçlü ve daha fazla ilan verebiliyor. Hasan Kolonyası.

88/171



İkisi de güzellik müstahzarları üretiyor. O zaman güçlü olan Hasan Bey firması şimdi yok,
diğeri devam ediyor. Kremdi, macundu üretirken bugün biraz alanı değiştirmiş durumda.
Bilin bakalım kim? Evet, Süleyman Ferit Eczacıbaşı. 10.000 kişiye istihdam sağlıyor.
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Sungurlu Tahta Sanayi, adının kısaltması olan “SunTa” ürünüyle çıkıp elli yıl bir daha yeni
bir ürün üretmeyip, kaybolup gitti. Gelecekte var olmanın yolu; dünyanın gittiği yeri görüp
alan stratejinizi ona göre belirlemekten geçiyor. Burada önemli olan, sizin daha önce adım
atmanız. Gelişmeye tepki göstermek yerine, gelişmeyi önceden hayal etmek.

Finlandiya’da da Sungurlu Tahta Sanayi gibi bir firma var, onlar da kereste ve kauçuk
işiyle başlıyorlar, otomobil lastiğiyle de ilgileniyorlar. Sonra, yavaş yavaş teknolojiye
yatırım yapmaları gerektiğini fark ediyorlar, radyo ve TV üretimi bile yapıyorlar. Ülkeler-
inde soğuk ve ormanlık alanlar nedeniyle telsiz kullanımı yaygın olunca, bu alana, yani
haberleşmeye yönelirler. 1980’lerin sonunda kereste üreten bu firmanın adı, Nokia! Cep
telefonu da Finlandiya’nın suntası oluyor bu durumda.

Sektör rakibi İsveçli Ericsson ise yüzyıllardır bu alanda. Öyle ki Padişah Abdülmecit
Efendi, Beylerbeyi Sarayı’ndan Osmanlı’nın ilk telgrafını çektiğinde mesaj “Fransız gem-
isi geldi mi?” idi ve telgraf makinesinin markası Ericsson’du. (Evet arkadaşım, telgraf
cihazında MP3 çalar ve 5 megapiksel entegre kamera da varmış.)

Aksigorta’da müthiş bir uygulamayla karşılaştım, bunu hiçbir Batılı firmada duymadım.
Bir adım önde olmak dediğim bu. Bin yüz acente ve beş yüzü aşkın çalışan; trafikte riskli
araç kullanan, makas atan, aşırı süratli kullanan, başka araçları sıkıştıran bir araba
görürlerse hemen plakayı tespit edip bilgisayar sistemlerine giriyorlar. Siz kasko için
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başvurduğunuzda plaka sistemden kontrol ediliyor, araç o listede yoksa kaskonuz yapılıy-
or. Birkaç avantaj birden… Listedeki araç kesinlikle bir “su testisi”; ikincisi, sen “iyi
vatandaş” değilsin, bu kurumun değer kavramı; üçüncüsü, aracın Aksigortalıysa, müşteriye
sen güvenilirsin demenin harika bir yöntemi. Tabii bunu becerebilmek için hem bin altı
yüz çift göz, hem takım çalışması hem de geleceği planlamak lazım. Sonuç, Aksigorta üç
yıldır sektörün müşteri memnuniyeti en yüksek şirketi seçiliyor.

Amerika’da demiryolu sektöründe olan firmalar, 100 yıl önce en kârlı şirketlerdi. Demiry-
olunda kalanların hiçbiri, Amtrak dışında ortada yok, ulaşım sektöründe olanlar ayakta.
Bunun tam tersi de olabilir. 1937 yılında kurulan ve II. Dünya Savaşı’nda savaş uçağı üre-
ten Avrupalı şirket, orada ayakta kalamayacağını fark edince teknolojisini daha geri bir
alana, otomobil üretmeye yönlendirdi: Saab. Bugün reklamlarında hâlâ bunu kullanır.

İzmir’deki Akdemir Grubu çok iyi bir örnek. Bundan 80-90 yıl önce, rahmetli Ali Akdemir
terzi çıraklığı yapıp, seyyar araçlarda plastik satıp, ticaret yapmaya çalışırken, bugün, kur-
duğu firmanın elemanları, herhangi bir kasabadaki bayisine gittiklerinde bir sipariş alınca
açıyorlar bilgisayarı, sisteme bağlanıp siparişi veriyorlar. Sistemde; stoklarda ne var, fiyatı
ne kadar inebilir, her şey var. Rakipleri dükkân sahibine “Ağabey dur bi, merkezi cepten
arayalım, yaparız bir fiyat” derken, öte yanda teknoloji kullanan bir şirket olarak Akdemir,
küçük ev aletlerinde ve Toyota bayiliğinde Türkiye’deki en başarılı firmalardan biri konu-
muna geldi.

Değişim lafı iyi bir laf, hadi yapalım o zaman! Yalım Erez Sanayi Bakanı olduğunda, pro-
fesörleri getirip başlattı değişimi. Üç yılın sonunda, bir tek girişteki mermerler ve bir de
odalardaki lambriler değişti. Çoğunlukla da binanın mermerleri değişir.

Peki, siz gerçekten ne yapabilirsiniz? Somut öneri: İZGÖREN&AKIN’da, bir Ar-Ge direk-
törümüz var. Şimdi başka bir pozisyon planladık. Ar-Ge’den bağımsız, tamamen bize özgü
bir iş, görev tanımını da ona göre yaptık: Gelecek Direktörü. Bu kişiden beklediğimiz şey,
bizi geleceğe farklı şekilde taşımak olacak. Ondan geleceği hayal etmesini, dünyayı
izlemesini ve bizi dünyaya ürün satar hâle getirmesini bekleyeceğiz. Şimdi, kılı kırk
yararak o kişiyi arıyoruz. Çünkü hem hayal edip hem de teknolojiyi kullanmasını bekleye-
ceğimiz birisi. Yok, kokainman bir bilgisayarcıdan bahsetmiyorum, küçük çaplı bir
Leonardo da Vinci ya da Mimar Sinancık, daha iyisi bir Hezarfen Ahmed Çelebi bulup
hayallerinin önünü açmaktan bahsediyorum. (“Paranız bol herhâlde” diyen arkadaş var ya
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ona cevabım: Paramız az, o yüzden böyle bir kadro yarattık. Şimdi o, cevabı anlayana
kadar, biz diğer bölüme geçelim.)
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SİSTEM

Elindeki sistem doğru işleyecek ki sen geleceği yönetebilesin. İyi takım oyunu için iki
temel kural var; hem kurallar iyi olacak, hem de oyuncular iyi olacak. Kalite süreçleri
işlemiyorsa ve doğru bir planlama yoksa oyuncuların kalitesi fayda etmez, sistemi
işletemezsiniz.

Benim iyi arkadaşım Murat Etiz, Clinton’ın Ankara’ya gelişinde havaalanındaki ekipteydi.
O anlattı: “Tek işi merdiven yerleştirmek olan ekibe üç defa merdiveni yerleştirttiler, sonra
da adamları geri geri yürüttüler ve ikaz ettiler; eğer geri geri yürümeyip koşarsanız çatıdaki
keskin nişancıların hedefi olabilirsiniz”.

Bush 2006 yılında bir uçak gemisine savaş uçağıyla inecekti, adamı yarım gün havuza atıp
suda hayatta kalma, nefes tutma eğitimi verdiler. O uçağın pas geçme ihtimali yüzde bir;
oldu da pas geçti, düşme ihtimali binde bir.

Şimdi, bizde cumhurbaşkanına, başbakana “Böyle bir durum var, sizi havuza atacağız” de;
planlayan Şırnak’a, organize eden APK’ya yollanır, fikri bulana da soruşturma açarlar.

Sonra, balyozla makam araçlarının camlarını kırarız!

1960’ların başında, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in emriyle Eskişehir’de genç Türk
mühendisleri bir araya gelir, şaşılacak kadar kısa bir sürede ilk Türk otomobilini yaparlar:
Devrim. Araç, Eskişehir’den taşınarak TBMM’nin önüne kamyonla getirilir, yerleştirilir.
Tören günü, devlet erkânı, elçiler, yerli ve yabancı basın mensupları toplanır. Araba
çalışmaz çünkü benzin koymayı unutmuşlardır! Yarım saat sonra benzin getirilir, araç
çalışır. Sanırım bir filmini de çekiyorlarmış.

Bizdeki planlamanın günümüzdeki anıtı ise Ankara’da dikili: Çankaya Oteli. Yaklaşık
yirmi katlı binanın tepesinde koca bir gökdelen vinci var. Binanın ortasına yerleştirmişler,
bina yükseldikçe vinç de yükseliyor. Son katlara doğru “Biz bu vinci nasıl indireceğiz?
Ne? Bilen yok mu?”lar başlıyor. Bina bitti vinç tepede duruyor: Türkiye Proje Anıtı. İşte
resmi:
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Yüzlerce yıllık Galata Köprüsü’nün yerine yenisinin yapılması planlanır. STFA ve bir Al-
man şirketi projeyi kazanır, köprü yapılır. Haliç’teki gemiler mahsur kalır. Atalarımız kö-
prüyü yaparken açılır kapanır yaparak Haliç’e gemi çıkışını sağlarken bizimkiler yeni pro-
jede gemileri içeride unutmuşlar. Takip edenleriniz bilir, gerekli değişiklikler yapılıncaya
dek, gemiler üç-dört yıl Haliç’te mahsur kaldılar. STFA da, Alman şirketi de battı. Hadi
bizimki normal, Almanlar nasıl tezgâha düştü. Şimdi ortamı düşünün; Almanya’dan
gelmişsin, boğazın kıyısı, rakı-balık derken projeyi unutmuştur adamlar.

2007 yazında, Ankara’da, barajlarda su dibe vurunca kesinti başladı. Üç günlük kesintiden
sonra, su birden verilince üç dört yerde borular patladı. Kesintiden sağlanan tasarrufun on-
larca katı su kaybı oluştu. Başbakan çıktı, “Aslında rakamlar su kesintisine gerek ol-
madığını gösteriyor” dedi. Melih Gökçek (Belediye Başkanı) “Aslında doğru, suları
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kesmeyeceğiz” dedi. (Bu arada, vatandaş tam 9 gün susuz.) Sonra, bir Japon firmasının beş
yıl önce Gökçek’e, beş yıl sonra Ankara’da su problemi başlayacağını bildirip proje öner-
diği ortaya çıktı. Bu arada belediye başkanı milyonlarca dolar harcayıp, borular döşetip
Kızılırmak’tan su getirmeye başladı. Ardından Kızılırmak suyunun sağlığa ciddi zararları
olacağı ayrıca oradan su getirilirse Kızılırmak’ta canlı hayatının yok olacağı ortaya çıktı.
Devamında belediye başkanı “Ben yıkanırken ayağımın altına leğen koyup o suyu da kul-
lanıyorum” dedi. (Şakaysa neyim.) Ardından bilim adamları; Ankara’nın su derdi ol-
madığını, isale (dağıtım) hatlarının eskiliğinden dolayı dağıtılan suyun % 58-60’ının evlere
ulaşamadığını, –nereden su gelirse gelsin– gelen suyun % 60’ının kaybolduğunu, çözümün
dağıtım borularının yenilenmesinden geçtiğini, başka yerlerden su getirme projelerinin as-
lında parayı toprağa gömmek ve kandırmaca olduğunu, bu ihalelerde çok şeyin döndüğünü
açıkladılar. En son Demirel noktayı koydu. “Yağmur yağmadıysa bu Melih Gökçek’in
suçu mu, takdiri ilahi” dedi. Şakaysa namerdim. Ya da bunların hepsi harbiden şakadır.
Çünkü bizimkinin onda biri kadar bile suyu olmayan Birleşik Arap Emirlikleri’nde yıl-
lardır su kesintisi olmamış.

Geleceği planlamanın benim gözümde dört alt başlığı var:

1. Kalite Süreçleri Yerleştirme

2. Projelendirme

3. Sistemleştirme

4. Takdiri İlahi

İş hayatının içindeyseniz, siz ilk üçünü yapın, zaten Allah hep yanınızda olur. Dünyanın
her ülkesinde rüşvet yiyenin, ahlaksızın, üçkâğıtçının, plansızın da her yerde karşısına
çıkar.

Dünyada yapılan bir araştırma, aslında projelerin sadece % 16,2’sinin başarıyla tamam-
lanabildiğini gösteriyor.

Bu ülkede dönen paranın 2/3’ü kayıt dışı, çalışanların % 50’si sigortasız, yani kayıt dışı
çalıştırılıyor. (Bunun en iyi örneği burnunuzun dibindeki basın.) Böyle bir ülkede planla-
madan, organizasyondan söz ettiğinizde, hayretle bunu başaran şirketler olduğunu
göreceksiniz.

Yöntem ne peki? Görüntü yönetmenlerinin nasıl çalıştıklarını hiç gördünüz mü? Kamerayı
ele alıp hemen çekimlere başlamıyorlar. Öncelikle her sahnenin karakalem çizimleri
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yapılıyor. Çekilecek her sahne için çizimler üzerine yönetmenle oturup tartışıyorlar, sonra
o çizimlerin çekimleri yapılıyor.

Takım çalışması eğitimlerinde yaptırdığımız bir çalışma var. Takımlardan bir film çekmes-
ini istiyoruz. Yabancı yöneticilerle, Türk yöneticiler arasındaki fark şu: Yabancılar, yirmi
dakika ile yarım saat arasında roller, planlama, işin yapılış biçimi gibi süreçleri tartışıyor-
lar, bizimkiler ise beşinci dakikada bismillah çekip hoop dışarı. Sonuç; yabancı gruplar tam
dakikasında sınıfta, film son derece planlı çekilmiş, görev tamam. Bizimkileri süreden
10-15 dakika sonra güle oynaya, “kakudu kakudu” gelirken görürsünüz. Film sırf
doğaçlama, süre tutturulmamış, arka planda konuşmalar... Diğer sonuç ise yabancı
filmlerde sıfır yaratıcılık, bizim ekiplerin filmleri yetenek ve yaratıcı fikirlerle dolu.

Planlama yaratıcı fikirleri törpüleyebilir ama riskleri minimuma indirir ve iş kalitesini
artırır.

Berger’in Yaratıcılık Teorisi şöyledir:

“Ortada ince bir çizgi düşünün bir tarafında düzen, diğer tarafında kaos vardır. Kaosa
düşerseniz kaybolur gidersiniz, düzen de yaratıcılığı öldürür. Yaratıcılık tam ortadaki ince
çizgidir, orada yürüyün” der Berger.

Batılı firmalar düzenin içinde, biz de kaosun. Ortadaki ince çizgide yürüyenler başarılı
oluyor.
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Piyasada, her alanda iki tür kitap görüyorum. Birinci tür, Batı’ya süper hayran, “gâvur
yapıyor arkadaş” grubu. Bunlar, Avrupalı ve Amerikan kaynaklı her örneğe tapıyor ve
acayip beğeniyorlar. Bunların diğer ismi, “biz adam olmayız kardeşim” grubu.

Diğer tür de “ceddin deden, neslin baban” ekibi. Bunlara göre, biz ne yaptıysak doğru.
Amerika ve Avrupa batmış, gitmiş, ağlayanları yok, orada iyi hiçbir şey yok.

Oysa baktığınızda Batılı şirketlerin ve çalışanların olumlu ve olumsuz yönleri, avantajları
ve dezavantajları var. Aynısı bizim için de geçerli, bu ülke insanının müthiş yönleri var, bir
de eksiklerimiz var. Objektif olmadığınız sürece, sadece kandırırsınız, en çok da kendinizi.

Bakın, dünyanın en iyi Toyota’ları Adapazarı’nda üretiliyor. Son üç yıldır “sıfır” hata.
Toyota yönetim kurulu başkanı geldi; adam, “Nasıl başarıyorsunuz? Biz yapamadık” diyor.
Toyota ticari araç üretimini de Türkiye’ye kaydıracak. Anadolu Grubu büyük bir iş
başardı; Honda, Türkiye’de tutturduğu kaliteyi İngiltere’de bir türlü tutturamadı. Nissan-
Renault Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn’a sorun. (Hepinizde cebi vardır, o açıdan
diyorum.) Renault’nun Türkiye üretimi, tüm dünyadaki Renault fabrikalarında örnek gös-
terilir. Bu kaliteyi anlatırken şunu da örneklemek isterim: Megane II yeni çıktı, acayip sattı
fakat 2004’teki o satış patlamasında, bir ara, Renault yurtdışına ihraç ettiği Megane II’ler-
den banttan saatte 12 tane çıkartırken içeri verdiklerini saatte 36 tane çıkardı. İhraç edilen-
lerle içeri verilenler arasında ciddi bir kalite farkı oluştu. Şimdi Renault bir baksın
“Megane II’nin 2004’teki satışıyla bu yılki satışı arasında nasıl bir fark var?” (Renault
Halkla İlişkiler ya da Pazarlama bana mektup yazıp “Şerif Bey, bu yanlış bilgi falan” derse
bilsinler ki üretimden birileri onları ayakta uyutmuş.) Bursa Tofaş, 2008’de dünyanın en
iyi Fiat fabrikası ve Ford Türkiye, dünyanın en iyi Ford fabrikası seçildi.

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencileri, 2008 yılında kendi aralarında yaptıkları bir
oylamayla Türkiye’nin en iyi bankası, en iyi sigorta şirketi, en iyi süpermarket zinciri, en
iyi danışmanlık şirketini seçtiler. İZGÖREN&AKIN, bu kadar yabancı şirket arasında
Türkiye’nin en iyi eğitim ve danışmanlık şirketi seçildi. En büyük gururumuz bu.

Bu nasıl oluyor? Evliya Çelebi okursanız anlarsınız nasıl olduğunu:

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde bizimkilerin İstanbul’u ele geçirişini yazar. Fatih Sultan
Mehmet’e gidecek en iyi suyu belirlemek için çeşitli su kaynaklarına eşit ağırlıkta pamuk-
lar atılır. Sonra o pamuklar kurutulup tartılır ve en hafif gelen pamuğun çıkarıldığı kaynak,
en hafif su kabul edilir. O dönemde bilimsel kanıt oymuş. Bugünkü Sultanahmet civarında
bulunan bir su kaynağında karar kılınır. Saraya su gideceği zaman saraydan yetkililer gelir;
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defterdarlıktan birisi (kalite denetçisi), iki kişi de saray mutfağından. Su doldurulur,
mühürlenir ve padişaha gider. Yıl 1453, aynı dönemde Louvre Sarayı’nda tuvalet yok. Os-
manlı böyle yönetti koca bir imparatorluğu ve emin olun, iş kalitesi ve organizasyonel be-
ceriler bu ülkenin genlerinde var. Onu unutturuyorlar bize, özgüvenimizi santim santim
törpülüyorlar.

Ben şirket çalışanı olsam, eğitim almaya gitsem; danışman, kalite örneklerini hep
McGregor ve Batılı örneklerle anlatıp, İngilizce terimlerle konuşup dururken sorardım ona:
“Ya hoca, bizim hiç kendi örneğimiz yok mu? Niye hep yabancı kitaplardan yabancı
örnekler veriyorsun? Bir de, bu ülkenin dili bu kadar yetersiz mi Allah aşkına, niye yarı
İngilizce anlatıyorsun?”.

Bakın, Brisa kalite ödülünü nasıl aldı? Kırmızı düğme vakası... Bunu sevgili dostum, lider-
lik teorileri konusunda rastladığım en iyi isimlerden, danışman Uğur Zel’den öğrendim.
Avrupa kalite ödülü değerlendirmeleri için bir ekip fabrikaya gelir. Yapılan işleri değer-
lendirirler, günün sonunda işletmeden ayrılmak üzereyken kadın denetçi kıyafetindeki
düğmelerden birinin düştüğünü fark eder, gruptakilere de söyler. O sırada, bir işçinin
nizamiyeye koşarak geldiğini görürler, kadın denetçiye düğmesini uzatır: “Bu sizin ol-
malı”. Tüm ekip şaşkınlıkla işçiye döner. İspanyol kadın uzman:

“Düğmenin benim olduğunu nereden anladınız? Bine yakın çalışan var fabrikanızda.”

