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SUNUM

Hande Demirel’in İdeal Şirket Yolculuğu – 40 Soruda KOBİ 
Destek çalışması şirketlerimizin tam da ihtiyacı olan konuları 
ele alıyor. Yeşil ekonomiden yapay zekâya yeni kavramları sor-
guluyor, açıklıyor, anlatıyor, zaten aşina olduklarımızı daha iyi 
kavramamız için güncele ve gerçeğe yaklaştırıyor. Değişimin çok 
konuşulduğu şu günlerde, “değişim edebiyatı” yapmadan, şirket-
lerimiz için değişim stratejisine giden yolun taşlarını döşüyor.

Mesleğinde sorgulama titizliği ile bilinen Demirel, çalışma-
sında da başrolü sorulara vermiş. Çok da iyi yapmış doğrusu... 
Matematiğin doğası ve sosyal etkisi üzerine epey kafa patlatmış 
bilim insanı Hersh’in de vurguladığı gibi: “Tüm zamanların en 
büyük icadı soru sormaktır.”

Hiç şüphesiz, merak doğal bir duygu. Ancak merakı bilinçli 
bir öğrenme ve bilme eylemine dönüştüren araç her zaman so-
rudur. İhtiyaçlarımıza cevap bulma çabasının verimli olması da 
soru sormaya ve sorgulamaya bağlıdır.

Gel gelelim soru sorma işi zor zanaattır. Bilgi ister, bilgelik 
ister. Hazreti Muhammed’in çok bilinen hadisi iyi soru sorma-
nın önemini vurgular: “Güzel soru, ilmin yarısıdır.” Sorduğu-
nuz sorunun “yerli yerinde” olması lazım ki yanıtlar da verimli 
olsun, bizi yukarı taşısın.

Burada kritik olan, aklımıza gelen çok sayıda soru arasında 
en can alıcı olanları bulmaktır. Güncel ve ihtiyaç olanı yakala-
yan bir soru kendiliğinden ortaya çıkmaz. Deneyim gerektirir 
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ve ciddi bir zihinsel çabanın ürünüdür. Einstein boşuna, “Bana 
yaşamsal önemi olan bir sorunu çözmek için bir saat verilsey-
di, bunun 55 dakikasını soruyu tanımlamak ve formüle etmek 
için, 5 dakikasını ise çözüm için ayırırdım” demiyor.

Gazetecilik, ezberin en az işe yaradığı ve beynin her bölü-
münün aktif olması gereken işlerden biri... Gazeteci Hande De-
mirel, şirketlerin “mükemmeli hedefleyen” yolculuklarına yar-
dımcı olacak ayrıntıların peşine düşerken, belli ki beynindeki 
nöronlara fazla mesai yaptırmış. İyi sorulmuş sorular ve elbette 
yaptığı onlarca röportajdan süzülüp gelen rafine yanıtlardan 
oluşan kitabı Türkiye’ye sağlıklı ve güzel tohumlar atıyor.

Eminim insanımıza ve ülkemize güven duygularıyla donan-
mış bu güzel çabası boşa gitmeyecek, başta KOBİ’lerimiz olmak 
üzere tüm girişimcilerimizin iş hayatının bin bir çeşit zorlukla-
rıyla sürülmüş zihinlerinde bereketli bir harmana dönüşecektir.

Hakan Güldağ
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GİRİŞ

25 yıla yakın bir zamandır ekonomi gazeteciliği yapıyorum. 
Bu süre içerisinde irili ufaklı, yerli yabancı farklı sektörlerde 
farklı iş modelleriyle çalışan çok sayıda şirketle ilgili haberler, 
şirket sahipleri, yöneticileri, danışmanlar ve akademisyenlerle 
röportajlar yaptım. Gördüm ki şirketlerimiz “iyi” ile yetiniyor. 
Oysa her biri mükemmel olmayı hak ediyor.

Dünyaca ünlü yönetim gurusu Jim Collins, İyiden Mükem-
mel Şirkete adlı kitabında çok az insanın mükemmel bir hayat 
yaşayabildiğine çünkü iyi bir hayat yaşamanın kolay olduğuna 
dikkat çeker. Tıpkı insanlar gibi şirketlerin de büyük çoğunlu-
ğunun mükemmel şirket olamadıklarını çünkü onların zaten 
“iyi” şirketler olduğunu anlatır.

