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ÖZET
Ça m zda her alanda çok yo un bir rekabet ve de i im süreci
ya anmaktad r. Bu de i imden en çok etkilenenler ise i letmeler ve
üretim sistemleri olmu tur. Bu nedenle ba ar y arzulayan i letmeler
de i ime ve yeniliklere aç k olmak zorundad rlar. Bunun için yeni
teknolojiler ve bu teknolojinin finansman büyük bir önem arz
etmektedir. Bu çal mada; i letmelerde büyük etki yaratan de i im
süreci vurgulanm , üretim sistemlerinde de i ime neden olan
faktörler ve bu de i imin finans fonksiyonuna etkileri ele al nm t r.
ABSTRACT
There has been a constent change and computation in this
century. The most effected once from these changes are businesses
and their production systems. Because of this, businesses want to be
successifull must adapt these changes and innovations. That is while,
new technologies and their finances are very important. In this study,
we emphasize the effects of change process, affecting factors of this
change on finance function.
I. LETMELERDE DE
M SÜREC
Dünyadaki geli meler do rultusunda makro ve mikro düzeyde
tüm organizasyonlarda de i imin kaç n lmaz oldu undan söz
edilmektedir. Bugün i letme çevreleri eskiye oranla daha h zl ,
kompleks, ve de i ken bir yap ya sahiptir1. E er organizasyonlar
gelecekteki amaçlar na daha h zl bir biçimde ula mak istiyorlarsa
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özellikle strateji geli tirme ve de i ime uyuma çok büyük önem
vermek zorundad rlar.
De i im süreci, ilk olarak ekonomiyi ve
i letmeleri
etkilemi tir. Bu nedenle yeni dünya ko ullar kar s nda yeniden
yap lanmaya ilk geçenler, i letmeler olmu tur2. - letmeler de i en
çevre ko ullar n n yaratm oldu u yeni durumlara adapte olabilmek,
rekabet avantajlar n artt rabilmek için sürekli bir aray ve de i im
içinde bulunmaktad r. Aksi durumda, ya, sistem onlar de i ime
zorlayacak veya rekabet edemeyerek piyasadan silinebileceklerdir.
De i imde maliyet, kalite, hizmet ve h z ça m z n en önemli
kavramlar d r. - letmelerin bu de i imi gerçekle tirebilmeleri için,
öncelikle global bir vizyon olu turmalar ve bunu çal anlar yla
payla malar gerekmektedir Daha sonra i letmenin yap s nda ve
yönetim eklinde üretim, pazarlama ve insan kaynaklar yönetiminde
radikal de i melere gereksinim vard r. Ça m z bilgi ça oldu una
göre, elde edilen bilginin, i letme içinde h zl ve kolay ak
sa lanmal d r. Bunun için gerekli yap ve yönetim eklinin
olu turulmas bir zorunluluktur3. Bilgi teknolojileri sayesinde herkes
do rudan bilgiyi elde edinilebilir hale gelmi tir. Bu nedenle,
i letmelerde kademeler azalt larak, yönetim kademelerinin rolleri ve
etkinlikleri de i ime adapte edilmesi i letmeye de er kazand racakt r.
A)
TEKNOLOJ-K
GEL-DMELER
VE
B-LGTEKNOLOJ-LERBilgi teknolojileri, verilerin kaydedilmesi, saklanmas belirli
bir i lem sürecinden geçirilmesi ile bilgilerin üretilmesi, üretilen
bilgilere eri ilmesi, saklanmas , aktar lmas gibi i lemlerin en iyi
ekilde yap lmas na olanak sa layan teknolojileri tan mlamada
kullan lan bir kavramd r4. Bilgi ve beraberinde ileti im teknolojisinin
geli mesi birbirine ba ml
ve tamamlay c
bir
ekilde
gerçekle mektedir. Özellikle, bu iki alandaki geli meler üretim
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Frederick D.BUGG-E, “The Four Phases of -nnovation” , Journal of Business
Strategy Vol.22, No: 5, September/October 2001, s.37
3
ZORKO, s. 36-37
4
Vahap TEC-M, “Bilgi Teknolojilerinde Yeni Bir Geli me:Co rafi Bilgi Sistemleri
ve Bilgi Sistemleri Aras ndaki Yeri”, D.E.Ü. BF Dergisi C.14.,s.1, 1999,s.1-5.
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sistemlerindeki de i im ve bilgi toplumuna geçi sürecinin
h zlanmas na olumlu etki yapm t r.
l980 sonras ya anan son derece h zl geli melere özellikle
ileti im teknolojilerindeki geli melerin altyap s n olu turdu u kabul
edilmektedir. Özellikle bilgi ve ileti im teknolojilerindeki yenilikler,
haberle me ve ula m maliyetlerini azaltarak i letmeleri, ülkeleri ve
piyasalar birbirinden ay ran zaman, yer ve maliyet gibi engelleri
büyük oranda ortadan kald rm t r. Bu sayede uluslararas finans
piyasalar nda finansal i lemler kesintisiz olarak yirmi dört saat
yap labilir hale gelmi tir. Reklamlar yoluyla mal ve hizmetlerin
tan t m kolayla t ndan tüketiciler uluslararas i letmeler taraf ndan
üretilen daha ucuz ve kaliteli mal ve hizmet çe itlerini yak ndan
tan ma f rsat bulmu lard r5. Temelleri mikro elektri e dayanan h zl
teknolojik geli meler, ba ta üretim sistemlerini rekabetin eklini,
pazarlar n yap s n ve finans piyasalar n etkilemi tir. Art k teknoloji
uluslar n rekabet yetenekleri belirleyen en önemli bir parametre kabul
edilmektedir6. Ayn zamanda teknolojik alandaki bu geli meler
ileti imi yayg nla t r p, h z n art rarak, toplumlar birbirlerine daha
da yak nla t rm t r. Bu nedenle teknolojinin bu özelli i de i iminin
ortaya ç kmas nda önemli bir faktör olarak say lmaktad r.
B)
ÜRET-MDE
AR-GE
VE
TEKNOLOJ-K
BEL-RLEY-C-L-K
Teknoloji, globalle menin en kritik unsurlar ndan biridir.
Sa lad
f rsatlar ve de i imin gerçekle tirmesindeki rolü ile
teknoloji de i im sürecinin en etkili ve belirleyici faktörü haline
gelmi tir. Bu nedenle üretim ve finansman konular nda karar
mekanizmas nda olanlar ve i letme yöneticileri için de en önemli
kriterlerden birisi teknoloji olmaktad r7. Günümüzde global
ekonomide tüm etkinlikler teknoloji ile i birli i içindedir. Böyle
olunca yüksek teknoloji kullanmak için de gerekli altyap
5

