
 
 

 Çinli ev gereçleri üreticisinin, yönetim tarzını dijital çağa göre yeniden kurgulamasının 
hikâyesi... 

Bürokrasi pek de sevilen bir olgu değil. 
Walmart CEO’su Doug McMillon, 
bürokrasiyi “düşman” olarak 
nitelendiriyor. Berkshire Hathaway’in 
başkan yardımcısı Charlie Munger’a göre 
bürokrasi ahtapota benziyor ve kolları 
kurumun içinde kanserli hücreler gibi 
yayılıyor. JPMorgan Chase’in CEO’su 
Jamie Dimon, bürokrasiyi bir “hastalık” 

olarak tanımlıyor. Bu liderler bürokrasinin inisiyatif almayı, risk iştahını azalttığının ve 
yaratıcılığı öldürdüğünün farkında. Bürokrasi insanlığın ilerlemesinin önünde bir engel. 

Her ne kadar birçok kişi bürokrasiyi kötü görse de ondan kaçınmak neredeyse imkânsız. Dimon, 
kuruma dışarıdan hizmet veren bir danışmanın bürokrasiyi savunmak için “karmaşık 
uluslararası ve düzenleme ağırlıklı alanlarda çalışan karmaşık yapılı şirketlerin doğasının 
gerektirdiği bir sonuç” cümlesini kurduğunu anımsıyor. Gerçekten de ABD’deki işgücünün 
yapısına bakıldığında 1983’den bugüne yöneticilerin, süpervizörlerin ve idarecilerin sayısı 
yüzde 100 artış göstermişken diğer tüm meslek gruplarındaki kişilerin büyüme oranı yüzde 44 
oldu. Harvard Business Review’ın yaptığı bir ankette katılımcıların yaklaşık üçte ikisi son birkaç 
yıl içerisinde şirketlerinin daha da bürokratik hale geldiğini iddia etti. Peter Drucker, bugünün 
şirketlerinin 1980’lerin şirketlerine göre hiyerarşik kademe açısından yarı yarıya sadeleşeceğini 
ve yönetici sayısı açısından da üçte birlik bir erime yaşayacağını öngörmüştü. Bu öngörü 
hedefinden şaşmış görünüyor. Bürokrasi gittikçe büyüyor.  

Bu arada verimlilik de düşüşte. ABD’deki işgücü verimliliği finans dışı şirketlerde 1948-2004 
arasında  yıllık ortalama yüzde 2,5 artış göstermiş. O tarihten bugüne büyüme hızı yüzde 1,1’e 
gerilemiş. Bu sonuç tesadüf değil: Bürokrasi, son yıllarda ABD ekonomisini domine eden büyük 
ölçekli şirketlerde virüs misali yayılmış durumda. ABD’deki işgücünün üçte birinden fazlası 5 
binden daha fazla kişi çalıştıran şirketlerde görev alıyor ve bu şirketler ortalamada sekiz 
yönetim kademesi içeriyor.  

Bu tür şirketlerin bazıları bu zehrin panzehrini start-up’larda arıyor. Ancak her ne kadar Uber, 
Airbnb, Farfetch ve Didi Chuxing gibi şirketler basında sıkça yer alsa da bunların ve benzeri 
unicorn şirketlerin ekonomideki payları oldukça düşük. Girişimcilerin kurdukları şirketler de 



 
 

ölçeklendikçe bürokrasiye kurban olabiliyor. Hızlı büyüyen bir IT tedarikçisi şirket, yıllık 4 milyar 
dolarlık satış hacmine ulaşma sürecinde 600 başkan yardımcısı değiştirmişti.  

Bürokrasi kendisini yok etmeye yönelik çabalara karşı nasıl bu kadar dirençli olabiliyor? Kısmen 
bunun nedeni bürokrasinin en azından bir seviyeye kadar işe yaradığı gerçeğidir. Otorite 
sınırlarının net olduğu, özelleşmiş birimler içeren ve standardize edilmiş görevler sunan 
bürokratik yapılar, verimliliği belirli bir ölçekte artırabilir. Ayrıca böylesi bir yapı endüstriler, 
kültürler ve politik sistemler arasında çok farklılık göstermediği için de tanıdık gelir.  

Tüm bunlara rağmen bürokrasi kaçınılmaz değildir. Bu kavram, yaklaşık iki yüzyıl önce icat 
edildiğinden bu yana çok değişimler yaşandı. Günümüzde çalışanlar cahil değil, oldukça 
becerikli; rekabet avantajı boyuttan değil, inovasyondan geliyor; iletişim fasılalı değil, anlık 
gerçekleşiyor ve değişimin hızı normal değil, muazzam seviyelerde... 

Bu yeni gerçekler en azından bürokrasiye alternatifler oluşmasına imkân sağlıyor. Aslında bu 
konuda en iyi örneklerden biri ilk bakışta dijital çağın içine doğmamış gibi görülen bir şirkette 
yaşanıyor. Merkezi Çin’in Qingdao şehrinde bulunan Haier, şu anda dünyanın en büyük ev 
gereçleri üreticisi. 35 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan bu şirket Whirlpool, LG ve Electrolux 
gibi markalarla rekabet ediyor. Haier, şu an itibariyle dünyada 75 bin kişiye istihdam sağlıyor. 
Bu çalışanların 27 bini Çin dışında ve bunların çoğu şirketin 2016’da GE’nin ev gereçleri 
bölümünü satın almasıyla birlikte şirkete katılmış.  

Son 10 yıl içerisinde Haier’in çekirdek işi olan ev gereçleri işi yılda yüzde 23 büyürken gelir, 
yıllık bazda yüzde 18 artış göstermiş. Şirket, ayrıca yeni girişimleriyle 2 milyar dolarlık bir piyasa 
değeri oluşturmayı başarmış. Haier’ın yerel ve küresel rakipleri arasında bu performansa 
yaklaşabilen dahi yok. Bu etkileyici yolculuk kolay olmamış. Haier, geçtiğimiz yıllarda 10 binden 
fazla çalışanıyla yolları ayırmış. Buna karşın hızla genişleyen yeni ekosisteminde on binlerce 
yeni istihdam oluşturabilmiş. Örneğin, Çin’in geneline yayılmış olan Haier’in lojistik ağında şu 
anda 90 binden fazla bağımsız sürücü görev alıyor.  

