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GÜCÜMÜZÜN TEST‹: KR‹ZLER

Ekonomik, siyasi, kültürel, insan kaynaklar›, do¤al kaynaklar, askeri
ve teknolojik güçlerden bir k›sm›na veya herhangi birine sahip
ülkeler yeryüzündeki etkinliklerini artt›rmak için bu güçlerinden
yararlanmaktad›rlar.

Co¤rafi s›n›rlar›n da bu güçlerle orant›l› olarak yeniden flekillenmesi
dünya gündemini zorlamaktad›r.

Di¤er taraftan küreselleflme artt›kça, tüm ülkelerin birbirlerine
olan ba¤›ml›l›klar› artmaya devam ediyor. Baz›lar›n›n ekonomik

anlamda tek bafll› olarak hüküm sürdü¤ünü düflündü¤ü Amerika’n›n esas›nda askeri olarak
hakimiyeti sürse de, ekonomik olarak dünya art›k çok bafll› bir düzene girmifl durumda.

Tüm ülkelerin ekonomik anlamda rekabet ettikleri bir ortamda ticari iliflkiler, enerji rekabeti,
milletleraras› ekonomik ba¤lar ve teknoloji savafllar› ülkeleri geçmifle göre çok daha karmafl›k
ve çetin bir ekonomi yönetimine zorluyor.

Bu ortam her ülkenin, her ekonominin ve özelde her flirketin büyük veya küçük krizler zincirine
haz›r olmas›n› her zamankinden daha çok gerekli k›lmaktad›r.

Genelde;

• Halk›yla, kültürüyle ve birbiriyle bar›fl›k anayasal ve di¤er kurumlar,

• Co¤rafi ve tarihi konumunun kendisine yükledi¤i sorumluluklar›n ve lütfetti¤i gücün fark›nda
   olan, bundan yararlanabilen devlet yönetimi,

• Birbiriyle bar›fl›k toplum ile,

Özelde  (ekonomik kurumlar ölçe¤inde);

• Bilgi, kurumsal kültür, yönetim araç ve teknolojileri ile donanm›fl altyap›s›,

• Bu altyap›dan yararlanabilme özgüven ve becerisine sahip müteflebbis ve yönetici,

• Bilinç, sükunet, basiret, feraset ve kararl›l›kla sorunlar› gö¤üsleyen ve çözen vizyoner yaklafl›m,

bu kriz ve de¤iflim ortam›nda, ülkemiz ve toplumumuz için s›ra d›fl›  ve beklenmedik olumlu
sonuçlar do¤urabilir.

De¤iflimleri fayda ile veya en az›ndan zarars›z atlatmak ve gelecekte daha güçlü var olmak,
hepimizin en büyük amaç ve özlemidir. De¤iflimin kaç›n›lmaz ve krizlerin de her an beklenir
oldu¤u bu ortamda, sonuçlar› kendi lehine çevirebilenlerden olman›z› ümit ve temenni ederiz.

Süleyman ERDEM‹R
Genel Müdür / Yönetim Dan›flman›

Gidece¤iniz yeri bilmiyorsan›z vard›¤›n›z yerin önemi
yoktur (P.Drucker).

BÜYÜKfiEH‹R ‹TFA‹YE DA‹RE BAfiKANLI⁄I’NDA
YEN‹ PERSONEL, YEN‹ D‹NAM‹ZM
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤›’n›n yang›n, kurtarma,
ilk yard›m ve teknik çal›flmalar ile ilgili personel al›m› tamamland›. Kurum,
kapsaml› bir çal›flma sonras›nda yeni personeli ve yeni dinamizmiyle yoluna
devam ediyor.

C‹HAN ‹NfiAAT KURUMSALLAfiMADA KARARLI
Son y›llarda ata¤a kalkan ve h›zla geliflen Cihan ‹nflaat, bu yolda emin ve
kararl› ad›mlarla ilerlemek için De¤iflim Dinamiklerini seçti.

K-M KÜMSAN’DA YEN‹ B‹R DÖNEM BAfiLADI
Vinç sanayi alan›nda ilk üç aras›nda olmak isteyen K-M Kümsan, De¤iflim
Dinamikleri ile gücüne güç kat›yor.

TMSF ÜST DÜZEY YÖNET‹C‹LER‹NE E⁄‹T‹MLER
TMSF’nin üst düzey yöneticileri, kiflisel ve mesleki geliflimleri için DD
uzman/dan›flmanlar›ndan e¤itimler ald›lar.

