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VİZYON GELİŞTİRME
Canan ÇETİN.

Bu

vizyon geliştirmenin önemi ile ilgili olarak vizyon
uzun vadeli planlama, gelecek araştırmaları ve vizyon
yapılacak işlerden söz edilecektir.

çalışmada;

geliştirme,

geliştirmede

Son günlerde yeni bir organizasyon felsefesi olarak yeniden
yapılanma kavramı en popüler kavramlardan biri olarak adından epey söz
ettirmektedir. Nedir bu yeniden yapılanma? Dünyadaki ekonomik ve sosyal
gelişmelerin yakından takip edilerek özümlenmesini. uzun vadeli . gen iş çaplı
ve global düşünülmesini ve müşteriye yakın olunması. vb. kavramları bir
1
araya getiren yeni bir organizasyon yapısıdır. Vizyon geliştirilmesi yeniden
i. iş analizi
yapılanmanın birinci basamağı olup bunu plan geliştirilmes
,
.
izler.ölçümleme
ve
uygulama
ması.
işletmenin yeniden yapılandırıl
Vizyon geliştirmeden önce yeniden yapılanma kavramının yukarıda
sözünü ettiğimiz açılımındaki ifadelerin iyice benimsenip özümsenmesinde
yarar vardır. Eğer yeniden yapılanma felsefesi bu koşullarda
gerçekleştirilmeden vizyon geliştirilirse gerek yapılan yenilikler gerekse
örgütsel değişimlerin hiç bir faydası olmaz.
Vizyon geliştirmede vurgulanması gereken bir husus da eğer hiç
vizyon geliştirilmemişse ya da vizyon doğru olarak belirlenmemişse o
zaman strateji geliştirmenin de bir önemi olmayacaktır.
Vizyon kavram olarak görüş. vizyon geliştirme ise: ileriyi
görebilmek. geleceğe ait tahminler yapmak ve bu tahminlere göre ana
hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirlemektir. Vizyon geliştirmek bir
anlamda da; sorunlara uzun vadeli : çok geniş açıdan bakara(.; hem mevcut
durumu hem de gelecekte olabikcekleri kavr:ııııal-; dlllayısı~ la hu
Doç .Dr. M.Ü. İ.İ.B.F . İ~kımc Bölümü
Gary Hamel PRAHAl.AD . C.K .PRAHALAD . "llııııh.iıı,_. D i lkrc:ııtl ~ ". Busiııcss
Quarterly. Yaz. 1995, s.23.
~ R.BERTODO. "lmplementing A Strakgic Visioıı". Loııg H.aııgc Plaııııiııg. S.23.
No:S. Ekim 1990. s.25-31 : Peıer M.SENGE. Beşinci Disiplin, (,.'c'< . Ay~egül 1kh:niı
Ahmeı Doğukan. 2 . B ., Yapı Kredi Yayıııları . 1991. İstanlıul. s.228 .
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bizi nasıl etkileyeceğini tayin ederek buna uygun hedeflerim izi
3
ve stratejilerimizi belirlemektir. Bilindiği gibi bu tahminler ne kadar tutarlı
ve ne kadar gerçekçi ise vizyon geliştirilmesi. planlama ve strateji
geliştirilmesi o kadar sağlıklı olur.

gelişmelerin

yapılanına

kavramından

önce uzun vadeli
planlama ya da stratejik planlama. hedef belirleme ve strateji saptamada
yararlanılan çalışmalardı. Vizyon geliştirme bu çalışmalara benzemekle
birlikte aralarında küçük de olsa farklar vardır. Bu farkların başlıcalarını
4
Tablo-! 'de görebiliriz.
İşletmelerde yeniden

TABL0-1
VİZYON GELİŞTİRME İLE UZUN VADELİ PLANLAM A
ARASINDAKİ FARKLAR

Vizyon

*
*
*

*

Geliştirme

Hayal gücüne ve yaratıcılığa

Uzun Vadeli Planlama

*

Tutucu bir felsefeye sahiptir.

*

Yazılıdır,

*

Bugünkü trendlerin devam
edeceğini varsayar.

*

Gelişmeyi

*

ve prosedürü beli i olan
teknik bir konudur.

dayanır.

elle tutulur olmadığından
bir plan ve program değildir .
Ana değişimleri ve bunların
getirebilecekleri fırsatları ve
riskleri önceden belirleyerek
bunları yakalamaya çalışır.
Değişimi devrim yoluyla önerir.

