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KESİM BÎR

Dağın tepesine doğru hareket etmek için CEO’yu anlamak kritik bir ba
samaktır. Siz kovulmaktan sakınmalı, daha hızlı bir şekilde terfi almalı ve ken
dinizi yönetmek için hazırlamalısınız. Buna ek olarak, o tırmanmayı daha ke
yifli ve sizin için neşeli hale getirecektir.

BÖLÜM 1 Bir CEO ile doğrudan çalışmadan önce onlar gibi düşün
meyi öğrenebilirsiniz.

BÖLÜM 2 CEO’ların sahip olduğu 22 Yaşamsal Nitelik ve siz onlara
nasıl sahip olabilirsiniz.

BÖLÜM 3 1-8 arası Yaşamsal Nitelikler: Kendinizden emin olun,
davranışlarınızı kontrol alr nda tutun, kendinizi sürekli 
olarak geliştirin, dürüst olun, konuşmadan önce düşü
nün, özgür fikirli ve alçakgönüllü olun.

BÖLÜM 4 9-13 arası Yaşamsal Nitelikler: Kendi tarzınızın farkında
olun, cesaretli, esprili, tiyatral ve ayrıntılara önem veren 
biri olun.

BÖLÜM 5 14-22 arası Yaşamsal Nitelikler: Yönetm ek için istekli
olun, yanmızdakilerle savaşmaya hazır olun, hatalarınızı 
kabul edin, tutarlı olun, kibar, meraklı, esnek olun ve öy
küler anlatın.

BÖLÜM 6 Girişimciler ile profesyonel yöneticiler arasındaki farklı
lıklar ve onlar sizin ne tarz çalıştığınızı ve ne olmak istedi
ğinizi söyler.

BÖLÜM 7 Mükemmele yakın olmayan CEO’lara ilişkin bir uyarı ve
kötü örneklerden kaçınmayı nasıl öğrenirsiniz?
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BÖLÜM 1

TEMEL ARAÇLAR

Dağın [epesine çıkmak için m odem  dağcının gereksinim duyduğu aletler 
nelerdir?

Siz kariyer ömrünüz içinde bir CEO -yönetim kurulu başkam- olabilirsiniz. 
Bu yalnızca çok şanslı olanların, doğru okula gitmiş olanların, doğru insanları 
tanıyanların, ayrıcalıklı bir grubun eriştiği, ulaşılmaz olan bir nokta değildir. 
Yarının tepe yöneticileri oraya kendi yetenekleri ile gelecektir. Onların -ve si
zin- değerleriniz gerekli niteliklerden faydalanılması temeli üzerinde bulun
maktadır. Yeryüzünde izlenmesi gereken hiçbir “gizli” kalmış şey yoktur. Eğer 
onlardan biri olmak istiyorsanız, siz seçilmiş kişisinizdir.

Bu kitap kendi zirv elerine -henüz- ulaşamamış olan insanlar içindir. Dağın 
tepesine tırmanabilmek için onların bir sırt çantasına gereksinimleri vardır.

Bir şirketin faiklı seviyeleri boyunca manevra yapmak bir dağa tırmanmak 
ile benzerlikler taşır. Ben bu kitapta tepedeki insan olmak ve onlar gibi düşünme
yi öğrenmenin metaforu olarak dağa tırmanma ifadesini kullandım. Bir şirketin te
pesine ulaşmak için sizin tuzaklarla dolu ve zor bir yolu aşmanız gerekmektedir.

Kayalık yüksekliklere ulaşmak için ilk hareketiniz sağlam bir ayakkabı 
edinmek olmalıdır: Engelleri aşmak için gerekli olan ipleri öğrenmelisiniz, yo
la devam etmeyi ve yönetmeyi öğrenmelisiniz. Yaşamsal niteliklerin katı bir 
temeli sizin için sağlam bir temel oluşturacaktır. Sizden talep edilen şeyin ne 
olduğunu tam olarak bilmek sizi başkalarının önüne geçirecektir.

Gereksinim duyduğunuz sağlam ayakkabıyı elde etmek için bu ulaşılmaz 
gözüken noktalara daha önce ulaşmış olan kişilerden öğrenmeniz gereken şey
ler vardır. Şimdi sizin ihtiyacınız olan tek şey nereye tırmanacağınıza ve ne ka
dar yüksekliğe çıkacağınıza karar vermektir.

