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İyi Yönetim Uygulamaları

• Vizyon Oluşturmak,

• Ürünleriyle Değer Yaratmak,

• İstikrarlı ve Kalıcı Olmak,

• Alanında Başarılı ve Önder Olmak, 

• Kendi Kültürünü Oluşturmak,

• İyi Bir Ekiple Çalışmak,

İyi Şirket





Vizyon ve Stratejik Plan



Şirketin Vizyonu Nedir ?

•Vizyon Belirleme Süreci, Vizyon Nedir ?

• Kısaca bir kurumun gelecekte (5 veya 10 yıl) kendisini görmek 

istediği noktayı ifade eder, 

• Oluşturuken büyük düşünün ancak gerçekçi olun, 

• Somut hedefleri işaret eden, kısa, net, motive edici ve 

ulaşılabilir kelimeler belirleyin,

•Vizyon örnekleri

• IKEA : Birçok insan için çok daha iyi “her gün” yaratmak

• TESLA : Dünya ulaşımını elektrikli araçlara çeviren 21. yüzyılın 

en güçlü otomobil şirketi olmak

• LcW : 2023 yılına kadar Avrupa’nın en başarılı üç giyim 

perakendecisinden biri olmak

Vizyon Belirleme



SWOT-TOWS ve PEST 

Analizi
• SWOT – TOWS Analizi  : İncelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya 

durumun güçlü ve zayıf yönlerini aynı zamanda iç ve dış çevreden 

kaynaklanabilecek fırsatları ve tehditleri saptamak ve stratejileri oluşturmak 

için yararlanılan stratejik planlama tekniğidir.

➢S — Strength - Güçlü Yönler (Şirketin olumlu ve güçlü olan özellikleri )

➢W — Weakness - Zayıf Yönler (Şirketin olumsuz veya zayıf olan 

özellikleri )

➢O — Opportunity - Fırsatlar (İçte ve dışta sahip olunan Fırsatlar )

➢T — Threat - Tehditler (Olası tehlike, risk ve piyasa tehditleri )

➢S + W — Şu anki mevcut konumun ne durumda olduğu

➢O + P — Dışsal etkileri, piyasadaki oluşumu, olası fırsat ve tehditlere karşı 

yapılabilecekler

Strateji İçin Analizler





İyi Stratejik Plan
Vizyonla Uyumlu Güçlü Stratejiler

• Nasıl Bir Model ? 

➢ Vizyon

➢ Temel Stratejiler

➢ Alt Stratejiler 

➢ Uygulama

➢ Kontrol 

➢ Ölçüm (KPİ) 



Organizasyonel Yapı



İyi Organizasyon 
İşveren ve Çalışanlardan Oluşan Kapsayıcı Yönetim Yapısı

Bir Organizasyon Şeması Ne İşe Yarar ? 

• Ortaklar ve potansiyel yatırımcılar nezdinde işi kimin yönettiği netleşir, 

• Çalışanlar nezdinde hiyerarşik yapı anlaşılır hale gelir, çatışmalar önlenir,

• Yeni girenlerin iş arkadaşlarını ve görevlerini kolayca anlamalarını sağlar,

• Etki yapılarını anlamada yardımcı olur ve doğuracağı sonuçları netleştirir,

• Marka iletişimini ve şirket değerini pozitif etkiler, 



Hiyerarşik / Hiyerarşik Olmayan

Çevik Organizasyon İçin Alternatifler



Verimli ve Etkin Süreçler



İyi Süreçler
Süreçlerin Tespiti, Analizi ve İyileştirme

•Şirket içi ve dışı iş akışlarının ve
süreçlerinin gözden geçirilmesi,

•Operasyonel süreçlerin, destek ve
yönetsel süreçlerinin belirlenmesi,

•Tüm ana ve alt süreçlerin
sınıflandırılması,

•Her süreç için süreç sahibi, süreç
sorumlusu ve sürece dahil olan
süreç çalışanlarının belirlenmesi,

•Süreçlerin iyileştirilmesi, 
yalınlaştırma,





Hedeflere Dayalı Yönetim 



İyi Çalışma Planları

Yıllık Hedeflerin Oluşturulması ve Takibi

• Temel Becerilerin Tespiti : İşletmenin temel becerileri nelerdir ? Hangi işler

içerde, hangi işler dış destek alınarak yapılacak ?

