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ÖNSÖZ

1999’da Atlanta’da, 2000’de Dallas’ta, dünyanın yetmiş ülke-
sinden 12.000 eğitimcinin katıldığı toplantılarda, 21. yüzyılın ilk 
on beş yılına damgasını vuracak beş eğilim ortaya çıktı.

1. Her türlü işte daha çok ekip çalışması yapılacak.
2. Her düzeyde daha çok liderlik davranışlarına ihtiyaç duyula-

cak.
3. Etik daha çok önem kazanacak (amoral Amerikan iş ahlakı 

terk edilecek).
4. Her iş mutlaka elektronik ortamla ilişkilendirilecek.
5. Yapılan her etkinliğin ölçülür olması kazanacak.

Bu gelişmeler Türkiye adına önemli fırsatlar içeriyor. Çünkü 
Hofstede’nin kültürel değerler konusundaki uluslararası araştır-
masına göre, “bireysellik” ve “toplulukçuluk” (kolektivizm) öl-
çeğinde Türk kültürü, toplulukçuluğa yakın özellikler göster-
mektedir. Aynı ölçeğin bireysellik ucunda ise ABD, İngiltere ve 
Avustralya bulunmaktadır. Bu da bize, ekip çalışmasını İngilizce 
literatüründen öğrenmek yerine, kendi değerlerimiz üzerinde ya-
pılandırma şansı vermektedir. Türk kültürünün, ekip çalışması-
nı zorlaştıran özellikleri törpülenip kolaylaştıran özellikleri orta-
ya çıkartıldığı zaman “mucize”ler yaratmak mümkün olmaktadır. 
Kişisel olarak, bu başarılara içinde bulunarak tanık olmanın mut-
luluğunu yaşadım. Diğer taraftan ahlak değerlerinin iş hayatımız-
da egemen kılınması, Batı’da olduğu gibi bu değerlerin yeniden 
yaratılmasına değil, temelde var olanın ortaya çıkartılmasına ihti-
yaç göstermektedir.
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Bu kitapta, işaretlerini çoktan vermiş olan değişimin, iş haya-
tına getireceği farklılıkların çalışanlardan beklediklerini bulacak-
sınız. Geri dönüşü olmayan, bugünü dünden, geleceği bugünden 
farklı kılan bu yolda, dün yaptıklarımızı tekrarlayarak başarılı ol-
mak mümkün değildir. Bu başarıyı yakalamak için bu kitapta, mo-
tivasyon konusuna klasik işletme kitaplarından farklı bir yaklaşım 
bulacaksınız.

Değişime ayak uyduranlar için bilgi ekonomisi, daha hızlı iler-
leme, daha çok aranan bir çalışan olma fırsatı anlamına geliyor. 
Yeter ki, bireyler, değişimin gerekli kıldığı farklı düşünce tarzını, 
bakış açısını yakalayabilsinler. Zihin haritalarını bu yönde şekillen-
direnler, klasik “mavi yakalı”, “beyaz yakalı” tanımını aşıp “altın 
yakalı”lar arasına karışacaklar. Böylece şirketlerinin vazgeçemeye-
ceği çalışanlar olmaya hak kazanacaklar.

Bu kitap, farklı bir dünyada ve yüzyılda doğup eğitim aldık-
tan sonra, yeni bir yüzyılda ve bambaşka bir dünyada umutları-
nı gerçekleştirmek ve o dünyanın sorunlarıyla başaçıkmak duru-
munda olan herkes için, geleceğin çalışma yaşamına dönük temel 
rotayı sunuyor.

Prof. Dr. Acar Baltaş
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ALTINCI BASIMA ÖNSÖZ

Değişimin İçinden Geleceğe Doğru Ekip Çalışması ve Liderlik ki-
tabının ilk basımından bu yana beş yıl geçti. Beş yıl önce, önü-
müzdeki on yılda iş hayatına ışık tutacağını söylediğimiz kavram-
lar bugün gündelik hayatımızın bir parçası oldu. Geçen süre için-
de çağdaş dünyada rekabet etmenin temel kavramları olan “ekip 
çalışması ve liderlik”te kültürel değerler öne çıktı. Global düşün-
mek, yerel hareket etmek, uluslararası şirketlerin motto’ları arası-
na girdi.

Liderlik, hayatın her döneminde her durumda önem kazan-
dı. Eski dilde “idareci” anlamına gelen, “yönetici” kavramı, günü-
müz dünyasının karmaşık ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Her-
hangi bir büyük gazetenin hafta sonu yayınında yer alan bilgiler 
bile, 17. yy’da yaşayan bir kişinin hayat boyu karşılaşacağı bilginin 
toplamından daha fazladır. Böyle bir Dünya’da hiçbir şeyi “idare” 
edemeyiz ancak “önderlik” edebiliriz. Liderlik ise etkilemektir. Ne 
fazla ne eksik.

İnsanları etkilemek için onların dilini konuşmak gerekir. Bu-
rada kültürel değerler öne çıkar. Kırk yıllık dostum Ali Say dam’ın 
dediği gibi gönül, vefa, namus kavramlarının batı dillerinde kar-
şılığı yok. Hatır kavramının da, “Ooof of!” diye dertlenmenin de. 
Lider bunu fark etmediği zaman birlikte çalıştığı insanları etkile-
yemez. 

Meslek hayatımın ilk yıllarında insanlara doğruları öğretirsek, 
doğru davranacaklarını düşünürdük. Oysa bugüne kadar iş hayatı-
nın çeşitli düzeydeki yöneticileriyle, aynı zamanda hayatın bir mo-
deli olan spor alanındaki yöneticiler ve koçlarla yaptığım çalışma-
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larda gördüm ki, temel değişiklik beyinde ve bilgi düzeyinde ol-
muyor. İnsanlar dışarıdan içeriye doğru değişmiyor. İnsanlar içe-
riden dışarıya doğru, kalplerinden beyinlerine, oradan da ellerine 
doğru değişiyor. Kısacası değişim yürekten davranışa doğru ger-
çekleşiyor. Kitabın yeniden düzenlenmesinde bu anlayışa yer ver-
dik.

İyi bir iş lideri olmak için içeriden dışarı yolculuğunu gerçek-
leştiren kişi şunları gerçekleştirir:

1. Ekibe ait olmaktan kaynaklanan gurur ve bundan kaynakla-
nan güçlü aidiyet duygusu,

2. Ekibin yapılacak iş konusunda, yeterli ve iyi olduğuyla ilgili 
güçlü bir inanç,

3. Hak edilen her yerde başarıya övgü,
4. Kurumsal motto, sembol ve sloganları kullanma,
5. Grubun gücünü ve değerini geçmiş örnekler, olaylar ve de-

ğerlerle vurgulanma,
6. Ortak amaca odaklanma,
7. İş dışında da ortak etkinlikler düzenleme

Değişimin İçinden Geleceğe Doğru Ekip Çalışması ve Liderlik ki-
tabı bu yeni kavramların ışığında yeniden gözden geçirildi. Bugüne 
kadar yapmış olduğu beş baskıdan sonra önemli eklemelerle zen-
ginleştirilerek neredeyse yepyeni bir kitap olarak okuyucunun 
önüne çıkıyor. İçeriden dışarıya yeni yeni yolculuklara çıkmaya 
hazırlanan iş liderlerine heyecan ve enerji kaynağı olması dileğiyle.

Prof. Dr. Acar Baltaş
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