Deneyimli dağcıların bildikleri şeylerin ne olduğunu öğrenmek için, 
ben onların bulundukları yere, zirveye gittim. CEO’lar kendilerini yükseğe ta
şıyan kişilerdir. Ben bu en iyi dağcıların bazıları ile bir araya geldim ve onların 
deneyimlerine tanıklık ettim.

Belki çalıştığınız şirketin yönetim kurulu başkam olmak sizin çok fazla 
arzuladığınız bir şey değildir, fakat bunun yerine baş muhasebeci, satış elama
nı, yönetici ya da müdür, bölüm şefi, editör ya da içinde bulunduğunuz gru

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu

Teknik
Vurgu



bun başkanı olmak isteyebilirsiniz. Doğru araçlarla bu mümkündür.
Bu kitap size organizasyonların “şeflerinin” niteliklerini daha iyi anlamanızı 

amaçlamıştır. Bu niteliklere sahip olmanın nasıl gerçekleştirileceği anlatılmakta
dır. Kitap boyunca ben gerçek yönetim kurulu başkanlannın bakış açılarını yan
sıtmaya çalıştım. Onlar yıllar boyunca kendileri için bu tırmanışı başarılı bir şekil
de gerçekleştirmişlerdir ve kuruluşlarının en tepe noktasına ulaşmışlardır.

Hatırlatma: Belki de sizin şimdiki amacınız dağın tepesine ulaşmak de
ğildir. Tamam. (Siz bir “tırmanışçı” olmak yerine bir “uzun yürüyüşçü” olabi
lirsiniz. İşinizde yükselmek sizin için değerli bir durum olmayabilir. Ancak 
mutlaka işiniz hakkında bir amacınız vardır.

İplerin ne işe yaradıklarını öğrenmek bir sonraki saptamanın nerede ola
cağına karar vermek açısından önemlidir. Zirveye giden yolda neşeli olmak, 
keyif almak isteyebilirsiniz. Fakat hangi seviyede olursa olsun yalnızca iyi bir 
iş yapmak istiyorsanız bile bunun ödülünü almalısınız. Bu kitabı okunmaya de
ğer yapan şey budur.

Üstelik daha fazlası da var.
Eğer şeflerin nasıl düşündüklerini anlarsamz:

• Siz işinizden kovulmazsınız
• Daha hızlı bir şeküde terfi edersiniz
• Arzuladığınız yaşam standardma kavuşursunuz
• Ve -eğer bir gün Büyük patron, CEO olmaya karar verirseniz- doğru 
araçlara sahip olursunuz.

Eğer bir CEO için çalışıyorsanız onun önem verdiği şeylerin ne olduğu
nu bilmek önemlidir. Onun kısa dönemli ve uzun dönemli öncelikleri
nin ne olduğunu keşfetmeniz gerekmektedir. Onun içgüdüsel olarak iyi 
olduğu şeylerin ne olduğunu ve kör noktaların ne olduğunu bilmelisiniz.

Buna ek olarak işten çıkarılmaktan sakınmak ve belki de terfi 
almak için CEO'ııun düşünme tarzmm ekonomi odaklı olduğunu bil
m eniz gerekmektedir. Siz şirketinizin değerli bir ticari varlık olmasını 
istersiniz ve onun para kazanması ile sizin de para kazanacağınızı bil
melisiniz. Şirketin daha başarılı olmasının planlamasını anlamak için 
patronu tanımanıza gerek vardır. Onunla konuşmalı ve ona sorular 
sormalısmız. Onu çok fazla okumalısınız. Onunla görüşmek için fır
satlar yaratmalısınız. Onun bunu sizin için yapması gerekmesi man
tıklı değildir. Ve siz ne kadar yukarıya çıkarsanız, bu sizin için o ka
dar daha önemli olur.

-JERRY HENRY 
Başkan Yardımcısı, DuPont
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Siz işten çıkarılmaktan kaçınacaksınız.

En basit terimleriyle, patronu memnun eden çalışanlar işlerini koruyacaklardır. 
Pek çok insan bunda başarısız olmuşlardır, çünkü patronlarının istedikleri şey
den haberdar değillerdir. Eğer siz işin gerekleri ve patronun isteklerini göz ardı 
ederseniz, onun aptalca istekleri olduğunu düşünürseniz, "bu benim işim değil” 
diye düşünürseniz, işten çıkarılırsınız.