ÖZLEM ET “TÜKET‹C‹YLE DOST ALTIN KAL‹TE
ÖDÜLÜ” ALDI
Örgütsel yap›s›n› gelifltirmekte olan Özlem Et yönetmelikler, prosedürler ve
e¤itimlerle kurumsallaflma yolunda ilerlerken bu çal›flmalar›n›n karfl›l›¤› olarak
geçti¤imiz günlerde “Tüketiciyle Dost Alt›n Kalite Ödülü” ald›.

GEZER Y‹NE B‹R NUMARA ve E⁄‹T‹M‹N YARARINA
DAHA ÇOK ‹NANIYOR
De¤iflim Dinamikleri Yönetim Merkezi ile y›llara dayanan birlikteli¤i olan
Gezer, sektöründe rakiplerinin imrendi¤i bir firma haline geldi.
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‹ETT’DE E⁄‹T‹MLERE DEVAM
‹ETT üst düzey yöneticilerine yönelik e¤itimler 2006’da da devam ediyor.

DD’DEN HABERLER
• Her y›l geleneksel olarak gerçeklefltirdi¤imiz kurum içi sosyal faaliyet
   ve e¤itimlerimiz kapsam›nda bu y›l Karadeniz Durusu Park Hotel'deydik.

• 11 Ekim’de Armada Otel’de 14. buluflma

GERÇEK AVANTAJIN ADRES‹ ve ALIfiVER‹fi‹N
KURUMSALLAfiAN ADI: ONUR GROUP
“Size hizmet bir Onur’dur” slogan›yla bütünleflen Onur Group
Bahçelievler’de açt›¤› 10. ma¤azas›yla sektöründe en iyiler aras›nda olma
iddias›n› sürdürüyor.

DD GENELE AÇIK E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹
DD 2006-2007 dönemi, genele aç›k (open course) e¤itim seminerleri
devam ediyor.

MAKALE: DALGALANMA GÜNDEM ve CAR‹
AÇIKLA SÜREB‹L‹R
Prof. Dr. Kerem ALK‹N

DAHA ‹Y‹ H‹ZMET ‹Ç‹N ‹GDAfi’TA E⁄‹T‹ME DEVAM
‹GDAfi, müflteri odakl› bir bak›fl aç›s›yla hizmetlerinin kalitesini her geçen
gün yükseltiyor.
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‹fl dünyas›n›n, reel sektör temsilcilerinin ve genel anlamda
ekonominin aktörlerinin en büyük merak›, döviz kurlar›n›n ve faizlerdeki
dalgalanman›n ne zaman durulaca¤› konusudur. Söz konusu merak›n iki
önemli nedeni var. Birincisi, bu dalgalanman›n reel sektör-bankac›l›k sektörü
iliflkilerine yans›yan boyutu ve ikincisi tüketicilere yans›yan boyutudur.
Bankac›l›k sektörü, kur ve faizlerdeki dalgalanma sonras›, son 2 y›ld›r artan
bir tempoda kulland›rd›klar› sabit faizli konut ve otomobil kredileri nedeniyle
belirli ölçüde s›k›nt›ya düflmüfl durumdad›r. Bu nedenle bankac›l›k sektörü,
reel sektöre kredi kulland›rma konusunda isteksiz oldu¤u gibi, bilançosundaki
durumu düzeltmek ad›na elindeki kayna¤› faiz seviyesi hayli artm›fl hazine
ka¤›tlar›na yönlendirmeyi tercih ediyor. Bunun sonucunda, konut ve otomobil
kredilerindeki faiz oranlar› neredeyse bir kat artm›fl durumdad›r.

Reel sektörün endiflesi ise, bankac›l›k sektöründen sürekli tazelenerek
kullan›lan kredilerde, tazeleme döneminde yeni faiz hadlerinin ne olaca¤›
konusundad›r. Bugüne kadar bankaya kredisini ödemede sad›k kalm›fl reel
sektör firmalar›n›n bankadan ald›klar› krediyi tazelemeleri zor olmayacak.
Fakat, esas sorun kredi yeniden tazelenirken bankan›n teklif edece¤i faiz
seviyesi konusundaki belirsizlik. Dolay›s›yla reel sektör, bankalar›n s›k›nt›l›
bilançolar›n› düzeltmek amac›yla verece¤i yüksek faizli kredileri kullanma
konusunda çekimser kal›yor. Bir yandan da, banka kredilerinde art›fl endiflesi,
kur ve faiz seviyesindeki belirsizlik, bireysel kredi kullan›m›ndaki yavafllamaya
ba¤l› olarak talepteki yavafllaman›n kal›c› olmas›ndan da korkmaktalar. Yani,
2001 krizi seviyelerinde bir talep daralmas› olmayaca¤›n› herkes bilse de,
yine de 2004 y›l› seviyelerine dönülece¤i endiflesi kendisini hissettiriyor.

