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DeDeğğiişşim, artim, artıık bir k bir ““ klasikklasik”” ......

•• Son 25 ySon 25 yıılda Dlda Düünyanya’’ da ciddi deda ciddi değğiişşimler imler 
oldu. Bazoldu. Bazıı üülkeler ve ekonomiler hlkeler ve ekonomiler hıızla zla ööne ne 
ççııkarken, geleneksel skarken, geleneksel sıınai ve ticari nai ve ticari 
sektsektöörlerin konum ve yaprlerin konum ve yapıılarlarıı da deda değğiişşti.ti.

•• KKüüresellereselleşşmenin etkileriyle Dmenin etkileriyle Düünyanya’’ da da 
dedeğğiişşen durum, Ten durum, Tüürkiyerkiye’’ yi de yi de ççok yakok yakıından ndan 
etkiledi.etkiledi.

•• BiliBili şşim ve iletiim ve iletişşimdeki deimdeki değğiişşmelerle melerle ““ uzak uzak 
ve yakve yakıın ekonomilern ekonomiler”” arasarasıında fark nda fark 
kalmadkalmadıı..



Yenilenmek zorundayYenilenmek zorundayıızz

•• OluOluşşan yeni durumda eski ian yeni durumda eski işş yapma yapma 
bibiççimleri, eski yaklaimleri, eski yaklaşışımlar ve Dmlar ve Düünyanya’’ ya ya 
bakbakışış ile baile başşararııll ıı olmanolmanıın imkann imkanıı kalmadkalmadıı..

•• Bu nedenle; biz de Bu nedenle; biz de ticaret mensuplarticaret mensuplarıı olarak olarak 
DDüünyanya’’ ya, Tya, Tüürkiyerkiye’’ ye ve kentimize ye ve kentimize 
bakbakışıışımmıızzıı yenilemeli; iyenilemeli; işş yapma biyapma biççimimizi imimizi 
yeni dyeni dööneme uygun hale getirmeliyiz.neme uygun hale getirmeliyiz.



““ CiroCiro”” Yerine Yerine ““ VerimlilikVerimlilik””

•• YYüüksek ciro ve yksek ciro ve yüüksek mksek müüşşteri sayteri sayııssıı
pepeşşinde koinde koşşulan dulan döönem sona erminem sona ermişştir.tir.

•• Verimsiz ciro ve kVerimsiz ciro ve kööttüü mmüüşşterinin zararlarterinin zararlarıı, , 
getirdiklerinden getirdiklerinden ççok daha fazladok daha fazladıır.r.

•• Bu dBu döönemde ynemde yüüksek ama verimsiz ciro ksek ama verimsiz ciro 
yerine yerine ““ kârlkârlıı ve hesaplve hesaplıı bbüüyyüümeme”” tercih tercih 
edilmelidir.edilmelidir.



ArtArtıık kalite, bir k kalite, bir öön kon koşşul...ul...

•• ““ Benim Benim üürrüünnüüm kalitelim kaliteli”” yaklayaklaşışımmıı, bir , bir 
iddia ve taniddia ve tanııttıım unsuru olmaktan m unsuru olmaktan ççııktktıı..

•• BugBugüün pazarda varolmak isteyen herkes, n pazarda varolmak isteyen herkes, 
zaten kaliteli olmak zorunda.zaten kaliteli olmak zorunda.

•• BaBaşşararııll ıı olmak isteyen, kendi farklolmak isteyen, kendi farklııll ığıığınnıı
ortaya koymak zorunda. Bugortaya koymak zorunda. Bugüün n ““ Ben Ben 
farklfarklııyyıım ve benim farkm ve benim farkıım m şşudurudur””
diyebilmeli.diyebilmeli.



Siz, Siz, ““ kakaççııncncıı kukuşşaktasaktasıınnıızz”” !!

•• İşİşi, i, ““ atalaratalarıımmıızzıınn”” usulleriyle yusulleriyle yöönetmekten netmekten 
vazgevazgeççmenin zamanmenin zamanıı geldi.geldi.

•• BugBugüüne kadar ine kadar işşleri nasleri nasııl yaptl yaptığıığımmıızzıı
ggöözden gezden geççirmeliyiz.irmeliyiz.

•• Bu gBu göözden gezden geççirmeleri, irmeleri, ççaağğdadaşş şşirket irket 
kküültltüürrüünnüü oluoluşşturan alturan alışışkanlkanlııklardan birisi klardan birisi 
haline getirmeliyiz.haline getirmeliyiz.



