SÖYLEŞİ

doç. dr. KUTLU MERİH

ENTEGRE RAPORLAMA
Değerli Okurlar,
Bilirsiniz “bilgi paylaştıkça artan bir hazinedir”. Bu nedenle zaman zaman
yaptığım söyleşileri yazıya dökerek internet sitem üzerinden yayınlamaya
karar verdim. Devamının gelmesini diliyorum. İlk söyleşimi Beykent
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutlu MERİH ile gerçekleştirdim. Aslında
Kutlu Hoca ile telefonda başlayan sohbet, giderek söyleşiye dönüştü.

O b j e c t Ta b anl ı K ompleks İ şletme d e Ö rg ü t
P er f ormans ı ’ n ı n ( CBBC ) M o d eli ile Ö lç ü mlenmes İ
O b j e c t Ta b anl ı
K ompleksite
( O b j e c t O riente d
Comple x ity )
Kutlu Hoca “Object Tabanlı
Kompleks İşletmede Örgüt
Performansı’nın (CBBC)”
Modeli ile Ölçümlenmesi”
üzerine bir söyleşi yaptık.
Kutlu Hoca Bilgi Teknolojileri
sistemlerinin işletmelerde
kullanımını daha etkin
hale getiren Object Tabanlı
Kompleksite (Object Oriented
Complexity) Yaklaşımıyla
şirketlerin nasıl değer
yaratabileceklerine dair
ipuçları da verdi. Kutlu Hoca
Entegre Raporlama

İstanbul’dan Güllük’e göç etti. Doğa
harikası bir yerde insanın yaratıcılığı,
çalışma şevki bir başka oluyor, ses
tonundan bile anlayabiliyorsunuz
bunu. Müsaadenizle hemen söyleşiye
geçmek istiyorum.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Hocam
sohbete doyum olmuyor, şu işi
söyleşiye dönüştürelim ve siz
söyleyin ben kaydedeyim, sonra
deşifre eder, yazıya döküp yayınlarız.
Bunca bilgi boşa gitmesin…
KUTLU MERİH: Neden olmasın?
Başlayalım o zaman. Öncelikle bana
bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür
ediyorum. Benim ekonomi ve
işletme süreçlerine farklı bir anlayışla
yaklaştığım bilinir ve bu anlayışın

sektörlerde pek de sempati ile
karşılanmadığının da farkındayım.
Bunun aslında iki nedeni var.
Birincisi ben İstanbul Üniversitesi,
Fen Fakültesi Matematik-Astronomi
Bölümü mezunuyum. Bilginin
kitaplardan değil gözlemlerden
kaynaklanması gerektiği disiplini ile
eğitildim. İşletme, Enformatik ve
Yöneylem Araştırması çalışmalarım
bu temel üzerinde şekillendi. İkinci
ve en önemli faktör on yılı aşkın bir
sürede büyük hastanelerde “Hastane
Otomasyonu” projelerini yürüttüm.
Bu süreç benim işletme yönetimi
anlayışımın radikal bir şekilde
değişmesine neden oldu. Hastaneler
bizim işletme fakültelerinde
verdiğimiz eğitime uygun kurallara
göre kurulmamış ve böyle de
yönetilmiyordu.
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“O b j e c t Ta b anl ı Yaklaş ı m ” ı n ne d enleri
neler d ir ?

O b j e c t Ta b anl ı Toplam P er f ormans Yönetimi
Toplam Kalite guruları “müşteri odaklı olun” tavsiyesini yaparlar.
Hastaneler daha var olurken müşteri odaklı bir anlayışa
sahiptiler. Ülkemizde ve bütün dünyada ilk İşletme Fakülteleri
Ford Vakfının girişimi ile kurulmuştur. Bu da işletmelerin
temel olarak bir otomotiv sektörü formatında yani finans,
üretim, pazarlama anlayışı ile algılanmasını sağladı. Hâlbuki
gerçek hayatta hastane, okul, gazete, banka, ilaç sektörü gibi
bu formata uymayan devasa işletme türleri de var. Hastane
otomasyonu bir enformatik omurga etrafında çalışan object
modüller ile gerçekleştirilir. Ben de bütün işletmeleri bir
enformatik omurga etrafında organize olmuş objectlerden
oluşan kompleksler olarak görmeye başladım. Bu anlayışa
yüksek lisans ve doktora öğrencilerim de katkı sağlayınca
giderek işletmelerin “Object Tabanlı Toplam Performans
Yönetimi” şeklinde yeni bir paradigma oluşmaya başladı. Bu
doğrultuda Batı Üniversitelerinde de çalışmalar var.
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COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Peki
Hocam “Object Tabanlı Yaklaşım”ın
nedenleri nelerdir?
KUTLU MERİH: Model yapısı için
en önemli seçim bunun tabanıdır.
Sadece modern ve teknolojik olarak
gelişmiş olduğu için değil fakat
örgüt dinamiklerini yansıtmanın
gerçekçiliği açısından yazılım
sektöründe geliştirilen “Object
Tabanlı” yaklaşımın daha doğru bir
seçim olacağı kanısındayız. Nedenleri
ise;
• Objectler uyarılara belirlenmiş
reaksiyonlar veren canlılardır. Bu
özellikleri ile dinamik ve organik
yapılı sistemlerin davranışlarını
modellemek için uygun ve etkin
araçlardır.
• Her dinamik sistem veri alışverişi
yapar ve veriler ile süreçleri
kombine edebilen object tabanlı
yazılımlar modelleme çalışmalarını
ve model kullanımını kolaylaştırırlar.
• Önceki analitik modeller
fonksiyonel süreç dinamiklerini
yansıtamıyor sadece durumun
belirli bir andaki resmini
verebiliyorlardı. Object tabanlı
modellemede model daima
mevcut veri kütlesi ile haberleşme
halindedir ve birçok müdahale online real-time olarak yapılabilir.
• Veriler ve fonksiyonlara
on-line real-time müdahale
yeteneği, modellere gerçek dünya
gelişmelerini daha etkin izleme
ve müdahale etme olanağı sağlar.
Diğer bir deyişle object tabanlı
modeller doğrudan yönetim
araçlarıdır.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN:
Bu açıdan bakıldığında sizce
Entegre Raporlama

günümüz işletmelerinde “Kurumsal
Performans Ölçümleri” nasıl
olmalıdır?
KUTLU MERİH: Günümüz
kurumsal performans yönetim
anlayışı, karar verme sürecinde
paydaşların ihtiyaçlarını,
menfaatlerini, beklentilerini dikkate
almak; fakat aynı zamanda iş kararı
alırken şirketin çıkarına olacak şekilde
şirketin defter değerini değil toplam
ekonomik ve intangible aktiflerinin
(yani kolay hesaplanamayan, maddi
olmayan) değerini maksimize
edecek şekilde olmalıdır. Sadece
finansal performansa odaklı olmayıp
aynı zamanda finansal olmayan
performansa da odaklanmak
gerekmektedir. Kısa, orta ve uzun
dönemdeki stratejileri etkileyebilecek
olan sürdürülebilirlik riskleri ve
fırsatları açısından bir farkındalık
yaratan bu model işletmede finansal
olmayan faktörleri de içeren
bütün karmaşık aktörlerin toplam
performansa etkisi “on-line real-time
database” ler ile kurum stratejileri
operasyonel olarak yönetilebilecektir.
Örneğin bu çerçevede Komplekslerin
Mega Kompleksi Olarak “İşletme”
kavramını açabiliriz. Bu bağlamda
diğer bir yenilik işletme yapılarının
Finans, Muhasebe, Üretim,
Pazarlama ve İnsan Kaynakları
gibi konvansiyonel fonksiyonel
tasarımından evrensel dört katmanlı

