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m a h m u t t e k i n . c o m . t r  

PANDEMİ, KARMAŞA VE YARATICILIK…! 

Bir düşünsenize… Hayatın çok değişken olduğunu… 
Bilinmezliklerin ve belirsizliğin her şeyi değiştirdiğini… 
Üstelik tüm bunların karmaşaya yol açtığını… Karmaşaya yol 
açan değişkenlerin önemli risklerle küresel felaketlere de yol 
açtığını… Küresel salgının herkesin hayatını etkilediğini… 
Bundan neredeyse sekiz ay öncesinde gündemde olmayan 
bir konu olan Pandemi salgın olarak dünyanın en önemli 
gündemi oldu… Olmaya da devam ediyor… Sanki bundan 
sonraki dönemlerde de üzerinde çok konuşulacak gibi… 
Çünkü; insan sağlığını doğrudan etkilediği ve her işi temeli de 
sağlık olduğu için…  

İlk bakışta Pandemi, karmaşa ve yaratıcılık bu üç kavram 
arasındaki ilişki kurabilmek zor gelebilir… Öncelikle yaratıcılık 
karmaşa ortamından beslenerek açığa çıkıyor… Bu 
bağlamda bu yazıda Pandemi, karmaşa ve yaratıcılık ilişkisi 
letaral düşünceye göre incelenmiştir.  

Pandemiyle baş edebilmek için sağlık okuryazarlığı 
önemli hale gelmiştir… Okuryazarlık; çeşitli yazılı ve 
görsel kaynaklarla kayıtları kullanarak;  anlama, tanımlama, 
yorumlama ve amaca uygun olarak kullanabilme… 
Okuryazarlık, bir dilin kodlarını anlayarak dilin harf, rakam, 
formül, resim ve şekil gibi unsurlarını bir araya getirme, 
iletişim kurma, hesap yapma ve kullanabilme yeteneği… 

Sağlık okuryazarlığı; kişinin sağlık bilgilerini anlayarak 
ve amacına uygun sağlık bilgilerine erişerek sağlık kararları 
verebilmesi… Sağlık okuryazarlığı, kişinin sağlıkla ilgili bilgi ve 
beceri kazanarak sağlıklı yaşama düzeyine ulaşması… Sağlık 
okuryazarlığı sağlık kodlarını bilerek sağlıkla ilgili verileri 
(harf, rakam, sözcük, formül, resim ve şekil) kullanarak 
bireyin ve toplumun sağlığını iyileştiren uygulamalar… 
Örneğin; tansiyon (kan basıncı) ölçmek ve tansiyon 
bilgilerine sahip, kandaki kolesterol ve kan şekeri seviyelerini 
hesaplamak, ilaç ölçülerini bilmek ve ilaçları ölçmek… Sağlık 
okuryazarlığı, bireyin kendi sağlığını iyileştirir… Toplum 
sağlığını iyileştirir… Sağlıklı yaşam tarzı ve koşulları 
sağlıyor…   

Elbette sağlık okuryazarlığı için başta e-sağlık 
uygulamaları olmak üzere sağlık bilişim sistemlerini 
kullanabilmek içinde teknoloji okuryazarlığı ve entelektüel 
okuryazarlığa da gereksinim var… Sağlık okuryazarlığı; 
kişilerin eğitim, dil, kültür, kaynaklara erişim düzeyi ve yaşı 

ile ilgili… Sağlık okuryazarlığı kişilerin her yaşta; eğitim, 
ev, komşuluk, iş ve diğer hayatlarını sağlıklı yaşamları da 
sağlıyor… Elbette bunun için kişinin öncelikle sağlıkla ilgili 
doğru kararlar alması ve uygulaması gerekiyor… Yaşamak için 
sağlık okuryazarlığı hayati önemde… Herkes kendi ve toplum 
sağlığı için sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili temel bilgileri 
öğrenmek ve uygulamak zorunda… Bu bağlamda ailede 
annelerin ve babaların çocuklarının sağlık bakımını bilmeleri 
ve uygulamaları… 

Yaşlıların ilaçlarını reçeteye uygun olarak doğru 
kullanabilmeleri… Çalışanlar iş ortamındaki muhtemel 
sağlık tehlikelere karşı gerekli önlemleri alabilmeleri… Her 
yaştan kişilerin hastalık durumlarında doğru sağlık birimine 
başvurması… Hastalık veya tedaviyle ilgili sağlık personeliyle 
iyi iletişime sahip olmalı… Sağlık bilgilerini doğru anlama, 
değerlendirme ve uygulama… Tedaviyle ilgili süreçlerde 
oluşabilecek riskleri analiz ederek dozajları doğru 
hesaplama gibi önemli kararları doğru bir şekilde alarak 
uygulamalı…  Sağlık okuryazarlığı sağlıkla ilgili verileri 
okumayla bilgiye dönüştürerek ortaya çıkan başta Pandemi 
olmak üzere önemli sağlık koşullarını ve sorunlarını anlayarak 
çözüme katkıda bulunmakla ilgilidir. Bu dönemde sağlık 
çalışanları tarafından bilgileri daha iyi anlayarak bireysel 
olarak gerekli önlemleri almak ve bireysel sorumlulukları 
yerine getirmek önemli…

Pandemi Nedir…? 
Pandemi; dünyada çok yaygın olarak çok sayıda 

insanın sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar…  
Pandemi, dünyada çok sayıda ülke ve kıtalara yayılır… 
Pandemi, salgın ve bulaşıcı hastalık olarak insanların sağlığını 
etkiliyor… İnsanı hasta ederek ya da ölümüne sebep olarak 
hayatlarını etkiliyor… Pandemi insan sağlığını etkileyen 
salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemiyle 
ortaya enfeksiyon çıkıyor… Enfeksiyon kontrol önlemleri 
uygulanarak korunmak mümkün… Enfeksiyon, virüslerin 
veya mikropların vücuda bulaşması sonucu ortaya çıkıyor… 
Bağışıklık sistemi güçlü olan insanlarda birçok enfeksiyonun 
oluşumunu önleyebiliyor… Pandemi erken dönemlerinde 
teşhis edilerek gerekli kontrol tedbirleri alınırsa enfeksiyonla 
karşılaşacak kişi sayısı azaltılarak pandemiye yol açacak 
vakaları azaltmak mümkün olabiliyor…  Şayet Pandemiye 
yol açan Covid-19 virüsü erken önlem alınsaydı dünyaya 
yayılmadan kontrol edilerek önlenebilecekti…

