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Bir bakışta ADMETAM

1

Danışman profilleri ve danışmanlık yaklaşımı ile fark yaratma

Konumlandırma

Birinci sınıf butik Üst Yönetim Danışmanlığı ve Geçici Yönetim 

Uluslararası faaliyet

Yerinde uygulamadan sorumlu ortak

Misyon

Söz verdiğimizi yerine getiriyoruz

Etkili ve verimli proje ekipleri

Danışmanlık katma değeri

Benzersiz Satış 

Teklifi

Danışmanlık uzmanlığı ile birleştirilmiş üst düzey yönetim deneyimi 

Seçilmiş sektörlerde uzun süreli ve başarılı deneyim

Girişimci ücret yapısı

Hizmetler

Yeniden yapılandırma ve yeniden düzenleme

Katma değerli programlar/ Operasyonel İyileştirmeler/ Büyüme

Yatırımcı arama, işlemler, durum tespiti

Müşteriler

Sahibi tarafından yönetilen işletmeler, aile şirketleri

Borsaya kote şirketler

Özel sermaye şirketleri ve Bankalar

Kaynak: ADMETAM
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Piyasalar Sektör deneyimi Müşteri yapısı

Odaklandığımız sektörler;

• Otomotiv

• Makine Mühendisliği

• Tekstil/ konfeksiyon  

• Deri ürünler

• Lüks ürünler

• Perakende

• Tüketici

Değişim yöneticileriUluslararası faaliyet Net odaklanma

2

Pazarlar ve hedef gruplara ilişkin net odaklanma

Kaynak: ADMETAM

Ofislerimiz:

• Almanya - Frankfurt/ Main

• İtalya - Milano

• Hırvatistan - Zagreb

• Türkiye – İstanbul

Danışmanlık iş ortakları ve 

uzmanlar:

• Avrupa

• ABD

• Asya

• Küçük ve orta ölçekli işletmelere 

odaklanma

• Seçkin şirket grupları

• Bankalar/ aile şirketleri/ özel 

sermaye şirketleri

• Müşteri bağlantıları

- Girişimciler

- Denetleme/ danışma kurulu

- İcra kurulu/ yönetim
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Müşterinin ihtiyaçlarına göre birebir uyarlanmış rol ve performanslar

KoçlukDanışmanlıkGeçici Yönetim*

Uygulama yükümlülüğü: Uygulama sorumluluğunun üstlenilmesi, ölçülebilir proje sonuçları, yatırımın geri 

dönüşü için hesap verebilirlik

Kurum içinde kabul edilen ortak: 

Ekip oluşturma, müşteri personelinin katılımı, açık iletişim, geri bildirim kültürü, açık roller ve sorumluluklar

Girişimci ücret yapısı: 

Değişken ücret yapısı, risk ve ödüllerin paylaşımı*

Müşterilere bağlılık:

Projelerin ötesinde uzun vadeli müşteri hizmetleri ve müşteri gelişimi

* müşteri talebi üzerine

Spesifik rol ADMETAM

ADMETAM Yönetim Danışmanları

3

Kaynak: ADMETAM
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İK denetim

geliştirme/
hedefe göre yönetim

altyapı

Kaynaklar,
si̇stemler…

risk yönetimi

finans

kar/ nakit akışı/
finansman

süreçler organizasyon

ürünler

• benzersiz satış teklifi

• hedefler

• kültür

• portföy

• potansiyel

• temel yetkinlikler

• yapı

• prosedürler

• süreç kalitesi

• Kaynaklar

• finansallar

• risk yönetimi

Amacımız: 

"Neyi başarmak istiyoruz?"

Stratejimiz:

"Nerede ve nasıl rekabet etmeliyiz?"

Süreçlerimiz:

"Nasıl çalışmalı?"

Yönetim sistemimiz:

"Nasıl yönetmeli?"