Haier’in başarısının temelinde bir zamanlar oldukça geleneksel olan iş modelini dönüştürmek 
yatıyor. Haier’in bürokrasiyi kurumsal bir pranga olarak gören devrimci CEO’su Zhang Ruimin 
neredeyse 10 yıl boyunca herkesin müşteriye doğrudan hesap verebildiği (“sıfır mesafe” olarak 
adlandırılan bir politika), çalışanların enerjik girişimcilere dönüştüğü, resmî hiyerarşinin yerine 
kullanıcılardan, mucitlerden ve iş ortaklarından oluşan bir açık ekosistemin hayata geçirildiği 
bir yapı kurmak için çalıştı.  

Haier, bu uygulamaları kısaca rendanheyi olarak nitelendiriyor. Bu kelime, müşteriler için 
oluşturulan değer ve çalışanların aldığı değer yaklaşımlarını ifade eden Çince kelimelerin bir 
birleşimi. Rendanheyi modeli bürokratik normlardan yedi noktada ayrışıyor. Bu makalede bu 
modeli derinlemesine inceleyeceğiz. 

1. Yekpare Şirketlerden Mikroşirketlere 

Genelde birkaç tane hâkim şirketten oluşan büyük yapıların kendilerine özgü strateji, müşteri 
ve teknoloji yaklaşımları olur. Bu yüksek seviyede entegre olmuş kurumlar ve yekpare 



 
 

kültürleri şirketleri alışılmışın dışındaki rakiplere karşı savunmasız ve yeni fırsatlara karşı 
körleşmiş kılar. Haier, bu riskten kaçınmak için kendini 4 binden fazla mikroşirkete ayırdı. ME 
(micro enterprise) olarak adlandırdığı bu yapıların her birinde 10-15 arası çalışan yer alıyor. 
Özellikle üretim alanında yer alan bazı ME’lerde daha fazla sayıda çalışan olabilir, ancak 
bunlarda bile kararlar küçük otonom takımlarla alınıyor. 

Mikroşirketler üç farklı yapıda olabiliyor. Birinci tür mikroşirketler Haier’in ev gereçleri işinden 
gelen ve kendilerini günümüzün müşteri odaklı, web temelli iş dünyasına adapte etmek üzere 
“dönüşüm” geçiren 200’e yakın yapıdan oluşuyor. Bunlara tipik bir örnek olarak şehirli 
müşterilere yönelik buzdolabı üreten Zhisheng şirketi verilebilir.  

İkinci tür ise 50’den fazla “kuluçka” yani tamamen yeni işlerle uğraşan şirketlerden oluşuyor. 
Thunderobot gibi bazı şirketler e-oyun gibi yeni alanlara odaklanırken Xinchu (tüketicileri; taze 
gıdalar satan ve bunları 30 dakikada kapıya getiren üçüncü taraf şirketlerle bağlantıya geçiren 
“akıllı” buzdolabı) gibi bazıları ise mevcut ürünlerin etrafına yeni iş modelleri kurguluyor.  

Son grupta ise sayıları yaklaşık 3.800 olan “bağlantı noktası” şirketler var. Bunlar Haier’in 
piyasayla entegre ME’lerine destek vermek üzere tasarım, üretim ve insan kaynağı desteği gibi 
hizmetler sunuyor. 

Mikroşirketler Zhang’in, internet çağının ilk şirketini kurma hedefinde kilit rol oynuyor. Bu, 
web temelli ürünler geliştirmenin çok daha ötesinde bir hedef. Aslında internetin mimarisini 
taklit eden bir şirketten bahsediyoruz: Harvard’dan teknoloji uzmanı David Weinberger’in 
tanımıyla, “birbirine gevşek şekilde bağlı küçük parçalar” dünyasındayız. Web, inanılmaz 
derecede çeşitlilik arz etse de aynı zamanda son derece uyumlu bir yapı. Onca inovasyona 
beşiklik etse de sahip olduğu ortak teknik standartlar sayesinde siber dünya, kolay erişilebilir 
ve veri gibi unsurların kolay paylaşıldığı bir alan oluşturuyor.  

Haier’in modüler yapısı da buna benzer biçimde esnek ama bir o kadar da uyumlu. ME’ler 
merkezi bir yönlendirme olmadan hayata geçip evrilebiliyor ancak bunların tümü hedef 
belirleme, mutabakatlar ve birimler arası koordinasyon anlamında aynı yaklaşımları 
benimsiyor. 

2. Artan Hedeflerden Yön Gösteren Hedeflere 

Cesur düşünceleri ve hareketleri destekleyen çok fazla kurum yoktur. Eski alışkanlıklar ve 
kabuller ancak şirket duvara tosladığında sorgulanmaya başlar. Haier’de ise işler böyle 
yürümüyor. 

Her ME, şirket içinde “üst hedefler” olarak adlandırılan büyüme ve dönüşüm hedeflerini 
yakalamaya çalışıyor. Amaçlar belirlenirken geçen yılın performans sonuçlarını bir başlangıç 
noktası olarak almak yerine “dıştan içe” bir yaklaşım tercih ediliyor. İşi tamamen bu olan bir 
birim, dün yanın her yerinde piyasa büyümesine dair ürün bazında veriler topluyor ve ME’lerin 
hedeflerinin oluşturulmasında bu veriler kullanılıyor.   



 
 

Piyasaya dönük ME’ler gelirlerini ve kârlılıklarını endüstri ortalamasının dört ile on katı 
artırabiliyor. Haier’in geride kaldığı ürün kategorilerinde çıta en yukarıya koyuluyor, zira pazar 
payı artırmak için oldukça alan söz konusu. Haier’in önde olduğu alanlarda hedefler daha 
mütevazı ama piyasanın ortalamasının hâlâ oldukça üzerinde belirleniyor. Bir ME’nin liderinin 
dediği gibi: “Eğer pazarda 3. veya 4. sıradaysanız yön gösteren hedefler sizi nasıl birinci 
olacağınızı düşünmeye zorluyor. Eğer birinci iseniz bu liderliğinizi nasıl genişletebileceğinizi 
düşündürüyor.” 