bir yapı olarak algılanmasıdır.
1. İdare (Administration)
2. Tedarik (Procurement)
3. Üretim (Production)
4. Pazarlama (Marketing)
Bunların kendilerine özel alt
katmanları da söz konusudur.
Birer object oldukları varsayılan
bütün bu katmanlar mekanik ve
bürokratik olmayan organik bir
yapılanma ile etkileşim içinde
değerlendirilirler. Belirlediğimiz dört
temel problem alanının karmaşık
ve dinamik varlığının zihinsel olarak
modellenmesi sürecidir. Problem
alanlarını, işletmenin organik yapısını
oluşturan “Object” lerin Toplam
Kalite Yönetimi’nde uygulanan “Kılçık
Diyagramı” benzeri bir “Çınar Ağacı”
diyagramı ile modellenebiliyor
olmasıdır.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Hocam
bu “kılçık diyagramı” dediğiniz
diyagramı muhtemelen e-posta
ekinde yollarsınız diye düşünüyorum,
okuyucularla paylaşmalıyız. Gelelim
sorumuza, bu yaklaşımı nasıl
uygulamaya geçirebileceğinizi
düşünüyorsunuz?
KUTLU MERİH: Geleceğe
dayalı stratejik yönetim fikrini
ortaya atan stratejik düşüncenin
mimarı ve işletme performans
ölçümünün önemini vurgulayan
Yönetim Gurusu Peter F. Drucker’ın

“ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz”
yaklaşımına sanırım itiraz edecek
olanınız yoktur. Ölçemediğimiz
bir işi ne yönetmekten, ne de o
işin performansından söz etmek
mümkün. Ne var ki işletme
performansının ölçümü sanıldığı
kadar kolay değil. Bu ölçüme
intangible ve tangible faktörlerin
karmaşık bir etkisi var. Bu da son
zamanlarda Kurumsal Performans
Raporlamasında yeni entegre
raporlama anlayışların ortaya
çıkmasına yol açtı. Şöyle ki;
International Integrated Reporting
Council (IIRC) Başkanı Prof. Dr.
Mervyn E. King’in “artık hissedarların
üstünlüğü ve kâra odaklanmayı karar
verme aracı olarak kullanamayız.
Entegre raporlama anlayışının
zamanı gelmiştir” diyor. Yine söz
konusu entegre raporlamanın
ve sürdürülebilir strateji için bu
raporlamanın önemi vurgulayan
Harvard Business School’dan yönetim
uygulamaları profesörü Robert
Eccless’ın çalışmalarında özetle;
interneti daha sofistike kullanarak,
yatırımcıları ve menfaat sahipleri ile
iletişimlerini geliştirerek, entegre
raporlamanın daha etkin kullanımına
hedef göstermektedir. Dolayısıyla bu
söyleşiyle birlikte Sermaye Piyasaları
profesyoneli olan Fatma ÇINAR
ile birlikte yürüttüğümüz OrganikEnformatik yapı ve kontrolünü esas
alan
Object Tabanlı
Kompleks
İşletmede Örgüt
performansının
Modellenmesi

Ö lç eme d i ğ ini z işi
yönetemezsiniz
Entegre Raporlama
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“Object Tabanlı Kompleks İşletmede
Örgüt Performansının Modellenmesi
yaklaşımının ayrıntılarını ve
kompleks soft sistemlerin, metrikleri
ve sürdürülebilirliklerini, bütün
kompleks aktörlerin toplam
performansa etkisi ortaya çıkarmaya
ve bulguları paylaşmaya çalışacağız.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN:
Hocam açıkçası şu ana kadar
anlattıklarınıza çok aşina olduğumu
söyleyemeyeceğim, yani biraz
da kendime sorar gibi yapayım,
acaba ülkemizde enformatiğin hızla
yaygınlaştığını görmüyor muyuz?
KUTLU MERİH: Ülkemizdeki
uygulamada enformatik sistemler
genellikle işletmeciliğin stratejik
katmanlarında değil günlük
operasyonel katmanlarında
kullanıldığını görüyoruz. Enformatik
sistemleri alternatif bir “Stratejik
Zekâ” gibi kullanabilen işletmelerin
sayısı çok azdır. Bunun nedeni
enformatik tabanlı olmanın çok ileri
bir işletmecilik düzeyi olduğunun
sanılmasıdır. Aslında değildir.
Bunun gereği işletme tasarımlarını
güncel anlayış ve kavramlarla

gerçekleştirmekten geçmektedir.
Konvansiyonel teknik ve yöntemler
günümüz işletmeleri için hayati olan;
integration, stability, adaptability,
agility, creativity, serviceability ve
maintainability gereklerine cevap
vermekten çok uzaktırlar. Bunları
İngilizce olarak kullanıyorum
çünkü Türkçe karşılıkları taşıdıkları
özel anlamı ve enerjiyi maalesef
pek yansıtamıyor. Konvansiyonel
yöntemler ile harcanan zaman,
emek, enerji ve para, karşılığını hiçbir
zaman bulamayacak hayal kırıklıkları
sürecektir. Giderek alternatif
yaklaşımların benimsendiğini
görüyoruz.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Yani
bu durumda aklıma şu soru geliyor,
neden finansal raporlama tek başına
yeterli olamıyor?
KUTLU MERİH: Geleneksel
finansal ölçütlerin kullanımının sınırlı
olması, rekabet baskısının artması,
toplam kalite yönetimi gibi ölçütlerin
kullanımının yaygınlaşması nedeniyle
teknolojik çevre, toplumsal çevre,
hukuki çevreye uyumla ilgili ölçütler
de önem kazanmıştır. Geçmişte
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“şirketlerin sürekliliği sadece kâr
elde etmekle mümkündür” yaklaşımı
kabul görürken günümüzde sadece
kâr elde etmek değil, “müşterinin
sürekliliği, çalışanların mutluluğu,
hissedarların ve paydaşların
tatmini, sosyal sorumluluk,
sektörler arası rekabet ve aynı
zamanda faaliyette bulunulan
ülkenin, sektörün, üst kurullarca
(Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu,
Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu
vb.) getirilen tüm düzenlemelere
uyum” gibi faktörler de işletmelerin
sürekliliği ve gelecekte var olabilmesi
için önemli hale gelmiştir. Günümüz
iş ortamı ve şirket yapıları gereği,
şirket yönetiminde görev almayan
ortakların şirket hakkında bilgi
almak için kullandıkları temel bilgi
kaynağı finansal tablolardır. Kendi
çıkarlarını ön plana almış olan şirket
yöneticileri finansal tabloları bazı
kısıtlılıklar dâhilinde istedikleri gibi
manipüle edebilmektedirler. Son
finansal raporlama skandalları bunu
açıkça ortaya koymuştur. 1990’lı yıllar
ve sonrasında ortaya çıkan finansal
Entegre Raporlama