FiyatFiyatıı artartıık biz belirlemiyoruzk biz belirlemiyoruz

•• BugBugüün den değğiişşen en en en öönemli unsurlardan birisi, nemli unsurlardan birisi, 
fiyat belirleme usulleridir.fiyat belirleme usulleridir.

•• ÜÜretim maliyetinin retim maliyetinin üüzerine zerine ““ keyfimize keyfimize 
babağğll ıı”” belli bir kâr koyup fiyat belirleme belli bir kâr koyup fiyat belirleme 
devri gedevri geççti.ti.

•• ArtArt ıık fiyatlar k fiyatlar üüretime gretime gööre dere değğil; talebe gil; talebe gööre re 
belirleniyor (belirlenmelidir). Bir anlamda; belirleniyor (belirlenmelidir). Bir anlamda; 
““ fiyatfiyatıı mmüüşşteri belirliyorteri belirliyor”” ..



BorBorçç, yi, yiğğidin kamidin kamççııssıı dedeğğilil

•• 20002000’’ li yli y ııllarda krize ilk sllarda krize ilk süürrüüklenenler, klenenler, 
ööncelikle yncelikle yüüksek borksek borçç stostoğğu ile bu ile büüyyüüyen yen 
şşirketler oldu.irketler oldu.

•• ArtArt ıık k ““ borborçç yiyiğğidin kamidin kamççııssıı dedeğğilil ”” ......

•• Yeni dYeni döönemde nemde şşirketler, irketler, ““ kabul edilebilir kabul edilebilir 
borborçç stostoğğuu”” ile bile büüyyüümeyi meyi ööğğrenmeliler.renmeliler.



DaDağığılmayallmayalıım...m...

•• “Ç“Çekirdek iekirdek işş (core business)(core business)”” kavramkavramıınnıı
ggöözden kazden kaççıırmamalrmamalıı..

•• AynAynıı firma yapfirma yapııssıı iiççinde birden fazla inde birden fazla 
sektsektööre dare dağığılmak dolmak doğğru deru değğil.il.

•• DeDeğğiişşik sektik sektöörler arasrler arasıında anda aşışırrıı dadağığılma, lma, 
verimsizliverimsizliğğe ve kaynak israfe ve kaynak israfıına neden na neden 
oluyor.oluyor.



Daha az sayDaha az sayııda ama kârlda ama kârlıı üürrüünn

•• ÇÇok sayok sayııda maldan oluda maldan oluşşan an üürrüün yelpazesi, n yelpazesi, 
verimin ve kârlverimin ve kârlııll ığıığın dn düüşşmesine neden mesine neden 
oluyor.oluyor.

•• DDüünyanya’’ nnıın bn büüyyüük k şşirketleri, bu dirketleri, bu döönemde nemde 
üürrüün sayn sayıılarlarıında nda öönemli dnemli düüşşüüşşlere gittiler.lere gittiler.

•• ÇÇok sayok sayııda da üürrüün yerine az sayn yerine az sayııda, fakat da, fakat 
kârlkârlııll ığıığı yyüüksek ksek üürrüünne ye yöönelmeli.nelmeli.



MMüüşşteriniz kim!...teriniz kim!...

•• YYüüksek fiyatlksek fiyatlıı markalmarkalıı üürrüünlerle ynlerle yüüksek ksek 
gelir gruplargelir gruplarıına hitap edilebilir.na hitap edilebilir.

•• Ama unutmamalAma unutmamalıı ki; ki; şşu an Tu an Tüürkiyerkiye’’ de orta de orta 
gelir gruplargelir gruplarıı nnüüfus olarak 40 milyon insanfus olarak 40 milyon insanıı
buluyor.buluyor.

•• Bu bBu büüyyüük nk nüüfusun zevkine ve gelirine fusun zevkine ve gelirine 
yyöönelerek ynelerek yüüksek getiriler elde edilebilir.ksek getiriler elde edilebilir.



Zarar edenden vazgeZarar edenden vazgeçç!!

•• ÜÜrrüünlerin ve inlerin ve işş yapyapıılan alanlarlan alanlarıın n 
kârlkârlııll ııklarklarıınnıı izlemeliyiz. (Rakiplerimizin izlemeliyiz. (Rakiplerimizin 
de, tabii...)de, tabii...)

•• Bunlar arasBunlar arasıında kârlnda kârlııll ığıığı ddüüşşüük olanlar varsa k olanlar varsa 
bunlarbunlarıın kârln kârlııll ığıığınnıı yyüükseltip kseltip 
yyüükseltemeyecekseltemeyeceğğimizi incelemeli, gerekirse imizi incelemeli, gerekirse 
bunlardan vazgebunlardan vazgeççebilmeliyiz.ebilmeliyiz.