Hedefler iddialı olsa da durumsal değişikliklere göre gözden geçirilebiliyorlar. Örneğin,  Çin 
Hükümeti enerji tasarrufu konusundaki düzenlemeleri değiştirdiğinde Haier’in ürünleri daha 
avantajlı hale geldi ve Zhisheng ME, hedeflerini artırma yoluna gitti. 

Piyasaya dönük olan ME’lerin her biri ürün ve hizmet satmanın yanı sıra bir ekosistem 
oluşturmakla da görevli. Community Laundry buna iyi bir örnek. Üniversite öğrencilerinin 
Çin’in dört bir yerindeki öğrenci yurtlarının çamaşırhanelerini kullanmalarına imkân veren bir 
mobil uygulama geliştiren bu ME, harici tedarikçilere bu uygulamayı kullanan 9 milyondan 
fazla kişiye erişme şansı tanıdı. Bugün Community Laundry bünyesinde onlarca başka şirket de 
yer alıyor ve oluşan gelirden pay alıyorlar.   

Haier, her ME’nin gelişim sürecini izliyor ve bunu “katma değer odaklı kazan-kazan” raporları 
adını verdiği bir mekanizma ile yapıyor. Bu raporlarda kullanıcıların ürün geliştirme sürecine 
ne ölçüde dahil olduğu, Haier’in ürünlerinin ne derece benzersiz değer ortaya koyabildiği ve 
ekosistem gelirlerinden alınan pay gibi detaylı ölçütlere dikkat ediliyor.   

Piyasaya dönük ME’lere benzer biçimde bağlantı noktası olan ME’ler de harici kıyaslamalara 
tabi. Örneğin bir üretim bağlantı noktası maliyetleri azaltmak, teslim süresini kısaltmak, 
kaliteyi artırmak ve üretim tesislerinin otomasyonunu geliştirmekten sorumlu olabiliyor.  

3. Dahili Silolardan Dahili Anlaşmalara 

Birçok kurumda çalışanların büyük bir kısmı pazarda yaşanan olaylaraı çok hissetmeyen izole 
bir ortamda bulunur. Aslında özünde kurumun içindeki tekellere benzeyen fonksiyonlarda 
çalışırlar. Örneğin insan kaynakları, araştırma ve geliştirme, üretim, finans, bilgi teknolojileri 
ve hukuk... Bu çalışmalar çok verimli olmasalar da çalıştıkları birimlerden gönderilmeleri veya 
işlerine son verilmesi o kadar da kolay değildir. 

Haier’de her bir ME, diğer birimlerden hizmet alıp almama hakkına sahiptir. (Tipik bir ME, 
birçok bağlantı noktası ile anlaşma yapmış olabilir.) Eğer bir ME, harici bir kaynağın ihtiyacına 
daha uygun olduğunu düşünüyorsa bu hizmeti dışarıdan alabilir. Kıdemli yöneticiler genelde 
dahili müzakerelere müdahil olmaz. 

Piyasaya dönük ME’ler her yıl kendi performans hedeflerine bakar ve kendilerine şu soruyu 
sorarlar: “Bu hedeflere varmak için ne tür tasarım, teknoloji, üretim ve pazarlama desteklerine 
ihtiyacım olacak?” Cevapları bulduğunda ise bağlantı noktalarına gidip teklif alırlar. Genelde 
iki veya üç bağlantı noktası teklif verir. Bu müzakerelerde aslında mevcut uygulamaları 
tartışma ve yeni yaklaşımlar ortaya koyma fırsatı da doğar. 



 
 

Süreç biraz ağır ve hantalmış gibi görünse de bazı “önceden belirlenmiş ayarlamalar” ile 
hızlandırılır. Bunlar aslında marjların nasıl dağılacağına ve minimum performansa dair önceden 
belirlenmiş değerlerdir ve müzakerelerde patinaj yapmayı önler. Koşulların değişmesi 
durumunda bu ayarlamalar da yeniden müzakere edilebilir. Bu nedenle Haier, “kontrat” 
kelimesi yerine “anlaşma” kelimesini kullanmayı tercih ediyor. Bir ME’nin lideri bize son 18 
ayda onlarca bağlantı noktasını değiştirip yerlerine yeni tedarikçiler bulduğunu söylemişti. 
Yeterince rekabetçi hizmetler sunamayan bağlantı noktaları zamanla ortadan kalkabiliyor.  

Bir bağlantı noktasının gelirlerinin önemli bir kısmı ME müşterilerinin başarılarına bağlı. 
Müşteri birimi önde gelen hedeflerini tutturma konusunda sıkıntı yaşarsa bağlantı noktası da 
olumsuz etkilenir. Bu nedenle her bağlantı noktası piyasaya dönük birimlerin performansını 
önemser ve herkesin geliri pazardaki sonuçlara göre belirlenir. Zhang, biraz da mübalağa 
ederek şöyle söylüyor: “Haier’de çalışanlarımıza para ödemiyoruz. Onların parası müşteriler 
tarafından ödeniyor.” 

Bu ücret sisteminin üç temel faydası var. Öncelikle, vasatlığı ortadan kaldırıyor. Yüksek kalitede 
hizmet sunamayan noktalar dahili müşterilerini kaybediyor. İkinci olarak, herkesin daha iyi 
müşteri deneyimleri oluşturmak hedefinde birleşmesini sağlıyor. Bir ME, hedeflerini 
tutturamama riski yaşadığında bağlantı noktalarının temsilcileri bir araya gelip bu problemi 
çözmeye yardımcı oluyor. Üçüncü olarak esnekliği maksimize ediyor. Piyasaya dönük ME’ler 
yeni fırsatlar ortaya çıktıkça hizmet aldıkları tedarikçi portföyünü değiştirme imkânına sahip 
oluyor.  

