
GERÇEK ve ALGISAL BÜYÜME

A Breath of GROWTH

Cüneyt Dilsiz 



GERÇEK VE ALGISAL BÜYÜME

E-Book Yayın Nu.: 2  Genel Yayın Nu.: 191 ISBN: 978-605-4579-61-7 1. Basım Aralık 2013

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti .©2013 Efil©2013

Bu kitabın tüm hakları saklıdır.

Herhangi bir şekil ya da yöntemle çoğaltılamaz.

Sertifika Nu.: 12131

Kapak Tasarımı: Cüneyt Dilsiz

Yasal Uyarı: Bu kitabında yazar, yurt içi ve yurt dışı profesyonel iş hayatında karşılaştığı doğru ve yanlış şirket içi uygulamaları, edindiği bilgi ve tecrübe birikimiyle birlikte, şirket adı

deşifre etmeden kavramsal çerçevede aktarmaktadır. Gerekli görülen yerlerde destekleyici kaynaklardan alıntılar yapılmış ve bunlar metin içinde veya dipnot kısmında belirtilmiştir.

Yazar, bu kitaptaki bilgilerin kullanımı veya dağıtımından doğacak herhangi bir yükümlülüğü veya zararı reddeder. Bilgilerin kullanımından doğacak herhangi bir sonuç kullananın

kendi riskidir.

EFİL YAYINEVİ

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Dan. Yat. ve Tic. Ltd. Şti.

Vedat Dalokay Caddesi, Ulubey Sokak, No: 6/2, GOP, Çankaya/Ankara, Türkiye

Tel : (+90) 312 442 52 10

GSM : (+90) 541 232 00 96

Faks : (+90) 312 442 52 12

www.efilyayinevi.com

http://www.efilyayinevi.com/


İÇİNDEKİLER

P R E L Ü D

HAREKET

öngörü - görünen - görünmeyen / vizyoner - düşünme süreçleri / zihin -
düşünme - gerçeklik - sezgi / beceri - mantık - büyüme / öz güven -
motivasyon - performans / aşırı güven - alçak gönüllülük / yetenek - analiz -
azim / organizasyonel tasarım - strateji - büyüme / risk - büyüme - kazanmak
/ kendini bilme - gelişim - kavrama / düşünce - eylem - hız - sabır / şirket -
kültür - personel

BÜYÜMEK

uzmanlık - deneyim - değişim / doğrular - yanlışlar - iyiler - kötüler
/ performans - gelir - kalite / nedenler - sonuçlar / büyüme - yöntemler -
yapılar / odaklanma - fırsatlar - üstel artış / yenilikçi fikir - farkındalık
/ inovasyon - strateji - evrimsellik / bilgi - inovasyon / teknoloji - inovasyon
- ar&ge / hedef - sıçrama - başarı - iletişim / kâr - kârlılık - strateji / yönetici
- yönetim - davranış / belirsizlik - risk - oyuncular / esneklik - kararlılık /
müşteri - memnuniyet - bağlılık / gelir - kalite - insan / kurumsal -
organizasyonel - yapısal / pozitif - durağan - negatif / verimlilik - süreklilik -
katma değer / karar alma - roller - gerçekleştirme

PERFORMANS

değer - hedefler - öncelikler - heyecan / zaman - eylem - yönetim / insan -
davranış - motivasyon / beyin gücü - farklılaşma / özgürlük - otorite





PRELÜD

Hiç kuşkusuz, yöneticilerin oldukça büyük bir çoğunluğunun bir dünya şirketi
yaratma azmi taşıdığı söylenemez. Ancak yine de, şirketlerinde her yıl belli
bir ilerleme görmeyi arzuladıkları kesindir, ve hatta bazıları için bunu
gerçekleştirmek ciddi miktarda harcamalara neden olmaktadır.

Bir şirket büyüdüğü yanılgısına düşebilir mi?