““ MMüüşşteri sadakatiteri sadakati”” artartıık bir hayal...k bir hayal...

•• ArtArt ıık k ““ mmüüşşteri velinimetimiz deteri velinimetimiz değğilil ”” ; ; 
velinimetimiz olan, velinimetimiz olan, iyi miyi müüşşteriteridir.dir.

•• MMüüşşterilerimizi bir ayterilerimizi bir ayıırrııma ve sma ve sıınnııflamaya flamaya 
tabi tutmaltabi tutmalııyyıız.z.

•• İİyi (kârlyi (kârlıı) m) müüşşterilerin sadakatini artterilerin sadakatini artıırrııccıı
öönlemler alnlemler alıırken, kârsrken, kârsıız olan diz olan diğğerlerine erlerine 
yaptyaptıırrıımlar uygulamalmlar uygulamalııyyıız.z.



Pazar doymaz!Pazar doymaz!

•• PazarPazarıın doygun oldun doygun olduğğu konusunda kendimizi u konusunda kendimizi 
olumsuz yolumsuz yöönlendirmemeliyiz.nlendirmemeliyiz.

•• Her gHer güün yeni rakipler n yeni rakipler ççııktktığıığı dodoğğrudur, ama bu rudur, ama bu 
durumda bizi korkutmamaldurumda bizi korkutmamalııddıır.r.

•• BBüüyyüük bir konfeksiyon firmask bir konfeksiyon firmasıınnıın CEOn CEO’’ su son su son 
yyıılki kendi balki kendi başşararııssıızlzlııklarklarıınnıı aaççııklarken bunu, yeni klarken bunu, yeni 
üürrüünler tasarnler tasarıımmıından uzaklandan uzaklaşşmalarmalarıına na 
babağğlamaktadlamaktadıır.r.

•• Kendi sektKendi sektöörrüümmüüzde yaratzde yaratııccıı yeni yeni üürrüünler / nler / 
hizmetler tasarlamalhizmetler tasarlamalıı ya da pazarlamalya da pazarlamalııyyıız.z.



Kendimizi de deKendimizi de değğiişştirmeli!..tirmeli!..

•• Kurumsal bir yapKurumsal bir yapıı oluoluşşumu iumu iççinde sonuna inde sonuna 
kadar kadar ıısrarlsrarlıı olunmalolunmalıı..

•• YYööneticilerin kendilerine verilen yetki ve neticilerin kendilerine verilen yetki ve 
sorumluluklarsorumluluklarıı ççererççevesinde karar ve evesinde karar ve 
hareket serbestileri olmalhareket serbestileri olmalıı..

•• SSıık sk sıık yk yöönetici (hatta netici (hatta ççalalışışan) dean) değğiişştirmek, tirmek, 
hihiçç bir bir şşirketin hayrirketin hayrıına olmamna olmamışışttıır.r.



TTüüketicinin zevkine dikkat !..keticinin zevkine dikkat !..

•• ÜÜrrüünleri tasarnleri tasarıım bm bööllüümmüünnüün tek ban tek başışına na 
gergerççekleekleşştirditirdiğği bir anlayi bir anlayışıştan tan 
vazgevazgeççmeliyiz.meliyiz.

•• ArtArt ıık k üürrüün tasarn tasarıımmıınnıın unsurlarn unsurlarıı arasarasıında nda 
mmüüşşteriler (mteriler (müüşşteri beteri beğğenileri) enileri) öönemli bir nemli bir 
yer tutuyor.yer tutuyor.

•• DDüünyanya’’ nnıın bn büüyyüük firmalark firmalarıı, , üürrüün tasarn tasarıımmıı
konusunda mkonusunda müüşşterinin gterinin göörrüüşşlerine giderek lerine giderek 
daha daha ççok baok başşvuruyorlar.vuruyorlar.



Yeni kârlYeni kârlııll ıık hesaplark hesaplarıı

•• Yeni kârlYeni kârlııll ıık hesaplark hesaplarıı yapmalyapmalııyyıız:z:
•• ÇÇalalışışan baan başışına kârna kâr

•• Beyaz yakalBeyaz yakalıı ççalalışışan baan başışına kârna kâr

•• MMüüşşteri bateri başışına kârna kâr

•• Metrekare baMetrekare başışına kârna kâr

•• Kira birimi baKira birimi başışına kârna kâr

•• ÜÜrrüün ban başışına kârna kâr

•• Bu deBu değğerlere gerlere gööre ire işşimizde imizde yeni davranyeni davranışış bibiççimleriimleri
geligelişştirmeliyiz.tirmeliyiz.