İddia

Odak

Mükemmellik

Performans

İlk durum

Sürdürülebilir iş

iş modeli/ değer zinciri

vizyon

hedefler

değerler

strateji̇/

konumlandirma
pazarlar/

müşteriler
rekabet

Bütünsel yaklaşıma dayalı şirket optimizasyonu

4

Kaynak: ADMETAM
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kısmen örtüşen

• Yeniden yapılandırma 

programını/orta vadeli planı 

uygulama

• Potansiyellerin gerçekleştirilmesine 

odaklanma

• Finansmanı optimize etme /  

güvence altına alma

• Satış ve pazarlama girişimleri 

• Strateji planının geliştirilmesi

• Paralel yeni iş yapısı/organizasyon 

oluşturma

• Yeterli getirisi olan projelere yatırım 

yapma

• Nakit kaybını/zarar eden(ler)i 

durdurma

• Sağlam finansman

• Ciro/satış faaliyetlerini stabilize 

etme

• Acil eylemler/ hızlı kazanımlar 

(sözleşmelerin feshi, ...)

• Yeniden yapılandırma programının 

kabulü ve uygulanması 

• Tüm potansiyel maliyet 

tasarruflarını gerçekleştirme

• İletişim/ Halkla İlişkiler kontrolü 

• Kalite organizasyonu/ -yönetim sistemi/ 

hedefe göre yönetim / faaliyet planı

• Stratejik ürün hattı genişletme/pazar 

geliştirme

• Ürün ve hizmet yenilikleri

• Marka yönetimi/ pazarlama yetkinliği

• İşbirliği/stratejik ittifaklar

• Finansal sürdürülebilirlik/özkaynak, 

halka arz/yatırımcı

Zararları ve 

nakit kaybını durdurma

Karlılığı yeniden kazanmak, 

gelecek odaklı organizasyon

Sürdürülebilir iş modeli,

yatırım getirisi

Sonuçlar Sonuçlar Sonuçlar

Finansman sağlayın –
maliyet yapısını azaltın

Kurumsal güçlü yönleri ve 
gelecek vizyonu geliştirin

Stratejiyi uygulayın –
sürdürülebilirlik yaratın

Sonuç odaklı yaklaşım sürdürülebilir başarıyı garanti eder

OrganisationOrganisation

…

responsible

…

…

…

Measure 1

strategical operational

…

…

…

…

Measure 2

M

Products

Risiko

new

Markets

Risk

established

etablished

new

Regionale
Schwerpunkte

Kunden
Produkte

22%16%

20% 

42%

Ost

West

Regional
focus

Customer
Products

22%16%

20% 

42%

East

West

South

North

Kaynak: ADMETAM



©  ADMETAM

İçerik

Aşama

Süre

Yaygınlaştırma/

günlük operasyonlar

Hedef kavramları yaygınlaştırma

Günlük işlere uygulama

Bilgi birikimi transferi

Eğitmen eğitimi

İş başında eğitim

Koçluk

Değişim yönetimi

Uygulama kontrolü

Bariyerlerin kaldırılması

İç/dış iletişim

Detaylandırma/

Pilot

Şeffaflık/

Denetim

Danışman rolüne göre
Şeffaflık 

aşamasında tanımlanmıştır
~2-4 hafta1)

Standart yaklaşım

İlk durumun/eksikliklerin 

değerlendirilmesi

Ana işlerin/ acil eylemlerin 

belirlenmesi

Plan/çözüm taslaklarının 

geliştirilmesi

Odak alanlarının/çalışma 

programının belirlenmesi

Uygulama ana planının 

geliştirilmesi

Proje maliyet/fayda analizi

Proje organizasyonu

İletişim

Acil eylemlerin uygulanması

Ana işlerin detaylandırılması

Hedef kavramların 

detaylandırılması (örn. yapı, 

süreçler)