raporlama skandalları ile birlikte uluslararası düzeyde finansal raporlamaya olan kamuoyu güveni erozyona uğramıştır.
Dolayısıyla finansal raporlamanın temel unsurunu oluşturan finansal tablolarda yer alan bilgilerin gerçekleri
yansıtmaması durumu ortaya çıkmaktadır. Finansal tablolar şirketin gerçek durumunu yansıtan “gerçek aynalar”
olması gerekirken, kontrolü elinde bulunduran şirket yöneticilerinin istediği şeyleri yansıtan “sihirli aynalar” olarak
algılanmaya başlanmıştır. Finansal tabloların “yöneticilerin sihirli aynaları” olarak algılanmaya başlanması ile birlikte
finansal raporlama güven kaybına uğramıştır. Lehman Brothers ve Enron vakaları finansal raporlamaya olan güven
kaybını en iyi açıklayan örneklerden bir kaçıdır. Bu konuları “Riskonomi” dergimizde ayrıntıları ile açıklamıştık. İsteyen
internet ortamında da görebilir. Sorun, finansal raporlamanın güven kaybetmesinin yanında şirketlerin intangible
aktörlerinin toplam performansın değerlendirilmesinde dikkate alınmamasıdır. Sorunun çözümü ise; günümüz
yönetim biliminde öne çıkmaya başlayan “Complexity Management” yaklaşımına bir katkı olarak işletmelerde yeni
bir stratejik planlama ve stratejik değerleme enstrümanı olacağını öngördüğümüz çok boyutlu performans değerleme
modeli olarak adlandırdığımız “Complexity Business Balance Card (CBBC)” modeliyle işletmedeki ilişkileri ve bu
ilişkilerin işletme performansına etkileri ölçümlenebilecektir. “CBBC” Yöntemi ile iş hayatında;
•
Yaratıcılığın (Creativity)
•
Uyarlanmaya Yatkınlılığının (Adaptivity) ve
•
Teknolojik Gelişmeye Yatkınlığın (Agility)
gelişme sağlayabileceğini düşünüyoruz.
Entegre Raporlama
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aktif kârlılığı, öz sermaye
kârlılığı ve hisse başına
kazanç gibi ölçütler halen
en önemli performans
ölçme yöntemleri olarak
kullanılmaktadır

CBBC Modeli

İ şletmeyi b ir organik
kompleks yap ı olarak t ü m
yönleriyle d e ğ erlemeyi
ama ç layan b ir mo d elin
uygulanmas ı gerekti ğ i a ç ı k

COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Hocam
bu CBBC nasıl bir yöntemdir? Biraz
daha açalım mı?
KUTLU MERİH: Özellikle
organizasyonlarda yönetim
faaliyetleri için sadece kantitatif
modellemenin yeterli olmadığını
yaşadık gördük. Büyük ümitlerle
lanse edilen Yöneylem Araştırması
beklenen başarıyı gösteremedi.
Çünkü analitik-matematik modeller
performansı etkileyen birçok faktörü
gözden kaçırıyorlar. İşletmeyi bir
organik kompleks yapı olarak tüm
yönleriyle değerlemeyi amaçlayan bir
modelin uygulanması gerektiği açık.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Yani
performans ölçümünde finansal ve
diğer finansal olmayan yöntemlerin
birlikte kullanılması mı gerekiyor?
KUTLU MERİH: İşletmelerin
performanslarının ölçümünde,
finansal yöntemler geleneksel
yöntemler olarak adlandırılmaktadır.
Finansal yöntemler muhasebe
verilerine dayalı yöntemlerdir
ve genellikle, verimlilik ve
kârlılık esaslarına dayalı olarak
yürütülmektedir. Maliyet analizleri,
hacim-kâr analizleri, bütçeler,
standart maliyet uygulamaları
örnek olarak verilebilir. Finansal
yöntemlere getirilen temel eleştiri,
sadece finansal nitelikteki olayları
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CBBC modeli
firmanın toplam
performansına
odaklı bir
ölçüm yöntemidir

Entegre Raporlama

dikkate almasıdır. Özellikle aktif
kârlılığı, öz sermaye kârlılığı ve
hisse başına kazanç gibi ölçütler
halen en önemli performans ölçme
yöntemleri olarak kullanılmaktadır.
Ancak bu yöntemler, teorik olarak
firmanın yarattığı değerin ölçülmesini
sağlamamaktadır.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Hocam
yine istirham etsek bu önerdiğiniz
CBBC yöntemini biraz daha açsak,
küçük bir örnek verebilir miyiz
meselâ?
KUTLU MERİH: Önerdiğimiz
CBBC modeli firmanın toplam
performansına odaklı bir ölçüm
yöntemidir. Bu birleşik performans
yöntemi, finansal ve finansal
olmayan yöntemlerin bir bütün
olarak kullanımını esas almaktadır.
Birleşik performans yöntemlerinin
felsefesinde; işletmelerin finansal
performanslarındaki başarının
finansal olmayan çok sayıda işletme
fonksiyonlarının performanslarına
bağlı olduğu kabul edilmektedir.
Madem istediniz bir örnek
verelim: Örneğin finansal performans
ölçütlere göre başarılı ifade edilen
Kepez Elektrik AŞ ve Çukurova
Elektrik AŞ geçmiş yönetim ve
mülkiyet hakkına sahip olanlar, tabi
oldukları kamusal düzenlemelere
uymadıkları için yönetim ve mülkiyet