Maliyetlerrrrrrr...Maliyetlerrrrrrr...

•• YYüüksek kâr oranlarksek kâr oranlarıı iiççinde buginde bugüüne kadar fark ne kadar fark 
etmedietmediğğimiz maliyetlerle devam edemeyiz.imiz maliyetlerle devam edemeyiz.

•• Durum, yDurum, yüüksek enflasyon dksek enflasyon döönemindeki gibi nemindeki gibi 
maliyete bamaliyete bağğll ıı fiyat artfiyat artıırmamrmamııza izin vermiyor.za izin vermiyor.

•• TTüüm maliyet kalemlerimizi am maliyet kalemlerimizi aşşaağığıya ya 
ççekmeliyiz. Fiyat ekmeliyiz. Fiyat üüzerindeki baskzerindeki baskııyyıı
azaltmanazaltmanıın yolu budur.n yolu budur.

•• Maliyetleri azaltmak iMaliyetleri azaltmak iççin danin danışışmanlmanlıık, ark, ar--ge ve ge ve 
yyüüksek teknolojiyi gksek teknolojiyi gööz z öönnüünde nde 
bulundurmalbulundurmalııyyıız.z.



İİndirim, artndirim, artıık bir k bir ““ alalışışkanlkanlııkk”” ......

•• Ne yazNe yazıık ki, artk ki, artıık sadece belli sezon veya k sadece belli sezon veya 
ddöönemlerde indirim yapmak yetmiyor.nemlerde indirim yapmak yetmiyor.

•• ArtArt ıık mk müüşşteriler, teriler, ““ ssüürekli olarak indirimrekli olarak indirim””
beklentisi ibeklentisi iççindeler.indeler.

•• MMüüşşterilerin terilerin ““ yyüüksek kalite ve indirimli ksek kalite ve indirimli 
fiyatfiyat”” beklentilerine beklentilerine çöçözzüüm olmalm olmalııyyıız.z.

•• İİstedistediğğimiz fiyatlarimiz fiyatlarıı, art, artıık mk müüşşteriye teriye 
dayatamaddayatamadığıığımmıız bilinmelidir.z bilinmelidir.



KKüçüüçülmeli miyiz!lmeli miyiz!

•• İşİşlerin olumsuz gelilerin olumsuz gelişştitiğği her di her döönemde akla, nemde akla, 
ççalalışışan sayan sayııssıınnıı azaltmak gelir.azaltmak gelir.

•• Maliyetleri dMaliyetleri düüşşüürmeyi, irmeyi, işş ssüürereççlerini lerini 
iyileiyileşştirmeyi de dtirmeyi de düüşşüünmemiz gerekir.nmemiz gerekir.

•• SatSatıın almadan tan almadan taşışımaya kadar hermaya kadar herşşeyin ayneyin aynıı
kalitede (veya daha kaliteli olarak) daha kalitede (veya daha kaliteli olarak) daha 
ucuza nasucuza nasııl yapl yapıılabilecelabileceğğinizi dinizi düüşşüünmeliyiz.nmeliyiz.

•• ÖÖzetle; tedarik sistemimizi gzetle; tedarik sistemimizi göözden zden 
gegeççirelim.irelim.



Bayilerimiz varsaBayilerimiz varsa

•• DoDoğğrudan mrudan müüşşterilerimiz kadar bayilerimizi de terilerimiz kadar bayilerimizi de 
kârlkârlııll ıık ak aççııssıından analiz etmeliyiz.ndan analiz etmeliyiz.

•• Kâr saKâr sağğlamayan (bize ylamayan (bize yüük olan) bayilerimizle k olan) bayilerimizle 
ççalalışışmaya son vermeyi veya bu bayileri maya son vermeyi veya bu bayileri ““ terbiye terbiye 
etmeyietmeyi”” ddüüşşüünebilmeliyiz.nebilmeliyiz.

•• DDüünyanya’’ da bu uygulama giderek yaygda bu uygulama giderek yaygıınlanlaşışıyor. yor. 
(Bayi iseniz bu yapt(Bayi iseniz bu yaptıırrııma siz muhatap ma siz muhatap 
olacaksolacaksıınnıız!)z!)



Birbirimizle konuBirbirimizle konuşşmalmalııyyıızz

•• ToplantToplantıı yapmadyapmadığıığımmıız birim ve konularda z birim ve konularda 
toplanttoplantıı yapmalyapmalııyyıız.z.

