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Önsöz
Eko no mi nin, de mok ra si nin, kül tü rün, po li ti ka nın gi de rek kü re sel leş me si, do la yı sıy la 

ka os ve kriz le rin de kü re sel leş me si, ör güt le rin di na mik ve be lir siz lik ler le do lu bir çev re de 
fa ali yet le ri ni sür dür me le ri ni ge rek li kıl mak ta dır. Bunun yanı sıra ister kâr amaçlı, ister kâr 
amaçsız örgüt olsun, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet koşullarında faaliyette bulun-
malıdır. Bu iki olay ve ol gu, eş de yim le ger çek lik, tüm ör güt le rin ge le cek yö ne lim li amaç, 
he def ve plan la ma ça lış ma la rın da bu lun ma la rı nı ge rek li kıl mak ta dır. Zi ra kâr amaç lı bir 
iş let me ise niz kâr el de et mek, var lı ğı nı zı sür dür mek, re ka bet çi ol mak, bü yü mek ve de ğiş-
mek ve sür dü rü le bi lir ol mak zo run lu lu ğu nuz bu lun mak ta dır. Kâr amaçsız bir örgütte ise, 
kârın yerini gelir almakta ve diğer amaçlar aynı kalmaktadır. Dev let, Ye rel Yö ne tim, Ka mu 
Yö ne ti mi, Si vil Top lum Ku ru luş la rı ör gü tü ol ma nız bü yü mek, re ka bet çi ol mak, ge lir el de 
et mek, sür dü rü le bi lir ol mak amaç la rın dan vaz geç me niz an la mı na gel me mek te dir. Hat ta 
kâr amaç sız ör güt ler için bu amaç lar en az iş let me ler de ki ka dar güç lü dür. 

Örgütleri kâr amaçlı ve kâr amaçsız örgütler olarak kolayca ayırabiliyoruz. Şunu 
bilmekte de fayda vardır ki tüm örgütler kâr amaçlı değildir ancak, tüm örgütler gelir 
amaçlıdır. Bu cümleden yola çıkarak, tüm örgütlerin yukarıda sözü edilen dinamik çevre 
bağlamında bugünü ve geleceği analiz ederek, amaçlarının doğal sonucu olarak geleceğe 
hazırlanmaları gereklidir. Bu da bizi “tüm örgütler stratejik yönetime sahip olmalıdırlar” 
savına ulaştırmaktadır.

Bu sap ta ma lar bağ la mın da eli niz de ki ki tap ha zır lan mış tır. Baş ta iş let me ler ol mak üze-
re, ge lir amaç lı ör güt le rin vaz ge çil mez amaç la rı için stra te jik yö ne tim le il gi len me le ri zo-
run lu lu ğu bu lun mak ta dır.

Stra te jik Yö ne tim le il gi li bir çok ta nım bu lun mak la bir lik te ta nım la rın or tak vur gu su 
şöy le dir: 

Stra te jik Yö ne tim; dış ve iç çev re nin ana li zi, viz yon, mis yon, amaç ve he def ola rak 
stra te jik ni ye tin or ta ya ko nul ma sı, ni yet le rin ge re ği ni ya pa cak stra te ji le rin be lir len me si, 
ana li zi ve se çi mi, stra te ji le rin li der lik ka rar lı ğıy la uy gu lan ma sı ve so nuç la rın yi ne ön ce den 
be lir le nen kri ter ler le, per for mans öl çü le riy le öl çül me si ve ye ni den de ğer len dir me ya pıl-
ma sı dır. 

Stra te jik Yö ne tim için ana liz kav ra mı bağ la mın da bir be tim le me ya da sap ta ma yap-
mak ge re kir se, “Stra te jik Yö ne tim, du rum (çev re) ana li zi, amaç ve he def ana li zi, stra te ji 
ana li zi, uy gu la ma ve per for mans ana li zin den iba ret tir” gi bi bir yar gı ya ula şa bi li riz. 

Stra te jik Yö ne tim için viz yon, mis yon, amaç, he def, tak tik, po li ti ka, plan, büt çe ve 
per for mans de ğer len dir me baş lı ca kav ram lar dır. Du rum ana li zi stra te jik ni yet hi ye rar-
şi sin den ön ce ge lir. Du rum ana li zi de dış çev re ana li zi ve iç çev re ana li zin den olu şur. Dış 
çev re nin ana li zi ge nel dış çev re, re ka bet çi dış çev re ve ra kip le rin ana li zi ol mak üze re üç 
bo yut lu dur. İç çev re ana li zin de kri tik ba şa rı fak tör le ri, de ğer zin ci ri ve çe kir dek sü reç ler 
ne le rin ana liz edi le ce ği ne yö ne lik çer çe ve ler dir. Bu çer çe ve ler bağ la mın da ör güt içi güç lü 
ve za yıf yön ler; den ge li skor kart la rı, SWOT ana li zi, sa yı sal yön tem ler ve ni te lik sel yön-
tem ler ile de ğer len di ri lir.

Stra te jik ni yet hi ye rar şi si, stra te jik çev re ana li zin den son ra or ta ya çı kar. Üst dü zey yö-
ne ti ci ler viz yon ve mis yon bil dir ge le ri ni be lir ler ler. Da ha son ra or ta ba sa mak yö ne ti ci-
le ri nin de kat kı la rıy la amaç ve he defler be lir le nir. Son ra sın da alt ba sa mak yö ne ti ci le rin 
kat kı la rıy la or ta ba sa mak yö ne ti ci le ri üst dü zey yö ne ti ci le riy le ko or di ne li ola rak viz yon, 
mis yon, amaç ve he defle ri esas ola rak plan ve büt çe le ri oluş tu rur lar. Stra te jik ni yet hi ye-
rar şi si nin be lir len me sin de ve uy gu lan ma sın da ön ce lik le üst dü zey yö ne ti ci le rin ka rar lı lı ğı 
ve li der li ği önem ka za nır. Ya nı sı ra viz yon, mis yon, amaç, he def, plan ve büt çe den olu şan 
stra te jik ni yet hi ye rar şi nin uyum laş tı rıl ma sı da li der lik yet kin li ği ara sın da yer alır. 
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Stra te jik ni yet hi ye rar şi sin den son ra stra te ji le rin ge liş ti ril me si ge re kir. Bir den faz-
la iş ko lun da ve da lın da, bir den faz la sek tör de fa ali yet te bu lu nan bir iş let me top lu lu ğu 
ön ce lik le şir ket dü ze yin de stra te ji ler ge liş ti ril me li dir. Son ra sın da tek tek iş let me ler, onun 
aka bin de de ope ras yo nel (iş lev sel, fonk si yo nel) dü zey de stra te ji le rin be lir len me si ge re kir. 
Kuş ku suz iş let me ve şir ket ler bü yü dük çe ulus la ra ra sı laş ma ya baş lar lar ki bu aşa ma da da 
ulus la ra ra sı stra te ji ler dev re ye gi rer. Bu du rum da ulus la ra ra sı stra te ji ler, stra te ji hi ye rar şi-
si nin en ba şın da yer alır. Onu şir ket, iş let me ve ope ras yo nel stra te ji ler ta kip eder. 

Son ra ki aşa ma stra te ji le rin uy gu lan ma sı ve li der lik tir. Tüm ana liz ler ya pı lıp stra te ji-
le rin se çil me sin den son ra bun la rın uy gu lan ma sı, et kin li der lik le uy gu lan ma sı ge rek li dir. 
Bu nok ta da ör güt ya pı sı, ör güt kül tü rü ve ye ni den ya pı lan ma önem li dir. Top lam Ka li te 
Yö ne ti mi de et ki li uy gu la ma la rın ba şın da yer al mak ta dır. 

Son ev re de stra te jik de ğer len dir me ve kon trol yer alır. Bu ev re de per for mans öl çü mü, 
dü zel ti ci fa ali yet ler ve al ter na tif plan lar yer alır. Et ki li lik, et kin lik, kâr lı lık, pa zar pa yı, ya-
tı rı mın ge ri dö nüş ora nı gi bi kri ter le rin ya nı sı ra ka li te, ye ni lik çi lik, müş te ri mem nu ni ye ti 
ve tat mi ni, ya ra tı cı lık, bü tün le şik per for mans gi bi per for mans kri ter le ri de bu lun mak ta dır.  

Stra te jik Yö ne tim ki ta bı, kı sa bir sü re içe ri sin de, pek çok ki şi nin yo ğun eme ğiy le ha zır-
lan dı. Baş ta ya zar la rı mız ol mak üze re bu ki ta bın or ta ya çık ma sı için bü yük bir ti tiz lik le ve 
hız la ça lı şan tüm per so ne le iç ten te şek kür le ri mi zi su nu yo ruz. 

Ki ta bı mı zın siz öğ ren ci le ri mi ze ve tüm oku yu cu la ra ya rar lı ol ma sı di le ğiy le…
 

Edi törler
Prof.Dr. Ali AKDEMİR

Prof.Dr. İbrahim Ce mil ULU KAN
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Stratejik yönetim kavramını ve ilişkili ana kavramlarını tanımlayabilecek,
Stratejik yönetim ekibinin üyelerini sıralayabilecek,
Stratejik yönetimin karakteristiklerini özetleyebilecek,
Stratejik yönetimin amacını açıklayabilecek,
Stratejik yönetimin paydaşlarını ve sürecini açıklayabilecek,
Stratejik yönetimde yararlanılan araçları sıralayabilecek
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.
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•	 İşletme	
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•	 Stratejik	yönetimin	ana	
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GİRİŞ
Günümüzde işletmeler, en genel anlamında da tüm örgütler dinamik, değişen bir 
çevrede varlıklarını sürdürmektedirler. Dinamik dış çevre örgütlerin faaliyetlerini 
etkilediği gibi, sonuçlarını da etkilemektedir. Dahası paydaşlarının beklentilerine 
de hizmet vermek durumundadır örgütler... Ortaklar, tedarikçiler, çalışanlar, tüke-
ticiler, devlet, vb. paydaşlar işletmeden ve örgütlerden çeşitli beklentilere sahiptir.

Dış çevreyle etkileşimi sağlamak, var olmak ve paydaşların istemlerini kar-
şılamak için işletmeler dâhil tüm örgütler olağan (rutin) işlere yönelik yönetsel 
çalışmalar yanında geleceğe ve değişime yönelik faaliyetlerde de bulunmak duru-
mundadırlar. Bu da stratejik yönetim demektir.

Kâr amaçlı, amaçsız tüm örgütler stratejik yönetim faaliyetlerine girmelidirler.
Vizyon, amaç, hedef ve stratejilerini belirleyip sonuçları ölçüp değerlendirme-

lidirler. Bu yönüyle stratejik yönetimin ana kavramları vizyon, misyon, amaç, he-
def, stratejinin yansıra politika ve taktik kavramlarından oluşur. 

Vizyon gelecekte varmak istediğimiz nitelikli hedefi açıklarken, misyon şimdi 
başardığımızı açıklar ve tanımlar.

Genel nitelikli vizyon ve misyonun yanı sıra daha spesifik amaç ve hedefler 
vardır. Niteliksel olarak varılacak noktaları amaç açıklarken konu spesifik, zaman 
sınırı belirli niceliksel noktalar ise hedeflerle açıklanır.

Amaç ve hedefler vizyon ve misyona hizmet ederken amaç ve hedeflere de 
planlar ve bütçeler hizmet eder. Amaç ve hedeflerin gereği planlarla yapılır ve 
onlara kaynak tahsisi de bütçe olur. Amaçların, hedeflerin ve planlara ilişkin faa-
liyetlerin rakamsal ifadesi bütçelerdir.

STRATEJİK YÖNETİMİN TANIMI VE ANA 
KAVRAMLARI
Stratejik yönetim günümüzde tüm işletmelerin gelecek planı ve değişim yönetimi 
aracı olarak yararlanılması gereken bir yönetim yaklaşımıdır. Sadece işletmeleri 
değil tüm örgütleri ilgilendirir.

Stratejik yönetim işletmelerden başka ne tür örgütleri ilgilendirmektedir?

Temel Kavramlar

Stratejik Yönetimin ana 
kavramları vizyon, misyon, 
amaç, hedef, stratejinin 
yanı sıra politika ve taktik 
kavramlarıdır.

1



Stratejik Yönetim4

Stratejik yönetim ya da eş anlatımla stratejik planlama daha çok işletmecilik 
ile anılmaktadır. Uluslararası işletmelerde, holdinglerde, çeşitli iş kolları ve dal-
larından oluşan şirket gruplarında yaygınlıkla uygulama alanı bulan bir yönetim 
konusu olmakla birlikte, günümüzde kâr amaçlı ya da kâr amaçsız tüm örgütleri 
kapsamaktadır.

Dolayısıyla stratejik yönetim, kâr amaçlı işletmelerin yanı sıra, kâr amaçsız 
ancak gelir ve hizmet amacı taşıyan örgütlerde de kullanılmaktadır. Gelir ve hiz-
met amaçlı olmak; kamu kurumlarını, en geniş anlamda devleti, yerel yönetimleri 
ve STK’ları (Sivil Toplum Kuruluşları) da kapsama alanına almaktadır. Çünkü. 
hizmet amaçlı, misyon temelli kurulmuş olan kamu kurumları, yerel yönetim-
ler, STK’lar ve devlet kâr amaçsız örgütler olmakla birlikte hepsinin gelir yarat-
ma amacı vardır. Bu arada kâr amaçlı ve kâr amaçsız tüm örgütlerin gelir amaçlı 
olduğunu da vurgulamalıyız. Kâr amaçsız da olsa tüm örgütler gelirsiz bir şey 
yapamazlar. Dolayısıyla “tüm örgütler gelir amaçlıdır” yargısını geliştirebiliriz. Bu 
noktada “gelir amaçlı örgütler” şeklindeki bir başlığın “kâr ve kâr amaçsız örgüt-
ler” şeklindeki başlıktan daha genel nitelikte olduğunu da belirtelim

Gelir en genel anlamda örgütleri kategorize etmede yararlanılan tema ve kavram 
iken, örgüt kavramı işletme, şirket, yerel yönetim, kamu kurumu, devlet kavramla-
rına göre daha genel kavramdır.

Gelir ve kâr arasındaki farkı açıklayınız. Bu konuda muhasebe kitapları sizlere yar-
dımcı olacaktır.