hakkını kaybetmiştir. Bu işletmelerin,
finansal performans ölçütleri ile
başarısını tespit ettikten sonra, ilgili
yasal düzenlemelere uyumlarının
süreklilik arz edip etmediğini tespit
etmek ve performans ölçütü olarak
kullanmak, finansal olmayan
bir performans ölçütünü de
kullanmanın gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Ölçelim
ama, neyi ölçeceğiz, nasıl ölçeceğiz?
KUTLU MERİH: Bu ölçüm önceden
başlanmış bir sürecin ölçümü
değil, bizzat strateji ve hedeflerin
yeniden ve baştan belirlenip,
başarı etkenlerinin kurumsal yapıya
yerleştirilmesi ile ilgilidir. Şirketin
vizyonu ve stratejilerin belirlenmesi
ile işe girişilir ve bunlara bağlı olarak
kritik başarı etkenleri belirlenir.
Bu etkenleri ölçmek ve kurumsal
performans değerlendirmesi
yapabilmek için ölçümlenebilir
hedefler konulur ve bu hedeflerle
eşleşecek ölçüm kriterleri seçilir. Bu
ölçütler stratejik yönetimin belirlediği
stratejilerle paralellik göstermelidir.
Özellikle değişimin algılanması
ve yönetimin liderliğinde yapılan
çalışmalar stratejinin anlaşılabilirliğini
temin etmek için kavramların
tanımlanması, organizasyonun
stratejiye uygun hale getirilmesi,
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insanları motive etme ile yönetme
ve bunlarla ilgili alt unsurlar stratejik
odaklı uygulama organizasyonu
ile “CBBC modeli” ve “Finansal
Performans Değerleme” yöntemleri
bir bütün halinde uyumlu hale
getirilmelidir.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Hocam
bu CBBC dengeleri nasıl oluşturuyor?
KUTLU MERİH: Kurum açısından
girdiler makine, personel, finansal
veya enformatik kaynak olabilir.
Çıktılar ise personel, finansal
ve enformatik performanslar
olabilmektedir. Dönüşüm süreci
yönetimin organizasyonun
prosedürlerini uygulayarak bu
girdileri mal ve hizmet şekline
dönüştürmesidir. Çıktılar
organizasyon tarafından üretilen
mal ve hizmetlerdir. Geri besleme
çıktılardan sağlanan enformasyon
yardımı ile girdilerin yeniden
düzenlenmesidir. Çevre ise
işletmenin içinde yer aldığı sosyal,
ekonomik, politik değerlerdir.
İşletmelerin faaliyetlerinin
sürekliliğinin sağlanmasında
finansal verilerin yanında,
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tablolarla gösterilemeyen iç
değerler bütününün ilişkiler
matrisi ile raporlanması ve bu
ilişkilerin veri analiz yöntemleri ile
değerlendirilmesinde SQL tabanlı
veri tabanları gibi veri kaynağı
objectler ile on-line ve realtime veri alışverişi yapılabilmesi
sağlanmış olacaktır. Böylelikle
model interaktif bir “Stratejik
Plânlama Enstrümanı” haline
dönüşmektedir. CBBC, öncelikli
olarak örgütlerin karar vericilerine,
örgütsel faaliyetlerini etkili bir şekilde
yerine getirmeleri için işletmenin
performansını değerlemede
işletmenin sürdürülebilirliğine
yönelik olarak geliştirilen yeni bir
model önerisidir. Bu boyutuyla
CBBC, kurum stratejilerini eyleme
dönüştüren, işletmelerin stratejilerini
hedeflerle ilişkilendiren ve bu
ilişkileri temsil eden değişkenleri
izleyerek stratejilerinin beklenen
sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını kontrol
eden ve başarıya ulaştıran yeni bir
yönetim yaklaşımı olabilir. Ayrıca
CBBC yaklaşımı, bu ilişkilerin hangi
öncelikte olduğunu ve ne ölçüde
stratejik hedefi etkilediğini ortaya
koymaktadır.
Karmaşık organizasyon yapılarının
gün geçtikçe artan piyasa rekabet
ortamında faaliyet gösteren
işletmelerin yönetim fonksiyonlarının
hedeflerine ulaşmasındaki katkıları
sistematik olarak raporlanabilecektir.
Örgütlerde, karmaşık düşünme
yönteminin gereklilikten ziyade
-bir çok bakımdan- zorunluluk
olduğunu görüyoruz. Çünkü olaylara
yaklaşımda analitik bakış açısı
yeterli olmamaktadır ve farklı bir
açıdan yaklaşılması gerekmektedir.
Günümüz işletmelerinde moda
olan liderlik arayışlarını da buna
Entegre Raporlama

bağlayabiliriz.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Hocam
yine aynı noktaya gelmiş gibi olacağız
ama neleri ölçümleyebiliriz?
KUTLU MERİH: Genel iş
amaçları ve hedeflerine ilişkin
toplu sonuçlar, kurum imajı,
güçlü hissedar algılamaları,
işletme giderlerinin azalması,
çalışanların memnuniyetinde
artış, çalışanların işe alınması ve
ayrılma hızlarına ilişkin masraflarda
azalma, yönetmelik hatalarında
azalma, çevresel ve toplumsal etki
yönergelerine uyma sonucunda
ilave indirimler ve parasal destekler.
Pazarlama amaçları ve hedeflerine
ilişkin toplu sonuçlar, marka
kimliğinin güçlenmesi, müşteri
sadakati, satışlardaki artış, medya
görünme oranlarındaki artış…vs.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Bu
CBBC modelinizin Stakeholder
Management yaklaşımından farkı
nedir?
KUTLU MERİH: Gelişen bilgi
sistemleri ve teknolojiler, örgüt ve
temel paydaşları arasındaki ilişkileri
değiştirdiği gibi aynı zamanda
paydaşlar arasındaki ilişkilerin de
gelişmesi sağlanıyor. Yoğun rekabet
çağındaki yeni örgütsel yapılar ve
ağlar, geleneksel örgüt yapılarının
yerini alıyor. İşletme ve paydaşlar
arasındaki karşılıklı ilişkiler, ileri bilgi
teknolojileri ve sistemleri sayesinde
kolaylaştığı için günümüzde daha
hızlı ve karmaşıktır. Bu gelişmeler,
işletmeler arasında ittifakları
ve işbirliğine dayalı anlaşmaları
arttırmaktadır. Aynı zamanda temel
paydaşlar arasındaki geleneksel
hiyerarşik ilişkilerin yerini daha
esnek, eşitlikçi ve müzakereye
dayalı etkileşimler almaktadır. Bu
faktörlerin gözden kaçırılmaması
Entegre Raporlama

önemli için biz de CBBC ile bunu
sağlamaya çalışıyoruz.
Paydaşlar, işletmenin uzun
dönem başarısı için az ya da çok
önem taşıyan kaynaklar sağlıyorlar.
Bunlar, hem maddi hem de maddi
olmayan (tangible-intangible)
kaynaklar olabilir. Bir ağ içinde
faaliyet gösteren işletmeler bu
ağdaki konumuna uygun bir biçimde
yönetilmeli ve sorumluluklarını
yerine getirmelidir. Bu bağlamda
işletme-paydaş ilişkilerini ele alırken,
işletmenin paydaşlar üzerindeki,
paydaşların işletme üzerindeki
ve paydaşların kendi aralarındaki
etkileşiminin işletme üzerindeki
etkisini analiz etmek gerekmektedir.
Dolayısıyla örgütlerin paydaşlarına
nasıl tepki vereceğini, paydaş
çevresinde yer alan çoklu ve bağımsız
ilişkilerin karmaşık dizinin analizini
gerektirmektedir. Bununla birlikte
örgütün, paydaş ilişkilerinden
oluşan ağın merkezinde yer alması
gerekmez. Ancak bir değişken olarak
örgütün mevcut örgütsel sistem
içerisindeki konumu, paydaşlar
arasındaki etkileşimi işletmedeki