Sunny BAKER, “Global E- Commerce, Local Problems”, Journal of Business
Strategy, Jully Agust, 1999, Vol 20 No 4 s, 33-35.
6
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C.6, Yaz 1995, s.17
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yat r mlar n n gerçekle tirilmesi kaç n lmaz olmaktad r. Teknoloji
kullan m ile ula lmak istenen hedeflerden biri "innovation" denilen
yeniliklerdir. Bunun süreklili inin sa lanmas da Ar-Ge çal malar n n
süreklili inden geçmektedir.
Teknoloji iki ekilde global ticaretin konusu olabilir. Birincisi,
mal ticaretini geli tirmesidir. Burada teknoloji yeni mallar n
bulunmas n ya da mevcutlar n geli tirilmesine, daha dü ük maliyetle
ve kaliteli üretilmesine olanak sa layarak d ticarette olumlu etki
yapar. Di eri de teknolojinin kendisi do rudan uluslararas ticaretin
konusu olabilir. Bir i letmenin yenilik getirici bir teknolojiye
ula mas n n iki yolu vard r. Onlardan biri yenilikleri do rudan
i letmenin kendisinin icat etmesidir. Bir di eri de ba kalar taraf ndan
üretilen teknolojinin transfer edilmesidir8. Görüldü ü gibi günümüzde
teknoloji rekabet üstünlü ü sa layan temel girdi konumuna gelmi tir.
Teknoloji üretmek için AR-GE harcamalar na büyük ölçüde kaynak
ay rmak gerekmektedir. Ancak, unu da unutmamak gerekir ki,
teknoloji tüm i letmeler için çok gerekli fakat tek ba na her türlü
problemin de çözümü de ildir9.
De i im bir sonuç olarak kabul edildi i takdirde, de i imi
sa layan faktörlerin en ba nda , teknolojik geli melerin kayna olan
Ar-Ge faaliyetleri gelmektedir. Ara t rma ve Geli tirme i letmelerin
teknik ve bilimsel bilgi ve birikimini art rmak amac yla yap lan ve
bilginin sistematik olarak toplanmas n analizini ve yorumunu
gerektiren çal malar bütünüdür. Teknik geli meler, yenilik ve
bulu lar bu çal malar sonucu ortaya ç kmaktad r.Teknolojideki
geli meler ekonomik geli meyi büyüme h z n ve toplumsal dengeleri
geçmi ten çok daha etken biçimde yönlendirilmektedir. Politik ve
ekonomik ya am ilgilendiren konular hatta insanl n gelece i,
teknolojinin vard
noktaya giderek daha ba ml oldukça, bu
alandaki yenilikler nitelik ve nicelik olarak h zla artmaktad r. H zl bir
de i imin ya and
son y llarda mal ve hizmetler çok çabuk
eskimektedirler. Rekabet moda ve tüketicilerin h zla de i en zevkleri
i letmeleri bu de i ime ayak uydurmaya zorlamaktad r10.Bu nedenle,
8

