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1974 yılında doğdu, Özel Eyüboğlu Koleji’ni bitirdikten sonra
Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel
İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra Wharton
School'da İşletme dalında yüksek lisansını bitirdi. 2010
yılında, Los Angeles International University’de Psikoloji
yüksek lisansını ve 2015 yılında Avrasya Üniversitesinde
İşletme dalında doktorasını tamamladı.

Kariyerine ASTEM'de satış sorumlusu olarak başladı ve sırasıyla PTS'de önce
Satış Müdürlüğü, daha sonra Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, Irak'ta Albir
International'da Ülke Müdürü, kendi firması olan Büşra’da Şirket Ortağı ve Tet
Makina'da Genel Müdür olarak görev yaptı.
2005-2010 yılları arasında Pakistan Hükümeti, Türkiye Fahri Yatırım Konsolosu

olarak görev yaptı.

Yrd.Doç.Dr.Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
2005 yılından bu yana, 25.000’den fazla kişiye 50.000 saatin üzerinde
eğitim verdi. Pazarlama ve Satış eğitimleri dışında, birçok özel ve kamu
kurumuna eğiticinin eğitimi, iletişim, sunum teknikleri, liderlik ve yönetim
konularında eğitimler hazırladı ve sundu.
Önce Mimar Sinan Güzel Sanatlar daha sonra İstanbul Arel ve İstanbul
Aydın Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen Nişantaşı
Üniversitesi bünyesinde Yardımcı Doçent Doktor unvanı ile dersler
vermektedir.

1- Vize sınavından başarılı olmak
2- Final sınavından başarılı olmak
(Vize, %40 + Final %60)>65
3- Devamsızlık toplamı 5 dersi 
geçmemek.
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http://yuksekbilgili.com/wordpress/dersler/
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Yönetim ve Stratejik Yönetim

Örgüt

İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için 

bir araya gelerek işbirliği yaptıkları gruplar.

• Kar Amaçlı Örgütler

• Kar Amaçlı Olmayan Örgütler

© Ülgen&Mirze 2004

Yönetim,

- idare edenler ve edilenlerin olduğu bir ortamda,

- belli sonuçlara ulaşmak veya belli bir amacın
gerçekleştirilmesi için,

- maddi ve manevi kaynakların kullanımı, beyin ve
beden güçlerinin harekete geçirilmesidir.
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Yönetim Bir Bilim ve Sanattır!

Yönetim ve yöneticilik, insan yönetme bilimi ve
sanatıdır. 

Yöneticilik %60 sanatsal, %40 bilimseldir. 

İşi yönetmek bilim, insanı yönetmek ise sanattır.

Yönetim, bir işletmenin ve örgütün amaçlarını

gerçekleştirmek için sahip olduğu üretim

kaynaklarını (doğal kaynaklar, insan kaynakları,

sermaye, hammadde, makinalar vs) etkili ve

verimli olarak kullanması süreci

© Ülgen&Mirze 2004

Yönetimin Amacı

Yönetimin temel amacı, örgütsel amaçları gerçekleştirmektir.

Örgütsel amaçlar üç başlık altında ele alınabilir

Düzen amacı: Örgütte çalışanların, örgütte istenen sonuçlara

ulaşılması için gerekli davranışları göstermeleridir.

Kültürel amaçlar: Her örgütün kendine göre bir kültürü bulunur.

Bu kültür örgüt çalışanlarına uygun olmalı ve onları temsil

etmelidir.

Ekonomik amaçlar: Örgütün kurulma nedeni finansal kazançtır.

© Ülgen&Mirze 2004

© Ülgen&Mirze 2004
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Yönetim, bir işletmenin veya örgütün kaynaklarını

planlayarak, organize ederek, yürüterek ve kontrol

ederek, etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve

amaçlarını gerçekleştirmesi süreci

Bir Süreç olarak Yönetim, işletmenin (örgütün),

elindeki kaynaklarını planlayarak, organize ederek,

yürüterek ve kontrol ederek, diğer insanlar aracı

ile, etkili ve verimli bir şekilde kullanması ve

amaçlarını gerçekleştirmesi süreci

© Ülgen&Mirze 2004

Yönetim Fonksiyonları ve Süreci, 

Amaç Özelliği: Örgütün hayatını sürdürebilmesi için bir amacı
olmalıdır. Ancak bu amaç, tüm örgüt üyeleri tarafından
benimsenmiş olmalı ve belirlenmiş olmalıdır. Yönetimin tanımında
da yer aldığı gibi, belli bir amaca ulaşma vardır.