Patronunuzu anlamak, ona ve onun etrafındaki kişilere- değerlerinin ne 
olduğunu sormak kadar basit olabilir. Örnek olarak, onun önem verdiği “tarih
leri” ve “görevleri” öğrenebilirsiniz. Böylece iş aktivitenizi son bitiriş tarihini 
bilerek gerçekleştirebilirsiniz. Ona neyin bitirildiğini ve ne zaman bitirildiğini 
söyleyin. Ve bir sonraki görevin ne olduğunu ve ne zamana kadar bitirilmesi 
gerektiğini öğrenin. Bu, bu kadar temeldir.

Patronu anlamak kariyer başarısı için önemlidir. Ben işimde bazı şey
leri yarım yamalak yaptığım zaman, bu genellikle benden beklenen  
şeyi anlamamış olmamdan kaynaklanmaktadır. Sırtımı koltuğa daya
yıp bana yapacağım işin söylenmesini beklemişimdir. Şimdi ise daha 
iyisinin n e  olduğunu biliyorum. Ben sizin için ne önemlidir diye sora
rım. Mutlak olarak gerekli olan şey nedir? Patronu anlamak bana gü
ven verir.

-TAMMY TIEKNEY 
Editör, Kansas City Business Journal

Uluslararası bir pazarlama şirketinin başkan yardımcısı olan son dönem 
müşterilerimden birisi bana “Benim CEO’mun hobisi yazılı sözcüklerdir. O 
uçakta roman yerine dilbilgisi üzerine bir kitap okur. Kötü bir dilbilgisi kullan
mak kovulmanıza neden olmaz fakat iyi bir dilbilgisine sahip olmanız sizin 
onun söylediklerini daha kolay anlamanızı sağlayacaktır,” demişti.

Siz terfi edeceksiniz.

Patronlar her zaman için kimin terfi ettirileceğinin planlamasını yaparlar. Üst dü
zey insanlar bir gecede işlerinden olabilirler. Sizin şirket liderleriniz ve sizin şir
ket rakipleriniz sürekli olarak “en iyiyi kapmak” için arayış içindedir ve bu kişile
ri işten çıkardıklarının yerine alacaklardır.

Terfi almak için dahi olmaya gerek yoktur. O, ayrıntılar konusunda sü
rekli bir dikkat, azim, etkin şefleri anlayış ve bir sonraki kişiden biraz daha faz
lasını yapmayı gerektirir.

Büyük bir enerji şirketinüı finans yönetici olarak çalışan bir arkadaşım 
bana “Ben bunu kendi patronumdan öğrendim. O bazen yanında çalışanlara
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destek verir, bazen bu desteğini çeker. Terfi etmesini istediği kişilere desteği
ni sürekli olarak verecektir,” demişti.

Siz CEO’nuzun çalışanlar arasında bir sıralama yapıp yapmadığını an
lamalısınız. CEO, kendi düşüncesini şirket kültürüne yansıtmak ama
cıyla orada bulunmaktadır. Onun nasıl biri olduğunu anlamak bu or
ganizasyon içinde onun değerinin ne olduğunu anlamada size yar
dımcı olacaktır.

-CAROLYN DUFF 
Başkan, Womenworks, Inc. ve 

Kadınlar Birlikte Çalıştığı Zaman 
kitabının yazan

Siz arzu ettiğiniz iş yaşam niteliğine sahip olacaksınız.

Yaşamınızın büyük bir bölümünü işte geçirirsiniz. Siz büyük bir olasılıkla gü
ne lanet okuyarak değil, mutlulukla başlamak istersiniz. Yaşamlarında doğru 
malzemeyi kullanan insanlar böyle bir mutluluğa sahip olacaklardır.

Profesyonel iş yaşantısı büyük bir eğlence kaynağı olabilir. O genel bir 
zenginlik yaratacaktır ve kişinin işsizliğin olumsuz durumundan kaçınmasına 
yardımcı olacaktır.