Politik ve ekonomik olaylar dalgalanmay› devam ettirebilir
Bu noktada say›labilecek gündem maddeleri, özünde piyasalardaki
dalgalanman›n sürebilece¤i konusunda kimi ipuçlar› tafl›yor. Japon Merkez
Bankas›’n›n faiz konusunda tutumu, ABD Merkez Bankas› Baflkan› Bernanke’nin
faiz art›fllar›n›n devam edip etmeyece¤i konusunda verece¤i sinyaller, Avrupa
Merkez Bankas›’n›n faiz karar›, ABD’nin enflasyon verilerinin seyri, ay sonuna
do¤ru Türkiye ‹statistik Kurumu’nun (TÜ‹K) aç›klayaca¤› d›fl ticaret verileri,
Çin Merkez Bankas›’n›n çok h›zl› büyüyen ekonomiyi bir miktar frenlemek
için faiz artt›rabilece¤i sinyali ve bunun neden olabilece¤i yeni endifleler ve
daha da önemlisi Nijerya’daki petrol boru hatlar›nda meydana gelen patlamalar
sonras› varil ham petrol fiyatlar›nda yaflanan art›fllar›n neden oldu¤u belirsizlik
ve endifleler bir ç›rp›da aktar›lan konu bafll›klar› olarak özetlenebilir. Orta
Do¤u’daki s›cak geliflmeler de ekonomi çevreleri taraf›ndan yak›ndan izlenecek.
Savafl tehdidi, yabanc› sermayenin Türkiye’de bir miktar daha azalmas›na
neden olabilir.

Cari aç›¤›n seyri önemli
Türkiye ekonomisinin en büyük risklerinden biri olan cari aç›k 2006 y›l›nda
rekor k›rmay› sürdürüyor. Cari ifllemler aç›¤› y›l›n ilk 5 ay›nda 16,6 milyar
dolara ulaflt›. Bu veri, 2004 y›l› toplam cari ifllemler aç›¤›ndan daha büyük
veriyi temsil ediyor. Hükümet y›l sonu cari aç›k öngörüsünü, bu geliflmelerin
›fl›¤›nda, daha önceden GSMH'n›n yüzde 5.77'sinden yüzde 7'sine revize
etmiflti. 2006 y›l›nda GSMH'n›n 381 milyar dolar düzeyinde gerçekleflece¤i
öngörülürken, hedef 26,7 milyar dolara denk geliyor.

Turizm ve sermaye girifli endifleleri azaltabilir
E¤er önümüzdeki aylarda turizm gelirleri toparlan›r ve kimi yabanc› finans
kurulufllar›n›n beklentileri do¤rultusunda, ilk 5 ayda 8 milyar dolar› aflan
do¤rudan yabanc› sermaye girifli bu y›l 20 milyar dolar› bulur ise, Türkiye’nin
büyüyen cari ifllemler aç›¤›, döviz kurlar› üzerinde o ölçüde bask›
oluflturmayacakt›r. Buna karfl›l›k, ilerleyen aylarda söz konusu do¤rudan
yabanc› sermaye girifli beklenen h›zlanmay› göstermez ise, genel denge
rakam›ndaki ilk negatif veri piyasalardaki dalgalanmaya katk› sa¤layacakt›r.
Bakal›m, önümüzdeki dönem bize neleri getirecek?
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DALGALANMA GÜNDEM ve
CAR‹ AÇIKLA SÜREB‹L‹R

Prof. Dr. Kerem ALKIN

14 y›ld›r Yönetim Dan›flmanl›¤›, Yönetim ve Örgüt Gelifltirme, E¤itim Dan›flmanl›¤›
ve Sistem Kurma faaliyetlerinin yan› s›ra ‹nsan Kaynaklar› hizmetini de en kaliteli
bir biçimde veren dd De¤iflim Dinamikleri Yönetim Merkezi, nitelikli ve uygun
insan kayna¤›n› iflverenlerle, iflverenleri de profesyonellerle buluflturuyor.

dd Web sitesi ‹nsan Kaynaklar› Modülü ile bu çal›flmalar yeni bir boyut kazan›yor.
Yenilikçi bilgi tasar›m› ve kullan›fll› arayüzleri ile dikkat çeken site, ifl arayanlar
ve iflverenler olmak üzere iki bölümden olufluyor.

