
Değişen Dünyada 

Kazanan Şirket Olmak



İş sahibinin kişisel hedefi her ne olursa olsun iş dünyasının temel 
3 gerekliliğini mutlaka sağlamak gerekir.

Temel Başarı Nedir?

Satış Artışı
Karlılığı Korumak ve 

Arttırmak

Sürdürülebilirliği 
Sağlamak



Temel başarı kriterleri ile yönetilen şirketler DEĞERLİ ŞİRKET 
olma yolundadır.

DEĞERLİ ŞİRKET

İleri Düzey Başarı Nedir?

Satınalmak istenen Ortak Olunmak İstenen Yatırım Yapılmak İstenen



Dünya Değişiyor, İş Hayatı Nasıl Değişiyor?

Önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada, geçtiğimiz 20 yıl içinde olan 
değişiklikten daha fazla değişiklik olacağı görünüyor.

Sizi, şirketinizi bugüne getiren, başarılı kılan durumların gelecekte aynı 
kalacağını beklemeyin.



İş Dünyasındaki Temel Değişimler Nelerdir?

▪ Ticaretin kuralları değişiyor.

▪ Pazarın rekabet koşulları değişiyor.

▪ İnsan beklentileri değişiyor.

▪ Şirketlere, markalara ve ürünlere sadakatin gereklilikleri değişiyor. 

▪ Ürün ve hizmetlerin insanları tatmin etme şartları değişiyor.

▪ Beraber çalıştığımız ekibimizdeki insanların talep ve ihtiyaçları 
değişiyor.

▪ Kalıcılığın yani gelecekte de var olmanın koşulları değişiyor.



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Değerli Şirket Olma Kriterleri Nasıl Dönüşüyor?

İlk Araç Üretim 
Tarihi

Ürettiği Araç 
Sayısı

2008
1912

1897

Bir Yılda  
6 Milyon 

Adet 

Toplam 
254.000 

Adet

Bir Yılda  
8 Milyon 

Adet 



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dünya Ekonomisinin Dengesi Nasıl Değişiyor?



İş Dünyasındaki Değişimleri Nasıl Görürüz?

▪ Teknolojinin değişimi ile yeni ürün ve hizmetlerin türetilmesi

▪ Kanun ve regülasyonların değişimi ile 

▪ Trendlerin değişimi ile 

▪ Moda  

▪ Çevrecilik baskısı (Diesel araçların üretimemesi kararı)

▪ Maliyet yapısının değişimi (Kalıpsız üretim gibi, Prototip maliyetleri gibi)

▪ Rekabetin yapısının değişimi

▪ İnsanın değişimi



İş Dünyasındaki Değişimleri Nasıl Görürüz?

▪ Ticaretin kuralları değişiyor.

▪ Global Sourcing

▪ Sanal Pazaryeri

▪ Private Label ürün sunumu

▪ E-Ticaret

▪ Satınalma Portalları

▪ Entegre B2B



Dünyaya Paralel Biz de Değişmezsek Ne Olur?

Büyük düşünmeyen 
küçülecek

Yarın yerel düşünenlerin 
değil, dünyayı 
hedefleyenlerin ve bunun 
gereğini yapanların olacak.  
Dünya ölçeğinde rekabet 
ve satış gücüne sahip 
olmayan şirketler gittikçe 
artan maliyetlerle başa 
çıkmak zorunda kalacaklar.

Sistemlerle 
yönetilmeyen  

şirketlere gelecekte yer 
yok

Günümüz dünyasında 
binlerce yıldır değişmeyen 
ticaretin kuralları ve işte 
başarının kriterleri hızla 
değişiyor. Oyunun 
kurallarına uyum 
sağlayamayan dünün 
devleri bugün birer birer 
devriliyor. Artık durmak 
demek düşmek oluyor.

Ölçmeden 
yönetemezsiniz 

Ölçülmeyen riskler, risk 
değil kumardır. Ölçmeden 
yapılan iş riskin ta 
kendisidir. Her şeyin 
rakamlarla değerlendirildiği 
günümüz dünyasında , 
bilginin ve verinin önemi 
çok artmıştır. Ölçmeden ne 
kilonuzu , ne işinizi , ne de 
riskiniz yönetemezsiniz.



Yarın İş Dünyası Nasıl Olacak?



Yarın Kim Kazanacak?
▪ Yarın, müşterisine kızan değil, anlayan ve müşterinin nasıl karar verdiğini çözen kazanacak.