Halil SEY-DOPLU, Uluslararas* Finans Güzem Yay. -st 1994 s.744
BAKER, s. 32-35
10
Charles SHEPHERD, Pervaiz K. AHMED, From Product -nnovation To Solutions
9
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globalle me sürecinde yerini almak isteyen uluslar ve i letmeler
globalle menin belirleyicisi olan Ar-Ge çabalar na daha fazla zaman
ve kaynak ay rmak durumundad rlar.
II. ÜRET M S STEMLER NDE DE
M VE ORTAYA
ÇIKAN YEN GLOBAL BOYUTLAR
- letmeler, belirli amaçlar gerçekle tirmek üzere mal ve
hizmet üretmek için kurulmu
birimlerdir. Belirlenen amaçlara
rasyonel bir ekilde ula mak için ça n gereklerine uygun esaslar
dahilinde üretim yap lacakt r. Bu nedenle, modern yönetim biliminde,
i letmelerin gerçekle tirebilecekleri rasyonel bir hedefin saptanmas ,
organize olmalar , planlar n yap lmas , planlar n bu çerçevede
yürütülmeleri ve sonuçlar n s k s k denetlenerek amaçtan sapma olup
olmad n n ara t r lmas son derece önemlidir. Belirlenen amaçlara
organizasyonlar bir tek ki inin veya bir bölümün çabas yla ula amaz.
Tam tersine tüm bu faaliyetlerin s k bir i birli i içinde çe itli
bölümlerin koordinasyonu ile tam bir kayna mas eklinde yap lmas
zorunlulu u vard r. Bütünün herhangi bir parças aksarsa amaca
ula mak olas olamayabilir. Bu, sistem yakla m kavram n n da bir
gere idir Bu bak mdan üretim yönetiminin i letmenin genel yönetimi
ve organizasyonu içinde önemli bir yer tuttu u ve di er bölümlerle
yak n ili kisi bulundu u aç kt r.
A) ÜRET-M S-STEMLER-NDE DEP-D-M- ETK-LEYEN
FAKTÖRLER
Bilgisayar ve ileti im teknolojisindeki geli meler dünya
ticaretinde hizmet sektörünün pay n art rm üretim faktörleri aras na
bilgi faktörünün de eklenmesine neden olmu tur. Bilgi toplumundaki
geçi , bilgi teknolojisindeki geli melerle mümkün olmu tur. Bilgi
toplumunda geli en olaylar takip edebilmek bilgi teknolojilerinin
h zl geli imi sayesinde olmaktad r11. Bununla birlikte, bilgi
teknolojilerinin son derece h zl geli imini takip etmek ise neredeyse
imkans z hale gelmi tir. Son y llarda toplumsal ya amla birlikte
-nnovation: A New Paradigm For Competitive Advantage, European Journal Of
nnovation Management, Volume 3, Number 2, 2000
11
David R CHARLES., Information Technology and Production, The Global
Economy In Transition Great Britain 96 s.1; Ertan OKTAY, “-leti im ve
Globalle me”, Ekonomik Yakla)*m, C.4.Say 9, 1993, s.19.
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ekonomik yap y ve i letmeleri etkileyen birçok geli me ve de i im
ya anmaktad r. Bunlar aras nda yöneticilerin üretim yönetimi
kararlar n ve üretim sistemlerini etkileyen etmenleri u ekilde
s ralamak mümkündür12.
1. Yüksek Teknoloji ve Bilgisayarlar
Teknolojik geli melere paralel olarak bilgi teknolojisinin h zl
ve kapsaml de i mesi, üretim yönetimini de i tirmi tir. Bilgisayar
destekli üretim, yönetim sistemleri yoluyla sat n almadan da t ma
kadar tüm üretim fonksiyonlar na ili kin faaliyetler birbiriyle ili kili
planlan p yürütülebilmektedir. Sanal ürün, sanal irket, sanal pazar
kavramlar i letmelere gelecek için önemli ipuçlar sunmaktad r.
Üretimde ileri teknoloji ve bilgisayarlar kullan lmas yla ortaya ç kan
yeni önemli konu bilgisayar destekli üretim sistemleridir13.
Otomasyon önceleri insan eme i ile yap lan i lerin bilgisayar
ve kendi kendine çal an makinelerle yap lmas durumunu ifade eder.
Otonomasyon ise; otomatik hata denetimi olarak tan mlanabilen bir
kavramd r. Makinelerde veya üretim hatlar nda büyük miktarlarda
hata ç kmas n n önlenmesini sa layan bir sistemdir.
2. K5sa Ürün Ya6am E8rileri
Global pazarlarda çe itli faktörlerin ve yo un rekabetin etkisi
ile ürün ömürleri eskiye k yasla çok k salm t r. Dirketler bu durum
kar s nda pazara erken girmenin avantaj ndan yararlanmak için ürün
geli tirme sürelerini k saltmak ve maliyetlerini dü ürmek zorunda
kalm lard r.
3. Karma65k Ürün Yap5lar5
Ürünlerin kullan m giderek kolayla rken, ürün yap lar
karma kla maktad r. Bu nedenle ürün tasar m ve üretimi daha
karma k hale gelmektedir. Ürün geli tirme süresi uzat larak, artan
karma kl k için zaman kazan lmaya çal lmaktad r.
4. Yüksek Süreç Kalitesi
Tasar mdan ba layarak kalitenin tüm süreçlere yerle tirilmesi
ve kalitenin üretilmesi gerekmektedir. Kalitenin üretilmesi, her i i
12

Dan ÖZ-ALP, vd. Genel )letme, Anadolu Ün Yay., No:931, s.330-332
-rfan SÜER, “Bilgisayar Destekli Reklam Tasar m ve Üretimi”, Verimlilik
Dergisi, MPM Yay., Say 1991/2, Ankara 1991 s. 9

13
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tekrar yapmaya veya denetlemeye meydan b rakmayacak ölçüde ve ilk
seferde do ru yapmakt r. Ayr ca mü teri odakl ürünler için yo un
rekabet ortam nda mü teri gereksinimlerinin tam ve zaman nda
tatmini hareket noktas olmakt r. Kaliteyi mü teri istek ve
gereksinimleri tan mlamakta ve mü teri tatmini ile ölçülmektedir.
Mü terinin beklentilerinin de ötesine geçen yenilikçi ürünler
geli tirmek as l hedeftir.
5. Global Rekabet
Global rekabetin tüm i letmeleri etkisi alt na alm t r.
Rekabetten kaçmak adeta olanaks zd r. Bu yüzden yo un.rekabet
ortam nda üretici i letmelerin üretim maliyetlerini dü ürücü, ürün ve
hizmet kalitesini art r c ve ürünleri mü terilere daha h zl
ula t r lmas n sa layacak önlemler almalar gerekmektedir.
B)
DEP-D -M
SÜREC-NDE
ÜRET-M
S-STEMLER-NDE ORTAYA Ç IKAN YEN- GLOBAL
BOYUTLAR
Ürün çe itlili inin artt
esnek üretim sistemlerinin devreye
girdi i yo un rekabet ve homojen pazarlar n olu tu u günümüzde
i letmeler de i en ko ullara sürekli ayak uydurmak zorunda
kalm lard r. De i im sürecini ba ar yla geçen i letmeler
büyümelerini sürdürürken di erleri ya küçülmekte ya da yok olup
gitmektedirler.Yeniden yap lanma veya de i im mühendisli i (reengineering) ad n alan bu yakla m köklerini bat dan alan, radikal bir
de i im program d r14.
- letmelerin giderek globalle en teknoloji a rl kl rekabetçi bir
dünya ekonomisinde ya ayabilmeleri onlar n üretim sistemlerinde de
yeni yöntem ve teknikleri kullanmaya yöneltmi tir. Bu nedenle pek
çok i letme kitle üretimiyle olu an ölçek ekonomilerinden uzakla arak
dü ük maliyetlerle mal ve hizmetlerle çe itlilik sa layan mü teri
istekleri do rultusunda üretim tekniklerini benimsemektedirler. Ortaya
ç kan yeni sistemlerde ana ilke üretim esnekli idir. Bundan anla lan
sadece bir ürün de il birçok ürünü üretebilecek teknolojilerin
kullan lmas d r. Esnek üretim, Tam zaman nda Üretim, vb
14

