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Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’nden (İDMMA) Elektrik
Mühendisi diploması almaya hak kazandı (1980).
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“İnsanlığın tüm duygularının başlangıcında bir çiçek vardır.
Soylu bir heyecandan doğan bir çiçektir bu...
Mutluluğun anılarda kaldığı ve şöhretin bir yalan olduğunun
anlaşıldığı güne kadar yavaş yavaş solar.”
Balzac
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TAKDİM
Tüccar bir dedenin torunuyum. Babam da tüccardı. Öncekileri
saymıyorum sadece bu üç neslin iş yaşamlarını toplasak 150 yıl
yapıyor. Her birinde sayısız alışverişler, inşaatlar, kurulan fabrikalar, kazanılan ve kaybedilen paralar, yaşanan acı ve tatlı hatıralar
ile dolu 54.750 gün. Eğer yaşanmış her gün için tek bir satır yazılmış olsaydı, bugün elimizde yaklaşık 2000 sahifelik bir aile arşivi,
tecrübe belgesi olacaktı. Maalesef yok.
Millet olarak pek çok yeteneklere sahibiz. Hızlı karar verebilen ve
hızlı organize olabilen insanlarız. Dünyanın pek çok yerinde Türk
inşaatçılarının büyük başarıları tesadüf değil. Çalışırken kendimizden geçebiliyor, zaman mefhumunu unutuyor adeta savaşır gibi çalışıyoruz. Fakat okuryazar değiliz. Yaşadıklarımızı yazmıyoruz, yazılanları da yeterince okumuyoruz. Böylece doğrularımızı kendi tecrübelerimizden çıkarmaya çalışıyoruz. Oysa insan ömrü çok kısa.
Hayat ise aynı fırsatları aynı sıklıkla karşımıza çıkarmıyor. Aklımız
başımıza geldiğinde, ömrümüz nihayetine yakınlaşıyor. İdam sehpasındaki Temel’in son söz olarak “bu bana ders olsun” demesine
benzer çıkarımlar, bizimle beraber bu dünyadan göçüp gidiyorlar.
Biz çalışmayı, kazanmayı az ya da çok biliyoruz. Fakat kazanımları elde tutmayı bilmiyoruz. Başta Avrupalılar ve daha başka bazı
milletler ise kazanımlarını muhafaza etmekte bizden çok daha
mahirler. Başarılı milletler ile aramızdaki bu farklılığın temel nedeni bence şudur; onlar sözlü ve yazılı tecrübe aktarımına büyük
önem veriyorlar. Bizde ise bu yok.
Adnan Şimşek Bey, tecrübelerini not etmişler. Kendisinden sonra gelecek nesillere miras bırakılmak üzere samimi düşüncelerini
derlemişler. Bu notları gören yakın dostları, kitaplaştırmasını tavsiye etmişler. Elinizdeki eser böyle vücuda gelmiş. Eğer bu kitabı
rahmetli Büyük babam İbrahim Demir veya rahmetli babam görse idi, eminim ki her satırında heyecan duyarlar ve “evet, aynen
öyle” der ve tasdik ederlerdi. Çünkü bu eserin her satırı basiretli,
ferasetli iş insanlarının muhtemelen hissettikleri fakat belki ifade
etmeye imkân bulamadıkları hakikatlerle dolu.
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Bu kitap, sadece başarıya ulaşmak için değil, aynı zamanda insanca
yaşamak ve hayatta mutlu olabilmek için de yol gösteriyor. Bu yolda
gerekli milli, kültürel ve bilimsel gerçekler, anlaşılır ve tatbik edilebilir bir üslup ile kaleme alınmış. Adnan Bey koçluk yapıyor. Okuyucuyu gurur ve izzetin, tevazu ve zilletin ince sınırlarında gezdiriyor.
Sabrın, ataklığın, tedbir ve cesaretin yerlerini ve bu kavramların iş
hayatındaki dozu ile ilgili ince ayarları anlatıyor.

GİRİŞ

Bu kitaptan başta eğitim aşamasındaki gençlerin, sonra her seviyedeki müteşebbis ve yöneticilerin çok istifade edeceğine inanıyorum. Dünyanın pek çok yerinde bizim için “Türk önce ateş eder,
sonra nişan alır” diyorlar. Maalesef bu söz hakikatten uzak değil.
Denkleri yolda düzmüşüz. Planlamaya, ayrıntılı, sistemli düşünmeye zaman ayırmamışız. Adnan Bey önemli bir boşluğu dolduruyor. Başarıya giden yoldaki tehlikeli geçitlerde bir eliyle okuyucunun elinden tutarken, diğer eliyle geleceğe projektör tutuyor.
Karanlık bir istikbalde aydınlık, emin bir yol gösteriyor. Çünkü
bu projektör aklın merceğini, ümidin ve inancın ışığını taşıyor.
Ahmet Yaşar Demir