“Hepimiz mavi kıyafet giyiyoruz, bizim atölyeye yıllardır kırmızı kıyafetle gelen
olmamıştı, düğme kırmızı olunca sizin olduğunu anladık.”

Tüm heyet hayranlıkla birbirlerine bakarken, işçi diğer elinde tuttuğu iğneyi uzatır, iğnenin
ucunda kırmızı iplik vardır: “Bununla dikersiniz diye düşündük”.

Heyet alkışlamaya başlar.

O sene, Brisa Avrupa kalite ödülünü aldı.

Bugün dünyada 7 fabrikası olan Barilla, Bolu’daki Barilla’nın işçi sağlığı güvenliği ve gıda
sağlığı güvenliği konusundaki başarılarını incelemek üzere uzmanlarını gönderiyor. Bu
ülkenin insanlarının başaramayacağı bir şey yoktur.

Öte yandan, yıllardan beri hepimiz insanımızın iş yapış kalitesinden, temizliğinden
şikâyetçiyiz. Eve gelen usta işini yarım yapar, garsonun başparmağı çorbanın içinde gelir
ve herifin parmak kesinlikle yanmaz.
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7 Eylül 1937’de, İstanbul’da mağaza sahibi bir beyefendi, işe gelir ve ortalığın kirini pasını
görünce çalışanlara mektup yazar, “Sizin yüzünüzden işi bırakacağım” der. Bakın mektubu
aynen şöyle:

Bütün Arkadaşlara,

Bu sabah ticarethaneye saat tam 8’de geldim, vaziyeti çok acıklı buldum. Mesai intizamı
hakkında yazdığım bu kadar tamim hiç nazarı dikkate alınmamıştır. Mağaza, Sahibinin
Sesi, Ford pislikten geçilmiyor. Masaların üzeri, tezgâhlar, malların üzeri bir karış tozdur.
Şefler temizlik ve mesainin intizamıyla alakadar değillerdir. Onlar da ayrı bir gün, biraz
istirahatlarından fedakârlık yaparak iş arkadaşlarının mesai saatinde gelip gelmediklerine
dikkat etmiş olsalardı ben de bu kadar üzülmezdim. Emin olunuz arkadaşlar, yapınız,
dikkat ediniz, muntazam devam ediniz, temiz olunuz demekten usandım. Verdiğim her
emir yapılmazsa, bu ticarethaneyi istediğim şekilde yürütmeye imkân bulamazsam daha
fazla didinmekten vazgeçerek, sıhhatimi düşünerek işimi terk edeceğim.

Bu suretle ticarethanemin kapanmasına sizler sebep olacaksınız. Ve belki de benden daha
ziyade maddeten mutazarrır olacak sizlersiniz. Binaenaleyh bu husustaki son tamimi yazıy-
or ve bütün mesai arkadaşlarıma hitap ediyorum: Vazifenize intizamla geliniz. Ticareth-
aneyi temiz tutunuz.2

Bu fırça mektubu işe yaradı ki…

Dükkân sahibi işi bırakmadı, adı Vehbi Koç.

Arkadaşım Şule Türker’in baba evinin zili arıza yapıyor, elektrikçi çağırıyorlar. Bizimkisi
uğraş didin beceremiyor, sonunda; “Abla ben bunu yaparım ama devamlı çalar” diyor.

Şimdi “Bu arkadaşla kalite ödülü nasıl alınır?” diyorsunuz ya. İki yöntem var, birincisi şu:
Artık tekniği kaptınız, renk renk düğme ve ipliklerden oluşan bir set hazırlayıp denetçinin
düğmesi kopsun, eteği yırtılsın diye dua edeceksiniz ki olursa, emin olun takdiri ilahidir.

İkinci yöntem, bu ülkenin zaten okulunda, askeriyesinde, işyerinde başına bela gelmesin
diye devamlı “yaratıcı fikir”, mazeret, her neyse üretmeye alışmış insanına, bunları hayata
geçirebileceği, standartları doğru konmuş, eğitim verilen, kendisini ifade edebileceği,
olumlu bir işyeri atmosferi sunmak ve işte, ortadaki ince çizgi bu.

“Sistemin kişilerden bağımsız yürümesi” diye beylik bir laf var da ülkede, somut örneği
yok ya. Size somut örneği burnunuzun dibinden vereyim: Avrupa Yakası. Diziden en baba
tiplemeler ayrıldı, aynı izlenme oranı, aynı etkiyle yıllardır devam ediyor. Gülse Birsel’in
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sadece senaryo yazmadığı, aslında yetenek avcılığından sistem kurmaya, iletişimden yetki
devrine birçok yönetim uygulaması yaptığı kesin.

Alara Tarım, Türkiye’deki en büyük kiraz ihracatçısı konumuna geldi. Fakat bir problem
var. Yazın kiraz üretimi olduğu için satış var, kışınsa üretim sıfır olduğu için ihracat yok.
Bunun üzerine gidip Arjantin’den geniş araziler alıp oraya kiraz ektiler. Şimdi, kışın aynı
kalitedeki kirazın ihracatını Arjantin’den yapıyorlar. Geleceği yönetmek istiyorsanız, önce-
likle, bugünü iyi yöneteceksiniz. “Arjantin’den arazi alıp ihracatı oradan yapıyorlar” bir
cümle. Bu işin nasıl yapıldığını, ne kadar sürdüğünü, fikirdeki yaratıcılıktan süreçlerin
planlamasına ve yapılmasına kadarki kalite yüksekliğini siz düşünün. Fikri bulmak, bunun
sadece % 10’u. İçeride işleyen bir sisteminiz yoksa yapamazsınız.

Düsseldorf’taki ofisinde, Profesör Wasata’ya sormuştum (Herifin hayatı da yurtdışında
geçmiş kardeşim havasını verdim değil mi?): Almanya ile Türkiye arasındaki fark ne?

“Sizin şirketler hücumbot gibi hafif, hareketli, çabuk ama dalga ve fırtınadan çok etkileniy-
orlar, Alman şirketleri uçak gemisi gibi hantal, ağır, yavaş ama doğru adımlarla ve etkilen-
meden gidiyorlar.”

Almanya’dayken Türk çatal-bıçak firması Mulex’in sahibi Alpaslan Akyol anlatmıştı:
“Buralardaki Alman şirketlerine bir çay kaşığı siparişi verin altı ay içinde dizayn edip elin-
ize ulaştırırlar. Bizde, Mulex’te bu süre maksimum bir ay sürer”. CMS örneğini hatırlıyor
musunuz?

Geleceği yönetmekten bahsettiğinizde, bugünü doğru yönetiyor olmanız gerekir ki gele-
ceğe tahtırevanla gitmeyin.

Bunun için de içeride kalite süreçlerinin, sistemin ve proje bazlı çalışma anlayışının otur-
muş olması gerekir.3

Japonlar nasıl başardı?

Japon kurum kültüründe 7 ilke çok önemlidir.

1. Kaizen; sürekli iyileştirme ve durmaksızın gelişen bir performans anlamına geliyor.

2. Kessai; ekip çalışması ve ortak karar alma anlamına geliyor.

3. Kyosei; “Ortak Yaşama”, yani şirketi yuvası gibi sahiplenmek anlamına geliyor.

4. Jidako; hata olduğunda üretimin durması anlamına geliyor. Buna, son yıllarda “sıfır
hata” deniyor.
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5. Poka Yoke; hata için önlemi baştan almak ve süreçleri önceden gözden geçirmek
demek.

6. Dontotsu; en iyiyi bulma ve onlardan bir şey öğrenip kendilerine katmak demek.

7. Hoshin; planlara dayalı olarak yönetmek ve stratejik planlamayı içeriyor.

Türkiye’de karşılaştığım en önemli kalite örneklerinden birisi Japon firması Yazaki’dir.
Yaptıkları şey, otomobillerde kullanılan kabloları üretmek. Bunu da tüm kalite süreçlerini
uygulayarak yapıyorlar. Fakat işi burada bitirmiyorlar. “Empatik kalite” denebilecek ilginç
bir uygulamaları var. Satış yaptıkları firmaların arabalarının o bölümlerini fabrikaya yer-
leştirmişler. İşçiler ürettikleri kabloları, o otomobil fabrikasının işçisiymiş gibi arabaya
monte ederek çıkabilecek problemleri veya yapılabilecek iyileştirmeleri geliştiriyorlar. Bu,
şahane bir uygulama.

Japonlar bunu nasıl başardıyı anlattık. Peki, biz nasıl başardık?

Safranbolu’ya gittim, Demirciler çarşısında yaşıtım Demirci Hüseyin Usta’ya uğradım,
kahvesini içtim, sohbet ettik. Çıkışta bana dükkânın kapısını gösterdi:
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– Bak dostum, bu kapı en az yüzyıllık. Kapıda en ufak bir esneme yok, bizim yaptığımız
demir çivilerle bir yılda sarkar. Zamanında teknoloji yokken öyle çivi üretirlerdi.

Demirciler çarşısının ortasında ahşap bir bina.

– Burası neymiş peki?

– Burası eskiden demirci esnafın loncasıymış. Bir vatandaş, aldığı malı kaliteli bulmazsa,
buraya gelip şikâyet edermiş, hem zararı karşılanırmış hem de yapan ustaya ceza
verilirmiş.

– Şimdi ne burası?

– Çay ocağı.

Anladınız mı eski kapının yüzlerce yıldır niye sarkmadığını, yeni kapıların niye sarktığını?
Japon’un Poka Yoke ilkesi yüzlerce yıl önce Safranbolu’nun ortasında varmış.

Osmanlı lonca sisteminde, iyi çarık yapmayan, çarığı zamanından önce açılan ustanın
dükkânının çatısına şikâyetle gelen çarık atılırmış. Usta onu oradan indiremez, ayıplı çarık
yıllarca çatısında dururmuş ve gelen giden müşteri, önce dükkânın çatısına bakarmış.
“Pabucu dama atılmak” deyimi buradan geliyor.

İstanbul’daki NATO zirvesinin organizasyonunu, ülkede, bu anlamda cidden iyi çalışan
kurumlardan Zed Turizm yapar. Zirve sırasında liderler bir binadan ayrılıp öğle yemeği
için başka bir binaya gideceklerdir. Safa Bey, Cengiz Bey, Tarık Bey ve ekiptekiler, iki
gün önce binanın oraya giderler, görevli emniyet yöneticisine:

– Araçlar nereye park edecek?

Emniyet yöneticisi bir yer gösterir:

– İşte burayı ayırdık.

– Peki, yeter mi?

– Kardeşim yayla gibi yer ayırdık görmüyonuz mu? Sığarlar tabii ki!

Zed ekibi ikna olmaz, üç araç alıp gelirler, yan yana park ederler. Üç aracın kapladığı alanı
ölçtükten sonra, liderlerin araç sayısına göre gereken mesafeyi hesaplarlar. Bu işler akşama
dek sürer. Bir de görürler ki park alanı yetersiz ve zirve sırasında problem çıkacak. Emni-
yet yöneticisini ararlar:

– Park yerinde problem çıkacak, araçlar sığmayacak.
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Arkadaşımız:

– Niye sığmasın? Yayla gibi yer ayırdık, sığar siz işkillenmeyin.

Adamı zorla ikna edip bir park yeri daha alırlar. Gerçekten de araçlar verilen yere sığmaz.
“Hocam o yeri almasak ertesi gün gerçekten bir problemle karşılaşacaktık” dediler.

Hani strateji konusunda “Ramazan hele bir geçsin” standardı koymuştuk ya; şimdi de plan-
lama, hesaplama ve teknik veri değerlendirme gibi konularda “yayla gibi” kriterini
öneriyorum.

Dört yılda tamamlanacak bir projenin hazırlığına altı ay yerine, bir ay ayırırsanız proje
daha erken bitmez, yine aynı sürede ama daha sorunlu tamamlarsınız.

Yöneticiler Futboldan Ne Öğrenir?: Takım Çalışması4 kitabımda HSBC örneğini vermiş-
tim. Proje bazlı düşünme, kalite ve sistem odaklılık, yüzlerce HSBC’linin hayatını kurtardı.

Planlamamak ne götürür?

Enver Paşa o büyük vizyonun peşinden, yani Rus İmparatorluğu’ndaki Türk topluluklara
ulaşıp onları Rus İmparatorluğu’nu dağıtmaya yönelik ayaklandırma hayaliyle Rusya’ya
sefere çıkar. Hiçbir planlama yapmadan yola çıktığı için askerleri, Allahuekber Dağları’na
kışın, yazlık elbiselerle götürür. 90.000’i aşkın askerimiz orada soğuktan, savaşmadan ölür.

Burada Enver Paşa kadar, o dönemdeki astlarını da suçlamak lazım. Enver Paşa, sefere
çıkacak birlikleri, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla denetlemeye geldiğinde ona kıyafetleri
ve teçhizatları tam olan iki bölük askeri gösterdikten sonra, Enver Paşa’nın denetlemeye
gittiği diğer birliklere de aynı kıyafetleri ve teçhizatları önceden yollayarak birlikleri tam
sayıda ve iyi donanımlı gösteren o astları kastediyorum. Aradan yüzyıl geçti, Allah’tan
artık askeriyede denetlemeler böyle kandırmaca ve görsellik üzerine kurulu değil, değil
mi?

Geleceği yönetmek, bugünü yönetmekten ve doğru planlamadan geçer.
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DEĞİŞİM
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İnsan Kaynakları eklerini, iş dergilerini ve “Nasıl Ceo olunur?” röportajlarını okurken bir
şey sordum kendime: “Bu havalı yöneticilerin ortak bir noktası, ortak bir sözü var mı
acaba?”. Sonra buldum.

Süper bir keşif. Bu kitabın en önemli anına geldiniz, kitabın gerisi fasarya. Bir cümle var,
bunu zırt pırt söylemeden yükselme ihtimaliniz yok. Birazdan cümleyi söylüyorum, siz
bunu şirkette, günde üç defa tok karnına yüksek sesle söylüyorsunuz. Yalnız, yine bu rö-
portajlardan fark ettiğim şey, söylerken saatiniz görünür durumda olacak, bir de yüzünüzde
sahte bir gülümseme olacak. (Hani tam aile büyükleriniz kızı istedi, bekleme anı, millet
size bakıyor, siz “Ben aslında çok insan adamım, imajım hep böyle” bakışı atıyorsunuz.)

İşte büyülü cümle:

“Başarı için değişimi yakalamak şart!”

“Hah!” dediniz değil mi? “Bizim müdür de bunu zırt pırt söylüyor.” İşte öyle yükseldi
adam. Şimdi sen daha fazla sayıda ve daha gür bir sesle söyleyeceksin.

İnanmayan varsa Taksim’den Göztepe ya da Kızılay’dan Aşağı Ayrancı dolmuşlarına bin-
sin, arka dörtlüye oturup tam parayı uzatırken yüksek sesle “Başarı için değişimi yakala-
mak şart!” desin. Bütün dolmuş döner, “Ülkeyi yönetecek adam dolmuşlarda sürünüyor”
der.

Bu lafın arasına stratejik, majör, fizibilite, vizyon gibi lafları sokabilenler, zaten “yürü ya
kulum” oluyorlar.

Bu adamlar gelir başınıza, “Değişim şart, başarı, saatime kravatıma bak süper” falan derler
ama değişim gelmez.

Böyle bir kurumda; “Değişim faaliyetleri, kalite ve ISO çalışmaları yürütmüşler, her şey
iyi gitmiş, iki yıldır süper bir başarı var. Bir inceleyin, tıkandığımız yer varsa söyleyin”
dediler. Bir ISO kitapçığı verdiler; Amerikan anayasası 14 madde, bu kitapçık yüzlerce
sayfa. Yanlışlıkla kafana düşse cennete ISO 9000 belgesiyle alırlar seni. Kitapçığı okumak
yerine, binayı dolaştım, çalışanlarla konuştum, yemekhanelerinde yemek yedim. Yöneti-
cilerle bir daha bir araya geldiğimizde “Kalite ve değişimi unutun” dedim. Tepe yöneti-
cilerin tuvaleti Dortmund Hilton’da yok, diğer 400 çalışanın tuvaletinde aynalar kırık.
İçeride çalışanlarla konuşuyorsun, kimse tepe yöneticilere fikirlerini söyleyemiyor. Dört
asansör var, diğer üçü tıklım tıklım, kimse o boş asansöre binemiyor; olur da yöneticiyle
baş başa kalırsam diye korkuyorlar. 8-10 tepe yönetici yukarıda yapay ISO çalışmaları
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yapıyorlar, profesörlerle kalite kitapçıkları hazırlıyorlar. İşin ilginç tarafı, gelen danışman-
ların hiçbiri bunlara eleştiri getirmemiş, hatta bir doçent “Ben, Amerika’da böyle ISO bel-
gesi görmedim” demiş. Doğrudur, belge hazırlama ve alma konusunda üstümüze yoktur.
Ama 400 çalışan tir tir titriyor, çıt çıkarmıyorlar. Dokümantasyon süper.

Bir başka kuruluşun tepe yönetimi, dört yıl süren değişim çalışmalarından sonra bir analiz
istedi. Bizim ekip anketler, görüşmeler yaptı. En son ben, tüm tepe yönetiminin bulunduğu
toplantıda bir rapor sundum.

Şu soruyla başladım: “Geçen sene size kaç yazılı öneri geldi?”. Salonda çıt yok. “Bir
değişim çalışması yürüyor, bu çalışmayla ilgili size tüm çalışanlardan toplam kaç yazılı ön-
eri geldi bilen var mı?” Yok. O zaman ben söyleyeyim, 20.000’i aşkın çalışanı olan bu kur-
umda o sene gelen yazılı öneri sayısı 174.

Toyota’nın Nagoya kentindeki genel merkezinde 2.000 çalışan var. Üst yönetime, yılda
giden öneri sayısı 5.000. Böyle bir kurumda değişimi durduramazsınız. Demirel’le
Erbakan’ı alın, yanlarına da Rahşan Ecevit’i koyun (vekâleten). DSİ, Köy Hizmetleri, Mil-
let Meclisi, Millî Eğitim, Sanayi Bakanlıklarından bürokratları da yanlarına katın, Yılmaz
ve Çiller de kalite denetçisi olsunlar. Bu ekibe “Kardeşim, Türkiye’de 40 yıldır ne
yaptıysanız aynısını gidip Japonya’da, Toyota’da yapın, bunlar çağın gerisinde kalsın, içeri
bürokrasiyi yerleştirin. Türkiye’yi dünya yolsuzluk sıralaması ve gelir dağılımı eşitsiz-
liğinde ilk ona sokmuştunuz, onlar da mahvolsun, seneye yeni modeli çıkaramasınlar” dey-
in. Zor yaparlar. Birinci öneriyi sümen altı edersin, ikinci öneriyi genelgeyle iptal edersin,
üçüncüyü kıyafetin bozuk diye odadan kovalarsın fakat 5.000 öneri kardeşim, altında kalır-
sın. “Sıkıyönetimle yaparlar” diyen var ya, ben size nasıl laf yetiştireceğim kardeşim.

Öte yanda 20.000 çalışan, 174 öneri var. Değişim olmaz.

Erdemir’e genel müdür olduğunda Kerim Dervişoğlu, çalışanları can kulağıyla dinledi,
dertleri hakkında konuştu, fikirlerine değer verdi. Haddehanelere indi, tüm tevazusu ve
efendiliğiyle insanları anlamaya çalıştı, fikirlerini hayata geçirdi. 2004 yılında, 8.000
çalışandan 3.600 öneriye ulaştılar. 2006’da 6.500, 2007’de 13.000’i aşkın öneri... Kerim
Dervişoğlu, Erdemir’in başına iki defa geldi. Kurum her ikisinde de kâr etti. Yaptığı şey,
ortak aklı doğru yönetmek ve insanları süreçlerin içine katmaktı.