Bu konuda daha fazla bilgi için bkz: HAMMER Michael, CHAMPY James;
De i im Mühendisli i, (Çev. Sinem GÜL), Sabah Kitaplar 1996
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uygulamalar bu geli meler sonucu ortaya ç km t r. A a da Ürün
geli tirme süreciyle ilgili temel yakla mlar
ve üretim
yöntemlerindeki geli melere yer verilmi tir.
1.
Ürün
Geli6tirme
Sürecindeki
Temel
Yakla65mlar
a) Önleyici Yakla m
Önleyici yakla m için genel bir tan m; “ürün ile ilgili mü teri
istek ve gereksinimlerine ili kin gerekli düzenleme de i ikliklerin,
ürün geli tirme sürecinin en ba nda yap larak proje ile ilgili
ayr nt lar n planlama a amas nda en ba ta dikkate al nm olmas ”
eklinde verilebilir15. Bu yakla m benimseyen i letmelerde, büyük
ölçüde mü teri memnuniyetinin sa land ürün geli tirme sürecinin
k sald , maliyetlerin dü ürülerek,üretim öncesi ve üretim geli tirme
sürecinde kar la lan sorunlar n azald
görülmektedir16. Önleyici
yakla m n benimseyen i letme, ko ullara uyan de il ko ullar bir
ölçüde de i tiren i letmedir. Önceden haz rl kl i letmedir. Çünkü,
ko ullar n sürekli sabit kalmayaca n bilir, ne yönde de i ece ini
tahmin etmeye çal arak, haz rl klar n buna göre yapar ve ko ullar n
önünde gider.
b) Tepkisel Yakla m
Bu yakla m benimseyen i letmeler, geli tirilen ürün
üzerindeki de i iklikleri, ürün geli tirme süreci içerisinde prototip
olu turduktan sonra uygulamaktad rlar. Tepkisel i letmeler ancak
ko ullar olu tu unda çözüm arayan bir irkettir, ko ular olu madan
görüp ona göre davranabilen bir irket de ildir. Ürüne ili kin
kavramlar n ortaya konmas yla birlikte ba layan tasar m çal malar ,
a rl kl olarak üretim departman nda çal anlar n n dü ünceleri
do rultusunda ekillenmekte ve üretilen örnekler vas tas yla mü teri
istekleri daha sonra dikkate al nmaktad r17.
15

Ronald G.DAY, Kalite Fonksiyon Yay l m , (Çev:Enternasyonel Tercüme
Hizmetleri) Ltd Dti.,-st 98, s.6-9 (I l PEKDEM-R vd; “Ürün Geli tirme Sürecinde
Proaktif Yakla m Benimseyen - letmeler ile Reaktif Yakla m Benimseyen
- letmelerin Çe itli De i kenler Aç s ndan -ncelenmesi”, 8.Uluslarars Yönetim
Kongresi, Nev ehir 2000 s.170 den al nm t r)
16
A.g.e.s.170
17
Aykut BERBER, “Ouality Function Deployment and Impacts of the