Bu bağlamda stratejik yönetimle ilgilenecek kurumları somut olarak şu şekilde 
sınıflandırabiliriz:

•	 İşletmeler
•	 Kamu	kurumları	(En	geniş	anlamda	devlet)
•	 Yerel	yönetimler
•	 Sivil	Toplum	Kuruluşları	(STK’lar)
Bu çerçevede, stratejik yönetimden söz ederken “işletmelerde...” ya da “ör-

gütlerde...”	şeklinde	başlayan	ifadeleri	sıklıkla	kullanacağız.	“İşletmelerde...”	diye	
başlayan ifadelerde kâr amaçlı örgütleri kastederken, “örgütlerde...” diye başlayan 
ifadelerde ise hem kâr amaçlı hem de kâr amaçsız örgütleri ya da kurumları kas-
tettiğimizi vurgulamalıyız.

Stratejik yönetimin ülkemizde kamu kurumlarını da kapsadığına yönelik dü-
zenlemeler de bulunmaktadır (www.sp.gov.tr):

5018	Sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanunu	10	Aralık	2003	tarihinde	
TBMM’ce	kabul	edilmiştir.	Kanun	5216	Sayılı	Büyükşehir	Belediyesi	Kanunu’nun	
7.	ve	18.	Maddeleri,	5393	Sayılı	Belediye	Kanunu’nun	18.	,	34.	,	38.	,	41.	,	56.		mad-
deleri stratejik planlama ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Anılan kanunlara 
göre nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelerde stratejik plan hazırlamak zo-
runludur. 50 binin altında nüfusa sahip olan belediyeler ise zorunda olmamakla 
birlikte isterlerse stratejik plan hazırlayabilirler.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olan kamu kurumlarının ve yerel yöne-
timlerin stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların 
kalkınma planı ve programlarıyla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslarının 
belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı yetkilidir. Zaman aralığı beş yıldır.

Bu temel saptamalardan sonra stratejik yönetim tanımlarına geçebiliriz.

2

Stratejik Yönetimle ilgilenecek 
kurumlar işletmeler, kamu 
kurumları (en geniş anlamda 
devlet),  yerel yönetimler 
ve Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK’lar) olarak sıralanır.
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Stratejik yönetim ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Aralarında farklı-
lıklar bulunmakla birlikte tanımların ortak noktaları; değişimi ve büyümeyi 
yönetmek, çevreyi analiz etmek, rakiplere üstün gelmek ya da onlara rağmen 
ilerlemek, geleceği ön görmek ve şekillendirmekle ve üst yönetimdir. Gerçekten 
de stratejik yönetimin sorumluluğu üst yönetimdedir. Kuşkusuz üst yönetici ya 
da üst yöneticiler orta ve alt basamak yöneticilere danışırlar, görüşlerini alırlar 
ancak stratejik yönetim görevini asla devredemezler. Stratejik yönetim aracılı-
ğıyla alınan kararları uygulama ve bunun gereğini yapmak da tüm düzey yöne-
ticilerin görevidir.  

Stratejik yönetim işletmenin gelecekte nereye varacağı ve varması gerekeceği ile 
ilgilenir. Dolayısıyla gelecekte var olacağı yere ulaşabilmesi için hangi değişiklikle-
rin yapılacağına bu yönetim düzeyinde karar verilir. Bu da aslında stratejik yöne-
timin en zor yanlarından birisidir. Zira en zor iş örgütlerde “değişim yapmak” tır. 

Stratejik yönetimi stratejik kararlar merkezinde açıklayan bir tanıma göre; 
üretilecek mal ve hizmetlerin belirlenmesine, örgütsel yapının ne olacağının 
belirlenmesine, kuruluş yerinin ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesine yö-
nelik kararların alındığı yönetim şekli stratejik yönetimdir.

Bu	tanımda	sorgulanan	konular	şunlardır	(Bowman,1990:1):	“Niçin	bu	ürün	
ve hizmetleri üretiyoruz? Neden biz burada kurulduk? Bu yöneticileri neden ata-
dık?	İşletme	örgütü	neden	bu	şekilde	oluşturuldu?”

Stratejik yönetim işletmelerin ve diğer örgütlerin vizyon, misyon, amaç ve he-
def belirlemeleri, dış ve iç çevre analizi yaparak rakiplerine üstün gelmek yada 
onlara rağmen başarılı olarak geleceğe yürümek ve bunlar için stratejiler belirle-
mek sürecidir.

Stratejik yönetim konusunda önemli çalışmaları bulunan bir yazar olan John 
M. Bryson’a göre stratejik yönetim, bir örgütün ne yaptığını, varlık nedenini ve 
gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir (www.
ceis.org.tr’den	Bryson,	1985:5)

Bir başka tanım şöyledir: Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte var-
mak istediği hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz 
eder.

Stratejik yönetim tanımlarının tamamında egemen olan konular; durum (çev-
re) analizi, hedef analizi, strateji analizi ve performans analizidir.

Stratejik yönetim konusunda sıklıkla telaffuz edilen kavramlar ise aşağıda kı-
saca açıklanmaktadır:

Stratejik Yönetimin Ana Kavramları
Stratejik yönetimin ana kavramları vizyon, misyon, amaç, hedef, plan, bütçe ve 
stratejidir. Ana kavramlara taktik, politika ve performans değerlendirmesini de 
eklemeliyiz. Sonraki bölümlerde bu kavramları geniş olarak açıklayacağımızdan 
şimdilik birer cümle ile tanımlayacağız. Örgütün olması gereken, olmak istediği 
gelecekteki yer vizyondur. Bir başka deyişle, uzun yıllar geçtikten sonra varılacak 
ve fakat şimdiden ulaşılmak için çalışılacak amaçlar vizyondur. Temel vurgu çok 
uzun yıllar sonra için, çok uzun yıllar öncesinden çalışmaktır. Bu yönüyle vizyon 
tahminden belirgin olarak farklıdır.

Örgütün var oluş nedenini, temel görevini açıklayan misyondur. Vizyon ve 
misyonun gereğini yapmak için belirlenen daha somut sonuçlar amaç ve hedeftir. 
Amaç ve hedeflere eylemlerle ulaştıracak kısa süreli faaliyetler plandır. Planın ra-

Stratejik yönetimi stratejik 
kararlar merkezinde 
açıklayan bir tanıma göre; 
“üretilecek mal ve hizmetlerin 
belirlenmesine, örgütsel 
yapının ne olacağının 
belirlenmesine, kuruluş 
yerinin ve üst düzey 
yöneticilerin belirlenmesine 
yönelik kararların alındığı 
yönetim şekli” stratejik 
yönetimdir.

Stratejik Yönetim: Bir 
örgütün ne yaptığını, varlık 
nedenini ve gelecekte ulaşmak 
istediği hedefleri ortaya koyan 
bir yönetim tekniğidir.
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kamsal, parasal ifadesi bütçedir. Kaynakların vizyon, misyon, amaç ve hedeflere tah-
sisi bütçe olarak tanımlanır. Vizyon, misyon, amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını 
gösteren alternatif yollar stratejidir. Taktik, stratejilerin uygulanması sürecinde kar-
şılaşılan rekabete ve şartlara uygun olarak yapılan dinamik, genellikle nihai sonuca 
odaklı olmayan ve daha kısa dönemleri kapsayan, olan rakip davranışlarını dikkate 
alan faaliyetler ve kararlardır. Politika, örgütlerde arzulanan amaçlara ulaşabilmek 
için belirlenen stratejilerin uygulanması sürecinde çalışanların vermesi gerekli olan 
kararlara ve yapılması gerekli faaliyetlere kriter koyarak yol gösteren rehber setidir. 
Politika aracılığı ile bireylerin, çalışanların davranışları stratejiye uygun hale gelir. 
Performans değerleme ise planlanan amaçlara ne derecede ulaşıldığını ölçmek ama-
cıyla oranlar belirlemektir. Sözgelimi büyüme hedefi için pazar payı oranı bir per-
formans değerleme kriteridir. Ayrıca satışların analizi, kâr ve kârlılık analizi, hisse 
senetleri değerleme analizi, tüketicilerin tatmin analizi, ürün kalitesi analizi, ürün 
portföy analizi başlıca performans değerleme analiz ögeleridir.

Kitabımızın “Stratejik Amaçlar: Stratejik Niyet” ünitesinde bu kavramlara et-
raflıca yer verilecektir.

Stratejik Yönetime ihtiyacın nedenleri, ihtiyaca yönlendiren faktörler 
nelerdir?

Örgütlerde ya da işletmelerde bazı olumlu ya da olumsuz olaylar stratejik 
yönetim için aciliyet ortaya koyabilirler. Bunların bazıları şunlardır (Bowman, 
1990:10):

•	 Performansta	ciddi	bir	daralma	mevcut	stratejinin	uygunluğunu	yeniden	
değerlendirmek için üst yönetimi motive edebilir.

•	 Başlıca	bir	rakibin	beklenmeyen	çıkışı	motive	edici	olabilir.
•	 Skandallar,	olumsuzluklar	ve	çalışanlar	 ile	 tüketiciler	örgütün	durumunu	

yeniden değerlendirmeyi gerekli kılabilir.
•	 Yönetim	ekibine	yeni	katılan	birisi	stratejik	değişim	için	katalizör	olabilir.
•	 Yönetim	geliştirme	programı	ve	eğitimlerine	katılanlar	statükoyu	sorgula-

mayı başlayabilirler.
•	 Finansmanı	dışarıdan	sağlamak	ihtiyacı,	işletmenin	uygulanabilir	bir	gele-

cek planına sahip olduğuna yönelik bir kanaati yatırımcılar nezdinde temin 
etmek için bir iş planı hazırlığını zorunlu kılabilir.

•	 Başka	bir	işletme	tarafından	devralınma,	yeni	bir	planı	gerekli	kılabilir.

Stratejik Yönetime Duyarsızlık Nedenleri
Stratejik yönetime duyarsızlık, olaylara stratejik perspektifle bakamamanın en 
önemli	nedenlerinden	bazıları	şunlardır	(Bowman,	1990:9):

•	 Üst	 yönetimde	 örgütün	 gerçek	 durumu	 ile	 ilgili	 bir	 farkındalık	 eksikliği	
olabilir. Bu durum, rakiplere, satın alma trendleri, görece maliyetlere göre 
örgütün doğru olarak durumunu değerlendirmeye olanak vermeyecek 
kötü bilgi sistemlerden kaynaklanabilir.

•	 Üst	yöneticiler	örgütün	gerçek	durumu	ile	ilgili	olarak	kendilerini	yanıltı-
yor olabilirler. Rekabet, müşteri ve işgücüne yönelik basmakalıp bilgileri 
paylaşıyor olabilirler ve kötü, negatif bilgiden hoşnut olmayabilirler.

•	 İşletmeyi	neyin	başarılı	kıldığı	konusunda	farkındalık	olmayabilir.
•	 Statükoyu	korumaktan	çıkarları	olan	güçlü	yöneticiler	bulunabilir.	Bu	da	

insanların meydan okuyucu soruları sormalarını engelleyebilir.
•	 Üst	yöneticiler	günlük	operasyonlara	fazlasıyla	angaje	olmuş	olabilirler.	Bu	

da onların uzun vadeli stratejik bakışlarını engeller.



1. Ünite - Temel Kavramlar 7

•	 Geçmiş	başarı,	işletmenin	ya	da	örgütün	bugünkü	kötü	durumunu	gölge-
leyebilir. Bu durum yöneticinin, denenmiş ve başarıya ulaşılmış stratejisine 
saplanmasına neden olur ki, bu strateji de bugünü ve geleceği yakalayama-
mış olabilir.

•	 Yön	 değiştirmek	 geçmişte	 hata	 yapıldığı	 itirafı	 anlamına	 gelebilir.	 Bu	 da	
geçmişteki olaylarla anılan yöneticilerin organizasyonu başka bir yöne kay-
ması için gönülsüz olmasına neden olur.

Stratejik	Yönetimin	hazırlanmasındaki	engeller	nelerdir?	
Yukarıda	sözü	edilen	duyarsızlığa	karşı	gelinse	bile	stratejik	yönetim	için	bazı	

engeller	oluşabilir	(Bowman,	1990:5):
•	 Olaylar	planlamanın	önüne	geçebilir.
•	 Süreç,	yaratıcılık	ve	yenilikçiliği	boğabilir.
•	 Planı	uygulama	sırasında	beklenmedik	sorunlar	çıkabilir.
•	 Planlama	sürecine	katılmayanlar	planlamaya	bağlılıklarını	yitirebilir.
•	 Kısa	 dönemli	 krizler	 yöneticinin	 uzun	 dönemde	 planın	 uygulanmasına	

odaklanmayı önleyebilir.

STRATEJİK YÖNETİM EKİBİ
Stratejik yönetim hazırlık, uygulama ve sonuçları ölçme sorumluluğu bakımların-
dan üst yönetime ait bir yükümlülüktür. Ancak çoğu zaman orta basamak yöneti-
cilerden birisi, birkaçı bazen de hepsi stratejik yönetim sürecine katılırlar.

Üst	yönetim	denilince	de	yönetim	kurulu	başkanı	ve	üyeleri,	CEO	(Chief	Exe-
cutive Officer), Genel Müdür, Bölüm Müdürleri, Danışmanlar, Stratejik Planlama 
Grubu anlaşılmalıdır.

Bununla birlikte birden fazla iş kolunda ve dalında faaliyette bulunun kurumlar-
da	Stratejik	Yönetim	-	uygulamada	çoğu	zaman	Stratejik	Planlama	-	olarak	kullanı-
lır. Hem şirket hem de işletme düzeyinde hazırlanıp sonra şirket düzeyinde konso-
lide	edilir.	CEO	çoğunlukla	çok	işletmeli,	stratejik	iş	birimli	şirketler	için	geçerlidir.

Bu yönüyle stratejik planlar şirket düzeyinde ve işletme düzeyinde bir ayrımla 
şu ekiplerce hazırlanır:

Şirket düzeyinde iki ya da daha fazla iş kolunda ya da dalında faaliyette bulu-
nan ve A.Ş.(Anonim Şirket) ya da Limited Şirkete sahip olan grup holdingler için 
kullanılır, kimi zamanda “kurumsal düzeyde” ifadesi şirket düzeyi ifadesiyle eş 
anlamlı kullanılır. Burada bir şirket denilince aynı zamanda Anonim Şirketin ya 
da Limited Şirketin kastedildiğini de hatırlatmak isteriz. Örnek olarak Koç Grubu, 
Sabancı	Grubu,	Ülker	Grubu	verilebilir.	Bu	grupların	en	makro	stratejik	planları	
için “şirket düzeyinde”	 ifadesi	 kullanılır.	 Stratejik	Planlamayı	Yönetim	Kurulu	
Başkanı,	CEO	(Chief	Executive	Officer)	ve	Yardımcıları,	Finansman	Üst	Düzey	
Yöneticisi	(CFO,	Chief	Financial	Officer),	Bilgi	Teknolojileri	Üst	Düzey	Yöneticisi	
(CITO,	Chief	İnformation	Technologies	Officer),	Operasyonlar	Üst	Düzey	Yöne-
ticisi	(COO,Chief	Operating	Officer)	ve	Stratejik	Planlama	Danışmanları,	Strate-
jik Planlama Grubu hazırlar.

