
 1 

SANAL YÖNETİMİN İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

 
 
Meriç BEBİTOĞLU 
DIGITURK Kampanyalar Müdürü 
Anadolu Üniv. Yön. ve Org. Doktora Programõ 
 
 
GİRİŞ 
 
Yönetim, sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir olgu olma özelliği taşõmaktadõr. Yönetim olgusunun 
sürekli kendini yenilemesi yönetim biliminin kendi içindeki gelişmelerle birlikte toplumsal yapõdaki 
değişimler ve farklõlaşan gereksinimler de önemli rol oynamaktadõr. Bilgi çağõ olarak tanõmlanan 21. 
yüzyõlõn gereksinimi hõz, verimlilik ve daha çok katma değer yaratmaktõr. Çalõşmanõn ana konusu olan 
sanal yönetim bu gereksinimleri karşõlayacak özellikleri taşõmaktadõr. 

 
Bilgisayar ve türevlerinin oluşturduğu sanal ortamlarõn birbiriyle etkileşimli çalõşmasõ sonucu 
geleneksel yönetim işlevleri olan planlama, örgütleme, yürütme, düzenleştirme ve denetimin elektronik 
olanaklarla yerine getirilmesinin, bir başka deyişle işletmenin sanal ortamlarla yönetilmesi sanal 
yönetim olarak tanõmlanabilir.  Sanallõğõ oluşturan en temel araç olan bilgisayar sanal yönetim için tek 
başõna yeterli değildir. Yönetim olgusunu fiziki kõsõtlarõn dõşõna çõkaran, zaman ve mekandan bağõmsõz 
hale getiren sanal yönetimin önemli boyutlarõndan birini iletişim oluşturmaktadõr. Bu nedenle 
bilgisayarõn iletişim boyutuyla çağõ değiştiren internet ortaya çõkmakta, internet teknolojisiyle birlikte 
telekonferans yapõlabilmekte, GSM teknolojileriyle iletişim kurulabilmekte, kõsacasõ sanal yönetim 
işlevlerinin yerine getirilebilmesi için tüm bilgi teknolojisi gereçlerinin etkileşimli çalõşmasõ 
gerekmektedir. Bilgisayarõ olan herkesin sanallõğõ kullandõğõnõ söylemek oldukça zordur. Sanal ortam 
aynõ zamanda hõzlõ bir iletişim ve bilgi paylaşõmõna da olanak vermektedir. 
 
Toplumda bilgi teknolojilerine belirgin bir ilgi olmasõna karşõn, sanal yönetime geçiş ya da bilgi 
teknolojilerinin yaşamõn her alanõnda kullanõlmasõna ilişkin herkes tarafõndan kabul edilmiş bir uzlaşõm 
yoktur. Tek tek sorulduğunda herkes başta bilgisayar olmak üzere bilişim teknolojilerinin yararõna 
inanmakta ancak uygulamaya geçildiğinde başarõlõ sonuçlar alõnamamaktadõr. Henüz devletin ve özel 
işletmelerin bilişim alt yapõsõ oturmuş durumda değildir.  Bilgisayarlar çoğunlukla yazõ makinesi olarak 
kullanõlmakta, oldukça pahalõ olan internet hizmetleri yeteri kadar yaygõnlaşamamakta, 
telekomünikasyonun liberalleşmesi gerçekleştirilememekte, Avrupa Birliği ile yapõlan anlaşmalarõn 
yükümlülükleri yerine getirilememektedir. Kurumsal alanda durum böyleyken ev içi kullanõmda da 
durum çok farklõ değildir. Türk insanõ neredeyse bir bilgisayar kadar pahalõ olan cep telefonuna 
gösterdiği yoğun ilgiyi bilgisayar gibi bilişim teknolojilerinin diğer alanlarõna göstermemektedir. Benzer 
durum yönetim işlevlerinin sanal ortamlarõ taşõnmasõ için de geçerlidir. Örneğin Türkiye�nin önde gelen 
sermaye gruplarõndan bazõlarõ planlama işlevini geleneksel yöntemlerle yerine getirdikleri için 2002 
yõlõnõn ilk üç ayõ içinde yõllõk enflasyon oranõ tahminlerini %50�de %35�e çekerek revize etmek zorunda 
kalmõşlardõr. Yanlõş yapõlan, dinamik olmayan planlar işverene para kaybettirirken işgörenlerinde 
işlerini kaybetmeleriyle sonuçlanmaktadõr. Dolayõsõyla sanallõğa ve bilişim teknolojilerine olan inanç 
özellikle kullanõm boyutunda o kadar da yüksek düzeyde değildir. Yönetimin planlama işlevi dõşõnda 
kalan işlevleri için de teknolojiden yeterince yararlanõldõğõnõ söylemek olanaklõ değildir. 
 