Patronu anlamak onun sizin hakkınızda nasıl düşünebileceğini belir
leyecektir. Bu, böyle bir durum karşısında Clint Eastwood, ya da 
Bettle Bailey ya da CEO’ııun nasıl davranacağını kendi kendinize sor
manıza benzemektedir. Bunu bu şekilde düşünmek eğlenceli olabilir.
Bu durumun olumsuz tarafı ise bu kişilerin size gelip kendi çözüm  
önerilerini söylemeyecek olmalarıdır. Onların yaratıcılıklarını kulla
namazsınız. Durumun olumlu yönü ise eğer onlar çok deneyimli bir 
CEO’ya sahiplerse, en iyi yargılama gücünü kullanarak olayların ola
ğan ve olağandışı gidişatını yönlendireceklerdir— bu kişiye öykünm e
si gerekmektedir. Çalışanların karar vermek zorunda oldukları soru 
benim CEO ’m  gerçekten bu kadar iyi midir?

—GREGG MİLLER 
Başkan, RACOM Corporation

Benim konuştuğum çok başarılı bir sekreter (patronunun güvenini sarsma
mak için isminin kullanılmasına izin vermedi) yaptığı işlere ek olarak patronunun 
değer verdiği şeyleri öğrenmek için çaba göstermektedir. “Ben onun telefonla 
konuşmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı kişilerin kim olduklarını biliyorum. 
Eğer o akşam 8.30’a kadar kalacaksa, ben de o saate kadar kalırım. Onun yarat-
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ıruş olduğu imajı ve onu nasıl desteklediğini biliyorum. Ne zaman destek istediği
ni, ne zaman yardıma gereksinim duyduğunu bilirim. Yüksek konumu nedeniy
le bir nevi onun koruyuculuğunu üstlenirim.” O bana çekmecesinden masanın 
bir fotoğrafını çıkardı. “Bir hafta önce ayrıldığında böyle görünüyordu. O, döndü
ğünde her şeyin yerli yerinde olmasına çok önem verir. Uzun süreli ayrılışlarına 
karşın her şeyi denetim altında tutmak istemektedir.”

Bu sekreter CEO’sunun iş gereksinimlerini anlamak ve bu yönde dav
ranmak konusunda nasıl ödüllendirilmiştir?

O düzenli olarak artan maaşlı işinde uzun yıllar boyunca çalışmak dışın
da -başkanlığa- terfi etmiştir. Onun patronu kendi özel yatırımı olarak ayrı bir 
şirket kurmuş ve başkanlığa onu getirmiştir. “Çünkü o tüm işleri en iyi şekilde 
yapıyordu” diye açıklamıştır. Onun CEO’su yılbaşında ona bir mink kürk hedi
ye etmiştir. Sağlık koşulları nedeniyle bürosunu kentin başka bir bölgesine ta
şımıştır. Sekreter bir CEO’ya dönüşmüştür ve onun kocası düzenli olarak hafta 
sonlarında CEO’nun yazlık evini kullanmaktadır. O, yüksek standartlı çalışma 
yaşantısından hoşnuttur.

Eğer bir gün büyük Patron olmak istediğinize karar verirseniz, doğru araçlara 
sahip olursunuz.

Gerçek olan şey sizin bir CEO olmadan önce, bir CEO gibi düşünmeye gerek
sinim duyanızdır. En üst derecede davranan insanlar gerçekten “bir numara” 
gibi düşünürler. Onlar çabalarını belli bir amaca yönlendirmeyi öğrenmişler
dir. Zamanı belli bir çerçeve içinde kullanırlar. Her iş onlar için basit ve işleyi
şi olan bir duruma dönüşmektedir. Bir üst düzey tırmanışçı olduktan sonra, 
pek çok gizem sizin için açık olacaktır. Bu kitabın amacı elde etmeden önce 
onları görünür kılmaktır.

Eğer bir gün şefin koltuğuna oturmak istiyorsanız, onun bu koltuğu el
de etm ek için yaptığı şeyleri anlamak daha iyi bir fikirdir. Aynı hataları 
yapmayın; onun farklı olarak yaptığı şeyleri öğrenin ve onu yapın. Ve 
er ya da geç kendinizi onun koltuğuna otururken bulacaksınız.

—JEFF BARENS 
Başkan, Barens Group

Eğer sizin kariyer planlarınız içinde, bu dünyayı anlamaya çalışmaktan 
önce şirket başkanlannın kademe zinciri içinde yakın olarak çalışmak varsa, 
daha çok beklersiniz. Eğer patronu anlamanın gerçekten önemli olmadığı so
nucuna ulaşmışsanız, ihtiyacımz olan tek şeyin işinizi yapmak olduğunu düşü
nüyorsanız, yanlış yoldasınız demektir. Eğer kendi seviyenizde bunun kritik 
olmadığını düşünüyorsanız, siz yanlış düşünüyorsunuzdur. Ve eğer bir şef gibi
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düşünmenin bu unvana sahip olanak kadar gerekli olmadığım düşünüyorsa
nız, siz hedeften gerçekten uzaklaşmışsınız demektir.

