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YÖNETİM 

  “Amaçların etkin ve verimli olarak 

     gerçekleştirilmesi için  

bir insan grubunda,  

işbirliği ve koordinasyon 

sağlamaya yönelik faaliyetlerden oluşan 

 Yönetim Uygulamaları  

toplumsal yaşam kadar eskidir ” 

 

Prof.Dr. H.ÜLGEN  
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YÖNETİM SANATI 
 

Yönetim Bilimi 20.y.y.’ın ürünüdür. 
İlk bilimsel çalışmalar 1900-1905 yıllarına rastlar 

İnsanoğlu kabileler halinde yaşamaya başladığı andan 
itibaren yönetmiş ve yönetilmiştir. 

 
Yönetim, asırlar boyu sezgi ve tecrübeye dayalı 

• el yardımıyla uygulanan, 
• çıraklık – kalfa – ustalık 

• sınama – yanılma yöntemiyle 
öğrenilen bir SANAT niteliğini taşımıştır. 

  
Özellikle de XX.y.y.da yöneticilik; 

Hekimlik, mühendislik, avukatlık, mimarlık gibi 
 BİLİME DAYALI Bir SANAT haline gelmiştir. 
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Yönetim: Zenaat, Sanat, İlim 
 

“Yönetim” kavramı farklı anlamlar taşıyabilen 
çok boyutlu ve çok disiplinli bir kavramdır. 

 
Yönetim,  
• Bir Zenaat (Usta-Çırak yönetimiyle elde 

edilen bir öğreti'dir.) 
• Bir Sanat (Bilginin sistemli, bilinçli bir 

biçimde, maharetle ve estetik olarak 
uygulanması ile ilgili bir beceri) 

• Bir İlimdir (Sistematik bilimsel bilgi 
topluluğu' dur.) 
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YÖNETİM BİLİMİ 
 

Yönetim ilgili sistematik bilgi topluluğu  
20 y.y.’ın ürünü olmakla beraber,  

çeşitli disiplinlerin katkılarıyla hızla gelişmiş, 
 araştırma bulgularıyla 

 bilimsel niteliği giderek artmıştır. 
     

Yönetim Bilimine; Tarih, Hukuk, İktisat,  
Mikro İktisat, İşletme İktisadı yanında,  

Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji,  
Davranış Bilimleri etkileri vardır.  
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YÖNETİM BİLİMİ 

Yönetim Bilimi İktisat Bilimi  
ile birlikte gelişmiştir. 

 
“İnsanların mutluk ve refahı sınırsız olan 
ihtiyaçlarının tatmin derecesine bağlıdır.” 

 
“İhtiyaçlar sonsuz, oysa Kaynaklar sınırlıdır”. 
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YÖNETİM BİLİMİ 

 
• Birey Ekonomisi, Robinson Cruzeo 

  
• Grup Ekonomisi; Ev Ekonomisi, 
    İşletme Ekonomisi,  
    Şehir Ekonomisi, 
    Ülke Ekonomisi, 
    Dünya Ekonomisi. 
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YÖNETİM BİLİMİ 
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YÖNETİM BİLİMİ 

İşletme Ekonomisi – İşletme İktisadı 
  
 

Kuruluşların Amacı;  
 

1.Ekonomik (Etkinlik, Karlılık, Verimlilik). 
2.Toplumsal (Sosyal Sorumluluk, Hizmet) 
3.Teknik, Politik veya Hukuki 
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YÖNETİM 

Bir kurum veya organizasyonun 
(İmalat veya Hizmet İşletmesinin) 

amaçlarının etkin ve verimli bir biçimde 
gerçekleştirilmesi için, 

Planlama, Organizasyon, Yürütme ve Kontrol  
fonksiyonlarına ilişkin,  

Kavram, İlke, Teori, Model ve Teknikler’in 
 sistematik ve bilinçli olarak,  

belirli bir beceri ile uygulanmasıdır  
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Organizasyon 
Belirli bir amaç için bir veya daha fazla insanın 

bir araya gelerek oluşturduğu  ve  
sistemli bir şekilde  beraberce çalıştığı  grup 

Etkinlik 
Amaçlara (sonuçlara) varabilmek 

Karlılık 
Belirli bir kazanç üstesi kazanmak 

Verimlilik 
En az kaynak kullanımı ile amaçlara 

(sonuçlara) varabilmek 
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YÖNETİM & ORGANİZASYON 
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İŞLETME YÖNETİMİ 