 “Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var”.  
Hz. Mevlânâ
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Pandemi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
açıklanıyor. Pandeminin en önemli ölçütü ortaya 
çıkan virüsün insanlar arasında kolay ve hızlı olarak 
enfeksiyonla yayılması… Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından Koronavirüsün yayılma hızına ve insan sağlığı 
üzerindeki etkisine göre pandemi olarak ilan edilmiştir… 
Koronavirüsün pandemi olarak ilan edilmesinin nedenleri; 
yeni bir virüs olması, insanlar arasında kolay ve hızlı 
bir şekilde bulaşması ve insanlara arasında sürekli bir 
şekilde bulaşmasıdır… 

Pandemi ilan edilmesinin temel amacı, dünyada 
geniş çaplı koruyucu önlemlerin artırılmasını sağlamak 
için pandemi ilan edildi.  Daha önce 2009 yılında domuz 
gribi pandemik hastalık olarak ilan edilmiştir… Salgın 
hastalıklar olarak tarihi süreç içerisindeki pandemiler; 
Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi ve Covid-19… 
Pandemiye yol açan Covid-19 virüsün bulaştırıcılık 
etkisiyle dünyanın genelindeki bütün toplumların 
yaşamını doğrudan etkiliyor… Covid-19 virüsünün 
hastalık oluşturma yeteneği çok yüksek… Toplumda 
virüse enfekte olan bireylerin bağışıklık durumu hastalığın 
sonucunu etkiliyor… Covid-19 virüsünün etkisi ülkelerdeki 
insanlar arasındaki temasa ve ulaşımın özelliklerine göre 
değişebiliyor… Covid-19 virüsünün risk faktörleri ülkedeki 
sağlık altyapısına ve sistemine göre değişebiliyor… 
Pandemi olarak Covid-19, yüksek oranda hızlı ve salgın 
bulaşıcılıkla çok sayıda insanın ölmesine yol açıyor…  
Bu bağlamda Covid-19 çok tehlikeli bir virüs… Üstelik 
insanlık için en yıkıcı olabilecek felaketler içerisinde 
Pandemi ilk sırada yer alıyor… Doğal afetler arasında yer 
alan deprem, sel, yangın ve yanardağ patlamalarının 
etkileri sınırlı kalırken Pandemi küresel bir felaket olarak 
tüm dünyayı etkiliyor…

Pandemiyle ortaya çıkan karmaşa…
Pandemiye yol açan Covid-19 virüsün bulaştırıcılık 

etkisiyle iş hayatında ve yaşamda dünyanın genelindeki 
önemli bir karmaşaya yol açarak bütün toplumların 
yaşamını önemli şekilde etkiliyor… Karmaşa ne demek…? 
Karmaşa; çözülmesi güç olan iş veya içinden çıkılması 
zor olan bir durum. Karmaşa, karışık durum ve kargaşaya 
bağlı olarak düzensizlik var… Karmaşada dengesizlik var… 
Karmaşada belirsizlik hâkim… Karmaşa risklerle dolu… 
Elbette bunlara bağlı olarak karmaşada öngörüsüzlük var… 
Tüm bunlardan dolayı hepimiz doğal olarak karmaşadan 
çekiniriz… 

Pandemiye yol açan Covid-19 virüsünün yol açtığı 
karmaşada da başta iş hayatı ve ekonomi olmak 
üzere hayatın her alanında karmaşa var… Covid-19 
Pandemisiyle birlikte tüm dünyada insanların evlere 
kapanması, işyerlerinin kapalı olması ve tüketimin 
online olarak elektronik ticaret şeklinde yapılması… 
Ayrıca Pandemi olarak ortaya çıkan salgının önlenmesiyle 
ilgili olarak henüz bir tedavi yönteminin geliştirilememiş 
olması… Sürecin ne zaman sona ereceği konusunda 
ortaya çıkan belirsizlik… Dünyada sorunun küresel 
olmasına karşılık çözümlerin yerel ile sınırlı kalması ve 
küresel işbirliğine gidilmemesi… Üstelik bu düzensizlik 
ve karmaşanın tüm dünyada ekonomik ve sosyal olarak 
sürdürülebilirliği de neredeyse imkânsız… 

Her karmaşada olduğu gibi Covid-19 Pandemisi de 
sağlığı, ekonomiyi ve sosyal hayatı etkileyerek dengesizliğe 
yol açmış… Belirsizliğe neden olmuş… Belirsizlik sonucu 
da riskler oluşmuş… Şüphesiz bu durum kararlarda 
öngörüsüzlüğe yol açmış… Bu bağlamda çözüm olarak 
akıllı iş ağı zekâsına dayalı yapay zekâ uygulamaları 
önemli bir çözüm olabilir… Baktığımız zaman en 
basitinden en karışık olana kadar her karar için büyük 
veriye (big data) gereksinim var… Üstelik bu büyük veri altın 
kıymetinde… Ancak, veriyi işleyerek bilgiye dönüştürmek 

ve bilgi üzerinden de işleri, şirketi ve hayatımızı yönetmek 
mümkün… Örneğin; şirketin müşteri ilişkileri, tedarikçi 
ilişkileri, lojistik yönetimi ve satış yönetimi bu dönemde 
çok daha önemli hale gelmiştir… Ayrıca Covid-19 ile ilgili 
olarak virüsün genetiğinin çözülerek geliştirilecek aşı ve 
diğere tedavi içinde yapay zekâ uygulamaları önemli 
çözüm olacak… Şu anda devam eden e-bankacılık, e-sağlık 
ve e-ticaret işlemleri gelişmiş yapay zekâ uygulamalarıyla 
yapılıyor.  

Pandemiye yol açan Covid-19 virüsü iş ve sosyal 
hayat ile gündelik yaşamda karmaşaya dengesizliğe yol 
açarak belirsizlik sonucu önemli riskler oluşmuştur… 
Karmaşanın olduğu Covid-19 virüsüyle ortaya çıkan 
belirsizlik sonucu bilinmezlik durumu sonucu değişen 
öncelikler eldeki mevcut kaynakların kullanımında 
da önemli sorunlara yol açmaktadır…  Elbette tüm 
karmaşalarda olduğu gibi oluşan belirsizliğin sonucu 
olan bilinmezliğin bizi nereye götüreceği ve sonucunu 
öngörememenin verdiği heyecanla birlikte panik ve korku 
oluşması doğal… Oysa karmaşanın sonucunu geçmiş 
deneyimlerimize ve sezgilerimize göre belirli ölçüde 
öngörebiliriz… Üstelik yönetebiliriz de… Bundan dolayı 
panik yapmadan sakin kalarak stratejik kararlar alarak 
harfiyen uygulamalıyız… Stratejik kararlar, eldeki imkânlarla 
ortaya çıkan ihtimaller arasında denge kurma işlemidir.  