Sanal yönetim ve işlevlerini günümüz örgütlerine önermeden önce, insanlõk tarihi kadar eski olan 
yönetim olgusunun tarih boyunca izlediği  seyri incelemek gerekmektedir. Yönetim olgusunun geçirdiği 
evreler, toplumsal ve örgütsel yaşamdaki değişimlere benzerlik göstermekte, gelecekte yaşanabilecek 
değişimlere ve gereksinimlere õşõk tutmaktadõr. Çalõşma kapsamõnda işletmelerin verimliliğini 
arttõrdõğõnõ savunduğumuz Sanal Yönetim uygulamalarõna gelene kadar yönetim olgusu iki büyük 
toplumsal dönüşümden etkilenmiştir, bunlar tarõm toplumundan endüstri toplumuna dönüşüm, diğeri 
ise endüstri toplumundan bilgi toplumuna dönüşümdür. Toplumsal dönüşümleri yaratan dört ana 
dönemin insanlarõn bir araya geldiği gruplarõn yapõsal özellikleri bakõmõndan farklõlõklarõ aşağõdaki 
gibidir(1). 
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Tablo 1 Tarih Boyunca Gruplarõn Yapõsal Özellikleri 
Grup Göçebe Toplumu Tarõm Toplumu Endüstri Toplumu Bilgi Toplumu 
Aile Göçebe aile Genişlemiş aile Çekirdek aile Bölünmüş aile 

Avcõlar Çiftçiler Pozisyona göre 
Besiciler Uzmanlõğa göre 

 
İş Gruplarõ Tüccarlar 

Esnaflar Meslektaşlõk 

 
SANAL 
TAKIMLAR 

Sağlõk Gruplarõ Kastlar Birlikler Elektronik Gruplar 
Eğlence Gruplarõ Sõnõflar Özel ilgi alanlarõ 

 
Sosyal 
Gruplar Arkadaşlõk Gruplarõ Dini Gruplar Klüpler 

Sanal Topluluklar 

Evin reisi Elit kesim Yasama Doğrudan katõlõm 
Askeri birlikler Temsilcilikler 

Karar 
Gruplarõ Kabile konseyleri 

Mal sahipleri Komiteler 
SANAL YÖNETİM 

 
Bilgi çağõ, bilginin bir üretim etmeni olarak diğerlerine göre daha yoğun olarak kullanõldõğõ üretim 
teknolojisi döneminin adõdõr. Bilginin üretim faktörleri içinde madde ve enerjinin önüne geçerek en 
önemli kaynak haline gelmesi bilgi toplumunun bir gerçekliğidir. Bilgi toplumunu tanõmlayan en önemli 
özelliklerden biri fiziksel ve kültürel çevrede yaşanan değişim hõzõnõn daha önceki dönemlerle 
karşõlaştõrõlamayacak kadar fazla olmasõdõr. Gerçekten her alanda yaşanan değişim hõzõ kõsa 
aralõklarla katlanarak artmaktadõr.  
 
SANALLIĞIN TANIMI 
 
İngilizce�de �virtual/virtuality� sözcüğüyle anlamlandõrõlan sanallõk; fiziken varolmayan bir şeyin, yine 
gerçekten varolmayan bir ortamda işlevlerini yerine getirebilmesi olarak tanõmlanabilir.  Gerçek gibi 
olan, gerçekte var olmayan ancak etkileri fark edilebilen ortamlarõ sanal ortamlar olarak 
adlandõrmaktayõz. Günümüzün en gözde kavramlarõndan biri olan sanallõk, hemen her konuda 
kullanõlmaktadõr. Sanal gerçeklik (virtual reality), sanal ofis, sanal dershane, sanal cerrahi, sanal şirket, 
sanal alõşveriş, sanal mağaza bunlardan yalnõzca birkaçõdõr. Sanallõkla sanal gerçeklik genellikle eş 
anlamlõ olarak kullanõlmaktadõr. Sanal gerçeklikte insan beyninin bir biçimde yanõltmasõ söz konusudur. 
Duyularla sanal ortam birleştirerek insanõn o ortamõn bir parçasõ haline gelmiş olduğunu hissetmesi 
amaçlanmaktadõr. Postmodernizm kavramõyla sanallõk  kavramõ paralellikler göstermektedir. Sanallõk 
kelimesi günlük hayatõmõza iyiden iyiye girmiş bulunmaktadõr. Sanal kelimesinin kökünü latince virtue 
sözcüğü oluşturmaktadõr. Redhouse Büyük Sözlük�te virtue: hassa, hasiyet, fazilet, iyi ahlak, doğruluk, 
tesir olarak tanõmlanmaktadõr.  Sanallõk kelimesinin anlamõ karşõsõnda yukarõdaki iyi ahlak ve 
doğruluğu ifade eden kelimeler şaşõrtõcõ olsa dahi sanallõğõn paylaşõmcõ, şeffaf , objektif ve 
spekülasyona olanak tanõmayan yapõsõ bu tanõmlara ters düşmemektedir.  
 