Gözlemlerime göre, orta ve büyük ölçekli kuruluşlarda, kişi başına yılda 2 ve 5 arası öneri
iyi bir ortalama. Firma küçüldükçe bu oran rahatlıkla artabilir, elli ve daha az sayıda
çalışanı olan kuruluşlarda bu oran, kişi başına 20’lere kadar rahatlıkla çıkartılabilir.
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Bir Alman işadamı “Alman işçiler kış boyu para biriktirip o yaz nerede tatil yapacaklarını
planlarlar. Türk işçilerin hepsi ev almak için para biriktiriyorlar, ben ev almak için para
biriktiren Alman işçi görmedim, neden?” diye sormuştu. Ben ona “Kardeşim bizim ülkede
geleceğimize, yarın ne olacağımıza, en acısı hukuk, sağlık ve güvenliğimizi sağlayacak
kamu kuruluşlarımıza (burada içtenlikle devletimize demiyorum, tüm bu adamlara rağmen
devletimizi, bayrağımızı hepimiz çok seviyoruz, o yüzden kamu kuruluşları demeyi tercih
ediyorum) güvenimiz yok. Bu yüzden hepimizin hayali; bir ev sahibi olup başımıza bir şey
gelirse çocuğumuzun geleceğini garantiye almaya çalışırız” demedim. “Yatırım mantalitel-
erimiz farklı” dedim, “Donald Rumsfeld cevabı” diyorum ben buna; bir şey diyorsun,
karşıdaki anlamıyor, sövüyor da olabilirim, seviyor da.

O yüzden Batıda “değişim” dedin mi, çalışanlar “Aaa, yeni ve iyi bir şey olacak” diyebi-
lirler. Türkiye’de “Değişim yapacağız” dedin mi; geleceğe hiç güveni olmayan ben, içim-
den “Bunlar bizi işten çıkaracaklar altyapı yapıyorlar” derim. “Hoca sen bunları nereden
biliyon?” Benim ömrüm de böyle, sizin gibi sürünerek geçti. Ben kitap, teori bilmem ama
14 yaşımda Kuleli’ye yatılı okula girdim; yaşım 43, o günden beri yönetiliyorum, fırsat
buldum mu da yönetiyorum. Tam burada, süper bir liderim demek isterdim ama değilim,
yöneticilik geçmişim hatalarla dolu, bugün de öyle. İşler nasıl yürüyor? Allah kendi şirke-
timde de, geçmişte de yanıma çok iyi iş arkadaşları verdi. Bir de sekiz yıl yatılı okul ve ar-
dından subaylık, iyi ve kötü konusunda çok fikir verdi.

İshak Alaton’la bir konferansta, iki konuşmacı olarak tanıştık, çok mütevazı, çok bilgili bir
insan. O gün, konuşmasında ilginç rakamlar verdi ve “Değişmeyen sadece ölüler ve de-
lilerdir” dedi.

Bir çiftlikte, dikenli tellerin hayvanların derisini çizip ticari değer kaybettirdiğini fark ediy-
orlar. Etrafındaki dikenli telleri kaldırıp elektrikli teller koyuyorlar. Çiftliğe yeni getirilen
inekler tele değip düşük akımlı elektiriğe maruz kalınca geri sıçrıyorlar, bir daha da tele
dokunmuyorlar. Eski inekler elektrik çarpınca sinirlenip çitlere tekrar tekrar çarpıyorlar
çünkü alışık oldukları bir şey değil, onlara göre öyle olmaması gerekiyor. Çiftlikteki eski
ineklerin tellere zarar vermeye başladığını gören çiftlik sahipleri eski inekleri kesmek
zorunda kalıyorlar.

Neymiş efendim, aslında ölüler de sucuk, salam, McDonald’s şeklinde değişiyormuş.
Aslında bu hikâyeden değişimle ilgili daha yönetsel bir ders çıkarılabilirdi de siz nasılsa
çıkarmışsınızdır, ben uğraşmayayım dedim.
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Değişim iki türlü gerçekleşir. Birinci grup, isteyen ve içtenlikle yapan yöneticiler ve şir-
ketlerden; ikinci grup ise işin sadece şovuyla, kâğıdıyla, İK gazetesiyle ve dergi röporta-
jıyla ilgilenenlerden oluşur. Aslında değişimi istemiyorlar ama yönetim kuruluna da
“Bakın, her an kâr artabilir, değişim süper” diyorlar.

İşi görsele, şova dayayıp içtenlikle yapmadığınız anda, değişim herkes için azap olmaya
başlar.

Arap subayları, Türkiye’ye çağırmışlar “Gelin nasıl çalışıyoruz görün” demişler. Adamlar
bir ay kamuda toplantılara katılmış. Giderken onlara sormuşlar, nasıl buldunuz bizim kamu
faaliyetlerini diye. Araplar cevaplamış “Külliyen brifing, icraat mafiş, nihayetinde kok-
teyl”. Bu ülkede, devlette böyle çalışmayan bir kamu kurumu bilen varsa bana yazsın,
burada örneklemek isterim.

Standartları doğru koyup bu ülkenin insanına yetkiyi verdiğinizde, o insanların yapamaya-
cakları hiçbir şey yoktur. Değişim konusunda engel koyduğunuzda ya da özgür bırak-
tığınızda, sonucun ne olabileceğiyle ilgili en iyi örnek TPAO’dur. Türkiye Petrolleri de
Brezilya’nın Petrobras’ı da 1954 yılında kurulur. Aradan 30 yıl geçer. Mücadele eşit
şartlarda yürürken TPAO, Fortune dergisinin karşılaştırmalarında Petrobras’dan çok daha
yukarıdadır. 1984 yılında, rahmetli Özal, olabilecek en hatalı yönetsel kararla TPAO’yu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlar. Brezilya hükûmeti ise Petrobras’ın
özerkliğini artırır. Bu iki kuruma da eğitim verdim. Pırıl pırıl çalışanlarla dolu. TPAO’nun
2008 yılı cirosu 1.9 milyar dolar. Petrobras’ın cirosu ise 88 milyar dolar. Petrobras, Karad-
eniz’de petrol arıyor. TPAO’dan biri Brezilya’ya gitmeye kalksa bakanlık onayı bir ay
sürer.

Size garanti veriyorum, TPAO özerk bir kuruluş olsaydı cirosu Petrobras’tan fazla olurdu.

Hâlâ niye bekleniyor? Onu politikacılara sorun.

Arthur Andersen 1990’ların sonunda, TRT’de yönetim danışmanlığı yaptı. Değişim desteği
verdiler, bu ülkenin 600.000 $ parası (yarım milyon dolardan fazla) ABD’ye gitti. TRT’de
ne değişti gidin bakın. Andersen’in TRT’ye verdiği kalın değişim raporuyla, bir üretim şir-
ketine verdiği rapor kitapçığı ne kadar farklı, onu da karşılaştırın.

Şirketçe karar verdiniz, iki yılda değişeceksiniz.

Bakın Amerika’daki Motorola firmasında değişim çalışması 12 yıl; Türkiye’de, Garanti
Bankası’nda 8 yıl sürdü.

108/171



Yıllardır kurumlara eğitimler veren, bir dönem yeniden yapılanma konusunda danışmanlık
yapan biri olarak, gördüğüm örneklerin ışığında, değişimle ilgili olmazsa olmaz diye
düşündüğüm 11 önerim şu:
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DEĞİŞİM İÇİN 11 KURAL©

© İZGÖREN&AKIN, Ahmet Şerif İzgören

1. Önce bileceksiniz ki bu iş hızla olmaz, onun adı devrimdir ve çok kelle gider. Sonuçta,
çoğu zaman karşı devrim olur, yapanlar da gider.

2. Herkes işin gerçekliğine içtenlikle inanacak, sahte görüş birliği olmayacak.

3. Korku kültürü olmayacak, “başıma ne gelir belli olmaz, en iyisi ses çıkarmayayım”
olmayacak.

4. Herkesin katılımı sağlanacak, müşteriler, çalışanlar, paydaşlar fikir katabilecekler.

5. Kimse tribüne oynamayacak, şekilciliğe kaçılmayacak.

6. Sonuçlar paylaşılacak, bu paylaşımlarda uygulanabilir öneriler sağlanacak, bunlar hayata
geçirilecek.

7. Performans sistemi adil olacak, gerçekten uygulanacak.

8. Baştaki lider sağlam, güvenilir ve analitik bir adam olacak.

9. İletişim son derece şeffaf olacak. Neler düşünüldüğünden dedikoduyla değil, açık bilgi-
lendirmeyle haberdar olunacak.

10. Herkesin değişim planını görerek aşamaları izlemesi sağlanacak.

11. Başlangıçta değil ama süreç işlemeye başladığında, “Bizim kurumda bir şey değişmez
oğlum bunlar boşa” diyerek ekibin çabalarına ket vuranlar, hiçbir şekilde işin içine
alınamıyorsa gönderilecek.

Eski Havacılar bilir. Tahsin Şahinkaya, Hava Harp Okulu komutanıyken Hava
Kuvvetleri’nden Hava Harp Okulu’nu denetlemeye gelecekler; bir bakıyor, sararmış çimler
var. “Boyayın bunları yeşile” diyor, çimleri yağlıboyayla boyuyorlar yeşile. Ertesi gün
generaller geliyor, çimler yemyeşil. Şahinkaya daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı
oldu. Hatırlarsınız, dünyanın en zengin generali diye 80’li yılların başında TIME’a kapak
oldu, derginin o sayısı Türkiye’de toplatıldı. O dönem kimse “Hava Kuvvetleri’nin tüm
binalarında, bu fayanslar niye değiştirilip duruyor?” diye sormadı.
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Bizde kamu kurumlarının nasıl çalıştığını Arapça anlatayım: Külliyen brifing,İcraat
mafiş, Nihayetinde kokteyl.

Bir hastaneye gittim, her yerde klasik müzik. Doktor arkadaşımla buluştuk, “Oğlum süper,
her yerde müzik yayını” dedim. “Hııı” dedi, “Binada denetleme ya da önemli bir adam
olduğunda 9. senfoniyi koyuyorlar. Hepimiz aportta bekliyoruz, ortalığa çekidüzen ver-
iyoruz. Önemli adamlar binadan gitti mi müzik değişiyor, oradan anlıyoruz”. ISO var mı
var; kalite belgesi, o da süper. Kendinizi kandırırsınız.

Enver Paşa’yı iki bölük kıyafetle kandıran zihniyet, Allah’tan bugün yok değil mi? Yoksa
“sağırlar birbirini ağırlar”, birbirimizi kandırıp dururduk.
1 Strateji tekniği üzerine emekli Tuğamiral Abdullah Mete tarafından hazırlanmış, 102 slaytlık harika sunum için
www.izgoren.com’a giriş yapabilirsiniz.
2 Dündar, Can. Özel Arşivinden Belgeler ve Anılarıyla Vehbi Koç. İstanbul: Doğan Yayıncılık, 2006.
3 Kalite süreçleri konusunda birçok isim var. Bunlardan C. Can Aktan’ı fırsat bulduğunuzda okumanızı öneririm.
4 Aramayın diye not düşüyorum: Kitap piyasada satılmıyor. Takım Çalışması eğitimi verdiğimiz kurumlarda öğrencilere hediye
ediliyor. 2009’da piyasaya verilmesi planlanıyor.
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RAKİPLER

İş hayatında çizginizi rakipleriniz belirler. Temponuzu, verimliliğinizi rakipler sayesinde
artırırsınız. İyi rakip şahanedir, F-1 yarışları gibi temponuzu artırır. Kötü rakip kaza
yaparsa diğer arabalar da yavaşlar ya da kazaya karışır.

Malezya’daki Petronas İkizleri’nin yapımı çok ilginçtir. Birbirinin aynısı iki gökdelen
yapılacaktır, hükûmet ihaleyi aynı firmaya vermek yerine iki ayrı firmaya verir. Yan yana
iki bina ve dünyanın en yüksek kuleleri... İki şirket arasında müthiş bir “kim önce bitire-
cek” yarışı başlar. Gece gündüz çalışırlar ve binalar neredeyse aynı anda, ihalede belirti-
lenden çok daha kısa sürede bitirilir. Malezya hükûmeti sadece kaliteyi denetler. Bizde
olsa, “Kim daha çok malzeme çalarak yapacak?” yarışı olurdu. Duble yollar yapıp duran
hükûmet, yolun karşı tarafını başka şirkete verse ve sadece iş kalitesini denetlese iş yapış
biçimleri çok değişir.

Siz, çizginizi belirleyen, standardınızı yükselten, aynı sektörde başka deneyimler yaşayan
rakibinizle hiç iletişim kurmuyor ve başarınızın artmasını bekliyorsunuz. Rakip
gördüğünüz firmalar, aslında en büyük paydaşlarınızdır. Stratejik bilgiler dışında tüm bil-
gileri birbirinizle paylaşabilmelisiniz. Onun bir deneyimi sizin veriminizi, sizin bir deney-
iminiz onun verimini artırır. “İş hayatı Polyannacılık değil”, “Keşke rakiplerimiz batsa, tek
kalsak”, “Yüzlerini şeytan görsün”, “Bırak, bu rakiplerle iletişim, işbirliği görülmüş şey
mi?” diyebilirsiniz. Doğru, bu görülmüş bir şey değil, belki de saçmalıyorumdur. Yine de
bankacılık sektörünü düşünün.

Krizle birlikte bankalar batmaya başladı. Büyük bankalar sevindi, “Rakipler batıyor, müş-
teriler bana gelecek, piyasa bana kalacak” diye düşündüler. Sonuç: Sektöre güven azaldı,
para yurtdışına kaçtı. Türk işadamlarının şu anda, İsviçre bankalarında 60 milyar doları
aşkın nakdi olduğu biliniyor. Binlerce bankacı işsiz kalınca sektördeki maaşlar bir sene
içinde yarıya düştü. Yeni işe girenler için de sektör cazibesini kaybetti.

Krizde Chrysler batma noktasına geldiğinde, dünyadaki en büyük rakibi olan Toyota’nın
yönetimi, 2009 yılının başında, “Chrysler’ı ABD hükûmeti kurtarmalı, sonuçlar bize
yansıyabilir” açıklamasını yaptı. Oysa ellerini ovuşturarak bekleyebilirlerdi.

Bizim arkadaşlar firma görüşmelerinde yaşarlar: Firma iyi bir eğitim şirketinden, rakipler-
imizden eğitim almış ve memnun kalmışsa size de sıcak bakar. Kötü bir eğitim almışlarsa
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“Sağ olun, biz bir eğitim aldık, arkadaşlarımızı sınıfa bir daha sokamayız, nasıl bir şey
olduğunu hepimiz biliyoruz” derler.

Köylünün birisi, her sene kasabasındaki buğday festivalinde “en iyi ürün” yarışmasını
kazanır ve büyük ödülü alırmış. Bunun aldığı ödülü gören yarışmacılar, ertesi sene dikmek
üzere gelip tohumluk buğdayı ondan alırlarmış. Fakat yarışmayı yine bizim köylü
kazanırmış. Yıllar geçmiş, köylü oğluna sırrını açıklamış:

“Ben herkese, özellikle de komşu tarlalara mutlaka iyi buğdayımı veririm. Çünkü buğday
polenleri etraftaki tarlalardaki buğdayların polenleriyle tozlanır ve ürerler. Komşu tar-
lalardaki ürün kalitesizse, senin ürünün de kalitesiz olur. Diğerleri benden iyi ürünü al-
malarına rağmen komşularıyla paylaşmadıkları için hiç bu kalitede ürün elde edemediler.”

IC Hotelleri’nin kurucusu İbrahim Çeçen’in oğlu Murat Çeçen, otellerden birinin
müdürlüğünü yaparken, İK Müdürü Ferda Hanım, bazı otel çalışanlarının onca eğitimi
aldıktan sonra başka otellere gidip oralarda çalışmaya başladığından yakınır. Eğitime bu
kadar para harcamanın gerekli olup olmadığını sorar. Murat Çeçen Ferda Hanım’a, “Gidiy-
orlar ama yandaki otelde yine Türk turizmine hizmet ediyorlar. Eğitimlere devam edelim”
der.

İyiyi yapmak istiyorsanız, komşunuzun da iyi üretmesi gerekir. Komşunun ürününün kal-
iteli ya da kalitesiz oluşu örneğinin sonuçlarını Antalya’daki otel zincirleri ve turizm
yatırımları yavaş yavaş görmeye başladılar. Yandaki otel müşterisini kandırdığında, seneye
senin müşterin de azalır. Daha önemlisi, sen en üst düzey hizmet versen de adam, Anta-
lya’ya gezmeye indiğinde, dükkân çalışanı eşine laf atıyorsa ve Dönerciler Çarşısı’nda
esnaf, kollarından yakalayarak turisti içeri çekmeye çalışıyorsa senin deniz kıyısındaki
yedi yıldızlı hizmetin bir halta yaramaz.

116/171



11

11 Fatih Solmaz & Bahadır Baruter.

Otomobil kablosu üretiminde Yazaki’nin en önemli rakibi Sumitomo. Ve birbirlerinden
devamlı ürün alıyorlar. Birisinin kalitesizliği ötekini baltalar.

Eskiler aynı alanda çalıştıkları firmalar için “rakip” değil, “refik” yani refakat eden,
yoldaşlık eden kelimesini kullanırlardı. Ne güzel anlatmışlar değil mi? Aynı yolda yürüy-
orsun. Tepişebilirsin de, birbirine yolda yarenlik de edebilirsin. Obama kazandığında,
“Dün rakibimdi, bugün başkanım” diyen McCain’in tavrını düşünün, bir de bizimkileri.

“Refik” olmak için iletişim kurmak gerekir. Bursa TÖMER’e kurucu müdür olarak geldim.
Ama Bursa’da Fransız Kültür, Alman Kültür, İtalyan Kültür gibi o dilleri öğreten kurumlar
var; aynı ufak pazara biz de Ankara Üniversitesi olarak gireceğiz ve cidden hiç istenmiyor-
uz. Özellikle de o dönemdeki Uludağ Üniversitesi rektörü deliriyor. Ben yerel basında de-
meçler okuyorum, “Ankara Üniversitesi’nin Bursa’da ne işi var?” diye. Aradan bir yıl
geçti. Bu kuruluşların başkanlarını ve TOBAV (Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi
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Çalışanları Yardımlaşma Vakfı) Başkanı’nı kuruma davet ettim ve bir protokol önerdim.
Bizim binayı istedikleri zaman kullanabileceklerini, tiyatro ve sanat etkinliklerinde işbirliği
yapacağımızı, bir de bize yapılan dil başvurularında, o seviyede sınıfımız yoksa bu kurum-
lara yollayacağımızı taahhüt ettik. Basın da geldi, protokolü imzaladık. Cidden oralara
öğrenciler yollamaya başladık, ortak sanat etkinlikleri düzenlemeye, görüşmeye başladık.
Bu dört kuruluşun üçünün başkanı sonraki yıllarda benim çok iyi dostlarım oldular.
Rakipleriniz olmazsa siz de olmazsınız. Önce iletişimi doğru yönetin.

Rakiplerle iletişim konusunda Türkiye’deki en iyi örneklerden biri Türkiye Katılım
Bankaları Birliği ve Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Osman Nihat Yılmaz. Dört banka;
Bank Asya, Kuveyt Türk, Al Baraka Türk ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nın
yöneticileri Yönetim-Liderlik temalı eğitimlerini Türkiye Katılım Bankaları Birliği
vasıtasıyla karma olarak alıyorlar. Eğitimler boyunca, dört ayrı banka yöneticileri bence
eğitmenden çok birbirlerinden öğreniyorlar. Şahane bir uygulama. Türkiye Bankalar
Birliği diye de bir kuruluş var ama onların eğitim departmanı var mı? Ya da farklı banka
yöneticileri hiç karma eğitim alıyorlar mı?

Bizde kasap yandaki kasabı, dalış hocası diğer dalgıcı, doktor diğer doktoru kötüler. Sonra
da beraber dibe inerler.

