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1. Giriş 

20. yüzyılın son çeyreğinde önemli bir değişim yaşanmaktadır. Değişim, günümüzde 

en çok üzerinde durulan konu olmuştur. Toplumun her kesitinden insanları yakından 

ilgilendiren bu olgu karşısında herkesin tepkisi farklı olmaktadır. Bu tepkiler incelendiğinde 

birçok kişinin değişimi gerçek boyutları ile algılamadığı görülmektedir. Aslında değişim yeni 

bir kavram değil, dünya kurulalı beri var olan bir süreçtir. En önemli fark günümüzde 

değişimin boyutu ve hızıdır. Örneğin son 15 yılda, dünya var olalı beri üretilen tüm bilgilerin 

ikiye katlandığı bilinmektedir. Ayrıca dünya kurulalı beri gelmiş geçmiş tüm bilim 

adamlarının  %85’inin halen hayatta olduğu belirtilmektedir. 

Siyasal anlamda yaşanan önemli değişim dünyayı tek bir siyasal ideolojinin 

egemenliğine bırakmış ve uluslararası siyasal dengeler tamamen bozulmuştur. Oluşturulmaya 

çalışılan yeni dengeler ekonomik bloklar arasındaki rekabetin belirleyiciliğine bırakılmıştır. 

Günümüz dünyasında özellikle bilginin üretilmesinde, saklanmasında, dağıtılmasında ve 

dönüştürülmesinde sağlanan devrimsel gelişmeler yepyeni bir çağın belirleyicisi olmuştur. Bu 

yeniçağ, bilgi toplumu olarak adlandırılmaktadır. Bilgi toplumu süreci yeni değişimleri 

gündeme getirmiştir. 

Yoğun bilgi üretiminin teknolojiye yansıması işletmelerde üretim, yönetim, 

pazarlama, ofis otomasyonu ve denetim alanlarında köklü değişimlere yol açmaktadır. 

Endüstriyalizmin temel taşı olan fordizm işgücü, enerji, hammadde/malzeme gibi girdilerin 

kullanımında verimlilik artışı sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Sanayi toplumunda 

üretimde, yönetimde ve pazarlamada ulaşılan hıza ve karmaşıklığa uyumlu bir bilgi sisteminin 

kurulamamış olması kontrol krizinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kitlesel üretim 

paradigması bilgi işlem sorununu çözememiş, aksine bu sorunu büyütmüştür. 

Değişimin sosyo-ekonomik yansımalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 İş tipleri değişmektedir. Sanayi, her biri diğeri ile aynı nitelikleri taşıyan, 

dolayısıyla birbirinin yerine geçebilen işçilerden oluşan kitlesel işgücü kullanımından 

giderek uzaklaşmaktadır. Fordizmi, işgücünü niteliksizleştirme süreci olarak aldığımız da, 

kalitenin üretilmesi ve yaratılması bu yaklaşımla mümkün olmadığı için kalitenin kontrolü 

dışında bir örgütlenme de düşünülememiştir. Bu dönemde kalite muayene ve ayıklamaya 

dayalı ve maliyeti yüksek olan bir çalışmadır. Bu nedenle günümüzde maliyetleri 

azaltmanın ve verimlilik artışı sağlamanın önemli bir yöntemi kalitenin yaratılması 

amacıyla değişim yönetiminin yaşama geçirilmesidir. 

 Ekonomik büyümede teknoloji üretimi ve hizmet sektörü başı çekmektedir. Bilgi 

ve teknoloji üretimi kendi başına istihdam yaratmamakta hatta istihdamı daraltıcı bir etki 

yapmaktadır. Artık günümüzün yeni kitlesel istihdam alanı hizmet sektörü olmaktadır. 
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Bilgi ve bilinç düzeyi yükselen geniş kitlelerin hizmet satın almaya yönelik eğilimlerinin 

artması ve ülke ekonomilerinde bankacılık, sigortacılık, pazarlama-satış, turizm ve eğlence 

eğitim, kültür-sanat gibi alanların daha fazla önem kazanması hizmet sektörünün 

ağırlığının daha çok artmasına neden olmuştur. 

