
YÖN iM YAZARI MURA TOKTAMIŞOĞLU'DAN BAŞARININ SIRLARI 

Türk yöneticileri özgüven 
eksikliğinden kaybediyor 
> insanlarımızın bilgi ve becerilerine 

yeteri kadar önem vermediğini 
anlatan Toktamışoğlu, önce kendimize 
inanmamız gerektiğini söylüyor 

Gün içinde neleri sıkça eleştirdiğini
zi düşündünüz mü biç? Eşinizi, 
çocuklannızı, sevgilinizi, iş ar

kadaşlarınızı, yöneticinizi ... Bu 
varsayımları dilediğiniz kadar 
uzatabilirsiniz. Çünkü eleştiri 
yapmak istedikten sonra hedefi 
bulmakta zorlanmıyor insan! 
Çoğu eleştiriyi gereksiz.)lere •, 
uzatsak da bazıları haklılık ' 
payı biç de düşük olmuyor. 

Eleştiri yapma 
Bu haber İnsan Kaynakları 

haberi olduğundan biz daha 
çok iş yaşantımıza yönelik olan 
kısımla ilgileneceğiz. Çalışma 
arkadaşlarımız ne kadar iyi 
olursa olsun, ne kadar mükem
mel bir yönetici ile çalışırsak çalı
şalım her yerde olduğu gibi işimiz-

de aksaklıklar yaşayabi
liriz. Yaşadığımız her 
terslikte de bir kurban se
çer, eleştirm . 
Peki haksız mıyız? En azın
dan bazen haklıyız! Murat 
Tokıamışoğlu ile konuştuk ve 
Türkiye'deki yönetim profilini 

çıkararak neler bizi eleştiri 
yapmaya zorluyor; 

bunları sorgula
dık. SAYFA 2'DE 

.. 
... ... 



1 'KOT PANTOLONLU YÖNETİCİ' KİTABiNiN YAZARI MURAT TOKTAMIŞOĞLU: 

Gelişmiş her toplumun 
temelinde güven var , 

Türk yönetici lerin 
fazla şüpheci 

olduğunu öne süren 
ünlü yazar, "Gelişmek 
için güven şart" diyor 
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G ün içinde neleri sıkça 
eleşıirdi~inizi düşündünüz 
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daşlarınızı , yöneticinizi... 

Bu varsayımları dilediğiniz kadar uza
tabilirsiniz. Çünkü eleştiri yapmak iste
dikten sonra hedefi bulmakta zorlan
mıyor insan! Çoğu eleştiriyi gereksiz 
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hiç de düşük olmuyor. Bu haber in an 
Kaynaklan haberi olduğundan biz da
ha çok iş yaşantımıza yönelik olan kı
sımla ilgileneceğiz. Çalışına arkadaşla
rımız ne kadar iyi olursa olsun, ne ka
dar mükemmel bir yönetici ile çalışır
sak çalışalım her yerde olduğu gibi işi
mizde aksaklıklar yaşayabiliriz. Yaşadı

ğımız her terslikte de bir kurban seçer, 
eleştirmeye başlarız. Peki haksız mıyız? 
En azından bazen haklıyız! Murat Tok
taınışoğlu ile konuştuk ve Türkiye'deki 
yönetim profilini çıkararak neler bizi 
eleştiri yapmaya zorluyor; bunları sor
guladık. Sonuç şu: Mükemmel değiliz, 
ama -sanırım- umut vaat ediyoruz! 

"Günü kurtarıyorl r" 
Murat Toktanuşoğlu aslında bir 

tıp doktoru. Asıl mesleğinin yanı 
sıra yönetim danışmanlığı ve 
eğitmenlik de yapan Toktarm
şoğ)u , özellikle de NLP, moti
vasyon, liderlik, takım ruhu
nıın ateşlenmesi, yaratıcılık, 
pazarlama ve satış, duygusal 
zeka ve beden dili gibi konu
larda konferanslar veriyor. An
kara Magazine, Hastane Yöne
timi, Famıaskop ve AH1D 
Halkla ilişkiler dergile-
rinde de köşe yazarlı-
ğı yapan Tokta-
rnışoğlu, Yeni 
Asır lnsan 
Kaynaklan 
okuyucu-
ları için 
Türk tipi 
yöneti
min pro
filini çiz-

Murat 
ToktamışoğlO 

di. Toktamışoğlu ayrıca, 'Kot Panto
lonlu Yönetici', 'Kendine Yeni Bir Ha
yat Ismarla', 'Aklın Otelci Sesi' ve pro
fesyonel anlamda danışmanlık hizmet
leri veren Mehmet Auf ile birlikte yaz
dığı 'Kötü Yöneticinin El Kitabı' ile 
'Yüzümüz Neler Anlatıyor?' kitapları
run da yazarı. 
■ Türk tipi yönelimi yorumlayacak 

olursak neler söylersiniz? 
- Olumlu ve olumsuz birçok yön var. 