Türkiye’nin duayen ve çok iyi eğitmenlerinden Coca- Cola’dan Sedat Gülerman anlatmıştı.
Cola Turka piyasaya büyük kampanyalarla girdiğinde Coca-Cola ve Pepsi pazar payı
kaybedecek gözüyle bakılıyordu. Oysa Cola Turka’nın girişiyle oyun alanı genişledi; kola
pazarı % 20 büyüdü. Üç firma da yüzde artıramasalar da Pazar büyüdüğü için kâr
arttırdılar. Bugün Pepsi % 17, Cola Turka % 11 pazar payına sahip, geri kalanı Coca-Cola
ve birkaç küçük firmanın (% 1-2). Rekabet, yönetemediğiniz anda tehlikeli olur. Rekabeti
doğru yönetmenin yolu ise birbirini anlamaktan, aslında rekabet iletişiminden geçer. İkna
olmaya başladınız değil mi?

Hani kamyon şoförünün selektörle diğer şoföre “Radar var” demesi gibi, önümüzdeki ay
rakibiniz de size selektör yapıp sektörle ilgili bir uygulamayı anlatabilir.

Faruk Yarman, 2003 yılında Havelsan’ın başına geldiğinde kurum 600 çalışanıyla 20 mily-
on dolar satışı olan ve neredeyse uçak simülatörü tamiri yapan konumda bir şirketti. Albert
Einstein, “İyi bir teori kadar yararlı hiçbir şey yoktur” der. Faruk Yarman, benim bu ülkede
tanıdığım teorik altyapısı en zengin genel müdürlerden. Yarman, operasyonlara direkt dal-
mak yerine 40 kişilik bir ekip oluşturur, beş tane de lideri bir araya getirir ve gelecek
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planlaması yaparlar, tüm çalışanların fikirleri alınır. Çalışma 9 ay sürer, tüm ekip inanır.
2008 için 5 yıl önce 110 milyon dolar satış hedefi konur.

Bugün kurum, bu hedefleri kat kat aştı, 2006 yılında Avrupa’nın en hızlı büyüyen şirketler-
inden biri seçildi.

Bir yazılım mühendisi, günde 10 satır kod yazabilir. Havelsan’ın bugüne değin yazdığı 40
milyon satırlık kod var. Ve alanında dünyanın büyük şirketlerinden biri kabul ediliyor.

Bence Havelsan’daki kültürün en etkileyici yanı, sektördeki rakiplerini ezip geçmeye çalış-
mak yerine onları birçok projeye paydaş olarak katmaya çalışmasıdır. Sektör büyürse
büyüyebileceklerinin farkında olan Havelsan gibi çok az şirket vardır. Üniversiteleri çeşitli
projelerde işin içine çekmek için çok fazla çaba gösterdiklerini ve başardıklarını biliyorum.
Bugün 1.200 kişilik, gerçekten iyi yetişmiş ve etkileyici bir ekipleri var ve 2007 yılı sonu
itibarıyla ulaştıkları iş hacmi 694 milyon dolar.

Bu, ancak sıra dışı bir işgücüyle, doğru ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle ve ekibiyle
beraber, hayal etmekten hiç korkmayan ve bıkmayan bir liderle gerçekleşir. Bence Havels-
an, başarılı yönetim açısından tam bir örnek olay çalışması ve ciddi bir Sistem Liderliği
örneği.

İkinci ağızdan dinlediğim için isim vermeden anlatacağım olaysa gıda sektöründe kulaktan
kulağa dolaşan bir olaydır. Aynı şehirde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük iki gıda
üreticisinden biri batmak üzereyken diğerinin rahmetli kurucusunun zor durumdaki
firmaya çok ciddi bir kredi yardımı yaptığı ve onu kurtardığı, sahibine de “Siz olmazsanız,
biz de olmayız” dediği anlatılır.

Rakiplerden öğrenirsiniz.

Richmond Sapanca’da çok ilginç bir uygulama gördüm. Bir otelde, ders arasında çay-
kahve içmeye gittiğimizde çoğu zaman hangi musluktan çay, hangisinden su akıyor
yazmaz, sen rastgele açarsın musluğu, Allah ne verdiyse akar. Burada muslukların üzerine
yazmışlar ama daha ilginci, muslukların altına birer bardakaltı koymuşlar ve çay
musluğunun altında çay yaprakları, kahve musluğunun altındakinde kahve taneleri var.
Senin ıskalama şansın yok. Otelin Genel Müdürü Ümit Yaşar Atalay’la tanıştık. Bu uygu-
lamayı nasıl başlattıklarını sordum. Yurtdışında katıldıkları fuarlarda, ilk gün fuar
standında bulunduğunu, diğer iki gün o şehrin tüm iyi restoran ve otellerini gezip bir şeyler
öğrenmeye çalıştığını anlattı. Bu uygulamayı, İspanya’da bir otelde görmüş.
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Rakipler ürünlerinizi geliştirir.

Nahit Eğrikavuk işçi olarak işe başladığı Gürallar Kiremit’in bugün genel müdürü. Ömrü
öğrenmekle geçmiş. Ne öğrenirim ve fabrikaya, ülkeye ne katarım? Bir gün Macaristan’a
gidiyor ve rakip firmalardan birini incelerken çok ilginç ve basit bir teknikle karşılaşıyor.

Bizde kiremidin hammaddesi olan toprağı, kamyonlar fabrikaya getirip aynı yere yığıyor-
lar ve ortada, farklı kalitedeki toprak türlerinden bir tümsek oluşuyor. Daha sonra üretim
için gelip kamyonla tümseğin bir yerinden toprak aldığınızda bir yöreden gelmiş toprakla
üretim yapıyorsunuz, tümseğin diğer tarafından toprak aldığınızda ise oradaki toprak başka
bir yerden gelmiş oluyor ve üretim kalitesi mecburen değişiyor. Bu da kiremit sanayinin en
büyük problemi çünkü toprak kalitesi değiştiği için çoğu zaman üründe standart
yakalanamıyor.
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Macaristan’daki fabrika şöyle yapıyor. Kamyonlar farklı kalitedeki toprağı çizgi hâlinde
döküyorlar. Üretime geçeceğiniz zaman siz kepçelerle yatay olarak toprak alıyorsunuz, her
sütundan eşit miktarda toprak alındığından ve her seferinde tüm topraklar eşit karıştığı için
üretim kaliteniz standart oluyor. Bugün Gürallar Kiremit, işten anlayanlar arasında en kal-
iteli kiremidin üretildiği fabrika olarak tanınıyor.

Genç Alaeddin rakiplerle paylaşmanın en iyi örneklerinden. Ankara’da karyola imalatıyla
uğraşırken karyolaların üretildiği demir boruların nereden geldiğini merak edip Karabük
Demir Çelik’e gider. Görür ki orada demir boru fiyatları kendi satın aldıklarından çok daha
ucuz. İsterse buradan alıp komşu esnaflardan hem daha kârlı hem de daha ucuza karyola
imal edebileceğini fark ettiğinde, bu bilgiyi onlardan gizlemek yerine gelir ve rakip esnafa
durumu anlatır, “İster siz alın, ister ben size az bir kârla getireyim” der. Esnaf, genç Alaed-
din’den satın almaya başlar. Bir süre sonra karyola imal edenlere uygun fiyatla boru sat-
maya başlar, zamanı geldiğinde bunu ben de üretebilirim diye düşünür. O karyolacı genç
esnaf Alaeddin Ceceli’nin dükkânının adı bugün Türkiye’nin en büyük 500 sanayi
devinden biri olan Emek Boru. O bilgiyi gizlese bugün hâlâ karyola imal eden daha büyük
bir dükkânda yazarkasa başında olacaktı.

Şimdi anlatacağıma çok şaşırabilirsiniz çünkü tam bir uydurma, hiçbir bilimsel temeli yok,
komple komplo teorisi, “Amma sallamışsın hoca, oysa şu ana kadar iyi gidiyordun” diyebi-
lirsiniz, sesimi çıkarmam.

Amerikan sisteminin dünyaya yayılırken takip ettiği disiplin şudur: Her sektörde iki büyük
Amerikan şirketinin rekabetini yönetirler, girdikleri ülkede altyapısını hazırlarlar. Bunlara
istihbarat desteği, hükûmet yolsuzluğu ve siyasi baskı desteği de verirler. Bu iki şirketin
birbirlerini ezmesine müsaade etmezler. Gerideki üç, dört ve beşinci şirketleri
palazlanmadan, bunlara yaklaşmadan ama gerektiğinde devreye girecek şekilde bekletirler
(bunu örneklendireceğim). Bunu ilk 1987’de teğmen çıktığımda fark ettim, sonra da gözle-
mimi desteklemeye başladım.

Her sektörde o ülkeyi paylaşan iki Amerikan şirketi, üçüncüsü kolaylıkla aklınıza gelmez:

İçecek: Coca-Cola ve Pepsi

Pizza: Pizza Hut ve Domino’s

Fast-food: McDonald’s ve Burger King

Otelcilik: Hilton ve Sheraton
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Danışmanlık: PWC ve Ernst & Young

Emlakçılık: Remax ve Century 21

Gıda tedarik: Cargill ve Bunge

Otomotiv: GM ve Chrysler (Chrysler Alman Daimler-Benz’le birleşti.)

Kahve Zinciri: Starbucks ve Gloria Jean’s

Tütün ve yan ürünleri: Phillip Morris ve BAT

Bilişim: Microsoft ve Google

Bilişimde ve Yazılımda Microsoft; IBM’i, Novell’ı, Oracle’ı Gates’in dehası sayesinde
ezip geçmişti. Son 6-7 yıldır ABD mahkemeleri Microsoft’a dava üzerine dava açtılar,
şimdi karşısına Google çıktı. Bu iki şirketi ne yapıp edip başa baş yarıştıracaklar.

Politika: Cumhuriyetçi Parti-Demokrat Parti.

Dikkat etmişsinizdir hiçbir seçimde bu partilerden biri, diğerini % 5 geçemez. Üçüncü ve
dördüncü partiler de var, adlarını duydunuz mu? Onlarca seçimdir bir parti adayı, diğerine
% 10 fark atamaz mı? İki seçim olsa anlarım, sistemin başardığı şey bu. Rekabeti böyle
yönetiyorlar.

İstiklal Caddesi’ni yıllardır baştan başa yürümüyordum, geçenlerde bir yürüdüm. Bir Star-
bucks, bir Gloria Jean’s karşı karşıya, toplam 6 veya 7 tane olmuşlar, sayıları daha da arta-
cak emin olun. Biz insanların kıyafetleri, düşünceleri ve inançlarıyla ilgilenirken orada
kapanan dükkânların sayısı daha da artacak. Geride kalan küçük üçüncü, dördüncü şir-
ketleri nasıl kullanıyorlar peki? Örneğin, danışmanlıkta Arthur Andersen ile Pricewater-
house- Coopers rakipken Enron davasında Arthur Andersen’in korkunç bir şekilde yolsu-
zluk yaptığı, bir danışmanlık şirketi gibi değil, “üçkâğıtçı dolandırıcı bir muhasebeci” gibi
davrandığı gözlerden gizlenemeyecek (benzetme bana ait değil Enron’la ilgili belgeselde
kullanıldı) şekilde ortaya çıktı. Ama Arthur Andersen’i aldılar ve Ernst & Young adlı şir-
ketinin içine yerleştirdiler. Şimdi Arthur Andersenciler aynı şirket, aynı ekip, tüm dünyada
lekesiz bir isimle aynı danışmanlığı yapıyor, yarım milyon dolarlık yeni TRT’ler arıyorlar.

Basketbolda bile Doğu Konferansı, Batı Konferansı... All Star maçları şu an neredeyse
başa baş. Birinin diğerini geçmesine müsaade etmezler. (Güney, kuzey diye ayırmadılar;
birbirlerine yaptıkları katliamı, güney ve kuzey bölünmesini hatırlatmasın diye.)
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İki alanda Amerikan şirketlerini sektörde tek bıraktılar, bunlardan biri sivil havacılık
sanayisi. Avrupa şirketleri birleşip Airbus’ı kurunca DC-9 uçaklarını üreten McDonnell
Douglas’ı alıp askeri havacılığa kaydırdılar ve Boeing’i yalnız bıraktılar. Bir de haber-
leşme sistemlerinde Nokia gibi bir dev çıkınca Motorola’yı yalnız bıraktılar. Ülke içinden
ikinci bir rakip, dünyayla rekabeti engelleyebilirdi.

Bırakın rakiplerin işbirliği yapmasını, birbirleriyle işbirliği yapması gereken kurumların
bilgi paylaşmadığı bir ülkede, aslında bir ütopyadan bahsettiğimin farkındayım.

Bir laf var: “Üniversite-sanayi işbirliği”. Gidin sanayisi gelişmiş tüm kentlere, üniversite
şehrin dışında. Hocaların anket için yolladığı birkaç öğrenci dışında öğretim üyeleriyle şir-
ket yönetimlerinin gram diyaloğu yok. Bir şehrimize, bir konferansa gittim. Üniversitenin
salonu, herhâlde 500 kişilik bir salondu. Çıkışta iki kardeş geldi ve kendilerini tanıttı.
“Hocam annem babam sizinle tanışmayı çok istiyorlar.” “Tabii” dedim, yürüyerek
üniversiteden dışarı çıktık. Anne baba dışarıda, anneyi başörtülü diye içeri almamışlar; me-
sai yok, akşamın dokuzu. Baba ülkedeki en büyük sanayi kuruluşlarının birinin sahibi, on
binlerce kişiyi istihdam ediyor. İçeride yapılan şey bilgi paylaşmak, gelişim, öğrenim.
Çocuklar konferansı girip dinlemişler, ana baba ise gözleri yaşlı hâlde bir buçuk saat
dışarıda, soğukta çocuklarını beklemişler. O ailenin duygularını düşünün. Türk ordusuyla
işbirliği için gelen İsrailli subayların en az yarısı, bizim orduevlerimiz ve askerî birlikler-
imizde, kendi ülkelerinde kafalarına taktıkları ve “kippa” dedikleri dinî sembolleri olan
şapkalarıyla dolaşırlar. İsteyen subay da takmaz. Kimse onları kendi ülkelerinde “sen kip-
palısın, sen değilsin” diye ayırmaz.

Şimdi siz, o şehirde, “sanayi-üniversite işbirliği” falan deyin, istediğiniz kadar söyleyin.
İşbirliği-mişbirliği olmaz.

Bizde adam iyi bir şey yaptıysa özünü almak yerine taklidini yaparız. Ankara’da bir Ciğer
52 vardı iyi çalışan, şimdi en az beş tane daha var: 52 Ciğer, Öz 52 Ciğer, Öz Ciğer 52.
Bunların arasında ne işbirliği olacak?

1996’da şirketi kurarken baktık ki sektördeki tüm firmalar İngilizce isimli. Dedik “Türkçe
isimle bu iş olmuyor herhâlde”, adımızı Academy International koyduk. 10 yıl sonra
gördük ki bu işin adla ilgisi yok, adımızı Türkçeye çevirdik ve İZGÖREN&AKIN yaptık.
Bu arada, son 5 yılda ona yakın, aynı sektörde Academy adını alan şirket kuruldu ve
bunların 5-6’sı battı. Şimdi Öz İZGÖREN&AKIN’ı koçlar (Hakiki Koç) gibi bekliyoruz.
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Gillette ile Duracell’in, aynı ekibin (Procter & Gamble) ve Energizer Wilkinson’ın da karşı
ekibin olması, rekabetin iki firmayı yukarı taşımasına iyi birer örnek (jilet-pil / pil-jilet).

Rekabet temponuzu artırır. Bilgi paylaşmayı bilirseniz tempo da artar.
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MÜŞTERİ

Yıllar önce Lokman Hekim’den tane sumak ve karabiberlik takımı alırken oradaki pala
arkadaşa sordum:

– Bu karabiberlik tane sumakları çeker mi?

– Çekmiyeceğdi de biz sana niye sattık.

Fırçamı da yedim, eve gittim, sumaklar karabiber öğütücüsünün içinde raks ediyorlar,
hiçbiri kendini öğüttürmüyor. Şimdi götürüp geri vermeye kalksan, pala bunları tane tane
yedirir, karabiberliği de kafamda kırar. İşyerimiz de o zaman Sakarya’ya yakın, “Çekil-
memiş sumağı cebime koyayım, atılmasın ve çekilmişiyle değiştireyim. Karabiberlik de
kalsın artık” dedim, attım paltonun cebine sumağı. Bir gün denk geldi, girdim içeri pala
orada, kendisi de belli lokman ama bu hekim olanı değil. Hemen yanda da başka bir
tezgâhtar, iki-üç kıza baharat satıyor. Ben onlar da duymasın diye, fısıldayarak (kuzunun
sessizliği)...

– Ben bu sumakları aldım ama çekmeyi beceremedim, (bakın hiçbir suçlama yok “hani
karabiberlik bunu çekeceğdi” falan yok) bunu çekilmişiyle değiştirir misiniz?

Bizimkinin bir an duruşu değişti, bıyıklar dikeldi, kaşlar çatıldı, gür ve davudi bir sesle:

– Ne malum buradan aldığın!

Hayda, yandaki kızlar ve tezgâhtar da “Kim bu şerefsiz?” diye bana baktılar.

Ben elimde 100 gr dansöz sumakla, fakir ama gurursuz bir genç, öyle dımdızlak kaldım.
Sumaklarım ve yandaki Spice Girls bana bakıyorlar. “Eh be” dedim içimden, “Hannibal
Lektır, yedin beni çiğ çiğ”.

Bu sefer ben de yüksek sesle:

– Tebrik ediyorum, ilk defa yakalanıyorum!

– ... (Dananın sessizliği.)

– Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Toptan sumak alıp böyle 100’er gramlık poşetlerde paket-
liyorum, sonra dükkân dükkân dolaşıp çektiriyorum. Süper para var bu işte.
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Ben cevabımı hazırlayıp gitmişim kardeşim. Baharat Kızlar ve onların tezgâhtarı Davud
Beckham püskürdüler, ben de gülüyorum.

– Peki değiştirelim ama normalde fiş olmadan değiştirmezdim.

Yahu gören baharat satmıyor da Kanije Kalesi’ni aç susuz savunmuş fakat kale düşmüş,
artık kale anahtarlarını gâvurların komutanına teslim ediyor sanır, öyle verdi bana çekilmiş
sumaklarımı.

Arkadaşım Özcan, Merdivenköy’deki Diasa’dan karpuz almış, alırken reyon görevlisi
“Ağabey iyi çıkmazsa geri getir, alırız” demiş. Evde karpuzu kesiyor acayip tatsız tuzsuz,
yenecek bir şey değil. Karpuz iki lira mı ne tutmuş. Çocuğun sözü aklına gelmiş, ertesi gün
de bir şeyler alacak, “Geri vereyim, yerine bir şey alayım” diye düşünmüş.

Ertesi gün gidiyor Diasa’ya kasiyere eğiliyor, sessizce:

– Bu karpuz kötü çıktı, geri alır mısınız?

Görevli yüksek sesle:

– Ama bu KIRMIZIII!

Hadi, yan kasadakiler dönüp bakıyor. Bizimki:

– Ama bana kötü çıkarsa getirin dediniz, rengine bakmayın tadı yenecek gibi değil. Peki,
olsun, çöpe atarım.

– Ben çözemem, yetkim yok, müdür beye bildirmem gerekir.

Özcancık, “Dur! Gerek yok, değmez” diyemeden dönüyor, kasiyer sıtma görmemiş bir
sesle:

– İsmet Beeey, burada bir beyefendi karpuzun kabak çıktığını iddia ediyor!

O an Diasa ikiye yarılsa kesin girip saklanırsınız.

– Gerek yok, istemiyorum para mara.

Bilse evde kabuğunu bile yerdi.

Bir öğrencim anlattı, Japon Havayolları’nda bagajını tartmışlar, normalden ağır gelmiş.
Banko görevlisi “Sizden ekstra ücret almak zorundayız” demiş. Yapacak bir şey yok.
Görevli kadın sormuş:

– Yanınızdaki kişi arkadaşınız mı?
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– Evet.

– Onun bagajı var mı?

– Yok, el çantası var.

