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Meyve vermeyen ağaç, kurur.
Üreyemeyen hayvan, yok olur.
Üretmeyen insan da mutsuz olur, sağlıksız olur.
“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.”
Bu nedenle, ürettiği fayda kendi yaşam süresini aşanlar, ölümsüzleşirler.
Örneğin, Plato, Mevlana, Yunus Emre, Mimar Sinan, Leonardo da Vinci,
Galileo, Newton, Einstein ve Atatürk eserleriyle hâlâ yaşamıyor mu?
“İnsanların sevapları, yaşam sürelerini üç şekilde aşar:
Diktiği ağaçlar ile, yetiştirdiği çocuklar ile ve yarattığı eserler ile…”

Bu nedenle, çalışmak, üretmek ve faydalı olmak yaşamak demektir.

Tanımı ve ölçülmesi güç
Çok farklı boyutları olan

YAŞAM
KALİTESİ

Zaman göre değişen
Mekana göre değişen

İnsanların birey ve topluluk
olarak özlemlerini
gerçekleştirebilmeleri

Kişiye göre değişen
Göreceli ve öznel
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•
•
•
•
•
•
•
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Yemek, su, barınma, uyku, seks gibi biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması,
Güvenlik, tehlikelerden korunma ihtiyaçlarının karşılanması,
Bir gruba ait olma, aile, ilişki kurabilme, sevgi görme ihtiyaçlarının karşılanması,
Bağımsız davranabilme, toplumda saygın bir konum elde edebilme, başarılı olabilme
ihtiyaçlarının karşılanması,
Bilgi ve deneyimini geliştirme, yaşamda anlam bulabilme gibi zihinsel ihtiyaçlarının
karşılanması,
Güzellik, sanatsal zenginlik gibi estetik ihtiyaçlarının karşılanması,
Kendini geliştirme, farklı deneyimler edinebilme gibi güdülerinin karşılanması,
Başkalarının kendilerini geliştirebilmelerine yardımcı olabilme güdülerinin
karşılanması gibi.

Tıkınmak

• Keyifli yemek yemek

Örtünmek

• Moda oluşturmak

Barınmak

• Estetik değerleri yüksek
ortamlarda yaşamak

Zenginleşmek

• Paylaşmak

Bilgi Edinmek

• Bilgi Üretmek

Kalite de aslında genel kabul gören dayanıklılık, estetiklik, standartların
üstünde gibi tanımlamalar değil, beklentilerin aşılmasıdır.
Bu nedenle, kalite dinamik bir kavramdır ve karşılanan her beklenti
kalite kavramını bir ileri aşamaya taşır.
Hedef
Belirle

Planla

İyileştir

Uygula

Ölç

Mutluluk ve başarının
ortak paydası bireyin

kendisi ve başkalarının
hayatında olumlu etki

yaratabilmesidir.

Çalışmak önemli bir zenginliktir
• Maddi

• Sosyal

• Bireysel
Gelişim
Çalışmak, insana
yaşamının bugününü,
yarınını ve risklerini
yönetmek için finansal
kazanç sağlar.

“İşleyen demir, ışıldar.”
İnsanın bilgi düzeyi,
problem çözme
yetkinlikleri, yeni
teknolojilere uyum
yeteneği gibi birçok
önemli konuda
gelişimine katkıda
bulunur.

Çalışma hayatında
tanışılan iş arkadaşları,
müşteriler, tedarikçiler,
işbirliği ortakları
insanların özel hayatına
da kalite katar. Bu
dostluklar, insanın
sosyal gelişimine
destek sağlar.

İş, insana sonuç
elde etmesi için önemli
imkanlar
sunar. Çalışanın
kullanımına sunulan
makina, ekipman,
tedarik zinciri ve sosyal
çevre işini iyi yapanlar
için önemli bir güç
kaynağıdır.

• Etki
Alanı

Çalışmak mutluluk ve başarının anahtarıdır

Çalışarak elde edilen çok yönlü
“zenginlik” bireyin kendisine
ve çevresine olumlu etki
yaratmasına fırsat sağlar

Çalışmak, bireyin kendi
hayatını şekillendirmek üzere
inisiyatif almasıdır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Özgüvenli
Kişisel hedefleri ve değerleri olan
Ne yapmak istediği konusunda bir vizyona sahip
Geleceği gözlerinin önünde canlandırmak için
özel çaba gösteren
Odaklanabilen
Zaman planlaması yapan
İnisiyatif alıp, sorumluluk üstlenen
Yenilgileri kabullenip, onları aşma konusunda
kararlılık gösteren
Kendisini sürekli geliştirme çabasına sahip

Kişiler başarılı ve mutlu olurlar

“Eylemin başlangıcı,
sorumluluk almaya hazır
olmaktır.”
Dietrich Bonhoeffer

Yaşam, ancak sürekli pedal çevirdiğinizde
mutluluk veren bir gezintiye dönüşür

Hedef
Belirle
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Uygula

İyileştir

Ölç

Hedef
Belirle

Planla

İyileştir

Uygula

Ölç

İnsanlar topluluklar halinde yaşamaya
başladıklarından bu yana;
almak
Alınan kararları
Çıkarlarını
Çatışmaların

sağlamak
yerine getirmek

amacıyla etkin çalışan mekanizmalar,
ve
kurmaya çalışıyor.

