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CEBİMİZDEN DÜNYAYI 
YÖNETMEK; HERKES

“Cebimizden dünyayı yönetmek” 
bu başlık hepimize değişik gelebilir. 
Belki de şöyle bir soru akla gelebilir; 
satın alma dergisi ile bu başlığın 
ne ilgisi var? Doğrudan ve dolaylı 
birçok ilgisi var. Aslında bu başlık bir 
bakıma felsefi olarak; bizim başta 
satın alma olmak üzere tüm iş yapma 
ve süreçleri yönetme biçimlerimizin 
geldiği noktayı sorgulamamızı ve 
buna göre bir yapılanma içinde 
olmamamız gerektiği ifade etmektedir. 
Böyle bir dünyada yaşıyorsak ve bu 
dünyayı yönetmek zorundaysak; 
tüm satın alma süreçlerini, tedarikçi 
ilişkilerini, lojistik yönetimini vs buna 
göre yapılandırmamız gerekir. Bunun 
için,” cebimizden dünyayı yönetmek” 
meselesini  kurgusal olarak ele alıp, 
bir zaman yolculuğu ile işe başlayalım. 
Önce filmi başa saralım ve yaklaşık 
20 yıl öncesine gidelim. O vakit, size 
şöyle bir soru sorsalardı; cebinizden 

dünyayı yönetebilir misiniz?  Cevap 
vermeden önce şaşırır, sonra da 
büyük bir ihtimalle cevabınız hayır, 
imkânsız, asla böyle bir şey olur mu? 
Şeklinde olurdu. Çünkü; cebimizden 
dünyayı yöneteceksek, olsa, olsa bu bir 
bilgisayar sayesinde olurdu, başka bir 
şey (araç, makine, teknoloji) olamazdı. 
Çünkü; dünyayı yönetmek için öncelikle 
bilgiye ihtiyacımız olacaktı ve bu bilgiyi 
de ancak bilgisayarlar aracılığıyla 
yönetebilirdik. Peki, cebimizden dünyayı 
yöneteceğimiz araç bilgisayar ise, bu 
aracın cebe girmesi mümkün olabilir 
miydi. Bu sorunu cevabı kesinlikle hayır, 
imkansızdır. Çünkü; o zaman ki (20 
yıl önce) bir kişisel bilgisayarın fiziksel 
boyutlarına göre cebe (pantolon, ceket, 
gömlek, vs) girmesi imkânsızdır. Biz 
dünyayı cebimizden yöneteceğimize 
göre bu bir iletişim aracı, olsa 
olsa telefon olabilirdi. Peki, bu bir 
telefon olsaydı o zamanki telefonun 

(kablolarıyla) cebimize girmesi ve 
bu şekilde dünyayı yönetmemiz 
imkânsızdır.

Sonra filmi sona saralım ve 
yaklaşık 20 yıl sonrasına gelelim 
yani, bugüne. Bugün cebimizden 
dünyayı yönetiyor muyuz? Bu sorunun 
kesin cevabı evet, evet, evettir. İster 
cep telefonları olsun, isterse tablet 
bilgisayarlar olsun, bugün dünyayı 
cebimizden yönetiyoruz. Dünya derken; 
iş dünyası, kendi dünyamız, arkadaş, 
aile, akraba, tanıdıklar, meslektaşlar, vs 
dünyası veya dünyalar. İş dünyasından 
meseleye bakarsak, iş dünyamız 
açısından cebimiz (cep telefonu, 
tablet..) yani mobil bilgisayar özellikli 
cep telefonumuz (akılcı telefon) tüm 
bu dünyaları yönetmek için bir milat. 
Bu milat, cepten önce ve cepten sonra 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Biz 
burada cepten sonraki iş dünyamıza 
sizlerle bir yolculuk yapıyoruz. 
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Bir konferansta Türkiye’nin 
önemli gsm şirketlerinden birisinin 
ceo’su bu gün ulaştıkları başarıyı 
anlatırken şöyle diyordu; “biz bugün 
geldiğimiz noktaya ulaşmak için 
1990’ların ortasında cep telefonları için 
bir kurgusal planlama yaptık ve bir gün 
bilgisayarların cep telefonuna gireceğini 
(mobil bilgisayar+telefon olacağını) 
o günlerden gördük. Bunun için çok 
çalıştık ve başarımızın sırrı bizim bu 
vizyonumuzdur”. Gerçekten bu şirketin 
bu vizyonuna uygun olarak geliştirdiği 
cep telefonu teknolojisi ile birlikte hem 
ülkemizde ve hem de dünyada önemli 
bir başarıya ulaştığı görülmüştür.

Teknolojik değişim rüzgârlarının 
hızla etkilediği hayatımız önemli 
ölçüde, neredeyse A dan Z ye değişti ve 
değişmeye devam ediyor. 2000’li yıllar 
bilgi çağı ve bu çağdaki toplum bilgi 
toplumu ve insan da bilgiyle donanımlı 
insan. Zaten sıradan insan ve yetişmiş 
insan arasındaki tek farkta, bu çağın 
gerektirdiği bilgi donanımına sahip 
olmaktan geçiyor. Bilgi, bilgisayarlar 
ve dolasıyla mobil bilgisayar olan 
cep telefonu bilgi çağının en önemli 
araçlarıdır. Kişilerin ve işletmelerin 
artan bilgi ihtiyacı ve bilginin yönetimi 
önemli ölçüde cep telefonu aracılığıyla 
karşılanmaktadır. Kişinin işini ve 
dünyayı yönetmesi için gerekli tüm 
bilgilerin; çoğaltılması, paylaşılması 
ve saklanması, transfer edilmesi, 
denetlenmesi bilişim teknolojileri 
aracılığıyla cep telefonları kullanılarak 
yapılmaktadır.