– Eğer bir miktar ağırlığınızı arkadaşınızın üzerinde gösterebilirseniz sizden ekstra ücret
almak zorunda kalmayız.

Bir şirkette yönetici olan öğrencim:

– Başka bavulumuz yok, ben ödemeyi yapayım.

Görevli hanım ayağa kalkıyor, sırada bekleyenlere:

– Beyefendiye yardımcı olmak için sizleri 3-4 dakika bekleteceğim, sakıncası var mı? He-
men ardından, bankonun arkasından Japon Havayolları’nın amblemini taşıyan bir poşet
çantayla çıkıyor:

– Bunu kullanabilirsiniz, ücretsizdir ve hava yollarımızın hediyesi, yardım etmemi ister
misiniz?

Bizimkiler bavuldakilerin bir bölümünü poşete aktarıyorlar. Ekstra bir ücret ödemiyorlar.
Teşekkür üzerine teşekkür ediyorlar. Fazladan bir ücret alabilecekken almayan bir hava
yolları ve bunu oradaki banko görevlisinin inisiyatifine de bırakmamışlar. Japon Havayol-
ları bunun için çanta hazırlamış ve personeli de eğitmiş.

Bu kafayla giderlerse batarlar değil mi?

Bu arada THY’den bahsetmek isterim. Yaptığım her uluslararası uçuşta çok iyi diye
sunulan yabancı hava yollarının hizmetlerini de bilen biri olarak, hosteslerimize “Hizmet-
inizden, kalitenizden gurur duyuyorum” diyorum. Yabancılar, THY uçaklarına bindikler-
inde kalitesinden etkileniyorlar. Özellikle Avrupa ve Amerikan şirketlerinden THY kalites-
inde en fazla iki-üç tane çıkar. THY krize rağmen kârlı ve başarılı.

Bizimki bavulu boşaltırken ceketinin eksik olduğunu fark ediyor, oteldeki odasında kalmış.
Bakıyor, yeterli vakit var. Atlıyor taksiye, otele geldiğinde, beş yıldızlı otelin genel
müdürünü elinde askı ve ceketle beklerken görüyor. Genel müdür, “Uçuş saatinizi
öğrendik, eğer on dakika daha gelmeseydiniz, biz ceketinizi havaalanına yollayacaktık”
diyor.

Genel müdürün uğraştığı işe bakın, bu otel de batar.
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Bakın nasıl ayakta kalırsınız:

Bir gün Teknosa’ya girdim, bir video kamera alacağım. Satıcıya “Önerdiğiniz model var
mı?” dedim. Bir Samsung çıkardı, iki soru sordum. Bir tanesi, “Pili uzun süre dayanıyor
mu?”. “Bir saatten fazla çekim yapar” dedi. Bir de fiyatı sordum, uygun olan kamerayı
aldım. Broşürü açtım 70 dakika çekim yapar yazıyor. Broşüre göre şarjı yaptık. İlk çekim-
de, 30 dakikadan az bir sürede pil bitti. Şarj ettik, Allah Allah, yarım saat çekim yapıyor-
sun ve pil bitiyor. Büyük ihtimalle mangal kömürüyle çalışıyor. Taner’den rica ettim, aldı
Teknosa Armada şubesine götürdü ve “Bunu Samsung servisine götürün kontrol etsinler”
dediler. Peki, Taner götürmüş, pili test cihazına koymuşlar, “çok normal” çıkmış.
“İsterseniz yeni pil alın, dört saat dayananları bile var, alabilirsiniz” demişler. Teknosa Ar-
mada “Problem yokmuş, yapabileceğimiz bir şey yok” demiş.

Teknosa müşteri hattını bu sefer ben aradım, durumu anlattım ve “Ben bunu Samsung’dan
almadım, sizden aldım. Bana verilen bilgiye ve katalogdaki bilgiye uymuyor” dedim. “Biz
ilgilenelim sizi arayacağız” dediler.

Tahmin ettiğiniz gibi aramadılar çünkü yeni mağazalar açmakla meşguller. Bir hafta sonra
aradım, tekrar durumu anlattım. “Bir saniye kontrol edelim, kayıtlardan. Teknik servis
‘Problem yok’ demiş!” “Bunu zaten ben size söyledim. Samsung ‘problem yok’ diyor,
oysa var.” Bir araba alıyorsunuz, 130 yapar diyorlar. Araç maksimum 60 yapıyor. Şikâyet
edince üretici firma “Biz motoru kontrol ettik, problem yok” diyor.

Pilin ne kadar dayandığının kontrolü için teknolojik teste de gerek yok. Teknosa’daki
satıcı, bir kere çalıştırıp baksa doğru söylemeyenin ben olmadığımı görecek ama bana in-
anmıyor. Haklı, bir yanda ben, diğer yanda koca Samsung!

Telefonda genel müdürlerinin adını aldım. Ya Mehmet Biber ya da Mehmet Nane, şu an
hatırlamıyorum. Oturdum, mektup yazdım. Oysa tüm bu uğraşmalarımın yerine işimle
uğraşıyor, kendime vakit ayırıyor olabilirdim.

“Bakın, sizden Samsung kamera aldım, tek beklentim pilin dayanmasıydı, olmuyor. Sor-
umluluğu Samsung’a atıyorsunuz, ben ürünü onlardan almadım. Eğer doğru
söylemediğime inanıyorsanız (ki aslında beni tırt eden konu bu, bir beyanda bulunuyorsun,
sana inanmıyorlar ve kaale almıyorlar), ilkokul mezunu bir satış elemanınız açar kamerayı,
pil ne kadar dayanıyor, bakar. Bana veya Samsung’a hatasını söyler.”
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Genel müdüre ulaşacak şekilde, üzerine de “kişiye özel” yazdırarak yollattım. Tahmin et-
tiğiniz oldu. Ne Mehmet Nane (Biber) ne de başkası beni aradı. Onlar stratejiyle, majör
konularla ilgilenirler. Elin Japon genel müdürü, kapıda ceketle müşteri bekler.

Emin olun, o kapıda bekleyen rahatlıkla ulaştığınız Japon ya da Amerikalı genel müdürler,
birkaç yıl içinde gelip Teknosa’nın % 70-80’ini ya da tamamını satın alacaklar.

Bir gün Kızılay’da seyyar bir satıcı 10 liraya uzaktan kumandalı araba satıyordu, kuzenime
aldım. Eve götürdüm araç hareket ediyor ama seyyar satıcının show için kullandığı araç
gibi gitmiyor, acayip yavaş. Pakete koydum, ertesi gün götürdüm. “Olur, ağabey alırım,
istersen bu kullandığımı da verebilirim” dedi. “Sağ ol birader” dedim, değiştirdi.

Daha önce Teknosa’dan bayağı bir alışverişim var ama bundan sonra bana iplik
satamazlar. O pilin maliyeti en fazla 5 liradır onlara. Ben şimdi para verip 40-50 liraya
alacağım ama bu da alacağım son Samsung malzeme olacak. Biliyorum ki Samsung, Sam-
sun’da tezgâh altında yapılan bir ürün. Yoksa bana sen önemlisin, müşterisin ve tüm gele-
ceğimiz sana bağlı derler ve o 5 liralık pili değiştirirlerdi.

Size içten bir şey söyleyeyim: Sabancı’nın Teknosası’na güveneceğinize seyyar satıcılara
daha çok güvenin.

“Hoca 5 kuruşluk pil için bu kadar zaman harcamana gerek var mıydı?” O vakti pil için
değil, aslında bu kitaplar ve eğitimlerim için harcadım. “Memnun müşteri şu kadar kişiye,
memnun olmayan şu kadar kişiye ulaşıyor” muhabbeti yapmayacağım.

Siz açacağınız işyeri için sağlam bir prensip edinseniz tamamdır.

Ankara’da, 100. Yıl’da Söğütaltı Yıkama var. Sahibi emekli bir subay, bir uygulama
başlatmış; arabanızı yıkattınız, ertesi gün yağmur yağdı ve arabanız kirlendi; götürüyor-
sunuz arabayı, ertesi gün ücretsiz yıkıyorlar. Oysa onların hatası değil. Temelde “Yarın
yağmur yağarsa şimdi arabamı yıkatmayayım” diyen müşteriyi kazanmış oluyor.

Aslında elinizde iki alternatif var:

Müşteriye güvenmek

ya da

Müşteriye güvenmemek.

Bursa’da, uğur böceklerimiz Zafer, Serkan, Recep’in düzenledikleri bir konferansta dokuz
yüz kişiye dürüstlük, ülke sevgisi ve girişimcilik anlatacağım. Bozüyük’ten geçiyorum,
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kahvaltı için bir fırından simit falan aldım, bozuk para çıkmadı. Güler yüzlü bir kızcağız
kasada, ben simitleri geri vermek istedim, “Lütfen kalsın, sonra verirsiniz” dedi.

“Ankara’da yaşıyorum, bir daha ne zaman geleceğim belli değil” dedim.

“Olsun, sonra verirsiniz” dedi.

Şimdi, Bozüyük’ten her geçişimde bir şeyler aldığım bir fırın var, maalesef adı aklımda
değil. Eskişehir tarafından girişte, yol üstünde, sağda.

Bunları yazmak kolay değil ha. Genel Müdürümüz Umut’tan, İletişim Yöneticimiz
Tuğçe’den yerim fırçayı: “Hocam millete ders vereceğim diye Teknosa’yı bitirdin. Bir
daha Teknosa’ya hayatta eğitim satamayız”. Haklılar da, olsun.

“Ya hocam her türlü adam var; üçkâğıtçısı, karaktersizi, şusu, busu. Burası Türkiye, şirket
olarak herkese inanırsan adamı kandırırlar” diyorsunuz ya, bakın.

Yayınevinde 5 yıl önce bir toplantıda, ekibe bir öneri getirdim:

– Kitaplarımıza iade garantisi verelim, beğenmeyenin parasını iade edelim.

– Hocam olur mu, kitap bu, okur okur geri yollarlar.

– Peki, ben kendi okuruma çok güveniyorum, benim kitaplara iade garantisi koyalım.

– Ya hocam, bu olacak bir şey mi, batarız. Yolladığımız kitapları okur okur geri yollarlar.

– Peki, iade gelen kitaplarımın parasını ben karşılıyorum, var mısınız?

– Varız.

İlk böyle başladı, internetten araştırdılar dünyada da böyle bir örnek var mı diye, o dönem-
de yoktu. Bu 5 yıl içinde, satılan 100-150 bin kitabıma en fazla 20 iade gelmiştir.

İki fırsatınız var: Ya şirketinizin varlık nedeni olan insanlara güvenir, inanır, en önemlisi
onları şirketin yönetiminde, karar mekanizmalarında tam merkezde tutarsınız ve genel
müdürünüzden en alt kademeye kadar herkesin tüm önceliğini müşteriye verirsiniz. Ya da
müşteriye güvenmez, inanmaz ve ürünü aldıktan sonra, artık size yük hâline gelen adamlar
olarak düşünürsünüz.

Şuna hazır olun: Hiç ummadığınız kıl, tüy şikâyetler gelecektir. Her tür müşteri var.

Kiler’in Genel Müdürü, dostum Nihat Özdemir anlatmıştı. Ankara’daki mağazalarından
birinde –o zaman Canerler’di– bir hanımdan şikâyet gelmiş: “Girişte klima var, aşağı
doğru üflüyor, saçımı yaptırıp girdiğimde saçım bozuluyor”.
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Eğitim verdiğim bir firmada, hizmet merkezi telefonunun kayıtlarını dinletmişlerdi. Adam,
Karadeniz’den arıyor:

– Gardaşım acenteniz bana eşantiyon çakmak virdiydi, bunun gazı bitti, ne yapmamız
lazım?

– Beyefendi, biz gaz dolum işi yapmıyoruz.

– Yalnız bu çakmak bitti, sizin acente geçen yılbaşında virdiydi.

– Biz çakmak işi yapmıyoruz.

Dinleyen herkes kıkır kıkır gülüyor.

İlk önce ben de gülmüştüm.

Şimdi biliyorum ki bunlar müthiş fırsatlar; yeteneğinizi ölçmek, organizasyonel becerinizi
sınamak, personeli eğitmek ve odağınızı anlatmak için.

Sıcak hava yükselir. Klima aşağı üflediği an aşağısı soğuk, yukarısı sıcak kalır. Klima
yukarı üflediğinde ise sıcak hava yükseldiği için hava devinimi olur ve mağaza daha iyi ve
homojen soğur. Girişteki klima kanallarını yukarı kaldırıp o hanıma bir teşekkür telefonu
açarsanız kazandınız.

Yüzü aşkın kişi ve ben, kıkır kıkır çakmak örneğini dinledik. Hizmet merkezindeki o
kızımızın, aslında, çakmağın gazı biten müşterinin adresini alıp iki çakmak yollaması
gerektiğini hiç düşünmedik. Çünkü iyi hizmet paranın karşılığını vermekten öte bir şey.

Bir arkadaşım, iki yıl önce Ankara’da, Makromarket’te dört numara çocuk bezi arıyor.
Akşamüstü, mağaza müdürüne söylüyor, ertesi sabah işine giderken bakıyor, dört numara
bezler konulmuş. Kasaya gittiğinde, bakıyor mağaza müdürü, poşetlerini dolduran müş-
terilere yardım ediyor. Beni aradı ve “Emin ol, eğer ertesi sabah, o bez orada olmasaydı bir
daha uğramazdım, şimdi hep tercih edeceğim” dedi.

Zaten ödediğinin karşılığını alamadığın bir ülkede, sadece müşterinin ödediğinin karşılığını
versek bile olmaz mı? Olmaz kardeşim, sadece günü kurtarırsınız.

MAN’ın ürettiği bir yolcu otobüsünü satın alan müşteri, pek de olmadık bir istekte bu-
lunuyor, şasi uzatılacak. Aslında satılmış bir ürün, müşteri bu isteği vaktinde yapmamış ve
dışarıya yaptırılacak bir iş. “Tabii yaparız” diyorlar, alıyorlar otobüsü, onca masrafı MAN
karşılıyor, gerekli değişiklikleri yapıp Karadenizli müşteriye iade ediyorlar.

Gerçek bir vaka...
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Bir gün sonra, müşteri arıyor “Benim bir top çekim kayıp” diyor. MAN’dakiler şokta,
çünkü önemli bir suçlama, hele kişisel çekiyse ve biri imzalar imzalar dağıtırsa altından
kalkılamayacak bir olay. Her yeri arıyorlar, yok. “Neredeydi çek?” diyorlar, adam “Bir top
çek bagajdaydı” diyor. Allah Allah, bagajda çek koçanı ne arar? Hem niye almazsın,
tamire yollarsın çeklerini. Telefonda da zor anlaşıyorlar. Karadenizli bir MAN yöneti-
cisinden rica ediyorlar “Biz her lafı iki kere tekrarlatıyoruz, ne olur sen konuş, hangi
bankadan almış, koçanda kaç çek varmış? Sağlıklı bilgi alamıyoruz. Çok da sert bir adam,
ters konuşuyor. Sen halledersin”.

MAN yöneticisi arıyor:

– Merhaba Ahmet Bey, ben de Karadenizliyim.

– Ne cuzel.

– Çekler şahsi mi? Şirket çeki mi?

– Ne biçim soru bu? Şahsi çekim.

– Yav hemşerum, biz her şeyi anladık da çekler bagajda ne arıyor?

– Müşteriye dağıtıyorum, sağa ne? Geri verun çeklerimi.

– Yav, müşteri çeki ne yapsın? Niye dağıtıyorsun şahsi çekini müşterine?

– Yiyor kardeşim, sana vazife mi müşterinün top çeki ne yaptuğu?

Anlaşılıyor ki, müşterinin bagajdaki bir koli “top keki”, araç tamirat için sanayiye git-
tiğinde oradaki çıraklar tarafından afiyetle yenmiş.

Herkes rahatlıyor. “Hocam, Allah’tan, Ülker’in deposu havaalanı yolunda ve bize yakın.
İki koli top kek alıp yolladık” dediler, çok güldüm.
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Alara, Bursa’da kurulu, çok başarılı bir firma. Aslında yaptığı şey meyve fidanı ve meyve
satmak ama bunu öyle yapıyor ki rakiplerinden ayrılıyor. Normalde bir meyve fidanı alır-
sın ve dikersin, fidanı satanın seni tekrar araması diye bir şey olur mu? Arkadaşım Zafer
Erbaşlar, bir arkadaşının arazisi için ne ağacı dikebileceğini soruyor. Toprak numuneleri
alıyorlar, en kısa zamanda nektarinden verim alabileceğini anlatıyorlar. Arkadaşım bu
işlerden pek anlamaz, şimdi de devamlı ilaçlama, verimlilik konusunda karşılık almadan
danışmanlık desteği veriyorlar. Bunlar için hiç ücret almıyorlar. Alara’yı ilk Demirci’de
duymuştum, Dölo Ahmet (lakabı o, benim kankam), “Ağabey Alara’dan gelip eğitim ver-
diler, bodur kiraz diktim. Bak; dergiyle, mektupla bana nasıl ilaçlayacağımı, nasıl verim
alacağımı anlatıyorlar” demişti. Demirci’nin köylülerine, tüm Ege’ye eğitim veriyorlar.
Uğur böceklerinin Minnetler Köyü’nde yaptığı eğitimler, bilgisayar dershaneleri kurma ve
temizlik çalışmaları sırasında, Bursa’dan bir genç de gelip köylülere kiraz eğitimi vermişti,
o da Alara’danmış. Şimdi Alara, o kirazları Demirci’den alıp yurtdışına yolluyor ve
köylüyle beraber ülkeye döviz kazandırıyor.
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Meyve ve fidanını satma işini, müşteri danışmanlığı odaklı yaptığınızda sonuç bu olur.
Türkiye’nin hızla büyüyen başarılı şirketlerinden biri ve emin olun sadece Ege ve Mar-
mara’da artırdıkları meyve ağacı sayısı, verdikleri bilinç, Tarım ve Köyişleri Bakan-
lığı’nın, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, Zirai Donatım’ın yaptığının on katıdır. Personel
sayısı, onların on binde biri kadardır, makam aracı sayısı ise yüzde biri kadardır.

1970’li yıllar. Büyük süpermarketlerden çıkan Amerikalılar ellerinde poşetlerle arabalarına
doğru giderlerken ellerinde neredeyse kendileri kadar büyük video kameralarla çekim
yapan Japon turistlerle karşılaştılar. Mağazadan çıkıp araba park yerinden ayrılana kadar
kendilerini kaydeden Japon turistlere gülen Amerikalılar, bu süpermarket çekimlerinin ne
olduğunu yıllar sonra öğrendiler.

Japonya’da ürettikleri arabaları Amerikalılara satamadıklarını gören Japonlar, daha 1970’li
yıllarda o zaman arabaları Amerikalıların ihtiyacına göre üretelim kararı alıp
Amerikalıların varlık nedeni hâline gelen tüketim alışkanlıklarını kaydetmeye başladılar.
Japonya’daki şirketlerinde videolar izlenirken avantaj sağlayacakları ilk buluşu yaptılar.
Yiyeceğinin, tüketeceğinin iki katını alan obezler, ağır paketleri arabanın bagajına yükle-
meye çalışırken çok zorlanıyorlardı çünkü bagaj eşikleri çok yüksekteydi. O sene ABD’ye
gelen Japon arabalarının bagaj kapılarının biçimi değişti ve bagaj eşikleri 40-50 cm aşağıya
düşmüş oldu. Japon arabalarının satışı patladı.
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“Eee, bunu taklit ederler.” Evet, onlar taklit ederken sen yenisini yaparsın. Hem bu sefer
video kameraların da iyice küçülmüş olur.