Sorun çalışanların işlerin kendilerine ilişkin bölümüne saplanıp kala
rak işi bir biiciin olarak görememelerinde yatmaktadır. CEO tüm ya
pıya ilişkin bir bakış açısına sahiptir. Çalışanlar bunu kavramak ve 
onunla çalışmaya alışkın olmalıdır.

-PHIL WILKINSON 
Müdür, Network Programs, Inc

Çalışanlar yanlış olarak ben işimle çok fazla meşgulüm diye düşünürler. Ve . 
koşullar ne olursa olsun, eğer herhangi birisi bunu anlamak benim patronumun gö
revi olmalıdır diye düşünüyorsa, ideal koşullara ulaşması için uzun zaman boyunca 
beklemesi gerekecektir. Bir bilgisayar firması muhasebe müdürü bana “Ben 
CEO’dan tıpkı bir vebalıymış gibi sakınırım. Ben yalnızca işimi yapanm. Onun bana 
biraz daha fazla dikkat etmesini isterdim. Ancak o beni yalnız bırakmaktan hoşnut
tur. Ancak ben de, benim emrimde çalışanlara aynı şekilde davranıyorum,” demişti.

Zaman zaman, bililerinin insanlarla, yeterince ilgilenmediğini söyledikleri
ni duymuştum. Bu beni derin bir şekilde incitir. Eğer onlar beni tanıyor
larsa, benim onlarla ilgili olduğumu bilirler. Bu yanlış anlama patronların 
çalışanlarıyla ilgilenmediklerine dair bazı genellemelerden kaynaklanmak
tadır. . . . fakat ben yanlış anlaşılmayı anlayabilirim. Ben şirkette çalışma
ya yeni başlayan genç bir çalışan iken benim yarım saatte öğle yemeğimi 
yememe karşın, patronumun birbuçuk saat boyunca yemek masasında 
kalmasını yanlış olarak CEO hiçbir kaygıya sahip değil ve yapacak pek faz
la işi yok şeklinde değerlendirmiştim. Şimdi onun konumunda biri olarak, 
tepede taşınacak çok fazla ağır yük olmamasına karşın, onun hâlâ çok zor 
bir görev olduğunu bili)rorum.

-JACK LUNDBERG 
Başkan, Denver Sala /  Svedala Industries

Siz, CEO’nun rolü ve gücü azalmıyor mu diye sorabilirsiniz? Şirketler siste
mi baş aşağı ederek şefleri merdivenin en üst basamağı yerine, en alt basamağına 
koymakta, ve böylece onlar gerçekte kendi çalışanlarına hizmet etmekte değil 
midir? Tepeden diktatörce karar vermek yerine ekip olarak karar verme sistemi 
yerleşmekte değil midir? Artık çalışanlar yönetim kademesi tarafından daha fazla 
yetki ile donatılmış değil midir? Ve bütün bunlar CEO’nun artık önemli olmadığı 
anlamına gelmekte değil midir? Hayır. Kesinlikle hayır. Ne şimdi ne de gelecekte.

Herhangi bir boyuta sahip her grup bir yöneticiye, karar vermek için so
rumluluk alacak ekipleri yönlendirecek, fikirler satacak, krizleri yönetecek bi-
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dne gereksinim duymaktadır. Bu kişi kendinden önce zirveye ulaşmış olanla
rın görevlerini yerine getirecektir. Zirveye giden yollar çok dardır. Çok fazla 
olanak yoktur. Bir yönetici bir ivme verir ve diğerleri onu destekler. Eğer is
terseniz bu yönetici siz olabilirsiniz. Bu, sorumluluğu almanıza bağlıdır.

Bir CEO olabilmek için nasıl bir tutku gerekmektedir? Kendinizden  
yukarıda olan insanları anlayın. Sonuç elde edin.

—LOLA SCO BEY 
Başkan, Audi-therapy Inc.