Yaratıcılık büyük ölçüde karmaşaya bağlı…  
Pandemiye yol açan Covid-19 virüsü iş ve sosyal hayat 

ile gündelik yaşamda karmaşaya dengesizliğe yol açmış… 
Belirsizlik sonucu önemli riskler oluşmuştur… Her 
karmaşa döneminde olduğu gibi işte bu durum yaratıcığın 
ortaya çıkması için önemli fırsatlar sunuyor… Bu bağlamda 
yaratıcılık büyük ölçüde karmaşaya bağlı… Karmaşadan 
besleniyor… Karmaşanın hayatı değiştiren gizemi ve 
büyüsüyle gelen yaratıcılık… Her şeyden önce karmaşa bir 
dengesizlik durumu… Yaratıcılık için ideal bir durum… 
Doğa olaylarına baktığımızda bu dengesizlik tıpkı suyun 
bulanması gibi… Su yağmurların yağması ve bazen 
de oluşan seller sonucu bulanır… Ve su bulanmadan 
durulmaz… Suyun bulanık olması bir bakıma sonradan 
ortaya çıkacak olan bolluk ve bereketinde habercisi… 
Bu bağlamda tıpkı suyun bulanarak durulmasında olduğu 
gibi karmaşanın dengeye kavuşmasıyla ortaya çıkan 
fırsatlar her zaman var olacak… 

Bizim karmaşayı yönetmek üzere öngörümüze bağlı 
olarak geliştireceğimiz karmaşa yönetim planlarımız 
olmalı… Karmaşayı yönetmek için stratejilere uygun 
kararları vererek taktik ve operasyonel uygulamalarımız 
çok değerli… Zaten pandemi öncesi dönemde de her an 
karmaşayla baş etmeye çalışmıyor muyduk…? Örneğin; 
Dijitalleşme, Internet ve Akıllı Teknolojiler başlı başına 
karmaşaya yol açmıştır… Akıllı iş ağı zekâsıyla yapılan 
dijital iş süreçleri ve işlemler sözgelimi, e-fatura, e-ödeme, 
e-işletme uygularımı başlangıçta karmaşaya yol açsa 
bile bugün iş hayatımızın önemli parçası olmuştur 
artık… Neredeyse online ve akıllı teknolojiler olmaksızın 
Pandemi döneminde de hiçbir işi yapamıyoruz… Bu 
sistemleri daha önce kullanıyor olmamız bu dönemde 
işimiz kolaylaştırmıştır… Sağlık, bankacılık, eğitim, 
alışveriş, online toplantı ve diğerleri… Önceleri bizim tam 
olarak bilemediğimiz dijitalleşme elbette önceleri bizim 
endişe duymamıza ve korkularımıza yol açmış olabilir… 
Örneğin; önceleri para transferi bu sistem üzerinden 
yapmak bazılarımız da endişeye yol açabiliyordu… 
Ama sonra öğrenen ve bilen organizasyon ile teknoloji 
okuryazarlığı ile bireysel olarak ve kurumsal sorunların 
kolaylıkla üstesinde gelebiliyoruz… Üstelik online olarak 
dijital teknoloji daha az; kaynak, enerji, zaman, emek, 
para kullanarak… Üstelik çok daha hızlı, her zaman, her 
yerden ve herkesle her işi yapabilmek mümkün… Akıllı cep 
telefonlarıyla, “cebimizden, yönettiğimiz bir dünyada”…!  
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O vakit karmaşadan korkmak ve panik yapmak yerine 
karmaşanın işimizin ve hayatımızın doğal bir parçası 
olduğunu kabul edersek ve bunu şirketimizin örgüt 
iklimi ve kültürümüz bir parçası haline getirebilirsek… 
Çalışanlarımızın yeteneklerini yetkinliğe dönüştürerek 
ortaya çıkan yaratıcılıkla önemli faydalar sağlayabiliriz…
Üstelik karmaşa bizim ve şirketimizin; yenilik, 
yaratıcılık, çeviklik, performans ve dayanıklılık 
kazanmasını sağlıyor… Karmaşa ortamda çöküşe 
yol açan durgunluğun yol açtığı yok oluşu (entropi) 
önleyen dinamizmi (negentropi) sağlıyor… Düşünsenize 
doğada karmaşa olmasa zaten her şey hemen yok olup 
gidecek… Karmaşayla gelen dinamizmle birlikte ortaya 
çıkan yaratıcılık bu yok oluşu geciktirerek önlüyor… Bu da 
yaşayan şirketlerin karmaşayı çok iyi yöneterek ve karmaşa 
ortamlarından beslenerek bu ortamlarda daha dinamik bir 
şekilde büyüyerek çıktıklarını gösteriyor… Dijitalleşmeyle 
birlikte ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel 
yeniliklerin her birisinin ortaya çıkardığı karmaşa ve 
fırsatlar var… Örneğin; akıllı araçların ve sistemlerin lojistik 
sektöründe sağladığı kolaylıklar…

Karmaşayla oluşan zaman…
Baktığımız zaman doğanın oluşumunda ve 

sürekliliğinde karmaşa (kaos) var… Dünyanın oluşumu, 
gezegenlerin oluşumu ve yıldızları ve galaksileri 
oluşumunda hep karmaşa var… Karmaşa evrenin oluşumu 
ve sürekliliğinin temeli… Dünyanın her an evrendeki 
dönüş hızı saatte 1.670 km bile başlı başına bir karmaşa… 
Ayrıca dünyadaki her an oluşan fırtınalar, depremler 
ve yanardağlardan fışkıran lavlar hepsi karmaşa… 
Sonrasında ortaya çıkan muhteşem denge ve canlılık… 