stratejiyi nasıl etkileyeceğini daha
fazla anlama fırsatı sağlar. Örgütün
paydaşlar ağındaki konumu örgütün
davranışının önemli bir göstergesi
olacaktır. İşletmelerin paydaşlarıyla
ilişkisini etkin bir şekilde
yönetebilmesinde, ilişkileri böylesi
geniş bir yelpazede ele almasının
büyük önemi olduğunu düşünüyoruz.
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SONLARA DOĞRU
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Hocam sizi çok yordum ama sonlara
geliyoruz diye bir hisse kapılıyor ve final sorusunu soruyorum.
Bu önerdiğiniz model her sektöre uygulanabilecek mi?
KUTLU MERİH: Sorunlarımız ortak ancak çözüm tek değil.
Her şirketin sahip olduğu know-how, teknoloji ve kaynaklar
farklı. Aynı zamanda etki alanları ve baskı oluşturdukları çevre
de farklı. Bu nedenle, bir şirketin CBBC yönetim modeli, bir
diğerine aynen uygulanamaz. Her sektöre ve işletmeye göre
kendi içinde farklılar barındıracaktır.
Önerilen model işletme yönetiminde ve örgüt tasarımında
ve bunun entelektüel izdüşümü olan yönetim biliminde
radikal yenilikler getirmektedir. Temel yenilik örgüt yapılarının
mekanik-hiyerarşik-bürokratik temelli olmasından organikholarşik (object)-enformatik temelli olarak algılanmasıdır.
Sonuç olarak CBBC modeliyle paydaş yönetiminin
raporlanması, çağın gereklerine uygun ve sosyal dokuya
uyumlu bir stratejik yönetim modeli sunmaktadır. Bu model
çerçevesinde işletmeler, etkileşimde oldukları ve faaliyetlerini
etkileyen ve faaliyetlerinden etkilenen paydaşları etkin bir
şekilde analiz edebilmekte ve paydaşlarıyla ilişkilerini sorumlu
bir yönetim anlayışıyla yönetebilmektedir. Performans ölçme
ve değerlendirme için oluşturulan bu model işletmenin içinde
bulunduğu sektöre göre değişkenlik arz eden şartlarla da
uyumlu olmalıdır. Bu nedenle modellerin oluşturulmasında
sektöre dayalı hassasiyetlere dikkat edilmelidir.
COŞKUN KÜÇÜKÖZMEN: Hocam çok teşekkür ederim. Birkaç
fotoğraf istiyorum, sizin ve yaşadığınız yerin fotoğraflarını. Düz
yazıyı daha zevkle okunabilir hale getirmek gerek. Mümkün
mü?
KUTLU MERİH: Yani bana masraf ettirip fotoğraf çeken cep
telefonu aldıracaksın. Bir düşüneyim, bakalım. Tüm okuyuculara
Güllük’ten selam ve sevgiler.
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Object Kökenli (Object Oriented) İş Modeli Geliştirme
Doç. Dr. Kutlu MERİH
Bu bölümde, İşletme evreninin kapsamlı ve tutarlı modellenebilmesi için BT desteğini olmazsa
olmaz gören ve BT ssitemlerinin işletmelerde kullanımını daha etkin hale getiren Object Tabanlı
Kompleksite (Object Oriented Complexity) yaklaşımını açıklamaya çalışacağız. Kompleks, bir
işletme evreninin doğru algılanması ve doğru yorumlanması başarıyı getiren doğru bir yönetimin
de esası olacaktır.
Object TABANLI KOMPLEKS işletme yapılarının modellenmesiiçin gerekli olan Object TABANLI
KOMPLEKS MODELLEME teknikleri devreye girmektedir. Günümüzün Object TABANLI YAZILIM
teknolojisi bu tür bir modelleme tekniğine olanak sağlamaktadadır. Bu çalışmada bunun nasıl
gerçekleştirileceğini inceleyeceğiz
ÖNSÖZ
İş modelleme yepyeni bir disiplin değildir ve muhtemelen iş problemleri evrenini ticari bakış
açısından az-çok kapsamlı olarak ele alan bir çok model uygulanmaktadır. Ayrıca bu Iş modelleme,
bilgi modelleme veya uygulama tasarımı çalışmaları da sorunlu iş ortamlarında uygulama şansı
bulmaktadır. Bunlara destek sağlayan başta enformatik olmak üzere çok sayıda yeni teknoloji de
sürekli gelişme göstermektedir. O halde işletme yöneticilerini neden “Kompleksite” gibi sorunu
daha da sorunlu gibi gösteren yeni bir anlayış ve teknik konusunda uyarma ve ikna etme gereğini
duyuyoruz. Bunun nedeni geçmişte işletme sorunlarına çözüm öneren birçok model dramatik
başarısızlıklara yol açtığı gibi işletme ve yönetim bilimi de bu sorunları henüz gerçek bir bilimsel
perdpektife oturtamadı. Başlangıçta büyük iddialarla önerilen ve kesin başarı vadeden yeni
tekniklerini beklentileri karşılayamadığı ve karşılayamayacağı da acı tecrübelerle öğrenildi. Bu
durumun iş dünyasında modellere ve alternartif yönetim teknikleriner olan güveni bir miktar
sarstığını söyleyebiliriz. Gerçekte kompleks ve türbülant işletmecilik ortamlarında kesin başarı
hiçbir şekilde mümkün değildir. Gemiyi limana getirebilmek ancak kompleks ortamı doğru anlayıp
doğru teknikleri uygulamak ile sağlanacaktır. Burada bunun için gerekli olduğuna inandığımız yeni
kavram ve teknikleri açıklmaya çalışacağız.
İş Modellerinin Sorunları
Şimdi uygulamadaki iş modelleme tekniklerinin durumunu bize göründüğü şekli ile özetleyelim.
Uygulamada gözlenen bütün teknik ve modeller durumun karmaşıklığını basitleştiren bir yaklaşım
sergilemedikleri gibi iyi bir model için gerekli olan yapısal ilşikileri doğru yansıtmaktan uzaktırlar. İş
dünyasının sorunlarına çözüm diye önerilen modellerin çoğu moda dergilerindeki şık fakat gerçekçi
olmayan tasarımları andırmaktadır. Bir çok süreç yönetimi modeli de işletmenin bulunduğu
sektöre özel süreçler ve enformasyon alt yapısı arasındaki, ilişkileri gerçekçi yansıtmaktan çok
uzaktırlar.
Bu durumda mevcut teknolojiler alternatif ve daha ileri bir modelleme anlayışını nasıl destekler.
Bize göre her sorunu çözmek için gerekli ve yeterli teknoloji şu anda mevcuttur. Sorun bu
teknolojilerin ortaya çıkmasından önce oluşmuş bir anlayışla kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
Örneğin örgüt tasarımında alternatif organigramlar oluşturmak ve bunları şık diagramlar hale
getirmek, yapıdaki ilişkileri ve sorunları analiz etmenin ve sorunları doğru tanımlamanın önünde
gelmektedir. Ayrıca uygun ve yeterli teknikler henüz geliştirilmemeiş olduğundan işletme
sorunlarının sorunları doğru kavramak ve doğru özümleri önermek te olanaksız hale gelmektedir.
Yaşayan çok boyutlu işletmeleri kağıt üzerindeki iki boyutlu ölü diyagramlara indirgemek
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faydadan çok zarara yol açmaktadır. Analitik yaklaşım tekniğini özellikleri nedeniyle bu modeller
genellikle analistler tarafından algılanamayacak çatışmaları içermektedirler. ABD de Toplam
Kalite projelerinin genellikle başarısız olmasının ardında bu neden vardır. İşletme içine dönük TKY
teknikleri ABD de sendikaların üretim üzerindeki etkisini gözden kaçırmış ve sonunda Amerikalılar
Toplam Kaliteyi; “Yalçın Amerikan kayalıklarında yaşama şansı olmayan narinbir Japon çiçeği”
olarak görmüş ve uygulamaktan vazgeçmişlerdir. Geçmişte birçok işletmede yapılan çalışmalar ve
ulaşılan sonuçlar beklentileri karşılamaktan çok uzak kalmış ve işletmeler çok değerli bir zamanı