‹fl Arayanlara Sunulan Hizmetler: Bu bölümde isteyen herkes, en kolay
flekilde üye olmak suretiyle özgeçmifllerini oluflturabilecek, birçok sektörden

ÖZLEM ET
“TÜKET‹C‹YLE
DOST ALTIN KAL‹TE
ÖDÜLÜ” ALDI

2006 y›l›na yeni organizasyon yap›s›yla giren Özlem Et, hem örgütsel
yap›s›n› gelifltiriyor hem de temel yönetim alanlar›ndaki yönetmelik
ve prosedürlerini tamaml›yor.

Ayr›ca gerek kiflisel gerekse mesleki e¤itimlerle bu süreci destekleyen
Özlem Et, geçti¤imiz günlerde de “Tüketiciyle Dost Alt›n Kalite Ödülü”nü
alarak sektöründe fark›n› hissettirdi.

Bir ifle giriflmek için iyi bir gerekçemiz yoksa, ona bafllamamak için iyi bir
nedenimiz var demektir (Çiçero).

TMSF ÜST DÜZEY
YÖNET‹C‹LER‹NE
E⁄‹T‹MLER

Türkiye'nin en sayg›n kurulufllar› aras›nda yer alan TMSF’nin üst düzey
yöneticileri, kiflisel ve mesleki geliflimleri için “Anlayarak H›zl› Okuma
Teknikleri ve Konsantrasyon” ile “NLP ve ‹leri Coaching” konular›nda
DD uzman/dan›flmanlar›ndan e¤itimler ald›lar.

DAHA ‹Y‹ H‹ZMET
‹Ç‹N ‹GDAfi’TA
E⁄‹T‹ME DEVAM

Müflteri memnuniyeti ilkesiyle çal›flmalar›n› yürüten ‹GDAfi, müflteri
odakl› bir bak›fl aç›s›yla hizmetlerinin kalitesini her geçen gün
yükseltiyor. ‹GDAfi ‹nceleme Kurulu Üyelerinin sürekli iyilefltirme ve
geliflim faaliyetlerini e¤itimlerle de destekleyen kurum, DD ile birlikte
“‹ç Denetim Teknikleri” konulu seminer düzenledi.
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GEZER Y‹NE B‹R NUMARA
ve E⁄‹T‹M‹N YARARINA
DAHA ÇOK ‹NANIYOR

De¤iflim Dinamikleri Yönetim Merkezi ile y›llara dayanan bir birlikteli¤i olan ve her geçen y›l sürekli
büyüyen Gezer, sektöründe rakiplerinin imrendi¤i bir firma haline geldi. Bu konumunu korumak ve
daha da gelifltirmek isteyen Gezer, kurumsal geliflim faaliyetlerinin yan› s›ra kurum içi e¤itimlerini
de sürdürüyor.

Bu ba¤lamda Stratejik Planlama, E¤itimcinin E¤itimi, ‹fl Güvenli¤i ve ‹flçi Sa¤l›¤›, Beden Dili / Do¤ru
ve Etkili Konuflma, Toplant› Yönetimi ve Sat›fl Teknikleri vb. e¤itimlerle de gücüne güç katmaktad›r.

DD’DEN KURUM‹Ç‹
SOSYAL ETK‹NL‹K

Her y›l geleneksel olarak gerçeklefltirdi¤imiz
kurum içi sosyal faaliyet ve e¤itimlerimiz
kapsam›nda bu y›l Karadeniz Durusu Park
Hotel'deydik. DD çal›flanlar› ve aileleri,
e¤itimlere kat›lman›n yan› s›ra, Çatalca'n›n
zengin güzel do¤as›nda, spor, gezi ve sohbet
etme f›rsat› da buldular.

1996 y›l›nda hipermarket sektöründe faaliyete bafllayan ve 10. y›l›nda Bahçelievler’de açt›¤› 10.
ma¤azas›yla sektöründe en iyiler aras›nda olma iddias›nda olan Onur Group, De¤iflim Dinamikleri ile
yürüttü¤ü yeniden yap›land›rma faaliyetlerinin 1. Dönem çal›flmalar›n› da tamamlad›.

Yeni dönemde ‹nsan Kaynaklar›n›n nicel ve nitel eksikliklerini h›zla tamamlamay› program›na alan
Onur Group, en önemli kaynak olan insan kayna¤›na gereken önemi vermeyi amaçl›yor.