Karmaşa zamanın oluşumu ve devamındaki en önemli 
unsur… Ve elbette hayatın… Ve hayatla karmaşa iç içe… Bir 
bakıma hayatın temel dinamiği ve lokomotifi karmaşa… Ve 
hayatta karmaşa sürekli var… Karmaşa süreçleriyle ortaya 
çıkan yaratıcılık önemli faydalı sonuçlar ortaya çıkıyor… 
Karmaşaya direnmek ya da onu dört gözle beklemek… 
Karmaşa yönetiminin temel dinamikleri karmaşanın 
getirdiği kulvar değişikliğinin gizeminde saklı… O 
da yenilik ve yaratıcılık ta… Sanki karmaşa yaşamın 
sürdürülebilirliğinin dinamiklerinin en önemlisi gibi… Şirket 
hayatının önemli 
bir bileşeni olarak 
yenilikçi olarak 
başarılı olanların 
karmaşadan 
beslenerek 
yaşadıkları 
görülüyor… Ve 
karmaşanın 
yaşayan şirketin 
dinamizmi ve 
sürdürülebilirliğini 
sağlayan yaşam 
kaynağı olarak 
özellikle olması 
isteniyor… 

Karmaşa 
ve yaratıcılık iç 
içe… Yaratıcılık 
yeteneklerinin 
ortaya çıkması 
karmaşadan 
besleniyor… 
Yaratıcılık, yeni 
ve değerli bir 
şey oluşturarak 
var edebilme 
yeteneği… 

Yaratıcılık,  her insanda var… Ancak ortaya çıkması için 
gerekli ortam ve koşulların oluşması da gerekiyor… 
Yaratıcılık faydalı fikirler veya ürünler oluşturma yeteneği… 
Yaratıcılık, ortaya çıkan sorunlara çözüm geliştirmek ve 
fırsatlardan yararlanmak amacıyla yeni fikirler geliştirmek… 
Kişisel olarak yaratıcılık, bireyin içinde bulanan yetenek 
kapasitesiyle ilgili… Bu yetenek yaratıcılık becerileriyle 
de geliştirilebiliyor… Yaratıcılık bir bakıma hayalgücü ile 
birlikte yenilikle ile akıl yürütme arasında oluşan ilişkiye 
göre şekilleniyor… Yaratıcılık duygulara bağlı sezgi gücü… 
Elbette duygu, merak, heyecan ve coşkunun hayalgücü 
ile bileşimi… Özellikle duygusal zekâyı öne çıkaran kişisel 
müzik, resim, tiyatro ve şiir gibi yeteneklerin duygusal sezgi 
gücünü kullanarak sorunlara yönelik çözüm geliştirerek 
sorunları fırsata çevirmede etkili olduğu görülüyor… 
Elbette yaratıcı düşünce için düşünme kalıplarının 
değişmesi gerekiyor…  Bunun içinde düşünme kalıplarının 
Doğrusal (lineer) düşünme, Doğrusal olmayan  (nonlineer) 
düşünme, Çapraz (lateral) düşünme,  Bütüncül (holistik) 
düşünme ve Evrensel  (integral) düşünce biçimleriyle 
zenginleştirmesi gerekiyor… 

Karmaşayla birlikte olayları ve sonuçlarını 
öngöremiyoruz… Bu durum bizim korku ve endişe 
duyarak karmaşayı yaratıcılığı çevirmek üzere yeni çözüm 
arayışlarına yol açabiliyor…  Endişe ve korkunun yeni 
arayışlara doğru yönetilmesiyle karmaşa sonucu ortaya 
çıkan fırsatlardan yararlanılmasını sağlayan yenilikçi 
uygulamalar yaratıcılığı teşvik ediyor… Yaratıcılık için 
düşünce kalıplarımızı değiştirerek bu uygulamalardan 
beklenen faydalar sağlanabiliyor… 

Karmaşada dengesizlik var… Bu dengesizlikte başarıyı 
planlamayı ve kontrol etmekten vazgeçmeyi sağladığı 
için bu durumda çok daha başarılı olabiliyoruz… Karmaşa 
ortamında başarıyı planlama ve kontrol etmeye gerek 
yok…!  Karmaşanın sağladığı dinamizm ve çeviklikle 
gelen yaratıcı çözümler başarıyı sağlıyor… Örneğin; dijital 
teknolojilerle gelen yenilikler önemli karmaşaya yol 
açmıştır… Şirketler bu teknolojilere uyum sağlamak üzere 
yapay zekâyı kullanarak akıllı fabrika, akıllı büro ve akıllı 
depo uygulamalarına geçerek ve çalışanlarına teknoloji 
okuryazarlığı kazandırarak önemli faydalar sağlamıştır… 
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Karmaşayı 
yönetmek…

Karmaşayı 
yönetebiliriz… Karmaşayla 
ortaya çıkan sorunlara 
çözüm geliştirmek ve 
fırsatlardan yararlanmak 
amacıyla yeni fikirler 
geliştirerek… Elbette 
öngörülebilirlikle… 
Karmaşayı yönetmek 
için düşünce şeklini 
değiştirerek… Zengin 
düşünce biçimleriyle… 
Kısaca olaylara, durumlara 
ve seçeneklere koşullara 
göre esnek düşünerek; 
bazen doğrusal-düz 
mantıkla, bazen doğrusal 
olmayan  (nonlineer) 
esnek yaklaşımla, bazen 
çapraz (lateral) düşünce 
değişim yaklaşımı, bazen 
bütüncül (holistik) 
düşünce ve bazen de 
evrensel  (integral) düşünce modelleriyle çözüm üreterek 
stratejik seçeneklerimizi artırarak doğru çözümler 
üretebiliriz… Örneğin; çapraz düşünce yöntemiyle sorun 
olarak ortaya çıkan her şeyin hemen yanı başında 
bir çözümünün de olduğunu görebiliriz… Sözgelimi; 
atıkların geri dönüşüm sistemiyle (Örneğin; suyun arıtma 
ile su tasarrufu sağlama) kazanılabileceğini, çöplerden 
enerji üretilebileceğini, üretimde açığa çıkan buharla 
enerji üretilebileceğini, lojistik amaçlı yükle giden araçların 
dönüşte yükle dönmesinin sağlanabileceği gibi çözümleri 
düşünerek uygulamak… Yeter ki düşünce biçimlerimizi 
değiştirerek bakış açımızı genişleterek yenilikçi bir bakış 
“zengin düşünceyle” açısıyla çözümler üretelim… 