boşuna harcamışlardır. Birçok yeniden yapılanma projesi uygulamaya geçirilemeden çöpe gitmiş
veya planlanan hedeflerin dışında olarak kısmen uygulanabilmiştir.
Enformatik Sistemler ve İşletme Yönetimi
Bilgisayar tabanlı enformasyon sistemleri modern ekonomilerin çok önmeli bir faktörü haline
geldi. Artık herhangi bir bilgisayar uygulaması kullanmayan herhangi bir iş alanı yok gibi. Buna
karşılık bilgisayar tabanlı bilgi işlemin henüz doğru anlaşılmamış genç bir bilim dalı olduğunu
söyleyebiliriz. Aslında enformatik teknolojileri, onların geliştirilemesinden önce oluşmuş olna
analitik anlayışlar tarafından kullanılmaktadır. Bu durumu küçük veya büyük bütün işletmerlerde
gözleyebiliyoruz. Çok az küresel işletme enformatik teknolojisinin destek sağladığı bir gelecek
işletmeciliği yapabilmektedir. Enformatik sistemler genellikle işletmeciliğin stratejik katmanlarında
değil günlük operasyonel katmanlarında uygulama şansı bulmaktadır. Enformatik sistemleri
alternatif bir “Stratejik Zekâ” gibi kullanabilen işletmelerin sayısı çok azdır. Bunun nedeni
enformatik tabanlı olmanın çok ileri bir işletmecilik düzeyi olduğunun sanılmasıdır ve aslında
değildir. Bunun gereği işletme tasarımlarını güncel anlayış ve kavramlarla gerçekleştrmekten
geçmektedir.
Enformatik Gücü Hissetmek
İşletmelerde yaygın olarak kullanılan enformatik uygulamalar geçmişte bilgisayarların nisbeten
güçsüz ve yavaş oldukları dönemlerde geliştirilen ve poüler olanlardır. Bilgisayarlar günümüzdeki
güç ve hızlarına ulaşınca bunlarla neler yapılabileceği konusunda henüz yeterli çalışma
yapılmamaktadır. Günümüz bilgisayarlarının muazzam güç ve kapasitesi fotoşop yapmak, müzik
dinlemek ve video izlemek gibi uygulamalar ile bir anlamda israf edilmekrtedir. Bilgisayarda film
izletebilen bir gücün işletme zekâsı olarak kullanıldığında neler yapabileceği henüz bir sırdır.
Günümüzde geliştirilmiş olan paralel işlem teknikleri inanılmaz büyüklükteki veri kütlelelerinin
çok kısa sürede yorumlanabilmersine olanak sağlamaktadır. Internet, işletmeciliği bütün küresel
platforma yaymış durumdadır. Bunlar ve benzeri birçok durum nedeniyle artık işlete yönetimini
geçen yüzyılın bilgisayarsız dönemlerinde geliştirilen teknikler ile organize edip yönetemeyiz ve bu
bloğu aşamayanlar aşabilenlerin karşısında rekabet şanslarını kaybederler. Artık bilgiyi depolama,
derleme ve yorumlama birçok sektör için bir yaşam mücadelesi haline gelmiş durumdadır.
Entegrasyon, stabilite, adaptabilite, agilite, creativite, servisabilite ve maintainabilite=KALİTE
Konvansiyonel teknik ve yöntemler günümüz işletmeleri için hayati olan; entegrasyon, stabilite,
adaptabilite, agilite, creativite, servisabilite ve maintainabilite gereklerine cevap vermekten
çok uzaktırlar. Bu yöntemler ile harcanan zaman, emek, enerji ve para, karşılığını hiçbir zaman
bulamayacaktır.
Buradan işletme örgütlenmesi ve yönetimi için yeni anlayış ve tekniklerin geliştirilmesi gerektiği
açıkça görülebiliyor. Bizim bu konudaki önerimiz işletmeleri mekanik ve bürokratik yapılar olarak
görmeyen, bunları object kökenli (object oriented) organik ve enformatik omurgalı kompleks
yapılar olarak değerlendiren “ Kompleksite – Complexity) yaklaşımıdır. Bu yaklaşım “Genel
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Sitem Teorisi”, “Enformatik” ve “Kaos Kuramı” kavram ve tekniklerine dayanır ve burada işletme
süreçleri dinamik-sibernetik bir anlayışla yeniden yorumlanır.
Şimdi Kompleksite yaklaşımının temel yapı bileşeni olan “Object Kökenli Sistem” anlayışını ve
buna dayanan “Object Kökenli Modelleme” tekniğini daha yakından inceleyebiliriz.
Ne Anlatıyoruz? Bazı Tanımlar:
Bazı sözcükler kullanıldıkları semantik çerçeve değiştiğinde anlamlarını değiştirebilirler.
Profesyonel alanlar bazı konvansiyonel sözcükleri kendi amaçları için farklı kullanbilirler. Bu
matematikçiler, bilgisayrcılar, hekimler ve bir çok diğer meslek dalında yaygın gözlenen bir
durumdur. Günlük hatyatımızda da buna benzer durumlar söz konusudur. Artık iki kişi “cep” ten
bahsediyorsa bunun portatif telefonu kastettiği bilinir. Örneğin; cisim, grup, halka sözcükleri
matematikçiler için orijinal anlamlarından çok farklı anlamlar içerir. İşletme yönetimi dünyasında
da benzer olgular vardır. “Model”, ”Gelişme”, “Denge”,” Kalite”, “Süreç”, “Müşteri” gibi kavramlar
semantik çerçevelerine göre orijinal anlamlarından farklı anlamlar taşıyabilir. Önerdiğimiz
yaklaşımın ”Kompleksite” sözcüğü de orijinal anlamı olan “Karmaşıklık” tan farklı bir anlam
taşımakta ve içinde veriler, süreçler ve ilişkiler olan dinamik ve organik bir yapıyı yansıtmaktadır.
“Kompleksite” yaklaşımında kullandığımız “Object Oriented – Object Kökenli” durumu da
yazılımcıların kullandığından farklı bir anlam taşır. Bunun yanında kompleksiteye özgü farklı
kavramlar da vardır. Burada bunları açıklayacağız.
Problem Alanları ve Modeller:
Model deyimi çeşitli çerçevelerde farklı anlamlar taşıyarak kullanılır. İşletme evrenindeki anlamı
bir iş biriminin veya sürecinin kavramsal, matematik, grafik veya enformatik araçlarla açıklanmaya
çalışılmasıdır. Bu araçlar ile modellenen olgunun davranışı analiz ve tahmin edilmeye çalışılır.
İşletme modellerinin yararı gerçek dünyanın problem alanlarının daha kontrol edilebilir hale
getirilebilmesidir. Bir “problem alanı” bir işletmenin kontrol altında tutulması gereken süreçleridir.
Aslında işletmelerin bütün fonksiyonel alanları birer problem alanıdır. Bunların da kendi alt
problem alanları söz konusu olacaktır.
İşletmelerin en genel modelinde dört temel problem alanı bulunur.
Yönetim- administration
Lojistik - Procurement
Üretim – production
Pazarlama – Marketing
Yani her işletme dört temel MAKRO Object organizasyonundan oluşan bir KOMPLEKS’tir.
Ayrıca işletmenin de kendisi bir MAKRO Object olarak bir MEGA OB JECT olan SEKTOR, ULUSAL
EKONOMİ ve KÜRESEL EKONOMİ ile organize olmuş ALT Object lerdir.
İşletmelerin problem alanlarının sınırları oldukça bulanık olup genelde bu problem alanları iç içe
geçmiş durumdadır. Bu da bunların modellenmesini ve analizini güçleştiren KOMPLEKS-DİNAMİKORGANİK yapıların oluşmasına yol açar.
İş Modellerinin Amacı:
Modeller gerçek bir olgunun kavramsal resimleridir. Bizim ilgi alanımızda gerçek olgular işletme
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problem alanları olacaktır. Modellemenin temel amacı bir problem alanını kavranabilir ve kontrol
edilebilir hale getirmek ve etkin bir şekilde dokümente etmektir. Böyle bir model sonra problem