4. Yukarıdan Aşağıya Koordinasyondan Gönüllü İşbirliğine 

4 binden fazla bağımsız birime sahip olan bir şirket teknolojiye ve tesislerine yönelik 
yatırımlarını nasıl senkronize edebilir? Şirket farklı fonksiyonları gerektiren, üretim 
otomasyonu gibi bazı becerileri nasıl geliştirebilir? 

Bir start-up’ta koordinasyon kendiliğinden oluşabilir. Bir sorun olduğunda insanlar toplanıp 
çözüm arar. Ancak şirket büyüdükçe ve iş birimleri silolar haline geldikçe koordinasyon çok 
daha zor hale gelir. Buna yönelik tipik bir çözüm kademeleri, görevlendirmeleri ve kurumsal 
seviyedeki fonksiyonları oluşturmaktır.  

Haier’de daha farklı bir yaklaşım var: Tüm ME’leri bir platform olarak organize etmek... Bazı 
platformlarda benzer kategorilerde çalışan ME’ler bir araya gelirken (yıkama veya ses ve 
görüntü sistemleri gibi) bazıları da yeni beceriler oluşturmak (dijital pazarlama ve özelleştirme 
gibi) için bir araya geliyor. Tipik bir endüstri platformunda 50’den fazla ME bulunur. (Bunlardan 
birine dair özet bilgi için “Yeni Bir Organizasyon Prensibi” kutusuna bakınız.) ME ekiplerini bir 
araya getirmek ve işbirliğine yönelik fırsatları (örneğin nesnelerin interneti alanında uzmanlık 
geliştirmek) belirlemelerini sağlamak platform sahibinin görevidir. Aslında kimse platform 
sahibine hesap vermez veya platform sahibinin ekibi yoktur. Soğutma sistemleri platformunun 
sahibi olan Wu Yong, üretim tesisinde pahalı bir düzenleme yapılmasını gerektiren yeni bir 
buzlanma önleme teknolojisi geliştirmek için ME’leri organize etme sürecinde görevini şöyle 
tanımlıyor: “Onları bir araya getiriyorum ancak mikroşirketlerin ekipleri işi birlikte planlayıp 
hayata geçiriyor.” 



 
 

Platform sahiplerinin de önemli hedefleri var ve yeni ME’leri katarak platformlarını 
büyütmeleri bekleniyor. Örneğin Haier’in akıllı ev cihazları alanında dünyanın lider şirketi olma 
hedefinden etkilenen Wu, 2014 yılında bağlantılı buzdolabı start-up’ı olan Xinchu’yu kurdu. 
Platform sahipleri, yönetici oldukları kadar girişimciler de... 

Her bir endüstri platformunda bulunan “entegrasyon noktaları” ME’lerin Haier içinde teknoloji 
transferi yapmasına ve yeni yatırımlara dahil olabilecek dahili iş ortaklarını belirlemeye 
yardımcı oluyor. Entegrasyon noktaları da tıpkı platform sahipleri gibi, kontrolü elde 
tutmaktansa işbirliğini teşvik etme rolü üstleniyor.  

ME’ler aynı zamanda yetkinlik temelli platformların uzmanlığına da başvurabiliyor. Bunlar 
içinde en önemlilerinden ikisi akıllı üretim ve pazarlama platformları ve her birinde 100’den 
daha az birey görev alıyor. Üretim platformundaki en büyük bağlantı noktası kitlesel 
özelleştirmeye yönelik teknik destek sunuyor. Diğer bir bağlantı noktası olan akıllı mühendislik 
çözümleri, gelişmiş üretim araçları ortaya koyuyor.  

Pazarlama platformunun temel görevi müşteri bilgisi sağlamak. Her bir ME kendi sosyal medya 
kanallarından büyük ölçüde bilgi topluyor olsa da pazarlama platformunun “büyük veri” 
bağlantı noktası Haier’in web sitesi ve şirketteki diğer kaynaklardan gelen verileri bir araya 
getiriyor. Burada amaç farklı içgörüleri bir araya getirmek ve ME’lerin müşterilerin yeni 
taleplerine uyum sağlamaları için gerekli tahmine dayalı modelleri oluşturmak. Bir örnek 
vermek gerekirse: Bir müşteri yeni bir buzdolabı ve fırın satın aldığında yıkama platformundaki 
ME’ler uyarılıyor ve müşterinin evini yenilediği ve çamaşır makinesine de ihtiyacı olabileceği 
belirtiliyor.  

Her ne kadar pazarlama ve üretim platformları standartları belirliyor olsa da (örneğin ürünlerin 
görselleri ve fabrikalardaki otomasyon yazılımları) kimseye emir vermiyorlar. Haier’deki diğer 
birimler gibi onlar da dahili müşterilerinin başarılarından fayda elde ediyor.  

Dahili işbirliğini destekleyen unsurlardan biri de Haier’de her birimin müşteriye karşı ortak 
sorumluluk sahibi olduğu yapıdır. Örneğin, Haier’in akıllı cihazlarının birbiriyle yeterince 
iletişim kuramadığı geribildirimi geldiğinde bir anda “büyük kampanya” başlar ve Xinchu bu 
konuya dair bir yazılım platformu kurarken diğer ME’ler müşteri araştırmaları ve destek 
teknolojileri konusunda çalışmalar başlatır. XCook adı verilen bu ortak sistem şu anda 100 
milyon son kullanıcıya ve 400 iş ortağına ev sahipliği yapıyor.   

Birçok şirkette işbirliği yaparken hızdan ve yanıt verme süresinden fedakarlık edip verimliliğe 
odaklanmak esastır. Zhang, bu ödünleşimlere dair kararı müşteriye en yakın olanların, yani 
piyasaya dönük ME’lerin vermesi gerektiğini düşünüyor. Bu ME’ler isterlerse işbirliğine 
gidebilir, isterlerse tek başlarına hareket edebilir.  