Dünyada yaşanan gelişmeler, insanlarõn daha az zamanda daha çok ürün üretme ve tüketme 
isteği, verimlilik artõşõnõ zorunlu kõlmõş bu verimlilik artõşõ ortamlarõ zaman ve mekandan 
bağõmsõz hale getirerek sanallõğõ ortaya çõkarmõştõr. Yönetimin geleneksel işlevleri olan planlama, 
örgütleme, yürütme, düzenleştirme ve denetimin sanal ortamlar kullanõlarak yerine getirilmesi işletme 
verimliliğini arttõracaktõr. Sanallõk iki temel öğeye dayanmaktadõr: 
 
1. Yönetim biçiminin değişmesi, örgütsel ilişkilerde yeniden yetkilendirme ve güven 
2. Zaman ve mekandan bağõmsõz olarak hareket eden elektronik bilginin yeni yetenekler ve işlevler 

kazandõrmasõ.(2) 
Sanal işlemlerin temelini; 
• Sanal görevler 
• Sanal takõmlar 
• Sanal iletişim  
• Sanal öğrenme oluşturmaktadõr. 
 
Sanal görevlerle desteklenen projeler mekan ve belirli bir organizasyon yapõsõndan bağõmsõzdõrlar. 
Elektronik ve teknolojinin hõzlõ gelişimiyle birlikte sanal takõmlar yeni bir çalõşma ve örgütlenme tipi 
ortaya koymaktadõrlar. İş gruplarõ, bilgiyi paylaşmak ve belirli kararlara ulaşmak amacõyla etkileşimde 
bulunan, üyelerinin ilgi alanlarõndaki sorumluluklarõnõ başarõlõ bir şekilde yürütmelerinde yardõmcõ olan 
gruplardõr. Sanal takõmlarõn başarõlõ olabilmesi için örgüt kültürünün tam olarak oluşturulmasõ 
gerekmektedir. Sanallõk iletişime ve güvene çokça dayanan bir kavramdõr. Sanal takõmlar yoğun 
rekabet ortamõnõn yarattõğõ baskõ altõnda bilgi ve teknolojiyi zaman ve mekandan bağõmsõz olarak 
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kullanma yeteneğini geliştirmek durumundadõrlar. Örgüt kültürünün sanal ortamlara uygun olarak 
geliştirilmediği durumlarda sanal örgütler kaotik ortamlar yaratan, anarşiye meyilli, çalõşan 
memnuniyetinin az olduğu, verimsiz yapõlara dönüşebilmektedir. Yapõlan bir araştõrma(3) insanlarõn 15 
metreden (50 feet) daha uzaktaki  kişilerle çalõşmak istemediklerini ortaya koymuştur. Bir başka 
deyişle çalõşma gruplarõ 15 metrelik bir yarõçapõ olan alan içinde gerçekleşmektedir. Şirketler 
büyüdükçe, bu psikolojik etki de göz önünde bulunduruldukça sanal takõmlara daha çok gereksinim 
duyulduğu, aynõ bina içinde dahi sanal takõmlar oluşturulduğu  gözlemlenmektedir. Kuzey Amerika  
kültürüne göre mesafe ve çalõşma takõmlarõ arasõndaki ilişki aşağõdaki biçimde tanõmlanmõştõr.  
 

 
Şekil 1 Mesafe ve Çalõşma Takõmlarõ Arasõndaki İlişki 

Sanal İletişim kavramõ öncelikle kişiler arasõ elektronik haberleşmeye, bilginin oluşturulmasõ, 
kullanõlmasõ, değiştirilmesi, erişilmesi, saklanmasõ, dağõtõmõ ve paylaşõmõ üzerine odaklanmaktadõr. : 
Sanal öğrenme genel olarak, sanal ortamlarda öğrenmenin aynõ ortamda (network-şebeke) ve aynõ 
yöntemlerle (elektronik iletişim) en verimli biçimde gerçekleşeceği düşüncesini temel almaktadõr.(4)  
 