44

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

2. Üretim Sistemlerindeki De8i6im
a) Kitle Üretiminden Esnek Üretim Sistemine Geçi
Üretim sürecinde insan gücüyle yap lan ço u i lerin
makinalara b rak lmas ile ba layan süreç, daha sonralar üretimde;
standart üretim, montaj üretim hatt n n kullan lmas , otomasyona
geçi ve kitle üretim süreci ile bu geli meler devam etmi tir. Esnek
üretim metodu ile üretimdeki gereksiz i lemler, israfa yol açan
süreçler ortadan kald r lmaya çal l r. Üretim h z ile sat h z n tam
olarak birbirine uyumlu hale getirilmeye çal l r. Yal n üretim
sürecindeki parçalar n ak n n sa lanmas için JIT (Just in Time)
yakla m nda kullan lan dengelenmi çizelgeler ve sürekli ak
sa lamay olas k lan metotlar uygulan r. JIT yoluyla stoklar azaltmak
olas d r. Ancak tam zaman nda üretim için do al olarak tam
zaman nda tedarik sa lanmal d r. Bu da tedarik piyasalar n n etkin
i lemesine ba l d r18.
Üretimde esnekli in olmas maliyetlerin dü mesi ve kalitenin
artmas na yard mc olacakt r. Günümüzde ürün çe itlili inin artmas ,
teknolojik geli meler ve mü teri terciklerindeki de i meler kitle
üretiminin önemini azaltarak yerine esnek üretime b rakm t r. Ancak
u da unutulmamal d r ki esnek üretim sistemlerinden beklenen
verimin sa lanmas bilgisayar destekli üretim sistemlerinin
kullan lmas yla mümkün olabilecektir.
b)Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri
Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri, üretici bir i letmede
kullan lan tüm bilgisayar destekli sistemlerin bütünle mesini ifade
temektedir.Yani bilgisayar destekli üretim sistemleri ile bilgisayara
ba l üretim otomasyon sistemleri, karar destek sistemleri ile entegre
edilmekte ve üretim süreci otomatik olarak yönetilmektedir.
c)- bölümü ve Uzmanla ma
Günümüzde, üretim sürecinde esnek üretim sistemi yan nda
gündeme gelen yeni bir konu da i bölümü ve uzmanla maya geçi tir.
Organizationel Issues on Basic Prerequisites for Its Implementation” , . Ü. )letme
Fak. )letme ktisad*. Ens. Yönetim Dergisi, Y l l0, Say 34, l999, s.41-43
18
David RACHMAN, vd, Business Today Seventh Edition Mc Grew-Hill Inc., USA
1993, s.207
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Esnek uzmanla ma, kitle üretiminin geçerlili ini kaybetti i ileri
sanayi ülkelerinde ekonominin yeniden yap lanma sürecine insan
kaynaklar yönetimi ve teknolojinin i yerine uyarlanmas aç s ndan
esnekli i katarak alternatif ba ar l bir sistem olarak ortaya ç km t r.
Bu çerçevede, geleneksel kitle üretiminin esnek uzmanla ma sistemi,
i letmelerin de i en talebi kar lamak için insan kaynaklar n n yer ve
fonksiyonlar n n rahatl kla de i tirilebilmesine imkan tan yacak bir
yeniden yap lanmay ön görmektedir. Böylece; maliyetlerde etkinlik
sa lanarak i gücünün verimlili i art r lm olacakt r19. Esnek üretim
ve uzmanla maya geçi tam anlam yla ileri sanayi ülkelerinde
uygulanmakta olup, Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerde henüz bu
türden
yap lanmalar sa lanamam t r. Ancak; söz
konusu
kapsamdaki ülkelerin ekonomileri de dünyada ki h zl geli meler ve
globalle me e iliminden hiç üphesiz etkilenecektir. Dolay s yla,
benzer sorunlar ve yeniden yap lanmalar n bu ülkelerin gündemine
yak n bir zamanda gelece i tahmin edilebilir.
d)Sermaye Yo un Üretim Faaliyetleri
Emek–yo un üretim modeli, yerini giderek sermaye-yo un
üretime b rakm t r. Otomasyon, robotlar, bilgisayarlar ve teknolojik
ürünler son y llarda verimlili i art rm t r. Geleneksel üretim ve
montaj faaliyetlerinde eme in yo unlu u dü meye devam etmektedir.
Yeni teknolojilerin finansman da ek yat r m ve finansman
kaynaklar n gerektirmektedir.
3. Kalite Anlay565ndaki De8i6meler
Literatürde kaliteden genellikle en önemli rekabetçi üstünlük
arac olarak bahsedilmektedir. Birçok yönetsel ve teknik alandaki
sorunlar TKY(Toplam Kalite Yönetimi) çerçevesinde çözümlenmeye
çal lmaktad r. Tüm dünyada geçerli global standartlara sahip olmak
günümüz i letmelerinin her türlü faaliyetinde bir tür olmazsa olmaz
ko ul niteli ini ta maya ba lam t r. Bu aray lar ulusal s n rlar da
a m uluslararas - k talararas boyutlar kazanarak k sa sürede global
bir yakla ma dönü mü tür. TKY anlay
ve buna ba l olarak
ula lan ISO seri standartlar tüm yönetim anlay
aray lar n n
19

Numan KURUTULMUD, “Post Endüstriyel Ekonomide Kitle Üretimine Bir
Alternatif: Esnek Uzmanla ma” Müsiad Çerçeve, Y l 3, Say .3.1994,s.17
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sonucunda söz konusu gereksinimlere optimal cevap verecek ekilde
ortaya ç km durumdad r20. TKY emsiyesi alt nda toplanan konular
süreç yönetimi, kalite sistemleri, ekip çal mas , çal anlar n e itimi,
kalite maliyet ölçümü, mü teri odakl l k eklinde s ralanmaktad r 21.
Yüksek
kalite
elde
etmek
sadece
mü terileri
kar la abilecekleri olumsuz durumlardan kurtarmak demek de ildir.
Ayn zamanda memnun mü teriler olu turmak demektir. David
Garvin’e göre; stratejik kalite yönetimi için çat olu turacak ürün
kalitesinin sekiz boyutu vard r. Bunlar; ürünün performans , ürünün
özellikleri, güvenilirlik, uygunluk, dayan kl l k, hizmet yetene i,
estetik ve kalitedir22. Bu kalite standartlar ; ürünü , benzerlerinden
farkl la t rarak rekabette öne geçmenin yollar ndan biridir. Ancak
günümüzde sadece ürünün kalitesi yoluyla kurum imaj yaratma
yakla m , pek etkili olamamaktad r. Çünkü globalle menin sonucu
olarak, dünyan n her yerine teknoloji transferinin sa lanmas yla
birlikte, art k dünyan n her yerinde ayn kalitede ürün üretmek
olas d r. Kalite art k rekabet avantaj yaratmamakta, rekabete giri
art olmaktad r.
4.Üretimde Bilgi ve Teknoloji Kullan5m5n5n
Artmas5
Bugün bilgi yeni bir içerik ve yeni bir ekil kazanarak,
üretimin maliyetinde önemli ölçüde dü ü ler sa lanm t r.
Günümüzün bilgi sahipleri sanayi toplumunun sermaye sahiplerinin
yerini alm durumda gözükmektedirler. Di er taraftan bilgi ve
ileti im teknolojisinin yaratt ortam içerisinde ekonomik faaliyetler,
ulusal s n rlar n ötesine geçerek, globalle me e ilimleri göstermeye
ba lamas , ayn zamanda bölgesel grupla malara dayal bütünle me
e ilimlerini de h zland rm t r. Globalle me süreci içerisinde,
20