Bu kendi kendini gerçekleştiren bir öngörmedir. Siz CEO’lar hakkındaki 
bilgiyi CEO’lardan öğrenirsiniz. Siz yaşamsal nitelikler elde edersiniz. İnsan ka
labalığından sıyrılarak çabalarınızın ortaya çıkmasını sağlarsınız. Bir lider ola
rak ön plana çıkarsınız. İleri doğru adım atarsınız. Zirveye ulaşırsınız. Siz tır
manmaya çalışan diğerleri için erişilmez bir değere sahipsinizdir. Sizin rolü
nüz ve gücünüz yalnızca yükselmektir.

Siz kazanacak kişisinizdir. Daha iyisinin ne olduğunu kavrayacak kişisi- 
nizdir. Benim görevim normalde sizi CEO olmaya yaklaştırmak; onların kendi 
mistik kapılarını açmak ve sizin üzerinizdeki güçlerini ortadan kaldırmaktır. 
Siz ne kadar iyi olursanız, arzuladığınız ve gereksinim duyduğunuz şeyi tam 
olarak gerçekleştirmek için daha iyisini yapacaksınız. Patronunuzla daha etkin 
bir şekilde ilgili olacaksınız—ve zaman içinde şef olmak için gerekli olan araç
lara sahip olacaksınız.

Şefin davranış modelini kavramak güçlü insanlarla yapay bir şekilde sa
mimi olmak anlamına gelmemektedir. O, aynı seviyede olduğunuz insanlar 
arasmda böyle bir dostluğa sahip olma nedeniyle gösteriş yapmanız anlamına 
da gelmemektedir. Bir patron ile dost olmak caka satılacak bir durum değildir. 
Amaç lideri daha iyi anlamak ve böylece onunla daha iyi bir şekilde çalışmak
tır. Onun değer verdiği şeylerin ne olduğunu anlayın, kendinize ilişkin sorun
ları en alt seviyeye indirin, çalışma şeklinizi yapılandırın ve bir gün bu işi iste
yip istemediğinize karar verin.

Basit bir şekilde patronunuz en iyi müşterinizmiş gibi davranm-onıın 
hakkmda bilgi sahibi olun.

-JOEL A. SCHLEICHER 
COO, Nextel Communications, Inc.

CEO Gibi Düşünmek kitabı iki kısma ayrılmıştır. Kısım Bir başarılı şefin 
sahip olduğu 22 yaşamsal niteliği ve onlara nasıl sahip olacağınızı anlatmakta
dır. Bazı insanların neden zirveye ulaştıkları ve bazılarının neden ulaşamadık
larının sırrı ortaya konulmaktadır. Hiç kimse kendisi üzerinde bilinmeyen bir 
gücün hüküm sürmesini istemez. Eğer doğru yolu izliyorsanız ve doğru ipleri
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kullanıyorsanız gücün zirvesine ulaşan kişi siz olacaksınız.
Bu kitap bu gerekli nitelikleri hızlı bir şekilde elde etmeniz için 22 yaşamsal 

niteliği öğrenmenizi amaçlamaktadır. Mükemmele yakın bir modele sahip olarak, 
kendi gelişiminizi daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 3, 4, ve 5. bölümleri ta
mamladığınız zaman kendinizde ve başkalanna bakışınızda edindiğiniz değişiklikle
ri açık bir şekilde göreceksiniz.

Girişimci şef ile profesyonel yönetici arasındaki büyük ve küçük farklı
lıkları öğreneceksiniz. Bunları anlamanız yukarı doğru tırmanırken yapacağı
nız hataların en aza inmesini sağlayacaktır.

Siz, mükemmele yakın şefler ile mükemmel olmayan şefler hakkında bil-. 
gilenerek başlayacaksınız. Gerçek olan şudur ki bazen 22 yaşamsal nitelikten 
yoksun olan bazılan çok yüksek noktalarda başarılı olarak gözükebilirler. Bu 
sizin tırmanmanızda bir engel yaratacaktır. Sizin için gerekli olan şey mükem
mele yakın olmayan şeflerden yanlış dersler öğrenmemektir.

Kısım İki, harekete geçmeye ilişkin bölümdür. İlk olarak, şef olmak için 
gerekli nitelikleri geliştirirsiniz, daha sonra bunları uygulamaya sokarsınız. Bu, 
başka tırmanışçılann tepeye ulaşmak için hangi yolu takip ettiklerini bilmenizi 
istemeniz anlamına gelmektedir. Daha sonraki bölümlerde “iki numara” dan 
“bir numara”ya geçmenin yollan gösterilmektedir.