Sanal Örgütlerin Özellikleri 
 
İşletmeler, artõk, mal ve hizmet sağlarken, fiziksel yerleşim engelleriyle sõnõrlõ olmaktan kurtulmuşlardõr. 
Ağ bilgi sistemleri, işletmelere, kendi yeteneklerini diğer işletmelerle, sanal işbirlikleri ve sanal 
örgütlenmeler biçiminde koordine etme olanağõ vermiştir. Bu yeni olguya �sanal 
organizasyonlar�denildiği gibi, �ağ örgütleri (networked organizations)� adõ da verilmektedir. Ağ ya da 
sanal organizasyonlar, insanlarõ, varlõklarõ ve düşünceleri, birbirine bağlar; girdi sunanlarõ, tüketicileri, 
işletmeleri ve yarõşmacõlarõ birleştirir. Böylece sanal organizasyonlar, geleneksel örgüt ve fiziki konum 
engellerini ortadan kaldõrarak, tüm kürenin yararõna yeni mal ve hizmetler üretip dağõtõmõnõ yapma 
olanağõ sağlamõş olurlar. Herhangi bir işletme, gerçek fiziksel bir bağ kurmaksõzõn, diğer bir işletmenin 
üstünlük ve yeteneklerinden yararlanabilir. Tek tek her işletme, en iyiye ya da kusursuza ulaşmak için, 
kendi özel uzmanlõğõnõ, özel yeteneklerini ve özel olanaklarõnõ, sanal sisteme sunmuş olur. Örneğin, bir 
işletme, ürün tasarõmõndan sorumlu olurken, diğer bir işletme, üretim ve montajdan, bir başkasõ ise, 
yönetim ve pazarlamadan sorumlu olabilir. Söz konusu sanal organizasyonlar, ortak çõkarlar devam 
ettiği sürece devam eder gider.(5) 
 
Sanal örgütlerin uzaktan çalõşma olanağõyla birlikte geldikleri son nokta aşağõdaki gibi özetlenebilir.(6) 
Bir internet bağlantõsõ, bir diz üstü bilgisayar ve de bir mobil telefon ile ofis duvarlarõ yõkõlmaktadõr. 
Uzaktan çalõşma (teleworking) sayesinde işletmeler hem işgücü maliyetlerini düşürmekte hem de 
dünyanõn neresinde olursa olsun çalõşanlar şirketlerine rahatlõkla ulaşabilmektedirler. Avrupa 
ülkelerinde şirketler ofis maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artõrmak amacõyla uzaktan çalõşmayõ 
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(teleworking) teşvik etmektedir. Hatõrlanacağõ üzere Avrupa Birliği de 1994�te yayõnladõğõ Bangemann 
Raporu ile uzaktan çalõşma üzerinde durmuştur. Uzaktan çalõşmanõn rahat ortamõ sayesinde 
motivasyon artmakta, işletmelerin insan kaynaklarõ politikalarõnda esneklik kazanmaktadõr. 
 
Sanal Yönetim, yönetim işlevlerinin sanal ortamlarda yerine getirilmesinden oluşmaktadõr. 
Böylelikle fiziksel ve coğrafi birliktelik zorunluluğu ortadan kalkmaktadõr. Kuşkusuz sanal yönetimin 
temelini bilgisayar ve onun uzantõsõ olan ses ve görüntüyü birleştiren çoklu ortam (multimedya) 
uygulamalarõ oluşturmaktadõr. Sanal yönetim elektronik posta yoluyla haberleşme, veri transferi, video 
konferans yoluyla haberleşme gibi araçlarõ etkin olarak kullanmaktadõr.  
Sanal ve Geleneksel yönetim arasõndaki temel farklõlõklar aşağõdaki gibidir(7) 
 

Tablo 2 Sanal ve Geleneksel Yönetim Arasõndaki Temel Farklõlõklar 
Geleneksel Yönetim Sanal Yönetim 

Kaynaklar bir arada bulunur Geniş alana yayõlmõş olan kaynaklar elektronik 
olarak birbirine bağlõdõr 

Seri çalõşma Paralel çalõşma 
Periyodik iletişim Sürekli iletişim 
Yüz yüze iletişim Elektronik iletişim 
Fiziksel nesneler Elektronik olarak üretilmiş ve bilgi sürecinden 

geçirilmiş nesneler 
Bilginin dağõtõmõ Bilgiye ulaşma 
Bilgi kağõt üzerinde Bilgi elektronik ortamda 
Tasarlanmõş işin paylaşõmõ  Bitmeyen işlerin kişiler arasõnda sürekli paylaşõmõ 
Bilginin biriktirilmesi Bilginin paylaşõmõ 
Şeffaf süreç Bilgisayarda görünen süreç 
Genel iş Özel, benzersiz iş 
Üst yönetim kararlarõ Yerinden yönetim kararlarõ 
Yukarõdan aşağõ kademelere doğru odaklanma Tüm sürece odaklanma 
Prototip oluşturmak zordur Prototip ve simulatörlerle çalõşõlõr 
 