  
İşletme 

 “Üretim araçlarının  

uyumlu bir biçimde  

birleşmesinden oluşan bir birim” 

 

İşletme=f (Doğal Kayn.-Alt Yapı, İnsan gücü, 
Sermaye) 

Hastane = f( ? ) 
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İŞLETME YÖNETİMİ 

 

 İşletme:  

 “Belirli bir yönetim organına sahip  

bağımsız üretim unsurlarının bileşimi” 

 
İşletme=f (Doğal Kayn.-Alt Yapı, İnsangücü, 

Sermaye, Yönetim) 
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YÖNETSEL FAALİYETLER 
(Yönetim Alt Yapısı) 

Yönetim; 
 
- Yönetim ve Organizasyon  
- Stratejik Yönetim 
- Örgütsel Davranış 
- Örgütsel İletişim 
- İnsan Kaynakları Yönetimi 
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YÖNETİM SÜRECİ 
 

 

Yönetim  

“İnsanların işbirliğini 

sağlama onları bir amaca 

doğru yürütme iş ve 

çabalarının toplamı”dır. 

Amaçlara 
Ulaşma 

 
Başkalarına  
İş Gördürme 

Faaliyeti 

Başkaları  
Aracılığıyla 
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PROFESYONEL YÖNETİM 
Yönetim işinin bir meslek haline 

gelmesi 

• Uygulamalı araştırma ve deneylerle elde 
edilmiş ve test edilmiş bilgi topluluğu 

• Uzmanlaşmış bir uygulama 

• Sosyal sorumluluk 

• Kendi kendini kontrol 

• Toplum tarafından kabul  ve saygı görme 
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YÖNETİM’İN ÜÇ BOYUTU 

• Teknik boyut 
Yönetimin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eder 

• Beşeri boyut 
İnsanlar aracılığı ile iş görebilme yeteneği ile 

ilgilidir 

• Kavramsal boyut 
Örgütün tamamını bir bütün olarak görebilme ile 

ilgilidir. 
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Yönetici 
* Başkaları vasıtası ile iş gören kişi 

 
* Örgütsel amaçlara varabilmek için başkaları 
 vasıtası ile etkili ve verimli olarak yönetimin 

 dört işlevini (planlama,organize etme, yürütme 
 ve kontrol etme) kullanarak iş gören kişi 

Profesyonel Yönetici 
Yönetim işini bir meslek olarak yapan kişi 
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YÖNETİM 

“Örgütsel amaçlara varabilmek için  

insanlar aracılığı ile etkili ve verimli olarak  

planlama, organize etme, yürütme ve kontrol 

 işlevlerini kullanarak iş görmektir” 

 
• Yapılacak bir iş (ekonomik anlamda) 

• İşi yapacak insanlar (başkaları vasıtası ile işi başarma) 

• Gerekli örgütsel kaynaklar (maddi faktörler) 

• Etkin ve verimli olmak 

• Yönetim işlevleri (planlama, organize etme, yürütme ve 
kontrol) 
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Üst 
Kademe 

Yöneticiler 

Orta Kademe 
Yöneticiler 

Alt Kademe 
Yöneticiler 

Yönetilenler (Astlar) 

ÜÇ YÖNETİM DÜZEYİ 

Yönetim 
Düzeyleri 
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YÖNETİM DÜZEYLERİ 

Üst kademe yöneticiler: Bütün bölümlerin 

performansından sorumludur ve departmanlar arası da 

sorumluluk taşır. Örgütsel hedefleri belirler ve orta kademe 

yöneticileri denetler. 

Orta kademe yöneticiler: Alt kademe yöneticileri 

denetler. Hedefleri gerçekleştirmek için bölüm kaynaklarının 

en iyi şekilde kullanılmasından sorumludur. 