Stratejik planı olmayan, şirket yeteneklerini etkin kullanamayan, şirket
verimliliği konusunda net bir fikri olmayan, kaynak kullanımını kısa vadeli
projeksiyonlara bağlayan, personel sorunlarına tam olarak eğilmeyen,
entellektüel sermayeye önem vermeyen, bilgi yönetimini uygulamayan,
büyümeyi sürdürülebilir kârlılığa dayandırmayan, büyümeyi sadece sayısal
verilere göre değerlendiren vs, fakat buna rağmen kendisini algıda,
uyguladığı stratejilerin -bir şekilde- işlediği gibi bir kandırmaca içine
hapseden bir şirketin -doğal olarak- gerçek anlamda büyüdüğünü düşünmesi
son derece rastlanır bir durumdur. Böyle bir şirket ancak şans ve fırsatların
yardımıyla hayatına devam edebilir; geleceğe yönelik bazı öngörüleri vardır,
ancak bunlar genellikle istek ve azimden yoksundur.

Küreselleşme, iş dünyasının kurallarını yeniden yazmakla birlikte şirketlerin
yönetilme şeklini de bugünkü mevcut sisteme taşımıştır. Ülke politikaları
ticari ve coğrafi engelleri ortadan kaldırma yönünde ilerleme kaydederken,
coğrafi bölgeler ve pazarlar da birbirlerine daha fazla entegre olmaktadırlar.
Bilgi ve iletişim teknolojisi daha hızlı iletişim ve bilgi akışını mümkün hale
getirmekte, ve sonuçta toplumları ve pazarları daha fazla birleştirmektedir.
Şirketler artık tüm dünyayı kendi pazarları olarak görebilmektedirler; bunun
bir sonucu olarak da, yerel nişleri (yani, gereksinimleri yeterince
karşılanamamış küçük pazar segmentlerini) tutmak giderek daha da
zorlaşmaktadır. Geleneksel iş modellerinin geçerliliklerini kaybettiği,
vizyoner profesyonel yöneticiler tarafından çok önceden kabul edilmiş bir



savunmadır, ve bu durum kendini yeni iş modellerinin varlığıyla halihazırda
kanıtlamaktadır.

Kâr elde etmenin tek başına bir şirketin varlığının amacı olamayacağı bugün
artık net bir kabuldür; çünkü, şirketlerin paydaşlarıyla olan etkili ilişkilerinin
ihmal edilemez rolü artmakla birlikte, daha da önemlisi, kendilerinin -daha
geniş anlamda- sosyal ve toplumsal çerçeve içindeki rollerini tanımlamak
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Toplumun desteği olmadan şirketlerin
faaliyetlerini sürdürebilmelerinin pek kolay olmayacağı iyi anlaşılmalıdır;
dolayısıyla, toplumun ihtiyaç/ talep/ refahına daha fazla tepkisel olmak
şirketler için kaçınılmaz bir durum yaratmaktadır. Çevre, güvenlik, sağlık,
sosyal sorumluluk vd toplumun hassasiyetiyle bütünleşik olan konuların her
geçen gün daha fazla ilgi odağı olduğu bir gerçektir. Eğitim ve bilginin
artmasıyla insanların hayatlarını ilgilendiren konuları daha yüksek sesle dile
getirmeleri şirket ürün/ hizmetlerinin daha detaylı sorgulanmasına öncülük
etmektedir, ve bunun, küresel standart ve özelliklerle uyumlu olmayan
çıktıların pazardan silinme riskini yüksek tutacağı açıktır. Tüketicilerin daha
bilinçli ve üreticileri yönlendirici olduğu tartışılmaz, çünkü başarısız
ürünlere ve -performans konusunda endişe uyandıran- satış sonrası hizmet
garantisine artık olumlu yaklaşmadıkları ortadadır. Dolayısıyla, kullanımları
süresince sorunsuz hizmet sağlayacak şekilde tasarlanan ve üretilen ürün
beklentisi yükselmektedir. Diğer taraftan, ürün çeşitliliğini ortadan kaldıran
çok fonksiyonlu ürünler ise -fiyat, kullanışlılık, arıza riski vs den dolayı-
tüketicilerin ilgisini kaybetmeye başlamaktadır. Kısacası çıktıların, tüketici
ihtiyacını karşılayacak özelliklerle buluşacak kalite ve şekilde sunulması
beklentisi hakimdir. Bu yalınlık, aslında şirketin kendi yapısı için de
geçerliliğini korumakta ve arttırmaktadır. İnsanlar -ve beraberinde
yetenekler- sürekli hareket halinde olmaya zorlanmaktadır, ve bu durum
şirketi daha yalın ve orta düzeyde tutmayı gerekli kılmaktadır. Bu anlamda,
küresel ortama daha rahat adapte olabilecek becerilere sahip yönetici tipi
aranan bir unsur olmaktadır. Diğer taraftan yalın olma yaklaşımı, insanları
uzak lokasyonlarda kendi evlerin de bile istihdam edilebilmelerine imkan
sağlamaktadır. Sürekli iletişimde kaldıkları ve verilen görevleri düzenli
olarak raporladıkları sürece bu uygulamanın başarılı sonuçlar ortaya
koyduğu söylenebilir. Ancak, uzak lokasyondaki insanları birbirine bağlayan
böyle bir sanal organizasyon yapısında ‘birey performansının’ en temel
gösterge olduğu unutulmamalıdır; şirket için değer yaratmayan veya sistemle