GERÇEK AVANTAJIN ADRES‹ ve
ALIfiVER‹fi‹N KURUMSALLAfiAN ADI:
ONUR GROUP

D D  H A K K I N D A  EN SON DE⁄ERLEND‹RMELERDEN B‹RKAÇI

Ciddi ve ilkeli bir kurum olan DD De¤iflim Dinamikleri ile birlikte
sürdürdü¤ümüz kurum içi e¤itimlerimiz, her geçen gün kendimizi
yenileyerek ve geliflerek yola devam etmemizde önemli bir katk›
sa¤l›yor. Birlikte e¤itimlerimizi sürdürmek ümidiyle DD ekibine
teflekkürlerimizi sunar›z.

Bayram Babacan
Destek Hizmetleri Daire Baflkan›
TMSF

Rekabetin çok yo¤un oldu¤u tekstil sektöründe baflar›l› olabilmek için yenilikçi,
dinamik ve uyumlu olmay› sürdürmek bizim için hayati öneme sahiptir. Bu amaçla
sektöründe öncü ve sayg›n dan›flmanl›k firmas› De¤iflim Dinamikleri (dd) ile bafllad›¤›m›z
kurumsallaflma çal›flmalar›n›n kurumumuzu arzu etti¤imiz yap›ya kavuflturaca¤›
kanaatindeyiz. ‹leriye güvenle bakmam›z› sa¤layacak çal›flmalar› dolay›s›yla tüm
dd ekibine teflekkür ederiz.

Mikdat Hac›keleflo¤lu
Genel Müdür
Day› Giyim

BÜYÜKfiEH‹R ‹TFA‹YE
DA‹RE BAfiKANLI⁄I’NDA
YEN‹ PERSONEL,
YEN‹ D‹NAM‹ZM

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤›’n›n yang›n,
kurtarma, ilk yard›m ve teknik çal›flmalar ile ilgili personel al›m› için
B‹MTAfi ile üç aflamal› bir proje yürütüldü. Birinci aflamada aday seçme
ve ön eleme, ikinci aflamada psiko-teknik test uygulamas›, üçüncü
aflamada test sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi ve uygun adaylar›n
raporlanmas› ifllemleri baflar›yla tamamland›.

DD uzman/dan›flmanlar›ndan Prof. Dr. ‹lhan Erdo¤an baflkanl›¤›nda
yürütülen projede yaklafl›k 6.000 aday eleme sürecine al›nd›, 2.500
aday psiko-teknik testlere tabi tutuldu. Titiz bir de¤erlendirme ve
analiz süreci ard›ndan uygun adaylar ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne
raporland›.

K-M KÜMSAN’DA
YEN‹ B‹R DÖNEM
BAfiLADI

Vinç sanayi alan›nda ilk üç aras›nda olmak isteyen K-M Kümsan,
De¤iflim Dinamikleri ile gücüne güç kat›yor. Yönetimde profesyonelli¤i
ve kurumsal yap›y› hedefleyen K-M Kümsan, De¤iflim Dinamikleri’nin
bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak etkin yönetim anlay›fl›na do¤ru
ilerliyor.

‹ETT’DE E⁄‹T‹MLERE
DEVAM

DD’nin 2005 y›l›nda bafllad›¤› ‹ETT üst düzey yöneticilerine yönelik e¤itimler, 2006 y›l›nda da devam
ediyor. Bu dönemde Zaman Yönetimi, Baflar›l› Tak›m Yönetimi, Finansal Tablolar› Okuma Sanat›,
Yönetimde Verimsizli¤i Haz›rlayan Faktörler, Kalite ve Kalitesizlik Maliyetleri, Yönetimde Bilgi Sistemleri,
Stratejik Yönetim Planlamas›, ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi, Yönetimde Süreçlerin ve Faaliyetlerin
Denetimi, Çat›flma Yönetimi, Verimlilik Artt›rma Teknikleri, De¤iflim Yönetimi ve Örgüt Gelifltirme
konular›nda e¤itimler alan yöneticiler, yeni e¤itimleri heyecanla bekliyor. ‹ETT yöneticilerinin kat›ld›¤›
bu e¤itimler, yaz aylar›nda ayn› zamanda birer sosyal etkinlik olarak katk› sa¤l›yor.

firman›n ilanlar›n›n bulundu¤u sitede uygun gördü¤ü ilanlara
baflvurabilecek ve sonuçlar›n› takip edebilecek.

Firmalar›m›za/Müflterilerimize Verilen Hizmetler: Kurumlar,
özellikle müflterilerimiz ihtiyaç duyduklar› insan kayna¤› ihtiyac›n›
karfl›lamak için ilanlar verebilecek, bu ilanlara gelen baflvurular› bir
süreç dahilinde de¤erlendirip takip edebilecek; ayr›ca bir arama
motorundan da yararlanabilecekler.