 Alt kademe yöneticiler: Gündelik işlerden 

sorumludur. Ürün veya hizmeti vermeye yönelik faaliyetleri 

yerine getiren kişileri denetler.  
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YÖNETİCİLER VE GEREKLİ 
BECERİLERİ 

Üst  

 Orta  

Alt 

        Yönetim Düzeyleri               Yönetim Becerileri 
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YÖNETİCİLERİN ROLLERİ 
(Beklenen Davranış Biçimleri) 

Bilgilendirici Rol 
Bilgi Toplama 
Bilgi Dağıtma (İşletme içi) 
Bilgi Verme (İşletme Dışı) 

Kişilerarası Rol 
Temsil etme 
Önderlik 
Bağlantı Sağlama 

Karar Verme Rolü 

Girişimci 
Sorun Çözücü 
Kaynak Dağıtıcı 
Müzakereci 
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Yöneticinin Bilgilendirme Rolü 

Organizasyonun yönetimi için gerekli bilgileri elde 
etmeye ve aktarmaya yönelik görevlerle ilgilidir. 
 
– Bilgi Toplama rolü: hem iç, hem de dış çevreden 

gelen bilgileri analiz eder. 
– Bilgiyi Yayma rolü: (Hastane içine)  
 yönetici çalışanların tutum ve davranışlarını 

etkilemek için bilgi aktarır. 
– Bilgi Verme / Sözcü rolü: Hastane içindeki ve 

dışındaki kişilerin tepkilerini olumluya çevirmek 
için bilgiyi kullanır. 
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Kişilerarası Roller 

Yöneticilerin çalışanları koordine 
etmek, onlarla etkileşimde 
bulunmak ve organizasyona yön 
vermek için üstlendikleri roller. 

– Temsil rolü: organizasyonu ve 
yapmak istediklerini simgeler. 

– Lider rolü: yüksek performans 
göstermeleri için çalışanları eğitir, 
teşvik eder ve onlara danışmanlık ve 
mentorluk yapar. 

– Bağlantı rolü: hedefleri gerçekleşti-
rebilmek için kurum içindeki ve dışında- 
ki kişiler arasında bağlantı kurar ve 
onları koordine eder. 
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Karar Verme Rolleri 
Yöneticilerin stratejiyi planlama ve hedeflere ulaşmak 

için kaynakları kullanma yöntemleriyle ilgilidir: 
 
– Girişimci rolü: girişimi ve yatırımı yapılacak yeni 

proje ve programlara karar verir.  
– Sorun çözücü rolü: beklenmedik bir olay veya kriz 

durumunun çözümlenmesinde sorumluluk alır. 
– Kaynak dağıtıcı rolü: fonksiyonlar ve bölümler arası 

kaynak dağıtımını yapar, alt kademe yöneticilerin 
bütçelerini belirler. 

– Uzlaştırıcı (Müzakereci) rolü: yöneticiler, sendika, 
müşteriler veya ortaklar arasında çeşitli çözümler 
geliştirir. 
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Yönetici 
Kişisel ihtiyaçlar 
Örgüt içi baskılar 

Amaçlar 
Verimlilik 
Etkililik 

Genel Çevre 
(Dış Çevre) 

İş çevresi 

İç çevre 
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Üstler 

Yöneticiler 

Çalışanlar 
 (Astlar) 

İş;Görev 

Organizasyon 
Çevre 

Organizasyon Dinamiği 

Çıktılar 

Çeşitli Gelişmeler 
Sosyal ve Kültürel trendler 
Yenilikler 
Teknolojik değişim 
Güvenlik elemanı (İşgücü) 
Sosyal Ortam 
Politik ortam 
Uluslararası ortam Girdiler 
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YÖNETİCİNİN BAŞARISI  
Başında bulunduğu iş birimini amaçlarına 

ulaştırması ile ölçülür. 

• Verilen görev “açık-uçlu” olabilir. Ölçülebilir 
bir başarı düzeyi olabilir/olmayabilir. 

• Yöneticinin başarısı başkalarının (astların) 
performanslarına bağlıdır. 

• Kurum içi çevre (örgütsel yapı, ilişkiler, ve 
dinamikler) ile Kurum dışı çevre’nin faktörleri 
başarı veya başarısızlıkta etkili olabilir. 
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YÖNETİCİNİN BAŞARISI 
• Tüm işletme faaliyetlerinde yönetim becerileri 

(kavramsal beceri, beşeri beceri, teknik 
beceri) geliştirilebilir 

• Yönetim  işlevleri (planlama, organize etme, 
yürütme ve kontrol) tüm işletme 
faaliyetlerinde geçerlidir, ve bunlarla ilgili 
yöntemler öğrenilebilir. 