İşletme	 düzeyinde	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı,	 Üyeleri,	 Genel	Müdür,	 Bölüm	
Müdürleri,	Genel	Müdür	Yardımcıları	ve	Danışmanlar	hazırlarlar.

CEO, COO vb. yönetsel ünvanlar için ayrıntılı bilgilenmek için bkz: Ali Akdemir, 
İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Ekin Yayınevi, Bursa, 2012. 
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CEO,	CFO,	CITO,	COO	ve	bunun	gibi	şirketlerin	üst	yöneticileri	için	kulla-
nılan unvanların tam Türkçe karşılıkları bulunmamaktadır. Ancak biz bu kav-
ramların	karşılığında	şu	Türkçe	kavramlarının	kullanımını	önermekteyiz:	CEO,	
Stratejik	Yetkili	Genel	Yönetici;	CFO,	 Stratejik	Yetkili	 Finansal	Yönetici;	CITO,	
Stratejik	Yetkili	Bilgi	Teknolojileri	Yöneticisi;	COO,	Stratejik	Yetkili	Operasyon	
Yöneticisi.	Bunlara	CHRO	(Chief	Human	Resources	Officer)	için	ise	Stratejik	Yet-
kili	 İnsan	Kaynakları	Yöneticisini	 ekleyebiliriz.	Dolayısıyla	bundan	böyle	kabul	
gördüğü takdirde yönetim literatürünün Türkçe yazınında ve yönetim bilimi uy-
gulamalarında bu Türkçe kavramların kullanılmasını önermekteyiz. 

STRATEJİK YÖNETİMİN KARAKTERİSTİKLERİ
Stratejik yönetimin diğer yönetim yaklaşımlarından ve özellikle de fonksiyonel 
yönetimden (operasyon, insan kaynakları, finansman, pazarlama, muhasebe vb.) 
ince ve fakat önemli farklılıkları ve kendine özgü karakteristikleri vardır:

Stratejik yönetim çeşitli fonksiyonları bütünleştirir. Bugünün yüksek rekabet 
ortamında fonksiyonel uzmanlık başarı için gerekli olmakla birlikte, yalnız başına 
yeterli değildir. Stratejik üst düzey yönetici, her fonksiyonun başarısını bir bütün 
olarak örgütün amacı, başarısı ve stratejisi ile bütünleştirip bilgilendirirse fonksi-
yonel	düzeydeki	başarı	anlamlı	olur.	Fonksiyonel	yönetici	de	başarılarını	işletme-
nin bütünleşik başarısıyla ilişkilendirirse stratejik yönetici olur.

Stratejik yönetim bir bütün olarak bir örgütün ya da işletmenin başarılı ol-
masına	çaba	sarf	eder.	En	etkin	yöneticiler	örgütlerinin	ya	da	işletmelerinin	bü-
tünleşik hedeflerini anlayanlardır. Sadece kendi bölümünün hedefine odaklanan 
fonksiyonel yönetici lokal maksimum ile global optimumu kaçırabilir. Zira kendi 
bölümü için azamiye ulaşırken örgüt bütünlüğüne zarar verebilir. Bir işletmenin 
bütün olarak amaçlarıyla, bir fonksiyonun ihtiyaçlarının farkını anlaması için bö-
lüm yöneticisinin Stratejik yönetim sürecine katılması gereklidir. Ancak böyle-
likle bölümünün örgütün bir bütün olarak amacına ne gibi katkılar verdiğini ve 
verebileceğini idrak edebilir.

Stratejik yönetim, geniş bir paydaş grubunu göz önüne alır:
Tüm örgütler; tüketiciler, vatandaşlar, tedarikçiler, çalışanlar, işletme sahipleri, 

Sivil Toplum Kuruluşları, medya ve en geniş anlamda kamunun ihtiyaçlarını gider-
melidirler. Bir örgütün ya da bir işletmenin gerçekten gelişmesi için tüm düzeydeki 
yöneticilerin kararlarının paydaşları nasıl etkilediğini ve etkileyeceğini bilmeleri ge-
reklidir. Bazen sadece kendi biriminin paydaşlarına odaklanan bölümler diğer pay-
daşları	ihtiyaç	ve	beklentilerini	dengelemeyi	ihmal	edebilirler.	Örneğin	İnsan	Kay-
nakları çalışanlara, satın alma tedarikçilere, satış tüketicilere odaklanabilir. Stratejik 
perspektif ise eşanlı olarak tüm paydaşların ihtiyaçlarını dengelemeyi gerektirir.

Stratejik yönetimden sorumlu olan yöneticiler uzun vadeye odaklanırlar. An-
cak kısa vadeli gelişmeleri de ihmal etmemelidirler. Sadece kısa vadeli gelişmelere, 
hedeflere yönelen fonksiyonel yöneticiler bir bütün olarak örgütün bugün ve gele-
ceğine en iyi katkıyı nasıl vereceklerini bilemezler.

Stratejik yönetim, işletmenin ya da örgütlerin geleceği için şimdiden, bugün-
den bir şeyler yapmaktır. Stratejik yönetim gelecekteki parlak hedeflere ulaşmak 
için hedeflere ulaşıncaya kadar, nelerin yapılacağını belirlemektir.

Stratejik yönetim hem etkinlik hem de etkililikle ilgilidir. Doğru iş yapmak 
(etkinlik) ile işi doğru yapmak (etkililik) entegre edilmelidir. Stratejik yönetim ge-
lecekteki vizyonla ilgili olduğuna göre bölümler işleri doğru yapmak kadar, nihai 
vizyona	katkı	vermek	amacıyla	doğru	 işler	de	yapmalıdırlar.	Yönetim	biliminin	
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dünya çapında ünlü yazarı Peter Drucker’a göre işletmeler işleri doğru yapıyorlar-
sa etkili olmaktadırlar. Doğru işi yapıyorlarsa etkin oluyorlar demektir. Sözgelimi 
maliyet	 liderliği	 etkililik	 iken,	 farklılaşma	 etkinliktir.	 Yukarıdan	 aşağıya	 olmak	
etkililik iken, aşağıdan yukarıya olmak etkinlik olarak tanımlanabilir. Kuşkusuz 
doğru iş belirlendikten sonra doğru işi doğru yapmak da gereklidir. Dolayısıyla 
etkinlikle	etkililik	bütünleştirilmelidir	(Stahl,	1989:95-96).

STRATEJİK YÖNETİMİN PAYDAŞLARI
Bir işletmenin stratejik yönetim amaçlarından birisi de paydaşlarıdır. Paydaşla-
rın ihtiyaçlarını karşılayacak değer yaratmak bir stratejik yönetim amacıdır. Bir 
işletmenin başarısındaki çıkarı ya da planı olan paydaşlar şu şekilde sıralanabilir: 

•	 Sahipler	/	hisse	senedi	sahipleri
•	 Genel	anlamda	kamu
•	 Ticari	Birlikler,	Ticaret	ve	Sanayi	Odaları
•	 Tüketiciler
•	 Yerel	toplum	ve	yerel	yönetim
•	 Kredi	derecelendirme	kuruluşları
•	 Tedarikçiler
•	 Medya
•	 Hükümet
•	 STK	(Sivil	Toplum	Kuruluşları)
•	 Çalışanlar
•	 Genel	anlamda	kamu
Bunları Şekil 1.1 ile gösterebiliriz:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına örnek veriniz.

Şekil 1.1

 İşletmenin 
Paydaşları

Kaynak: Miller, A. 
(1998), Strategic 
Management, 
Irwin/McGraw-Hill, 
Third Edition, ABD, 
s.5.

3
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Yukarıdaki	 şekilde	 ilginç	 olan	 bir	 unsur	 Kredi	 Derecelendirme	 Kuruluşları	
olabilir.	Ancak	son	yıllarda	özellikle	Standard	&	Poor’s,	Moody’s	ve	Fitch	gibi	kre-
di derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar başta hükümetleri, yerel yönetim-
leri etkilemektedir. Bu nedenle paydaşlara dâhil edilmeleri gereklidir.

Paydaşlara değer yaratmak amacını tek tek paydaşlar bağlamında Tablo 
1.1’deki gibi şematize edebiliriz:

PAYDAŞ DEĞER

Sahipler	 Hisse	senedi	fiyatı	ve	kâr	payı

Tüketiciler Kaliteli	ve	ucuz	ürün-hizmetler

Çalışanlar İstihdam,	ücret,	kişisel	gelişim	imkânları

Tedarikçiler Satış	geliri	büyüme	olanağı

Yerel	toplum İş	ve	istihdam,	ekonomik	gelişme

STK’lar Sivil	katılım,	bağışlar,	sponsorluk

Hükümet	ve	devlet Vergi,	yatırım

En	genelde	kamu Ekonomik	istikrar,	güven	ve	çevre	koruma

Ticari	birlikler Politik	güç,	faaliyet	için	finansman

Kredi	derecelendirme	kuruluşları Finansal	performans,	yönetsel	performans,	
değerlendirme	verileri

Medya Yenilik	haberleri

STRATEJİK YÖNETİMİN AMAÇLARI
Stratejik yönetimin çok çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bunlardan dördünü aşa-
ğıda özetleyeceğiz: finansal amaçları önceliklendirmek ve sosyal amaçları göz ardı 
etmemek, ekonomik katma değer yaratmak, rekabet avantajı yaratma, büyümek 
ve	değişim	(Miller,	1998:8-13;	Betz,	2001:2-5).

Finansal Amaçları Önceliklendirmek ve Sosyal Amaçları 
Göz Ardı Etmemek
İşletmelerin	 sosyal	 amaçları	 başarmaları	 için	 stratejik	 yönetimde	 yöneticilerin	
öncelikle işletme sahiplerine, ortaklarına karşı mali yükümlülükleri vardır. Zira 
işletmeye kaynak yatıran ortaklar finansal açıdan başarılı olmak isterler ve yatı-
rımlarının geri dönmesini beklerler.

Kuşkusuz işletmelerin çevresel amaçları ve diğer paydaşlara yönelik sosyal he-
defleri de vardır. Ancak kâr etmeyen bir işletmenin ya da geliri olmayan bir işlet-
menin sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri de beklenemez.

Bir anlamda da eş anlamlı olarak sosyal amaçlarla mali amaçları birlikte gerçek-
leştirmek mümkün olabilir. Tüm paydaşlarıyla iyi diyaloğa sahip olan işletmeler ya 
da örgütler mali amaçlarını da gerçekleştirebilirler. Ancak ön koşul işletme örgütleri 
için kâr, kâr amaçsız örgütler için gelir elde etmektir. Tabii ki kâr elde etmenin yegâne 
yolu da ekonomik değer yaratmaktır. Bu da ikinci stratejik yönetim amacıdır. 

 
Ekonomik Katma Değer Yaratmak
Bu stratejik yönetimin ikinci amacıdır. Stratejik yönetime bu amaçtan dolayı de-
ğer temelli yönetim denilmektedir.

İşletmelerin	ve	onların	yöneticilerinin	 işletme	sahiplerine	ve	ortaklarına	so-
rumluluklarını yerine getirebilmeleri için “Ekonomik Katma Değer Yaratmak” 
kavramından yararlanmak gerekir.

Tablo 1.1
Paydaşa Değer 
Katkısı

Kaynak: Miller, A. 
(1998), Strategic 
Management, Irwin/
McGraw-Hill, 3. 
Baskı, ABD, s.5-6.

Stratejik yönetimin en önemli 
amaçlarından bazıları finansal 
amaçları önceliklendirmek 
ve sosyal amaçları göz ardı 
etmemek, ekonomik katma 
değer yaratmak, rekabet 
avantajı yaratma, büyümek ve 
değişimdir.
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Stratejik yönetimde yöneticiler işletme ortaklarının yatırımlarının değerlerini 
arttırarak ortaklar ve sahipler için zenginlik yaratırlar ve mali yükümlülüklerini 
yerine getirirler. Bu performansı da “Pazar Katma Değeri” kavramını kullanarak 
ölçeriz. Pazar değerini arttırmanın en etkili yolu, işe yatırılan sermayenin üzerin-
den kazanç elde etmektir.

Ekonomik	Katma	Değer	Şu	Şekilde	Hesaplanır:	[işletmenin	yatırdığı	sermaye-
nin getirisi- (sermayenin ağırlıklı ortalama maliyeti X yatırılan sermaye miktarı].

Ekonomik	Katma	Değer	bir	işletme	yatırımcıları	için	vergiler,	genel	imalat	gi-
derleri, faiz giderleri, faaliyet giderlerinden oluşan tüm üretim faktörlerinin mali-
yetini	karşıladıktan	sonra	kalan	artı	değerdir.	Ekonomik	Katma	Değer	bir	yönüyle	
sadece vergiler, faizler ve faaliyet giderleri gibi muhasebe tablolarında gösterilen 
giderleri değil, iş ile ilgili tüm giderleri göz önüne alıp değerlendirme yapar. Bu 
yönü	ile	Ekonomik	Katma	Değer	ölçümü	net	kâr	ölçümüdür.	Gerçek	değer	yara-
tılıp	yaratılmadığını	öğrenmek	için	kesinlikle	Ekonomik	Katma	Değer	kavramın-
dan, hesaplarından yararlanmak gerekir.

Rekabet Avantajı Yaratmak   
Sonraki amaç rekabet avantajı yaratmaktır. Zira ekonomik değer yaratmak için 
rekabet avantajı yaratmak gerekir. Bir başka deyişle, ortaklar için sahipler için de-
ğer yaratmanın yanında müşteriler, hizmetlerden yararlananlar için değer yara-
tarak kâr elde etmek gerekir. Bir de bunu başka rakiplere göre yapmak gerektiği 
için	rekabet	avantajı	yaratmak	gerekir.	Eş	deyimle,	daha	iyi,	daha	ucuz,	daha	hızlı	
üreterek müşteri değeri yaratarak rekabet avantajı elde etmek gerekir. Bununda üç 
yolu; maliyet liderliği, farklılaşmak ve hızlı cevaptır.

Rakiplere göre düşük maliyete sahip olmak ölçek ekonomilerinden yararlan-
ma olanağı verir. Bu tarz işletmeler düşük, Ar-Ge harcamalarına sahiptir, düşük 
fiyat nedeni ile de düşük reklam giderleri vardır.

