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Değişim Yönetimi mi, Değişim Liderliği mi? 

Yazar: Esra ERTEKİN GÜLBAY 

Doğduğumuz günden bugüne doğru, hayat hikâyemizi okusak veya izlesek şunu görürüz ki; hepimizde 

kesinlikle ortak olan bir şey varsa o da “her şeyin sürekli değişmiş olması”dır.  İnsanoğlu her zaman 

sahip olduklarından daha farklı olanın peşinde oldu ve olmaya devam edecek.  Bu, doğamız gereği 

“farklı olanı arayış” yolculuğunda da değişim kaçınılmaz. 

Değişimi kurumsal çerçevede; bir organizasyonun, sürecin, operasyonun işleyişinde gerçekleşecek 

değişikliklerde, yönetim seviyesindeki kişilerin iş yapış şekillerini; olası tüm riskleri de belirleyerek, 

yönetmeye çalışmak şeklinde tanımlayabiliriz. 

Değişim denince akla gelen en önemli isimlerden birisi de John Kotter. Yönetim bilimi ve değişim 

yönetimi konularında önemli çalışmalar yapan Kotter, liderlere strateji geliştirmeleri ve bunları hayata 

geçirmeleri konusunda yardım etmek üzere Kotter International’ı kurmuş, aynı zamanda Harvard 

Business School Konosuke Matsushita Liderlik Profesörü olarak çalışmalarına devam etmiştir.   Değişimi 

8 aşamada yönetmek gerektiğini anlatan “Leading Change” kitabının yazarı olan Kotter, Değişimi 

Yönetmek ve Değişime Liderlik etmek arasındaki farkı dile getirirken, değişim yolculuğuna çıkan 

herkese önemli mesajlar vermektedir. 

McKinsey tarafından yapılan araştırma, transformasyon yani dönüşüm süreçlerinde şirketlerin yüzde 

70’inin başarısız olduğunu ve başarısızlığın yüzde 50 oranında başlangıç safhasında gerçekleştiğini 

ortaya koymuştur. 

IBM, iş ortamında gerçekleşen değişikliklerin zorluğunun nasıl algılandığını ve kurumların sürdürülebilir 

değişim kabiliyetlerini belirlemek için, 2014 yılında 48 farklı ülkede, 1400 profesyonelin katıldığı bir  

araştırma yaptığında ortaya çıkan sonuçlar; katılımcıların yüzde 20’sinin değişimi yönetme konusunda 

başarılı algılandığı, yüzde 87’sinin kritik projelerde değişim yönetimine yeterince odaklanmadığı, 

sadece yüzde 40’ının gelecekte değişim yönetiminde başarılı olabilecek, doğru becerilere sahip 

oldukları ve organizasyonların sadece yüzde 49’unun yöneticilerini değişimi yönetmek konusunda 

yetkili kıldığı yönünde olmuştur. 

Bir gün uykudan uyanıp, “Artık değişmenin zamanı geldi, rekabet ve piyasa koşulları bunu gerektiriyor, 

dünya başka bir yere gidiyor, biz de bunu izlemeli ve bir şeyleri farklı yapmalıyız” diyerek kolları sıvayan 

ve yaptığı yatırımlarla yarı yolda kalan birçok organizasyon sayabiliriz, siz okuyucularımın da eminim bu 

konuda örnekleri vardır. 

Peki, başarısız olan yüzde 70 dönüşüm hareketinin yüzde 50’si neden daha ilk aşamada beklenen 

sonucu veremiyor bakacak olursak; değişim liderinin inanç yaratamaması ve gerekliliğin net bir şekilde 

ifade edilmemiş olmasını 2 ana neden olarak görürüz.  Bu nedenlerin temelinde ise, organizasyonlarda 

DEĞİŞİM KÜLTÜRÜ yaratılmadığını, STATÜKOCU ve YENİLİKTEN UZAK bir tarzın benimsendiğini, “BİZDE 

BÖYLE YAPILIR, SİZ BİLMEZSİNİZ” yaklaşımları ile sorgulayan, yenilikçi yeteneklere şans verilmediği 

dikkatimizi hemen çeker. 