Dilerseniz madde madde sıralayalım. 
- Oncelikle yeniliğe meraklı gibi gö

rünürler, ancak babadan kalma anlayı
şa sıkı sıkıya sarılıyoruz. 

- Amaç ve hedefleri netleştirmeden, 
günü kurtarmaya çalışıyoruz. 

- Eleştirilmeyi sevmiyor 
ama sık sık eleştiriyoruz. 

- Kısa vadeli çözüm 
ve yaklaşımları tercih 
ediyoruz. 

■ Peki hiç iyi bir tara
fmuz yok mu? Ulusça yö

netici olmayı bilmeyen bir 
kitle miyiz? 
Tabi ki her şey çok kötü de
ğil. Tüm bunlara rağınen bir 

şeye karar verirsek ve 
inanırsak hızla uygu

ltıyor ve hızlı değişi
yoruz. Müthiş bir 
esneme yeteneği
miz var. Kazan
ma ve başarı hır
sımız var. Uyar
lama ve uyum 
sağlama gücü-

müz yüksek. Değişime direniyoruz, 
ama çok da hıılı uyum sağlayabiliyo
ruz. En önemlisi de içten ve sıcak, yü
reğimizi kullanmayı bilen bir toplumuz. 
Birliktelik duygumuz çok yüksek. tme
ce kültürümüz var. Batı daha çok akılcı 
çözümler üretip akılla yönetirken biz 
yüreğimizle yönetmeye çalışıyoruz. 
Türk yöneticilerin geneline baktığımız
da eskisi kadar çok yoğun olmasa da 
hala bir grup yöneticinin, kendinden 
daha iyi olanı yanında barındırmak is
temediğini görüyoruz. 

Venin il 
■ Peki Batılı yönetim sistemleri ile 

bizi kıyasladığımızda durum çok mu 
karanlık görünüyor yoksa umut verici 
taraOanmız vat mı? 

Ben yeni nesil ile değiştiğimizi düşü
nüyorum. Çünkü eğitim şekli değişti. 
Bilgiye ulaşma kolaylaştı. Zaten önce 
her şey kendinden daha iyi olanı, farklı 
olanı örnek almakla taklit etmekle 
başlar. Biz taklit dönemini artık geride 
bırakma noktasındayız. Zaman simdi 
yenilik yapmak ve üretme zamanı. 
Bunun için kaynaklara sahibiz. Tabi ki 
en önemli eksiğimizin hala öıgüven 
olduğunu düşünüyorum. Ozgüvenimiz 
ve birbirimize güvenimiz yerine gelirse 
sanının hak ettiğimiz yerde de olurıız. 
■ Türk tipi yönetimde gördüğünüz 

en önemli bata nerede yapılıyor? 
Ozgüven ve diğerlerine güven. 

Francis Fukuyama'nın 'Güven' 
kitabında teorisi şuydu : Gelişmiş her 
toplumun temelinde güven yatıyor. 
Bizde en önemli eksik bu. Kendimize 
güvenmeli ve çevremizdekilere 

güvenmeliyiz. 

Türk yönetici lerin 
en büyük sorunu
nun ôzgüven ek
sik l iği olduğunu 
kaydeden Murat 
Toktamışoğlu, ka
rar verebilme yeti
sinin de ö~güvene 
lJ ıı uıuuguııu 
vurguladı. Tokta
mışoğ l u'na göre 
kendimize ve çev
remizdekilere gü
vendiğimiz sürece 
önemli avantajlar 
sağlayabilir, eksik 
•.YWIN.:mi:ıi. + .. .
mamlayabiliriz. 

■ Son olarak; iyiye ulaşabilmek için 
ne yapmalıyız? 

Denge gerekli elbette ancak bu ince 
bir çizgi. Bir süre daha kültürel 
olgunlaşma yaşamalıyız. üst astı 
değerlendirebiliyorsa ast da üstü 
değerlendirebilmeli. Bu her iki taraf 
için de gerekli ancak bunun için 
olgunluk vazgeçilmez bir şart. 
Yüzyıllardır 16 devlet kurmakla 
övünen biz Türkler, lS'inin yıkılma 
nedenlerini çok az tartıştık. Yönetimi 
iyi bildiğinİizi düşünüyorum, fakat 
eksi:lc olan sanının bunun sürekliliğini 
sağlayamamamız. 

"Liderlik stili 
değiştiri lmel i" 

Eğitim ve danışmanlık hizme
ti alan kuruluşlara baktığım 
zaman, kongre ve konfe

ranslarda en fazla ilgiyi gören ko
nuşmacılara bakınca yabancı uz
manların yönetim ve liderlik uygu
lamalannı bize aktannalanrun her 
zaman daha çok tercih edildiğini 
görüyorum. Bir danışmanın ismi
nin John ya da Tom olmasının, adı 
İsmail, Banu olan bir Türk danış
mana oranla tercih edilmesi için 
önemli bir avantaj sağlad ığım dü
şünüyorum. tş yaşantımızda da yö
netim ve liderlik stilimizin, anlayı
şımızın değişmesi gerekmektedir. 
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