Farklılaşma,	bir	işletmenin	mal	ya	da	hizmetini	müşteri	nezdinde	farklı	kılar	
ki bu da ürünü daha çekici ve değerli kılarak özel bir fiyatta onları sunma olanağı 
verir.	Özel	markalı	otomobiller	buna	örnektir.	İşlev	ve	estetikte	üstün	olan	mar-
kalı otomobiller üst fiyatta rahatlıkla alıcı bulurlar. Büyük perakende mağazaları 
(zincirleri) ise maliyet üstünlüğüne sahip oldukları için mamullerini düşük fiyatla 
sunarlar. Bu da onlara liderlik sağlar. Bir diğer rekabet avantajı ise aynı hizmetin 
aynı	fiyattan	ya	da	yüksek/düşük	fiyattan	daha	hızlı	sunmaktır.	Hızlı	yanıt	olarak	
adlandırılan bu üstünlüğe hızlı kargo işletmeleri örnek olarak verilebilir. 

Ürünlerde	farklılaşma	yaratan	üstünlükler	şunlar	olabilir:
•	 Ürün	özellikleri:	Bir	ürünün	fiziksel	görünümü,	tasarımı	farklılaşma	biçimi	

olabilir. Aynı anda iki kanalı gösteren televizyon ekranı gibi.
•	 Satış	sonrası	hizmet:	Ülke	çapında	geniş	bakım	ve	onarım	servisi	bir	üstün-

lük olabilir.
•	 İmaj:	Giyim,	ayakkabı	ve	mücevher	gibi	moda	ürünleri.
•	 Teknolojik	yenilik:	Küçük	mobil	telefonlar,	yüksek	ses	çıkaran	mikro	mik-

rofonlar.
•	 Üretimin	 sürdürülebilirliği:	 Ürünün	 parçalarının	 bulunabilirliği.	 Statü	

sembolü lüks arabaların parçaları önemli farklılaşma aracıdır.
Hızlı yanıt rekabet avantajı yaratır. Zira farklı yada aynı ürünü çabuk müşteri-

ye ulaştırmak zaman değeri yaratır. “Geç hizmet hizmet değildir” sloganı önem-
lidir.	Yenilik	yapmak	kuşkusuz	önemli	ancak	yeniliği	en	önce	yapmak	çok	daha	
önemlidir. Pazarın kaymağını alabilmek için mutlaka hızlı yenilik üretip hızla 
müşteriye ulaştırmak gereklidir.
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Büyümek ve Değişim Yaratmak        
Bu üç amacı gereğince yerine getirmek için mutlaka büyümek ve değişmek gereklidir.

Büyümeyen şirket, grup ya da işletmenin varlığı tehlikeye girer. Giderler gelirleri 
aşarsa uzun vadede devam etmek mümkün değildir. Uzun vadeli varlık artışları, 
kısa vadeli karlardan daha önemlidir. Çünkü şirketlerin hisse senetlerine yatırım 
yapanlar uzun vadeli düşünmeye başlamışlardır. Büyümek sadece kârlılığı arttır-
makla kalmayıp aynı zamanda varlıkların değerini, hisse senetlerinin piyasa değeri-
ni, müşteri değerini de arttıracaktır. Şirket sahiplerinin sahipliklerini sürdürmeleri 
için, yöneticilerin de yönetim görevlerini sürdürmeleri için büyüme zorunludur.

Büyümek içinde değişmek gereklidir. Zira stratejik yönetim gelecekle; deği-
şimle ilgilidir. Bir şirketseniz (grup ve holding anlamında) işletmelerden oluşan iş 
portföyünüze yeni işletmeler dâhil edebileceğiniz gibi, bazılarına son verebilirsi-
niz	de...	İmalat	işletmeleri	ağırlıklı	iken	hizmet	üreten	bir	şirkete	dönüşebilirsiniz.	
Önemli	yöneticilerin	işine	son	verebilirsiniz.	Yeni	yöneticiler	alıp	vizyon	ve	mis-
yonu değiştirebilirsiniz. Güçlü liderlik yaratarak değişime direnişi kırabilirsiniz. 
Liderlerin de en önemli görevi değişim yapmaktır.

STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 
Yukarıdaki	 saptamalara	ve	 tanımlamalara	bağlı	olarak	stratejik	yönetim	sürecini,	
stratejik yönetimin hazırlanma ve gerçekleştirme sürecini şu şekilde belirleyebiliriz:

1. Stratejik yönetime olan ihtiyacın belirlenmesi ve stratejik yönetim ekibinin 
oluşturulması

2.	 Stratejik	analiz:	iç	ve	dış	çevre	analizi
3.	 Misyon	ve	vizyon	analizi
4.	 Stratejik	amaçların	belirlenmesi:	stratejik	niyet	hiyerarşisi
5. Stratejilerin belirlenmesi: strateji hiyerarşisi
6.	 Stratejilerin	analizi	ve	seçimi
7. Stratejilerin uygulanması 
8. Stratejik değerlendirme ve kontrol

Yukarıdaki süreçte ayrı bir adım olarak ele alınan misyon ve vizyon analizi, kitabı-
mızda stratejik amaçların belirlenmesi konusu içinde ele alınacaktır.

Stratejik	Yönetim	sürecinin	tüm	evreleri	belirli	sorular	çerçevesinde	devreye	
girer. Soru ya da sorular çerçevesinde yanıt olarak bu evreler oluşturulur. Sorular 
ve yanıtların verileceği süreç evreleri şunlardır: “Kimler Hazırlayacak Stratejik 
Yönetimi; Biz Neyiz; Neler Olacak; Ne Olmak İstiyoruz; Nasıl Olacağız; Kri-
terleri Nelerdir? ve Neler Başardık?”.	Bu	sorulara	Stratejik	Yönetim	süreci	çerçe-
vesinde yanıt verilir: 

Sözgelimi “Kim” sorusuna birince evrede yanıt verilir. “Biz neyiz” sorusuna ve 
“Neler olacak” sorularına ikinci evrede yanıt verilir. Ayrıca misyon evresi aynı za-
manda “Biz neyiz” sorusunun yanıtıdır. “Ne olacağız” ya da “Ne olmak istiyoruz” 
sorularına Stratejik Amaçların Belirlenmesi evresi ve vizyon evresi yanıt verir. “Na-
sıl olacağız” sorusuna Stratejilerin Belirlenmesi, stratejilerin değerlendirilmesi ve 
stratejilerin uygulanması ve liderlik evresinde yanıt verilir. “Neleri başardığımızı 
nasıl ölçeceğiz ya da başarı kriterleri performans kriterleri nelerdir” sorusuna 
son evrede stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrol evresinde yanıt verilir.

Yukarıda	da	vurguladığımız	gibi	misyon	ve	vizyon	analizine	“Stratejik Amaç-
ların Belirlenmesi: Stratejik Niyet Hiyerarşisi” evresinde değineceğiz. Zira mis-
yon ve vizyon bir tür stratejik niyet ögesidir.

Stratejik Yönetim sürecinin 
tüm evreleri belirli sorular 
çerçevesinde devreye 
girer. Soru ya da sorular 
çerçevesinde yanıt olarak bu 
evreler oluşturulur. Sorular 
ve yanıtların verileceği süreç 
evreleri şunlardır: “Kimler 
Hazırlayacak Stratejik 
Yönetimi; Biz Neyiz; Neler 
Olacak; Ne Olmak İstiyoruz; 
Nasıl Olacağız; Kriterleri 
Nelerdir? ve Neler 
Başardık?”
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Kitabın bundan sonraki ünitelerinde stratejik yönetim sürecinin tüm evreleri-
ni detaylı olarak açıklayacağız. Birinci evreyi bu ünitede açıkladığımız için ikinci 
ünite	“Stratejik	Analiz:	Dış	ve	İç	Çevre	Analizi”	olacaktır.	Sırasıyla	sürecin	diğer	
evreleri diğer ünitelerde detaylıca açıklanacaktır.

STRATEJİK YÖNETİM ARAÇLARI 
Stratejik yönetim; uzmanlar, danışmanlar, üst yöneticiler  ve farklı düzeylerden çalı-
şan ve yöneticilerin katılımıyla hazırlanmış olsa da mutlaka birtakım araçların, özel-
likle katılmalı yönetim araçlarının ve tekniklerinin kullanımını gerektirir. Bu tek-
niklerden bazılarını Q Sort, SWOT Analizi, Portföy Analizi, Senaryo Analizi, Delfi 
Tekniği, Nominal Grup Tekniği, Arama Konferansı, Çoklu oylama Tekniği, Açık 
Grup,	Kalite	Kontrol	Çemberleri,	Fayda/Maliyet	Analizi,	Risk	Analizi	olarak	sırala-
yabiliriz.	Aşağıda	bunlardan	bazılarını	kısaca	açıklayacağız	(Aktan,	2008:5-10):

•	 SWOT Analizi: Örgütlerde yaygınlıkla yararlanılan bir yöntemdir. Katı-
lımcı süreçlerle, beyin fırtınalarıyla örgütlerin ya da işletmelerin kuvvetli 
ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde, fırsat ve tehlikelerinin belirlenmesinde 
kullanılır. Dış çevreye bakılarak işletmelerin makroekonomik, sosyokültü-
rel, politik, teknolojik, demografik ve küresel çevresi analiz edilir ve fırsat 
ve tehdit ya da tehlike olarak kaydedilir. Sonrasında iç çevreye bakılarak 
kuvvetli ve zayıf yönler değerlendirilir. Bir başka deyimle işletmelerin üre-
tim, pazarlama, finansman, insan kaynakları, vb. işlevlerinin kuvvetli ve 
zayıf yönleri belirlenir. Sonraki stratejik yönetim süreçlerinde kuvvetli ve 
zayıf yönlerden ve fırsat ve tehlikelerden yararlanılarak diğer çalışmalar ve 
planlamaların gereği yapılır. Ayrıca kitabımızın ikinci ünitesinde SWOT 
analizi biraz daha geniş olarak açıklanacaktır.

•	 Q Sort analizi: Tüm çalışmalarda alternatifler belirlenirken ve onların içe-
risinden seçim yapılırken en önemliden en önemsize doğru sıralama ya-
pılır, 1 den 10 a ya da 1 den 5 e alternatifler en önemliden en önemsize 
sıralanır, böylelikle alternatiflerin önem derecelerine göre en önemlileri 
belirlenerek seçim yapılmış olur. Sözgelimi işletmeler için girişimcilik kül-
türü, yönetim kültürü, insan kaynakları, finansman ve teknolojiden oluşan 
kritik	5	faktörü	için	şöyle	bir	sıralama	yapılabilir:	Girişimcilik	kültürü	4.4,	
yönetim	kültürü	4.1,	insan	kaynakları	3.5,	teknoloji	3.2,	finansman	3.1.

•	 Senaryo analizi: Belirsizliğin çok yoğun olduğu durumlarda uzmanların 
yetkinliklerinden	yararlanılarak	geleceğin	berraklaştırılmasına	çalışılır.	En	
olumludan en olumsuza senaryolar yazılarak alternatif davranış kalıbı için 
altyapı oluşturulmuş olunur.

•	 Delfi tekniği:	Rand	Corporation	 tarafından	geliştirilmiştir.	Amaç,	uzlaş-
ma yöntemiyle konunun uzmanlarının görüş ve düşüncelerinden yararlan-
maktır. Uzmanlar bir araya getirilmeden, gönderilen formlar aracılığıyla 
görüşleri	alınır.	Formu	gönderenlerce	yeni	bir	sınıflandırma	yapılarak	tek-
rar formlar gönderilir ve uzlaşı sağlayıncaya kadar işleme devam edilir, en 
sonunda sorunlar ve çözümler kategorize edilir.

•	 Nominal grup tekniği: Delfi tekniğinden farklı olarak uzmanlar bir araya 
getirilir ve yazılı olarak görüşleri alınarak, öncelikler için oylama yapılır.

•	 Arama konferansı: Son yıllarda çok yaygınlıkla kullanılan ortak akıl be-
lirleme yöntemidir. Sorunları belirlemede, sorunların önceliklerini belir-
lemede aynı şekilde çözüm yollarını belirlemede yaygınlıkla kullanılan bir 
yöntemdir. Stratejik planlamanın hazırlanmasında yaygınlıkla kullanıl-
maktadır. Bir şirketin stratejik planı belirlenirken tüm çalışanlar aracılığıy-
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la vizyon, misyon ifadeleri, değerler ve ilkeler, amaçlar, hedefler ve strate-
jiler belirlenir. Belirlemeler için topluca beyin fırtınaları organize edileceği 
gibi, gruplar halinde beyin fırtınaları da organize edilebilir, her iki türden 
de beyin fırtınaları organize edilebilir. Sonrasında bu verilerden yararla-
nılarak uzmanlarca stratejik planlamaya son şekli verilir. Çoğu durumda 
ortak akılla belirlenen vizyon ve misyon ifadeleri bildirge olarak ilan edilir 
ve kurumsal Web sayfalarına ve kitaplara konulur.

•	 Çoklu oylama: Katılımcılar sorunların ve çözümlerin önceliklerini belir-
lerken çeşitli aşamalarda ve tekrarlı oylamalar yaparak sorun tespitinde 
bulunurlar. Sonrasında çözüm yolları için oylamalar yapılır. Çoklu oylama-
ların yapılmasının amacı, katılımcı süreçlerin etkinliğini artırmaktır.

•	 Açık grup: Çalışanların iş dışında bir araya gelerek biçimsel olmayan or-
tamlarda işle ilgili sorunları tartışmalarını temin için organize edilir.

•	 Kalite kontrol çemberleri: Japonya’da geliştirilmiş ve tüm dünyada Top-
lam	Kalite	Yönetimi	yöntemiyle	birlikte	yaygınlıkla	kullanılmıştır.	Çoğun-
lukla 5-7 kişi mesai saatinden sonra bir araya gelerek verimlilik, etkinlik, 
devamsızlık, kalite sorunlarını tartışmakta ve önerileri üst yönetime ya da 
bir üst yönetime sunmaktadır. Her kalite kontrol çemberinin bir lideri ve 
yöneticiler	arasından	bir	de	rehberi	vardır.	Üretim	bölümlerinde	tema	ve	
konulara göre çeşitli kalite kontrol çemberi kurulabilmektedir.

•	 Fayda/maliyet analizi:	Yatırım	projelerini	değerlendirmede	yaygın	olarak	
kullanılmaktadır.	Yıllar	içerisinde	her	yatırım	alternatifinin	gelirleri	ve	gi-
derleri hesaplanarak alternatiflerden birisine karar verilir.