karşı ilgili olmayan bireylerin bu sistem içinde sürekli kalmaları elbetteki
mümkün olamayacaktır.

Sadece büyük olmanın ve kaynaklara kolay erişim sağlayabilmenin
şirketlerin büyüyebilmeleri -veya en azından hayatta kalabilmeleri- için
yetersizliği tarih sayfalarına geçen dev şirketlerin kayboluş örnekleriyle
ortadadır. Şirketler oldukça kısa bir zaman diliminde geleceklerini
kaybedebilirler, ve bu arada yeni rakiplerin pazara girmesi de olasıdır.
Dolayısıyla, bazı şirketlerin kapanması ve bazı yeni rakiplerin ortaya
çıkmasıyla sektörel yapı kısa zaman içinde çok hızlı değişebilir. Ülke
politikalarının da zorlamasıyla şirketlerin üzerlerindeki fazla yükü
sırtlarından atarak kendi kor işlerine odaklanmaları yalın yapıyı oluşturmanın
temeli olacaktır. Birbirlerinin yetenek ve kapasitelerinden faydalanmak üzere
sinerji oluşturma düşüncesinde olan şirketler; birleşme, satın alma veya
ortak girişim modellerine yönelmektedirler, ve bu durum, rekabetçi ve ölçek
ekonomilerinin avantajlarından faydalanan küresel -veya en azından
bölgesel- şirket yapılarının ortaya çıkmasına imkan sağlamaktadır. Yeni
düzen ekonomisinde, şirketler küresel rekabetle yüz yüzedir, ve sonuçta
büyümek veya hayatta kalabilmek için yeni stratejiler geliştirmek ve izlemek
zorundadırlar. Bu nedenle, eski kurallar geçerliliğini kaybettiğinden beri,
şirketlerin yeni süreç ve kaynak kullanım yöntemlerini öğrenmeleri
gerekmektedir.

Bu kitabı yazarken, daha önce yayınlanan ŞİRKET İNSANdır kitabında yer
alan bazı teknik tanım ve kavramları kullanmaya özellikle özen göstermeye
çalıştım. Bu tanım ve kavramlar kitaplar arasında organik bir bağ oluşturmak
adına önemli bir misyon üstlenmiş oldu. Dolayısıyla, bu kitapta yer yer
önceki kitapta değinilen kavram ve tanımlara rastlanacağı için
okuyucunun ŞİRKET İNSANdır kitabını bir ön hazırlık kaynağı olarak
kullanması ve değerlendirmesi faydalı olacaktır.

Bu kitabı neden okumalısınız?