Bu gün cebimizden dünyayı 
yönetirken öncelikle işimizi e-business 
olarak kurgulayıp yapabiliyoruz. E- 
Business olarak dünyayı yönetirken, 
kendi dünyamız ve iş dünyasının 
sınırlarının ortadan kalkması ve 
kapsamıyla ilgili olarak devrimsel olarak 
kabul etmemiz gereken üç değişim 
ortaya çıkmıştır. Bunlar; herkes, her şey 
ve her yer. 

Öncelikle cep telefonları 
sayesinde dünyadaki herkesi 
yönetebiliyoruz ve yönetim sisteminin 
içinde yer alabiliyoruz. Burada herkes 
kavramı kapsamı içerisinde; herkes 
veya  her kişi, her insan, her işletme,  
her kurum, her kuruluş, her ülke, her 
millet, her…, vs. Biz cep telefonumuz 
ile artık kendimize iş paydaşımız 
veya ortağımız yada muhatabımız 
olan herkese işimizle ilgili her konuda 
dünyanın neresinde olursa olsun 
kolaylıkla ulaşıp iletişime geçip 
işimizi ve süreçleri yönetebiliriz. 

Örneğin; Türkiye’de evimizde 
veya yolda cep telefonunu 
kullanarak Kanada’daki tedarikçi 
bir şirketten kereste satın 
alabiliyoruz. E- Business ile ilgili 
tüm işlemleri; e-fatura, e-satın 
alma, e-ulaştırma vs yapabiliyoruz. 
Bu durum hem bizim ve  hem 
işimiz için tüm muhatap/paydaş, 
ortak, tedarikçi,… , yani, herkes 
kapsam ve sınırlarının kalktığını 
göstermektedir. 

Artık mobil cep telefonu 
(akılcı telefon) ve iletişim 
teknolojisine sahip olan her kişi;  
her işi, dünyanın her yerinden 
kolaylıkla yönetebilmektedir.  
Bugün cep telefonu olmaksızın 
herkesle ticari ilişkiye dayalı 
bir iş ve ekonomik hayat 
düşünmek mümkün değildir. 
Ekonomik hayatla ilgili tüm önemli 
işlemler ve kayıtlar cep telefonu 
tarafından yapılmaktadır. Cep telefonu 
bilgisayarlarla birlikte çok sayıda işlemi 
hızlı, doğru ve güvenilir olarak kısa 
sürede yapmaktadır. İnternet aracılığıyla 
cep telefonları ile dünyanın en uzak 
yerlerindeki işletme ve kişilere telefona 
dokunarak kısa sürede ulaşmak 
mümkün olmaktadır. Cep telefonu 
aracılığıyla İnternet ortamında herkes 
ile anında en kısa sürede elektronik 
ticaret yapılmaktadır. Elektronik 
ticaretle kişi, zaman, mesafe ve mekan 
kavramı ortadan kalkmış adeta her şey 
yeniden tanımlanmıştır.

Günümüzde işletme içerisindeki 
herkes tarafından cep telefonu bireysel 
ve kurumsal amaçlar için  tarafından 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
nedenle cep telefonunun kişisel gelişim  
amacıyla  mesleki alanda kullanılması, 
kişisel gelişim ve kariyeri yakından 
etkileyecektir. Günümüzde bir kişinin 
kariyeri değerlendirilirken mesleki 
bilgiyle birlikte cep telefonu kullanma 
becerisi ve teknoloji okur yazarlığı da de 
göz önüne alınmaktadır. Bu amaçla cep 
telefonu kullanımı konusunda başarılı 
olabilmek için özellikle cep telefonunun 
iletişim ve bilgi yönetimi özelliklerini 
tanıması için öncelikle bilgisayar 
program ve uygulamalarının bilinmesi 
gerekir.

Teknolojiye hakim olanın 
dünyaya hakim olduğu bu dönemde, 
bilim ve teknolojide meydana gelen 
değişim, bilginin önemini daha da 
artırmaktadır. İşletmelerin ve kişilerin 
artan bilgi ihtiyacını karşılayan en 
önemli araç cep telefonlarıdır. Cep 

telefonları örneğin; satın almayla ilgili 
bilginin; üretilmesinde, çoğaltılmasında, 
paylaşılmasında, saklanmasında, 
transferinde kısaca satın alma 
süreçlerinin yönetiminde yaygın olarak 
kullanılan araçlardır. Bilgi çağı da 
denilen bu yüzyılda bilginin öneminin ve 
bilgi ihtiyacının artmasıyla birlikte satın 
alma sistemindeki tüm paydaşlarımızla 
hızlı, etkin ve verimli bir iletişim 
kurabilmek için bilişim teknolojileri ve 
en gelişmiş cep telefonlarını  kullanmak 
zorundayız. Bugün kurumsal olarak 
profesyonel bir şekilde yönetilen cep 
telefonsuz bir satın alma sistemine 
sahip işletme ve iş hayatı düşünmek 
mümkün değildir.  Bilim ve teknolojideki 
hızlı değişmeler ve gelişmeler sonucu 
tüm iş yapma biçimlerimiz köklü bir 
şekilde değişerek artık cebimizden 
dünyayı yönetiyoruz. 
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