İşletmeler organik yapılar gibi, doğuyor, büyüyor ve ölüyorlar.
Kiminin ömrü bir mevsimlik... Kimisi ulu çınarlar gibi yüzlerce
yıl yaşıyor.
Ünlü bir ekonomistin yazısı dikkatimi çekmişti:
“İş hayatımızda, önümüzdeki beş yıl içinde, geçmiş elli yıldakinden
daha fazla bir değişim ve dönüşüm yaşanacaktır. Bu değişime ayak
uydurabilenler varlığını sürdürebilecek, diğerleri piyasadan silinecek.”
Ve devamla, “4F” kuralını öneriyordu: “Fast, focused, flexible,
friendly” ... Yani hızlı, odaklanmış, esnek, cana yakın işletmeler
ayakta durabileceklerdir, cümlesiyle de çıkış yolunu gösteriyordu
Her zamanın bir hükmü var.
***
İş piyasasındaki rüzgârlara sözümüz geçmiyor. Fakat iş dünyası
denilen okyanusta yelkenlerini ayarlama basiret ve becerisine sahip olan işletmeler hedeflerine doğru ilerliyor. Dün olduğu gibi
bugün de.
Aynı rüzgârın etkisi altında yelkenlilerin kimi doğuya kimi batıya
gidiyorsa, yönü belirleyen, rüzgârın kendisinden çok yelkenleri
nasıl ayarladığımız.
Rotamızı belirlemek bizim sorumluluğumuz.
Deniz hep sütliman olacak değil. Kaptanın ustalığı deniz sakinken anlaşılmaz.
***
İşletmenin hedefi insanların yetenek, fikir ve enerjilerini geliştiren
ve açığa çıkaran yüksek performanslı bir “sağlıklı kuruluş” olmaktır.
Sağlıklı işletmeler güven, dürüstlük ve ekip çalışması gibi temel
insani değerlerden hareket ederler. Tüm pay sahiplerinin ihtiyaçlarını dengelerler çünkü bu onlara hızlı, esnek bir çalışma kültürünün derin ve kalıcı rekabet üstünlüğünü sağlar. Böyle bir çalışma kültüründe çalışanlar aidiyet anlayışıyla davranırlar, çalışırken
öğrenirler, kaliteye ve hizmete son derece önem verirler.
***
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Yöneticileri, çözüm üreten ve mazeret üretenler diye ikiye ayırmak
mümkün.
İlki için bilgi, fark oluşturmak, değişime ayak uydurmak ve nasip
gerekli.
Diğeri için ise bunlardan birinin veya birkaçının olmaması yeterli.
Çözüm için yeterli gayreti göstermeden sorunlara odaklanıp şikâyet etmek, beceriksizim demektir.
Yapmaları gerekenleri yapmayan ve yapmamaları gerekenleri yapan işletmeler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar atalet bataklığına
sürüklenip batıyor.
***
Bu kitapta özellikle iş hayatında faydası olduğunu gördüğüm kılavuz değerlerin bir kısmına yer verdik. Konu ile ilgili bazı anekdot
ve tecrübeleri paylaştık.
Kırk yılı aşan iş hayatımızda gördüğümüz ve yaşadığımız pek çok
olay oldu. Aldığımız bazı dersler ve faydasını gördüğümüz kılavuz
değerleri gençlerle paylaşma arzusu bu satırlara yansıdı.
Her birimiz ümidimiz kadar genç, karamsarlığımız kadar yaşlıyız.
İnanıyorum ki anlayışımızı geliştirdiğimiz, rotamızı düzgün belirlediğimiz ölçüde yarının fırtınalı havalarında daha huzurlu olmayı hak edebiliriz. Karşımıza çıkan, düşmanlık eden engelleri tanıdığımız ölçüde
gerçekçi oluruz. Tedbirler aldığımız ölçüde huzurlu ve başarılı oluruz.
Kılavuz değerlerimizin sağlamlığı ölçüsünde engelleri daha kolay
aşarız.
Yoksa eğikliğiyle ünlü Pisa kulesinin yüksekliğini artırmak,
çöküşünü hızlandırmaktan başka bir anlama gelmez. Bu durum işletmeler yükselirken de geçerli.
***
Navigasyon cihazından sık duyduğumuz bir söz var: “Rota oluşturuyor.”
Varmak istediğimiz hedefi cihaza kaydetmek yeterli. En uygun
yoldan, zaman kaybetmeden hedefe doğru ilerliyoruz. Nasipte
varsa varıyoruz...
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İş piyasasındaki rüzgârlara sözümüz geçmez. Ancak
bu okyanusun rüzgârlarını tanıyıp, yelkenleri ayarlama
becerisine sahip olan işletmeler hedeflerine doğru yol alır.
Yönü belirleyen, rüzgârın kendisinden çok yelkenleri nasıl
ayarladığımızdır. Rotamızı belirlemek bizim sorumluluğumuz.
Anlayışımızı geliştirip rotamızı dikkatle belirlediğimiz,
gereken tedbirleri aldığımız ölçüde, fırtınalı havalarda olsak
bile daha huzurlu olmayı hak edebiliriz.
Bu kitapta sadece teorik olarak kılavuz değerler ele alınmıyor.
Yarım asra yaklaşan iş hayatına dair bazı gözlem ve tecrübeler
paylaşılıyor.
Kılavuz değerlerimizin sağlamlığı ölçüsünde engeller daha
kolay aşılır. Yoksa eğikliğiyle ünlü Pisa Kulesi’nde olduğu gibi,
işletmenin yüksekliğini artırmak, çöküşünü hızlandırmaktan
başka bir anlama gelmez.