Weinberger’ın “birbirine gevşek şekilde bağlı küçük parçalar” tanımını hatırlayalım. ME’lerin 
bağı gevşeyebilir ancak hâlâ Haier’in boyutunu ve kapsamını koruyacak kadar sağlamdır. 
Görünen o ki koordinasyonu sağlamak için merkezileştirmeye gerek olmayabilir. 



 
 

5. Katı Sınırlardan Açık İnovasyona 

Bürokrasi dar bir bakış açısına sahiptir. Genelde içeridekiler ile dışarıdakiler arasında kesin 
sınırlar belirlenir ve  gizlilik ve korumacılık gibi nedenlerle harici iş ortaklarına yaklaşmaya 
kuşkuyla bakılır. Kapalı bir sistem adapte olmaz, içine kapanır. Bunun farkına varan Haier, 
kendini bir şirket olarak değil geniş anlamda bir ortak merkez olarak görüyor. Bu yaklaşımın 
sonuçları muazzam. 

Öncelikle, Haier’deki her yeni ürün veya hizmet açık şekilde geliştiriliyor. Örneğin, şirket yeni 
bir klima üretmeye karar verdiğinde sosyal medya sitesi Baidu’yu kullandı ve potansiyel 
müşterilerin tercihlerini ve ihtiyaçlarını sordu. 30 milyondan fazla geri dönüş oldu. Proje lideri 
olan Lei Yongfeng, 700 bin kullanıcıya daha derinlemesine sorular yöneltti ve sıkıntı noktaları 
ve tercihlerini detaylı biçimde analiz etti. Hiç kimsenin tahmin edemediği biçimde, ana kaygının 
insanların Lejyoner hastalığına kapılma riskinden korkması olduğu ortaya çıktı. En temel amaç 
olarak bu riski minimize etmek belirlendi ve klima fanının kanatlarının tasarımı ciddi biçimde 
değiştirildi.  

İkinci olarak, Haier, binden fazla alanda görülebilecek sorunları çözmek üzere 400 bin kişiden 
oluşan “çözümcüler” adlı bir ağ oluşturdu. Çözümcüler, dünyanın herhangi bir yerinden 
olabilen kurumlardan veya bireylerden oluşuyor. Haier Open Partnership Ecosystem (HOPE) 
adlı açık iş ortaklığı ekosistemine her yıl 200’den fazla sorun bildiriliyor. Örneğin Lei’nin ekibi 
yeni klimanın fan bıçaklarına dair tasarım konusunda bu sistemden yardım istedi. Bir hafta 
içerisinde birçok farklı öneri geldi. Bir jet motorunun turbo pervanesinden esinlenen ve birinci 
seçilen öneri Çin’in havacılık sektörüne yönelik araştırma yapan kurumlarından biri olan China 
Aerodynamics Research and Development Center’dan geldi. Toplamda bu geliştirme sürecine 
33 kurum dahil oldu. 2013 yılında piyasaya sürülen Tianzun Wind Tunnel büyük bir başarı 
yakaladı.  

Haier, Tianzun gibi işbirliğine dayalı projelerde iş ortaklarının gizlilik çerçevesinde patentlerini 
paylaştıkları bir “havuz” sistemi oluşturuyor. Katılımcılar, son üründe kendi teknolojileri 
kullanıldığında bundan gelir sağlayacaklarının bilincinde olduklarından, buna dahil olmakta 
sakınca görmüyorlar. Tasarımın erken aşamalarına katkı veren tedarikçiler, tedarikçi 
seçimlerinde avantaj elde ediyor.  

Ürün geliştirme sürecini online ortama geçiren Haier, konsept aşamasından piyasaya çıkma 
aşamasına kadar olan süreci yüzde 70’e kadar hızlandırmayı başardı. Üretim ve tasarım 
bağlantı noktaları, kullanıcı ME’leri, potansiyel müşteriler ve iş ortakları müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik en erken aşamalardan başlayarak süreç boyunca bir arada çalışıyor. Bu modelle 
yaratıcı sorun çözme yapısı sağlanıyor ve ürün piyasaya sürülmeye yaklaştıkça ortaya 
çıkabilecek eksiklikler önleniyor.  Birçok şirket işlerini Ar-Ge’den başlayan ve satış ve destekle 
sona eren lineer değer zincirleri olarak görürken Haier işini tüm tarafların işin her aşamasında 
işbirliği yaptığı bir değer ağı olarak nitelendiriyor.  

Haier’in açık ortama dair yaklaşımının üçüncü katkısı ürünler hakkında geribildirim almak için 
kitleleri kullanmak ve geliştirme maliyetlerini azaltmak şeklinde ortaya çıkıyor. Bir açıdan bu 
anlayış şirkette “sıfır kaynak” politikası olarak adlandırılan ve bir fikre tüketiciler tarafından 
onay verilmeden fon sağlanmamasını esas alan felsefeye de bir cevap oluşturuyor. 



 
 

Nemlendirici ve hava temizleyici cihazları birleştiren ve çok büyük ilgi gören Air Cube projesini 
ele alalım. Bu ürünün doğum sürecinde 800 binden fazla online “hayran”, yorumlarıyla katkı 
sağladı. Prototip tamamlandığında popüler bir kitle fonlama sitesine koyuldu ve 7 bin 500’den 
fazla kişi bu modeli satın almak üzere kayıt oldu. Bu kişilerin geribildirimleri sayesinde Haier, 
Air Cube’u rafine ederek lansmana hazırladı.  

Son olarak, Haier, yetenekleri işe almak için HOPE ve diğer online platformlardan yararlanıyor. 
Birçok ME, online ortamda ciddi katkılar yaptıktan sonra işe alınan kişiler tarafından 
yönetiliyor. Haier’in CFO’su Tan Lixia, şirketin açık inovasyona yönelik yaklaşımını şöyle 
özetliyor: “Şirketin sınırlarının bir önemi yok. Kullanıcılar için değer oluşturabiliyorsanız çalışan 
olup olmamanız önemli değil.” 