 Kısaca...  

•Yönetim becerileri geliştirilebilir... 
•...ve işlevlerle ilgili yöntem ve teknikler 
öğrenilebilir... 
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Örnek: Kişilik Özellikleri 
(Yürütme İşlevi Konusu) 

 
• Sosyal- Sosyal olmayan 
• İyi huylu-Huysuz 
• Sakin-Öfkeli 
• Yenilikçi-Muhafazakar 
• Çalışkan-Tembel 

      ......Herbiri ölçülebilir.... 
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Örnek: Performans 
(Kontrol İşlevi Konusu)  

 

• İşlerin yapılması ve performanslar 
çeşitli tekniklerle ölçülebilir;... 

     - mutlak standartlar,  

     - göreceli standartlar veya  

     - kişilerarası karşılaştırmalarla  

.........ölçümler yapılabilir.... 
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Örnek: Uygun Liderlik 
(Yürütme İşlevi Konusu) 

 
• Çevresel Koşullara  
• İş’in özellikleri,  
• İlişkilerin derecesine,  
• Çevresel belirsizliklere,  
• Astların özellikleri...vs 

 
......gibi  faktörlere uygun olarak 
belirlenebilir... ve  ölçülebilir.... 
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Örnek: Kuruluş Yeri 
(Organize Etme İşlevi Konusu) 

• Çevresel koşullar 
• Hasta yoğunluğu 
• Tedarikçilere yakınlık 
• Medikal Pazara yakınlık 
• Ana pazara yakınlık 
• Teşvikler 
• Yaşam kalitesi koşulları 

...... gibi faktörlere uygun olarak 
belirlenebilir ve ölçümlemeleri 
yapılabilir.... 
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YENİ YÜZYILDA YÖNETİM ANLAYIŞI 

• Daha profesyonel, güçlendirilmiş, bilgiye 
yönelik, değişik kültürlerden gelen 
çalışanların yönetilmesi 

• Girişimciliği, yaratıcılığı cesaretlendiren 
 örgüt kültürü 
• Uyumcul, müşteri odaklı, global yaklaşım 
• Duyguları yönetebilen, farklı kültürleri 
 anlayabilen 
• Bilgiye yönelik beşeri yapı 
• Etik, topluma ve çevreye duyarlı, 
• Paydaş grup çıkarlarına uyumlu. 
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YÖNETİM ALANINDA YENİ 
YAKLAŞIMLAR 

• Global yönetim yaklaşımı, 

• Toplam kalite yaklaşımı, 

• Öğrenen örgüt yaklaşımı, 

• Çalışanların güçlendirilmesi, 

• Temel yetenekler, Dış kaynaklardan yararlanma 

• Takım esaslı, Şebeke esaslı örgütler 

• Süreç yenileme, Kıyaslama, 

• Stratejik Ortaklıklar, 

• Dönüşümcü liderlik, Değişime açık örgüt kültürü 
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YÖNETİCİLER ZORLUKLARI AŞARKEN HANGİ 
ALANLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURMALI? 

• Teknolojik çevre, 
• Bilgi yönetimi, 
• İş dünyası, 
• Organizasyonel bağlılık, 
• Organizasyon yapıları, 
• Organizasyon amaçlarının yeniden tanımlanması, 
• Organizasyon içi girişimcilik, 
• İletişim, 
• Çokulusluluk. 
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STRATEJİK YÖNETİM 

“Gelecekte var olabilmenin yönetimi” 







   Pablo Picasso & Diego Velazquez   
 “The Royal Family” ve “Las  Meninas” 





STRATEJİK YÖNETİM 

“Gelecekte var olabilmenin yönetimi” 

• “Yaşamda ve iş ortamında  hiçbir şey Velazquez'in 
resmi kadar belirgin ve net değildir.  

 
• Çalışma ortamının gerçekleri genellikle Picasso'nun 

resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak karşımıza 
çıkabilecektir. 

 
• Picasso'nun resmine bakıp, Velazquez'in resmini 

görebilenlerin  başarı olasılıklarının daha yüksek 
olduğunu söyleyebiliriz ", diğerleri kübik şekillere 
bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri hiç 
göremeyecektir.  