•	 Risk analizi: Son yıllarda Kredi Derecelendirme Kuruluşlarınca sıklıkla kul-
lanılan	bir	yöntemdir.	Ekonomik	risk,	siyasi	risk,	ülke	riski	hesaplanarak	ül-
kelere notlar verilir. A’dan D’ye kadar harflerden oluşan bir derecelendirme 
notu vardır. AAA notunu alan ülke güvenilir iken AA ve A notları da azalan 
oranda güvenilir ülke notlarıdır. BBB, BB, B notları spekülasyona açık ol-
makla birlikte yatırım için riskli ülkelerdir. Spekülatif değerlendirilen ülke-
lerde faiz oranı yüksekliği nedeniyle yatırım getirileri yüksektir. AAA, AA, 
A notlarına sahip ülkelerde risk az ancak yatırım getirisi belirli ve düşüktür. 
CCC,	CC,	C	notları	alan	ülkeler	yüksek	riskli	ve	muhtemelen	yükümlülük-
lerini yerine getiremeyeceklerdir. Bu nedenle kredi verilmemesi ve yatırım 
yapılmaması tavsiye edilir. D’li notlar yükümlülüklerini yerine getiremeyen 
ülkeler	için	kullanılır.	Üniversite	öğrencilerine	verilen	notlara	benzemesi	ne-
deniyle A’lı notlarla D’li notların ne ifade ettiği kolaylıkla anlaşılabilir.

Stratejik yönetimle ilgili temel kavramları inceledikten sonra kitabımızın izle-
yen ünitelerinde şu konular yer alacaktır:

Ünite	2:	Stratejik	Analiz:	Dış	Çevre	ve	İç	Analizi	
Ünite	3:		Stratejik	Niyet	Hiyerarşisi:	Stratejik	Amaçların	Belirlenmesi	
Ünite	4:	Strateji	Alternatifleri:	Strateji	Hiyerarşisinin	
Ünite	5:	Yenilik	ve	Bilgi-İletişim	Teknolojileri	Stratejileri	
Ünite	6:	Stratejilerin	Analizi	ve	Seçimi	
Ünite	7:	Stratejilerin	Uygulanması	
Ünite	8:	Stratejik	Değerlendirme	ve	Kontrol	

Stratejik yönetim sürecinde yer almamakla birlikte, tüm stratejilere geçişi olması ve 
bağımsız bir strateji olması sebebiyle yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejile-
ri ayrı bir ünite olarak anlatılmaktadır.
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Özet
Stratejik yönetim kavramını ve ilişkili ana kav-
ramları tanımlayabilmek
	Stratejik	Yönetim	işletmelerin	ve	diğer	örgütle-
rin vizyon, misyon, amaç ve hedef belirlemeleri, 
dış ve iç çevre analizi yaparak rakiplerine üstün 
gelmek yada onlara rağmen başarılı olarak gele-
ceğe yürümek ve bunlar için stratejiler belirle-
mek sürecidir.

 Stratejik yönetimin ana kavramları vizyon, mis-
yon, amaç, hedef, plan, bütçe ve stratejidir. Ana 
kavramlara taktik, politika ve performans de-
ğerlendirmesini de eklemeliyiz. Sonraki bölüm-
lerde bu kavramları geniş olarak açıklayacağı-
mızdan şimdilik birer cümle ile tanımlayacağız. 
Örgütün olması gereken, olmak istediği gelecek-
teki parlak yer vizyondur. Uzun yıllar geçtikten 
sonra varılacak ve fakat şimdiden ulaşılmak için 
çalışılacak amaçlar vizyondur. Temel vurgu çok 
uzun yıllar sonra için, çok uzun yıllar öncesin-
den çalışmaktır. Bu yönüyle vizyon tahminden 
belirgin olarak farklıdır.

Stratejik yönetim ekibinin üyelerini sıralayabilmek
 Stratejik planlar şirket düzeyinde ve işletme dü-
zeyinde bir ayrımla şu ekiplerce hazırlanır:

 Şirket düzeyinde (iki ya da daha fazla iş kolunda 
ya da dalında faaliyette bulunan ve A.Ş.(Anonim 
Şirket) ya da Limited Şirkete sahip olan grup hol-
dingler için kullanılır, kimi zamanda “kurumsal 
düzeyde” ifadesi şirket düzeyi ifadesiyle eş an-
lamlı kullanılır. Burada bir şirket denilince aynı 
zamanda Anonim Şirketin ya da Limited Şirke-
tin kastedildiğini de hatırlatmak isteriz. Örnek 
olarak	Koç	Grubu,	Sabancı	Grubu,	Ülker	Gru-
bu verilebilir. Bu grupların en makro stratejik 
planları için “şirket düzeyinde” ifadesi kullanılır. 
Stratejik	 planlamayı	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı,	
CEO	(Chief	Executive	Officer)	ve	Yardımcıları,	
Finansman	 Üst	 Düzey	 Yöneticisi	 (CFO,	 Chief	
Financial	Officer),	Bilgi	Teknolojileri	Üst	Düzey	
Yöneticisi	(CITO,	Chief	İnformation	Technolo-
gies	 Officer),	 Operasyonlar	 Üst	 Düzey	 Yöneti-
cisi	 (COO,	Chief	Operating	Officer)	 ve	 Strate-
jik Planlama Danışmanları, Stratejik Planlama 
Grubu hazırlar.

Stratejik yönetimin karakteristiklerini özetleye-
bilmek
 Stratejik yönetim çeşitli fonksiyonları bütünleş-
tirir. Bugünün yüksek rekabet ortamında fonk-
siyonel uzmanlık başarı için gerekli olmakla bir-
likte, yalnız başına yeterli değildir. Stratejik üst 
düzey yönetici, her fonksiyonun başarısını bir 
bütün olarak örgütün amacı, başarısı ve strate-
jisi ile bütünleştirip bilgilendirirse fonksiyonel 
düzeydeki	başarı	 anlamlı	olur.	Fonksiyonel	yö-
netici de başarılarını işletmenin bütünleşik ba-
şarısıyla ilişkilendirirse stratejik yönetici olur.

 Stratejik yönetim bir bütün olarak bir örgütün 
ya da işletmenin başarılı olmasına çaba sarf eder. 
En	etkin	yöneticiler	örgütlerinin	ya	da	işletme-
lerinin bütünleşik hedeflerini anlayanlardır. 
Sadece kendi bölümünün hedefine odaklanan 
fonksiyonel yönetici lokal maksimum ile global 
optimumu kaçırabilir. Zira kendi bölümü için 
azamiye ulaşırken örgüt bütünlüğüne zarar ve-
rebilir. Bir işletmenin bütün olarak amaçlarıyla, 
bir fonksiyonun ihtiyaçlarının farkını anlaması 
için bölüm yöneticisinin Stratejik yönetim sü-
recine katılması gereklidir. Ancak böylelikle 
bölümünün örgütün bir bütün olarak amacına 
ne gibi katkılar verdiğini ve verebileceğini idrak 
edebilir.

Stratejik yönetimin amacını açıklayabilmek
İşletmelerin	 sosyal	 amaçları	 başarmaları	 için	
stratejik yönetimde yöneticilerin öncelikle işlet-
me sahiplerine, ortaklarına karşı mali yüküm-
lülükleri vardır. Zira işletmeye kaynak yatıran 
ortaklar finansal açıdan başarılı olmak isterler 
ve	 yatırımlarının	 geri	 dönmesini	 beklerler.	 İş-
letmelerin ve onların yöneticilerinin işletme sa-
hiplerine ve ortaklarına sorumluluklarını yerine 
getirebilmeleri	 için	 “Ekonomik	 Katma	 Değer	
Yaratmak”	kavramından	yararlanmak	gerekir.

 Sonraki amaç rekabet avantajı yaratmaktır. Zira 
ekonomik değer yaratmak için rekabet avantajı 
yaratmak gerekir. Bir başka deyişle, ortaklar için 
sahipler için değer yaratmanın yanında müşte-
riler, hizmetlerden yararlananlar için değer ya-
ratarak kâr elde etmek gerekir. Bir de bunu baş-
ka rakiplere göre yapmak gerektiği için rekabet 
avantajı	yaratmak	gerekir.	Eş	deyimle,	daha	iyi,	
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daha ucuz, daha hızlı üreterek müşteri değeri 
yaratarak rekabet avantajı elde etmek gerekir. 
Bununda üç yolu; maliyet liderliği, farklılaşmak 
ve hızlı cevaptır.

 Bu üç amacı gereğince yerine getirmek için mut-
laka büyümek ve değişmek gereklidir. Büyüme-
yen şirket, grup ya da işletmenin varlığı tehlike-
ye girer. Giderler gelirleri aşarsa uzun vadede 
devam etmek mümkün değildir. Uzun vadeli 
varlık artışları, kısa vadeli karlardan daha önem-
lidir. Çünkü şirketlerin hisse senetlerine yatırım 
yapanlar uzun vadeli düşünmeye başlamışlardır. 
Büyümek sadece karlılığı arttırmak aynı zaman-
da varlıkların değerini, hisse senetlerinin piyasa 
değerini, müşteri değerini de arttıracaktır. Şirket 
sahiplerinin sahipliklerini sürdürmeleri için, yö-
neticilerin de yönetim görevlerini sürdürmeleri 
için büyüme zorunludur.

Stratejik yönetimin paydaşlarını ve sürecini açık-
layabilmek
 Bir işletmenin başarısındaki çıkarı ya da planı 
olan paydaşlar şu şekilde sıralanabilir: 

	 Sahipler	 /	 hisse	 senedi	 sahipleri,	 Ticari	 Birlik-
ler,	Ticaret	ve	Sanayi	Odaları,	Yerel	Toplum	ve	
Yerel	Yönetim,	tedarikçiler,	hükümet,	çalışanlar,	
genel anlamda Kamu,  tüketiciler, Kredi Dere-
celendirme Kuruluşları, medya, STK (Sivil Top-
lum Kuruluşları)

	 Stratejik	Yönetim	Sürecinde	 (1)	Stratejik	Yöne-
time	 Olan	 İhtiyacın	 Belirlenmesi	 ve	 Stratejik	
Yönetim	 Ekibinin	 Oluşturulması,	 (2)	 Stratejik	
Analiz	(İç	Ve	Dış	Çevre	Analizi),	(3)	Misyon	ve	
Vizyon	 Analizi,	 (4)	 Stratejik	 Amaçların	 Belir-
lenmesi (Stratejik Niyet Hiyerarşisi), (5) Stra-
tejilerin	 Belirlenmesi	 (Strateji	 Hiyerarşisi),	 (6)	
Stratejilerin Analizi ve Seçimi, (7) Stratejilerin 
Uygulanması, (8) Stratejik Değerlendirme ve 
Kontrol evreleri yer alır.

Stratejik yönetimde yararlanılan araçları sırala-
yabilmek
 Stratejik yönetim; uzmanlar, danışmanlar, üst 
yöneticiler  ve farklı düzeylerden çalışan ve 
yöneticilerin katılımıyla hazırlanmış olsa da 
mutlaka birtakım araçların, özellikle katılmalı 
yönetim araçlarının ve tekniklerinin kullanımı-
nı gerektirir. Bu tekniklerden bazılarını Q Sort, 
SWOT Analizi, Portföy Analizi, Senaryo Anali-
zi, Delfi Tekniği, Nominal Grup Tekniği, Arama 
Konferansı, Çoklu oylama Tekniği, Açık Grup, 
Kalite	Kontrol	Çemberleri,	Fayda/Maliyet	Ana-
lizi, Risk Analizi olarak sıralayabiliriz.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karak-
teristiklerindendir?

a. Uzun vade
b. Kısa vade
c. Alt düzey yönetim
d. Muhasebe işleri
e. Aylık üretim

2. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karak-
teristiklerinden değildir?

a.	 Üst	yönetim
b.	 Etkililik	ve	etkinlik
c. Vizyon
d. Kısa vade
e. Uzun vade

3. Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir?
a.	 İşletme
b. Kâr amaçsız örgütler
c. Devlet
d.	 Yerel	yönetimler
e. Komiteler

4. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim tanımla-
rındaki ortak nokta değildir?

a. Hedef analizi
b. Durum analizi
c. Paydaşların önemi
d. Stratejilerin önemi
e.	 Finans	bölümünün	analizi

5. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin ana 
kavramlarından birisidir?

a. Ar-Ge
b. Motivasyon
c. Teknoloji
d. Vizyon
e.	 Ücret

6. İşletme	düzeyinde	stratejik	yönetim	ekibinde	aşa-
ğıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Genel Müdür
b.	 Yönetim	Kurulu	Başkanı
c.	 Finans	Müdürü
d. Pazarlama Müdürü
e. Muhasebe Şefi

7. Aşağıdaki kavramlardan hangisi en genel ve kapsa-
yıcıdır?

a. Örgüt
b. Şirket
c.	 İşletme
d. Devlet
e.	 Yerel	Yönetim

8. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin pay-
daşları arasında değildir?

a. Kredi Derecelendirme Kuruluşları
b. Medya
c. Çalışanlar
d.	 Yöneticiler
e. Sanatçılar

9. Stratejik yönetimde “Neler Olacak?” sorusuna 
hangi evrede yanıt verilir?

a. Stratejik yönetim ekibinin belirlenmesi
b. Çevre analizi
c. Misyon ve vizyon analizi
d. Stratejilerin belirlenmesi
e. Performans analizi 

10. Vizyon, hangi soruya yanıt verir?
a.	 Nasıl	olmak	İstiyoruz?
b. Neler olacak?
c. Neyiz?
d. Nasıl uygulayacağız? 
e. Niye varız?
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Yaşamın İçinden Okuma Parçası

Drucker’dan Anekdotlar
“Son temizlikçiden tekerlekli el arabasını iten işçiye 
kadar her sanayi yurttaşının sanayi işletmesinde doğru 
bir fonksiyon görmesi için, kendi yaptığı işe ve bün-
yesinde çalıştığı işletmeye karşı bir “yönetici tutumu” 
benimsemesi; işletmeye kendisininmiş gibi bakması ve 
kendilerini “tebaa” dan ziyade “yurttaş” olarak görme-
leri gerekmektedir.”
“Yönetim	nedir?	Yönetim	ne	yapar?	
Yönetim	bir	 organdır	 ve	organlar	 ancak	 fonksiyonla-
rıyla	tanımlanabilirler.	İşletmenin	spesifik	organı	olan	
yönetimin ilk fonksiyonu bir işletmeyi yönetmektir. 
İkinci	 fonksiyonu	 yöneticileri	 yönetmektir.	 Üçüncü	
fonksiyonu da işçileri ve çalışmayı yönetmektir.”
“Eğer	 bakışı;	 insanların	 güçlü	 yanlarından	 daha	 çok	
zayıf özelliklerine odaklanıyorsa, o insan hiçbir zaman 
bir yöneticilik pozisyonuna getirilmemelidir.”
“Bir insan ne kadar çok hata yaparsa o kadar iyidir, 
çünkü daha çok sayıda hata yeni şey denemiş olacaktır. 
Ben hatalar yapmamış, hele ki büyük hatalar yapmamış 
bir insanı hiçbir zaman üst düzeyde bir göreve getir-
mezdim. Hata yapmayan bir insan kesinlikle vasat bir 
düzeyde kalacaktır.”
“Yöneticilerin	kendilerine	ölçü	olarak	almaları	gereken	
düstur,	Andrew	Carnegie’nin	mezar	taşına	kazınmıştır:
Burada
Kendi işletmesine
Kendisinden daha iyi ve yetkin insanları
Almayı bilmiş olan bir insan yatıyor.”
“Gerçekten yönetmeniz gerekenden daha çok sayıda 
yöneticiyi yönetin, bir denetçi gibi hareket etmekten ve 
yöneticilerinizi düz bir sekretere çevirmekten vazgeçin.”