Paydaşların birbirlerine ve kurumlara güven duyması
uygulama etkinliğini artırıyor, işlem maliyetlerini azaltıyor,
gelişmeyi hızlandırıyor.

•İnsanlar ortak hayallerini gerçekleştirmek ve risklerini
yönetmek üzere

•Paydaşların kurumlara

kurarlar.

duymalarını sağlamak,
hem bu kurumların
yı yakalamalarını,
hem de istenilen sonuçlara
kullanarak ve
olarak ulaşılmasını sağlar.

•Socrates’in öğrencisi olan Eflatun (Platon M.Ö. 428-348) felsefe okulu
Akademia’yı kurmuştur. İbn Arabi kendisinden Yunanlı Üstad diye bahseder.
Aristo (M.Ö. 384-322) Eflatun’un Akademia’dan öğrencisidir. Kendisi de Lycee adlı
felsefe okulunun kurucusu ve Akademia’da yetişen, Doğu ile Batı’nın birleşmesi
idealine inanan, filozof komutan Büyük İskender’in hocasıdır.

•

•Etimolojik olarak ‘Governance’ kelimesi eski Yunancada yönlendirme (‘steering,
guiding’) mânasına gelen ‘kybernao’ kelimesinden gelir.
Kontrol ve gözetim (‘control & oversight’) kavramları ile de alâkalıdır.

•

•Yönetişim, yönlendirme ve gözetme (‘guidance & oversight’) içerir.
•İyi yönetişim, iyi yönetimin yeşermesi ve sürdürülebilirliği için doğru iklim ve
kültürün oluşturulmasını ve korunmasını gerektirir.
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Yönetişim: Doğru işin belirlenmesi
Kurumların stratejik önceliklerinin, hedeflerinin, risk iştahının ve sınırlarının
belirlenmesi; yöneticilerinin seçilmesi ve motive edilmesi; belirlenen hedefler
doğrultusunda, belirlenen sınırlar içerisinde ve etkin olarak çalıştıklarının
gözetilmesi
Özetle, Ne Yapılacağı, Hangi Kurallar İçerisinde Yapılacağı

Yönetim: İşin doğru yapılması
Kaynakların belirlenen doğrultuda kullanımı, işin organize edilmesi,
operasyonların yürütülmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi
Özetle, Nasıl Yapılacağı

1.Önerinin geliştirilmesi
2.Önerinin değerlendirilmesi (Onay veya Reddedilme)
3.Onaylanan önerinin uygulanması
4.Uygulamanın değerlendirilmesi (Ödül, yaptırım, öğrenme)
1. & 3.

Yönetim Hakkı

2. & 4.

Yönetişim Hakkı
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Potansiyel asil - vekil çıkar çatışması alanları:
•
•
•
•
•

Yolsuzluk
Kayırma
Tembellik
Riskten kaçınma
Aşırı risk alma

•
•
•
•
•

Finansal
Entelektüel
Politik
Grup bağımsızlığı
Duygusal

Dengeli değerlendirme boyutları:
•
•
•
•
•

Risk-fayda dengesi
Kısa dönem – uzun dönem
Farklı paydaşların çıkarları
Etik değerler – Piyasa gerçekleri
Denetim – inisiyatif almanın özendirilmesi
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Yönetenlerin esas odağı
kurumun
ve
yönünde
hareket etmek olmalı.
Öncelik herhangi bir paydaşın
çıkarları değil,
olmalı.
Kurumun uzun vadeli çıkarının
paydaşlar ile
ilişkisi
kurmak olduğu unutulmamalı.

mevcut olan
tüm önemli bilgileri
dikkate alarak verilmeli.
Kurumun çıkarları doğrultusunda
ve
çerçevesinde
hareket etmeli.
Mevcut tüm alternatifleri
değerlendirdikten sonra
verdikleri kararların,
kurumun
çıkarlarına uygun olmasına
dikkat etmeli.

Paydaşların haklarını
kullanmalarına yönelik oylamalar
öncesinde,
çıkar çatışması yaratabilecek
işlemler konusunda
tüm taraflara tatmin edici
verilmeli.
olmak üzere
sistemler kurulmalı ve
ana ilke olmalı.

• Tüm paydaşların

duyduğu kurumlar ve bu kurumların
için gerekli süreçler ve kültürün benimsenmesidir.