alanını yeniden tasarımlamak ve iş süreçlerinin etkinliğini arttırmak için kullanılabilir. İyi bir
modellemenin iş yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini (kalitesini) geliştireceği açıktır.
Daha somut ifade ile söylersek bir “işletme problem alanı” modeli bir kere oluşturulduğunda
bir yönetim aracı olarak kullanılabilir ve işletme PERFORMANSI nın sürekli olarak geliştirilmesi
veya işletmeclik ortamındaki değişimlere karşı uygun reaksiyonlar verilebilmesine yardımcı
olur. Diğer bir deyişle işletme modelleri işletmelerin “olduğu halden” “olması gereken hale”
dönüştürülmesinde temel entelektüel araçlardır. Modellerin avantajı çeşitli alternatif politikaların
maliyetsiz ve işletmenin aktif süreçlerini zorlamadan test edilebilmesine olanak sağlamasıdır.
Pahalı gerçek hayat deneyler önemli ölçüde azaltılabilir.
Aşağıdaki liste, işletmelerin bir model kullanarak neleri sağlayabileceğini gösterir:
•
Bir iş problem alanının sınırlarını tanımlar.
•
Komşu sorun alanları arasında arayüzleri tanımlar.
•
Bir işletmenin organizasyon yapısını optimize eder
•
Belirli bir iş sürecinin nasıl yürütüldüğü konusunda genel bir anlayış oluşturur
•
İş süreçlerinde hangi prosedürlerin uygulandığı ve oluşan hangi bilgilerin
muhafaza edileceği konusunda bilgi sağlar.
•
Yeni katılanlara işin nasıl yürütüldüğü konusunda bilgi sağlar
•
Gerçekleştirilmesi öngörülen değişikliklerin etkisinin test edilebileceği
simülasyon ortamı yaratır
•
İş profesyonelleri ve uygulama tasarımcıları arasında tartışma ve haberleşme
ortamı olarak işlev görür.
•
Bilgi teknolojileri ile desteklenmesi gereken alanları gösterir.
•
İş alanı için sunulan standart uygulama paketlerinin kapsam ve yetenekleri
değerlendirilebilir.
Özet olarak bir İşletme Modeli bir yönetsel ve eğitsel araçtır. Bununla;
•
İşletme elemanları işlerin nasıl yürüdüğü konusunda fikir sahibi olur
•
İşletme elemanları ile işletmeyi olması gereken konuma getirecek strateji ve
politikaların haberleşilmesine olanak sağlar
Bir KOMPLEKS olarak İŞLETME
Bizim ilgi alanımızda kullanacağımız temel model “İŞLETME KOMPLEKSİ” olacaktır. Bu yukarda
belirlediğimiz dört temel problem alanının kompleks ve dinamik varlığının zihinsel olarak
modellenmesidir. Biraz ilerde bu problem alanlarını işletmenin organik yapısını oluşturan Object
ler olarak modelleyeceğiz. Bu kavramı şimdi kullanırsak;
BİR İŞLETME, KOMPLEKS ObjectLERDEN OLUŞAN BİR KOMPLEKSTİR.
Diğer bir deyişle bizim model dünyamızda İŞLETME ve KOMPLEKS özdeşleşmiş durumdadır.
Önemli Model İçeriği
Bir busines modeli iş uygulama geliştirme aracı olarak çalışması için neler içermelidir. İlke olarak bu
model ilgili tarafları belirlemeleri ve bunların oynadıkları rolleri ve sahip olmaları gereken
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becerilerin yeterlilik düzeylerini tarif etmelidir.
Bu iş alanı ile ilgili tarafların her türlü listesi olabilir ama en azından bu alanı etkin çalıştırmak için
gerekli beceri, eğitim ve deneyim dâhil olmak üzere her tür özellik bu alandaki aktörlerden (kişi
veya makine) bağımsız olarak belirlenmelidir.
Bu model tekst dökümanlar veya diagramlar içerebilir. Burada temel iş görevleri, bu görevlerin
hiyerarşisini açıklayan metin belgeleri ve diyagramların bir kombinasyonu söz konusu olacaktır.
Bu model ilgili problem alanı gerekli olan bütün enformasyonu içermelidir. Bu da yine iç yapısı
ile tüm iş nesnelerini gösteren ve ilgili verileri içeren diyagramlar ve tekst dökümanlarının bir
kombinasyonu olacaktır.
Modeller aşağıdaki elemanları içermelidir.
•
Problem alanında aktif olan taraflar
•
Problem alanının dışında aktif olan fakat problerm alanı içindeki aktörler ile
etkileşen taraflar.
•
Problem alanı ile ilgili veriler ve bu verilerin yapısı
•
Problem alanı için tanımlanmış prosedürler ve iş akış şemaları
•
İzlenen işletmecilik ilkeleri ve politikaları
•
Problem alanını etkileyen dış olaylar
•
Dış partilerle haberleşme ve etkileşmenin sonuçları
•
Problem alanında kullanılan entelektüel ve teknik araçlar (Yönetmelik, teknik
resim, manuel v.s.)
İçerik elemanlarının tam bir seti (model karakteristikleri) iş problem alanı modelinin değeri
bakımından çok önemlidir. Yine önemli olan bir husus bu karakteristiklerin nasıl kaydedildikleri ve
yapılandırıldıklarıdır. İşte burada Object TABANLI işletme yapılarının modellenmesiiçin gerekli olan
Object TABANLI MODELLEME teknikleri devreye girmektedir. Günümüzün Object TABANLI YAZILIM
teknolojisi bu tür bir modelleme tekniğine olanak sağlamaktadadır. Bu çalışmada bunun nasıl
gerçekleştirileceğini inceleyeceğiz.
Tangible-İntangible faktörler
Bir problem alanının modeli normal olarak gerçek dünyanın bütün olay ve görünümlerini
kapsamayacaktır. Burada önemli olan nokta modeli yapanların gerçek dünya iş alanındaki
gözlemlerine referans olan görüş açılarıdır. Görüş açıları analitik ve metrik (tangible) olan
gözlemciler gerçek dünyanın analitik ve metrik olmayan (intangible) birçok durumunu ve
etkisini gözden kaçıracaklardır. Genel olarak diyebiliriz ki bir işletme modeli tangible ve intangible
faktörleri ne kadar kapsayabilirse bundan elde edilecek sonuçlar da o kadar gerçekçi olacaktır.
Kompleksite Karmaşıklığın Modellenmesi Değildir.
Aşağıdaki küçük model farklı ilgileri olan farklı gözlemcilerin farklı önceliklerle oluşturdukları
modellerin nasıl farklı sonuçlar üreteceğini sergiler. Yanlış bir perspektifle oluşturulan sofistike
bir model yanlış ve sakıncalı sonuçlar (TKY gibi) üretebilirken doğru perpektifle oluşturulan basit
bir model doğru ve yararlı sonuçlar verebilir. Buna göre bir modelin yararlı olabilmesi için gerçek
dünyanın bütün özelliklerini yansıtan KARMAŞIK bir şey değil fakat object tabanlı özellikleri
özetleyen KOMPLEKS bir yapıda olması gereğidir. KOMPLEKSİTE karmaşıklığı modelleme yaklaşımı
değildir.
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Şimdi modelini yapacağımız gerçek dünya olayı bir “sokak” olsun. Bu sokala ilgili iki gözlemcimiz de
bulunsun: bir inşaatçı ve bir postacı
İnşaatçı muhtemelen modelinde sokağın teknik özelliklerine öncelik verecek, sokağın genişliği,
uzunluğu, kaldırım şekli, döşeme malzemesi v.s. onu ilgilendirecektir. Buna karşılık postacı
modelinde sokağın adı, numaralama sistemi, uzunluğu, binaların konut veya işyeri olması ile v.s.
ilgilenir. Her iki model de gerçek dünyanın karakteristiklerini açıklamak açısından yetersidir fakat
her ikisi de ilgili problem alanının isteklerine cevap verecek durumdadır.
Object Tabanlı İş Modellemesinin Nedenleri
Genel olarak seçilmiş olan modelleme teknolojisi:
•
•
•
•
•
•