•• AAşışırrıı toplanttoplantıı yaptyaptığıığımmıız birim ve konularda z birim ve konularda 
toplanttoplantıı saysayııssıınnıı azaltmalazaltmalııyyıız.z.

•• Her durumda; toplantHer durumda; toplantıılarlarıımmıızzıın verimli n verimli 
gegeççmesi imesi iççin gerekli teknikleri in gerekli teknikleri 
uygulamaluygulamalııyyıız.z.



StoklarStoklarıından kurtulmalndan kurtulmalııssıın!n!

•• YYüüksek stok avantajksek stok avantajıı, y, yüüksek enflasyon ksek enflasyon 
ddööneminde idi.neminde idi.

•• DDüüşşüük enflasyon ile stoklardan kurtulma k enflasyon ile stoklardan kurtulma 
zamanzamanıı geldi.geldi.

•• ÜÜretimin, stok iretimin, stok iççin dein değğil; talebe uygun il; talebe uygun 
planlandplanlandığıığı bir dbir döönemi yanemi yaşışıyoruz.yoruz.

•• Orta vadede Orta vadede ““ ssııff ıır stokr stok”” hedefimiz hedefimiz 
olmalolmalııddıır.r.



ÇÇalalışışananıın iyisi...n iyisi...

•• Yetenekli insanlarYetenekli insanlarıı yapyapıımmıızda zda 
bulundurmalbulundurmalııyyıız. Onlarz. Onlarıın sn süüreklilirekliliğğini ini 
sasağğlamallamalııyyıız.z.

•• ÇÇalalışışanlaranlarıımmıızzıın motive olmalarn motive olmalarıı konusunda konusunda 
yeni yaklayeni yaklaşışımlar mlar üüretmeliyiz.retmeliyiz.

•• ÇÇok sayok sayııda da ççalalışışananıınnıız varsa en etkin z varsa en etkin 
bbööllüümlerinizden birisi, mlerinizden birisi, ““ İİnsan Kaynaklarnsan Kaynaklarıı
BirimiBirimi ”” olmalolmalıı..



ÇÇalalışışanlaranlarıı dinleyelimdinleyelim

•• ÇÇalalışışanlaranlarıın yaklan yaklaşışım ve m ve öönerilerini nerilerini 
dinleyecek mekanizmalar dinleyecek mekanizmalar üüretmemiz retmemiz 
gerekli. Bir gerekli. Bir ööneri sistemineri sistemimizmiz olmalolmalııddıır.r.

•• Bunun ilk yararBunun ilk yararıı, kendilerini ifade ettikleri , kendilerini ifade ettikleri 
iiççin daha mutlu olacaklardin daha mutlu olacaklardıır.r.

•• İİkincisi, ikincisi, işşlerini yaparken daha az gergin lerini yaparken daha az gergin 
olmalarolmalarıınnıı sasağğlayacaktlayacaktıır.r.



MMüüşşteri, sizi beklemezteri, sizi beklemez

•• Teslimat sTeslimat süürelerimizi iyilerelerimizi iyileşştirmeliyiz.tirmeliyiz.

•• Sevkiyat usul ve hSevkiyat usul ve hıızzıımmıızzıı geligelişştirmeliyiz.tirmeliyiz.

•• Teslimat ve sevkiyat olumsuz olduTeslimat ve sevkiyat olumsuz olduğğunda, unda, 
siparisiparişş iptallerine ve stok artiptallerine ve stok artışışlarlarıına na 
(dolay(dolayııssııyla maliyet artyla maliyet artışışlarlarıına) neden na) neden 
olmaktadolmaktadıır.r.



““ İİyiyi”” eleman ieleman iççin in ““ iyiiyi ”” üücretcret

•• ÇÇalalışışanlara zam yapmayanlara zam yapmayıı ddüüşşüünnüürken, rken, 
onlaronlarıı pozisyon olarak terfi ettirmeyi de pozisyon olarak terfi ettirmeyi de 
aklaklıımmııza getirmeliyiz.za getirmeliyiz.

•• MaaMaaşş artartışışlarlarıı ve terfiler birbirine uyumlu ve terfiler birbirine uyumlu 
olmak zorundadolmak zorundadıır.r.

•• Yeni dYeni döönemde nitelikli eleman nemde nitelikli eleman üücretleri cretleri 
artacaktartacaktıır. Bu r. Bu üücretleri karcretleri karşışılamak ilamak iççin daha in daha 
verimli ve kârlverimli ve kârlıı olmak zorundayolmak zorundayıız.z.