İşbölümü: Örgütte amaç belirlendikten sonra, bu amacı
gerçekleştirmek için örgüt çalışanları arasında seçimler yapılır. Bu
seçimler yapılırken amacı gerçekleştirebilmek için yapılması
gereken işleri en iyi yapabilecek çalışanlara göre bölümlendirme
gerekir. İşler çeşitli parçalara ayrılır ve o işlere göre işinde uzman
kişiler seçilir.

Yönetimin Özellikleri

Yaratıcılık: Yönetim çalışanları yöneltme faaliyetini içerir. Bu
faaliyeti gerçekleştiren, yönetici çalışanlarını motive etmelidir. Bu
sayede çalışanların yaratıcılıkları ortaya çıkacak ve işte başarılı,
verimli olacaklardır.

Hiyerarşi Özelliği: Yönetimde, yöneten amaçları yerine getirecek
kişileri yönlendiren ve yönetilenler, amaçları gerçekleştirmek için
çalışanlar vardır. Yöneten, yönetilenlerin üstündedir. Başka bir
deyişle, yönetimde as-üst ilişkisi, hiyerarşisi bulunur.

Yönetimin Özellikleri
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Demokratik Özellik: Yönetimde, önemli olan özellik araç gereç
olmadan da çalışanlar aracılığıyla amacı gerçekleştirebilmektir.
Ancak amaç gerçekleştirilirken, karar almada, uygulamada,
kontrolde de çalışanları sürece katmayı gerektirir. Yönetimde
birlikte çalışma sağlanması önemlidir.

Grup Özelliği: Yönetim iki veya daha fazla kişinin faaliyetlerini
içerir. Bu yüzden yönetim bir grup faaliyetidir.

İletişim Özelliği: Örgütte yöneticinin hem çalışanlarıyla hem üst
yönetimle, hem çalışanların çalışanlarla, iletişiminin olması
gereklidir. İletişimin olduğu yönetimde, tüm örgüt çalışanları
birbirlerini tanır, sorunları daha iyi çözer ve örgüte bağlılıkları fazla
olur.

Yönetimin Özellikleri

Yöneticiler

Yönetici yapılmasından sorumlu tutulduğu işlerde işletmeyi etkili

ve verimli bir şekilde amaçlarına ulaştırmakla görevli olan kişidir.

• Üst Düzey Yöneticiler : Ana iş gruplarına veya üst düzey işlere

atanmış yöneticiler,

• Orta Düzey Yöneticiler : Orta düzeydeki işleri, üst yönetime karşı

sorumlu olarak yönetmekle görevli olan yöneticiler,

• Alt Düzey Yöneticiler : Alt düzeylerdeki işlevsel (operasyonel) işlerle

görevli olan ve orta düzey yöneticilere sorumlu olarak çalışan

yöneticiler

© Ülgen&Mirze 2004

© Ülgen&Mirze 2004

insani 
beceri

teknik 
beceri

analitik analitik 
beceri 

Yöneticinin başarılı olabilmesi için 3 tip
beceriye ihtiyacı vardır;
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Çevredeki insanlarla birlikte
çalışabilmeyi ifade eder.

İnsanlarla iyi geçinebilmek için bu
insanların düşüncelerini, inançlarını ve
duyarlılıklarını iyi anlamak, onlarla
devamlı bir iletişim halinde bulunmak
gerekir.

insani 
beceri

Belirli bir teknik faaliyet alanının 
bilinmesi, 

bu faaliyet alanı ile ilgili işlerin 
yapılabilmesi,

mevcut teknik araçların 
kullanılabilmesidir.

teknik 
beceri

İşletmeyi bir bütün olarak görmek,

yapılan planların ve alınan kararların 
işletmenin bir bölümü için değil, 
bütünü için yararlı olması gerektiğini 
anlayabilmektir. 

analitik 
beceri 

teknik 
beceri

insani 
beceri

analitik 
beceri 
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ZEUSZEUS
� Tanrılar tanrısı Zeus gibi öfkelenince 

şimşekler, memnun edilince bağışlar 
yağdırıyor

� Çalışanlar ondan korkar, sever, sayar
� Atak davranışları ile çevresini 

etkiler. “Bir bildiği vardır.”
� Sorgulanmaz, sınırsız gücünü iyilik 

için kullandığına inanılır.