• İyi yönetişim, bütün yönetim süreçlerinin
,

,

•

,

,

,

ve

bir şekilde yapılmasını içerir.

kazanılması ancak karar süreçlerinde;
• Kurumun kararlarından etkilenen paydaşların çıkar ve beklentilerini
bakış ile gözetilmesi
• Kaynak kullanımında ve karar almada

bir anlayışın benimsenmesi

• Kararlar alınmadan önce nedenlerinin ve olası sonuçlarının,
karar sonrası ise gerçekleşen etkilerinin
ve veriye dayalı olarak

• Alınan kararların
•

ve verimliliği ile ilgili
bir anlayışın benimsenmesi ile gerçekleşir
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İşbirliği kurulan tarafla Kişi ve kuruma duyulan
ilişkiler sağlam temelli saygı ve güveni artırır.
olarak gelişir,
Sorumluluklarını
faaliyetlerin sürekliliği
zamanında ve
garanti altına alınır,
doğru şekilde
verimlilik sağlanır,
yerine getiren kurumlar
yaratılan değer artar, tüm paydaşlarına karşı
tüm faaliyetlerde
güçlü konumda olurlar.
tutarlılık sağlanır.
Kaynak kullanımında
etkinlik ve sorumluluk
bilincinin gelişmesi
sağlanır.

Kaynak kullanımında
etkinlik ve
sorumluluk bilincinin
gelişmesi sağlanır.

Sistem ve kural temelli
işleyişi benimsemek,
tüm paydaşlar gözünde
güveni artırır.

Kurum faaliyetlerinin
planlanmasında,
uygulanmasında ve
sonuçlarında
şeffaflığın sağlanması ile
güven oluşturulur ve
paydaşların kurumu
tercih etmeleri sağlanır.

Kurum faaliyetlerinde
ana hedeflere,
doğru hedef kitleye,
doğru yöntemlerle
yaklaşımın
belirlenmesi sağlanır.
Az kaynak ile
maksimum etkililik
yaratılır.

Değer yaratma,
bilinç oluşturma,
sahiplenme ve
sürekliliği sağlar,
kurumda
bilgi ve deneyimi
derinleştirir.

İyi Yönetişim, karar verenlerin yetkilerini kötüye kullanmalarının önlenmesini değil,
Yetkilerini
,
ve
şekilde kullanmalarını sağlar.
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KAMU
KURUMLARI

• Sadece öncelikler üzerinde değil, aynı zamanda süreçlerde de iyi yönetişim
• 21.yy’da toplumsal kitlelerin kararlara katılım isteği ile yeni bir katılımcı demokrasi şekli oluşuyor,
paydaşlar toplumsal kararlarda seçilmişler ile birlikte rol alıyor
• Katılımcılığın özendirilmesi, tutarlılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, kararların ve uygulamaların adil
ve etkin olması

SİVİL TOPLUM
KURUMLARI

• Uyulacak standartların belirlenmesi, kararlara dayanak olacak bilgilerin toplanıp yayılması, çözümler
üretilmesi ve katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesi konularında hem zorlayıcı, hem de yardımcı
rol
• Rollerinin seçilmişlerin yerini almak değil, katılımcı bir anlayış ile onları desteklemek ve iyileştirmek
için sorgulamak olduğu unutulmamalı

ÖZEL SEKTÖR
KURUMLARI

• Şirketlerin sorumlulukları, hissedarlarına kâr üretmenin ötesine geçiyor ve sürdürülebilir bir dünya
için kaynakların etkin kullanılması önem kazanıyor
• Paydaşlarına güven sağlayabilen kurumlar, tüm değer zincirinde daha çok kaynağı harekete geçirip
vizyonları doğrultusunda yönlendirerek, başarıya daha kolay ulaşabiliyorlar ve sürdürülebilirliği
sağlayabiliyorlar
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• Kurallar önemlidir ancak iyi yönetişimin temel ilkelerinin ruhunu
anlamaksızın, sadece otoritelerce oluşturulan kurallara uyum için
atılan adımların yönetişim kalitesini geliştirmesini beklemek
gerçekçi değildir.
• İyi yönetişim bir kültürdür, bir iklimdir, bir davranışlar bütünüdür.
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• Olumlu düşünmek,
• Güvenilir olmak,
• Sürekli gelişmeye ve
insanlara faydalı olmaya odaklanmak.

“Sen düşünceden ibaretsin.
Geriye et ve kemiksin.
Gül düşünür gülistan olursun.
Diken düşünür dikenlik olursun."
Mevlana
"Sen sana ne sanırsan,
Ayruğa da (ötekine de) onu san;
Dört kitabın manası budur,
Eğer var ise."
Yunus Emre
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“Yaşamak demek çalışmak, üretmek,
faydalı olmak demektir....”
Kurumlarına güven duyulan toplumlarda
yaratılan faydanın sürekliliği,
yaşam kalitesi ve mutluluk artar.
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