Baki DEN-Z, “ Toplam Kalite Yönetimi Anlay ve ISO 9000 Standard n n
Ülkemiz - letmeleri Aç s ndan -rdelenmesi”, stanbul Sanayi Odas* Dergisi, Ekim
1992, s.19.
21
Mehmet TEK-NKUD, Mehmet TATOPLU,
“Türkiyede Büyük ehir
Belediyelerinde Uygulanmakta olan Kalite Yönetiminin Temel Boyutlar n n
Belirlenmesine Yönelik Faktör-Analitik bir Çal ma”, 8. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi 25-27 May s Nev ehir 2000,s.277
22
David A GARV-N; “ Competing on the Eight Dimensions of Quality”, Harvard
Business Review, November- December 1987, s.103.
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girdilerin temini ve ç kt lar n pazarlanmas için gündeme gelen
piyasalar, günümüzde dünya ölçekli olarak dü ünülmektedir23. Bu
durumda, temel belirleyicisi bilgi olan bir bilgi ekonomisi ortaya
ç kmaktad r. Bu arada dünya ekonomisi bir piyasa ekonomisi olarak
kal p, piyasan n kurumlar n korurken, bu piyasan n içeri i büyük
ölçüde de i mi bulunmaktad r. Son otuz k rk y l içerisinde,
ekonominin merkezine yerle mi olan sanayiler, art k bilgi ve
enformasyon üretimi ve da t m yla ilgilidir ve mallar n üretimi ve
da t m faaliyetleri ise toplumsal dönü ümün bir önceki a amas n n
yani sanayi toplumunun belirleyici i leyi modelidir. K sacas ,
geleneksel üretim faktörleri toprak- emek hatta sermaye art k hiçbir
ülkeye tek ba na rekabet üstünlü ü sa lamamaktad r. Buna kar l k,
bilgiye dayal üretim yönetimi, üretimin belirleyici faktörü haline
gelmi tir.24
5. Yeti6mi6 nsan Gücüne Olan htiyac5n Artmas5
Üretimde insan o kadar önemli boyuta gelmi tir ki, di er tüm
üretim faktörlerinin önüne geçmi tir. Çünkü sistemleri sistem yapan
önem kazand ran yeti mi insan gücüdür. Bu nedenle, üretim
yönetiminde insan unsurunu yaln zca üretim faktörlerinden birisi
olarak görmek olas de ildir. Üretim ortam n n insanc l hale
getirilmesi tam zaman nda üretim sisteminin en önemli hedeflerinden
birisidir. A r yorgunluk ve stres ortam nda insanlar n kolayl kla hata
yapabilmesi belli bir ba ar için kaliteden ödün vermemeleri, rahat ve
huzurlu ortamlar n çal anlar i lerine daha fazla ba layaca
ara t rmaya gerek duyulmadan kabul edilebilecek gerekçelerdir.
Çal anlara i yerinde insiyatif kulland rma ve yeti tirme sistem
aç s ndan son derece önemlidir. Belli konularda yetkilerin i yapana
verilmesi yönetimde personeli güçlendirme (empowerment) olarak
bilinmektedir. K sacas teknolojilerin sürekli yenilenmesi ve bilginin
üretimde kullan m n n artmas yla yeti mi insan gücüne olan ihtiyaç
globalle me süreciyle daha da artm t r.

23

Hüsnü ERKAN; Bilgi Toplumu ve Ekonomik Geli)me, 3.Bask , Ankara, T.Bankas Kültür yay. l997, ,s.98-101
24
Peter F.DRUCER , Gelecek çin Yönetim, (Çev.Fikret Üçcan), - Bankas Yay. 96,
s.l0
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III. DE
M N F NANSAL ETK LER
Organizasyonlar bir tek ki inin veya bir bölümün çabas yla
amaçlar na ula amaz. Aksine tüm bu faaliyetlerin aç k bir sistem
anlay içinde, s k i birli i ve tüm fonksiyonlar n koordinasyonu ile
tam bir kayna mas eklinde yap lmas zorunlulu u vard r. Bütünün
herhangi bir parças aksarsa amaca ula mak mümkün olamayabilir.
Bu, sistem yakla m kavram n n da bir gere idir. Bu bak mdan finans
yönetiminin i letmenin genel yönetimi ve organizasyonu içinde
önemli bir yer tuttu u ve di er bölümlerle yak n ili kisi bulundu u
aç kt r. Üretim yönetiminin finansal yönetimle kesi tikleri bir çok
ortak nokta bulunur. Üretimde son teknolojilerin kullan m , kalitenin
sa lanmas , AR-GE çal malar ve yeni ürünler, ürünlerin tüketicilere
ula t r lmas
gibi çal malar için
türlü giderlere katlanmak
zorundad r. Al m-sat m
zaman n n uzunlu u, ödeme ve tahsil
zamanlar n n ve para birimlerinin farkl l , kar la lan riskler, yeni
finans tekniklerinin devreye girmesini ve finans fonksiyonunun
önemini ortaya koymaktad r. Bu yüzden gerek mevcut fonlar n etkin
kullan m n n, gerekse gereksinim duyulan fonlar n en uygun
ko ullarla sa lanmas n n, globalle me yönünde tasarlanmas
gereklidir. Bu süreçte üretim alan nda görülen de i imin finans
yönetimine etkilerini u ekilde incelemek mümkündür.
A) F-NANS P -YASALAR ININ GLOBALLEDMES Bilgisayar ve ileri ileti im olanaklar finansal piyasalar n
globalle mesindeki en önemli etmenlerdir. Uluslararas hisse senetleri
piyasas nda gözlenen ba ar n n bir bölümü hisse senedi fiyatlar n ve
bilgileri an nda tüm dünyaya en son teknolojik olanaklar kullanarak
ula t ran dealerlardan kaynaklanmaktad r. Dünyan n de i ik finansal
merkezlerindeki yat r mc lar gece yada gündüz günün her an nda
al veri yapabilmektedirler. Uluslararas ileti imin dü ük maliyeti
d ar da yat r m yap lmas n kolayla t rm t r.
Günümüzde tüm dünyadaki finansal piyasalar büyük ölçüde
bütünle me sürecine girmi lerdir. Bu ba lamda ekonomik geli mede
bilgi organizasyon ve giri imcili in öneminin artmas na da önemli
katk yapm t r. Sermaye piyasalar n n globalle mesinin temel
karakteristikleri sermaye piyasalar nda
finansal araç tür ve
tekniklerinin geli mesi, mali i lem hacminin büyümesi ve
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çe itlenmesidir. Bu durum sermaye piyasalar n n globalle mesi olarak
yorumlanmaktad r.
B) GLOBAL F-NANSAL YÖNET-M ANLAYID ININ
ORTAYA Ç IKMAS I
Finansal yönetimin amac , -i letmeler ister ulusal ister global
düzeyde faaliyet göstersin- i letmenin piyasa de erini maksimize
etmektir. Bu nedenle, global yönelimli faaliyet gösteren i letmeler,
tüm dünyada finansal piyasalar ve geli meleri incelemek durumunda
kalacak ve bu yönelim de finansal i lemlerini gerçekle tirecektir.
- letmelerin globalle me süreci içinde bulunmalar ulusal, uluslararas
finansal piyasalar da a arak, global piyasalar da izleyerek i lem
yapmalar n zorunlu hale getirmi tir25.Yo un rekabet ortam nda
büyüme ve d a aç lma çabas nda olan ve sürekli finansman s k nt s
içinde olan i letmeler yeni fon kaynaklar n n yarat lmas ve
olu turulan fonlar n etkin kullan m na gereksinim duymaktad rlar. Bu
nedenle global geli meler perspektifinde, ekonomik bir birim olarak,
fon talep eden i letmelerin yat r m ve finansman kararlar çok önemli
bir yer tutmaktad r. - letme faaliyetlerinin global ölçe e ula malar
sonucunda global finansal i lemler ortaya ç km t r.
Genel olarak yap lan amprik çal malarda da görülebilece i
gibi i letmelerin finansman yap s na bak ld nda da öz sermayenin
yetersiz ve banka borçlanmas n n toplam borçlar içinde a rl kl
oldu u gözükmektedir26. - letmelerin faaliyet dönemlerinde
gereksinim duyacaklar fonlar n hangi kaynaktan sa lanaca n n
belirlenmesi, sermaye piyasalar ndan fon talep edilip edilmemesi
finansman kararlar na ba l olarak olu maktad r. - te bu nedenle
finansal karar mekanizmas nda yer alan yöneticilerin kararlar nda
global bak aç s gerekmektedir. Çünkü, globalle en dünyada her
türlü sorunlar n çözümünde oldu u gibi ekonomik ve finansal
sorunlara da günübirlik bak aç s de il, global bir bak aç s
gerekmektedir.