HerHerşşey, mey, müüşşterinin elinin altterinin elinin altıındanda

•• SadSadıık mk müüşşteri dteri döönemi bitti.nemi bitti.
•• ArtArt ıık mk müüşşteriler, teriler, üürrüün sen seççeneklerine ve eneklerine ve 

avantajlavantajlıı fiyatlara kolayca erifiyatlara kolayca erişşebiliyorlar.ebiliyorlar.
•• Bayiler de dahil olmak Bayiler de dahil olmak üüzere mzere müüşşterilerle terilerle 

ddüüzenli iletizenli iletişşim kurmak daha im kurmak daha öönemli hale nemli hale 
geldi.geldi.

•• MMüüşşterilerin bizi aramasterilerin bizi aramasıınnıı beklemeden beklemeden 
bizim onlarbizim onlarıı arayacaarayacağığımmıız bir dz bir döönemi nemi 
(CRM d(CRM döönemini) yanemini) yaşışıyoruz.yoruz.



HatHatıırlayalrlayalıımm

•• Buraya kadar olan bazBuraya kadar olan bazıı noktalarnoktalarıı
öözetleyelim:zetleyelim:

•• Sadece ySadece yüüksek deksek değğer (kâr) er (kâr) üüreten ireten işşlerin lerin 
pepeşşinden gitmeliyiz. (Katma deinden gitmeliyiz. (Katma değğerli ierli işşler)ler)

•• MMüüşşteri ve bayilerimizi steri ve bayilerimizi sıınnııflandflandıırrııp p öönemli nemli 
olanlara yoolanlara yoğğunlaunlaşşmalmalıı; yarars; yararsıız olanlardan z olanlardan 
kurtulmalkurtulmalııyyıız.z.

•• Zaman alan, gereksiz, angarya iZaman alan, gereksiz, angarya işşlerden lerden 
kurtulmalkurtulmalııyyıız.z.



HatHatıırlayalrlayalıımm

•• Daima yetenekli insanlarla Daima yetenekli insanlarla ççalalışışmalmalııyyıız.z.

•• Yetenekli insanlarYetenekli insanlarıı iişşe almale almalıı, hak ettikleri , hak ettikleri 
üücret ve terfiyi vermeliyiz.cret ve terfiyi vermeliyiz.

•• Beyaz yakalBeyaz yakalıı departmanlardepartmanlarıımmıızzıın daha n daha 
enerjik ve daha yaratenerjik ve daha yaratııccıı olmalarolmalarıınnıı sasağğlamak lamak 
iiççin in öönlemler almalnlemler almalııyyıız.z.



HatHatıırlayalrlayalıımm

•• Sadece Sadece üürrüünlerimiz denlerimiz değğil; iil; i şş yapma yapma 
bibiççimimizde imimizde markamarka olmalolmalııddıır.r.

•• YaptYaptıırdrdığıığımmıız iz işşler iler iççin para in para ööddüüyoruz. yoruz. 
ÖÖdedidediğğimiz paranimiz paranıın karn karşışıll ığıığı olan en iyilerle olan en iyilerle 
ççalalışışmalmalııyyıız.z.

•• SatSatışışlarlarıımmıızzıın (n (öörnerneğğin) %75 iin) %75 içç pazar, %25 pazar, %25 
ddışış pazar gibi bir orana oturmaspazar gibi bir orana oturmasıınnıı
sasağğlamallamalııyyıız. Bu sez. Bu seççimimizin oturduimimizin oturduğğu u 
mantmantııklkl ıı kararlarkararlarıımmıız olmalz olmalıı..



HatHatıırlayalrlayalıımm

•• ŞŞu an yau an yaşşadadığıığımmıız z ““ ddüüşşüük enflasyonk enflasyon””
ddööneminin, (genel olarak) aynneminin, (genel olarak) aynıı zamanda zamanda 
““ ddüüşşüük stokk stok”” ddöönemi olmasnemi olmasıı gerektigerektiğğini ini 
hathatıırlayrlayıınnıız.z.



Kim kazanacak!..Kim kazanacak!..

•• ŞŞimdi gelelim zor soruya:imdi gelelim zor soruya:

•• Yeni perakendecilikte kimler Yeni perakendecilikte kimler 
kazanacak!kazanacak!