Stratejik Yönetim 

    

İşletmenin günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil,   

    İşletmenin “uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini” 

 mümkün kılacak ve  ona “rekabet üstünlüğü” ile  

“ortalama kar üzerinde getiri” sağlayabilecek 

 işlerin yönetimi ile ilgilidir 

 

   





YÖNETİM 

“Örgütsel amaçlara varabilmek için  

insanlar aracılığı ile etkili ve verimli olarak  

planlama, organize etme, yürütme ve kontrol 

 işlevlerini kullanarak iş görmektir” 

 
• Yapılacak bir iş (ekonomik anlamda) 

• İşi yapacak insanlar (başkaları vasıtası ile işi başarma) 

• Gerekli örgütsel kaynaklar (maddi faktörler) 

• Etkin ve verimli olmak 

• Yönetim işlevleri (planlama, organize etme, yürütme ve 
kontrol) 
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YÖNETİM İŞLEVLERİ 

Planlama 
Hedefleri Seç 

Organizasyon
Birlikte Çalış 

Yürütme    
Emir Kumanda Et 

Kontrol 
Gözlemle ve Ölç 

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ 
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YÖNETİM SÜRECİ 

Planlama 

Planlama: 
Bilgi toplama, analiz yapma, varsayım ve 
öngörülerin yapılması, seçeneklerin belirlenmesi, 
misyon, vizyon ve hedefler hakkında karar verme, 

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ 
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• Plan olmazsa yöneticinin yaptığı tüm 
işler doğru olarak kabul edilir !!!                     

 

“Senaryolu oyun” mu  “Orta Oyunu” mu  
(Planlı)                     (Doğaçlama) 
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YÖNETİM SÜRECİ 

Planlama Organizasyon 

Organize etme: 
İşlerin gruplandırılması, emir komuta düzeninin 
kurulması, bölümleme yapılması, yetki ve 
sorumluluklar, yönetim alanlarının belirlenmesi, 
çalışanların seçimi ve atanması, değerlemesi… 

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ 
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Organizasyon Nedir ? 
 

• Kişiler arasındaki 
ilişkiler ? 

• Organize bürosu ? 

• Bir kurumun 
organlarının 
belirlenmesi 

 

 

YÖNETİCİ VE ORGANİZASYON 
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ORGANİZASYON :     

Bir düzen veya düzenleme. 
 

• İş ile iş, 

• İş ile insan 

• İnsan ile insan  
 

arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi 

ORGANİZASYON  
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 Organizasyon tasarımı; 
   İşlerin , organizasyon mevkileri (pozisyonları) 

olarak belirlenmesi.  
 

– Bir pozisyonda yapılacak işlerin belirlenmesi.  

– Bu pozisyona gelecek kişinin sahip olacağı yetkilerin 

belirlenmesi.  

– Bu pozisyona gelecek kişinin hangi bilgi, yetenek ve 

beceriye sahip olması gerektiğinin belirlenmesi. 

ORGANİZASYON  
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Organizasyon İlkeleri 
 

Organizasyon yapısının düzenlenmesinde dikkat edilecek 
temel ilkeler: 

 

İnsandan tasarruf (kadro optimal sayıda) 

İlişkilerden tasarruf (haberleşme kanalları kısalmalı) 

Kişilerin tam istihdamı  

 
 

ORGANİZASYON  
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Örgüt Yapısı 
 
• İşlevsel 
• Hizmetin türü, Coğrafi esaslı 
• Matris 
• Takım esaslı 
• Şebeke esaslı 

 

......... Hangi organizasyon yapısının 
uygun olup olmadığı ölçülerek bulunur... 

ORGANİZASYON 
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Matris Organizasyon 

Poliklinikler 

Beyin  ve  

Sinir Cerrahi 

Plastik 

Cerrahi 

Çocuk 

Cerrahi 

Göğüs 

Cerrahi 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 

Baş 

Hemşire 

Baş 

Hemşire 

Baş 

Hemşire 

İşlevlere 
göre   
(Cerrahi) 

Projelere göre 
(Hemşirelik Hizmetleri © ÜLGEN 



Çok Boyutlu Organizasyon 
Genel 

Müdür 

Beyin  Sinir 

Cerrahi  
Plastik 

Cerrahi 

Çocuk 

Cerrahi 

Göğüs 

Cerrahi 

Baş 

Hemşire 

Baş 

Hemşire 

Baş 

Hemşire 

DS 

Sayman 

DS 

Sayman 

DS 

Sayman 

İşlevlere 
göre 

Projelere göre (Hemşirelik Hizmetleri) 
    Mali ve İdari İşler 
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Şebeke Organizasyonu 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü 
 Nükleer Tıp 

Anesteziyoloji

Reanimasyon Radyoloji 

Patoloji 

Fizik Tedavi Hizm. 