25

ADIKOGLU, Globalle me sürecinde..., s.28
Rüya KADR-ZADE, )letmelerin Finansman Kararlar*n*n Ekonometrik Modeli
ve Anket Çal*)mas*, SPK Yay., Ankara, 95, s.1-4
26
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C) YEN- F-NANSAL
TEKN-KLER-N ORTAYA
ÇIKMAS I
Son zamanlarda dünya ekonomisinde önemli finansal
yeniliklerin oldu u dikkati çeken bir konudur. Yeni teknolojiler bir
yandan, kay t i lem h zlar n art r rken di er taraftan da yeni finansal
araçlar ve kurumlar yaratmaktad r. Yani finansal sistemin
serbestle mesi ve globalle mesi yeni finansal teknikleri gündeme
getirdi i gibi uygulanmakta olan finansal enstrümanlara da yeni
fonksiyonlar yüklemi tir27.
Ekonomik alanda son y llarda görülen de i meler, global
ortam n getirdi i farkl etkile imler özellikle i letmeleri finansal
yönden son derece yo un belirsizliklerle kar kar ya b rakm t r28.
Bu geli meler nedeniyle mü terilerin bankalardan beklentilerinde
geçmi e oranla çok büyük farkl l klar görülmektedir. -nternetin,
bireyin ve i letmelerin ya am ndaki rolünün artmas finans sektöründe
özellikle de bankac l k sektöründe köklü de i imi gerektirmektedir.
Birey ve i letmeler finans sektöründeki geli meleri yakalayabilmeleri
ve hatta bu rüzgar arkalar na alabilmeleri için de i imi yak ndan
takip etmek zorundad rlar. Finansal alanda ya anan bu geli meler
iktisadi birimleri daha karl finansal araçlar bulmaya itmi tir. Global
rekabet ortam nda ve s k s k de i en pazar ko ullar nda varl n
büyüyerek devam ettirmek isteyen i letmelerin ba vuracaklar
finansman teknikleri yan s ra geli en finansal piyasalar ve teknikler
içinde özellikle forward i lem piyasalar giderek önem kazanm t r.
Türev piyasalar olarak adland r lan bu piyasalarda kullan lan opsiyon,
future ve svab i lemleriyle di er çe itli amaçlarla birlikte finansal
riskler azalt lmaya çal lmaktad r. Global geli meler perspektifinde,
de i en üretim ve pazar ko ullar nda varl n büyüyerek devam
ettirmek isteyen i letmelerin ba vuracaklar finansman tekniklerinden
baz lar n , Uluslararas
Leasing, Opsiyonlar, Forward ve Future
27

