TBMM Başkanı Cemil Çiçek

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım

Enerji Bakanı Taner Yıldız

Yorgancılar: OVP’nin rehberliği her zamankinden daha önemli
ABD-AB Serbest Ticaret Anlaşması’nda Türkiye mutlaka yer almalı
EBSO makine ve elektronik sanayicilerinin yurt dışı atağı
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Gelecek için
kurumsallaşma
Berk Kuter

Kuter Danışmanlık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Kurumsallaşma, bir
şirketin kişilerden
ziyade kurallara,
standartlara,
prosedürlere sahip
olması, kendisine
özgü davranış
biçimlerini, iş
yapma yöntemlerini
edinmesi ve bu
sayede diğer
şirketlerden
farklı bir kimliğe
bürünmesi süreci
olup, işletmenin
sistem haline
getirilmesidir.
Aslında
kurumsallaşma,
gerçek manada
ve tam olarak
markalaşmadır.
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apılan tüm araştırmalar,
dünyada ikinci kuşağın
yönetiminde varlığını
sürdürebilen şirketlerinin
oranının yüzde 12’den az olduğunu
göstermektedir. Bu açıkça işaret
etmektedir ki; işletmelerin zamanla
büyümesi, teknolojideki hızlı değişim,
rekabet, ekonomik krizler ve
küreselleşme gibi nedenlerle işletmelerin
işin uzmanları tarafından yönetilmesi,
bir başka deyişle “kurumsallaşmaları”
kaçınılmaz olmuştur. Çok net bir ifade ile
kurumsallaşmayan şirket, hızlı yaşar ama
genç ölür. Günümüz ”one-man show”lar
için hiç de uygun değildir.
Genel olarak, kurumsallaşma en
çok aile şirketleri için öncelik arzeder.
Aile şirketlerinde kurucular, son derece
girişimci ruha, güçlü liderlik yeteneklerine
ve vizyonuna sahip olan kişilerdir. Ancak,
işletmeler belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında artık kurucular tarafından layıkıyla
kontrol altında tutulamamakta, sürekli
gelişen sermaye, işgücü ve bilgi gibi sistemin mutlak girdilerinin işletmelere temini
mümkün olamamaktadır.
Aile şirketleri için bir diğer olumsuz
etmen de aile şirketlerinde farkına bile
varılmadan icra edilen ve diğer çalışanların motivasyon, performans, bağlılık ve
güvenlerini çok ciddi anlamda olumsuz
etkileyen nepotizmdir. Nepotizm, kişilerin sadece akrabalık ilişkileri esas alınarak

istihdam edilmesine veya terfi edilmesine
denmektedir ve kurumsallaşmanın önündeki en büyük engel olarak değerlendirilmektedir.
Şirketlerde en sık rastlanan ve belli
bir büyüme aşamasına ulaşınca onların
yaşamlarını tehdit eden eksiklikler özetle
şöyledir; uzun soluklu stratejik planlar
yapılmaması, yazılı olarak alınan kararların uygulanmaması, çabuk karar alıp
çabuk vazgeçme, ayrıntılara takılıp önemli
konuları atlama, kayıt dışı çalışma, yeterli
iç denetim mekanizmalarını oluşturmama,
muhasebeyi sadece vergi amaçlı tutma,
finansmanın önemini yeterince algılamama, çocukları yönetime hazırlama planlamasının yapılmaması ve aile anayasasının
olmaması.
Bu aşamaya yaklaşan bir şirketin
patronunun tipik şikayetleri ise; işlere yetişememek, kalifiye eleman bulamamak,
elemanların sadakatsizliği, kendine zaman
ayıramamak, bıkkınlık ve benzerleridir.
Tüm bu sorunların çözümü olan kurumsallaşma, bir şirketin kişilerden ziyade
kurallara, standartlara, prosedürlere sahip
olması, kendisine özgü davranış biçimlerini, iş yapma yöntemlerini edinmesi ve
bu sayede diğer şirketlerden farklı bir
kimliğe bürünmesi süreci olup, işletmenin sistem haline getirilmesidir. Aslında
kurumsallaşma, gerçek manada ve tam
olarak markalaşmadır. Kurumsallaşma
yolunda önemli olan, kabul edilen ilkelerin
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ve kuralların herkes tarafından bilinmesi,
benimsenmesi ve uygulanmasıdır. Bu
yönetim tarzında, patron icranın sadece
tamamlayıcısı ve karlılığın gözetmenidir.

l Yetenekli ve deneyimli profesyoneller şirketiniz ile çalışmak istiyorlar mı?