Yazılı ,

rakamlarla ifade edilir.

evrim yoluyla önerir.

Metotları

Stephen CUMMINGS , John DAVIES. "Mission. Yision , Fusion". Long Range
Planning, S.27, No :6, Aralık 1994, s.149; M.S .S. EL NAMAKI. "Creating A
Corporate Yision", Long Range Planning, S.25. No:6, Aralık 1992. s.25-27.
4
Ken PEATTIE, "Strategic Planning: lt's Role in Organizational Politics", Long
Range Planning, S.26. No :3, Haziran 1993, s. 1 1-17; Erol, EREN, İşletmelerde
Stratejik Planlama, İstanbul Üniversitesi Fakültesi Yayın No:88. İstanbul. 1979,
s.15; Ömer DİNÇER, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 3.B .. Beta Basım
Yayın Dağıtım A . Ş .. İstanbul. 1996, s.98 .
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Vizyon geliştirmede uzun vade! i gelecek için tahminler yapılır. ana
stratejiler belirlenir. Uzun vadeli planlamada ise. gelecek beş yıl için detaylı
kendi içinde kısa vadeli planlar hazırlanır.
Gelecekteki olayları ve gelişmeleri tahmin etmek üzere yapılan bir
da gelecek araştırmalarıdır. Gelecek araştırmaları sorunlara
daha ilmi açıdan yaklaşan senaryo tekniklerine dayanan ve daha çok dış
politik hedeflerin ve askeri stratejilerin belirlenmesinde kullanılan bir
çalışmadır. Bu çalışmalarda önce geleceği belirleyecek olan ana faktörler
saptanıp bunların alternatif olasılıkları belirlenir, sonra senaryo üretimine
geçilir. Her senaryo en kötümser. en muhtemel ve en iyimser diye üçlü
olarak ele alınır. ve her senaryoya göre ayrı risk tahminleri yapılır ve
5
alternatif stratej il er geliştirilir.
çalışma

Vizyon geliştirme ile gelecek
6
Tablo~ı· de görebiliriz.

araştırmaları arasıiıdaki başlıca farkları

TABL0-2
VİZYON GELİŞTİRME İLE GELECEK ARAŞTIRMALARI
ARASINDAKİ FARKLAR

Vizyon

Gelecek

Geliştirme

*

Yalnızca kişinin kafasında

*

Gelecekte ne

tasar-

*

lanır.

Araştırmaları

Rakamlara. bilimsel analizlere ve
istatistiklere dayanan matematiksel modeller kullanılan bir
çalışmadır.

olacağını

tahmine

*

çalışır.

!

*

Detaylardan arındırılmış ana
değişimler üzerinde yoğunlaşır.

*

Sorunlar çok

farklı

*

Rakibin ne yapacağını tahmin
ederek karşı stratejiler geliştirmeye çalışır.
Analitik metotlara dayandığı için
rakam !arla belirtilmeyen kısımlar
daha önemsiz olur.

yönleri ile
ele alınır.

geniş çaplı düşünülüp

Metin GÖKER, 2000'li Yıllarda Kamu ve Özel Sektörde Yeniden Yapılanma ,
Türkiye Genç İşadamları Demeği , 1996 Şubat. İstanbul. s. I 09.
.
6
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• Bilimsel
• Tarihi

gelişmeleri

olayları

olabilecek faaliyetlerden

yardımcı

Vizyon geliştirmede
7
aşağıdaki gibi sıralanabilir.

izleme ve

bazıları

değerlendirme.

inceleme,

•

Diğer

•

Diğer işletmeleri

ülkelerin ve

• Sosyo-ekonomik

işletmelerin gelişmelerini

izleme,

ve ülkeleri gezme,
gelişmeleri

izleme ve

değerlendirme,

• Çevrede olup bitenleri dikkatle izleme ve sonuç
• Kendini bugünün

olaylarından

çıkarma,

soyutlama,

• Gelecekle ilgili kitaplar okuma. bilim-kurgu filmlerini seyretme,
• Kültürel ve sanatsal etkinliklerin toplum üzerindeki etkilerini
inceleme,
• Ünlü felsefecilerin yazılarını takipetme.

Vizyon geliştirmede ele
bir basamakta sıralayabiliriz:

almması

gereken

işleri aşağıdaki

gibi on

1. Konulara hem değişik açılardan hem de bir bütün olarak
bakabilmek: Hergün karşılaşılan olay ve durumu doğru yorumlayıp
meselelerin özüne inmek, sorunları doğru belirlemek, riskleri aşmak ve
meseleyi le!1imize çevirebilmektir.