Bu soruyu yanıtlamak için elbetteki hatırı sayılır sayıda cevap
sıralayabilirim; hatta özellikle, şirketin iş referanslarını kriter alıp kendini
sektörün anahtar oyuncusu sanan birçok yöneticiyle karşılaştıktan sonra
sadece onlar üzerinden bile üretebileceğim sayısız cevap sizi ikna etmeye
fazlasıyla yeteceğine inanıyorum. Ancak temel şu ki; sunacağım cevapların



hepsi, büyüme ile ilgili geleneksel olarak öğretilen ve tartışılandan ziyade
büyümenin sürdürülebilir ve bütüncül anlayışına dayanacak olmasıdır. Bu
kitabın da altyapıda verdiği özetle budur.

Elinizdeki kitap, her ne kadar şirket büyümeleri üzerine odaklansa da bu
konu etrafında dönen birçok uydu başlığı da olabildiğince ele almaya
çalışmaktadır. Bu anlamda kitap, şirketlerin nasıl ve ne şekilde
büyüyebileceklerini anlatan akademik bir rehber tasarımdan ziyade, iş
dünyasında yaşanan kaçınılmaz değişimler, fırsatlara gebe rekabet ortamları
ve teknolojinin hızına paralel inovatif atılımlarla başarılı bir büyümenin
resmini çeken bir ajanda niteliğindedir.

Bir çalışan veya bir yönetici olarak, umarım bu kitabın sayfalarında
şirketinizin yansımalarını bulabilirsiniz. Bu kitapla birlikte; geçmişte
yaşanan şirket büyümesine yönelik sıkıntılara yeni çözümler bulabilir, bugün
büyüme konusunda izlediğiniz yolun sabırla izlenmesi gereken uzun mertajlı
bir film olduğu gerçeğini özümseyebilir, ve hatta gelecekte büyümenin
olgunluğunun siz ve çevreniz için nasıl bir olumlu değişim kaynağı olduğunu
keyifle algılayabilirsiniz.

Bu kitabı baştan sona veya bölümler halinde okuyabilirsiniz; kitap içeriği her
iki yaklaşımı okuyucuya sunmak üzere tasarlanmıştır.

Cüneyt DİLSİZ, 2013



HAREKET

• protagonist •

Bütün işler temelde fiziksel güçten ziyade beyin gücü ile ilgilidir. Fiziksel
güç, herhangi bir fikri gerçeğe dönüştürmek için çalışanlar tarafından ortaya
konulan bir aksiyondur/ eylemdir, ve aklın rehberliği olmadan gerçekleşen bir
eylem yönü, ancak amacı ve değeri olmayan bir hareket olabilir. Düşünce ilk,
eylem ikinci sıradadır. Dolayısıyla hareket gerçekte ‘vizyon’ ile başlar.

öngörü - görünen - görünmeyen

Vizyon; şirket için sadece stratejik öncü ilkelerden biri olması nedeniyle
değil, şirket bir farkındalık anahtarı olması nedeniyle de önemlidir. Ancak ne
yazık ki, vizyon kelimesinin iş dünyasının teknik söylemleri içinde kendine
geniş kullanım alanı bulması onun gerçekte ne anlama geldiğini anlamaktan
öte, kendisine prestijli bir kelime özelliği kazandırmıştır. Vizyon, temelde bir
öngörüdür. Fakat, bu öngörü sadece ne yapmak istediğinizle ilgili değil,
gelecekte neyin gerekli olacağına odaklanan bir öngörüdür. İşte tanınmış
birkaç örnek; Bill Gates bilgisayarların işletim sistemi olmadan bir
değerlerinin olmadığını, Howard Schultz kahvenin aslında insanlar için bir
yaşam tarzı olduğunu, Anita Roddick doğal malzemelerin kişisel bakım
ürünlerinde kullanılmasıyla çevreci ve insani değerlerin yükseltilebileceğini,
Jeff Bezos kitapseverlerin diledikleri kitabı internet üzerinden anında satın
almak istediklerini gördüler. İş dünyasında insanlar mümkün olabildiğince
ileriyi görmeye çalışırlar, hatta bazıları kısmen bu konuda başarılı da olurlar.
Ancak dünyayı değiştirecek girişimlerde bulunan gerçek vizyoner yöneticiler,
diğerlerinden her zaman biraz daha ileriyi gördükleri gibi görülmeyenleri de
alternatif olarak görmeye çalışırlar. Bu konuyu biraz detaylandıralım.