Kurumsallaşma bir süreç olmakla
beraber bir anlayış ve felsefedir. Başlangıçta, tüm aile fertlerinden fedakarlık
beklenmektedir. Bunlara ilaveten,
kurucu patrondan sonra liderliğin kime
geçeceği hususu da bir şirket için hayati
önem taşır. Kurumsallaşmada, dikkat
edilecek nokta, bu sürecin işletmede
hantallaşmaya ve rijitliğe yol açmamasıdır. Ayrca altını çizerek belirtmek
gerekir ki, kurumsallaşma asla işleri
profesyonellere bırakmak değildir.

l Şirketin yönetim kurulunda aile dışından profesyoneller yer almakta mıdır?

Bir başka önemli nokta da, kurumsallaşmada hem aile dışından hem de
icra işlerinden bağımsız üyelerin yönetim kuruluna dahil edilmelerinin stratejik
önem taşıdığıdır. Bağımsız yönetim
kurulu üyeleri, konumlarından dolayı
hem şirket içi reformların gerçekleştirilmesinde daha açık sözlü davranabilirler
hem de şeffaflığın ve objektifliğin şirkete
yerleşmesini sağlamış olurlar.

Cevaplarınız yol
haritası olacak
Son olarak, şirketinizin kurumsallaşma düzeyini, aşağıdaki sorulara cevap
vererek kendi
kendinize tespit
edebilirsiniz:

l Onları şirketinizde tutabiliyor
musunuz?

l Yıllık bütçe ve hedefler yazılı olarak
belirlenmiş midir? Her personel ve
departman kendi payına düşen bütçe
hedeflerini bilmekte midir?
l Terfilerde objektif kriterler rol
almakta mıdır?
l Şirketinizde çalışanlara “iç müşteri”
gözüyle bakılmakta mıdır?
l Şirketinizde insan kaynakları, satın
alma, muhasebe, finansman, üretim, pazarlama gibi birimlerinin iş akışları belli
midir? Düzenli olarak raporlar sunmakta
mıdırlar?
l Stratejik hedeflere ulaşılmasını
sağlayacak performans yönetimi, kariyer
planlama, yetenek yönetimi gibi insan
kaynakları uygulamaları yürürlükte
midir?
l Her iş için talimat, prosedür, iş
tanımları ve prosesler belirli midir?
Herkes buna uymakta mıdır?
l Giderlerinizi ve maliyetlerinizi
gerçek anlamda kontrol edebiliyor

musunuz?
l İdari işlerin ele alınması da dahil
olmak üzere, işe başlama saatinden,
kıyafet anlayışına, yönetici atamalarından, ödeme alışkanlığına kadarki bütün
şirket uygulamalarında kurumun kendisine has ilkeleri ve kuralları var mıdır?
Örneğin, şirketle ilgili herhangi bir karar
alınacağında, bu işe kılavuzluk eden ve
herkesin bildiği belirli bir davranış tarzı
var mıdır?
l “Müşteri memnuniyeti” kurulunuz
var mıdır? Herhangi bir müşteri şikayeti
nasıl ve ne kadar sürede cevaplandırılmaktadır?
l Müşteri memnuniyetini periyodik
olarak ölçmekte misiniz?
l Ürünlerinize yazılı garanti verilmekte midir?
l Kurum içi ve kurum dışı iletişim
sistemli bir biçimde sağlanmakta mıdır?
Şirketinizde “Bütünsel Pazarlama İletişimi” uygulanmakta mıdır?
l “Kurumsal Kaynak Planlaması”
yönetim sistemine sahip misiniz?
Yukarıdaki sorulara verdiğiniz cevaplar
içinde HAYIR’lar var ise acilen kurumsallaşma çalışmalarına başlamanız
gereklidir.

l Şirketinizin
herkesçe bilinen
ve yazılı misyon
ve vizyon
tanımları var
mıdır?
l Uzun vadeli
kurum stratejisi
var mıdır?
l Şirketin
organizasyon
yapısı (personel kalitesi ve
yönetim tarzı)
kurum stratejisini desteklemekte midir?
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