Kaynak:	 Akdemir,	 Ali,	 Genel	 İşletmecilik	 Bilgileri,	
Beta,	İstanbul,	2018,	s.353.

Stratejilerin Analizi ve Formülasyonunda Portföy 
Analizi
Örgütlerde strateji formülasyonunda kullanılan teknik 
araçlardan biri de Portföy analizidir. Bu konudaki en 
yaygın analiz araçları şu şekilde özetlenebilir: 
McKinsey matrisi:	 Bu	 matris	 Shell,	 General	 Elektrik	
ve tanınmış bir yönetim danışmanlığı firması olan 
McKinsey	 tarafından	 geliştirilmiştir.	 Üst	 yönetimin,	
değişik iş alanlarında faaliyette bulunan işletmeleri ile 
ilgili yatırım ve tasfiye kararlarını verebilmeye yardım-
cı	olmayı	amaçlamaktadır	(Ülgen,	Mirze,	2010:	241).			
McKinsey matrisinde dikey eksen, işletmenin veya iş 
birimlerinin faaliyette bulundukları pazarda diğer ra-
kiplerine göre olan mevcut rekabet durumunu göster-
mektedir. Rekabet durumunun tespitinde, pazardaki 
konum, rekabet, göreceli pazar payları, üretim beceri-
leri, Ar-Ge konusundaki üstünlükler, işletmenin geç-
mişte elde ettiği ölçülebilir başarılar vb faktörler dikka-
te alınır. Ayrıca fırsat yaratabilecek yeni olasılıklar da 
dikey eksende gösterilebilir. 
Yatay	 eksen,	 sektörün	 ve	 pazarın	 cazibe	 durumunu	
göstermektedir. Burada da pazarın büyüme hızı, paza-
rın kalitesi, müşterilerin ve tedarikçilerin gücü, ikame 
ürünler, resmi politikalar ve uygulamalar, pazara girme 
güçlükleri, pazardaki rekabet koşulları gibi faktörler 
göz önüne alınarak değerleme yapılır.  Şekilde BM bö-
lümünde bulunan iş birimleri büyüme motorlarıdır ve 
gelecekte nakit yaratma olasılıkları son derece yüksek-
tir. G bölümündeki iş birimleri, hali hazırda gelir ge-
tiren, ama büyüme gösteremeyecek gelir motorlarıdır. 
NM bölümündeki iş motorları sadece nakit motorları-
dır fakat gelecekte nakit gelir üretme olasılıkları yoktur. 
    
Yönlendirici Politika Matrisi 

Pazarın Çekiciliği

Cazip	Değil Orta	Cazibe Çok	Cazip

Rekabet
Durumu

Zayıf NM NM G

Orta NM G BM

Güçlü G BM BM

Kaynak: Ülgen, Hayri, Mirze S.Kadri,(2010) İşletmelerde 
Stratejik Yönetim, 5.Baskı, Beta Basım, İstanbul,s:242.
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Pazar rekabet matrisi: Belirli bir Pazar için önemli olan 
kilit başarı faktörlerinde rekabet sonucu bazı işletmeler 
bazı konularda ötekilerden daha iyi olabilmektedir. An-
cak, sonuç, kilit başarı faktörleri de dahil olmak üzere, 
tüm birbirine bağlı ve bağımlı faaliyetlerin, hep birlikte 
kattıkları değerin sonucunda oluşacak rekabet üstünlü-
ğünün rakiplere göre kıyaslanması ile belirlenmektedir.
Aşağıdaki matriste 5 işletmenin pazardaki rekabet du-
rumlarına göre sağ üst konumda bulunan işletmeler 
farklılaşma, sol alt bölgedeki işletmeler maliyet lider-
liği stratejisi uygulamaktadırlar.  Matrisin sol üst böl-
mesindeki işletmelerin kendilerini sorgulaması gerekir 
(Ülgen,	Mirze,	2010:	269).	

Rekabet Pozisyonu Matrisi

Kaynak: Ülgen, Hayri, Mirze S.Kadri,(2010) İşletmelerde 
Stratejik Yönetim, 5.Baskı, Beta Basım, İstanbul,s:269.

Porter rekabet analizi: Porter’a göre, işletme iki temel 
rekabetçi avantajlardan birini elinde bulundurulabilir.
(Eren,	2005:	250)Bunlar;	
1. Düşük maliyet avantajı,
2.	 Farklılaştırma	avantajıdır.	

Söz konusu bu iki temel avantaj, işletmenin izlediği re-
kabetçi	 amaçlarla	 karşılaştırılır.	 İşletme	 ya	 da	 SİB	 iki	
tür rekabetçi amaca sahiptir: Bunlar;
1. Geniş müşteri hedefi,
2.	 Dar	müşteri	hedefidir.	

Porter’in Jenerik Stratejiler Matrisi

Rekabetçi Avantaj

Düşük	
Maliyet

Farklılaşma

Rekabetçi	
Amaçlar

Geniş	Hedef Maliyet	
Liderliği

Farklılaşma

Dar	Hedef Maliyette	
Odaklanma

Farklılaşmada	
Odaklanma

Kaynak: Eren, Erol (2005), Stratejik Yönetim ve İşletme 
Politikası, Genişletilmiş 7.Baskı, Beta Basım, İstanbul, s:250.

H.Mintzberg’in  farklılaştırma stratejisi: Miztzberg dü-
şük maliyet avantajını ve maliyet liderliğini de farklılaş-
tırmanın bir şekli olarak kabul etmektedir. Mintzberg’in 
rekabet	stratejileri	şöyledir	(Eren,	2005:	265-266):
•	 Fiyat	Farklılaştırma	Stratejisi:	Bir	işletmenin	üretti-

ği ürün ve hizmetlerinin fiyatlarını farklılaştırma-
nın temeli ürün ve hizmetler için daha düşük fiyat 
belirleyerek müşterileri ürünlere cezp etmektir. 

•	 İmaj	Farklılaştırma	Stratejisi:	 İşletmeler	hayatta	ka-
labilmek için müşteri ve halkın gözünde rakiplerden 
daha farklı oldukları imajını da pazarlayabilirler. 

•	 Destek	Farklılaştırma	Stratejisi:	Ürün	veya	hizmet-
lerin kendi niteliğinde bir farklılık yaratmaktan çok 
ürünle birlikte müşteriye sunulan destek hizmetler-
de bir farklılaşma yapılmaktadır. 

•	 Kalite	Farklılaştırma	Stratejisi:	Bu	stratejinin	uygu-
landığı işletmede ürünün 1)dayanıklılığı ve ya sağ-
lamlığı	artacak,	2)	kullanım	güvenilirliği	yükselecek	
bundan	doğan	riskler	azalacak	3)	eğer	ürün	kulla-
nıcının başarısını arttıracak bir ana mal ise nihai 
ürünün kalitesini yükseltecektir.

•	 Tasarım	 Farklılaştırma	 Stratejisi:	 Ürünlerin	 tasa-
rımlarını tamamen değiştirerek farklı bir ürün or-
taya koymak ve müşterileri cezp etmektir. 

•	 Farklılaştırmama	Stratejisi:	Firmanın	ürün	ve	hiz-
metlerini zaman içinde bir değişikliğe uğratmadan 
piyasaya sürmesidir. 

Boston danışmanlık grubu (BDG): Bu teknikte, iş bi-
rimleri; bulundukları sektörün büyüme hızı ve sahip 
oldukları göreceli Pazar gücü göz önüne alınarak ana-
liz edilmekte ve hangi iş birimleri için nasıl bir kurum-
sal strateji geliştirileceği konusunda alınacak stratejik 
kararlar,	bu	analize	dayandırılmaktadır	(Ülgen,	Mirze,	
2010:	238).	Matrisin	dikey	ekseni	işletmenin	faaliyette	
bulunduğu	 sektör/pazarın	 büyüme	hızını	 göstermek-
tedir.	Pazarın	büyüme	hızı	(%)=(Cari	yıl	satışları-Geç-
miş	 yıl	 satışları)/(Geçmiş	 yıl	 satışları	 x	 100)	matrisin	
yatay ekseni, işletmenin esas rakibine göre belirlenen 
pazar payını göstermektedir.
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Göreceli Pazar Payı BDG İş Birimleri Portföy Yönetimi Matrisi 

Kaynak: Ülgen, Hayri, Mirze S.Kadri,(2010) İşletmelerde 
Stratejik Yönetim, 5.Baskı, Beta Basım, İstanbul,s:238.

Hofer	ürün	yaşam	analizi:	 İşletmelerin	 içinde	bulun-
dukları yaşam evrelerini de göz önüne alarak inceleyen 
BDG, iş birimleri yönetim matrisinin daha geliştirilmiş 
bir şeklidir. BDG matrisinde dikey eksende işletmele-
rin ürünlerinin ve pazarının yaşam evrelerini göster-
mektedir. Dikey eksen, ayrıca, faaliyet konusu ürün ve 
pazarın içinde bulunduğu evreler itibari ile; gelişim, 
büyüme, toparlanma, olgunluk ve düşüş evreleri olarak 
ayrılmıştır. Matrisin yatay ekseni, işletmenin sektör ve 
pazardaki rekabet durumu güçlü, orta ve zayıf olarak 
bildirilmiştir	(Ülgen,	Mirze,	2010:	240).		

Hofer İş Birimleri Portföy Matrisi

Pazarda İşletmenin Rekabet Durumu 

Güçlü	 Orta	 Zayıf	

Ürün	veya	
Pazarın	Yaşam	

Safhası	

Gelişim	Büyüme	
Toparlanma	

Olgunluk	Düşüş	

A

B 	 C

E

F

	 G

 
Kaynak: Ülgen, Hayri, Mirze S.Kadri,(2010) İşletmelerde 
Stratejik Yönetim, 5.Baskı, Beta Basım, İstanbul,s:240.
 
İşletmelerin	pazarda	bulundukları	noktalardaki	pazar	
payları dikkate alınarak gerekli kaynak temininin sağ-
lanması önerilmektedir. 
Örneğin;	A	işletmesi	gelişen	yıldız	bir	 işletmedir.	Üs-
tünlüğünü koruyabilmesi için nakit akışı ve yatırımlar-
la desteklenmelidir. 

Ansoff büyüme matrisi: Ansoff, çalışmasında bir firma-
nın büyüme yollarını biçimsel olarak incelemiş ve ilk 
jenerik	(her	işletme	ya	da	Stratejik	İş	Biriminde)	uygu-
lanabilecek nitelikte stratejilerin temelini oluşturmuş-
tur. Ansoff, bu analizde daima büyüme alternatiflerini 
hedeflemiş, tasarruf stratejilerine değinmemiştir. 

Ansoff Büyüme Vektörü 

Mevcut Ürün Yeni Ürün

Mevcut	Pazar
Pazara	Nüfuz	

Etme	Stratejileri
Ürün	Geliştirme	

Stratejileri

Yeni	Pazar	
Pazar	Geliştirme		

Stratejileri
Çeşitlendirme	
Stratejileri

 
Kaynak: Eren, Erol (2005), Stratejik Yönetim ve İşletme 
Politikası, Genişletilmiş 7.Baskı, Beta Basım, İstanbul, s:246.

Ansoff’a	 göre	 firma	 SİB’ini	 değişik	 stratejik	 alternatifler	
izleyerek büyütüp geliştirebilir. Örneğin iş biriminin ürün-
lerine, farklı ihtiyaç pazarlarına cevap verecek özellikler ka-
tabileceği gibi mevcut ürün için farklı coğrafi mekânlarda 
satış	olanakları	araştırılabilir.	(Eren,	2005:	246)
Pazara	nüfuz	etme	stratejisi:	İşletme	Matrisin	bu	böl-
gesinde mevcut ürün ve hizmetleri ile belirli mevcut 
pazar ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
Pazarı geliştirme stratejisi: Bu stratejik alternatifte, iş-
letme mevcut pazarın imkânları dışına çıkarak ürettiği 
mevcut ürünle yeni pazarlara gitmektedir. 
Ürün	geliştirme	stratejisi:	Bu	strateji	 işletmenin	mev-
cut pazara aynı endüstri içinde kalarak, çeşitlendiril-
miş ürünler sunması ve müşteriyi firma ve marka imajı 
bakımından kendine bağlamasıdır. 
Çeşitlendirme	 stratejisi:	 İşletmelerin,	 yeni	 ürünler	 ya	
da hizmetlerle yeni pazarlara girmesi söz konusudur. 
Bu oldukça riskli olmaktadır. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar
1.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stratejik	Yönetimin	Karak-

teristikleri” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
2.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stratejik	Yönetimin	Karak-

teristikleri” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
3.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stratejik	Yönetimin	Tanımı	ve	

Ana Kavramları” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
4.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stratejik	Yönetimin	Tanımı	ve	

Ana Kavramları” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
5.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stratejik	Yönetimin	Tanımı	ve	

Ana Kavramları” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
6.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Stratejik	 Yönetim	 Ekibi”	

başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
7.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stratejik	Yönetimin	Tanımı	ve	

Ana Kavramları” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
8.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Stratejik	 Yönetimin	 Pay-

daşları” başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
9.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stratejik	Yönetimin	Süreci”	

başlıklı konuyu gözden geçiriniz.
10.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Stratejik	Yönetimin	Süreci”	

başlıklı konuyu gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Stratejik	Yönetim	kâr	 amaçlı	 işletmeleri	 ilgilendirdiği	
kadar kâr amaçsız tüm örgütleri de ilgilendirir. Dola-
yısıyla işletmeler, yerel yönetim, kamu kurumları(en 
geniş	 anlamda	devlet)	 ve	 STK’lar	 Stratejik	Yönetimle	
ilgilenmelidirler.