Modelin kolay anlaşılmasını desteklemeli
Model içinde kolay dolaşıma müsaade etmeli
Modelin özel sentaktik özelliklerini yansıtabilmeli
Modelin gereksiz fazlalıklardan arındırılmış olmasını garanti etmeli
Modelin bütün bileşenlerinin tutarlı bir şekilde ilişkilendirildiğini garanti etmeli
Değişimlerim kolayca uyarlanabilemsine olanak sağlamalı

Ayrıca modelin gelecekteki kullanımı için de gerekli olan özellikler bulunur. Bunun için aşağadaki
faktörlerin uygun seçilmesi gerekir.
•
•
•

Modelin ana yapısal tabanı; matematik, enformatik, grafik, object
Modelde gösterimi gerekli olan bileşenler
Model belgelenmesi

Model yapısı için en önemli seçim bunun tabanıdır. Sadece modern ve teknolojik olarak gelişmiş
olduğu için değil fakat örgüt dinamiklerini yansıtmanın gerçekçiliği açısından Object TABANLI
yaklaşım daha doğru bir seçim olacaktır.
Object Tabanlı Yaklaşımın Nedenleri
•
Objectler dinamik ve organik yapılı sistemlerin davranışlarını modellemek için
uygun ve etkin araçlardır.
•
Her dinamik sistem veri alışverişi yapar ve datlar ile süreçleri kombine edebilen
object tabanlı yazılımlar modelleme çalışmalarını ve model kullanımını kolaylaştırırlar.
•
Önceki analitik modeller fonksiyonel versüreç dinamiklerini yansıtamıyor sadece
durumun belirli bir andaki resmini verebiliyorlardı. Object tabanlı modellemede model
daima mevcut veri kütlesi ile haberleşme halindedir ve birçok müdahale on-line real-time
olarak yapılabilir.
•
Veriler ve fonksiyonlara on-line real time müdahale yeteneği, modellere gerçek
dünya gelişmelerini daha etkin izleme ve müdahale etme olanağı sağlar. Diyer bir deyişle
object tabanlı modeller doğrudan yönetim araçlarıdır.
Temel yapısal kabuller
Bu çalışmanın varsayılan okuyucuları işletme yönetimi ve örgüt tasarımı ile ilgili profesyonel
yöneticilerdir. Önerilen model işletme yönetiminde ve örgüt tasarımında ve bunun entellektüel
izdüşümüolan yönetim biliminde radikal yenilikler getirmetedir. Temel yenilik örgüt yapılarının
mekanik-hiyerarşik-bürokratik temelli olmasından organik-holarşik (object)-enformatik temelli
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olarak algılanmasıdır. Diğer bir yenilik işletme yapılarının Finans, MUhasene, Üretim, Pazarlama ve
İK gibi konvansiyonel fonksiyonel tasarımından evrensel dört katmanlı
1.
2.
3.
4.

İdare (Administration)
Tedarik (Procurement)
Üretim (Production)
Pazarlama (Marketing)

Bir yapı olarak algılanmasıdır. Bunların kendilerine özel alt katmanları da söz konusudur. Birer
object oldukları varsayılan bütün bu katmanlar mekanik ve bürokratik olmayan organik bir
yapılanma ve etkileşim içinde değerlendirilirler.
SONUÇ
Bir iş modelininbaşarısının garantisi, potansiyel kullanıcıların hayatını önemli ölçüde
kolaylaştırmasıdır. Buna göre kullanılan modelleme tekniğinin özellikleri modellemenin başarısı
için de önem kazanır. Günümüze kadar kullanılan teknikleri matematik, istatistik ve grafik tabanlı
idi. Sonradan bunlara databaselerin yaygınlaşması ile enformatik eklendi. Yine de bütün bu
teknikler canlı ve dinamik iş ortamının özellikleri yansıtmakta yeterli, olamadılar. Fazla analitikj
fazla durağan ve genellikle gecikmiş sonuçlar veren bir yapıda idiler. Günümüzde ise bilgisayar
yazılımlarının object tabanlı olma özelliği, bu özelliğin işletme modellemesinde de kullanılmasına
olanak sağlamaktadır. Bu yaklaşım object tabanlı ofis programları kullanmaya alışkın olan
potansiyel model kullanıcıları için de uygun olmaktadır.
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