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Rekabetin yogunlugu, giderek degi~en

ust duzeye ula~ml~ durumda. Bunu

yorum. inovasyona odaklanan CEO'lar,

ya~am tercihleri ve yonetimi kolay 01mayan ekonomik istikrarslzhklar, dun-

kontrol altmda tutan, hayatml ve kendini i~e odaklayan, hmh, arzulu yonetici-

cekleri degi~ikliklerin, sektorun tama-

yada ve paralel olarak Turkiye'de ust

ler kahCl olmakta. Bir diger trend de bu

mmda radikal bir degi~iklige yol ac;abi-

yonetim degi~ikliklerinde artl~a neden

ba~anh CEO'lar ic;in kar paYl ve ~irket

lecegini du~unuyorlar.

oluyor. Bazen bir sure soma ust taraf ile

ortakhklanmn

Turkiye'deki CEO'lann gec;mi~lerine

ya~anan fikir aynhklan, ~irketin koWye

yadaki bu geli~meleri, yeni yonetim mo-

gundemde olmasl. Dun-

rakiplerinin i~ modelinde gerc;ekle'?tire-

baknglmlZda, birc;ok farkh kabiliyet, ba-

giden finansal durumu, ekonomik kriz,

dellerini, trendleri izleyen CEO'lann ul-

~an ve deneyim goruruz. ilk ya da ikinci

~irket birle~meleri, satl~l ve organizasyo-

kemizde giderek daha da fazla ba~anh

i~i olan CEO saYlsl azdu. SektOrel tecrU-

nel degi~imler de mecburi olarak i~i bl-

olduklanm gozlemlemek mumkun. Gi-

beleri geli~tirme, farkh organizasyonel

rakmalan gundeme getiriyor. Aynca;

derek daha fazla saYlda ba~anh, sonuc;

yapllarda yer alma, olumlu olumsuz ya-

CEO'nun performans du~uklugu, ya~a-

odakh lider yoneticiler yeti~iyor.

~anan her ~ey, yapllan stratejik hatalar

dlgl stres ve bash da i~ten aynlmalarda

CEO'lar, yenilik fikirlerinin c;ogunun
~irketin dl,?mdan, ozellikle c;ozum-i~ or-

ve ortaya C;lkanba~anlar somasmda on-

etkili oluyor.
Hakslzhga ugrayan CEO'lar da var. Or-

-taklanndan ve mU'?terilerden geldigini

lara guven duyuluyor ve Wm zorluklan
a~ml~ olarak bir i~in ba~ma geliyorlar.

negin; zor donemleri atlanp da ~irketi

soyluyorlar. Mali performasm iyi olmasl

karh hale getiren, iyi yoneten, sistemi ve

da tamamen i~birligi fusatlanmn iyi de-

Dunyada da aynl durum gec;erli.
Hakketmeden, hakhm vermeden, tecrU-

duzeni kuran yoneticiler, bir sure soma

gerlendirilmesi ile dogru orannh.

be etmeden, kimse bir i~in sorumlulu-

organizasyonlarda pahah hale donu~Wkleri ic;in bu duruma kar~l bir onlem ola-

Turkiye'de, FMCG, perakende, holding,

gunu alamaz.

uretim, kimya, otomotiv sektorleri biraz

Turk i~ dunyasmda CEO kavrammm bi-

CEO'nun daha uygun maliyetlerle yliru-

daha istikrarh gibi gorunuyor. istisnalar
haric; baZl uluslararasl ,?irketlerde strate-

lincinde olan yap lIar elbette var. Genel
olarak, daha orta ve kuc;uk olc;ekli i~let-

tebilmesi de mumkun oldugundan, ~ir-

jik kararlar sonucunda, varolan Turk

melere bahldlgmda,

ket eski CEO ile yollanm aYlrabiliyor.
Bu durumu daha c;ok ulkemizde Turk

GM, CEO'lar degi~tirilerek, yabanCl yo-

rammdan profesyonel yonetim anlaYl~l-

neticiler tercih edilmeye ba~landl. Bu-

sermayeli firmalarda gozlemliyoruz.

nun yam sua; finans, in~aat, bili~im ve

na gec;mesi arzulanan ve beklenen c;ok
~irket var. Tabii bu, ekonomik istikrar

CEO'lann Turkiye'deki ortalama gorev
suresi 5-7 Yll arasmda. Ancak, bu sure

turizmde sanki yer degi~tirmeler biraz

ve ic;inde bulunulan sektor, i,?inbuyu-

daha hareketli gibi gorunuyor.
Halka aC;lk~irketlerde CEO'lara bash

mesi ve gelecegi ile ilgili bir konu. ~irketler kar elde etmek ic;in ticari bir bah-

rak, zaten varolan duzeni herhangi bir

yurtdl~mda daha uzun ve istikrarh. 10

aile yonetimi kav-

Yll ve uzerinde CEO'luk gorevini ylirlit-

daha az. Esas; halka aC;llanakadar gec;en

~a sahip. CEO'lann onemli rolu ise,

meye devam eden profesyoneller soz

temsil, yonetim vb. fonksiyonlar dl~m-

konusu. Geli~mi~ ulkelerde daha yeni-

surede kar,?lla,?llanzorluklar ve engeller
var. Somasmda i~ bitmese de, devamhh-

likC;ive inovasyona daha c;ok onem ve-

gml saglamak ve uzun vadedeki misyo-

da, esas olarak ,?irkete maliyet unsurundan c;ok, kar odakh unsurlan katmaknr.

ren, yeni yonetim modelleri ve uygula-

nun yerine getirilmesi ic;in c;ah~malann

Bu nedenle blitun organizasyonlarda

malan daha fazla goze c;arplY°r. DolaYl-

ve stratejilerin devam ettirilmesi zorun-

slyla, daha fazla bireysel geli~im goruyo-

lulugu gen;egini de goz ardl etmemek

profesyonel bir yonetim olgusunun
olu~masl ,?arttu.

ruz. Yeni kurulan bUyliklu kuc;uklu i~-

gerekiyor. Halka aC;lk~irketlerde

letmeler, surekli nitelikli ust duzey yo-

CEO'lann yeri kesinlikle daha saglam.
Her sektorun dinamikleri ve zorluklan

neticilere ihtiyac; duyuyor.
Turkiye'de kendi i~ini yapmak isteyen,
vizyon sorunu ya~ayan, mali portre ve
mecburiyetten\ib.

sebeplerden dolaYl i~

ba~ka ama Holding, ~irketler Grubu,
Beyaz e~ya, Telekom, FMCG ve Finans'ta CEO'lar uzerindeki bash daha

degi~tirmelerin oram %9-%15 arasmda.

yogun.

Turk yoneticilerde, bulunduklan

Dunyada, CEO'larm % 55- 60'1, pazarda

mevki-

yi kaybetme korkusu, yabanCl yonetici-

etkin ve rekabetc;i guc;lerden kaynakla-

lere gore daha yliksek olmasma ragmen;

nan bashlar nedeniyle onumuzdeki iki

yurtdl~mda i~ degi~tirme oram daha du~uk. Daha istikrarh bir ekonominin 01maSl bunda etken olabilir.

yllda ~irketlerini radikal ,?ekilde degi~tirmn, i~ modelinde ve operasyonel alanda

Arnk, yoneticilerden beklentiler daha

yenilikc;ilige yonelik oldugunu du~unu-

meyi planhyorlar. CEO'lann c;abalan-
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