‹fl dünyas›n›n hizmetine sunulan ‹K sitemiz hepimize hay›rl› olsun.

www.dd.com.tr

C‹HAN ‹NfiAAT
KURUMSALLAfiMADA
KARARLI

‹nflaat sektöründe son y›llarda ata¤a kalkan ve h›zla geliflen Cihan ‹nflaat, bu yolda emin ve kararl›
ad›mlarla ilerlemek için De¤iflim Dinamiklerini seçti.

Kurumsallaflma ve Reorganizasyon için De¤iflim Dinamikleri ile 25 A¤ustos 2006 tarihinde uzun soluklu
bir protokole imza atan Cihan ‹nflaat Genel Müdürü Ertu¤rul Yavuz Pala, “‹nflaat sektörü olarak
kurumsallaflm›fl firma s›k›nt›s› çekmekteyiz. Biz de hem Cihan ‹nflaat’› gelecekte kendi ayaklar› üzerinde
durabilen bir firma haline getirebilmek, hem de sektörümüzde bu konuda öncü ve örnek olmak
amac›yla DD ile anlaflm›fl bulunuyoruz” dedi.

ARMADA OTEL’DE
14. BULUfiMA 11 EK‹M’DE

Kalite ve etkinli¤i ile geleneksel hale dönüflen
De¤iflim Dinamikleri iftar yeme¤i, bu y›l da ifl
ve bilim dünyas›ndan çok say›da seçkin kiflinin
kat›l›m›yla 11 Ekim’de Armada Otel’de.
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D D  2 0 0 6 - 2 0 0 7  D Ö N E M ‹
G E N E L E  A Ç I K  ( O P E N  C O U R S E )  E ⁄ ‹ T ‹ M  S E M ‹ N E R L E R ‹  D E V A M  E D ‹ Y O R
DD De¤iflim Dinamikleri Yönetim Merkezi, Ç›ra¤an Saray›’nda 14 y›ldan beri geleneksel olarak düzenledi¤i Genele Aç›k (Open Course) e¤itim seminerlerinde 2006-2007 döneminde de
seçkin kat›l›mc›lar› a¤›rlayacakt›r. Seminer tarihlerimiz sizlerden gelen isteklere göre gere¤inde yeniden belirlenecektir. Kat›lmak ve görüfl bildirmek
isteyenlerin DD’yi aramalar›n› bekliyoruz.

Finansal Tablolar› Okuma Sanat› ve Yönetim Arac› Olarak Kullan›lmas› – 02/11/2006
Finans raporlar›n›n okunmas›n›n metod ve teknikleri, ayr›ca bunlar›n etkin bir yönetim arac› olarak
kullan›lmas› konusu kat›l›mc›lara aktar›lacakt›r.

Çeflitli yönleriyle finansal denetim kavram›, Türkiye uygulamas›nda en çok tespit edilen problemler
ve muhasebe farklar›n›n irdelenmesi. Farkl› denetim tekniklerinin aç›klanmas›.

Fiyat ve Maliyetlerin ‹ndirilerek Rekabet Üstünlü¤ünün Sa¤lanmas› – 07/12/2006
Maliyet indirim tekniklerini kullanarak, rekabetçi firmalar›n oluflturulmas› ve bunun küresel flartlar›na
yans›mas› tart›fl›lacakt›r.

ince leme/seminer ler

‹ .  H a k a n  Y I L M A Z  /  D D  K u r u m s a l  ‹ l e t i fl i m  &  A r - G e  S o r u m l u s u

web:  www.dd.com.trfax:  0212 217 86 65 e-posta:  dd@dd.com.tr

G ö r ü fl  v e  ö n e r i l e r i n i z l e  b ü l t e n i m i z e  k a t k › l a r › n › z ›  b e k l i y o r u z .

Birçok organizasyonun neden kaosa sürüklendi¤ini bilmek isterseniz, cevab› liderlerin söylediklerinden baflka yerde aramay›n. Liderler, sözlerinin tam anlamlar›n›n aç›k
ve net oldu¤unu varsay›yorlar, ancak mesajlar›n›n belirsiz oldu¤unu ve tam anlafl›lmad›¤›n› ö¤rendiklerinde oldukça flafl›r›yorlar. Onlar›n belirsiz ve tan›ms›z ifadeleri,
tepe yöneticilerin ifllerini olmas› gerekenden çok daha zor hale getiriyor.