 Katma değer yaratılmasında maddi girdilere oranla soft diye 

nitelendirebileceğimiz işlerin katkısı giderek daha fazla artmaktadır. Üretilen maddi 

malların parasal değeri ile hammadde girdisi arasında anlamlı bir korelasyon 

kalmamaktadır. Parasal değer ile bilgi girdisinin niteliksel ve niceliksel artışı paralellik 

göstermektedir. Örneğin, bir çok yazılımın parasal değeri bilgisayar aygıtından daha 

yüksektir. Bu durum bilginin egemenliğini sarsılmaz bir konuma getirmektedir. 

 Küreselleşmeden, yani ekonominin devresini dünya ölçeğinde tamamlamasından 

dolayı üretim ve istihdamın küresel alana yayılması gündeme gelmektedir. Küreselleşme 

ile sermayenin uluslararası dolaşımı yaygınlaşmaktadır. Birçok küresel şirketin yönetim 

merkezi ile AR-GE birimleri ve üretim birimleri değişik ülkelerde faaliyet 

gösterebilmektedir. Ayrıca küreselleşme ile sertleşen rekabet koşulları işletmeleri değişime 

ve yeniliğe yönlendirmektedir. 

 Niteliksiz işgücü sanayiden tasfiye olurken, bilgi işçilerinin niteliksel ve 

niceliksel önemi artmaktadır. İnsan kaynaklarının bilgi ve beceri düzeyi, yenilik yaratma 

gücü ve grup halinde çalışabilme yeteneği rekabette üstünlük sağlayan en önemli özellik 

olmaktadır. Çalışanların kendini geliştirme, grup halinde gelişme, sorun çözme ve süreç 

geliştirme alanlarındaki inisiyatifleri öne geçmektedir. Grup halinde çalışma ve etkileşim 

sonunda ortaya çıkan sinerji insan kaynaklarının işletmeye olan katkılarını daha da 

artırmaktadır.  

 Rekabet koşullarının sürekli sertleştiği, pazara giren rakiplerin sayısının her 

geçen gün arttığı günümüz piyasalarında geçmişin dev yapıları sarsılmaktadır. 

Küreselleşmenin dayattığı yok edici rekabet koşullarında örgütsel yapıların ve süreçlerin 

değiştirilmesi önem kazanmaktadır. Günümüzde değişimi yönetecek ve işletmenin yeniden 

yapılanmasını sağlayabilecek, katılımcı yönetim anlayışını yaşama geçirebilecek 

yöneticilere ihtiyaç vardır. Kendini ve işletmeyi sorgulamayan, performans standartlarını 

yükseltmeyen, mevcut durumdan tatmin olan yöneticiler değişimi yönetemeyecekler ve 

rekabetten yenik çıkacaklardır. 

 Yükselen yaşam standartları ve geçmişe oranla daha bilinçli ve seçme şansına 

sahip tüketicilerin varlığı mal ve hizmet üreten işletmeleri müşteri odaklı çalışmaya 

zorlamaktadır. Günümüzde pazarın belirlediği kalite anlayışı hâkimdir. Artık önemli olan 

müşteri tatmini ve bağlılığını sağlayabilmek ve pazar payı maksimizasyonu hedefine 

ulaşabilmektir. 

 Üretim teknolojisinde gelişmeler işletmelerde üretimi büyük ölçüde sorun 

olmaktan çıkarmıştır. İşletmeler için en önemli sorunların başında artık pazarlama konusu 

gelmektedir. Pazarlama araştırmaları ve pazarlama bilgi sistemleri ile elde edilebilecek 

bilgiler üretime yön vermektedir. 