7

itan WILSON. "Realizing The Power ol Strategic Vi~i1111 . l.orıg Rıınge Planning,

S.25. No:5. Ekim 1992. s.18-21 .
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Grafikler. o döneme ait
inmek:
2. Detayla ra
vb. detaylara inmek için
.
teknikler
toplanabilmesi, istatistiki
başlıca ana liz teknikleridir.

bilgilerin
kullanılan

Detajlar pek çok olduğunda bunlardan hangilerinin önemli olduğuna
hangisinin ele alınması gerektiğine, süratle karar verebilmeli ve detayları da
çabuk kavrayabilmelidir.
Bunun için etkili bir yönetim bilgi sistenıının işletmede kurulup.
faaliyete geçirilmesi önemlidir. "'İşin detayı konusunda. bir işletmede kime
görev düşer" sorusu aklımıza gelebilir. En üst kademeden başlamak
olmak
koşuluyla her düzeydeki yönetici işinin detaylarını bilip hakim
da
detaylar
ri,
st,·atejile
zorundadır. Bilindiği gibi bir işletmedeki ana fikirler
8
teknikleri belirler .
Bir işletmede çalışanın verimliliği, stoklar, kapasite kullanım oranları,
, yemek
işçi ücretleri, genel giderler, personel seyahat ve ağırlama giderleri
vb.
kadrolar,
,
masrafları, hatalı ve arızalı üretim, makina tamir ve bakım
giderler, dikkat edilmesi gereken bazı detaylardır.
Hem detaylara inme hem de olaylara bir bütün olarak bakma mümkün
tepeden
değil gibi görünebilir. Bir yöneticinin hem konulara bir bütün olarak
ı
yapılmas
de
bakması hem de detaylara inebilmesi hem mümkün hem
gereken bir çalışmadır . Bunu ancak, seçilmiş konuları analiz ederek, tüm
olaylarda hangi konularda detaya girmenin gerekli olduğunu tayin ederek,
yüzlerce detay arasından hangilerinin ele alınacağına karar verek yapabilir.
rasyonalite (the principle of bounded rationality)
prensibine göre, bir yöneticinin rasyonel hareket edebilmesi ya da rasyonel
kararlar alabilmesi için o kararlarla ilgili bütün alternatifleri gözden
geçirerek bunların içinden en optimum olanını seçmesi gerekir. Her kararda
birden çok alternatif olduğundan bütün bu alternatiflerin bulunup çıkarılması
Ayrıca kısıtlanmış

Julienne BRABET, Mary KLEMM. "Sharing The Yision: Company Mission
Statement in Britain and France, Long Range Planning , S.27, No: 1, Şubat 1994,
s.107-111 ;A.Lynn DANI EL, "Strategic Planning: The Role of The Chief Executive",
Long Range Planning , S.25, No:2. Nisan 1992. s.97-100; W.ADRIANS. "Winning
Support for Your Information Strategy". Long Range Planning , S.26. No: 1. Şubat
1993, s.46-47.
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ve tek tek değerlendirilmesi. pek miimkiin değildir. Bu durumda yönetici
kararını verirken ne yapar? Gözden geçirebileceği kadar alternatif ele alır
ve
değerlendirir. Buna kısıtlanmış rasyonalit e prensibi denir.'ı
3.Değişikliği algılayıp

yakalama : Yöneticiler

devamlı

ışın

içinde
farkedip
zamanında gerekli tedbirleri alamayabilirler. Değişikliği algıladıklarında ise:
zaman artık çok geç olabilir. Bunun için ne yapmalı? Çevrede oluşan
değişiklikleri tesbit edecek özel ınetodlar geliştirmeli ve değişiklikleri çeşitli
şekillerde algılamalı. Örneğin. trend analizlerinden yani rakamlara dayanan
bilgiden değişiklikleri aygılama ve çevremizdeki değişiklikleri takip etme.
ekonomik, sosyal, politik, teknolojik, müşteri tercihleri ve müşteri
psikolojisi, rakipler, pazarlar. kanunlar, kararnameler, devlet politikaları,
yöneticiler, çalışanlar, insanların değer sistemleri genelde takip edilmesi
gereken değişikliklerdir . Bundan sonra değişikliğin getirdiği tehditler ve
fırsatlar değerlendirilmeli ve buna göre kısa ve uzun vadeli stratejiler
ve
uygulama programları geliştirilmelidir. Bu arada değişikliği bir işletme
politikası haline getirerek tüm çalışanlara benimsetmekte yarar vardır. 10
olduklarından