Liderler direkt (vizyonlar›n›, amaçlar›n›, yönlerini dikkatlice tan›mlad›klar›nda) ve dolayl› (davran›fllar› arac›l›¤›yla) olarak ne demek istediklerini aç›klad›klar›nda, ihtiyaç
duyulan birçok bulan›k/belirsiz alan› netlefltirirler. Belirsiz terimleri netlefltirip, kurumsal terimleri telaffuz edip yönetecek birçok lider, çal›flanlar›n›n çok de¤erli enerjilerini
organizasyonun hedeflerine yönlendirirler.

Birçok CEO’yu gözlemledikten sonra gördüm ki, liderlerin esas görevi, daha iyi bir gelecek yaratmak için organizasyonun bütünsel sorumlulu¤unu desteklemek ve ilham
vermektir. Bu görevi gerçeklefltirebilmek için etkin iletiflim, tek ve en önemli yönetim arac›d›r. Liderlerin esas görevini yerine getirebilmesi için befl konuyu etkin bir
iletiflimle ele almas› gerekir. Bunlar:

1. Organizasyonel Yap› ve Hiyerarfli: Organizasyon flemas›, bir flirketin en dura¤an döneminde bile, bireysel güç ve etkiyi temsil etmesi nedeniyle duygu yüklü bir flemad›r.
Hatta kurumsal yap› de¤iflece¤i zaman, çal›flanlar mevcut konumlar›ndan endifle edece¤i için organizasyon flemas› korkulacak bir flemaya dönüflebilir. E¤er bir CEO,
kurumsal yap›da meydana gelecek de¤iflimin (muhtemel ifl kay›plar›, üst kadrolarda meydana gelecek de¤ifliklikler, yeni çal›flma flekilleri) tan›mlanmas›n› kontrol alt›na
almazsa, tüm flirket durmaya do¤ru gidebilir. Organizasyon flemas›n› bir stres kayna¤› olarak görmek ve bunu tüm flirkete iletiflimle yaymak yanl›flt›r. Böylesi bir iletiflim,
çal›flanlar›n ifline son veren veya unvan›n› düflüren bir lider izlenimini tüm flirkete yayar. Bunun yerine, reorganizasyon merkezinde dönecek iletiflimi kontrol alt›na alan
ve yöneten lider, korkuya do¤ru gidifli önleyebilir. Organizasyon yap›s› hakk›nda düflünürken bir lider için en verimli yöntem, güven verecek uygulamalar için esnek bir
yap› tasarlamakt›r. Böylelikle lider, amaçlar› yeniden tan›mlayan ve kaynaklar› optimize eden bir araç ve rehber ortaya ç›kar›r.

2. Finansal Sonuçlar: “Sonuçlar” çok güçlü bir kavramd›r ve yönetilmedi¤inde flirketin uzun dönemli sa¤l›¤›n› riske sokar. Çal›flanlar›n yapt›klar› ile sonuçlar› aras›ndaki
iliflkiyi kaybeden, ö¤renme f›rsatlar›n› kaç›ran liderler, flirketlerine uzun dönemli fayda sa¤lama f›rsat›n› kaç›r›rlar. Etkin liderler, sadece k›sa dönemde pazar kazançlar›
elde etme endiflesi yerine, uzun dönemli iyilefltirmeler yapabilmek için dönemsel sonuçlar› bir metrik olarak kullanman›n daha etkili oldu¤unu bilirler. Sonuçlar› iyilefltirme
yapmak amac›yla bir teflhis arac› olarak kullan›rlar ve çal›flanlardan analiz yapma sürecine kat›lmalar›n› isteyerek onlar› aç›k diyalo¤a yönlendirirler. Böylece çal›flanlar
daha iyi fikirler üretmeye ve her geçen dönemin ard›ndan finansal beklentileri aflmaya e¤ilimli olurlar.