Uçakta seyahat ederken veya etrafı açık yüksek bir dağın zirvesinden temiz bir
gökyüzünde ileriye baktığınızda dünyanın ufuk çizgisini net olarak
görebilirsiniz. Bu aslında bildiğiniz bir bilginin somut bir görüntüsüdür.
Ancak bu çerçeve içine oturan görüntü sizden milyonlarca yıl önce de
böyleydi ve hiç değişmedi. Belki kendi adınıza heyecanlı bir görselliğe
tanıklık ettiniz, fakat bu tanıklığınız ufkun her zaman orada olduğu gerçeğine
yeni bir değer katmadı. İş dünyasında yöneticiler yeni bir stratejik planlama
içine girecekleri zaman bazıları; ya geçmiş yıllara ait finansal tabloları, veya
istatistiksel analizlere göre hazırlanan grafikleri, ya da ekip çalışması ve
koordinasyonu baz alarak değerlendirmede bulunmaktadırlar. Diğer bazıları -
hatta çoğunluğu- ise, farklı bir perspektif yaratacak ve ileriyi görmeye
yardımcı olacak danışmanlık şirketleri veya profesyonel iş yönetim uzmanları
ile çalışmayı tercih etmektedirler. Yapılan toplantılarda harcanan zamanın
çoğunun geçmiş dönemlere ait finansal performansların yeniden masaya
yatırılmasından öteye gitmediği ve gitmeyeceği açıktır. Sonuca giden süreç
içinde geriye kalan sınırlı sürede de, olası şirket/ pazar/ sektör/ ülke/ ..
değişkenlerinin tümü (veya bazıları) ve bunların finansal projeksiyonlar
üzerine etkileri ile strateji üretmeye çalışırlar. Yöneticiler sayılarla



uğraşırken aslında tüketicinin satın alma davranışları/ istekleri/ endişeleri/
korkuları/ .. üzerinde etkili olabilecek önemli değişimlere gereğinden daha az
zaman ayırırlar. Hatta, çevre/ sosyal sorumluluk/ .. gibi bugün için oldukça
önemli konular ise pek değerlendirmeye alınmaz. Bu toplantılar sonunda
genellikle oldukça görkemli sayılabilecek, çok değerli vizyon ve misyon
bildirgelerinin yer aldığı bir rapor hazırlanır [Bu bildirgelerin yönetim ve alt
kademedeki çalışanlar tarafından benimsenmesi önemlidir. Eğer misyon
bildirgesi şirket kültürünün bir parçası haline getirilmemişse şirketin etkin bir
büyüme gerçekleştirmesi mümkün olamayacaktır. Ayrıca, kurumsal hedeflere
ulaşabilmek için çalışanların vizyon bildirgesini -ve hatta şirketin kor
değerlerini-paylaşma konusunda kararlı olmaları gerekmektedir]. Böylece
yöneticiler şirket adına ileriye baktıklarını/ ileriyi gördüklerini kendilerine
kanıtlamış olurlar. Buradaki ‘ileriyi görme’ yaklaşımı şudur; şirketin finansal
verileri zaten mevcuttur, aynı ufuk çizgisinin varlığının gerçek olması gibi.
Yöneticinin bunları yeniden keşfetmesi o verilere yeni bir değer
kazandırmayacağı ortadadır. Bu, aslında ne göreceğinizi bile bile aynaya
bakmak gibi bir durumdur, ve siz aynaya bakarken çevrenizdeki değişim
devam etmektedir. Asıl felaket ise, çevrede değişimin devam ettiği
bilinmesine rağmen aynaya bakmaya devam etmektir. Dünya her yönüyle
derinden değişmektedir ve bu değişim içinde iş dünyasının duraylı kalmasını
beklemek veya düşünmek sadece saflık ve hayalperestlik olur. Bugünün iş
dünyasında değişimleri ve özellikle değişimlerin hızını tahmin etmek pek
kolay değilken, değişim ortamında hayatta kalabilme başarısını sağlayan
becerileri edinebilmek gerçek vizyonerliği gerekli kılmaktadır. Bu durumda,
ileri bakmaya karşı gerçekçi bir alternatif yaratmak gerekir; görünmeyeni
görmek.