 Kalite ve verimlilik rekabette üstünlükte anahtar bir konumdadır. Kalite artık 

müşterinin istediği ve ona uygun olmak anlamındadır. Kalitenin muayenesinden, kalitenin 
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üretilmesi anlayışına geçildiği günümüzde kalite maliyetlerini sıfıra indirme, sıfır hata ile 

çalışabilme temel hedefler arasına girmiştir. 

 İşletmelerde yönetim ve üretim süreçlerini sürekli geliştirmeyi ve sıfır hata ile 

üretimi hedefleyen ve bir değişim yönetimi aracı olarak gördüğümüz Toplam Kalite 

Yönetimi  anlayışına geçiş bir zorunluluk halinde kendini göstermektedir. 

 Örgütsel yapılar değişmektedir. Örgütlerin geleneksel pramidal yapısı giderek 

oval bir yapıya dönüşme eğilimindedir. 

2.Değişim Ve Küreselleşme Karşısında İşletmeler  

Hızlı yaşanan değişim ve küreselleşme olgusu işletmelerin örgüt yapılarını ve yönetim 

anlayışlarını da değişime zorlamaktadır. Değişim karşısında örgütlerinde de değişmesi 

kaçınılmaz bir zorunluluktur. Örgütsel ve yönetsel yapıdaki bu değişim üst yönetimce 

planlanmalıdır. Değişen dış dünyaya ayak uydurmak için planlı şekilde örgütsel değişimin 

sağlanmasına değişim yönetimi adı verilmektedir. Değişim yönetimi çağdaş, gelişmeye açık 

ve bilgiye dayalı çalışan yöneticilerce gerçekleştirilebilir.  

Bilgi çağında gerek örgütlerin gerekse yöneticilerin sağlıklı bir bilgi sistemine 

ihtiyaçları vardır. Yöneticiler örgüt içinde ya da dışında, yapısal veya konjonktürel her türlü 

değişimden hızla bilgi alabilmelidir. Bilgi toplumunda örgütlerin bilgiye dayalı kurulmaları 

kaçınılmaz bir zorunluluktur. Drucker, büyüyen örgütlerin bilgiye dayalı hale gelmek dışında 

pek seçme şansları yoktur. Ticari örgütler ve gittikçe artan oranda kamu kurumları da bilgiye 

dayalı olacak ve çoğunlukla performanslarını meslektaşlarından ve müşterilerinden aldıkları 

tepkilere göre yönlendiren ve düzenleyen uzmanlardan oluşacaktır, demektedir. 

Bilgi toplumunda örgütlerin bilgiye dayalı hale gelmeleri, bilgisayarların ve 

telekomünikasyon araçlarının gelişmesi ve entegre olması, robot teknolojisinin üretime 

girmesi örgütsel yapıları değiştirmektedir. Bu gelişmeler işletmelerdeki niteliksiz işgücünü 

açığa çıkarırken (üretilen birim başına işgücünün azalması) bilgi işçilerinin(uzmanların) 

sayısının artmasına neden olmaktadır. Gelişmenin bir başka sonucu da orta düzey yönetici 

sayısındaki belirgin azalmadır. 

Fordizm, işi küçük parçalara bölerek ve yürüyen bantlar aracılıyla üretimde verimlilik 

artışı sağlanmasında belli başarıların kazanılmasını sağlamıştır. Ancak Fordizm, beceri ve 

ustalığı yok etmiş ve çalışanların niteliksizleşmesi sonucu yaratmıştır. Fordizmle yaratılan bu 

sonuç sanayi toplumu ve endüstriyalizmin yapısına uygun düşmekteyken artık bu durum 

geçerli değildir. Günümüzde niteliksiz işgücü açığa çıkmaktadır. Üretim araçlarının teknolojik 

gelişimi emeği ikame etmeye yöneliktir. İşletmelerde yüksek nitelikle sahip bilgi işçilerine 

olan talep artmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile Endüstriyalizm önemli aşamalar kaydetmiş, 

üretim büyük ölçüde sorun olmaktan çıkmış ve kitle üretimi küresel pazarların talebini 

karşılayabilecek düzeylere ulaşmıştır. Sanayi toplumunun temel taşını oluşturan Fordizm kitle 

üretiminin önünü açmış ama kontrol sorununu çözememiştir. Kitle üretiminin artması, 

pazarların büyümesi ve prosedürlerin çeşitlenmesi kontrol sorununu kontrol krizine 

dönüştürmüştür.  