Müşteriyi üretimin ve satışın odağına almayı Batılı firmalar da Japonya’ya giderken kul-
landılar. Japonya’da yoğurt diye bir şey yok, neredeyse hiç tüketilmiyor. 1990’lı yılların
ortası, bir Amerikan firması, Japonya’daki süpermarketlerde tadım masaları kurduruyor.
Japonlara yoğurt tattırıyorlar, müşteri tepkilerini de videoya kaydediyorlar. Amerika’daki
şirket merkezinde görüntüleri izlediklerinde alkış kopuyor. Çünkü yoğurdu tadan her Ja-
pon, koca bir gülümseme ve şaşkınlıkla “Aaao” diye bir ses çıkarıyor. Amerikan yoğurt
firması Japonya’ya giriyor, satışlar berbat. Sonra öğreniyorlar ki Japonlar en beğenmedik-
leri teklifte bile sonuna kadar gülümsüyor ve başlarıyla onay veriyorlar, beğenmeseler bile
her öneriye “Aaao” diye bir ses çıkarıyorlar. O başıyla müthiş onay veren Japonların
hiçbiri yoğurdu beğenmemiş. Videoları tekrar tekrar izlediklerinde, bazılarının aslında
yoğurdu yutmadıklarını, ilerideki bir sepete tükürdüklerini görüyorlar.

Yani “Kamerayı kapiiim, müşteriyi çekiiim” olmuyor.

Galiba 2000 yılında, şehir içinde, arabama bir dolmuş yandan çarptı. Hasar sol tarafta fakat
araba savruldu, o sırada sağdan geçen bir otobüse de arabanın arkası dokundu ve sağ arka
lambada da kırık oldu. Arabayı verdik tamire, Garanti Sigorta “Biz hallederiz” dedi. Ara-
bayı epey sonra aldım, sağ arka lamba yapılmamış. Zeynep, sigortayı aradı: “Bakarız”
falan. Sonra, “Ekspertiz raporunda ‘hasar soldan’ deniyor” demişler. Ben aradım, “Hasar
soldan tamam, öyle diyor olabilirler; ama rapor sırasında ben yoktum, sağ arka lamba
kazada kırıldı” dedim. “Yaptıramayız, eksper raporuna itiraz etmeliydiniz.”

“Yahu bu eksper raporu ne? Bana hiç göstermediniz ki?”

Garanti Sigorta’nın genel müdürüne mektup yazdım (deli bunaklar gibi her genel müdüre
mektup yazıyorum değil mi), “Ben yıllardır size para ödüyorum, ilk defa bir kaza yaptım
ve benim hasarımı karşılamadınız, daha kötüsü bana inanmadınız, ben de bundan sonra
size inanmam” dedim.

Genel müdür bana bir mektup yazdı; uzun mu uzun, arkasında yönetmelikler, bentler, a
şıkları, prosedürler ve lambayı niye ödeyemeyeceklerini büyük bir keyifle anlatan ama her
biri aslında “Biz, sana inanmıyoruz” diyen cümleler ve altında genel müdürün acayip
havalı bir imzası.
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Hemen poliçemi iptal ettirdim, şimdi o cevabı yazan genel müdür aslında orada değil,
Garanti Sigorta çoktan yabancılara satılmıştır. (Satılmamışsa lütfen yazın burada be-
lirtirim.) Üç şirketim var. Garanti Sigorta, bunlardan herhangi birinin kapısından içeri gire-
mez. Bir havale için Garanti Bankası’na gittim, veznedeki görevli kotasını doldurmak için
“Bireysel Emeklilik yaptırmayı düşünür müsünüz?” dedi. “Önce siz benim arka lambayı
ödeyin” dedim, güldüm. “Ne lambası?” dedi. ”Boş ver” dedim. “Garanti Sigorta’yla,
Garanti Emeklilik farklı bir kere” derseniz, size yalancı muamelesi yapıldığında salatanıza
Garanti Bankası’nın logosu olan dört yapraklı yoncayı koyma isteği bile duyduğunuzu
söylemek isterim. (Ayrıca yonca, salataya şahane mayhoş bir tat katıyor, cidden deneyin.)

2006’da Beykoz’daki sel felaketinde, sürüklenip giden arabaların neredeyse hiçbirinin
poliçesinde çekici teminatı yoktu, Aksigorta çekici getirtti ve tüm araçlarını çektirtti. Tam
tersini yapan sigorta şirketleri de oldu. Selde aracı sürüklenmiş müşterilerine “Temin-
atınızda çekici hizmeti yok, poliçenizin a şıkkının b bendine göre aracınızı kendiniz çektir-
in” dediler ve TV reklamlarına yüz binlerce dolar harcamaya devam ettiler.

Aslında müşteriyle ilgili kilit formül şu diye düşünüyorum.

136/171



Buradaki dört aşama sırasında en önemli nokta, bilgi işleminizin kullanılabilir veri tutması
ve bunlardan analiz yapabilmenizdir. İş Yaşamında 100 Kanguru kitabımdaki “VAY BE”
formülünü dikkatli okur hatırlayacaktır.

Bu “işe kat” süreçlerini en iyi yapan firmalardan birisi Elma Yayınevi. Önceki sene müthiş
bir buluş yaptılar. Okurlara “Kitaplarımızda bulduğunuz her bir hata için size kitap hediye
ediyoruz” dediler. Birçok okurdan tespitler geldi, bunları devreye soktular. Detayları iyi
gören ve yakalayan okurlara ayrıca yayın danışmanlığı teklifi yaptılar.

Starbucks da kahve atıklarını, çiçeklere gübre yapsınlar diye müşterilere vermeye başladı.

LC Waikiki mağaza yöneticilerinden, bizim uğur böceklerimizin de ekip liderlerinden
kırmızı uğur böceği Merva Fındık anlattı. LC Waikiki bunu iyi yapan Türk firmalardan.
Eskiden tüm Türkiye’ye aynı üretimi yaparken fark ediyorlar ki Güneydoğu’daki kadınlar
toprak renklerini, Karadeniz’dekiler daha yaldızlı olanları ve altın işlemelileri, Akden-
iz’dekiler çarpıcı ve fosforlu renkleri, Ege’dekiler daha rahat kıyafetleri tercih ediyorlar.
LCW’de ürünlerin mağazalara dağıtımını buna göre yapıyorlar: Her bölgeye zevkine ve
ihtiyacına göre ürün. Hatta aynı şehirde, örneğin Ankara’da Keçiören veya Armada
mağazalarına verdikleri ürünler farklı. Dikkat edin LCW’nin son yıllarda şube sayısı ve
başarısı gittikçe artıyor.

İspanyol firması Zara’nın nasıl başardığına gelelim. Bir arkadaşım, Ankara’da Bakanlık-
lar’daki Zara’da (İZGÖREN&AKIN’ın bir altındaki bina), bir kıyafeti denerken yanına bir
görevli yanaşıyor ve “Nasıl buldunuz?” diyor. Arkadaşım kıyafetin beğenmediği yerini
söyleyince “Çok haklısınız” deyip elindeki dosyaya not alarak gidiyor. Bir sonraki üretime
mutlaka yansıtacaklardır. İçerisi de tıklım tıklım dolmaya devam edecektir.

Alışverişle pek alakam yok, takım elbiseyi de yılda 4-5 gün dışında giymem. Artık yeni bir
tane almam gerekti, işyerinden aşağıya yürürken Network (Türk firması) mağazasına gird-
im, satıcı çocuğa rengi falan söyledim. Ceketi giydim, “cuk” oturdu. Fiyatına baktım, uy-
gun. Herhangi bir mağazada kalabilme sürem on dakika. “Bunu alayım” dedikten sonra
aklıma geldi, “Bir de pantolonunu deneyeyim” dedim. Pantolonu bir giydim, inanılır gibi
değil. Bu baletlerin giydiği enterloglar şeklinde yapılmış, vücudu örümcek adam kıyafeti
gibi sarıyor, Süpermen gibi üzerine slip don giyip dolaşabilirsiniz. Kabinden çıktım.

– Birader, kusura bakma ben vazgeçtim, pantolon güdük bir şey.

– Ben zaten “Pantolonu deneyeyim” dediğinizde vazgeçeceğinizi biliyordum.
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– Nasıl?

– Pantolonu deneyip almaktan vazgeçen, benim gördüğüm dördüncü veya beşinci
müşterisiniz.

– Bundan yöneticinizin haberi var mı?

– Yooo.

Biraz daha konuştuk, ben ona “Bu sizin mağaza kapanır birader” dedim. “Kapanmaz
ağabey, maddi durumları çok iyi” dedi. Yıllardır bekliyorum Bakanlıklar’daki mağaza
kapansın da “Ben demiştim” diyeyim diye, fakat mağaza duruyor. İnşallah yaşamaya da
devam eder, yurtdışında şubeler açar, tüm Türk firmaları bu rekabetin içinde ayakta kal-
maya devam ederler.

Müşteriden kurumla ilgili geri dönüş alma konusunda rastladığım en iyi örneklerden birisi
Antalya Side’deki, Kamelya World Otelleri. Genel Müdür Cengiz Karaağaç, babacan ve
efendi bir genel müdür. Öğle ve akşam yemeklerinin çoğunu yalnız yemek yerine turist
gruplarıyla beraber yiyip beklentilerini ve önerilerini soruyor. Beraber yemek yediği turist
sayısı, yılda 1.500-1.600 civarında. Turistlerin çoğu anket falan doldurmaz, oysa yüz
yüzeyken tüm beklentilerini anlatırlar. Cengiz Karaağaç tüm o fikirleri hayata geçiriyor.
Bundan daha sıcak bir müşteri ilişkisini yakalayamazsınız.

1991 yılında Karanfil’deki Limon mağazasından bir takım elbise aldım, kolu kısalacak.
Ertesi gün gittim, giydim ceketi, bir kolu ötekinden iki santim yukarıda. Satıcı kızlar baktı,
doğru. Ceketin bir kolu uzun bir kolu kısa. Aşağıdan terziyi çağırdılar, baktı inkâr edilecek
bir durum da yok; omuzlardan çekiştirdi, yine bir kol yukarıda. Durdu, tezgâhtarlar ve ben
sessizlikle izliyoruz.

– Senin bir kol kısa olmasın!

Yemin ederim. Ben püskürdüm, “Tamam” dedim. “Benim kısa olan kola göre ceketi ayarla
ağabey sen.” Öyle yaptı artık. “Kusura bakmayın, yanlışız” falan yok. Limon artık yok.
Öteki tarafta Zara var ve muamele, “Haklısınız efendim” şeklinde.

Konuyu şöyle algılamayın: Yabancılar iyi, bizim firmalar kötü çalışıyor. Bu, tamamen bir
firma anlayışı meselesi.

Yeşil mağazasından bir ayakkabı aldım, evde bir süre giydim, rahat edemedim. Götürdüm
mağazaya, söyledim. Sadece “Dışarıda giydiniz mi?” diye sordular. “Hayır” dedim, güler
yüzle geri alıp parayı iade ettiler. Türkiye’ye giren Almanya’nın ucuz ayakkabıcısı
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Deichmann’dan ayakkabı alırsanız sorun bakalım, “Rahat edemezsek geri verip parasını
iade alabilir miyiz?” diye. “Hayır” derler, “Yerine başka bir şey alabilirsiniz”. Para o
akşam Almanya’ya gidiyor herhâlde.

En baba örnek TTNET. Annem bilgisayar kursuna gitti. Annemize, bizi ve torunlarını
kameradan görürsün dedik, internete abone oldu. Fakat sağlık falan derken benim tonton
annem altı-yedi ayda, her ay 30 milyon civarında parayı ödedi ve bir kere internete
giremedi. Baktık ki kullanamayacak, “Anne sen aboneliğini iptal ettir, boşuna ödeyip
durma” dedik. TTNET’i aradı, “Benim aboneliğimi iptal edin” dedi. Ne demişler biliyor
musunuz? Siz indirimden yararlanmışsınız çıkmak için o indirimi ödemeniz gerekir.
200-300 milyon bir para. Bakın, inanılır bir şey değil. Girmek için para ödüyorsunuz, bir
kere kullanmıyorsunuz, çıkmak istediğinizde şu kadar para ödemeniz lazım. “Buraya gird-
in mi ancak ölün çıkar.” Filmlerdeki İtalyan mafya adamlarının replikleri gibi. Böyle bir
kandırmaca olur mu? Olur. Ve dikkat edin, bunları en çok teknoloji şirketleriyle ilgili duy-
uyoruz. GSM operatörleri, dijital TV aboneliği satanlar ve teknoloji satanlar, nasıl
bağlamışlar işi değil mi? Mecburen annem, bir 300 milyon daha ödeyip çıkacak. Ne yap-
miyeceeez, müşteri kandırmiyiceeez.

Müşteri, yaptığınız iyiliği de, kötülüğü de unutmaz. Ya sadık dostunuz olur, ya sadık düş-
manınız. İşiniz kısa vadeliyse kandırın, değer vermeyin, iade almayın. Uzun vadeliyse işin-
izi müşterinin etrafında kurgulayın. Şöyle özetleyeyim: Kendi annenize yapmayacağınız
uygulamayı, benim anneme de yapmayın.

Yıl 1968, üç yaşındayım. Rahmetli babam Konya’da, biz İzmir’deyiz. Hafta sonları bizi zi-
yarete geliyor ve pazar akşamı dönüyor. Hakiki Koç’tan bilet almış, satışı yapanlara da
“Beni hava üssünün önünden alır mısınız?” demiş. “Tabüüü, 10’da orada olun, alırız” de-
mişler. Babam üzerinde havacı subay üniforması, kalbi küt küt, çocuklarını görecek. Saat
10 gibi Hakiki Koç otobüsü, babamın el sallamasına, bilet parasını ödemesine, tembih et-
mesine rağmen önünden geçip gitmiş. O zaman vasıta bulmak zor; tekrar garaja gitmiş, bi-
let yok. Gece otobüsünde yer bulmuş, İzmir’e gelip, bizi 2-3 saat koklayıp, öpüp geri dön-
müş. Kısa ömrü boyunca bir daha hiç Hakiki Koç otobüsüne binmedi, bize de yıllarca an-
lattı. Yıl 2008, aradan 40 yıl geçmiş. O kadar otobüs yolculuğu yaptım hiç Hakiki Koç’a
binmedim. Belki şu anda şahane bir firmadır, pırıl pırıl yöneticileri, çok iyi hizmetleri ve
araçları vardır ama 40 yıl önce babamla benim bir günümüzü çalmışlar. Bir başkası da
Hakiki Koç’u başkasına değişmez, iyi bir anısı vardır. Anlatmak istediğim bu:
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Milyonlara hizmet veriyorsunuz ve bir kişiyi düşünmek zorundasınız. Bunun adı “müşteri
memnuniyeti” kadar basit olamaz.

Bir kişiyi düşünmek.

Birleşmiş Milletler’e eğitim verirken İranlı bir kadın yönetici, öğrencim, “BMW aldım, bir
ay sonra gelecek” demişti. “Niye bu kadar geç veriyorlar?” diye sorduğumda “Renk
karışımı dâhil ben belirledim, tüm özelliklerini seçtim, aracı Bavyera’da benim için yapıy-
orlar” demişti.

“Bireye Yönelik Kitlesel Pazarlama” (Mass Customized Marketing).

Bunu Pizza Hut yaptı. Tüm dünyaya ürün satan firma “Kendi pizzanı kendin yarat” slo-
ganını kullandı. Ne koyulacağını sen belirliyorsun ve pizzayı ona göre yapıyorlar. Yıllar
önce o coşkuyla beş şubesi olan Tadım Pizza’da, deniz ürünlü pizzada “Ançüez istemiyor-
um, yeşil zeytin koyar mısınız?” dedim. Garson “Menüde onlar var, ne yazıyorsa onu getir-
iyoruz” dedi. Nereye gurme oluyorsun Türkiye’de? Adam gibi, edebinle ye işte, masaya
rezil olduğunla kalırsın. Tadım’ın o dönemki sloganı “Kendi fırçanı kendin yarat.” (Bu an-
lattığım, en az on yıl önce oldu. Yıllardır gidemedim, şube sayıları da artıyor, eminim iy-
ilerdir. Sonda da iyi toparlıyorum değil mi?)

Antalya’da çok etkileyici uygulamalar yapan An-Deva Hastanesi Yönetim Kurulu, per-
sonel arasında müşteri-çalışan ilişkilerinde iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla Hikâye
Yarışması düzenliyor. Personelden “hasta ve hasta yakınları ile başlarından geçen olayları”
hikâye hâline getirip Yönetim Kurulu’nun da bulunduğu, tüm personelin yer aldığı per-
sonel toplantısında hikâyelerini okumaları isteniyor. 200 üyelerinin, başhekim ve yardım-
cısının, doktorların ve tüm mesai arkadaşlarının yanında, gerçek hikâyeler okunuyor.

Yarışmada 2. olan Hemşire Mukadder Hanım’ın yorumu şöyle:

“Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüm arkadaşların önünde hikâyemi anlattım. Salonda bu-
lunan herkes alkışladı, aralarında ayakta alkışlayanlar da vardı. Çok duygulandım. Aradan
8 yıl geçti, hâlâ bazı arkadaşlarım ‘senin o gün anlattığın olayı biz evde günlerce konuştuk
ya da senin o anlattığın olayı geçen gün personelimize anlattık’ şeklinde o günü hatırlar ve
hatırlatırlar. O gün, benim hayatımdaki en mutlu günlerimden biri.”

Aslında burada yapılan en etkileyici uygulama, hemşire ve doktorun kendini hasta yerine
koymasını sağlamak ve bu, başarılı bir örnek.
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İstanbul’da Barbaros Bulvarı’ndan yukarı doğru, kalacağım otele yürüyorum. ATV
binasının karşısında, sağda, bir eğitim-danışmanlık firması gördüm. Aynı işi yapıyoruz ve
ben, hayatımda hiç başka eğitim firması görmedim. “Gireyim, tanışalım, belki işbirliği
falan da olur” dedim. Çaldım kapıyı, kapı hafif aralandı, bir erkek yüzünün dörtte üçü...
Önce sessizce bakıştık:

– Evet?

– Ben bilgi almaya gelmiştim.

– Biz saat altıda kapatıyoruz. (Cidden de altıya birkaç dakika var.)

– Peki, broşür alabilir miyim?

Kısa bir sessizlik ve bakışma...

Ama bakışmada “Daha önce hiç altıya iki kala bilgi istemeye gelen öküz olmadıydı”
ifadesi hafiften var.

– Peki.

Genç adam içeriye doğru girerken kapı biraz daha açıldı, ben kapıdan içeri hafif hafif
sızdım çünkü bir eğitim firması görmeyi cidden çok istiyordum.

İçeriden bir kadın çalışan bağırdı:

– Kimmiş?

– Bilgi istiyor! (Alien!)

Getirip birkaç broşür verdi, ben teşekkür ettim. Çıkarken kıllandı, “Kimle görüştüm?”
dedi.

– Broşürleri inceleyeyim ben sizi ararım dedim, çıktım.

Broşürlerde “müşteri memnuniyeti” eğitimleri, kurum vatandaşlığı, biz duygusu eğitimleri,
ABD’den bir firmanın testleri, kitapları, Amerikan eğitim modelleri... Ama gelen müşteri-
ye bir “Çay içer misiniz?” bile yok. Ben binlerce çalışanı olan bir firmanın genel müdürü
de olabilirdim. Çok büyük bir proje de kaybolup gidebilirdi.

Diyarbakırlı Tavacı Recep Usta var. Diyarbakır’dan çıkıp Ankara’ya şube açmış. Güzel bir
müzik kaseti hazırlamış. Müşterilerden beğenip de “Bu çalan ne?” diye soran olursa diye
kaseti bin tane çoğalttırmış, hediye ediyormuş. İçerisi tıklım tıklım.
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Bir eğitim firmasından eğitim alacaksanız broşürlerine ve size tanıtıma gelen güzel kızlara
bakmayın, mutlaka iş yerlerine ziyarete gidin. Kalite eğitimi alacaksanız tuvaletlerinin
temizliğine, liderlik eğitimi alacaksanız çalışanların yüzlerinin gülümseyip
gülümsemediğine, kurum kültürü eğitimi alacaksanız çalışanların kaç yıldır orada
çalıştığına bakın, çay ocaklarındaki çocukla, temizlikçileriyle konuşun, bu yıl kaç gün eği-
tim aldıklarını öğrenin. Kaç tane kadrolu, tam zamanlı eğitmenleri olduğunu ve bu hocal-
arın yılda kaç defa kendi eğitim programlarını geliştirmek için bir araya geldiklerini, eği-
tim programlarının asetatlarının özgün mü, oradan buradan çalıntı mı (modelleme mi)
olduğunu öğrenin. Sonuçlar iyi değilse içtenlikle gidin, Tavacı Recep Usta’dan eğitim alın,
daha çok şey öğrenirsiniz.