Internet ve beraberinde getirdiği teknolojilerin dünya ekonomisinde yaratacağõ değişim açõk ve 
reddedilmez bir gerçektir. Sanal ortamda birbirine bağlõ firmalardan oluşan yeni ekonominin, bazõ 
sektörler için kõsa, bazõlarõ içine uzun erimde, ama kesinlikle küresel boyutta hayata geçeceği tüm iş, 
finans ve teknoloji analistleri tarafõndan kabul edilmektedir. 
 
Sanal yönetim, planlama, örgütleme, düzenleştirme, yürütme ve denetimden oluşan yönetim 
işlevlerinin sanal ortamlar kullanõlarak yerine getirilmesinden oluşmaktadõr. Sanal yönetim geleneksel 
planlama işlevi sanal planlama yaklaşõmõna dönüşürken yapõlan plan ve programlar her an ulaşõlabilir 
günün gereklerine göre güncellenebilir ve belki de en önemlisi tüm çalõşanlar tarafõndan on-line olarak 
erişilebilir hale gelmektedir. Benzer biçimde diğer yönetim işlevleri de sanal olanaklardan yararlanarak 
daha kõsa sürede ve daha etkin biçimde işletmenin yönetimine katkõda bulunmaktadõr. Aşağõdaki 
tablolarda geleneksel yönetim işlevlerinin sanal yönetim işlevleriyle karşõlaştõrõlmasõ ve aradaki 
farklarõn ortaya konmasõ hedeflenmiştir. 

Tablo 3 Geleneksel ve Sanal Planlama Yaklaşõmlarõ Arasõndaki Farklõlõklar 
Geleneksel Planlama Yaklaşõmõ Sanal Planlama Yaklaşõmõ 

Dönemsel Sürekli 
Uzun-orta erimli Kõsa erimli 
Sadece yöneticilerin işi Herkesin işi 
Planlarõn gerçekleşme düzeyine ilişkin  sonuçlarõ 
sadece üst yöneticiler değerlendirir 

Sonuçlar çalõşanlarla paylaşõlõr 

�Yapõlmasõ gereken� bir iştir �Olmazsa olmaz� bir iştir 
Planlar Genellikle dönem sonunda hatõrlanõr Planlar işgörenlere sõk sõk hatõrlatõlõr. 
Her zaman bilgisayar destekli olmayabilir Her zaman bilgisayar desteklidir. 
 
Geleneksel örgüt yapõsõndaki takõmlarõn özellikleriyle, sanal örgüt yapõsõndaki örgütlerin özellikleri 
aşağõdaki gibidir(8) 
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Tablo 4 Geleneksel-Sanal Örgüt Yapõsõ Karşõlaştõrmasõ 

Geleneksel Örgüt Yapõsõ Sanal Örgüt Yapõsõ 
Durağan Dinamik 
Esnek olmayan Esnek 
İşe odaklõ Becerilere odaklõ 
İş, unvanlarla tanõmlanmõştõr İş yerine getirilmesi gereken görevlere göre 

tanõmlanmõştõr.  
Birey odaklõdõr Takõm odaklõdõr 
Sürekli iş Süreli iş 
Emir-komutaya dayalõ İşe yoğunlaşmaya dayalõ 
Kararlar her zaman yönetici tarafõndan verilir Çalõşanlar karar alma sürecinde yer alõrlar 
Kurallara dayalõdõr Müşteri odaklõdõr 
Homojen işgücü yapõsõ Karma işgücü yapõsõ 
Çalõşma zamanõ 9-5 saatleri arasõdõr Çalõşma zamanõ esnektir 
Hiyerarşik ilişkiler Yatay ve dikey ilişkiler 
Belirli saat ve yerlerde çalõşma, örgütsel etkinlik Zaman ve mekandan bağõmsõz çalõşma 
 
Geleneksel yönetim ve sanal yönetim anlayõşõndaki yürütme işlevine ilişkin farklõlaşmalar aşağõdaki 
gibidir; 

Tablo 5 Geleneksel Yönetim ve Sanal Yönetim Anlayõşõndaki Yürütme İşlevine İlişkin Farklõlaşmalar 
Geleneksel Yönetim�de Yürütme İşlevi Sanal Yönetim�de Yürütme İşlevi 