6. İnovasyon Fobisinden Ölçeklenebilir Girişimciliğe 

Büyük şirketlerin yeni oyuncular tarafından oyunun dışına itilmesinin temel nedeni 
bürokrasinin tutuculuğudur. Peter İlkesi kitabının yazarı Laurence J. Peter, biraz da abartarak 
şöyle diyor: “Statükonun statükoluğu kalmadı ama bürokrasi hâlâ statükoyu savunuyor.” Bu 
etkiden korunmak isteyen şirketlerin bir kısmı Silikon Vadisi’nde ve diğer inovasyon 
merkezlerinde ofisler açıyor. 

Haier ise tüm kurumu bir start-up fabrikasına dönüştürmüş durumda. Şirket bünyesindeki 
50’den fazla ME, Haier’in piyasa değerinin yüzde 10’undan fazlasına denk geliyor. Bu yapı 
genelde Haier’in tedarikçileri ve distribütörleri olan küçük ölçekli şirketlere kredi imkânı 
sağlayan fintech şirketi Hairyongi üzerinden koordine ediliyor. (Haier’in yeni girişimleri nasıl 
oluşturduğunu görmek için “Bir Mikroşirketin Doğuşu” başlıklı kutuya bakınız.) 

Haier’de yeni bir iş kurmanın üç yolu var. İlk ve en genel yapıda şirket içindeki bir girişimci 
online ortamda fikrini açıklıyor ve somut bir iş planı yapmak için diğerlerinden yardım talep 
ediyor. (O dönemde satış sonrası hizmetler müdürü olan ve sahada çalışan Zhang Yi, Express 
Cabinets şirketini bu şekilde kurmuş.) İkinci olarak, bir platform lideri, daha önce 
dokunulmamış bir fırsatı değerlendirmek için içeriden ve dışarıdan katılımcıları davet edip 
teklif alabilir. Üçüncü olarak, girişimci adayları Haier’in her ay Çin’in farklı bölgelerinde 
gerçekleştirdiği ve yerel inovatörler ile Haier’deki platform liderlerinin ve Haier’in yatırım ve 
inovasyon platformlarının üyelerinin bir araya geldikleri toplantılara katılıp fikirlerini 
paylaşabilirler.  

Kuluçka aşamasındaki ME’lerin her biri hukuki olarak bağımsız bir şirket ve kısmen kurucu ekibi 
tarafından fonlanarak hayata geçirilmiş durumda. Yeni fikrin gerekliliklerini yeterince 
bilemeyebileceklerini düşünen Haier’in liderleri, start-up ekibine şirket kaynaklarını 
kullandırmadan önce şirket dışından bir başka yapıdan da girişim sermayesi desteği almalarını 
şart koşuyorlar. Son dönemde yeni kurulan 14 şirketin 9 tanesi Haier’den kaynak almadan önce 
dışarıdan kaynak bulabilmiş. Buna karşın genelde Haier sonunda start-up’larda çoğunluk hisse 
alıyor çünkü diğer ortakların hisselerini güncel değerleme üzerinden alma hakkını saklı tutuyor. 

Kuluçkadaki ME’ler de Haier’deki diğer tüm birimlere benzer biçimde geliştirme, dağıtım ve 
idari destek konusunda bağlantı noktalarından hizmet alıyor. Kolaylıkla kurulabilen bu 



 
 

işbirlikleri ve anlaşmalar sayesinde ME’ler Haier’in ölçeğinin ve pazarlık gücünün 
avantajlarından yararlanırken bürokratik konulardan da uzak oluyorlar.  

Bir VC yöneticisi, Haier’in girişimciliğe yönelik arzusunu şöyle tanımlıyor: “Mikroşirketler birer 
istihbarat birimi gibi. Piyasayı tarıyor ve en iyi fırsatları yakalıyorlar. Aslında bu, muazzam bir 
arama fonksiyonu.” Haier, inovasyonun aslında rakamlara dayalı bir oyun olduğunu anlamış. 
Bir sonraki milyar dolarlık fırsatı yakalamak için bir dizi start-up kurmak ve bunların her birine 
hayallerinin peşinden gitme özgürlüğü vermek gerekiyor. 

7. Çalışanlardan Sahiplere 

Bir start-up’da çalışanlar şirketin sahibi gibi davranır. Genelde şirkette hisseleri vardır ve 
bazıları ciddi riske girerek büyük bir kazanç elde etmenin yollarını arar. Start-up ekiplerinde 
büyük bir otonomi söz konusudur ve hata yapıldığında kimse diğerlerine kızmaz. Start-up’ları 
özel kılan fırsatlar, özgürlük ve sorumluluktur. 

National Bureau of Economic Research tarafından yapılan bir araştırmada katılan 780 ABD 
şirketinin değerin paylaşımı, otonomi, gönüllü işten ayrılma gibi aslında çalışan bağlılığına dair 
parametrelere dair yaklaşımları incelendi. Sonuçta ne değerin paylaşımının ne de otonominin 
tek başına büyük bir etki oluşturmadığı görüldü. Ancak her ikisini de sağlayan şirketlerde işten 
ayrılma oranlarının, bunların olmadığı şirketlere göre yüzde 50 daha az olduğu görüldü.  

Aslında bu akla yatkın bir bulgu. Eğer çalışanın otoritesini artırıp bunun karşılığında bir ilave 
fayda sunmazsanız bu yeni görev bir sıkıntı olarak görülebilir. Diğer taraftan insanlara otorite 
vermeden fayda sağlarsanız kendilerini yeterince yetkin hissetmeyebilirler.  

Haier’de ME’lerin kendi kendilerini yönetmeleri beklenir ve sahip oldukları özgürlük üç haktan 
doğar: 

 Strateji. Uygun gördükleri fırsatın peşinden gitme, öncelikleri belirleme ve iç ve dış işbirliklerini 
oluşturma hakkı. 

 İnsan kaynağı. İşe alım kararlarını vermek, kişiler ile rolleri hizalamak ve çalışma ilişkilerini tanımlamak. 
 Dağıtım. Ödeme oranlarını belirleme ve primlerin dağıtılması hakkı. 