� Etrafına ördüğü örümcek ağına benzer bir sistemle
yönetiyor. Dikey çizgiler değil, daireler önemli!.

� Bu sistemde ünvan ya da mevki tanımından daha çok
merkezle, yani Zeus’la ilişki önemli.

«Sahip Yönetici…»

ZEUSZEUS
� Bu sistem, karar verme hızı

açısından idealdir.
� Hız kaliteyi garanti edemediği için,

kaliteyi yaratan yalnızca Zeus’un ve
ona yakın kişilerin yeteneğidir.

� Adam alınırken akraba ve tanıdık
olmasının altında güven ve sezgiye
verilen önem yatmaktadır.

� Zeus modeli eşit fırsat verme ilkesine aykırı, ataerkil ve tek
kişinin gücüne dayalıdır.

� Bu sistemde bürokrasi, yani kırtasiyecilik yoktur. Zeus
mektup veya not yazmaz. Mümkünse yüz yüze mümkün
olmazsa, telefonla konuşur.

APOLLOAPOLLO

� Önemli olan kişiler değil, üstlenilen rol,
yani yapılacak iştir.

� Simge -> Yunan Tapınağı
Sütünlar = şirket içindeki görev grupları
çatı = yönetim
� İnsanlar makinenin bir parçası,

kolaylıkla devşirilebilirler.
� Herşeyin mantık çerçevesi içinde

yapılabileceğini yada yapılması
gerektiğini savunurlar.

«Düzen ve kural belirleyici…»
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APOLLOAPOLLO
� Hareketli ve yaratıcı bir kişilik bu için

hiç uygun değildir.
� Kişi sadece kendisine verilen görevi

yerine getirir.
� Bu modelde yöneticiler yenilikten ve

değişiklikten nefret ederler.
� Yaşamın önceden planlandığı

durumlarda Apollo modeli son
derece etkilidir.

� İdeal çalışma alanları: Sigorta
şirketleri, geleceklerini tehdit
edecek rakipleri olmadığı için
tekeller, kamu hizmetleri...

ATHENAATHENA
� Bu modelin simgesi filedir. Şirket

birbirine bağlı komanda birimlerinden
oluşan bir ağdır. Her birinin kendi yapısı
içinde belirli bir faaliyeti vardır. Ve
bunlar genel strateji içinde belirli bir
sorumluluğu üstlenirler.

� Yaratıcılığın takdir edilip şans verildiği
gençlerle fırsat tanındığı bir sistemdir.

� Kararlar ortak alınır, olgun bir saygı
uyum ve insanların önüne dert
çıkarmaktan çok onlara yardım etme
eğilimi yaygındır.

� Herkes belli bir amaca yönelmiş
komandodur.

«Demokratik…»

ATHENAATHENA
� Güç, Zeus modelindeki gibi merkezde,

Apollo’da olduğu gibi tepede değildir.
� Gücün ve etkinin kaynağı uzmanlıktır.
� Gençlik, enerji ve yaratıcılık Athena’nın

temsil ettiği yöneticilik modeline son
derece uygun.

� Pahalı uzmanlar nedeniyle pahalı bir
sistem.

� Şirket yeni bir konuma hazırlanırken
uygulanması gereken ideal bir sistem,
ancak sistem oturduğunda genelde
Apollo modeline dönüşüyor.

DIONISOSDIONISOS

� Diğer üç modelde bireyler şirket için
çalışır. Konuları değişebilir, ancak
burada çalışanlar daima şirketin
amaçlarına ulaşabilmesi için vardır.
Bunun için çaba harcarlar.
Bu modelde ise insanların kurumlara
değil kurumların insanlara çalışması
söz konusudur.

� Bu model “patron” tanımaz.

«Varoluşçu…»
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DIONISOSDIONISOS

� Bireysel yetenek tartışmasız
üstünlük sağlar.

� Bilginin otoritesi, konumun otoritesi
kadar geçerlidir.

� Yöneticilik ev işleri gibi günlük bir
görevdir. Baskı ve otorite kesinlikle
söz konusu değildir.

«Varoluşçu…»