Ast-üst arasõndaki ilişkilere bağlõ Takõm oyununa bağlõ 
Genellikle sözlü yönlendirme, talimat Genellikle elektronik ortamda (e-mail) yazõlõ 

yönlendirme, talimat 
Talimatõn sadece astla paylaşõlmasõ Talimatõn tüm takõmla tartõşõlmasõ 
Ortaya çõkan durumlara göre yönlendirme Belirli aralõklarla vizyonu paylaşmak amacõyla 

yönlendirme 
Belirli bir mekanda bir araya gelerek yürütme Mekandan bağõmsõz olarak, telekonferans vb. 

yöntemlerle yönlendirme 
İşi sonuçlandõrmak için yönlendirme İşi geliştirerek sonuçlandõrmak için yönlendirme 
 
Sanal Yürütme işlevini yerine getirebilmek için; 
• Ofis otomasyonuna gidilmeli, kağõtsõz ofis düzenine geçiş hedeflenmelidir. Böylelikle bürokrasi 

azalacak, her türlü bilgi �kağõt�tan �kayõt�a dönüşecektir. 
• Bilgi, talimat ve yönlendirme e-posta, mesaj, telekonferans benzeri sanal yollardan görsel olarak 

yapõlmalõ, yönlendirme ve güdüleme için kişisel ilişkiler, yüz yüze görüşmelerle yürütme süreci 
desteklenmelidir. 

•  İşgörenin kendini değerli hissetmesi ve sürecin bir parçasõ olarak görmesi sağlanmalõ, güdüleme 
bu yönde yapõlmalõdõr.  

• Sanal yönetim ve dolayõsõyla sanal yürütmeye oluşacak direnç doğal kabul edilmeli, sanal 
yürütmenin işletme verimliliği üzerine olumlu etkisi somut değerlerle işgörenlerle paylaşõlmalõdõr. 

Tek başõna bilgisayar sanal yürütme için yeterli değildir, bilişim teknolojilerine ait ürünler 
bütünleşik ve etkileşimli biçimde kullanõlmalõdõr. 
Düzenleştirme örgütsel verimliliğin artmasõnda yaşamsal önem taşõmaktadõr. Verimlilik  artõşõ için 
daha az girdi ile daha çok çõktõyõ elde etmek gerekmektedir. İşletme yönetiminde, malzeme, para, 
insan kaynağõ ile birlikte son günlerde iyice öne çõkan iki girdi kalemi daha bulunmaktadõr, bunlar bilgi 
ve zamandõr. Bilginin, daha da önemlisi entelektüel sermaye günümüz işletmeleri için yaşamsal önem 
taşõmaktadõr. Geleneksel düzenleştirme ve sanal düzenleştirme arasõndaki farklar aşağõdaki gibi 
tanõmlanmõştõr. 
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Tablo 6 Geleneksel Düzenleştirme ve Sanal Düzenleştirme Arasõndaki Farklar 

Geleneksel Düzenleştirme Sanal Düzenleştirme 
�İş� odaklõ  Süreç odaklõ 
Kişi odaklõ Grup odaklõ 
Koordinatör işin içindedir Koordinatör delege eder 
Koordinatörlük bir mevkidir Koordinatörlük işin önemli bir parçasõdõr 
Birbirini izleyen aktivitelerden oluşan durağan bir 
yapõdadõr 

Günün gereksinimlerine göre çeşitlenen dinamik 
bir yapõdadõr 

İletişim belirli kademelerledir İletişim tüm çalõşanlarladõr 
Koordinatörün sadece yöneticileri yönlendirmesi 
yeterlidir 

Koordinatör herkesi yönlendirebilir 

 
Sanal düzenleştirmenin uygulanabilmesi için; 
• Düzenleştirilecek konunun ölçeği makro ya da mikro düzey olarak belirlenmelidir. 
• İşletmenin genel işleyişini ilgilendiren, kaynaklarõn bir araya getirilmesi gibi makro düzeydeki 

konularda üst yönetim bilgi sistemi, yönetim bilgi sistemi ve karar destek sistemleri yoğun olarak 
kullanõlmalõdõr. 

• İşletmenin işleyişiyle ilgili, üretim planlama ve benzeri gibi daha özel konularda işlem düzeyi bilgi 
sistemi ve ticari yazõlõmlar kullanõlmalõdõr.  

• Zaman yönetimin düzenleştirme ile yakõndan ilişkisi bulunmaktadõr. Yöneticiler etkili düzenleştirme 
için zamanõ en verimli kullanmak zorundadõrlar. Bunun için gelişmiş bilgisayar yazõlõmlarõ 
mevcuttur. 