Bu kriz bilgi toplumu sürecinde çözülmüştür. Bilgisayar ve bilişim teknolojisindeki 

gelişmeler kontrol (denetim) işlerini kolaylaştırmış. Bu nedenle denetim odaklı Fordist 

örgütlerde ihtiyaç duyulan, görevi denetim olan bir çok orta düzey yöneticilere, bilgi 
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toplumunun bilgiye dayalı örgütlerinde önemli ölçüde gerek kalmamaktır. Bunun iki ayrı 

nedeni vardır: 

1. Bilgisayarların ve iletişim/bilişim teknolojinin denetimi kolaylaştırması ve 

denetimin tek merkezden yürütülebilmesi imkanının yaygınlaşması, 

Denetlenecek niteliksiz işgücünün görece azalması ve yüksek nitelikli bilgi işçilerinin 

denetimi yerine motivasyonunun daha önemli hale gelmesi Bilgi toplumunun ovalleşen 

örgütlerinde katılımcı yönetim anlayışı ve ileri iletişim aygıtlarının yaşama geçirilmesiyle üst 

düzey yönetim kademelerinin zaman zaman 3-5 kişilik ekiplerden olacağı belirtilmektedir. 

3. Kendine Yönelik Liderlik 

Liderlik, örgütün amaçları doğrultusunda, birlikte çalışılan insanların davranışlarını 

etkilemek ve değiştirmektir. Kendine yönelik liderlik, kendi amaçlarımızı gerçekleştirmek 

için, kendi davranışlarımızı etkilemek ve değiştirmektir. Başarılı olmak için ne yapmak 

gerektiğini bilmek yetmez; bu doğrultuda davranmak gerekir. Davranış değişikliği 

düşüncesinden eyleme geçmek için psişik enerjiye ihtiyaç vardır. Burada psişik enerji 

dediğimiz şey motivasyondur.  

Eğitim ve öğrenim sonunda elde edilen bilgiler davranış değişikliğine yol açmıyorsa 

uğraşının ve zamanın boşa gittiğini söylemek mümkündür. Bu eğitim sürecinin motivasyon 

özelliğinin bulunmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Toplumsal ya da örgütsel kültürel 

yapılar değiştikçe (kültürel kodlama)  insanların davranış kalıpları da değişmektedir. Başka 

canlılarda davranışlar genetik kodlama ürüdür. Bilinçli her insan kendi davranışlarını 

değiştirmek yetisine sahiptir. Bunu başarmak için insan kendisine liderlik yapmalıdır. 

Davranışlarını kendine liderlik yaparak kontrol eden bir kişi çevre koşullarındaki 

değişikliklere daha kolay uyum sağlayabilir. 

Kendine yönelik liderlik sorunlardan yakınmayı bırakmakla başlar. Kendini değiştirme 

stratejilerini şöyle sıralayabiliriz. 

 Amaç belirleme: Öncelikle kişisel olarak kısa ve uzun vadeli amaçlar kesin olarak 

belirlenmeli ve amaçlara ulaşmak için araçlar saptanmalıdır. 

 Fiziksel ve zihinsel deneyler yapmak: Değiştirilmesi düşünülen davranış 

kalıplarının bırakılması için ön hazırlıkların yapılması ve denenmesi gerekir. 

 Gözlem: Kendi davranışlarını bir gözlemci gibi izleyip kayıt tutmak. 