Sıra Sizde 2
Gelir bir işletmenin mal ve hizmet satışından ve faa-
liyet dışı hizmetlerinden, iştiraklerinden elde ettiği 
tüm fonları kapsamaktadır. Giderlerin ve maliyetlerin 
göz önüne alınmadığı fonlardır. Kâr ise maliyet ve di-
ğer giderlerin düşürüldükten sonra geriye kalan artı 
değerdir. Vergiler de ödendikten sonra bu artı değer 
ya ortaklara dağıtılır ya da yeni yatırımlara, yenileme 
yatırımlarına, genişleme yatırımlarına ve büyüme yatı-
rımlarına tahsis edilir.

Sıra Sizde 3
Uluslararası düzeyde öncü Kredi Derecelendirme Ku-
ruluşları;	Standard	&	Poor’s,	Moody’s	ve	Fitch’dir.	

Akdemir,	A.	 (2008).Vizyon Yönetimi,	Ekin	Kitapevi,	
BURSA.

Akdemir,	 Ali	 (2018),	 Liderlik	 ve	 Vizyon	 Yönetimi,	
Beta,	İSTANBUL

Akdemir,	Ali	(2018),	Genel	İşletmecilik	Bilgileri,	Beta,	
İSTANBUL

Akdemir,	 A.(2008).	 İşletmeciliğin Temel Bilgileri, 
Ekin	Kitapevi,	BURSA.

Aktan,	 C.	 C.	 (2008).	 “Stratejik	 Yönetim	 ve	 Stratejik	
Planlama”,	 Çimento	 İşveren	 Dergisi,	 Temmuz-
Ağustos.

Betz,	F.	(Çev.	Ümit	Şensoy)	(2011).	Yönetim Stratejisi, 
TÜBİTAK	BİLİM	KİTAPLARI,	ANKARA.

Bowmen,	C.	(1990).	The Essence Of Strategic Mana-
gement,	Prentice	Hall,	UK,	Exeter.

Eren,	E.	 (2005).	Stratejik Yönetim ve İşletme Politi-
kası, Genişletilmiş	7	Baskı,	Beta	Basım,	İstanbul	.

Brayson,	 J	 M.(1995).	 Strategic Planning For Pub-
lic and Nonprofit Organizations,	 San	 Fransisco:	
Jossey-Boss.

Miller,	 A.	 (1998).	 Strategic Management,	 Irwin/
McGraw-Hill,	Third	Edition,	ABD.

Stahl,	M.	J.	(1989).	Strategic Executive Decisions, Qu-
orum	Books,	New	York.

Ülgen,	H.	-	Mirze	S.	K.	(2010)	İşletmelerde Stratejik 
Yönetim,	5	Baskı,	Beta	Basım,	İstanbul

Yararlanılan İnternet Kaynakları
www.google.com.tr’denInm.blogcu.com/
stratejikyonetimnedir/619676,	29.5.2012
www.ceis.org.tr
www.sp.gov.tr
www.hizliadam.com
www.ikmagazin.com/vizyon	 ve	 misyon	 örnekleri,	 14	

Ağustos	2018
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Stratejik analizin kapsamını açıklayabilecek, 
Dış çevre analizinin kategorilerini sıralayabilecek,
Dış çevreyi analiz etme süreçlerini açıklayabilecek,
Rekabet yaklaşımlarını ve rekabeti yönlendiren faktörleri açıklayabilecek,
Sektörlere göre rekabette üstünlük yaratma etmenlerini listeleyebilecek,
SWOT analizinin nasıl yapılacağını açıklayabilecek
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Analiz	etme	süreçleri
•	 Dengeli	skor	kartları
•	 Dış	çevre

•	 İç	çevre
•	 SWOT	analizi

İçindekiler








Stratejik Yönetim
Stratejik Analiz: Dış ve İç Çevre 
Analizi

•	 GİRİŞ
•	 DIŞ	ÇEVRE	ANALİZİ	KAVRAMI
•	 DIŞ	ÇEVRE	KATEGORİLERİ
•	 REKABET	YAKLAŞIMLARI	VE	BUNLARI	

ETKİLEYEN	FAKTÖRLER
•	 DIŞ	ÇEVREYİ	ANALİZ	ETME	SÜREÇLERİ
•	 SEKTÖRLERE	GÖRE	REKABETTE	

ÜSTÜNLÜK	YARATACAK	REKABET	
UNSURLARI	

•	 İÇ	ÇEVRE	ANALİZİ	KAVRAMI
•	 DEĞERLENDİRİLECEK	UNSURLARA	

YÖNELİK	ÇERÇEVELERİN	
BELİRLENMESİ

•	 ÖRGÜT	İÇİ	ZAYIFLIKLARI	VE	
ÜSTÜNLÜKLERİ	DEĞERLENDİRME	
YÖNTEMLERİ

STRATEJİK YÖNETİM



GİRİŞ
Daha önceki bölümde de vurguladığımız gibi işletmeler ve örgütler dinamik çev-
rede faaliyetlerini sürdürürler. Dolayısıyla bu dış çevreyi analiz edip iç çevreyi 
bu analize göre analiz edip güçlendirmeleri gereklidir. Stratejik analiz dış çevre 
analizi ve iç çevre analizinden oluşur.

Dış çevre analizi; genel dış çevre, rekabetçi dış çevre ve rakiplerin analizinden 
oluşur. Dolayısıyla ayrı ayrı analiz edilmelidir. Genel dış çevre; demografik boyut, 
sosyo-kültürel boyut, makro-ekonomik boyut, politik boyut, teknolojik boyut ve 
global boyuttan oluşur. 

Rekabetçi dış çevrenin yeni girişlerin oluşturduğu tehdit, tedarikçilerin pa-
zarlık gücü, mevcut işletmeler arasındaki rekabet, müşterilerin pazarlık gücü ve 
ikame ürünlerin tehdidi olmak üzere beş öğesi vardır.

Rakiplerin analizi; rakiplerin tanınması, stratejilerin belirlenmesi ve alternatif 
davranış kalıplarının belirlenmesini içerir.

İç çevre analizinde Kritik Başarı Faktörleri, Değer Zinciri, Çekirdek Süreçler 
nelerin değerlendirileceğinin çerçeveleridir.

Örgüt içi zayıflıkları ve üstünlükleri değerlendirmede yararlanılan yöntemler; 
Dengeli Skor Kartları, SWOT Analizi, Sayısal Yöntemler ve Niteliksel Yöntemler 
olarak belirlenebilir.

 
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ KAVRAMI
Dış çevre tek tek işletmelerin geleceğini belirlediği gibi bir bütün olarak ilgili sek-
törün de geleceğini etkiler, belirler. Dış çevre işletmelerin ve diğer örgütlerin uy-
gulayacağı stratejiyi de etkiler. Bu etki dört şekilde ortaya çıkar: 

•	 Fırsatlardan	yararlanma	ve	tehlikeleri	kontrol	etme.	Dış	çevre	fırsat	ve	teh-
likelerin kaynağıdır. Bu yönüyle strateji hem fırsatları hem tehlikeleri dik-
kate alır.

•	 İşletmelerin	 nasıl	 rekabet	 edeceğini	 belirler.	 İşletmeler	 uygulayacakları	
stratejilerle içinde bulundukları sektörün rekabetini etkilerler.

•	 Kritik	faktörlerin	bulunabilirliliğini	etkilerler.	Uygun	müşteri	bulma,	yet-
kin insan kaynağı bulma vb. 

•	 İşletmeler	elde	edeceği	finansal	sonuçlardan	etkilenir.	Dış	çevreye	işletme-
lerin vereceği cevaplar ya da tepkiler finansal sonuçları etkiler. 

Stratejik Analiz: Dış ve 
İç Çevre Analizi
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DIŞ ÇEVRE KATEGORİLERİ
Üç öğesi vardır (Miller, 1998:73-99; Bowman, 1999:40):

•	 Genel	Dış	Çevre
•	 Rekabetçi	Dış	Çevre	
•	 Rakiplerin	Analizi

Genel Dış Çevre
Genel dış çevrenin altı boyutu vardır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır:

1. Demografik Boyut 2. Sosyo-Kültürel Boyut 3. Makro-Ekonomik Boyut

-	 Etnik	dağılım
-	 Nüfusun	yaş	

dağılımı
-	 Nüfus	artışında	

ya	da	azalışında	
bölgesel	farklılıklar

-	 Çok	gelirli	aileler
-	 Sağlık	konusunda	duyarlılık
-	 Eğitim	standartlarının	

yüksekliği
-	 Çevreye	duyarlılık
-	 Gençlerin	sorunları

-	 Enflasyon	oranı
-	 Faiz	oranı
-	 Cari	açık	ya	da	fazlası
-	 Bütçe	açığı	ya	da	fazlası
-	 Tasarruf	oranı

4. Politik/Yasal Boyut 5. Teknolojik Boyut 6. Global Boyut

-	 Sınırlandırmalar	/	
özgürlükler

-	 Anti	tröst	
düzenlemeler

-	 Çevre	koruma	
kanunları

-	 Bioteknoloji
-	 Tüketici	elektronikleri
-	 İnternet	kullanımı
-	 Dizüstü	kullanımı
-	 Sosyal	medya	yaygınlığı
-	 Proses	yenilikleri
-	 İnternet	otobanları	(Bilgi	

Teknolojileri	Otobanları)

-	 Tüketici	zevk	ve	
tercihlerinde	benzerlikler	
ve	farklılıklar	

-	 Yükselen	ülkelerin	
durumu	(Brezilya,	Çin,	
Meksika,	Endonezya,	
Rusya,	Hindistan,	
Türkiye,	vb.

Hangi ülkeler Yükselen Ülkeler (Emerging Countries) arasında yer almaktadır?

Genel dış çevrenin etkilerine aşağıdaki örnekler verilebilir:
•	 Yaşlanan	nüfus	sağlık	sektörünü	olumlu	etkilerken,	eğitim	ve	özellikle	yük-

seköğretim sektörünü olumsuz etkileyebilir.
•	 Artan	satın	alma	gücü	otomobil	sektörünü	güçlendirir.
•	 Geliri	artan	aileler	restoran	gelirlerini	güçlendirirler,	evde	pişirme	malze-

melerinin talebi azalabilir. 
•	 Sağlık	ve	egzersiz	konusuna	duyarlılık	egzersiz	aletlerine	talebi	arttırır,	et	

tüketimi talebini azaltabilir.
•	 Çevre	yasalarının	zorlayıcılığı	otomobil	sektörünü	olumsuz	etkileyebilir.
•	 Genç	nüfus	fast-food’u	güçlendirir,	ev	yapımı	yemek	malzemelerine	talebi	

azaltabilir.
•	 İnternet	kullanımı	artışı,	internetten	satın	almayı	arttırır.	Mağazaların	sa-

tışlarını azaltabilir.
•	 Düşük	faiz	oranı	ev	talebini	arttırır.
•	 Yükselen	ülke	ekonomileri	global	telekomünikasyona	talebi	arttırır.
•	 Havayolu	taşıma	sektörünün	gelişmesi	karayolu	taşıma	sektörünü	zayıfla-

tabilir.

Türkiye’nin 2017 ve 2018 yılları cari açığı ne kadardır?

Dış çevre kategorileri; 
Genel dış çevre, rekabetçi 
dış çevre ve rakiplerin 
analizinden oluşmaktadır. ( 
Miller,1998:73-99;Bowman,19
99:40);Betz,2001:370-376)

Tablo 2.1

1

2
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Rekabetçi Dış Çevre 
Rekabetçi dış çevrenin beş öğesi vardır:

1. Yeni gireceklerin oluşturduğu tehditler
2. Tedarikçilerin pazarlık gücü
3.  Mevcut işletmeler arasındaki rekabet
4.  Müşterilerin pazarlık gücü
5.  İkame ürünlerin tehdidi 

Rakiplerin Analizi
Rakiplerin analizi, rakiplerin kim olduğunu öğrenmeye olanak verir, rakiplerin 
hangi stratejik davranışlar takip edeceklerini öğrenme olanağı verir, sektördeki 
rekabetin doğasını öğrenme olanağı verir. 

Rakiplerin neler yaptığını bilmek, neler yapmaya muktedir olduklarını öğren-
me olanağı verir, rakipleri neyin güdülediği ortaya çıkar, analiz yapan işletmenin 
gelecekte nasıl hareket edeceğine ilişkin plan yapma olanağı verir, rakiplerin zayıf 
taraflarını öğrenme imkanını ortaya çıkarır. 

Ayrıca rakiplerin amaç, hedef, değer ve stratejilerini bilmek gereklidir. “Sektörde 
lider	midirler,	teknolojileri	gelişmiş	midir,	CEO’ların	özellikleri	nelerdir,	sosyal	so-
rumluluğa bakışları nasıldır?” gibi sorulara yanıt bulma olanağı ortaya çıkar.

“Karlılığa uzun vadeli mi bakmaktalar, kısa vadeli mi bakmaktalar, örgüt kül-
türlerindeki temel değerler ve ilkeler nelerdir, gelecek hazırlıkları nelerdir, büyü-
me oranları nelerdir? sorularının yanıtlarını öğrenmek de önemlidir. 

REKABET YAKLAŞIMLARI VE BUNLARI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Rekabet yaklaşımları; tam monopol, kaçınılan rekabet, hiper rekabet, mükemmel 
rekabet	olarak	ifade	edilir.	Bunlar	Tablo	2.2’de	gösterilmiştir.

Rekabet yaklaşımları dört ana gruba ayrılır:

Hiper Rekabet   
•	 Çeşitli	rakipler	birbirlerine	karşı	sert	bir	

şekilde	pozisyon	alırlar.
•	 Ağırlık	avantaj	elde	etmeye	ya	da	rakibin	

avantajını	yok	etmeye	yöneliktir,	ikisi	de	
kullanılabilir.

•	 Rekabet	avantajına	göre	kârlılık	azalabilir.
•	 Yenilikten	yararlanırlar.
•	 Giriş	engeli	yoktur.
•	 Sektör	dışından	güçlü	şirketler,	sektördeki	

zayıf	firmaları	devralırlar	ve	güçlendirmeye	
çalışırlar.

•	 Rekabet	dalgalı	ve	öngörülmez	olur.
•	 Sektörden	çıkmak,	sektörde	kalmaktan	

daha	maliyetlidir.