Burak SALTOPLU, “Ekonomik Büyüme Finansal Piyasalar n Geli imi Türkiye
ve Geli mekte Olan Ülkeler”, ktisat Dergisi Nisan 98,Say 378, s.8-10; Nurdan
ASLAN, Uluslararas* Özel Sermaye Ak*mlar* Portföy Yat*r*mlar* ve S*cak Para
Hareketleri, -st., 97, s.19.
28
Hayal KÖKSAL, “Finansal Hizmet Sektöründeki Anahtar Kalite Kavramlar ”, )
Fikirleri Dergisi, Temmuz 2000, s.46-47
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Piyasa i lemleri, Joint Venture ve Risk Sermayesi Yat r m Ortakl klar
eklinde saymak mümkündür. Bunun yan nda Leads and Lags,
Ofsetting ile para piyasalar ve finansal teknikler yoluyla Hedging
i letmelerin finansal risklerini minimize etmede müracaat ettikleri
yöntemler olarak görülmektedir.
D) F-NANS DANIDMANLIPI VE UZMANLIPIN
ÖN P LANA Ç IKMASI
Günümüzde en çok dan lan konular n ba nda finans
gelmektedir. Global dünyada farkl seçenekler yaratm ve karma k
hale gelmi finansal enstrümanlar sonuçta uzmanla may kaç n lmaz
k lmaktad r. Bu nedenle, finans dan man mevcut durum hakk nda
yap lan analizlerle finansal öngörüler ortaya koyarak, bu öngörüler
çerçevesinde isabetli , karl ve ayn zamanda güvenli yolu önermekle
kalmamakta, uygulamada da destek sa lanmaktad r. Bir süreç
kapsam nda de erlendirilmesi gereken finansal dan manl k, bu
günden yar na sadece fikrin verilmesi ve hizmetle sonuçlanmas ndan
ibaret görülmüyor. Kar
taraf n yeterlilik seviyesini ve isteklerine
ba l türden dan manl klar n da verilebilece i Finans dan manl
hizmeti kapsam ndad r29.
Finans dan man , de i ik seçeneklerde yat r m olanaklar n ,
dan manl k yapt
yat r mc ki i veya kurumun önüne serer. En
do ru seçene i ki i -kurumu tahlil ettikten sonra, görü olarak iletir.
Elbette her yat r m arac ve finansal araç veya teknik her ki i - kurum
için genelle tirilemeyebilir. Bir k s m özel durumlar nedeniyle çok
isabetli gibi görünen bir finansal tercih, bir ba ka yap için çok yanl
bir tercih olabilir. Finans dan manl n as l etkinli i ise bu noktada
ortaya ç kmaktad r. Finans dan man n n oldukça geni olan bilgi ve
etkile im alan , giri imcilik perspektifi gerektiren yat r m
alternatiflerinde geni bir portföy sa lamaktad r. Ayn zamanda yurtiçi
ve yurtd alternatif yat r m olanaklar n dan manl k yapt yat r mc
ki i veya kuruma giri im unsurlar n da göz önünde bulundurarak en
do ru ekilde sunan finans dan man , ki i yada kurumu etrafl ca tahlil
ettikten sonra görü lerini giri imci yat r mc ya iletmektedir.

29

KÖKSAL, s. 46-47
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SONUÇ VE ÖNER LER
Bilim ve teknoloji alan nda ya anan geli meler birçok alanda
oldu u gibi, özellikle ekonomik alanda ve üretim teknolojilerinde h zl
bir de i ime neden olmaktad r. Emek yo un üretimden sermaye
yo un teknolojilere geçi söz konusudur. Kalite rekabet üstünlü ü,
verimlilik bu süreçte ortaya ç kan anahtar kelimeler olmu tur.Bu
de i melerden en çok etkilenenler i letmeler olmu tur.Bu süreçte
uluslararas ekonomik sistemde, yeni yeni e ilimlerin ortaya ç kt
görülmektedir.
- letmelerde üretim sürecinde ya anan bu de i im ve
geli meler tüm i letme fonksiyonlar n n de i ime endeksli global
boyutlu planlama ve uygulamalar gerektirmektedir. Bu amaçla,
üretim sistemlerindeki de i ime adapte olunabilmesi için, di er
i letme fonksiyonlar ile beraber üretim ve finansman fonksiyonu
aras ndaki köprünün güçlendirilmesi gere ini ortaya ç karmaktad r.
Bu durum ayn zamanda
i letmelerde finans yöneticisinin
sorumluluklar n daha da artt rm t r.
- letmelerde ya anan de i im ve geli meler i letmelerde
teknolojik geli melere odakl planlama ve uygulamay zorunlu
k lmaktad r. Organizasyonlar bir tek ki inin veya bir birimin
çabas yla amaçlar na ula amaz. Aksine tüm bu faaliyetlerin aç k bir
sistem anlay
içinde, s k
i birli i ve tüm fonksiyonlar n
koordinasyonu ile tam bir uyum ile yap lmas zorunlulu u vard r.
De i im sürecinin önlenemez bir olgu olarak ortaya ç kt ,
yo un rekabet ve etkile im ortam nda buna kar durarak, ekonomik
aç dan kapal bir i letme politikas izlemek isteyen i letmelerin
kendilerini
ekonomik hayat n d nda bulabilecekleri ileri
sürülmektedir. Bu yüzden global süreçte ba ar l olmak isteyen tüm
i letmeler, etkin yönetim finansal teknik ve uygulamalar i letmelerin
yarar na olacakt r.. Çünkü, de i im süreci yeni global normlu finansal
yönelimleri
beraberinde getirmi tir. Geli mi
ekonomilerin
dinamizmi bir süreç içerisinde yerel ve ulusal i letmelerin de bu
yeniliklere uyum sa lamalar n de i en artlarda adaptasyonunu
zorunlu k lm t r.
- letmelerde
finans
fonksiyonunu
di er
i letme
fonksiyonlar ndan ayr tutma olana olmad na göre, finansal
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faaliyetlerin de globalle me yönelimli yürütülmesi zorunludur. Gerek
mevcut fonlar n etkin kullan m n n, gerekse gereksinim duyulan
fonlar n en uygun ko ullarla sa lanmas , globalle me yöneliminde
tasarlamay gerektirmektedir. Çünkü global normlarda üretim,
verimlilik, etkinlik ile teknolojik de i imi izleme ve geli tirme ayn
zamanda finansal olanaklar n en etkin kullan m n yada gereksinim
duyulan fonlar n global normlarda sa lanmas n gerektirmektedir
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