 Kararlılık: Değişim süreci içinde asla istisnalara yer vermemek. 

 Kendini ödüllendirmek. 

Kendisini geliştirmek ve değiştirmek isteyen satıcılar bunu gerçekten istiyorlarsa 

kendilerine liderlik yapabilirler. Her pazarlama/satış elemanı öncelikle kendisini doğru olarak 

tanımlayabilmelidir. Bunun için öncelikle grid’deki yerini bulmaya çalışmalıdır. Daha sonra 

yöneticileri ve iş arkadaşlarından kendi eksiklikleri hakkında gerçekçi bilgiler toplamaya 

çalışmalıdır. Bir şeyin yönetilebilmesi için tanınması ve tanımının yapılması zorunluluktur. 

Bu nedenle her insanın kendini doğru tanımlaması gerekir. İnsanların şu anki durumu kendi 

tutum ve davranışlarının bir sonucudur. 

 

4.Bireysel sorumluluk bilinci 

Bir örgütte başarıya sahip çıkmak hemen her düzeyde çalışan ve yöneticilerin ortak 

eğilimidir. Herkes elde edilen başarıdaki kendi payının daha büyük olduğunu vurgulama 
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çabasındadır. Yönetim elde edilen başarı sonunda astlara teşekkür konuşmaları yapsa da 

genellikle kendi başarılarının altını çizme eğilimdedir. Bu yaklaşım çalışanlar arasında da 

yaygındır. Astlar da başarıda en önemli katkı payının kendilerinin olduğu düşüncesindedir. 

İşletmedeki fonksiyonel birimlerin (finans, pazarlama, üretim vs.) her biri kendi katkılarının 

diğerlerinden fazla olduğu kanısı içindedir. Hemen herkes kendisinin daha çok çalıştığını öne 

sürme eğilimindedir. 

Ya ortaya çıkan sorunlar, çözümsüzlükler, kalitede bozulma, iadelerin artması, 

maliyetlerin yükselmesi, pazar payının azalması gibi bütünsel başarıyı engelleyen olguların 

ortaya çıkması? 

İşletmede sorunlar ve başarısızlık baş gösterdiğinde, başarıyı paylaşamayanlar 

olumsuz sonuçlarda kendi paylarının olmadığını savunurlar. Genellikle her birim ya da birey 

diğer birim ve bireylerin kusur ve ihmalleri nedeniyle bu sonucun doğduğunu savını ileri 

sürerler. 

Başarıyı kendi üstün çabalarına bağlayan yönetim başarısızlığı astlara bağlarken, astlar 

da kendilerinin yeterince uğraşmalarına karşın yönetimin duyarsızlığını başarısızlığın nedeni 

olarak görmektedir. 

Ancak başarı gibi başarısızlık da işletmede çalışan herkesin ortak sorumluluğundadır. 

Bireysel sorumluluk duygusu gelişmiş herkes kendine, işyerine ve topluma karşı 

sorumluluklarının bilincinde olmak durumundadır. İşletmede her düzeyde görev yapan 

herkes kendini sorgulamak zorundadır. Uygar olmanın ön koşulu kendini sorgulamak ve 

kendini değiştirmektir.  Yunus Emre,  

“İlim ilim bilmektir, 

İlim kendin bilmektir. 

Sen kendin bilmezsin  

Bu nice okumaktır.”  

derken kendini bilmenin ve kendini sorgulamanın önemini vurgulamaktadır.  

 

Kendini sorgulama amacıyla her yönetici aşağıdaki soruları “kendisi için” 

yanıtlamalıdır. 

* Yönetim tanımımız doğru mu?   

Yönetimi, insan davranışlarına yön vermek, mevcut durumu ve yapıyı sürdürmek (statüko), 

disiplinli bir örgüt yaratmak ve kar maksimizasyonunu sağlamak olarak mı tanımlıyoruz?