Bu haklarla birlikte önemli ölçüde sorumluluk da geliyor. Hedefler ME ekibindeki her bir üyeye 
özel olarak çeyrek, aylık ve haftalık alt hedeflere bölünüyor. Böylece kimin performans 
gösterip kimin göstermediği daha da görünür kılınıyor. Ücret, iş performansına bağlı. Birçok 
start-up’ta asgari ücretlerin düşük olduğu bir gerçek. İlave ücrete dair fırsatlar üç performans 
eşiğine göre belirleniyor: 

 Alt hedef. ME’nin çeyrek bazında satışları ve gelirleri alt hedefi aştığında bu hedefin ne kadar aşıldığına 
bağlı olarak primler hesaplanıyor ve oranlanıyor. 

 Değere göre değişen hedef (VAM). Eğer ME, belirli bir çeyrekte alt hedef ile üst hedef arasında bir orta 
noktayı yakalamışsa ekibin primleri iki katına çıkarılıyor. Bu noktada çalışanlar, özel bir yatırım fonuna 
kendi paralarını (genelde 15 bin Çin Yuanı yani 2 bin 200 dolar) koyabiliyor. Eğer ekip o çeyrekte VAM 
hedefini tutturursa bu yatırım yüzde 100’lük bir temettü sağlamış sayılıyor.  



 
 

 VAM yıllık hedefi. Bir ME, VAM hedefini dört ardışık çeyrekte de yakalarsa kâr dağıtımı hakkı kazanıyor. 
ME’nin kârının VAM hedefini aşan kısmının yüzde 20’si ekibe dağıtılıyor ve bu tutarın yüzde 30’u bir 
sonraki yılın primlerini fonlamak için ayrılıyor. ME üst hedefine yaklaştıkça kâr dağıtım oranı da artıyor 
ve bazen yüzde 40’ı aşabiliyor. 

Primlerin, temettünün ve kârın bu şekilde paylaşılması çalışanlara ciddi kazanımlar elde etme 
imkânı veriyor. Bu kadar imkânın olduğu bir ortamda ME ekibinin, beceriksiz bir lidere 
tahammülü olmayacağı da bir gerçek. Eğer bir ME alt hedefini üç ay üst üste tutturamazsa 
liderin değişmesine dair bir süreç otomatik olarak başlatılıyor. Eğer ME alt hedeflerini 
tutturuyor ama VAM hedeflerini tutturamıyorsa ME ekibini üyelerinin üçte ikisinin oyuyla lider 
değiştirilebiliyor.  

Yeni liderlerin seçiminde rekabetçi bir sistem uygulanıyor. Genelde üç veya dört aday ME 
ekibine planlarını anlatıyor. Ekip üyeleri lider adaylarına işleri nasıl daha iyiye götüreceklerine 
dair detaylı sorular sorduğundan dolayı bu görüşmeler yoğun geçiyor. Bazen de ekip adayların 
tümünü reddediyor ve ikinci tur yapılıyor.  

Liderler zayıf performans sergilediklerinde birimleri ele geçirilme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalıyor. Sorun yaşayan bir ME’yi daha iyi yöneteceğini düşünen herhangi bir Haier çalışanı gidip 
bu ME’nin ekibine kendini anlatarak göreve talip olabiliyor. Tüm ME’lere dair performans 
verileri şirkette herkese açık olduğundan dolayı bu tür ele geçirme fırsatları kolaylıkla 
görülebiliyor. Eğer bu dış adayın teklifi akla yatkınsa lider değişimi gerçekleşiyor. Bu biraz aşırı 
görülebilir ancak aslında piyasanın gerçekleriyle tamamen uyumlu bir yaklaşım. Eğer bir şirket 
sürekli zayıf performans gösteriyorsa yönetim kurulu CEO’yu görevden alır veya bu şirketi daha 
iyi yöneteceğine inanan bir rakip, bu görevi ele geçirmeye çalışır.  

Birçok büyük şirkette ilave prim imkânı kısıtlıdır, genelde garanti maaşın yüzde 10 veya 20’si 
arasındadır. Bu, yöneticilerden çalışanlara şu üstü kapalı mesajın gitmesine neden olur: “Bu 
işte ciddi bir fark oluşturmak için çok da bir şey yapacağınızı düşünmüyoruz.” Hem özgürlük 
hem de prim konusunda sınırlı kalan çalışanların yöneticinin beklentilerine uymak ve bunu 
kendilerine inanmayan yöneticiler altında yapmaktan başka çareleri yoktur. Haier ise bunun 
tam tersine, çalışanları işin sahibi yapmak için elinden geleni ortaya koyuyor. Aslında Haier’in 
büyüme ve inovasyon konusunda endüstrisinin üzerinde performans göstermesinin sırrı da 
burada yatıyor. 

ALIBABA VEYA TENCENT’İN AKSİNE, Haier, Çin’in yeni ekonomi süperstarlarından biri değil. 
Bundan 30 yıl önce şirket vasat kalitede ürünler üreten bir devlet kurumuydu. Bugün ise 
yerleşik bir şirketin bürokrasinin otoriter yapısını ve katı kurallara dayanan iş yapma biçimini 
değiştireceğine dair bir vaka örneği olarak görülüyor. Kim küresel dev bir şirketin, CEO ile saha 
çalışanları arasında sadece 2 kademelik bir hiyerarşiyle yönetileceğine inanır ki? 

Haier’in bugünkü hali, yaklaşık 2 yıllık bir kurulum döneminin sonucu. Şirket bu konseptin 
testlerine 2010 yılında satış ve pazarlamadaki küçük gruplarda ve düşük ölçekte başladı. Bu 
erken dönem testleri yapıcı sonuçlar ortaya koydu. İlk başlarda dahili anlaşmalar yapmak 
sorun çıkardı. Birimler kendi başarılarını maksimize etmek istedikleri için görüşmeler korumacı 
ve saldırgan geçiyordu. Peki bu nasıl çözüldü? Ücretleri piyasa başarısına endeksleyerek... 