Hemşirelik 

Hizmetleri 
Hemşirelik Hizm. Hasta Bakıcı Hizmeti 

 Rontgen X-Ray 

Ultrasonografi 
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YÖNETİM SÜRECİ 

Planlama Organizasyon Yürütme 

Yürütme: 
Çalışanları yönlendirme, emir ve kumanda etme, 
astları anlama, etkili iletişim sağlama, motive 
etme, takım çalışması ile etkili liderlik 
uygulama... 

TEMEL YÖNETİM BECERİLERİ 
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YÖNETİCİ NE  

YAPMALI ??? 

BU KADAR 
FARKLI 

ÖZELLİKTE 
KİŞİLER 
VARKEN… 

YÜRÜTME  
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Etkileme  liderin kullandığı güç kaynakları 
ile ilgili. 

 

Güç: 

• Başkalarını etkileyebilme yeteneği. 

• Başkalarını, kendi istediği yönde 
davranışa sevk edebilme 
yeteneği... 

LİDERLİK 
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Güç Kaynakları Sınıflaması 

Pozisyon  (Mevki) 
Güçleri 

 
•Yasal Güç 
•Zorlayıcı  Güç 
•Ödüllendirme Gücü 

Kişisel Güçler 

 
• Karizmatik  Güç :  
  Kişilik ile ilgili 

• Uzmanlık  Güç   :  
  Bilgi ve deneyim ile 

 ilgili 

LİDERLİK 

© ÜLGEN & SEMERCİÖZ 



LİDER ; büyük değişimlerin yarattığı yeni 
fırsatları yakalayabilen, belirsizlik ve tehlikelere 
rağmen bu fırsatları değerlendirerek kurumuna 
yeni açılımlar getirebilen kişidir. 
 

•Liderin rolü, yapılması gerekenin NE  olduğunu 
sormak, yani doğru olanı yapmak, 
 

•Yöneticinin rolü, de NASIL sorusunu 
cevaplamak, yani işi doğru yapmaktır. 

LİDERLİK 
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…………   LİDER’den  YÖNETİCİYE 

• BASİRETSİZ YÖNETİCİ 
– Vizyonda düşük, uygulamada düşük. Sürekli olarak kendini bu 

hale organizasyonun getirdiğinden şikayet eder. 

• HAYALCİ  YÖNETİCİ 
– Vizyonda yüksek, uygulamada düşük. 

• İŞ GÖREN YÖNETİCİ 
– Uygulamada yüksek, vizyonda düşük.  

• LİDER YÖNETİCİ 
– Uygulamada ve vizyonda yüksek  

LİDERLİK 
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LİDER YÖNETİCİLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 

•Vizyon yaratır 

•Takım kurar ve geliştirir 

•Değerleri açıklığa kavuşturur 

•Konum saptayabilir 

•İletişim kurabilir 

•Başkalarına güç verir 

•İnsan yetiştirir 

LİDERLİK 
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Yönetici 

Maddi / Beşeri Kaynaklar  

Ne Yapılacak?  Fiilen Yapma  Ne Yapıldı?  

KARAR  Uygulama  Kontrol  

YÜRÜTME VE  KARAR VERME 
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KARAR VERME SÜRECİ 

 

1. Amaç Belirleme / Sorun Tanımlama 

2. Amaç ve Sorunları İrdeleme, Öncelikleri Belirleme 

3. Çözüm Alternatiflerinin veya Seçeneklerinin 

Belirlenmesi 

4. Geliştirilen Alternatiflerin, Seçeneklerin İrdelenmesi 

5. Seçim Kriterini Belirleme ve Seçim Yapma 
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KARAR VERME SÜRECİ 

Amaçlarımızı Açıklarken Nelere Dikkat 
Etmeli?  