etraflarında

yavaş

yavaş

oluşan

değişiklikleri

4.Vizyon geliştirme: Daha önce de değindiğimiz gibi vizyon
gelecekte neler olacağını tahmin edip buna göre tedbirler alına ve
stratejiler dizayn etmedir. Vizyon geliştirildikten sonra her bir senaryoya
göre hedefler ve stratejiler belirlenerek bunların seçim inde iki alternatif
yaklaşım uygulanır. (a) Eldeki mevcut olanaklara göre strateji tayin etmek.
(b) Eldeki olanaklara ve kaynaklar bakımdan işin gereğinin yapılması için
strateji geliştirmek. 11
geliştirme

5.Müşterilerimizi tanıma: Müşteriyi tanımak.

istatistiki bilgiye sahip olma
değerlendirmeyi kapsar.

yanında

onunla ilgili her türlü
psikolojik faktörleri de algılayıp

6.Ürettiğimiz mal veya hizmeti tanıma: Ürünün hayat devreleri,

esas
9

.•

karımızı sağlayan

bugünün ürünleri, maliyet kalite

ilişkileri,

di.inya

GOKER. a.g.e .. s. I 11.
ıo Paul RAIMOND . Colin EDEN. "Making Strategy Work". Long Range Planning,
S.23. No:5. Ekim 1990. s.97-100.
11
CUMMING S. DAVIES. a.g.e .. s. 149.
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standartlarına

göre ürün kalitelerimiz ve

fiyatlarımız;

ürünü

tanıma

ile ilgili

unsurlardır.

7.Rakiplerimizi tanıma: İç ve dış rakipler, onların pazar payları ve
paylarının gelişiminin izlenmesi, rakiplerimizin bize göre avantaj ve
dezavantajları, rakip ürünlerin kendi ürünlerimizle kalite ve fiyat gönünden
karşılaştırılması, rakiplerimiz içinde piyasadan çekilen ya da gerileyenlerin
yaptıkları yanlışların neler olduğu, vb. rakiplerimizle ilgili üzerinde
durulması gereken konulardır.

pazar

8.Rekabet gücümüzü artırma: Kalite, rekabet, halkla ilişkiler,
maliyet-fiyat, satış sonrası hizmetler, halk ve müşteri ilişkileri, ürün seçimi,
ürün dizaynı, pazarlama, vb. üzerinde durulması gereken hususlardır.

Mümkün olduğu kadar belirli
aralıklarla işletmemizin objektif bir gözle kritiğini yapmalıyız. Örneğin,
performansımızın işletmenin işlevleri itibariyle istatistiki olarak analizi ve
değerlendirilmesi, yanlışlarımızın neler oldukları, neleri doğru yaptığımız
halen neleri ıyı, neleri kötü yapmakta olduğumuz. avantaj ve
dezavantajımızın yanında güçlü ve zayıf yanlarımız, vb. kendi işletmemizi
tanımamızı sağlayıcı faktörlerdir.
9.Kendi

işletmemizi

tanıma:

10.Personeli tanıma: Yaratıcılığı ve dinamizmi teşvik etmek için
işletmedeki her personeli yakından tanımak gerekir. Personelin işletme
yönetimine karşı tutumları, motivasyon seviyeleri nasıl, işletmeye bağlılar
mı, gereken performansı ve gayreti gösteriyorlar mı, vb. sorular belirli
aralıklarla gözden geçirilip dikkatle incelenmesi gereken faktörlerdir.
Sonuç olarak, doğru ve etkin stratejiler belirleyebilmek için doğru
vizyon geliştirmeye önem vermeliyiz. Esasında vizyon geliştirmer ile
gelecek araştırmaları arasında çok büyük bir fark yoktur. Vizyon geliştirme
iş hayatında, gelecek araştırmaları da dış politika ve bununla ilgili strateji
belirlenmesinde kullanılır. Vizyon geliştirmek için: konulara farklı açılardan
topyekün olarak bakmayı. detaylara inmeyi, değişikliği algılamayı,
müşterilerimizi, elemanlarımızı ve rakiplerimizi tanımayı, yaratıcılığı.
kişisel vizyonu, vb. teşvik etmeyi herkes bir görev olarak algılamalıdır.
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