▪ Yarın, pazarın durumuna göre sonradan karar alan değil, pazarı ve pazarın geleceğini bilen 
kazanacak.

▪ Yarın, ekibine kızan değil; onun beklentilerini anlayan ve karşılayan kazanacak.

▪ Yarın, kurnaz olanlar değil; akıllı olanlar, akılcı davrananlar kazanacak.

▪ Yarın, kişisel bariyerleriyle şirketlerinin önünde engel olmayan lider yönetici olanlar 
kazanacak.

▪ Yarın, amatör çalışıp, risk alan değil; işini sistemlerle profesyonel yönetenler kazanacak.

▪ Kendisine mevcut pazarda yeni potansiyeller ve var olmadığı pazarlarda yeni müşteriler 
bularak büyüyenler kazanacak.

▪ Yeni müşteride cazibe ve teveccüh sağlayanlar kazanacak.

▪ Yarın olmadan, bugünden yarın için çalışanlar kazanacak.



Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri Değerlendirmesi
Kazanan şirketlerin öne çıkan özellikleri:

• Aile üyelerinin ve profesyonellerin de dahil edildiği, kapsayıcı bir yönetim yapısı
• Katılımcı bir süreç sonrasında oluşturulmuş güçlü bir strateji
• Strateji ile uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve şirketin her kademesine yayılacak şekilde 

takip edilmesi
• Güçlü bir finansal yapı ve raporlama altyapısına sahip olunması
• Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması
• Kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne önem verilmesi
• Topluma geri verme bilincinin gelişmiş olması

Kaynak: Deloitte - Türkiye'nin En İyi Yönetilen Şirketi
https://bestmanagedcompanies.deloitte.com.tr/turkiyenin-en-iyi-yonetilen-sirketleri

İyi Yönetilen Şirketlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

https://bestmanagedcompanies.deloitte.com.tr/turkiyenin-en-iyi-yonetilen-sirketleri


Yarının İş Dünyasında Başarılı Olmanın 
Koşulları Nelerdir?

KÂRLILIK BÜYÜME

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir, karlı büyüyen şirket yarının ticari başarı koşuludur.



Türkiye’de Şirketlerin Başarı Durumu Nedir?

▪ Bugün ülkemizde ortalama şirket ömrü 14 yıldır.

▪ Hayatını sürdüren şirketler belli bir büyüklüğü geçemeyip, küçük veya orta ölçek olarak 
kalmaktadır.

▪ Uluslararası gerçek rekabette yer almak için büyümek ve ölçek ekonomisi sağlar yapıda 
olmak gerekir. Bizim şirketlerimizin yapısı bu rekabete uygun değildir.

▪ Dünya ortalamasına göre şirketlerimiz uluslararası yatırımcı ilgisi çekemiyor.

▪ Dünya klasında yönetilen şirket sayısı çok azdır. 

▪ Yeni trendlere uyum sağlamada başarılı değiliz. Örnek E-Ticaret karlılık ortalamaları

▪ Türkiye’de ikinci nesile geçme oranı %25’in altında, üçüncü nesile geçme oranı %10’un 
altında

▪ Türkiye'de şirketlerin yüzde 65'i ilk 5 yılda kapanıyor. Şirketlerin yüzde 25'i 5-10 yıl 
yaşarken, sadece yüzde 10'u 10 yıldan uzun yaşayabiliyor.



Şirket Başarısında Yönetimin Etkisi Nedir?

Dünya Yönetim Kalitesi Anketi

Kaynak: Dünya Bankası



Şirket Başarısında Yönetimin Etkisi Nedir?

Şirket yöneticilerinin kendilerine verdiği yönetim kalitesi notu ile uzmanların 
karne notu arasındaki fark

Kaynak: Dünya Bankası



Şirket Başarısında Yönetimin Etkisi Nedir?

Türkiye’de Türk işçisi, Türk firmasında, yabancı firmada ürettiğinin yarısını 
üretmektedir.

Kaynak: OECD

İstihdam Edilen İşçi Başına Gelir [Bin TL]

https://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/4997/Yabanci+sermayeli+sirketlerde+calisan+Turk+iscileri+neden+2+kat+daha+bereketlidir_


Ülke Ekonomisi İçinde Şirket Yönetim 
Başarıları Nasıl Görünür?

.

Türkiye GSYH Trend  Eğrisi



Yönetim Başarısının Kaynağı Nedir?

Başarılı şirket tanımındaki "Satış Artışı", "Karlılık" ve "Sürdürülebilirlik"

değerlerini sağlayacak başarının anahtarı Yönetim Stratejileri dir.