Günümüz dünyasında maalesef artık iyi olmak yetmiyor. 
Sınırların ortadan kalktığı, teknolojinin imkânlarımızı müthiş 
artırdığı, akıllı paranın öne çıktığı, tüketicilerin çok daha bi-
linçli ve farklı taleplerle donanmış olduğu bir dünyada iyiyle 
yetinmek geleceğinizi inşa edebilmenizin önündeki en büyük 
engeli oluşturuyor.

Elbette mükemmele erişmek kolay değil. Ama imkânsız da 
değil. Bu bir yolculuk ve asıl olan bu yolculukta tıpkı maraton 
koşar gibi temponuzu ayarlamak ve hedefe odaklanmak.

Mükemmeli arayışı ben bu kitapta “ideal şirket yolculuğu” 
olarak ifade ettim. İdeal sıklıkla “uygun” anlamında kullanılsa da 
aslında mükemmelin eşanlamlısıdır. İdealden söz ederken en iyi 



-12-

İdeal Şirket Yolculuğu // Hande Demirel

senaryoyu vurgularız. İdeal, mükemmel ve eşsiz olandır. Sadece 
zihinlerde kalmaması, uygulamaya geçmesi ise bir yolculuktur.

Bu kitap bir yol haritası sunabilmek amacını taşıyor. İdeal 
şirket yolculuğunda kullanmanız gereken araçları, ne işe yara-
dıklarını sıralayarak bir araya getirirken, aynı zamanda, bun-
lardan hangilerini ne kadar etkin kullandığınızı, nerede eksik 
olabileceğinizi görebilmenize de imkân sağlıyor. Ayrıca dünya 
nereye gidiyor, yeni trendler, alışkanlıklar, iş yapma biçimleri 
nasıl şekilleniyor, bunları da görmenize ve işinizi ona göre ye-
niden düzenlemenize olanak veriyor.

Kitabın altyapısını BloombergHT ekranlarında 40 bölüm-
lük bir proje olarak hayata geçirdiğim KOBİ DESTEK progra-
mım oluşturdu. Bu programı yapmaktaki amacım, KOBİ’leri-
mizi ilgilendiren konuları detaylarıyla uzman konuklarla ko-
nuşup sorunlara çözüm önerileri getirmekti. Türkiye’de resmi 
merciler, 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net hasılatı 
veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşma-
yan işletmeleri KOBİ olarak tanımlıyor. Benim buradaki KOBİ 
tanımım biraz daha farklı. Zira cirosu 250 milyon lirayı aşan ve 
henüz ideale çok uzak olan yüzlerce şirketimiz var ve ben onları 
da bu kapsama alıyorum. Girişimcisinden ihracatçısına hatta 
bazı noktalarda büyük ölçekliler de dahil tüm şirketlerimize 
ideal şirket yolculuğunda eşlik etmek istiyorum.

Bu doğrultuda bu kitapta “Finansman”, “Yönetim”, “Giri-
şimcilik”, “Teknoloji”, “Gelecek ve Trendler” ana başlıklarında, 
liderlikten insan kaynaklarına, endüstri 4.0’dan yapay zekâya, 
pazarlamadan stratejik iletişime, dijital dönüşümden yeşil dö-
nüşüme çok kritik konuları kapsayan 40 ayrı soruya hem kendi 
birikimim, hem ekranda ağırladığım değerli uzmanlardan al-
dığım görüşler hem de çok sayıda kaynak kitaptan derlediğim 
bilgilerle yanıt vermeye çalıştım.
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Yanıtları mümkün olduğunca özet ve anlaşılır tutmaya özen 
göstererek hazırladığım bu rehberin size ideal şirket yolculu-
ğunda yardım edebilmesini diliyor, bu kitabı okuyan herkesle 
daha güzel bir gelecek için el ele tutuştuğumuzu varsayıyorum.

Saygı ve sevgilerimle...

Hande Demirel
Ekim 2022