MMüüşşteriyi anlayan kazanacakteriyi anlayan kazanacak

•• ““ Kaybeden deKaybeden değğil kazanan olmanil kazanan olmanıın n 
yolu, myolu, müüşşterinin deterinin değğer (ihtiyaer (ihtiyaçç + + 
bebeğğeni + kalite + fiyat + eni + kalite + fiyat + öödeme) deme) 
algalgııssıınnıı anlayan sistemler kurup anlayan sistemler kurup 
yatyatıırrıımlarmlarıı bu sistemler aracbu sistemler aracııll ığıığıyla yla 
gergerççekleekleşştirmekten getirmekten geççiyor.iyor.””



KazanmanKazanmanıın ve kaybetmenin yollarn ve kaybetmenin yollarıı varvar

•• MMüüşşterileri kazanmanterileri kazanmanıın en az dn en az döört yolu rt yolu 
var:var:
En En ucuzucuz fiyatfiyatıı sunmak,sunmak,
En En ççokok ççeeşşidi sunmak,idi sunmak,
En En kolaykolay erierişşimi sunmak,imi sunmak,
En En yeniyeni üürrüünleri sunmak.nleri sunmak.



ENEN’’ ler Diyagramler Diyagramıı



En ucuz fiyatEn ucuz fiyatıı sunmaksunmak

•• Ucuzluk, en iyi bilinen Ucuzluk, en iyi bilinen 
silahtsilahtıır. Genelde r. Genelde 
sonusonuççlarlarıı iyi iyi 
hesaplanmadan hesaplanmadan 
kullankullanııll ıır. Sabit r. Sabit 
giderleri ygiderleri yüüksek ksek 
firmalarfirmalarıın kullanmasn kullanmasıı
öönerilmez.nerilmez.



En En ççok ok ççeeşşidi sunmakidi sunmak

•• FirmanFirmanıın belirli birkan belirli birkaçç
üürrüün grubunda tan grubunda taşışıddığıığı
üürrüün n ççeeşşidinin idinin 
(asortinin) rakiplere (asortinin) rakiplere 
oranla daha fazla ve oranla daha fazla ve 
etkili olmasetkili olmasııddıır. Burada r. Burada 
bulunan mabulunan mağğazalara azalara 
““ kategori katilikategori katili”” denir.denir.



En kolay eriEn kolay erişşimi sunmakimi sunmak

•• FirmanFirmanıın konumunun n konumunun 
mmüüşşteri iteri iççin ek yararlar in ek yararlar 
sunmassunmasıı veya eriveya erişşim im 
kolaylkolaylığıığı ve hve hıızzıı ile ile 
mmüüşşteri iteri iççin dein değğer er 
yaratmasyaratmasııddıır.r.



En yeni En yeni üürrüünleri sunmaknleri sunmak

•• Her bir Her bir üürrüün n 
kategorisinde en yeni kategorisinde en yeni 
ve en moda ve en moda üürrüünleri nleri 
sunmaktsunmaktıır. r. ““ En modaEn moda””
ile kastedilen, ile kastedilen, 
mmüüşşterinin tam olarak terinin tam olarak 
aradaradığıığı üürrüünleri istedinleri istediğği i 
zaman alabilecezaman alabileceğği stok i stok 
miktarmiktarııyla yla 
bulundurmaktbulundurmaktıır.r.



““ En iyiEn iyi”” olmanolmanıın 3 kuraln 3 kuralıı



Birinci temel kuralBirinci temel kural

•• ““ KârlKârlııll ıık, mk, müüşşterilerin problemlerine terilerin problemlerine 
çöçözzüüm m üüretilerek yakalanretilerek yakalanıır.r.””

•• ““ MMüüşşterilerin problemlerini en iyi terilerin problemlerini en iyi 
anlayan ve en etkili anlayan ve en etkili çöçözzüümmüü üüreten reten 
firmalar daima kazanfirmalar daima kazanıırlar.rlar.””



İİkinci temel kuralkinci temel kural

•• EEğğer herhangi bir (hatta iki) er herhangi bir (hatta iki) 
aaççııdan dan ““ netnet”” bibiççimde imde ““ en en 
iyiiyi ”” dedeğğilseniz, ciddi kârlar ilseniz, ciddi kârlar 
yakalamanyakalamanıız zorlaz zorlaşşacaktacaktıır.r.

•• En az bir konuda (fiyat, En az bir konuda (fiyat, 
moda, moda, ççeeşşitlilik, eriitlilik, eri şşim) en im) en 
iyi olmayiyi olmayıı hedefleyin.hedefleyin.



İİlginlginçç bir gbir göözlemzlem

•• MMüüşşterilerinizle gterilerinizle göörrüüşşüün. Onlarn. Onlarıın n 
odaklanmalarodaklanmalarıınnıın firma yn firma yööneticilerinden neticilerinden 
farklfarklıı olduolduğğunu gunu gööreceksiniz.receksiniz.