Bu bağlamda karmaşayı yönetmek üzere düşüncenin 
değişim ve dönüşümü gerekiyor… Buna göre düzensiz 
(nonlineer) ve evrensel  (integral) düşünce biçimleri 
evrendeki karmaşayı çok iyi şekilde açıklıyor… Evrenin 
koşuları sürekli karmaşadan beslenerek oluşuyor… 
Yeni yıldızların ve galaksilerin oluşumu… Toz ve bulut 
kümelerinin birleşerek başka uzay cisimleriyle birleşmesi 
ve çarpışma sonucu oluşan patlamaya göre yeni gök 
cisimlerinin ortaya çıkması… Gezegenimizde deniz içinde 
ve aynındaki yanardağlardan fışkıran lavların denize 
akarak muhteşem adaları meydana getirmesi… Denizdeki 
fırtınalara bağlı olarak ortaya çıkan karmaşa sonucu bunu 
beslenmek üzere fırsata çeviren balinalar ve deniz kuşları 
gibi… Elbette bu balinaların ölümünü de diğer canlılara 
besin sağlayan hayat kaynağı olması…

Tıpkı doğada olduğu gibi şirket ve iş hayatında da 
madalyonun iki önemli tarafı var… Madalyonun 
bir tarafında düzenli ve sistemli olan denge 
durumu varken madalyonun diğer tarafında karmaşa 
ve dengesizlik durumu var… Hayatımızın bir 
parçasını sistemli ve dengeli çalışma düzeni oluştururken 
diğer tarafında da dengesizlik ve karmaşa işimizin önemli 
bir parçası… Önemli olan karmaşayı iyi yönetebilmek… 
Bunun için karmaşa içindeki belirsizlikleri ve dengesizlikleri 
görerek bunları dengelenmekten geçiyor… Karmaşayı 
yönetmenin yolu öncelikle ilişkileri yönetmekten geçiyor… 
İlişkiyi iyi yönetmek bir bakıma belirsizlikleri ortadan 
kaldırarak ortamda güvene dayalı bir dengenin oluşumunu 
da sağlayacaktır… Herkesin iyi bir iletişimle sürekli 
sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir ilişkilere ihtiyacı var… Bu 

dönemde iletişime her zamankinden çok daha önem 
vererek ilişkileri iyi yöneterek ailemiz, arkadaşlarımız, iş 
ortaklarımız ve paydaşlarımızla sağlıklı, güvenli ilişkileri 
sürdürebilmeliyiz… 

Elbette bu durumda karmaşayı yönetmek çok 
kolay… Güvenli ilişkilerle… Yapay zekâyla büyük 
veriyi kullanarak akıllı çözümler üreterek… Yalın 
yöntemlerle…  Çevik olarak… Esnek olarak… Ve 
karmaşayla gelen yaratıcılıkla… O vakit karmaşanın 
hayatın bir gerçeği ve gereği olduğunu kabul 
ederek onu yönetebiliriz… Böylece yaratıcılıkla 
daha çevik ve dinamik yapılanmayla başarılı olabiliriz… 
Unutmamalıyız ki karmaşa yaratıcılıkla yenilikçiliğe açılan 
kapı… Yenilikçilikte bugün hayatımıza kolaylık getiren her 
şeye…

Karmaşanın düzeni dengesizlik…
Karmaşada sürekli bir dengesizlik var… Bu dengesizlik, 

düzensizlik ve karmaşaya yol açıyor… Her şey bu 
dengesizliğin sonucu düzensizliğin içindeki karmaşaya 
göre şekilleniyor… Sürekli dengesiz olarak dağılan düzen 
ve yenide ortaya çıkan dengesiz düzen… Karmaşayı 
tamamen önlemek ve ortadan kaldırabilmek neredeyse 
imkânsız… Ancak karmaşayla ortaya çıkan belirsizliği 
önleyerek riski azaltabilmek mümkün… Bu bağlamda 
karmaşa içinde sistemli çalışarak karmaşa düzeni ve 
dengesi sağlanabilir… Yapılması gerekenler… Etik liderlikle 
çalışanlara önderlik etmek… Delegasyon sistemiyle 
personele görevleri devretmek… Teknoloji etkin kullanarak 
verilerin işlenerek bilgiye dönüşümünü sağlamak… 
Yenilikçi teknoloji ve sistemlerle zamanı etkin kullanmak… 
Ekip çalışmasıyla yetki ve sorumlulukları tanımlamak 
ve uygulamak… Çalışanların iş yükünü dengelemek… 
Çalışanlarla hedefleri paylaşmak… İşbirliği içinde çalışmak… 
Çalışanları motive etmek… Planlama, organizasyon ve 
kontrol… İş tanımlarının yapılarak yetki ve sorumlulukların 
belirlenmesi… Sosyal sorumlulukla davranmak… Şirkette 
yetenek yönetimi uygulamak… Şirkette etkinlikler 
düzenleyerek çalışanların arasında iletişimi ve işbirliğini 
sağlamak… Şirkette eğitim programları uygulamak… 
Yenilikçi uygulamalar yapmak… Sürdürülebilirliği 
sağlamak… Esnek çalışma sistemine geçmek… Çevik 
operasyonel süreçlerle çalışmak… Açık iletişim ve şeffaf 
davranışlar sergilemek…
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Karmaşanın içinde önemli fırsatlar var…  
Elbette karmaşada ortaya çıkan kaos ve dengesizlik 

durumuna göre önemli fırsatlar da var. Bu fırsatlardan 
faydalanabilmek için önceden bu duruma göre hazırlık 
yapabilmek önemli. Karmaşanın içindeki fırsatları gören 
herkes için karmaşa yaşamsal önemde büyüme fırsatları 
sunuyor…  Bu bağlamda karmaşanın iki önemli boyutu 
var… Birincisi; risk… İkincisi; fırsat… Her karmaşa döneminde 
belirsizlik sonucu oluşan dengesizlik şirketler için önemli 
riskleri içeriyor… Şayet yöneticiler doğru ve kabul edilebilir 
riskleri alıyorsa ortaya çıkan önemli fırsatlardan da 
yararlanabilirler… Bu bağlamda karmaşadan sonra gelen 
başarıda belirsizliğe karşılık anlamlı ve kabul edilebilir risk 
almaya ve bu riski yönetebilmeye bağlı… Örneğin; Apple, 
Jobs’un internet yatırımları ve 2007 yılında Apple’in akıllı 
telefonu IPhone’un tasarımına önemli yatırımlar yaparak 
risk aldı. Yeni ve hiç tanınmayan bir modele  (akıllı telefon) 
çok büyük bir yatırım yapmak… Piyasa talebinin nasıl 
olacağı bilinmiyor… Yepyeni bir ürünü (telefon + bilgisayar 
+ fotoğraf makinesi+…) piyasaya sürerek aldığı riske bağlı 
olarak önemli bir başarı sağlamıştır… Apple sadece bir Usb 
belleğiyle bir programcıdan satın alınan yazılımın akıllı 
cep telefonuna aktarılarak dijital dönüşüm inovasyon 
stratejisiyle pazar lideri olmuştur… 