▪ Doğru Yönetim Stratejilerini Bulmak

▪ Belirlenen Stratejileri Doğru Uygulamak

▪ Stratejik Hedefleri Zamanında Gerçekleştirmek



Doğru Şirket Yönetimi Nasıl Olur?
Başarılı şirketin için başarılı yönetim gerekir.

Hislerle değil, 
matematikle yönetimle

Liyakatsız amatörlerle 
değil, profesyonel ekiple

İnsanlara inanarak değil, 
iş çıktılarını ölçerek

Geçmişin devam 
edeceğini öngörerek 

değil, geleceği görerek

Acıyarak/kıyamayarak 
değil, kayaya sıkışan 

kuyruğu keserek

Her işi her operasyonu 
tanımlayarak

Her operasyonu ölçerek
Geçmişin devam 

edeceğini öngörerek 
değil, geleceği görerek

İşin her alanında lider 
konumda olarak

Her dönemin değişen 
şartlarını öğrenerek ve 

adapte olarak

Yaratıcılıkla, yenilikle 
yöneterek

Müşteriye, pazara, 
çalışana kızmayarak, 

anlayarak

ve yüzlerde doğru yönetim kuralının başında;

Doğru stratejileri 
bularak, 

Belirlenen stratejileri 
doğru uygulayarak,

Stratejiye ait 
hedefleri zamanında 

gerçekleştirerek.



Yönetim Başarısının Kaynağı Nedir?

Başarılı şirket tanımındaki "Satış Artışı", "Karlılık" ve "Sürdürülebilirlik" 

▪ Pazar Analiz Etmek

▪ Ürünleri ve Ürünlerin Pazara Uygunluğunu

▪ Mevcut İkame, Muadil ve Alternatif Ürünleri

▪ Potansiyel veya Tehdit Rakip (İkame, Muadil, Alternatif) Ürünleri

▪ Fiyat ve Karlılığı

▪ Ürün Yanında Sunulması Gereken Hizmetleri

▪ Garanti ve Taahhütleri

▪ Satınalmakla Sağlanacak Gelecekteki Avantajları

▪ İnsana ve Çevreye Etkileri 

▪ Marka



Yarın da Var Olmanın Yolu Nedir?
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Geçmişin devam edeceğini öngörerek değil, geleceği görerek,

Büyüyerek yarın da var olmak için şirketin sağlıklı büyümesi gerekir.

İş kolundaki tüm rekabet koşullarının analiz edilmesi gerekir.

Sağlıklı büyüme için şirket hedeflerinin belirlenmesi gerekir.

Hedeflere ulaşmak için doğru stratejilerin bulunup, doğru uygulanması gerekir.

Başarı için doğru yönetim gerekir.

Doğru yönetim için «Profesyonel Yönetim Desteği» gerekir.

Hepsi için de «vizyoner bir lider» gerekir. 



Yarın Bizi Neler Bekliyor? 

❑ Bundan böyle dünyada tekil başarı çabası artık yeterli değildir. 

❑ Gerçek iş başarısı için ufuk, yol, yöntem, profesyonel sistem, 
gelişim konularını takip eden, uyarlayan, planlayan, geliştiren 
insanlara ihtiyaç vardır.  Uzağı görenler bunu bilir. 



İşinizi Kalıcı Başarıya Nasıl Taşırsınız?

▪ Vizyon Sahibi olma yolunda olmak.

▪ Okumak, anlamak, farz etmemek, kabul etmemek, kabullenmemek.

▪ Doğru sosyal çevre ile kendinizi zorlamak, geliştirmek. 

▪ İş başarısı için tüm eksiklerle yüzleşmek ve bunları tamamlama çabasında olmak.

▪ Kişisel başarınız üzerinden şirketinizi başarılı yapmak.

▪ Egodan arınarak, başarı için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olmak.

▪ Küçük hesapların peşini bırakmak, büyük resim için doğru hedeflerle mücadele vermek.

▪ Profesyonel insan sistem ve şirketlerle çalışmak.



Başarı için Ne Yapılmalı?

▪ Karlılık, Satış Artışı ve bunların Sürdürülebilirliğini sağlama konularına odaklanılması 
ve bunlar üzerinde sonuç alma yolunda gidilmesi gerekir.

▪ Kişisel ve şirket hedeflerini belirlenmesi

▪ Rekabet üstünlüğü sağlayıcı şirket yönetim stratejilerini belirlemek.