Yürütme işlevi ile koordinasyon işlevi eşgüdümlü çalõşmak zorundadõr. Eşgüdümün sağlanmasõ için 
bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yaralanõlmalõdõr. 
 
Denetim işlevi, yönetim süreci içinde yerine getirilen planlama, örgütleme, yürütme ve düzenleştirme 
işlevlerinin amaca uygunluğu ve başarõsõnõ ölçen bir görev üstlenmektedir. Amaca uygunluk, 
işletmenin kar elde etmeyi, büyümeyi ve topluma yarar sağlamayõ ne ölçüde başarabildiği ile ilgilidir. 
Denetim işlevi bu gözden geçirme ile ortaya çõkan hata veya eksikliklerin giderilmesinde, iş 
süreçlerinin yeniden düzenlenerek verimli hale getirilmesinde etkin rol oynamaktadõr. Bürokratik ve 
organik kontrolün ön plana çõkardõğõ yöntemler aşağõda bir tablo üzerinde karşõlaştõrõlmalõ olarak 
belirtilmektedir.(9) 

Tablo 7   Bürokratik Kontrol ve Organik Kontrol Yöntemlerinin Karşõlaştõrõlmasõ 
Bürokratik Kontrol Yöntemleri Organik Kontrol Yöntemleri 

Katõ kural ve prosedürler Esnek kural ve prosedürler 
Ayrõntõlõ iş tanõmlarõ (faaliyet odaklõ) Anahtarlarõ belirlenmiş iş tanõmlarõ (sonuç odaklõ) 
Hiyerarşik kontrol Oto-kontrol 
Pozisyona (mevkiye) dayalõ otorite Uzmanlõğa dayalõ otorite 
Maddi ödüllerle arzulanan performansa ulaşma 
çabasõ 

Maddi ve manevi ödüllerle arzulanan performansa 
ulaşma çabasõ 

Biçimsel kontrol Biçimsel olmayan kontrol 
Örgüt kültürünün bir kontrol aracõ olduğunu 
kabullenme 

Örgüt kültürünün bir kontrol aracõ olarak 
kullanõlmasõ 

 
SANAL YÖNETİMİN VERİMLİLİKLE İLİŞKİSİ 
 
İşletme yönetiminde, bilgisayar ve türevlerinden oluşan sanal ortamlarõn yardõmõyla geleneksel 
yönetim işlevlerinin yürütülmesini sanal yönetim olarak tanõmlamaktayõz. Yönetsel faaliyetlerin hõzõnõ 
ve etkinliğini arttõrmayõ amaçlayan sanal yönetimin verimlilikle doğrudan ilişkisi bulunmaktadõr.  Bu 
ilişkide verimlilik bağlõ değişken, sanal yönetim ise bağõmsõz değişkendir. Bir başka deyişle verimlilik, 
uygulanan yönetim yaklaşõmõna göre artõş ya da azalõş göstermektedir.  Bilindiği üzere verimlilik 
çõktõnõn girdiye oranõdõr. Daha az girdi ile daha çok üretmek verimliliği arttõrmaktadõr. Bir başka deyişle 
girdilerde sağlanan tasarruf verimliliği arttõrmaktadõr. Sanal yönetim; 
• Zamandan tasarruf 
• Paradan tasarruf 
• Enerjiden tasarruf 
• Atõl insan gücünden tasarruf 
• Gereksiz bilgiden tasarruf sağlamaktadõr. 
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Sanal yönetimde zamandan tasarruf iş akõşõnõn sanal ortamlara taşõnmasõ sonucu işi gerçekleştirmek 
için gerekli olan standart zamanõn azaltõlmasõyla ortaya çõkmaktadõr. Özellikle rutin işlerin 
gerçekleştirilmesinde sanal ortamlar önemli tasarruflar sağlamaktadõr.Örneğin bir 
telekomünikasyon/yayõncõlõk şirketinin bünyesinde bulunan Yetkili Teknik Servis�lerin (YTS) müşteri 
memnuniyeti için gerçekleştirdikleri tesisat kurulumu, bakõm ve onarõm gibi hizmetleri sanal olarak 
yararlanarak  merkeze bildirmeleri, geleneksel yöntem olan faks ile bildirmelerine göre yõlda 100.000 
USD�lik kazanç yaratmaktadõr. Şöyle ki; yetkili teknik servisler satõş yaparak oluşturduklarõ ya da çağrõ 
merkezinden yönlendirilen talebi değerlendirerek potansiyel üyeden randevu almak suretiyle dijital 
yayõnlarõ izlemeye yönelik ekipmanlarõn ev ya da işyerine kurulumu ve satõş sonrasõ servis desteğinin 
verilmesinden sorumludurlar. Bu sorumluluklarõ gereği hak ettikleri primi almak üzere günlük olarak 
gerçekleştirdikleri kurulum sayõsõnõ ve kurulum özelliklerini merkeze bildirmek durumundadõrlar.  
Toplam 150 adet YTS olduğu düşünüldüğünde bu işlemin geleneksel yöntemlerle yapõlmasõnõn 
oldukça uzun zaman aldõğõ görülmektedir.  
 