Yöneticinin karmaşayı yönetebilme becerileri…  
Bugün için karmaşa sadece anlık olarak ortaya çıkan 

bir süreç olmanın ötesinde süreklilik gösteren yoğun ve 
karmaşık süreçler dizisiyle iş ve şirket hayatının önemli 
bir parçası… Zaten yönetici de bu zorluğu bilerek bunu 
aşabilmek için gerekli yeteneklerini kullanarak koşulları 
kendi lehine kullanabilmek için stratejik yönetim kararlarına 
uygun olarak gerekli taktik hamlelere göre operasyonel 
işlemleri yapar… Bunun için de her şeyden önce yöneticinin 
karmaşayı yönetebilme becerisini kullanmalıdır… 

Yönetici karmaşa süreçlerinin iyi yönetebilmek 
öncü rolünü üstenebilmedir… Bu rolün bir gereği olarak 
yöneticinin liderlik yeteneklerine de sahip olması önemli 
oluyor… Yöneticinin karmaşayı yönetebilmesinde aracılık 
rolü ve becerisi gerekiyor… Buna göre yöneticinin karmaşayı 
yönetmek için çalışanlarına sorunları çözmek üzere etkili bir 
iletişimle işbirliği yaparak yardımcı olması başarı sağlıyor… 
Yöneticinin delegasyon yapma becerisi de yetkisini 
devrederek karmaşayı yönetebilmesinde etkili oluyor… 
Yöneticinin karmaşayı yönetebilmek için dengeleyici rolüne 
göre ikna edebilme becerisini kullanması gerekiyor… Bu 
rolüyle yönetici şirketin risk ve belirsizliğin oluşturduğu 
panik ortamını sakinleştirmesini sağlayabilir…   

Teknolojinin hızla gelişmesiyle elektronik ticaretin 
yaygınlaşması, e-devlet ve e-business uygulamalarının 
daha fazla kullanılmasıyla oluşan büyük veri (big data) 
karmaşaya yol açıyor… Büyük iş hacmine bağlı büyük 
veri ve verinin işlenmesi için gerekli büyük bilgi yükü ve 
kapasitesi… Artık iş yaparak süreçleri yönetmek giderek 
karmaşıklaşarak içinden çıkılmaz hale geliyor… Düşünsenize 
neredeyse hepimizin bilgisayarlarının kapasitesi dolu,  akıllı 
cep telefonlarının depolama kapasiteleri dolu, mailler 
dolu… Hatta yedek depo kapasitesi bile dolu… Bulut 
bilişim sistemlerinden bellek kapasitemizi artırmak üzere 
ek kapasite satın alıyoruz… Bulut bilişim sistemleri de 
şimdiden dolmaya başladı bile… Bu kadar büyük veri ve 
bilgi kapasitesinin getirdiği iş ve işlem yükünün nedeni ve 
sonucu  karmaşa ve belirsizlik…! 

Çözüm basit… Yalın yöntemler…
Bilişim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte artan veri 

ve bilgi yükünün üstesinden gelebilmek için mutlaka basit 
ve sade yani, yalın düşünerek davranmalıyız… Ayıklama 
işlemiyle… Örneğin; bilgide seçici davranarak gereksiz 
bilgileri gerekli bilgilerden ayırmalıyız… Tıpkı bilgisayarda 
masaüstündeki dosyaları sınıflandırarak gereksiz olanları 

ayıkladığımız gibi… Sınıflandırma işlemiyle… Bu kadar 
yoğun ve daha çok verinin kullanılması bunları seçici 
davranarak ayıklama işleminden sonra sınıflandırma 
yapılmalıdır… Böylece karmaşayı yönetmek üzere yalın ve 
basit düşünerek işimize yarayan veri ve bilgiler dışındakilerle 
gereksiz yere stok yüklerinden kurtulmalıyız… 

İş yapmak giderek daha da karmaşıklaşıyor... 
Dijitalleşmenin getirdiği mobil ve online olarak teknoloji 
kullanımı büyük hız ve kapasite artışı büyük kolaylık 
sağlamakla birlikte aynı zamanda büyük veri artışını da 
beraberinde getirerek önemli bir zorluğa yol açıyor… 
Sürekli olarak büyük veriye ulaşmak, bunları işlemek 
ve sonuçlarını amaçlara uygun olarak kullanabilmek… 
Örneğin; şirketin anlık olarak üretim, satış, dağıtım, personel 
ve performans verilerinin bilgiye dönüştürülerek stratejik 
amaçlarla kullanılması… Anlık olarak bilgiye ulaşma sıklığı 
giderek artıyor… Her zamankinden daha sık aralıklarla ve 
daha yoğun olarak… Üstelik daha karmaşık ve daha belirsiz 
koşullarda…

Elbette işimiz sadece bilgisayar veya cep telefonu 
ekranlarından veya kâğıt çıktılarını alarak inceleme 
yapmanın ötesinde karmaşanın getirdiği belirsizlik ve risk 
ortamında şirket stratejilerine uygun taktik ve operasyonel 
kararlara göre uygulamalar için çok daha fazla çaba 
harcayarak en uygun olanını seçmek ve uygulamak… Her 
an… Her yerden… Her kişi/kurum/şirket ile… Ve de her şeyi 
(iş, işlem, süreç, karar…) karmaşaya göre yönetmek üzere… 

Örneğin; günlük satış raporlarıyla ilgili büyük veri 
yığınını inceleyerek bunlarla ilgili aksiyon almak artık 
çok fazla çaba gerektiriyor. Bu bağlamda büyük veriyle 
müşterinin sesini, sürecin sesini ve çalışanların sesini 
dinleyerek gerekli operasyonel süreçleri yönetmek üzere 
taktik kararları alarak uygulamak… Günümüzde özellikle 
başta sosyal medya olmak üzere Web 4.0 ile birlikte çok 
sayıda iletişim kanallarının kullanılması yoğun bir karmaşa 
ile birlikte şirket ile müşteri etkileşimini de artırmıştır…