Siz ayrıca şeflerin ne yaptıklarını açık bir şekilde görecek ve onlara bun
ları yapmaları için neler ödendiğini öğrenecekseniz. “Üst düzey dağcılar”ın 
gerçekte ne yaptıklannı okumak, onlann etraflanndaki insanlardan istedikleri 
şey, ve tepedeki dünyanın bakış açısı ortaya konmaktadır.

En iyi tarafından bakıldığında bir şirketin tepesine tırmanmak eğlenceli, 
keyif verici ve içinde bulunulması gereken bir etkinliktir. Eğer hazırlıklı değil
seniz, o sefil bir felakete dönüşebilir. Doğnı bilgilenme ile dostça bir savaşın 
keyfini sürebilirsiniz ve karşınıza çıkan engelleri aşabilirsiniz.

TEMELARAÇLAR 
ÖZET

Şeflerin nasıl davrandıklarını anlarsanız -ve bir şef olmadan önce onlar 
gibi düşünmeyi öğrenirseniz- en kısa zaman içinde onlardan biri olursunuz. 

Siz ayrıca;
• işten çıkarılmaktan sakınmış olursunuz,
• daha hızlı bir şekilde terfi edersiniz ve,
• istediğiniz ve hak ettiğiniz iş yaşam standardının keyfini sürersiniz.
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BÖLÜM 2

DOĞRU İPLER

En temel tırmanma araçlarını anlamak

Benim Aslanlar Kükremeye Gereksinim Duymaz (Lions Don’t Need to Roar, 
1992) kitabımda başarılı insanlar üzerinde incelemelerde bulunmuştum. Kita
bı hazırlarken kendi alanlarında başarılı olan çok sayıda insan ile röportaj yap
tım. Kitabım için yüzden fazla kişi ile yüz yüze görüştüm. Bunlar arasında 
Avis, Colgate, ARCO, Heinz, Adolph Coors, MTV, Time-Warner, General Inst
ruments, Pan Am, ve ESPN gibi firmaların CEO’ları bulunmaktadır. Ayrıca eski 
ABD başkan adayı Senatör Gary Hart, emekli amiral Elmo Zumwalt Wall Street 
Journal editörü ve çok satan kitapların yazarları bulunmaktadır. Bu kitaplar 
arasında Köpekbalıkları ile Nasıl Yüzersiniz (How to Swim with the Sharks), 
Annenizin Asla Öğretmediği Oyoınlar (Games Mother Never Thought You) ve 
Bir Hastalığın Anatomisi (Anatomy of an Illness) gibi kitaplar bulunmaktadır. 
Çok sayıda konuşmanın sonucu olarak bu insanlann nasıl düşündükleri, dav
randıkları ve diğer insanlardan ayrılan yönlerini anlama fırsatı buldum.

Bir CEO Nedir?

Bir CEO bir firmanın Yönetim Kurulu Başkam’dır. Bir şirketin yöneti
mini üstlenmiş olan bireyi tanımlamaktadır. Teorik olarak, CEO doğru za
manda doğru iş alanında doğru yönetimde bulunan kişidir. O bir alan yö
neticisi olarak adlandırılabilir.

Bu unvanın sözcük anlamı gerçek önem ini ortaya koymaktadır. 
Onım yasal anlamı şirketin "başkan”ı olarak resmi imza atma yetkilisi an
lamına gelmektedir. Uluslararası alanda CEO “Yönetim direktörü” ola
rak görev yapmaktadır.

Şirket içinde çok sayıda şef bulunabilir: Personel Şefi, Operasyon Şefi, 
Finans Şefi, Muhasebe Şefi, Yatırım Bölümü Şefi, vb. görevler bulunmaktadır.

Operasyon Şefi zaman zaman yönetim kurulu başkanına vekalet 
eder. Yönetim kademesinde ikinci sırada gelmektedir.

Finans Şefi genel olarak CEO’ya raporlar sunar. Bilgi İşlem Şefi ise şir
ketin kendi içinde ve dışarıyla bağlantılı olarak çalışmalar yürütür. Farklı 
organizasyonlarda farklı uygulamalar olabilmesine karşı, genel olarak işle
yiş bu tarzda yürütülmektedir.

Bu kitap resmi unvanlara bağlı olmaksızın organizasyon içinde üst 
düzey görev yapan kişilerin davranış modellerini ele almaktadır.
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