•• MMüüşşteriler fiyattan, teriler fiyattan, ççeeşşitten, itten, üürrüünden, nden, 
bulunabilirlikten konubulunabilirlikten konuşşurken; urken; 
yyööneticiler maneticiler mağğaza alanaza alanıı, ma, mağğaza daza düüzeni zeni 
gibi konulardan sgibi konulardan sööz ederler.z ederler.



ÜçüÜçüncncüü temel kuraltemel kural

•• FirmayFirmayıı / ma/ mağğazayazayıı yyöönetirken ve netirken ve 
geligelişştirirken enerjinizin tirirken enerjinizin öönemli bir nemli bir 
bbööllüümmüünnüü ““ mmüüşşteri ilgilerineteri ilgilerine”” ayayıırrıın. n. 
ÖÖnemli olan, onlarnemli olan, onlarıın ilgileridir; sizinkiler n ilgileridir; sizinkiler 
dedeğğil !il !

•• ÜÜrrüünler, fiyat, bulunabilirlik, nler, fiyat, bulunabilirlik, ççeeşşitlilik, itlilik, 
moda ve almoda ve alışışveriverişş deneyimi... deneyimi... 
OdaklanmanOdaklanmanıız gereken bunlardz gereken bunlardıır.r.



““ Yeterince iyiYeterince iyi”” olmayolmayıın...n...

•• En az bir yEn az bir yöönde nde ““ iyiiyi ”” olmalolmalııssıınnıız. Tz. Tüüm m 
öözelliklerde sadece zelliklerde sadece ““ yeterince iyiyeterince iyi”” olmak, olmak, 
““ vasatvasat”” olduolduğğunuz ve bu nedenle  unuz ve bu nedenle  
mmüüşşterilerinizin bir vadede sizi terkedeceterilerinizin bir vadede sizi terkedeceğği i 
anlamanlamıına gelir.na gelir.

•• VasatlVasatlıık, k, ööllüüme giden yoldur.me giden yoldur.



Kara delikKara delik

•• Her aHer aççııdan dan ““ en iyien iyi””
olamazsolamazsıınnıız.z.

•• Her aHer aççııdan dan ““ en iyien iyi””
olmaya olmaya ççalalışışttığıığınnıızda zda 
ortadaki ortadaki ““ kara delikara deliğğee””
ddüüşşebilirsiniz.ebilirsiniz.

•• Kara delik, hKara delik, hıızlzlıı bir bir 
““ yok edicidiryok edicidir”” ..



FirmanFirmanıızzıı tantanııyyıınn

•• FirmanFirmanıızzıın hangi yn hangi yöönlerden iyi, nlerden iyi, 
nerelerde knerelerde kööttüü olduolduğğunu bilmelisiniz.unu bilmelisiniz.

•• FirmanFirmanıızzıın yetenekleri, n yetenekleri, öözellikleri ve zellikleri ve 
mmüüşşterilerinizin ihtiyaterilerinizin ihtiyaççlarlarıı
dodoğğrultusunda size uygun rultusunda size uygun ““ en iyien iyi””
yyöönnüü seseççmelisiniz.melisiniz.



Son sSon sööz...z...

•• FirmanFirmanıızzıın gn güçüçllüü ve zayve zayııf yf yöönlerini nlerini 
tantanııddığıığınnıızda,zda,

•• Sizin dSizin dışıışınnıızda oluzda oluşşan fan fıırsatlarrsatlarıın ve n ve 
tehditlerin farktehditlerin farkıında ve bilincinde nda ve bilincinde 
olduolduğğunuzdaunuzda

•• İİyi yyi yöönlerimizi donlerimizi doğğru biru biççimde geliimde gelişştirip tirip 
olumsuz yanlarolumsuz yanlarıımmıızzıı ddüüzelttizelttiğğimizdeimizde

•• BaBaşşararıı kakaççıınnıılmaz bilmaz biççimde bizim olacaktimde bizim olacaktıır.r.



““ Yeni KoYeni Koşşullarda Yeni ullarda Yeni İİpupuççlarlarıı””

Beni dinlerken gBeni dinlerken göösterdisterdiğğiniz nazik iniz nazik 
sabrsabrıınnıız iz iççin tein teşşekkekküür ederim.r ederim.
SorularSorularıınnıız olursa onlarz olursa onlarıı da da 

cevaplamaktan memnun olurum.cevaplamaktan memnun olurum.

GGüürcan Bangerrcan Banger