 Misyon bildirgesi; günlük karar alımına olanak sağlar ve performansa
rehberlik edebilmesi için şirketin aktüel çerçevede temel hedefini
tanımlar. Vizyon bildirgesi ise; şirketin olmak istediği şeyi ya da şirketin
katkıda bulunmak istediği ideal toplum profilini tanımlar. Potansiyel
misyon ve vizyon bildirgelerini tasarlar ve değerlendirirken önerilen
bildirgenin tam tersinin açıkça arzu edilen ve mantıklı bir ifade sunup
sunmadığını görmek doğru bir yaklaşımdır. Eğer anlamsız/ çelişkili bir
ifade ortaya çıkıyorsa, muhtemelen bildirge özel ve anlamlı bir şey
vurgulamıyor demektir ki, bu durumda bildirgeyi tekrar gözden geçirmek



gerekir. [Bu özel bakış açısını edinmeme vesile olan ilginç örneği
sizlerle paylaşmak isterim. Bu örneği ilk olarak, Study Guide for the
Marriage and Family Therapy National Licensing Examination1

yayınında Milton H. Erickson’ın paradoksu kullanmadaki ustalığı ile
başlayan paragrafta gördüm ve biraz derin bir araştırma ile oıjinal
versiyonuna ulaşma şansını buldum2. Bu kaynağa göre, aile terapisi ve
medikal hipnoz üzerine dünyaca ünlü uzman Amerikalı psikiyatrist
Milton H. Erickson (1901-1980)3 Double bind’ (Çifte açmaz: Bir konuya
iki karşıt mesajın aynı anda yüklenmesi)4 ile ilgili ilk tecrübesini
çocukluğunda yaşadığını anlatıyor. Kısaca; babası, soğuk bir kış günü
buzağıyı ahırdan çıkarıp su içmeye götürüyor. Ancak dönüş yolunda
hayvan inatçı bir şekilde direniyor ve babasının tüm çekme zahmetine
rağmen yerinden kımıldamıyor. Babası, uzakta bu duruma gülen Milton’a
buzağıyı ahıra sokması için meydan okuyor. Milton, hayvanın direnişine
destek vermeye karar veriyor (çünkü hayvanın halihazırda yapmak
istediği şey bu) ve babası ahıra doğru çekmeye devam ederken o,
hayvanın kuyruğunu yakalayarak ahırdan uzağa doğru çekiyor. Hayvan
derhal iki kuvvetten daha zayıf olana direnç göstermeyi seçiyor ve ahıra
yöneliyor. Bu örneğe ilk rastladığım yayındaki öz anlatım ise şöyle; bir
çiftçi ineğini ahıra sokmak için itmeye kalkışıyor. İnek normal olarak
çiftiye karşı kendini geriye iterek direnç gösteriyor. Sonra çiftçi ineğin
kuyruğunu yakalayıp ineği ahırdan uzağa çekmeye başlıyor. İnek yine
çekmeye karşı direniyor, ancak bu direnme onu ahıra götürüyor. Bu
örneğin bilimsel açıklamasını araştırmak sizin tercihinizdir, fakat sonuç
olarak, bir şeyin tersini yaparak da ulaşmak istediğinize ulaşmanızın
mümkün olabileceğini söylememiz mümkün olabilir]. Bu özel yaklaşımı
kullanarak mantıklı bir bildirgenin tasarlanışını kendi örneğimizle
somutlaştırabiliriz; bir şirketin misyonu "müşteri ihtiyaç ve
beklentilerine en uygun ürün/ hizmetleri sunmak" olduğunu belirtiyorsa
bunun anlamlı bir bildirge olmadığı ve çalışanlar üzerinde gerçek bir
etkisi olmayacağı kesindir; çünkü hiçbir şirket bunun tersini (yani "uygun
olmayan ürün ve hizmetler sunmak" veya "uygun ürün ve hizmetler
sunmamak") amaçlamaz. Daha anlamlı bir bildirge herşeyden önce
gerçekten o şirkete/ kuruma özel olanın üstünde durur, yani kurumun,
rakiplerinin çoğunun yapmadığı neyi daha iyi yaptığını bildirir.