Özetlemek gerekirse; ayının biri çay bahçesine oturmuş, bir portakal suyu istemiş. Garson
titreyerek patronunun yanına gitmiş:

–Patron bir ayı geldi, portakal suyu istiyor!

Patron bakmış, dışarıda müşteriler şokta, ayı çok sakin, gazete okuyor.

– Götür bakalım.

Ayı son derece nazik bir şekilde içmiş portakal suyunu, bulmacasını çözmüş, hesabı
istemiş. Garson koşarak gitmiş.

– Patron, hesabı istiyor.

– Çak 10 lirayı bakalım ne yapacak.

Garson hesabı götürmüş. Ayı 10 lira hesabı görünce biraz bozulmuş ama çıkarıp parayı
vermiş.

– Ne oldu ödedi mi?

– Ödedi.

– Yav, çok efendi bir ayıymış, tanışalım bari.

Tam çıkmak üzereyken patron koşarak gelmiş.

– Kusura bakmayın, ilk anda biraz şaşırdık, buraya pek ayı gelmez de.

– Portakal suyunu 10 liradan satarsanız tabii gelmez.
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TAKIM

3M firmasında yapılan beyin fırtınası toplantısında yeterince yaratıcı fikir yakalanmadığını
fark ederler. Bunun üzerine, çalışanların kurumla ilgili en rahat ve en çok nerede fikir üret-
tiğini araştırırlar. Sonuç: Kahve makinelerinin başı!

3M, kurumdaki kahve makinesi sayısını artırır ve özellikle, departmanların arasına, ortak
kullanılan yerlere koyarlar, farklı departmanlarda çalışanlar bir araya gelsinler ve kurumla
ilgili fikir üretebilsinler diye.

Şimdi, düşünebiliyor musunuz; bizde yan birimden arkadaşınızla tam mesai saatinde çay
ocağında, ince belli çay bardağıyla çayınızı höpürdetirken patronla karşılaştınız! Siz, pro-
jektör görmüş tavşan gibi kalırsınız, patron da piton görmüş tavuk gibi hipnoza girer. Oysa
kurumlarda fikirler en çok resmî olmayan ortamlarda üretilir. Siz “Mesai saatinde laklak
mı ediyonuz, ne halt ediyonuz?” diye fırça yerken belki de kurumla ilgili önemli bir prob-
lemin çözümünü konuşuyor olabilirsiniz.

Kurumlardaki birçok etkili uygulama, ilginç buluş, aslında bu “laklaklardan” çıkar.

1977 yılında 3M’de iki arkadaş, aralarında konuşurken son derece ilgisiz bir birimden olan
arkadaşı sorar.

– Yıllar önce yaptığınız o yapıştırıcıya ne oldu?

– Rafa kaldırdık çünkü yapıştırmıyor.

– Hiç mi yapıştırmıyor?

– Çok az tutuyor.

– O zaman o yapıştırıcıyı küçük kâğıtların arkasına sürün, insanlar notlarını istedikleri yere
yapıştırsınlar, istedikleri zaman da alsınlar!

Ar-Ge birimi işi tamamlar, yönetime sunar. Yapılan basit buluş, 3 yıl süreyle bir bölgede
deneme satışına sunulur. 1980 yılında tüm dünyada satılmaya başlar.

Post-it!

1970 yılındaki başarısız proje, 1980’den beri müthiş bir gelir kapısı olur.
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Şu anda, duvara yapıştırdığınız nottan, 3M hâlâ dolar üzerinden Amerika’da para kazanıy-
or. İyi yaptıkları şey, aslında takım içi iletişimi sonuna kadar destekleyip bunun hayata
geçmesini sağlamak.

Aynı fikirden bizde de yok mu? Var.

Boğaziçi Köprüsü’nde OGS’ye geçilmiş, yine de akşamüstü tıkanıklık sürüyor. İstanbul’da
bir toplantı... Ne kadar bıyıklı, takım elbiseli, makam araçlı, korumalı kalantor varsa to-
plantıda. Bizzat toplantıyı izleyen bir dostum anlattı. Toplantı klasik “leyleğin ömrü lak-
lakla geçer” şeklinde sürüyor. Hiçbir çözüm önerisi yok. Klasik tek plaka, çift plaka
konuşmaları... Arka sıralardan bir polis memuru, normalde böyle bir toplantıda konuşma
hakkı olmayan genç bir memur elini kaldırıyor. Önce söz aldığı için özür diliyor ve devam
ediyor.

– Buraya gelmeden hiç İstanbul haritasına bakan oldu mu?

Çıt yok, kimse hiçbir hazırlık yapmamış. Devam ediyor.

– Boğaz Köprüsü’nde kaç gişe olduğunu bilen var mı?

Yine çıt yok, tıkanıklığı çözmek üzere gelen tüm o bürokratlar toplantıya tuzluk gibi
gelmiş. Memur, gişe sayısını söylüyor, diyelim ki 20.

– Buraya gelmeden İstanbul haritasını inceledim ve Boğaz Köprüsü’nden çıkınca
ulaşılabilecek ve başka yerden girişi olmayan kırka yakın yol var. Gişeleri köprüden
kaldırıp bu yollara üçer OGS gişesi koyarsak gişe sayısını bir anda 20’den 120’ye çıkart-
mış oluruz ve köprü tıkanıklığı çok rahatlar!

Fikrin güzelliğine bakın. Zevattan bir ses çıkmaz, sonra büyük adamlardan biri yan
kaykıldığı koltuğundan, “Olmaz o iş öyle!” der ve genç yerine oturur. Oysa şahane bir
çözüm. Dua edin, birisi bu kitabı okusun da kaybolup gitmiş olan bu fikri hayata geçirsin.

Kendi arkasında işleyen bir sistem bırakmak isteyen tepe yönetici, “takım içi iletişimi artır-
mak ve çıkan fikirleri hayata geçirmek için çaba göstermek” zorunda.

Bu fikirlerin devamlılığını sağlamanın en iyi yöntemlerinden birisi, mutlaka
ödüllendirmedir.

Renault’nun bir dönem uyguladığı yöntem şuydu: İşçilere, “Bize öneriyle gelin, eğer öner-
iyi uygulamaya koyar ve verimlilik sağlarsak yapılacak olan kârın % 10’u sizin” dediler.
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Şimdi işçi olun ve düşünün, bir öneriyle geliyorsunuz ve önerinizin getirdiği tasarruf yüz
bin dolar –ki bu, otomotivde rahatlıkla olabilir, on bin dolar ödülünüz var. Bu belki de o
işçinin normalde o yıl biriktirebileceği tüm rakama denk geliyordur.

Bir Amerikan havayolu firması, bir çalışanın önerisiyle salataya konulan tek zeytini
kaldırmış ve yılda yüz bin dolar tasarruf etmişti.

Öte yandan, Oyak Bank’ta, bundan 4-5 yıl önce bir çalışan; Q-matic makinelerinden alınan
sıra fişlerini, kimi müşterilerin cebine koyduğuna, kimisinin beklerken sıra numarasına sık
sık baktığına dikkat ediyor. Sıra numarasını incelediğinde kurumun telefonunun ve internet
adresinin olmadığını görüyor. Genel müdürlüğe konuyu yazıyor, görevliler geliyor ve nu-
maratörde ufak bir değişiklik yapıyorlar. Devamında, tüm şubelerde numara kartlarının
üzerine bankanın telefon numarası ve internet adresi ekleniyor. Bu kızımıza Allah için bir
kişi telefon açıp teşekkür etmiyor, bırakın ödülü bir “sağ ol kardeşim” yazısı gelmiyor.
Banka, Hollanda’ya satıldı. Kızımız bankadan ayrıldı, edilmeyen teşekkür hâlâ gönlünün
bir köşesinde. Onun sayesinde ING Bank’ın numaratör kâğıtlarında bankanın iletişim bil-
gileri var.

Bilkent Otel ve Konferans Merkezi son yıllarda devamlı büyüyen, cidden çok iyi hizmet
veren bir kurum. Başında Alp Numanoğlu vardı, şu anda da otele Levent Özaygen tam an-
lamıyla liderlik yapıyor. Yaptıkları en ilginç uygulamalardan biri, ayın personelini seçip
ekibi birbirine düşürmek yerine “ayın takımı”nı seçiyorlar. Bu o takımın başarıyı takımca
sahiplenmesini ve içeride takım oyununu motive eden bir uygulama. Yıllardır devam ediy-
orlar ve çok başarılılar.

Ekip lideri olarak sizin, ekiple kuracağınız sağlıklı ilişki önemli. Sizinle açık açık konuşab-
iliyorlar mı; her türlü eleştiriyi, yanlışı, kariyer korkuları olmadan anlatabiliyorlar mı?
Etrafınızda “sorun bu, çözüm de bu” diyen insanlar varsa şahane. Yönetici konumuna
gelmişseniz, hele bir de ekibin kariyeri, maaşı konusunda söz hakkına sahipseniz zaten son
derece büyük ve son derece yalan bir saygı görürsünüz. O yüzden size saygı gösterecek
adam zaten çok, önemli olan dürüstçe sizi eleştirip doğruları gösterecek ekibin etrafınızda
olması.

Dürüst, içten ve açık bir iletişim kurmaya çalışın.

Zordur, egonuzu zedeler, karizmayı çizer ama bir süre sonra hem her şeyin daha gerçek
olduğunu görürsünüz hem de ortalıkta ne döndüğünden gerçekten haberdar olursunuz. Bu
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sağlam iletişim, aynı zamanda ekibin kendi içindeki içten arkadaşlığını ve yardımlaşmayı
da beraberinde getirir.

Burada bir resmî iletişim kanallarını, bir de resmî olmayan iletişim kanallarını ki buna
Türkiye’de “sempatik kanal” deriz, ayrı değerlendirmek lazım.

Antalya’daki Porto Bello Otel’in takım içi iletişimi güçlendirmeyle ilgili çok ilginç bir uy-
gulaması var. Genel Müdür Yaşar Göçer, ön bürodan yükselmiş ve otelciliğin A’sını,
Z’sini bilen bir yönetici. Her ay yapılan personel gecelerinin yapısını değiştirmiş; o ay
sırası gelen ekip, bir tiyatro ya da skeç hazırlıyor ve diğerlerine sunuyor, tüm ekipler
müthiş bir heyecanla sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. İnformal iletişim kanallarını
açmayla ilgili çok iyi bir çalışma. Porto Bello Oteli’nin müşterilerine baktığınızda, otele
devamlı gelen sadık bir müşteri kitlesi oluştuğunu görürsünüz. Personel içeride, informal
ortamlarda dertlerini konuşabilmeye başlarsa bu müşteriye de, hizmete de yansıyor.

Genellikle otellerde, odanızda genel müdürün misafire yazılmış mektubu bulunur. Porto
Bello Otel’de en sevdiğim uygulama ise genel müdürün yerine bizzat odayı hazırlayan kat
görevlisinin mektubunun bulunması. Görevli mektubunda, “Ben Nuran, odanızı ben tem-
izledim, bir düşünceniz olursa bana ulaşabilirsiniz” diyor. Bu harika bir uygulama. Kat
görevlisi odayı ve misafiri sahipleniyor ve sorumluluk alıyor.

İş Bankası’nın mükemmel bir uygulaması var. Çalışmanın adı, “Bir Teklifim Var”, kurum
için verimli bir uygulama. Mesaide aklınıza bir fikir geldi, bilgisayar ekranında bir bölümü
tıklıyorsunuz, yönetime mektup ekrana geliyor. Yazıyorsunuz, öneriniz direkt genel
müdürlüğe gidiyor. Değerlendiriliyor ve size mutlaka bir cevap geliyor. Çoğu firmada
böyle bir öneriyi nereye gönderebileceğinizi bile bilmezsiniz. Bu önerilerden işe yarayan-
ların hepsi değerlendiriliyor ve ödüllendiriliyor.

İş Bankası’nda çalışan bir arkadaşım var, ona sordum.

– Doğru mu?

– Evet.

– Hiç öneri gönderdin mi?

– Hayır.

– Niye göndermedin Allah aşkına, insanın aklına kurumuyla ilgili bir yenilik gelmez mi?

– Geldi ama göndermeye çekindim.
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– Niye çekindin?

– Ne bileyim, çekindim işte.

İlk anlattığım bölüm; bilgisayara pıt yap mektup çıksın, hop yaz, şıp gitsin; bu resmî
bölüm. Genel müdürlükte iyi planlanmış, hazırlanmış ve harika işleyen bir sistem.

İkinci bölüm informal iletişim kanalları, adı konmamış kuralların olduğu bölüm. 70-80
yıllık oluşmuş kurallar. “Yazsam işe yarar mı? Büyüklerim ne der? Acaba yazdığım
müdürün birini rahatsız eder mi?” Aklında bir şey var ve yukarı gönderemiyorsun. (Bir
kişinin fikrinden çıkıp bir genelleme yapılamaz ama bu “bir kişiler” de bu düşüncelerini
kurumları içinde kolay kolay seslendiremezler.) İş Bankası’na çalışanlardan binlerce öneri
yağdığını, bunları da uygulamaya koyduklarını biliyorum. Demek ki o duyguyu geliştirdik-
lerinde rakam on binlere çıkar.

İçerideki iletişimin sağlıklı olmasını isteyen adam; çalışanlarıyla iç içe olmayı içine sin-
direbilmeli, mütevazı olmayı öğrenmeli. Kibar Holding’in kurucusu, koskoca Asım Kibar
gider, çalışanlarıyla oturur, el ele gönül gönüle aynı yemeği, aynı yemekhanede yer.
İşçisinin her derdini dinler. Ne zaman ki bilgi, deneyim, zekâ azalır, yöneticinin kasılmaya
başladığını görürsünüz.

Bir Sistem Lideri, ekibiyle arasındaki tüm engelleri, becerebildiğince kenara kaldırmalı.
Beraber yemek yiyemiyor, beraber oturup konuşamıyor, dertleri paylaşamıyorsan be-
raberce üretemez ve yönetemezsin de.

Beraber yemek yemekle ne olur ki?

Bakın neler oluyor. Kordsa’daki kalite faaliyetleri başladığında, bir gün yemekhanede
dönemin genel müdürüyle işçiler aynı masada yemek yerlerken işçilerden biri genel
müdüre yaptıkları bir uygulamayı anlatıyor:

– Genel müdürüm, biz Japonlardan aldığımız sistemi değiştirdik.

– Nedir?

(Kordsa’da temel olarak yapılan şu: Kord bezi üretimi sırasında kalınca teller, makineden
makineye incelerek geçiyorlar, her makinede bir yağlama işlemi yapılıyor, en sondaki
makineden iyice incelerek çıkan teller, daha sonra kord bezi kullanımında ve devamında da
otomobil lastiklerinin üretiminde kullanılıyor.)
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– Yağlama işlemini Japonların öğrettiği gibi her makinede değil de iki makinede bir yaptık.
Yağ masrafı yarı yarıya düştü, teller daha kısa sürede çıkıyor.

Genel müdür çok şaşırıyor, “Hadi inip bir bakalım” diyor. Sonuç gerçekten etkileyici.
Birkaç aylık denemenin sonunda verimlilik artışını ve problem çıkmadığını görünce
Japonya’ya yazıyorlar.

İki ay sonra Japonya’dan bir cevap: “Biz de burada uyguladık, sonuç mükemmel. Bizde
Ar-Ge biriminde bu kadar yüksek mühendis var; bu, hiçbirinin aklına gelmedi, buluşu
yapan Ar-Ge mühendisinizle tanışmak isteriz”.

Bulan ilkokul mezunu bir işçi.

Bu arada buluşu Japonlar yapsa süsler, püsler, paketler ve “know-how” diye bize parayla
satarlardı.

Eminim Kordsa, o işçiyi ödüllendirmiştir. İnsan yaptıklarının, başardıklarının sonucunu
görmek ve birileri benim ne başardığımı görsün ister. TBMM televizyonu canlı yayına
başlayınca konuşma yapan milletvekili sayısı üç kat artmış, onun gibi.
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Özel sektör – kamu takım çalışması örneği

Café Crown bile üçü bir arada. Eğer siz, şirkette üç kişi bir araya gelemiyorsanız “Ben
müdürüm, sen düdürsün ayrı yerlerde olalım” diyorsanız kopar gidersiniz.

Bugün Türk ordusunda denizcilerin, karacıların, havacıların tatil kampları ayrı ayrıdır.
Oysa bu ayrı kuvvet personelinin bir araya gelip birbirlerinin kültürleri, uygulamaları ile il-
gili bir şeyler öğrenebilecekleri en informal yer askerî kamplardır.

Daha ilginci, gidin Bodrum’daki askerî kampa, denizi diklemesine bölmüşüz: Generallerin
denizi, subayların denizi... Astsubayların orada denize girme ihtimali yok.

Eee bu bizim kültürümüz, bunun ne dezavantajı var ki?

Belki de ben salda generale bir fikir söyleyeceğim, Kordsa gibi tasarruf sağlayacağız. Belki
general orada benden mesaide duyma şansı olmadığı bir konuyu öğrenip harika bir uygu-
lama başlatacak.

Yıl 1974, Kıbrıs Barış Harekâtı… Hava Kuvvetleri’nin bir keşif uçağı Kıbrıs’a doğru
giden savaş gemilerini görür. Hava Kuvvetleri karargâhına haber verir. Hava Kuvvetleri,
Deniz Kuvvetleri’ne sorar: “Bölgede geminiz var mı?”. Bir süre sonra cevap gelir:
“Hayır”.

Bombalama emri çıkar; filo havalanır ve uçaklar gemilere saldırmaya başlar. Oysa gemiler
Türk gemileridir. Deniz Kuvvetleri’ne bağlı savaş gemileridir. Gemi personeli elindeki
Türk bayraklarıyla güverteye çıkar, telsiz astsubayları devamlı olarak uçaklara “Türk gem-
isiyiz yapmayın, ateşi durdurun” diye yalvarır. Filo komutanı Rumların numara yaptığını
düşünür. Telsizin başında da Türkçe eğitimi almış bir Rum’un olabileceğini tahmin eder.
Bombalama ne zaman durur, bilir misiniz? Telsiz astsubayı çok sinirlenir ve küfretmeye
başlar, öyle küfürler eder ki filo komutanı diğer uçaklara “Arkadaşlar durun, hiçbir Rum
böyle küfredemez” der. Kocatepe Muhribi maalesef batar.1 Gemidekiler parolayı bilm-
emektedir. Pilotlar döndüklerinde kafalarında soru işareti vardır. Aynı gün gemiler bizim
değilmiş haberi gelir, herkes çok sevinir. Hâlâ iletişim eksikliği vardır.

Hep yaptığımız gibi bunları konuşmayabilir, görmezlikten gelebiliriz ve öğrenmemiz
gerekenleri öğrenmeyebiliriz. O gemi bombalardan değil, iletişim eksikliğinden battı.

Eğer denizci telsiz astsubaylarından biri, pilotlardan biriyle lojmanda kapı komşusu olsay-
dı, birbirlerini tanırlardı. Gemilere pike yapan F-4 Phantomlardan birinin pilotu, güvertede
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bayrak sallayan denizcilerden biriyle Karpuzkaldıran’daki kampta oturup yiyip içseydi, bir
ihtimal birbirlerini tanırlardı. Daha önemlisi, başta hatalı bilgi gitmez ve karargâhları yan
yana olan bu iki kuvvet birbirinden habersiz hareket etmezdi.