Karmaşa sorunlarını fırsata çevirmenin yolu 
güvenden geçiyor…

İş ve hayatımızda yer alan karmaşayı fırsata çevirmenin 
yolu iletişim içinde bulunduğumuz kişilerle güvenli 
ilişkilerden geçiyor… Her şey güvenle başlıyor… Özellikle 
karmaşanın getirdiği bilinmezliğin ve belirsizliğin aşabilmek 
için örgüt ikliminde güven çok önemli… Çalışanların ve 
paydaşların bize, sisteme ve ilişkilere inanma ve bağlanma 
duygusunu korumaları belirsizliği aşabilmek için önemli. 
Ayrıca güven, insanların ilişkilerinde çekinme ve kuşku 
duymadan korkuyu yenerek yüksek motivasyonla 
çalışmalarını da sağlar… Güvenli çalışma şirket, çalışan ve 
paydaş ilişkilerinde beklenen yarara ve değere göre davranışı 
da sağlıyor… Bir bakıma güven, ilişkilerin temeli olarak her 
şeyi belirliyor… Güven, çalışanların sisteme ve paydaşlarla 
iyi ilişkiler kurmasını sağlıyor… İyi ilişkilerde belirsizliği 
önleyerek riski azaltıyor… Güven, çalışanların özgürlüğü 
kazanarak yeteneklerin yetkinliklerine dönüşümünü 
sağlıyor… Güven, süreçleri, sistemi ve çalışanları otokontrol 
sistemiyle delegasyon sonuçlarını değerlendirmeyi 
sağlıyor…  Güvenli bir örgüt iklimiyle, yeterli kaynakları 
çalışanlara aktarılarak hedeflerle yönetimle kaynakları verimli 
kullanılıyor…   

Şirkette güvene dayalı etkili iletimle işbirliğiyle 
personelin yüksek performansla çalışmalarını 
sağlanıyor… Güvenli ilişkilerle yönetim personelle 
işbirliğiyle çalışmayı sağlıyor… Bilişim teknolojilerinin 
akıllı iş ağı zekâsının sağladığı güvenle süreçleri ve sistemi 
yöneterek başarılı sağlanıyor… Teknolojiye güvenerek 
büyük veriyi kullanarak bilişim teknolojilerini etkin ve verimli 
kullanılıyor… 
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Ümitsizliğin ardından nice ümitler var… 
Karmaşayı aşmanın yolu korkuya kapılmadan 

ümitleri korumak… Bunun hayatın ve işimizin bir 
doğal parçası olduğunu kabul etmek ve çözümün 
hemen yanı başımızda olduğunu bilerek… Karmaşayı 
yönetmenin yolu düşünce kalıplarımız değiştirmekten ve 
sakin olmaktan geçiyor… Sakin bir şekilde düşünerek ve 
buna göre davranarak karmaşanın yönetilerek üstesinden 
gelineceğini bilerek mantıklı ve akılcı davranarak yenilikçi 
ve yaratıcı çözümlere odaklanmak… Düşünce kalıplarımızı 
değiştirerek bir bakıma bizim alternatifli ve çoklu yönlü 
düşünerek olayları anlamamızı ve buna göre yenilikçi 
ve yaratıcı çözümler geliştirmemizi sağlıyor… Doğayı ve 
dengeleri bozmadan üretilen çözümler…

Her şeyin temeli yönetim… Karmaşa ve ona bağlı 
olarak oluşan kriz yönetimle çözülür… Her şeyden önce 
ilişki yönetilecek… Önce insanın kendisiyle ilişkisi… Kişinin 
yüksek moral ve motivasyonla özgüvenli ve enerji dolu 
olarak karmaşayı çözmek… Kişi diğer insanlarla arasındaki 
ilişkilerini yönetecek… Bu ilişkilerin temelinde açık bir iletişim 
ve güven var… Bu ilişkiler birbirine bağlı çok sayıda ihtimale 
göre şekilleniyor… İlişkiler, çok sayıda seçeneğin birbirine 
bağlı olarak gerçekleşmesi öngörülen sonuçlar… Ve bu 
seçenekleri eleyerek en uygun olanı bulma işlemi… 

Yönetim, insanlar arasındaki ilişkilere, bu ilişkilerde 
birbirine bağlı çok sayıda değişkenin birbirlerini etkileme 
ihtimaline göre seçenekleri eleyerek en uygun olanı 
bulma işlemi… Örneğin; tedarikçi seçiminde fiyat (esneklik, 
iskonto,…) düzeyi, kalite (özellikleri, standartları, sürekliliği,..) 
düzeyi ve teslimat (zamanı, şekli, esnekliği, kalitesi,…) hızı 
ile birlikte o şirkete duyulan güven (önceki davranışları, 
deneyimi, sözünü tutması,..) düzeyi de çok önemli… 
Karmaşa yönetimi, karmaşanın her ne kadar belirsizlik 
ve risk taşımakla birlikte aynı zamanda çok önemli 
fırsatlar sunduğunu görerek bilinçli bir şekilde davranarak 
bunları değerlendirmek üzere en uygun kararları alma ve 
uygulama…

Karmaşa yönetimi çoklu düşünce yöntemleriyle karar 
vermeyi ve uygulamayı öngörüyor… Her yönetim sürecinde 
kararları etkileyecek olan çok sayıda değişken ve ihtimal 
var… Bunları dikkate alarak en iyi kararı vermenin yolu 
çoklu düşünce yöntemleriyle olaylara ve durumlara; düz 
mantık, bütünsel, çapraz, evrensel mantık bakış açılarıyla 
çeşitli balımdan düşünmeden geçiyor…  Böylece konuları 
birlikte ve bir bütün olarak zengin düşünme kalıplarıyla; 
dinamik, yenilikçi, esnek ve akıllı çözümlerle ele alarak 
yönetebiliyoruz… 