Rehberlik/ Hedef kavramların 

tanzimi

Açılış hazırlığı/uygulama 

planlaması

Sorumlulukların tanımı

Uygulama kontrolünün 

oluşturulması

İletişim

6

Hızlı ve ölçülebilir sonuçları hedefleyen proje yaklaşımı

Kaynak: ADMETAM               1) Güçlük durumuna bağlı 
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Yönlendirme komiteleri

Proje Ekibi

Satış/

Strateji

Proje Ekibi

Finans/

Maliyetler

ADMETAM
Bilgi Birikimi

• ADMETAM-
Uzmanlar ağı

• ADMETAM-
Offs

• (Yönetim Kurulu)

• ADMETAM Ortak

Çekirdek

proje ekibi

• Proje yöneticisi 

müşteri

• Proje yöneticisi 

ADMETAM

Proje organizasyonunun yönlendirilmesi

• ADMETAM ortağı projeyi doğrudan sahada 
yönetir

• Proje ekibindeki kıdem

• Yalın proje yapısı

• Yapılandırılmış ana plan 

• Projeler/ iş paketleri

Proje yol haritasının hızlandırılması

• Hat ve iş birimi yöneticileri ile doğrudan 
işbirliği yoluyla yüksek etki ve yüksek bağlılık

• Duruma uyarlanmış raporlama, şekilcilik yok

• Kilometre taşlarının net tanımı

• Kalıcı şeffaflık

Hafta
Faaliyetler

Hazırlık/ Eleme

Başlama

Şeffaflık, yasası. durum

Kaba konsept/
potansiyeller

Uygulama planı/
Sonraki adımlar

2Kurulum 1 3

Proje Ekibi

Yapı/

Süreçler

Profesyonel bilgi birikimi ve proje yönetimi sonuçları garanti eder

Mobilizasyon aşaması

Proje yönetimi ve 

operasyonel uygulama

Yönlendirme komiteleri 

yerine yönetim kurulu 

toplantıları (durumsal)

7

Toplantılar

ADMETAM Ortak, 

Koç, Berater, 

Geçici Yönetici1)

Kaynak: ADMETAM    1) projeye bağlı 
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ADMETAM: danişmanlik ve li ̇derli ̇k sürdürülebi ̇li ̇rli ̇ği ̇ sağlar

Liderlik

Girişimci 

liderlik

Girişimcilik 

odağı

Zorlu 

hedefler

Sorumluluğun 

devralınması

Kapsamlı 

Değişim Yönetimi

Liderlik/ 

rehberlik

İletişim/

motivasyon

Ödül 

sistemleri

Uygulama

Yetenek

Kabullenme

Personelin/ kuruluşun 

gelişimi

Eğitmen 

eğitimi

İş başında 

eğitim

Koçluk/

Fikir teatisi

Sıkı uygulama 

kontrolü

Anahtar

göstergeler (KPI)

K&Z/

bilanço etkileri

İncelemeler/ 

bariyer yönetimi

Açık ve pragmatik 

çözümler

İş modelinin 

taslağı

Uygulama modülü

Uygulama yol 

haritası

Profesyonel proje 

yönetimi

Uygulama 

Organizasyonu

Önlemler-/ 

uygulama planı

Proje 

iletişimi

Danışmanlık

&

Kaynak: ADMETAM
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ADMETAM – Müşteri
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ADMETAM – Bankalar ve özel sermaye şirketleri ile işbirliği

Kaynak: ADMETAM

http://www.aozorabank.co.jp/english/
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Website: www.admetam.com

ADMETAM Business Consultants Ltd.Şti.

Kişi

Mehmet Çankal

Partner

m.cankal@admetam.com

Dr. Armin Müller

Managing Partner

a.mueller@admetam.com

Orjin Maslak İş Merkezi, Eski 

Büyükdere Cad. No: 27, 

Zemin Kat Maslak Sarıyer

34485 Istanbul

Tel :  +90 (0) 532 767 2270

Fax:       +90 (0) 212 939 8601

E-posta: contact@admetam.com