“Yaa, o 1974 yılındaydı” diyorsanız, 4 Ekim 2008’de PKK baskınında şehit olan 17 Jan-
darma personelimizi, Hava Kuvvetleri Komutanı Aydoğan Babaoğlu’nun bir buçuk gün
sonra duymasını anlatırım size. Gazeteler çarşaf çarşaf golf fotoğraflarını kullanırlar.
Babaoğlu; babamın öğrencisi, pırıl pırıl, ülkesini seven bir adamdır. Bu olayda, kuvvetlerin
arkasındaki yatay iletişim eksikliği ve kuvvetlerin kendi içindeki dikey iletişim eksikliğini
beraber değerlendirmeliyiz.

Yıl 1991, kredi kartları Türkiye’ye yeni giriyor. Ziraat Bankası’nın genel müdürlüğünde
bir toplantı... Genel müdür yardımcısı toplantıya katılanlara tanıtım yapıyor:

– Arkadaşlar bu kredi kartı, bu da pos cihazı. Vatandaş kimliğini gösterecek, kredi kartını
POS cihazından geçirince ödeme yapılmış olacak vs.

Tanıtım bittikten sonra genel müdür yardımcısı soruyor:

– Sorusu olan var mı?

Tahmin edeceğiniz gibi çıt yok. Bir de bizim vatandaşımızın ilkokuldan itibaren geliştird-
iği bir bakışı vardır. Hoca soru sorunca o bakışı yaparsın: “Şu anda kuantum fiziğiyle izafi-
yet teorisi arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyorum beni rahatsız etme” bakışı. Öyle der-
in düşünceli bir bakıştır ki kimse sana bulaşamaz.

Salondan bir el kalkıyor, söz veriyorlar, bir hanım kızımız:

– Sayın genel müdür yardımcım, kredi kartının üzerinde bankamızın logosunu gördüm,
kredi kartının üzerine renkli her şeyi basabiliyor musunuz?

– Evet?

– Renkli her şeyi basabiliyorsak, ilk başvuruda müşterinin resmini ve bilgilerini alsak ve
kredi kartımızın üzerine bassak bankamızın müşterileri kimlik göstermek zorunda
kalmasa...

Salonda çıt yok.

Genel müdür yardımcısı:

– “Arkadaşlar sorusu olan var mı” derken mantıklı sorusu olan varsa demek istedim dey-
ince tüm salon gülmeye başlıyor ve o kızcağız da kıpkırmızı olup yerine oturuyor.
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Resimli kredi kartları uygulaması bir yıl sonra Avrupa’da başladı, bir süre sonra da Türki-
ye’de, ilk kim başlattı hatırlıyor musunuz? Evet Pamukbank.

Bilgi azaldıkça ego büyümeye başlar. Bilgisi olmayan adam imaja yüklenmeye başlar.
Eğer yönetici fazla kasıyor, çabayı imaja veriyorsa, çalışanlarla araya mesafe koyuyorsa
bilin ki alanındaki bilgisi yetersiz. Bilgisi azsa, bunun açığa çıkmaması için en iyi yöntem
çalışanlarına mesafe koymaktır ve jöleye dayanıp, markalanıp imaj yapmaktır. Yetkin
adam, ekibiyle içi içe olmaktan korkmaz.

Protokol kelimesi eski Yunan’dan geliyor. Proto “birinci, önemli” kolos ise “kalça” an-
lamına geliyor. Protokolos “önemli kalçalar” anlamına geliyor. Bakın, bu kadar kibar an-
latan başka yazar da bulamazsınız. Kalkıp dan diye “önemli dötler” anlamına geliyor da
diyebilirdim.

Protokolün en az olduğu kurumlardan biri de Boyner Holding’dir. Burada Cem Boyner’in
yaklaşımının büyük etkisi var. Her şeyin sorgulanır olduğu, yeni fikirlere destek verilen
küçük fikirlerden iyi sonuçların çıktığı bir kurum Boyner; T-Box projesi gibi. Bir gün Bey-
men’in sekizinci katında bir toplantı yapılıyor, toplantı biraz bağrış çağrış geçiyor. Müşteri
rahatsız olmasın diye güvenlikten rica ediyorlar: “Toplantı bitene kadar sekizinci kata müş-
teri çıkmasın, asansör de yedinci katta kalsın”. Yarım saat sonra toplantı bitiyor ve oradan
ayrılıyorlar, aradan aylar geçiyor ve yine bir toplantı için Beymen binasına geliyorlar, as-
ansöre biniyorlar, tık asansör yedinci katta kalıyor ve merdivenlerden sekizinci kata çıkıy-
orlar. Görevlilere soruyorlar:

– Asansör niye en üst kata çıkmıyor?

– Vallahi bilmiyoruz, aylardır böyle. Müşteriler ve çalışanlar sekizinci kata yürüyerek
çıkıyor, diyor görevliler.

Aylarca kimse bunu sorgulamamış, kimse bir adım atmamış. Çoğu kurum bu tür örneklerle
dolu. Bu, sadece bir asansör örneği. Birçok kurumda böyle dokunulamayan kurallar ya da
adamlar var. Hindistan’da yolun ortasında yatan inekler gibi. Olay çıkacağı için herkes
etrafından dolanıyor. Onlar da yolun ortasında yatmaya devam ediyorlar.

Konfüçyüs’ün meşhur bir deyişi vardır: “Ya bir yol aç, ya yol ver ya da yoldan çekil”.

Bunlar yoldan çekilmediği için çalışanlar kenardan, kıyıdan geçmeye çalışıyorlar.

Ekip liderinin takım içi iletişimi sağlayabilmesi için önce içeride görünür, dokunulur,
tanınır, normal bir adam olması beklenir. Bizde, yöneticilerin çoğunu kongrede ya da
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Antalya’daki yıllık toplantıda, yılda bir defa kurum tişörtünü ve şapkasını giymiş hâlde,
kürsüde görürsün ve bir daha yanından bile geçemezsin. Basında demecini okursun, bir de
hakkında haberler duyarsın. Sadece üç tane genel müdür yardımcısı, asistanı ve şoförüyle
muhataptır. Çalışanlarla yürüyüşe çıkmak, tiyatroya gitmek, beraber kahvaltı etmek gibi
şeyler söz konusu değildir. Uzaklaştıkça karizman artar.

“Ya bir yol aç, ya yol ver ya da yoldan çekil”. Konfüçyüs

Oysa insanlar dokunabilecekleri, konuşabilecekleri, akıllarındakileri aktarabilecekleri ger-
çek liderler, yani kendileri gibi adamlar isterler. Galatasaray Kulübü’nde bir yıl futbol
oynayan ve dünya çapında onlarca teknik direktörle çalışan Frank De Boer, 2008’de
yapılan bir röportajında; Fatih Terim’le ilgili “Bir yıl boyunca bir giydiğini, ertesi gün de
giydiğini görmedim. Her gün farklı bir şey giyiyordu, bu acayip bir duygu olmalı” diyor
sonra da teknik direktörünün aşırı kasılmasından şikâyet ediyordu.

Konya’ya Tekin Acar mağazası açılacak. Mağazadaki görevli kızlar makyaj malzemesi,
parfüm satmak üzere alınmış kişiler fakat mağazanın temizliğinin de yapılması lazım.
Mağaza yöneticisi kızlara zorlukla iş yaptırabiliyor. Açılış günü Tekin Acar geliyor, bakıy-
or ortalık yeterince temiz değil. Alıyor eline paspası, ortalığı silmeye başlıyor. “O
sahneden sonra bir daha temizlik derdi olmadı” diyor mağaza müdürü.

Taşın altına elini sokmayacaksın, koşmayacaksın, ekibinle iletişimin olacak… Zor.

TAV Holding’in Ceo’su Sani Şener “Ben Papermoon’da üç saat öğle yemeği yiyen yöneti-
cilerden değilim, yılın yarısı uçaklardayım” diyor. Başka türlü de olmaz zaten. Ekibi
yöneten kişinin –artık her kimse, genel müdür veya Ceo– ekibiyle iç içe olması gerekir.
Bunu yapmayan adam, kendine ispiyoncu aramaya başlar. Yaptıracaklarını da dikte etmeye
başlar, gönülsüzce yapılan işlerin sonucunun iyi olduğunu hiç görmedim.

153/171



Bir yemekte İshak Alaton anlattı, “Rahmetli Üzeyir Garih’in ‘Peygamber Kitabı’ vardı, hiç
duydunuz mu?” Biz “Hayır” dedik, anlattı. “Ekibe kabul ettirmek istediği bir konu
olduğunda hiç bunu şöyle yapın, böyle yapın demezdi. ‘Arkadaşlar, James George diye bir
adamın bir kitabı var, adam şöyle diyor, ne dersiniz?’ derdi. Amerikalı deyince ekip itiraz
edemezdi, Üzeyir söyleyince itiraz ederlerdi. Uydurduğu bu kitaplara da Peygamber Kitabı
derdi, ne de olsa peygamberin kitabına itiraz olmaz.”

Takım içi iletişimi artırma konusunda en iyi örneklerden birisini Assan Alüminyum uygu-
luyor. Genel müdür Atamer Giyici işe aldığı personeli direkt kendi biriminde çalıştırmaya
başlamak yerine, 4-6 ay arası farklı birimlerde çalıştırıyor. Çalışan, bu süre içinde diğer
birimlerin nasıl çalıştığıyla ilgili fikir sahibi oluyor, ayrıca kendi kapasitesini hangi birimde
daha verimli kullanacağını görüyor. Daha önce İsdemir’de Atamer Bey’in farklı uygu-
lamaları çok büyük verimlilik getirmişti.
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Gerçekten verimliliğin, işbirliğinin ve fikirlerin olduğu kurumlardaki ortak nokta; başta
çalışanlarıyla olmak üzere tüm ekibiyle açık, içten, karşılıklı iletişim kurabilen bir liderin
varlığıdır. Takım içi iletişim kanallarını açmak için çaba gösteren bir lider, takım ruhu
güçlü ve iyi iletişim kurabilen bir ekibe sahip olur.
1 Konunun teknik boyutunu öğrenmek isterseniz, İ. Neş’et İkiz’in Bir Ada, Bir Dava, Bir Savaş adlı kitabını okuyun, Alfa Yayın-
ları’ndan çıkan çok iyi bir kitap.
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SONSÖZ

Yıllar önce liderlik üzerine bir konuşma yapmak üzere bir kurum yıllık toplantılarına
çağırdı.

Lüks bir otel, 500-600 yönetici...

Ben en arkadan seyrediyorum.

Yönetim kurulu başkanları çıktı, iyi başladı ama sonra sinir yaptı, “şunu da yapmıyonuz,
bunu da yapmıyonuz” diye fırça kayıyor.

Topluluğa bakıyorum; herkes kıpkırmızı, kimsenin sesi çıkmıyor.

Böyle fırça atarken karşıdan ses çıkmazsa, kendi kendini motive eden adamlar vardır. Bu
baktı çıt yok, motivasyonu iyice arttı. Bir ara, herhâlde iyice ter bastı ki, ceketi çıkardı, or-
talık karıştı. Organizasyon komitesi, yöneticiler, birçok adam fırladı ve biri ceketi kaptı.



Fırça bitince “Bir de hoca gelmiş o da konuşsun yimağa gidelim” dendi.

Ben çıktım lagada lugada bir şeyler anlatıyorum ama aklımda o sahneler var, konferanstan
önce de “Hocam sizle ilk defa tanışıyoruz, memnun kalırsak inşallah yıllarca beraber
olacağız, kurumunuzla çalışmayı düşünüyoruz” dediler, verdiler üzüm salkımını. Fakat o
sahne aklımda; içimden “Şerif söylemezsen adam değilsin” dedim.

“Biraz önce yönetim kurulu başkanınız ceketini çıkardı ve çok ilginç bir şey oldu. 8-10 kişi
ceketi kapacağız diye fırladı, en arkada görevli çocuklar vardı, orada su şişeleri devrildi.
Az kalsın ben de koşacaktım, ‘cekette yüklü döviz var’ diye düşündüm.

Bugün böyledir, ceketi çıkarırsınız herkes yerinden fırlar. Yalnız partiler değişir, siy-
asetçiler değişir ve 70 yıldır olduğu gibi bu ülkede tüm yöneticileri değiştirirler, sizi göre-
vden alırlar. Rütbeniz, makamınız kalmaz; o gün ceketinizi çıkardığınızda yine bu kadar
insan koşuyorsa büyük adamsınız fakat eğer o gün ceketi asacak çivi bulamıyorsanız o za-
man liderlik biçiminizi mutlaka sorgulayın.”

Salon buz…

Önce yönetim kurulu başkanı alkışlamaya başladı, sonra bütün salon.

Bir daha da o kurumdan eğitim teklifi alamadık.

Yöneticilerden çok duyduğunuz bir laf vardır: “Bizim millet, yüz verdin mi tepene çıkar”.
Oysa yüz verdiğinizde tepenize en az çıkacak insanlar bu ülkede yaşıyor. Bu ülkede kırk
yaşındaki adam, altmış yaşındaki babasının yanında sigara içmez, çıkar balkonda içer.
Yabancılara da defalarca eğitim verdim, Türk öğrenciden gördüğün saygıyı çok az ülkede
görürsün. Bu ülkenin zaten bir hürmet kültürü var.

Karakteriniz, bilgi düzeyiniz sağlamsa herkesle içten ve açık bir diyalog kurun, kimse te-
penize çıkmaz. Eğer bu ikisinde zayıflık varsa ekibi hayt huytla yönetin. Makamınızı vur-
gulayın ve yüz vermeyin, cidden tepenize çıkarlar. Açıkçası ben de höt höt bir yöneticiyle
çalışsam ilk samimiyette tepesine çıkardım.

İşi biliyor, yere de sağlam basıyorsanız kuracağınız samimiyeti kimse kötüye kullanmaz.
Değilseniz hep makamınızın arkasına saklanın.

Şöyle bir örnek düşünün, siz ve ben aynı kurumda genel müdür yardımcısıyız. Siz; ko-
nusuna hâkim, çalışanlarına bildiklerini öğreten, bir dediği bir dediğini tutan, güven duyu-
lan birisiniz. Ekibiniz bilir ki onları hayatta satmazsınız. Takımınızı Sevgi MOKS’uyla
yönetiyorsunuz. Ben de o makama hak etmeden gelmiş, işi bilmeyen, sahip olduğum
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birkaç kırıntı bilgiyi çalışanlardan saklayan, bir dediği diğerine uymayan, çalışanların
fikirlerini çalıp kendi fikrimmiş gibi yukarıya satan, kaşı gözü devamlı oynayan bir
adamım. Ekibi Korku MOKS’uyla yönetiyorum. Kimseye yüz vermiyorum.

Yönetim bir karar aldı ve dediler ki:

“Kusura bakmayın, başarı için değişimi yakalamak şart, sizi görevden alıyoruz. İsterseniz
emekliliğinize kadar kurumda alt bir seviyede memur olarak çalışabilirsiniz”.

Akşam, oturduk karşılıklı, konuştuk. Siz dediniz ki “Emekliliğimize bir ay var, orada
burada sürüneceğimize gidelim, bir ay gerekirse paspas yaparız, emekli oluruz ve çekip
gideriz”. Ben de “Tamam kardeş” dedim.

Sabah işe geldiğimizde sizin ekip ayağa kalkar ve bir gün önce nasıl davranıyorsa aynısıyla
davranır. Ben işe geldiğimde ekip “Vaay Şefo, hoş geldin koçum” derler, “Al bakalım
ofisin kabasını”.

Silahlı Kuvvetler’de 12 yıl üniforma giydim, çıkardığım en önemli ders; “Siz rütbenizi
önemsemezseniz, astlar sizin rütbenizi çok önemserler. Siz rütbenizi önemsemeye
başladığınızda, astlar sizin rütbenizi hiç takmamaya başlarlar”.

O rütbeyi ne kadar hak ettiğinizi, o rütbeyi çıkardığınız günkü davranışlardan anlarsınız,
hem kamuda hem de özel sektörde.

Onlarca yıl öncesinden bana amirlik yapmış kimileri var, onları gördüğümde esas duruşta
komutanım diye hitap ederim, kimisini gördüğümde ise kafamı çevirip geçer giderim.

Kurumlarda haddini bilmez adamlar vardır, bunlar çok iyidir. Haddini bilenler, hep hadler-
ini bildikleri için orayı hiç aşmazlar ve sizi de hayatta eleştirmezler. Sizi eleştiren,
“Hatanız bu, doğrusu da bu” diyen adamlar kuruma katkı sağlar.

Masal bu ya; zamanın birinde, padişahın biri ülkeyi ilk defa dolaşmış, ayaklarının altı yara
olmuş. Tabii saray tertemiz, rahat gezebiliyormuş. Dönünce herkesi toplamış “Ülkenin tüm
yollarını deri ile kaplayın, ayaklarım acıdı” demiş. Tüm payitaht “Tabii efendim, emreder-
siniz” demişler. Haddini bilmez biri çıkıp “Padişahım tüm ülkeyi deriyle kaplamak yerine
insanların ayaklarını deriyle kaplasak olmaz mı?” demiş. Ayakkabı icat edilmiş...

Haddini bilmezler iyidir. Yeter ki “pozitif aykırı” olsun, “Yanlışı bu, doğrusu da bu” desin.
Tabii eğer bir adam “O da yanlış, bu da yanlış” deyip duruyorsa ekibin ruhunu bitirir. Neg-
atif aykırı değil, pozitif aykırı.
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Ekipte, sizi içtenlikle açık eleştiren adamlar en iyi dostlarınızdır. Bunun dışında kalan ve
her söylediğinize gülen, her fikrinize “Müthiş, süpersin baba, nereden buldun?” diyen
adamlardan korkun. Etrafınız zaten bunlarla dolu olur, sizi ilk bu yağcılar satar, bir halta da
yaramazlar. “İneğin yalakası kasabın bıçağını yalarmış”, bu sözümü de unutmayın.

Bu ülkede yaşadığımız en büyük dertlerden biri; pırıl pırıl, motivasyonu yüksek, canavar
gibi birçok genç; “Bu ülke ve kendim için neler üretebilirim?” diye iş hayatına girerler, bir
süre sonra kötü oluşturulmuş ve kokuşmuş sistem kazanır. Tüm o gençler; nema ödemesi
peşinde, borsa, loto veya iddaa takip eden, içi boşalmış çalışanlar hâline gelirler.

Kurumunuzda verimli, yaşanabilir bir iş ortamı için 4 alana odaklanın: Kurum Kültürüne,
Bilgiye, Geleceğe ve İletişime.

Bu kadar vaktinizi aldım; inşallah kitaptaki teori, uygulamalar ve tüm örnekler işinize
yarar. Bakış açınız biraz değişse bile harika olur.

Arka kapaktaki tüm o övücü sözler için kusura bakmayın, kitabın daha fazla kişiye
ulaşması için “Kitap da süper, adam da şahane” diye yayınevi yazmak zorunda. Yayınev-
ine bir bu kadar “Kitap dandik, adam da yaramaz” diye mektup gelmiştir, eminim. Onları
yazsalar satışlar dibe vururdu.

Ayırdığınız zaman, sevginiz ve bu kadar az okunan bir ülkede en azından okuduğunuz için
sağ olun.

Dostlukla,

Ahmet Şerif İzgören
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NEDEN KİTAP İADE GARANTİSİ?

Kitap iade garantisi uygulamamız var! Çünkü:

Okurlarımız değerlidir. Kitap beklentilerinizi karşılayamamışsa iade edebilme hakkınızın
olması gerektiğine inanıyoruz. Para değil, sizin fikirleriniz önemlidir bizim için.

Kitaplar değerlidir. Beğenmediğiniz bir kitabı kuytu köşelere terk etmek yerine iade ede-
bilin ki bilgi paylaşımı ile daha da ilerleyelim.

Her türlü fikir alışverişine açığız. Üstelik eleştirilerin bizi daha da geliştireceğine, bize
farklı bakış açıları kazandıracağına inanıyoruz.

Kitaplarımıza güveniyoruz. Her şeyi göze alıp güvenle yayımlıyoruz kitaplarımızı.

İyi okumalar…



http://www.pdf-epub-converter.com/?e2p-b
http://www.iceni.com/unlock.htm