3. Liderlerin Kendi ‹fllerine Yönelik Anlay›fllar›: CEO’lar liderlik etmek için bir çok rol üstlenir, fakat onlar› kuflatarak geri bildirim ve onay bekleyen çal›flanlar› karfl›s›nda
flöyle bir yan›lg›ya düflerler: “Benim sorumlulu¤um, her sorunun cevab›n› bilen kifli olmak.” (Bu durum özellikle müteflebbis CEO’larda, kurum ile kendi kimli¤i s›k› s›k›ya
ba¤l› olan kiflilerde görülür.) “Cevaplar› bilen kifli”, kendisini tüm çat›flmalar› uzlaflt›racak, kararlar› verecek ve belirsizlikleri çözecek kifli olarak görme hatas›na düfler.
Bu onu çok yaln›z, izole edilmifl bir pozisyona kayd›r›r ki, bu noktada bilgiler güvenini yitirir ve yararl› geri besleme körleflir. Etkin liderler tam tersine rollerinin, kritik
sorular sormak, cevaplar›n› alabilmek, bunun için çok aç›k ve net bir flekilde katk› beklemek, astlar›n› mücadeleye sokmak ve aralar›nda iflbirli¤ini artt›rmay› teflvik etmek
oldu¤unu bilirler. Bunu yaparken pozisyonlar›n› onlara karfl› bir güç unsuru olarak kullanmak yerine, karar verme mekanizmas›n› iflletirler. Bu mekanizma ne kadar apolitik,
ne kadar iflbirlikçi olursa, o kadar gerçekler üzerine oturur. Bunun için bir liderin egosu ile iflini birbirinden ay›rmas› gerekir.

4. Zaman Yönetimi: Her yönetici zaman›n yetersiz oldu¤unu düflünür. Ajandalar, zaman yönetimi e¤itimleri, yönetici sekreterleri bize sahip olamad›¤›m›z zaman› hat›rlat›r.
Zaman s›n›rlar› ile cebelleflen ve yöneticilerin ensesinde soluyan bir lider, belirli sürede mümkün olan en çok sonucu almaya çal›fl›rken herkesi gergin ve devam›nda
verimsiz k›labilir. Bir CEO, e¤er iletiflim ile flirkete bir kaynak olarak zaman›n s›k›flt›r›lmas› yerine (her ne pahas›na olursa olsun) stratejik olarak kullan›lmas› gerekti¤ini
iletirse daha etkin olur. Bu nokta detay gibi görünse de önemli bir ayr›md›r. Zaman dar iken daha az ifli daha iyi yapmay› iletiflimle ifade eden liderler, yöneticilerine güven
verir.  Böylece herkes bu de¤erli  kayna¤› iyi  kullanma konusunda, belirl i  zaman aral›¤›nda gerekenleri yerine getirmek için çal›fl›r .

5. Kurumsal Kültür: Kültür deklarasyonlarla yarat›lmaz, kazanmaya odakl› beklentilerden türer. Sa¤l›kl› bir kültür, do¤ru hedeflere odaklanarak ve pazarda kazanan
tecrübeleri yaratarak oluflturulur ve sürdürülür. Baflar›l› firmalar çal›flanlar›n›n ifle gelmek istedi¤i yerlerdir, naz yapmazlar ve ifllerinde fark yarat›rlar. Sa¤l›kl› kültürlere
sahip flirketlerde çal›flanlar karanl›kta b›rak›lmaz, heyecan veren ayd›nl›¤›n bir parças› olduklar›na inan›rlar. ‹fle içlerinde bir ateflle gelirler, bu herkesin liderlik ve ifl
uygulamalar›n› aç›kça anlamas›n›n sonucunda oluflur.  Firmadaki her bir çal›flan, f irman›n gelece¤ine nas›l  katk› sa¤layaca¤›n› bi l ir .

(Harvard Business Review, May›s 2006, John Hamm)
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L‹DERLER‹N YÖNETMES‹ GEREKEN BEfi MESAJ:

Marka Oluflturma ve Marka Yönetimi  – 08/02/2007
Günümüzün en önemli ekonomik konular›ndan biri olan marka, markalaflma süreci ve marka yönetimi
hakk›nda en baflar›l› olmufl örnekler ve bilimsel nitelikli veriler ortaya konulacakt›r.

Pazarlama Stratejileri ve Uluslararas› Pazarlama – 08/03/2007
Bu seminerlerde rekabetin bütün fliddetiyle yafland›¤› günümüzde, iflletmelerin rakiplerine göre
farkl›laflarak, politika ve strateji gelifltirebilmeleri için gerekli bilgi ve uygulamalar üzerinde durulacakt›r.

2006-2007 Y›l› Ekonomik Beklentiler ve Gelece¤in Ekonomik Projeksiyonu –03/05/2007

2006-2007 y›l› Türkiye ve Dünya’da makroekonomik beklentiler ve gelecek dönemle ilgili ekonomik tahminleri ve projeksiyonlar› bu seminerde bulacaks›n›z.

‹flletmelerde Finansal Denetim Uygulamalar› – 05/04/2007
Globalleflmenin zorunlu olarak getirdi¤i stratejik yönetim ve buna ba¤l› liderlik bilinci tart›fl›lacakt›r.

Rekabette Stratejik Yönetim ve Liderlik Bilinci – 04/01/2007