▪ Tüm hedef ve bu hedefleri gerçekleştirecek stratejilerin gerçekleşmesi için gerekli tüm 
yönetim araçları ve alt sistemlerin planlanması ve kurulması

▪ Şirketin genel yapısını ele alarak, gelişime açık alanları ekip ile birlikte tespit etmek ve 
bu tespit edilen alanların iyileştirilmesini sağlamak.

▪ Orta/uzun vadede şirketin, kişisel vizyon doğrultusunda, genel performansının 
arttırılması sağlamak.

▪ Aynı zamanda var olan kişisel potansiyelin açığa çıkarılmasını, profesyonel iş odaklı
yaratıcılık ve liderlik özelliklerinin gelişmesini sağlamak.



+

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ

▪ İyi Bir Stratejik Plan 
▪ Profesyonel Yönetim
▪ Liderlik

YARATICILIK
YENİLİKÇİLİK

İCATÇILIK
TEKNOLOJİ

Kimsenin Yapmadığını Yapmak
Fark Yaratmak / Farklı Olmak

İlk Olmak / Hızlı Olmak 

Dijitalleşmek
Sistem ve Yazılımlar

Yarına Yatırım

▪ Bilgili Olmak
▪ Bilinçli Olmak
▪ Vizyoner Olmak
▪ Çalışkan Olmak

Tüm Bunlar Nereye Çıkıyor?

+

Gerekleri Sonuçları İçeriği



• Ölçülebilir olmak 
– Çok veri işleyerek anlamlı ve kararlarımızı etkileyen sonuçlar öğrenmek: (Örnek: Pazarın ve şirketimizin geçmiş verileri)
– Daha önce ölçemediğimiz kavramları ölçebilir olmakla işleri, olayları farklı anlamak / yorumlamak (Örnek: Verimlilik, üretkenlik)
– Ham veriyi başkasının analiz etmesine muhtaç olmadan ve en erken kendimizin analiz edebilmesi. (Örnek: müşteri eğilimleri)
– Ne arıyorsak, tam da aradığımız zamanda ulaşabilir olmak. 

• Hızlı değişimi an be an izlemek, önlem almak, adapte olmak 
– Gelecekte karar almak için zaman harcamak kararı geç almak demek olacaktır.
– Her kararı alabilecek bilgiye sürekli sahip olmak gerekir.
– Değişen şeylerin, değişmeden değişeceğinin farkına varmak gerekir. O şey değiştikten sonra herkes farkındadır artık. Kimsenin işine yaramaz

• Daha az insanla çalışmak,
– Çalışan başına daha fazla iş üretebilmek
– İşlerin bir kısmını insandan alıp, gelişmiş sistem ve yazılımlara yaptırmak
– Güvenilirlik, hassasiyet, zamanında haberdar olma gibi kavramlar sayesinde birtakım işleri tamamen ortadan kaldırmak (Kalite Kontrol, 

Güvenlik hizmeti gibi)
– Yapmak yerine hizmet olarak satınalabilmekten değerli bir şey yoktur. Bu parayla zamanı ve emeği satınalabimektir.
– Çalışanların ürettiği işlerin değerini arttırmak,
– Fiziksel yapılan işlerde, insanlar, bölümler, işler arasındaki zaman kayıplarını kaldırmak (Örnek: Yönetici onayına sunulan evrakların beklemesi / 

Evrakların ilerlemesi iletilmesindeki zaman kayıpları)
– Her işin işlemin dijital dünyada kanıt sayılacak bir izi vardır. Bu iz çatışmayı, tartışmayı ve kötüye kullanımı önleyecektir. 
– Daha az insan daha az fiziksel kaynak gerektirir. (Ofis alanı, araç gibi)

• Verilerimizi güvenliği çok önemli

Dijitalleşme nedir?  Dijital olup da ne olacak?



Sonuca Varan Çalışma Katmanları Nedir?
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Pazarlama Yönetimi
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Müşteri Kurma

Liderlik

Kişisel Gelişimi

İnsan Yönetimi

Stratejik Planlama

Lider Vizyonu
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KARLI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 

BÜYÜME

REKABET 
ÜSTÜNLÜĞÜ VE 

SATIŞ ARTIŞI

ÖLÇÜLEBİLİR 
VERİMLİLİK İLE 
DEĞERLİ ŞİRKET
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Bugün Neye İhtiyacınız Var? 



Bugün Neye İhtiyacınız Var? 



Yarın Nereye Ulaşmak İstiyorsunuz? 



İlkelerimiz Nelerdir? 



TEŞEKKÜRLER