  

Yoksa, değişen koşullara ayak uydurmak için kendimizi ve örgütsel yapıyı geliştirmeye özen 

gösteriyor, insanlardan çok olumsuzlukların nedenini sorguluyor, astları katılmaya motive 

ediyor, geniş çapta yetki devrediyor ve grupsal başarıya önem veriyor muyuz?  

 

* Değişim, katılımcı yönetim, önce kalite, önce insan gibi kavramları moda 

olduğu ve çağdaş yönetici imajı için mi kullanıyoruz?  

Yoksa, bu anlayışların uygulanabilmesi için önce kendimizi sorgulayıp değiştirmeye çaba 

gösteriyor muyuz?  

Astların bizi anlamadığından yakınırken aslında bizim anlatamadığımızın farkında mıyız?
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* Denetim anlayışımız suçlu aramaya ve cezalandırmaya mı yönelik? Yoksa 

sorunun nedenlerinin bulunması ve sorunun kaynağının ortadan kaldırılmasına mı yönelik?

  

* Astlara güvendiğimizi söylerken ne kadar samimiyiz? “Size güveniyorum” 

derken “benim sözünden çıkmayacağınıza güveniyorum” mu demek istiyoruz. Yoksa, 

onların sorun çözme ve öneri geliştirme yeteneklerine güveniyor ve bu ortamı onlara sağlıyor 

muyuz?  

* Değişim yönetimini, astlarımızın değişmesi ve bizim istediğiniz gibi olmaları 

olarak mı anlıyoruz?  Yoksa değişim yönetimine kendimizden başlayarak tüm yönetsel ve 

örgütsel sistemin geliştirilmesi ve değiştirilmesi olarak mı bakıyoruz?  

* Kaliteye ilişkin sorumluluğun Kalite Departmanının olduğunu mu 

düşünüyoruz? Yoksa kalitenin üst yönetimin en önemli sorumluluk alanı olduğunun 

bilincinde miyiz?  

* Otorite(yetke) kavramına olan yaklaşımımız nasıl? M.Weber’in öngördüğü gibi 

otoriteyi, başkalarının irade ve davranışları üzerinde egemenlik(tekil karar verici) olarak mı 

algılıyoruz?  

Yoksa, otoriteyi başkasının iradesinin araçsallaş tırılması ve davranışlarına egemen olunması 

değil de, H.Arendt gibi, anlaşmaya yönelik iletişim ile ortak bir iradenin oluşturulması yetisi 

olarak mı anlıyor ve uyguluyoruz?  

* Son olarak, katılımcı yönetimi, astlarımızın bizim düşüncemize katılmaları 

olarak mı anlıyoruz?  

Yoksa, özgür bir tartışma ortamı yaratıyor, etkileşim içinde karar alma mekanizmalarını 

çalıştırıyor ve yetki devrediyor muyuz?  

 

 

Yöneticilerin olduğu gibi tüm çalışanların da kendilerini sorgulamaları bir 

zorunluluktur. İstenilen kazanımların elde edilmesinde en önemli etken bireylerin sorumluluk 

duyguları daha gelişkin insanlar haline gelmeleridir. Evde aile fertlerine, iş yerinde işe ve 

işletmeye, toplumda diğer bireylere saygı ve sorumluluk bilinci içinde yaklaşılması eşdeğer 

davranışları bekleme hakkını verecektir. 

Herkes alışa geldiği tutum, davranış ve düşünce kalıplarını sorgulamak zorundadır, her 

olay ve olguya bir de başka açıdan bakmayı denemelidir. Çalışan her insanın daha insancıl 

koşullarda çalışması, belirlenen zamanda ücretini alması, enflasyon karşısında kendisini 

koruyabilecek ücret artışı istemesi en temel hakkıdır. Ancak haklarımızı savunurken ve 

isterken, iş yerine karşı olan görevlerimizi ne kadar yerine getirip getirmediğimizi gözden 

geçirmeliyiz. Önemli olan günde 8-9 saatimizi iş yerinde geçirmemiz değil nasıl 

geçirdiğimizdir. Şimdi aşağıdaki soruları kendimiz için yanıtlayalım. 