Belirleyeceğimiz amaç;  
 

– Faaliyete işaret etmeli 
– Faaliyet neticesi  istenen sonuç'a işaret 
etmeli 

– Ölçülebilir olmalı 
– Zaman ölçüsüne sahip olmalı 
– Öncelikler belirlenmiş olmalı 
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 Sorun Tanımlama    :  
• Ortaya çıkan engellerin 
tanımlanması 
 
 

• Engel'in kaldırılması 
• Varılacak Konum'un değiştirilmesi 

KARAR VERME SÜRECİ 
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YÖNETİM SÜRECİ 

Planlama Organizasyon Yürütme Kontrol 

Kontrol: 
İşlerin plana uygun olarak gerçekleştiğini izleme, 
geribildirim, eşzamanlı ve ileribildirimli kontrol 
teknikleri uygulama, sonuçları değerleme... 
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Planlama 
• Bilgi toplama, 
• Analiz yapma,  
• Varsayımların kurulması, 
• Tahmin ve öngörülerin 

yapılması,  
• Seçeneklerin 

belirlenmesi, 
•  Karar verme 

 
Organize etme 
• İşlerin gruplandırılması,  
• Emir komuta düzeni kurulması, 
• Bölümlendirme yapılması,  
• Yetki ve sorumluluklar, 
• İşgücü’nün belirlenmesi, 
• Merkezi ve yerel karar 

uygulamaları,  
• Çalışanların seçim ve atanması 

 

 

Yürütme 
• Çalışanları anlamak, 

• Etkili iletişim sağlamak, 

• Motivasyon sağlamak, 

• Etkili liderlik uygulamaları 

Kontrol 
• İşlerin yapılması ile 

ilgili,  

• Geribildirim,  

• Eşzamanlı ve 

• İleribildirimli kontrol 
teknikleri 

Yönetim Süreci 
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KONTROL 
Kontrol; 

Olayların planlarla karşılaştırılması,  

Olaylar planlardan ayrıldığı takdirde, gerekli 
düzeltmelerin yapılması ile ilgilidir.  

 

Kontrol fonksiyonu ile yönetici, gerçekleştirmek 
istediği amaçlara ne ölçüde ulaştığını 
belirler ve arada fark varsa miktarını ve 
nedenlerini araştırır. 
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KONTROL İŞLEVİNİN DÖRT ANA 

UNSURU: 

• Standartların belirlenmesi (planlama) 

• Fiili durumun belirlenmesi 

• Sapmaların belirlenmesi 

• Düzeltici önlemlerin alınması 

KONTROL 
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BAŞLICA STANDART TÜRLERİ:  

• Fiziksel standartlar:  

Fiziksel özellikler bakımından hammadde, malzeme, 

ürünlerin özellikleri 

• Maliyet standartları:  

Toplam maliyet, birim maliyet 

• Sermaye standartları:  

Toplam sermaye içindeki çalışma sermayesi, Toplam 

sermaye içindeki işletme sermayesi oranı 

• Gelir standartları:  

Satış tutarları, sermayeye oranla satış miktarı © ÜLGEN & SEMERCİÖZ 



• Standart olarak programlar 

• Ölçülemeyen standartlar 

Personelin kalitesi, moral ve motivasyon düzeyleri 

• Standart olarak amaç ve hedefler 

• Standart olarak bütçe  

Maliyet bütçesi, gelir bütçesi, kâr bütçesi 

• Standart olarak stratejik planlar 

BAŞLICA STANDART TÜRLERİ:  
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ÖRGÜTSEL KONTROL 

• İleriye destek verici kontrol 

• Süreçler ve İşlemler sırasında kontrol 

(Eşzamanlı)  

• Faaliyet sonrası Geri besleme şeklinde 

yapılan kontrol 
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ÖRGÜTSEL KONTROL 
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İYİ BİR KONTROL 
SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 

• İşin içeriğine uygun olmalı 

• Sapmaları haber vermeli 

• Süre belirlenmeli ve denetim bu sürenin 

sonunda yapılmalıdır 

• Geleceğe yönelik tahmine olanak vermeli 

• Değişken olmalı 

• Ekonomik ve anlaşılır olmalı 
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Sorular ?… 
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Teşekkürler… 

 
 

Prof.Dr. Hayri ÜLGEN 
hulgen@istanbul.edu.tr 
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