Değişimi yönetmek mi, değişime liderlik etmek mi? sorusu işte bu noktada çok kritiktir. Sürdürülebilir 

değişim için, yani bugün ve gelecekte sürekli gelişim için, bir gün uykudan uyanıp değişmek 

gerekeceğini düşünmeyen organizasyonlar, başarılı olan yüzde 30 içinde yer alanlardır. Bunlar değişimi 

bir yaşam tarzı haline getirmiş, geçen her günün içinde küçük projelerde dahi prensiplerle hareket 

ederek değişimi tabana yayabilmişlerdir. 



 

Değişim; zaman, süreç, kaynak ve tek lider ile yönetilecek bir olgu değildir. İkna, takdir, iletişim ve takım 

ile gerçekleşebilecek bir süreçtir.  

Dönüştürmek istediğimiz, farklı yapılandırmak istediğimiz her durumda;  

Neden? sorusunun cevabını istisnasız herkesin bildiğinden emin olmalı, herkesin dahil olabileceği 

aktiviteler tanımlanmalıdır, 

Yetenek setleri ve uzmanlıklar/uzmanlar geliştirilmelidir ki, süreklilik sağlansın ve zorlukları 

yönetebilecek bir DEĞİŞİM MİMARLARI grubu oluşsun, 

Aşağıdan yukarıya tüm organizasyonu kapsayacak DEĞİŞİM KÜLTÜRÜ oluşturulmalıdır, 

John Kotter’in 8 aşamalı yaklaşımı bize bu süreçte rehber olabilecek etkili bir araçtır. 

Değişimin gerekliliğini anlatın - ilham veren liderlikle gelecek ve bugün karşılaştırmasını yapın, 

Yalnız kovboy olmayın, değişim mimarlarınızı belirleyin, 

Vizyonunuz; kısa, anlaşılır ve duygusal motifler içersin, herkes için anlamlı olsun, her çalışan bu vizyon 

içinde kendisi için olan, samimi bir neden bulabilsin, 

Vizyonu anlatmanız yetmez, rol model olmalı, değişimin kendisi olmalısınız, 

Zorluklarla, engellerle başa çıkmalısınız, geribildirim almalı, değişimden etkilenecek kişilerin nabzını 

tutmalısınız, 

Projeyi küçük parçalara ayırmalı ve küçük değişimlerin sonuçlarını ve kazanımları kutlamalısınız, 

herkesin takdir edilmeye ihtiyacı vardır. CEO’nun bile… 

Yukarıdaki 6 aşama sürekli tekrar edilmeli ve gözden geçirilmelidir, 

Fabrika ayarlarına dönmemek için değişimi yerleştirin, tüm süreçlerde işlerliğinden emin olun, kültür 

olarak yerleşmesi için tekrar tekrar gelmek istediğiniz noktaya her alanda ulaştığınızdan emin olmak 

için kontroller yapın. 

Ve tüm bu basamakların yemek içmek kadar normalleşmesini istiyorsanız; 

Değişimi sadece yönetebilecek değil, değişimi proaktif olarak tetikleyecek, 

Bu ruhu takımlarınıza getirecek, 

Risk almaktan korkmayan, 

Her gün yapmaktan korktuğu tek bir şeyi bile yapmayı alışkanlık haline getiren, 

Var olan düzeni hiçbir zaman ideal olarak kabul etmeyen, 

daha da önemlisi, tüm bunları tek başına yapmayı başarı değil, başarısızlık olarak gören yetenekleri 

bulun ve onların  yolundan çekilin. 

Roberto Goizueta’nın dediği gibi, “Eğer önümüzdeki 10 yılda, geçmiş 10 yılda yaptıklarımızla başarıya 

ulaşabileceğimizi sanıyorsak yanılıyoruz. Başarılı olmak için var olanı değiştirmek gerekiyor.” 
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