 
 

Böylece çatışmalar azaldı ve uyum arttı, daha öce sıfır toplamlı olan oyun müşteriler için ortak 
değer oluşturmaya döndü. 

Zhang’in çalışma arkadaşlarına sürekli hatırlattığı gibi karmaşık bir sistemi tepeden aşağı 
tasarlamanız mümkün değildir. Bu; hayal gücü, deneme-yanılma ve öğrenme gerektiren ve 
sürekli gelişen bir süreçtir. Zhang’a Haier’in bu dönüşümü nasıl hızlandırdığı sorulduğunda 
basit bir yanıt veriyor: “Daha fazla deneme yapın, en başarılılarını hızlıca kopyalayın, çünkü 
devrimsel hedefler ancak evrimsel unsurlarla elde edilebilir.”  

Yıllardır birçok şirket operasyonlarını optimize etmek için gayretle çalışıyor. Bir süredir de bunu 
başarmak için iş dijitalleştirmeye odaklanıyor. Haier ise çok daha farklı bir şey yaptı: Yönetim 
modelini insanileştirdi. Zhang, bir süre önce bu makalenin yazarlarından biriyle yaptığı bir 
görüşmede şöyle demişti: “Çalışanları girişimci olmaları için teşvik ettik çünkü herkes kendi 
içinde bir potansiyel taşır. Herkesin kendi CEO’su olmasına ve herkesin kendi potansiyelini 
hayata geçirmesine yardımcı olduk.” Haier’in yetkilendirmeye dayalı enerjik modeli, insanları 
bürokrasiden kurtarıp serbestleştirmeye yönelik sonu gelmeyen bir çabanın ürünü. 

Bir Mikroşirketin Doğuşu 

LU KAILIN, Mayıs 2013’te Haier’den üç arkadaşını da yanına alarak bilgisayar oyunlarına 
özel bir laptop üretmeye soyundu. Buradaki fırsat muazzamdı. Gelirlerdeki artış ve 
teknolojinin ucuzlaması nedeniyle online oyunlara olan talep ciddi biçimde artarken diğer 
taraftan pazardaki iş odaklı bilgisayarlar, oyunlarda yetersiz kalıyordu. 

Ekibin ilk adımı oyun bilgisayarlarına yönelik 30 binden fazla online yorumu incelemek oldu. 
13 temel kullanıcı sıkıntısı belirleyen Lu ve ekibi, Haier’de laptop işine dair platformu yöneten 
Zhou Zhaolin’e bir mektup yazarak bir görüşme yapmak için adeta yalvardı. Zhou, ilk 
başlarda kuşkuluydu. “İlk anda fikri öldürmeye niyetlendim.” Ancak sonra aslında bunu 
istemediğini fark etti. “Karar alırken yöneticilere değil, kullanıcılara ve girişimcilere söz 
vermeliyiz.” Ekibe bir başlangıç sermayesi verdi (1,8 milyon Çin Yuanı, yani aklaşık 270 bin 
dolar) ve daha fazla fon almak için piyasada başarılı bir test yapmaları gerektiğini söyledi.  

Ekip, kurum dışından bazı iş ortaklarının (Dell ve HP için PC üretimi yapan Tayvanlı Quanta 
Computer gibi) yardımıyla ürünü kurgulamaya başladı. Sadece 7 ay sonra Aralık 2013’te 
ürün hazırlanmıştı. Çin’de yaygın bir e-ticaret sitesi olan JD.com’a koyulan bu farklı renklerde 
ve iddialı tasarıma sahip laptoplar sadece beş günde tükendi. Birkaç hafta sonra ikinci parti 
(3 bin ürün) piyasaya sürüldü ve 20 dakikada tükendi. Başarıdan etkilenen ekip, Nisan 
2014’te kapsamlı bir iş planı oluşturdu ve Haier’den 1,2 milyon Çin Yuanı aldı. Ayrıca ekip 
yüzde 15 hisse karşılığında kendi cebinden 400 bin Çin Yuanı koydu. Sonraki fonlama 
turlarına VC şirketleri de katıldı. 

Üç yıldan daha kısa bir süre sonra Thunderobot, 1,2 milyar Çin Yuanı (yaklaşık 180 milyon 
dolar) piyasa değeriyle Çin’in NEEQ borsasında halka açıldı. Şu anda 80 kişiye ulaşan bu ekip 
Çin’de e-oyun bilgisayarları alanında lider konumda ve Asya’daki bazı diğer pazarlara da 
girme yolunda önemli adımlar attı. Kendi ana şirketinden esinlenen  Thunderobot da kendi 
start-up’larını oluşturuyor. Bunlar arasında online oyun sağlayan bir şirket, e-spor 



 
 

takımlarını organize eden bir platform ve sanal gerçeklik teknolojisi üzerine çalışan bir birim 
de var. 

 



 
 

ÖZETLE 

SORUN 
Büyük şirketlerde bürokrasinin boyutu da büyük olur. Bu da şirketlerde yaratıcılığı, risk alma 
isteğini ve verimliliği azaltır. Birçok yönetici bürokrasiden şikayet etse de bürokrasi varlığını 
sürdürüyor.  

NEDEN 
Bürokrasi; otorite, özel birimler ve standart görevler sunarak verimlilik vadeder. Ayrıca 
tanıdıktır, şirketler ve kültürler arasında çok farklılık göstermez. Bazılarına göre bürokrasi, 
karmaşık iş ortamlarının doğal sonucudur.  

ÇÖZÜM 
Yeni bir organizasyonel norm, bürokratik modele meydan okuyor. Çinli ev gereçleri şirketi 
Haier’in uyguladığı bu model çalışanları, müşterilere karşı doğrudan sorumlu olan enerjik 
girişimcilere dönüştürüyor ve onları kullanıcılardan, mucitlerden ve iş ortaklarından oluşan bir 
ekosistem içinde organize ediyor.  

Bu yazının konusu: ORGANİZASYONLARI YÖNETMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hbrturkiye.com/konu/organizasyonlari-yonetmek