• Stratejik Persepektif Analizi : Stratejik önceliklerin belirlenmesi, sektörün ve

rakiplerin gözden geçirilmesi, yoğunlaşılacak alanların tespiti (maliyet, ürün

tasarımı, teknolojik iyileştirme, pazarlama, tanıtım vs)

• Üst Yönetim Tavrının İfadesi :  Vizyon ve iradeyi net olarak ifade etmek, 

kuşkulu alanları yok etmek, riskleri görmek ve önlem almak, sisteme güvence

olmak,

• Uzlaşmacı Bir Yaklaşım : Hedeflerin kavraması ve benimsenmesi, 

tedirginliklerin giderilmesi, kayıtsızlık ve direnç noktalarını önlemek,

• İzleme ve Değerlendirmeye Uygun Ortam : Şirket MIS ortamı, cloud 

çözümleri, excel, word vs.

• Dış Destek Kullanımı : İç aktörlerin negatif algı oluşturabilirle olasılığı, 

danışman desteği almak,

• Hedefler ve Ölçüm Metrikleri : SMART hedefler ve ölçülebilir metrikler

belirlemek,





Güçlü Finansal Yapı



İyi Finansal Yönetim

Güçlü Finansal Yapı ve Doğru Raporlama

• Çalışma (İşletme) Sermayesi 
Yönetimi, 

• Nakit Akışı Yönetimi,

• Stok Yönetimi,

• Karlılık Yönetimi,

• Özvarlık Yönetimi,

• Hisse Değeri Yönetimi, 



Brüt ve Net Çalışma Sermayesi 

• İşletmenin likidite varlığı ya da diğer

ifadeyle nakit gücü hakkında bir göstergedir,

• Kredi kuruluşlarının dikkate aldığı bir

göstergedir, 

• Net çalışma sermayenizin yüksekliği

önemli bir kriterdir,

• ‘’Cari Oran’’  ile ifade tanımlanır,

Çalışma Sermayesi



Etkin Yetenek Yönetimi 



Ekibi İyi Yönetmek
Şirket Değerleri, Motivasyon, Aidiyet

•Şirketinizin bir ruhu var mı? Çalışanlar şirket ile gurur duyacak bir şeyler

bulabiliyor mu?

•Çalıştıkları yerde önemsendiklerini, değer gördüklerini ve fikirlerine

saygı duyulduğunu hissediyor mu?

•Her şeyi siz biliyorsunuz ve onlara sadece baş sallamak mı düşüyor?

•Çalıştığı şirket sahibinin ya da yöneticisinin bir felsefesi, kendine özgü

bir tarzı, bir duruşu, kabul görmüşlüğü var mı?

•Çalışanın yaptığı işten zevk almasına müsaade ediliyor mu Yaptığı işe

saygı duyuluyor mu?

•Yönlendirilmeden fikrini paylaşabileceği bir ortamı var mı ? Kurumun ya

da organizasyonun bir parçası olduğu hissettiriliyor mu?



Başarıyı Ölçme ve 

Ödüllendirme

• Performans değerlendirme modelini 
kurmak, 

• Başarıya dayalı ücretlendirme, 

• Unsurları ; Açık, ölçülebilir, ulaşılabilir 
hedefler olmalı,

• Hedefe ulaşma desteği sunulmalı, 

• Verilen sözler tutulmalı,

Performans Yönetim Sistemleri



İyi Yönetim        İyi Şirket

Güçlü Ekonomi, Yüksek Refah



Soru ve Cevaplar

Teşekkürler
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