Her şeyden önce karmaşa ortamı beklenenden farklı 
bir ortam… O vakit yapılması gereken de çözüm için 
normal yönetim dışına çıkan bir anlayışla iş ve süreçleri 
yönetmek… Bu bağlamda karar verme ve uygulama 
konumunda olan yöneticilerin; doğrusal, doğrusal 
olmayan, çapraz, bütüncül ve evrensel  düşünce gibi 
çeşitli şekillerde düşünce modelleriyle karar vererek 
personeli, işleri ve süreçleri yönetmesi gerekiyor… Örneğin; 
pazarlama kararlarında ürün, hizmet, fiyat, dağıtım, reklam, 
müşteri, süreç ve fiziksel imkânlarla ilgili kararlar çok çeşitli 
düşünmeyi öngörüyor… Sözgelimi; fiyat kararların psikoloji, 
rekabet, maliyet, talep, teknoloji ve küresel dinamikler (petrol, 
döviz, resesyon,..) etkilediğini düşünerek ve esnek davranarak 
doğru fiyatı veya fiyatları bulmak… 

Karmaşayla birlikte şirkette çalışanların çok çeşitli iletişim 
kanallarını kullanarak sürekli olarak her zaman ve çok sayıda 
kişi ve kurumla iletişiminin artması… İş yoğunluğunun 
artışıyla birlikte bu işleri daha kısa sürede yapabilmek 
zorunda kalması… Dijitalleşmeye ve küreselleşmeye 
bağlı olarak piyasa koşullarının rekabetçiliğinin artması…  
Karmaşanın doğasını anlayan ve yönetimi içinde çoklu 
düşünme yönetimine göre çözümler sağlayan yönetim 

ile… Teknoloji ve değişim yönetimiyle; çevik, esnek ve yalın 
çözümlerle işleri çok daha verimli ve etkin olarak kolay bir 
şekilde yapabilmek mümkün…

Elbette kurumsal olarak karmaşa ortamında çok 
boyutlu olarak çözüm yaklaşımıyla doğru işi, işi doğru bir 
şekilde yaparak yönetmek… Süreçlerimizin, işimizin ve 
yönetimin sürdürülebilirliği olmasını sağlamak… Şirkette 
yöneticilerin ve yetişmiş personelin çalışanları eğiterek 
yetiştirmek… Etik liderlikle yenilikçi tavır ve tutumların 
şirket kültürünün önemli bir parçası olmak… Araştırma 
ve geliştirme çalışmalarıyla şirkette bilginin artırılarak bu 
bilginin yeni işlem, süreç, sistem ve uygulamalarla yenilikçi 
ve yaratıcı çalışma yapmak… Bunun içinde şirkette, ar-
ge kültürünün geliştirmek… Bilgi aktarımı ve deneyim 
paylaşımının şirket kültürünün bir parçası haline getirilerek 
verimli çalışabilmek… Şirkette yöneticilerin çalışanlara 
rehberlik ederek onları yönlendirerek ve yol göstererek sevk 
ve idare etmek… Açık ve pozitif iletişimle iş arkadaşlarına 
güler yüzlü davranışlarla olumlu sonuçlar almak… Etkin 
toplantı yönetimiyle toplantıları kısa sürede sonuca bağlayan 
yöntemleri kullanmak… Delegasyon sistemini ayrıntılı iş 
tanımlarıyla koordinasyonunu sağlamak… Çalışanların iş ve 
süreçlerle ilgili öneri sistemi kullanarak onları motive etmek… 
Yenilikleri takip etmek ve yeni bilgileri elde etmek… 

Karmaşayı yönetebilmek için… Şirkette çalışan 
personel sayısının ve iş yükünün artmasıyla birlikte yetenek 
yönetimine öncelik verilmelidir… Akıllı iş yükü yönetimiyle 
delegasyon ve değişen koşullara göre organizasyonel 
yapılanmayla iş zekâsı ağıyla işleri yönetilmelidir… Şirkette 
yalın organizasyon yapılanmasıyla yönetim hiyerarşisinde 
çeşitli kademeler arasındaki karmaşa yönetilmelidir…

İş, işlem, süreçler ve sistemler arasındaki karmaşıklık 
önlemek için akıllı iş ağı zekâsıyla çözümler üretilmelidir… 
Şirkette yöneticilerle çalışanlar ve yakın işbirliği ortamında 
daha hızlı bir şekilde operasyonel süreçler yönetilmelidir… 
Süreç odaklı yapılanmayla birlikte operasyonel süreçler 
taktikler ve stratejilere uygun yapılmalıdır… Çalışanların 
işbirliği ve uyum içerisinde koordinasyonun sağlanmasıyla 
zaman verimliliği artırılmalıdır…

Öncelikle kendimizle barışık olarak huzurlu ve güvenli 
bir davranışlarla sevgi ve saygıya dayalı olarak ailemizle, 
arkadaşlarımızla, iş ortaklarımızla, çalışanlarımızla ve 
teknolojiyle ilişkilerimizi yöneterek… Karmaşa ortamında 
iyi bir yönetici olarak parayı, personeli, varlıkları, üretimi, 
teknolojiyi, pazarlamayı ve diğerlerini yönetmek geniş 
bir bakış stratejik düşünmeye dayalı uygulamaları 
öngörüyor… Sanki çok sayıda oyunu etkileyen değişkenle 
satranç tahtasında taktik ve operasyonel hamlelerle oyun 
oynamak gibi… Ve elbette sonucu çok sayıda ihtimale ve 
değişkene bağlı olan ilişkilerle şirketi karmaşa ortamında 
yönetmek… Karmaşa ortamında bütün bunları yönetmek 
bir hayli zor görülebilir…  

Aslında doğal olarak karmaşadan korkarız… Karmaşayla 
gelen belirsizliğin sonucu olan bilinmezliğin bizi nereye 
götüreceği ve sonucunu öngörememenin verdiği heyecan, 
panik ve korku… O vakit karmaşadan korkmak ve panik 
yapmak yerine karmaşanın işimizin ve hayatımızın 
doğal bir parçası olduğunu kabul edersek önemli 
faydalar sağlayabiliriz… Karmaşa bizim ve şirketimizin; 
yenilik, yaratıcılık, çeviklik, performans ve dayanıklılık 
kazanmasını sağlıyor… Karmaşayı yönetmek çok kolay… 
Yalın yöntemlerle… Çevik olarak… Esnek olarak… Yapay 
zekâyla büyük veriyi kullanarak akıllı çözümler üreterek… 
Karmaşayı dengeleyerek… Güven vererek…  Karmaşayla 
gelen yaratıcılıkla… Aslında karmaşaya yol açan şey aynı 
zamanda çözümü de içinde saklıyor… Karmaşayla ortaya 
çıkan ümitsizliğin ardından nice ümitler var… Ve elbette 
karanlığın ardından nice güneşler var… Sevgiyle ve 
sağlıcakla kalınız…