Geleneksel yöntemle günlük kurulumlarõn bildirilmesi için merkeze faks gönderilmesi gerekmekteydi. 
Faks gönderim maliyetinin yanõ sõra, gönderilen faksõn saklanmasõ, bir başka operatör tarafõndan 
kayda girilerek her YTS�ye ilişkin bilgilerin raporlanmasõ da önemli maliyet kalemlerinden birini 
oluşturmaktaydõ. Her gün kurulum bildiriminin YTS tarafõnda hazõrlanmasõnõn ½  saat aynõ kurulumun 
sisteme girilmesi için merkezde ½  saat harcandõğõ düşünülürse her bir YTS için ayda 20 saat sadece  
bilginin hazõrlanmasõ ve gönderilmesi için harcanmaktadõr. 150 YTS olduğu göz önüne alõndõğõnda 
kayõp zaman ayda 3.000 saate ulaşmaktadõr. Geleneksel yöntemle kurulum bilgisi göndermenin 
maliyeti yõlda 100.000$�a ulaşmaktadõr. Sanal yöntemle gerçekleştirilen işlemin maliyeti yok denecek 
kadar azdõr. Birkaç saniye içerisinde bilgi sanal ortamdan merkeze ulaşmaktadõr. 
 

Tablo 8 Kurulum Bilgilerinin  Sanal Olarak Merkeze Gönderilmesi ile Geleneksel Yöntemle Gönderilmesi 
Arasõndaki Maliyet Farklõlõklarõ 

 
 
100.000$�lõk tasarruf rakamõ gerçekten çok çarpõcõdõr. Bu tasarrufu sağlamanõn en önemli dayanağõ 
insan aklõdõr, bu tasarrufun gerçekleştirilebilmesi için ortaya konmasõ gereken yatõrõm (zaten hemen 
her ofiste bilgisayar olduğunu düşünürsek) ancak tasarruf miktarõnõn %2-3�ü seviyelerindedir. Örnekte 
de görüldüğü gibi Bir kaç bin dolarlõk yatõrõmla yüzbin dolarlõk tasarruf sağlanabilmektedir. 
 
Bu örnekte de görüldüğü gibi işletmenin önemsiz gibi görünen operasyonlarõ dahi sanal yönetimle 
yüzbinlerce dolar tasarruf sağlar hale getirilebilmektedir. Burada sanal yönetimden kasõt örnekte 
olduğu gibi işlerin sanal olarak planlanabilmesi, örgütlenmesi, koordine edilerek yürütmenin 
sağlanmasõ ve denetlenebilmesidir. Tüm bu işlevlerin sanal olarak yerine getirilmesinin işletme 
verimliliğine önemli ölçüde katkõsõ bulunmaktadõr. 
 
 
 

YTS Merkez YTS Merkez YTS Merkez
Faks gönderim 118.000 - 2.360.000 - 28.320.000 -

Kağõt/Toner 6.000 6.000 120.000 120.000 1.440.000 1.440.000
Bilgi hazõrlama 1.388.889 - 27.777.778 - 333.333.333 -
Bilgi girişi - 2.777.778 - 55.555.556 - 666.666.667

Kaynak kullanõmõ Elektrik vb. 121.410 121.410 2.428.200 2.428.200 29.138.400 29.138.400
TOPLAM 1.634.299 2.905.188 32.685.978 58.103.756 392.231.733 697.245.067
Genel Toplam
Tüm YTS'ler TL
Tüm YTS'ler $

1 USD 1.625.000 TL
Aylõk 500.000.000 TL
Saatlik 2.777.778 TL
Aylõk 1.000.000.000 TL
Saatlik 5.555.556 TL

Faks maliyeti

680.923.000 TL 13.618.460.000 TL 163.421.520.000 TL

Günlük Aylõk Yõllõk
MALİYETLER

YTS çalõşanõ brüt ücret

Merkez çalõşanõ aylõk 
brüt ücret

İşgücü maliyeti

$419 $8.381 $100.567

4.539.487 TL 90.789.733 TL 1.089.476.800 TL
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