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Tek Sayfalık 
Raporlarla 
Etkin Şirket 
Yönetimi 
 
Necdet 
Uygurer 

Amaç: 
  
Karar almadan yönetim olmaz. Karar vermek için de veri, bilgi, genel adı ile 
done gerekir. 
 
Yönetimde rapor, karar almak için vazgeçilmezdir, bir alternatifi yoktur ve 
asla göstermelik olmamalıdır. Bu günkü teknoloji düzeyinde raporun reel 
bazı verilere dayanması ve “anında” hazır olması gerekir. 
 
Profesyonel yönetici ve iş sahibi karar vermek için anında şirketin güvenilir 
verilerine kolaylıkla ulaşmak zorunluluğundadır. Çağın iş hayatına “diktası” 
budur. 
 
Amacımız, bir şirketin her yönü ile (isterseniz 360 derece diyebilirsiniz) ilgili 
TEK SAYFALIK raporların, muhasebe kökenli olmak şartı ile “anında” hazır 
edilmesidir ve bu iş bugün Türkiye koşullarında çok kolay yapılabilir. Pahalı 
olmayan, 10 kişilik bir şirketin dahi yapabileceği bir iştir. Gerisi mazeret, iş 
bilmezlik ve yönetimsel zafiyettir. 
 
Tek sayfalık raporların gerektiğinde değişebilen tek sayfalık özeti de Necdet 
UYGURER deneyiminin bir ürünüdür. Bu çalışmanın uygulaması, şirkete para 
kazandırır, karı ve karlılığı “arabalar dolusu taş taşımadan, angaryasız” artırır. 
 
En azından bir kere yazmadan öğrenilmeyeceği ilkesi doğrultusunda, 
çalışmamızda bir PowerPoint sunumu ya da benzeri bulunmayacaktır. Hiç 
kuşkusuz bazı çok önemli tek sayfa rapor örneklerini çalışmanın sonunda 
dağıtıyor olacağız ancak, katılımcılarımızın not almasını özellikle tavsiye 
ediyoruz. 
 
Çalışmanın Özgünlüğü 
 
Çalışmamız Türkiye iş hayatında bir ilktir. (SAP konuları dâhil.) 
 
İçerik: 
 
•     Tek sayfalık rapor kavramı  
•     Tek plan kavramı (SIOP ve SIOPS) 
•     Tek sayfalık rapor anlayışı ve “mizan” 
•     Mizan “okuryazarlılığının” önemi 
•     Tek sayfalık rapor ve genel adı ile CRM ve ERP sistemleri 
•     “Taklamakan Çölü” 
•     Tek sayfalık rapor ve yönetimde “network” anlayışı 
•     Şirket yönetimi için en sık gereken seçilmiş 17 tek sayfalık rapor 
örnekleri (alt başlıkları ile ve tek sayfa formatında) 
•     Tek sayfalık raporlardan üretilen özet ve gene tek sayfa rapor örnekleri 
•     Tek sayfalık raporların tek sayfalık özeti, örnek 
•     Tek sayfalık raporların teknik kurgusu 
•     Olası katılımcı istekleri için tek sayfalık rapor tasarım örneklemeleri 

 