* İşletmenin amaçları ile bireysel amaç ve eylemlerimiz uyumlu mu? Örgütsel 

amaçlara ulaşılması için kendi yetenek ve sorumluluk alanımız içinde yeterince çaba harcıyor 

muyuz? 

* Ürettiğimiz mal ve hizmetin kalitesinden sorumluluk duyuyor muyuz? Rekabet 

ortamında müşteri odaklı çalışması gereğine inanarak, müşteri memnuniyeti konusunda 

duyarlı mıyız? 
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* Kaliteye ve verimliliğe yönelik çabalarımız yeterli mi? Ürettiğimiz mal ve 

hizmetlerin kalitesinden kendimizi sorumlu tutuyor, kalitenin iyileştirilmesi ve verimliliğin 

arttırılması için öneri geliştirme ya da sorun çözme amaçlı çalışmalara katılıyor muyuz? 

* Maliyetlerin düşürülmesi konusunda duyarlı mıyız? Artan maliyetlerin 

firmamızın rekabet gücünü azaltacağının bilinci içinde gerekli önlemlerin alınmasında katkıda 

bulunuyor muyuz? 

* İşimizle ilgili ve çalışırken karşılaştığımız sorunların çözümü için öneri 

geliştirmeye çalışıyor muyuz? 

* İşimizi kendi adımıza yapar gibi özenli yapıyor muyuz? İş ve meslek ahlakı 

konusunda yeterince duyarlı çalışıyor ve profesyonelce sorumluluk duyuyor muyuz? 

* İş arkadaşlarımızla ortak/ekip çalışması yürütebiliyor muyuz? Özellikle bilgi 

yoğun iletişim ve etkileşim içinde zihinsel çabalarımızı sürdürüyor ve işletmeye bu yolla da 

katkıda bulunmaya çalışıyor muyuz? 

* Neden olduğumuz ya da çözümüne katkıda bulunmadığımız sorunların 

işletmemizin rekabet gücünü azaltacağının farkında mıyız? 

* İşletmemizin rekabetten yenik çıkması halinde bu sonuçtan en çok zarar 

görecek olanın bizler ve ülke ekonomisi olacağının farkında mıyız? 

* Çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendimize batırıyor muyuz? Yani 

kısaca, tarladaki izimizin derinliği harmanda yüzümüz olması için yeterli mi? 

Yukarıdaki soruları artırabiliriz. Önemli olan bu sorulara yanıt verirken kendimize 

karşı dürüst olmamızdır. Her şeyin değiştiği dünyada eski alışkanlıkları sürdürmek, bu günün 

sorunlarına geçmiş dönemin çözümleri ile yaklaşmak pek isabetli bir davranış biçimi değildir. 

Çağdaş ve uygar insan olmanın göstergesi sadece yurttaşlık haklarının bilincinde 

olmak ve bu hakları talep etmek olarak algılanmamalıdır. Toplumda bir yurttaş olarak, ailede 

bir eş ya da çocuk olarak ya da bir işletmede çalışan olarak haklarımızın bilincinde 

olduğumuz kadar görev ve sorumluluklarımızın da bilincinde olmamız gerekmektedir. Artan 

kullanılabilir özgürlüklerden ve yükselen tüketim olanaklarından geçmişe oranla daha çok 

yararlanabiliyor ya da bu doğrultuda taleplerimiz artıyorsa ödeyeceğimiz bedel de artacaktır. 

Kullanılabilir yeni haklar, yeni sorumlulukları beraberinde getirmektedir. 

Daha verimli ve daha başarılı olabilmek için önce kendimizi iyi tanımalı ve bunun için 

de kendimizi sorgulayabilmeliyiz. “... sen kendin bilmezsin, bu nice okumaktır.” 
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