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Davetiniz için teşekkürler



Öncelikle, ben kimim?

Üniversite?
Müdür

Lise

University

Üniversite Çırak

Küresel
şirket

İlköğretim

Süpervizör



360 derece tamirhane deneyimi



Bugün çok şey öğrendik…
• Piyasa trendleri
• Teknoloji
• Mevzuat
• İnovasyon
• Standartlar

…Pek çok bilgi. Pek çok fikir.



Fakat fikirler size bir şey kazandırmaz



Ders 1: Uygulama her şeydir

Performansları yüksek olan ve düşük olan 
işletmeler arasındaki tek fark uygulamadır.

Gerisi bahanedir. 



Ders 2: Önce kendinizi değiştirin

Eğer geleceğe hazır olmak 
istiyorsanız, işinizi 
değiştirmeden önce
kendinizi değiştirmelisiniz. 



Sektörümüz geleceğini nasıl planlıyor?

Oto tamirhane sahipleri ve yöneticilerinin 
yüzde kaçı yaptıkları iş için hiçbir yeterliğe
sahip değil?



….Peki ya diğer sektörlerde durum nasıl?



Havayolları…



Hastaneler…



Moda…



Gemi seyahati…



Ders 3: Kendinize yatırım yapın

Kârınızın %10’u ile kendinize ve yönetim ekibinize 
yatırım yapın. 

Bunun yaptığınız en iyi yatırım olacağını 
göreceksiniz.



Kaptanın ve kaptan köşkünü yukarıda olmasının 
bir nedeni var



Ders 4: Değişmeyen tek şey değişimdir

Başarıya ulaşanlar en büyük, en güçlü ya da
en ucuz işletmeler DEĞİLDİR.

Değişime EN İYİ ayak uydurabilenlerdir.



Ders 5: İşinizi, satmaya niyetliymişsiniz gibi yürütün

Büyüseniz de, değişik alanlara yönelseniz de, 
piyasadan çıksanız da fark etmez. 

İşinizi, onu satmaya niyetliymişsiniz gibi yürütürseniz, 
daha iyi yürütürsünüz.



Ders 6: Gelir akışınızı anlayın

Gelir getirmeyen
Günlük giderler

İK, Yönetim, Finans,
Müşteriler, Toplantılar

Gelir
Bugünün kârı

Büyüme
Yarının kârı

Niyet ve Vizyon

Ürün

Konumlanma

Dağıtım

Satış

Fabrika

Teslimat

Müşteri Hizmetleri



Böyle başlarsanız…



…sonuç bu olur



Ders 7: Para ile bahane arasında bir seçim 
yapın

Ya para üretirsiniz, ya da bahane! İkisini birden 
yapamazsınız.

Bu ikisi birbirine zıttır.



Sizin bulunduğunuz yerde balık tutan çok kişi 
vardır



Ders 8: Daima beklentilerden daha fazlasını 
sunun

260

Standartlar

Ekstralar

Yapın Yapmayın Pozitif enerji

Negatif
enerji

Nötr
ne olmuş?



Ders 9: Başarı zıplayarak gelir

Satışlar

Kanal

Ürün

Marka

Büyüme

Büyüme

Büyüme

BüyümeYatırım

Yatırım

Yatırım



Ders 10: Sadece kârı değil, aktifleri de artırın

Sektör
Standardı

Marka ve benzersiz satış noktaları

+2 Kültür ve kapasite

+6

Kanallar ve genişleme

+7 Ölçek ve ölçeklenebilirlik

+3 Sistemler ve tekrarlanabilirlik

+4 Ürün ve inovasyon

+5

-7 Kontrol edilemeyen dış faktörler

-3

-2 Aşırı yüksek veya sabit maliyetler

-6 Yönetime bağımlılık

-5 Yükümlülükler

-4

İşletme 
değerini
artırma

İşletme değerini 
azaltma

Gelir riski

Aktifler ve koşul



Teşekkürler