 Şirketin kurumsal amaçları birbiriyle doğrudan ilişkilidir, ve bunların
vizyon, misyon, stratejik/ fonksiyonel amaçlar, ve davranış standartları
şeklinde genelden özele doğru bir sıralamayı takip etmesi asla birinin
diğerinden daha önemli olduğu anlamına gelmemelidir; çünkü, kâr elde
eden fakat bunu yatırım olarak değerlendirmeyen bir şirketin büyümesi
zordur, ve büyümeyen bir şirket bu eylemi gerçekleştiren rakiplerine
karşı rekabet edebilme gücünü doğal olarak kaybedecektir. Dolayısıyla,
vizyon ve misyon arasında da bir önem tartışması yapmak kadar
anlamsız bir şekil olamaz, çünkü misyon ancak paylaşılan ve
içselleştirilmiş bir vizyon doğrultusunda tüm çalışanların ortak bir amaç
doğrultusunda ilerleyebilmelerini teşvik eder, ve çalışanlar için
yönlendirici olduğu gibi şirketi de rakiplerinden daha farklı bir seviyede
konumlandırır.

Hiç kuşkusuz, her şirket yöneticisi kendisini büyük/ diğerlerinden farklı/
seçilmiş bir vizyoner olarak görür/ hisseder. Öyle olduğu konusundaki
güvenlerinin yüksek olmasına rağmen, isimlerinin Steve Jobs, Richard
Branson, Larry Page ve Sergey Brin, McDonald kardeşler, Michael Dell, ..
yanında geçmemesi birşeylerin ciddi eksik olduğunu ve bazı konuların
atlandığını açıkça göstermektedir. Teknolojinin hayatımız üzerindeki veya
küreselleşmenin insanlar üzerindeki etkileri hiçbir zaman değişmeyecektir, ve
bu değişim artan bir ivmede kendisine her zaman yön bulacaktır. Çünkü
değişim en-iyi-değişimi yaratana kadar hareketini sürdürme eğilimindedir.
Değişimin hızına uygun ritim yakalamak başarıya entegre olan önemli bir
parçasıdır. Dolayısıyla, teknoloji, küreselleşme ve değişim hızı yöneticilerin
gelecek stratejik vizyonlarını oluşturmalarında kullanmaları gereken
görünmeyeni görme yaklaşımı için sürekli dikkate almak zorunda oldukları
temel faktörlerdir. Bu anlamda yöneticinin geleneksel hareket noktasından
radikal bir şekilde kurtulması gerekir. Şirketin büyüme/ ilerleme vizyonunu
belirlerken sürece geçmiş finansal verilerin incelenmesi/ değerlendirilmesi/
projeksiyonlanması ile başlamak sadece bu tarihi verilerle uyumlu olan hatalı
ve şeffaf olmayan vizyon bildirilerinin ortaya çıkmasını sağlayacak, sonuçta
şirketin geleceğini oluşturmada/ büyüme hedeflerini yakalamada başarısızlık
doğuracaktır. Değişim ve belirsizlik içindeki iş dünyasında mücadele eden
yöneticilerin hayatta kalabilme ve başarılı olabilme becerilerini
etkileyebilecek içsel ve dışsal etkilerin araştırılması ve incelenmesi ile