Mükemmel Rekabet
•	 Çok	sayıda	işletme	birbiriyle	kalite,	maliyet	ve	hızda	

yarışır.
•	 Giriş	engeli	yoktur.
•	 Hiçbir	işletme	piyasayı	domine	edemez.
•	 Kalite	ve	hızda	eşitlik	halinde	fiyatlar	ve	maliyetler	

devreye	girer.
•	 Rekabet	avantajı	kaybolunca	kar	azalır.
•	 Tüketicilerin	avantajı	çoktur,	rahatlıkla	seçim	yaparlar.
•	 Rakiplerin	sayısı	artmaktadır	ve	büyüklük-kapasite	

açısından	birbirlerine	yakındırlar.
•	 Fiyat	bağlamında	tüketiciler	bir	işletmeden	başka	bir	

işletmeye	geçebilirler.
•	 Ürünlere	talep	yavaş	yavaş	artmaktadır.

Tam Monopol
•	 Tek	işletme	ürünleri	müşterilere	sağlar.
•	 Yok	denecek	kadar	az	rekabet	var.
•	 Olağanüstü	kar	vardır.
•	 Daha	yüksek	müşteri	değeri	yaratmaya	

yönelik	baskı	azdır.	
•	 Giriş	engeli	vardır.

Kaçınılan Rekabet
•	 Sınırlı	sayıda	işletme	vardır.
•	 Rakipler	pazarı	paylaşır.
•	 Pazar	dilimleri	çakışırsa	gizli	anlaşma	olur	ve	fiyat	

rekabetinden	kaçınılır.
•	 Giriş	engeli	vardır	ama	imkansız	değildir.
•	 Farklılaşmadan	yararlanılır.
•	 Dikey	entegrasyon.
•	 Kar	yüksektir.

Rekabet yaklaşımları; tam 
monopol, kaçınılan rekabet, 
hiper rekabet ve mükemmel 
rekabettir.

Tablo 2.2
Rekabet Yaklaşımları

Kaynak: Miller, A. 
(1998). Strategic 
Management, Irwin/
McGraw-Hill, Third 
Edition, USA, s: 83.



Stratejik Yönetim26

İşletmelirn bu rekabet yaklaşımlarından birisini ya da birkaç yaklaşımdan 
oluşan karma bir rekabet yaklaşımını tercih etmesinde piyasaların yapısal koşul-
larının etkisi vardır. Bunlar sektörün yapısı, zımni (gizli) anlaşma olasılığı, reka-
bet avantajının yaşam beklentisi, çevrenin istikrarı ve izlenilen stratejilerdir. Bu 
koşullar rekabet yaklaşımını şekillendirir. Şimdi bunları özet olarak inceleyelim:

•	 Sektörün	Yapısı:	 Sektörün yapısının beş alt öğesi vardır: Yeni girişlerin 
tehdidi, ikame ürün tehdidi, tüketicinin gücü, tedarikçilerinin gücü ve do-
ğal monopoller. 

 Yeni girişlerin sektöre girişi kolaysa mevcut işletmeler hiper rekabete doğ-
ru, mükemmel rekabete doğru yönelebilirler.

 İkame ürün çoksa yine kafa kafaya rekabet söz konusu olabilir.
 Tüketiciler güç kazandıkça tedarikçilerini rekabete yönlendirir ve tedarik-

çilerin karı azalır.
 Sınırlı sayıda tedarikçi söz konusu olursa, bu durumda rekabetten kaçınma 

yaklaşımı tercih edilebilir. Sözgelimi bilgisayar üreticileri hiper rekabete 
girmezler. Zira işlemci ve bellek araçlarını üretenlerin rekabeti sınırlıdır.

 Bazı ürünleri üreten işletmeler doğal monopol olabilir. Bazen bölgesel mo-
nopol de söz konusu olabilir. Su ve elektrik tedarikçileri bu konuda örnek 
olabilirler. Sınırlı rekabet olabilir.

•	 Gizli	Anlaşmalar:	Bazı sektörlerde gizli anlaşmalar yapılabilir. Bazen çok 
çok keskin rakipler olarak görünseler de fiyat rekabetinden kaçınırlar. 
Coca-Cola Pepsi-Cola rekabeti böyledir. Nike ve Reebok rekabeti böy-
ledir. Birbirleri için baş rakip olsalar da fiyat savaşlarına girmemişlerdir. 
Kuşkusuz bunu rakip sayısı, rakiplerden birisinin baskınlığı ve globalleşme 
düzeyi etkiler. Söz gelimi çok rekabet varsa tam rekabete yönelme olabilir. 
Rakipler arasında denge varsa kafa kafaya rekabet azalır. Denge yoksa tek 
işletme yenilik süresini, fiyatları tek başına belirler ve yönlendirebilir. 

 Başka ülkelerin işletmeleri yeni bir rekabet unsuruyla iç piyasalara giriyor-
sa rekabet güçlenebilir.

•	 Rekabet	Avantajının	Ömür	Beklentisi: Yenilik sürecinin uzunluğu, patent 
koruma, tüketici değeri boyutlarının çokluğu - azlığı tedarikçiyi değiştirme 
maliyeti de rekabet avantajının ömrünü belirler. Ürünlerin yeni versiyon-
ları piyasaya giriyorsa önceki yenilikçi işletmenin yenilikçi liderliği rekabet 
avantajını kaybedebilir. Bir işletme patente sahipse (Coca-Cola ve Pepsi-
Cola gibi) teknoloji temelli yenilik yönelimli rekabet avantajını sürdürebi-
lir. Tüketici değerini arttıracak çok sayıda boyutun olması, yeni rakiplerin 
önceki piyasa liderinin avantajını ortadan kaldırmaları söz konusu olabi-
lir. Tedarikçiyi değiştirme maliyeti yüksek ise tedarikçi bir işletme rekabet 
avantajını sürdürebilir.

•	 Çevre	 İstikrarı:	Teknolojik yeniliklerin çokluğu, yeni gelişmeler rekabet 
avantajının niteliğini değiştirir. Mevcut durumunu değiştirir. Piyasa oyun-
cularının rolleri de, konumlarındaki değişmeler de rekabeti yönlendirir. 
Genç ve yaşlı endüstrilerde böyle bir durumda ortaya çıkan rekabetin nite-
liği değişir. Rekabet avantajının niteliği değişir, pazar liderliği değişir.

•	 İzlenilen	Stratejiler: Burada da rekabetin niteliğini; rakiplerce pazarın bö-
lümlendirilmesi, gelecek yönelimi ve stratejik hedefler takip edilen hedefle-
ri belirler.
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DIŞ ÇEVREYİ ANALİZ ETME SÜREÇLERİ
Dış çevreyi analiz etmenin üç yolu vardır: Sadece bir sektörün bir alt grubunu 
analiz ediyorsanız buna stratejik grup analizi adı verilir. Çevre, sektör, grup ko-
nusunda bilgi topluyorsanız buna çevreyi tarama adı verilir. Gelecekte olacakla-
rı tahmin edip stratejiyi formülasyon sürecini bilgilendiriyorsanız buna senaryo 
planlama adı verilir.

Stratejik Grup
Eğer işletmeler birbirlerine benziyorlarsa ve sadece kendi aralarında rekabet edi-
yorlarsa (sektördeki diğer firmalardan daha çok) bir küme oluşur ki buna strate-
jik grup denir. Ancak şunu da unutmamak gerekir: Bazen sektörün tüm işletme-
leri izlenilen stratejiler açısından benzerlik gösterir ve ayrı ayrı stratejik gruplar 
oluşturmak anlamsızlaşır. Bu durumda homojen bir sektör olur ki stratejik grup 
analizi yapmak yerine sektör analizi yapmak anlamlı olur. Ancak üretim yapılan 
fabrikalar, teknolojiler, pazarlama uygulamaları farklı ise heterojen bir sektörden 
söz edilir ve stratejik gruplara sektörü ayırıp analiz yapmak kaçınılmaz olur.

Stratejik grupların oluşturulmasını belirleyen faktörler: büyüklük, pazarın 
eni, ürün/hizmet kalitesi, coğrafik dağılım, dikey entegrasyon düzeyi, yüksek kar 
amaçlı/düşük kar amaçlı olmaktır.

Stratejik grupların oluşturulmasını, kategorizasyonunu belirleyen faktörler 
şunlardır:

•	 Büyüklük: Sözgelimi ilgili sektörde işletmeler, şirketler çok küçük, küçük, 
orta ve büyük ölçekli ve çok büyük ölçekli (dev) işletmeler olarak kategori-
ze edilebilirler.

•	 Pazarın	 Eni	 (Genişliği): Bir işletme bir sektörün sadece bir alt grubu-
na (nişine) hitap edebilir. Sözgelimi sadece yarış arabası üretebilir. Ya da 
General Motors gibi pazar bölümlerinin geniş bir kısmına hitap edebilir. 

•	 Ürün/Hizmet	Kalitesi: Standart fiyatlı ürünleri üreten işletmeler (Casio 
saatleri), yüksek fiyatlı ürünleri üreten işletmeler (Seiko) ve lüks, kaliteli ve 
oldukça yüksek fiyatlı ürünleri üreten işletmeler (Cartier). 

•	 Coğrafik	 Dağılım: Bazı işletmeler mahalli pazarlara (belediyelerin su), 
bazıları bölgesel pazarlara (bölgesel marketler), bazıları ulusal pazarlara 
(Telekom) ve bazıları ise global pazarlara hitap ederler (Microsoft). 

•	 Dikey	Entegrasyon	Düzeyi: Bazı işletmelerin ürettikleri ürünlerin birçok 
unsurunu kendileri üretir. Bazıları çoğunu başkalarına ürettirir. 

•	 Yüksek	 Kar	 amaçlılık/Düşük	 Kar	 Amaçlılık: Bazı gruplar yüksek kâr 
amaçlı, bazıları düşük kâr amaçlı olabilirler.

Çevreyi Tarama
İkinci süreç bilgi toplama ile ilgilidir. Rekabet istihbaratı (bilgisi) denilen bu bilgi 
rekabetçi çevrenin bilgileridir. Rekabetçi çevreye ilişkin bilginin yararları: Rekabetçi 
çevreye yönelik tanılar oluşturma, rekabetçi çevre ile ilgili varsayımları sorgulama, 
rekabetçi çevrenin gelecek gelişimlerini tanımlama, karşılaşılacak rekabet zayıflıkla-
rını tahmin etme ve karşılık vermeyi tanımlama, uygulanacak stratejileri belirleme, 
değişen rekabetçi çevreye ne zaman ve nasıl strateji uygulanacağını belirlemektir.

Rekabete ilişkin bilgi toplama kaynakları: Çalışanların elde ettiği saha bilgisi 
(özellikle satış elemanlarının) ve faaliyet alanı konferanslarına katılan elemanla-
rın elde ettiği bilgi, gazeteler, hükümet devlet kurumlarının yazıları, veri tabanla-
rı, müşteriler, tedarikçiler ve rakiplerdir.

Stratejik grupların 
oluşturulmasını belirleyen 
faktörler: büyüklük, pazarın 
eni, ürün/hizmet kalitesi, 
coğrafik dağılım, dikey 
entegrasyon düzeyi, yüksek 
kar amaçlı/ düşük kar amaçlı 
olmaktır.
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Senaryo Planlama
Üçüncü süreç senaryo planıdır. İşletmeleri kuşatan çevre faktörleri tüm işletme-
lerin stratejilerini etkisiz kılabilir. Bu karmaşıklıkla baş etmenin yolu senaryo pla-
nıdır. Geleceğin nasıl şekilleneceği ve işletmenin buna nasıl yanıt vereceği ile ilgili 
hikâyeler, senaryolardır. 

Senaryolar, strateji formülasyonu amaçlarıyla çevreyi analiz edenlerin karşı-
laştığı iki zorlukla ilgili olduğu için yararlı planlama yardımcılarıdır.

1) Verileri planlayarak analiz edeceklerin dikkatini yönlendirir.
2)  İşlenen verinin yararlı hale gelmesini sağlar.
Bu yönüyle senaryolar sadece olumlu olumsuz kehanetlerde bulunulan tah-

minlerden farklıdır. Belirsizlikten kaçınmak için yöneticilere geleceğin nasıl şe-
killeneceği bilgisini verir, sadece sonuca değil sonucu yönlendiren değişkenlere 
de bakar.

Yararlı bir senaryo planı için koşullar: Sadece kontrol edebilir değişkenlere 
odaklanılmamalı, karşıt görüşler aranmalı, gerçekçi kontrol yapılmalı, iki temel 
senaryoya saplanıp kalınmamalı ya da gereğinden fazla detaya kaçınılmamalıdır.

SEKTÖRLERE GÖRE REKABETTE ÜSTÜNLÜK
YARATACAK REKABET UNSURLARI 

Doğal Kaynak Çıkarma Sektörü
Doğal kaynak sektöründeki bir işletme, ham madde kaynaklarının doğadaki yeri-
ni tespit eder, toparlar, madenler açar ve bunları yeryüzüne çıkarır. Örneğin pet-
rol üretimindeki şirketlerin varlık değeri, rezervlerindeki petrolün tahmini kaç 
varile karşılık geldiği ile ölçülür ve sahip oldukları en değerli bilgi varlığı, petrol 
arama teknikleridir.

Doğal kaynak çıkarma sektöründe belli başlı rekabet etmenleri şunlardır 
(Betz,2001:370-376): 

•	 İşletme	hakkı	süresi
•	 Kaynak	bulma	etkinliği
•	 Bulunan	kaynakların	büyüklüğü	ve	kalitesi
•	 Ham	madde	çıkarma	bilgisinin	verimliliği
•	 Kaynak	kullanım	oranı
•	 Çıkarılan	ham	maddeyi	işlem	merkezlerine	taşıma	maliyeti	ve	verimliliği

Malzeme İşleme, Rafine Etme, Sentezleme ve    
Biçimlendirme Sektörü
Bu sektördeki işletmeler ham maddelerden malzeme üretirler. Parça imalatı ve 
yapımında kullanılacak malzeme ürünleri işlenerek biçimlendirilir. Çelik, alü-
minyum endüstrisi ve kimya endüstrisi bu sektörde yer alır. Rekabet etmenleri 
şunlardır: 

•	 Malzeme	ürünleri	yaratma	konusunda	tescilli	bilgi	ve	patentler
•	 Süreçlerle	ilgili	tescilli	bilgi	ve	patentler	ile	üretim	süreçlerinin	kontrolü
•	 Üretilen	malzemenin	kalitesi
•	 Üretilen	malzemenin	maliyeti
•	 Üretilecek	malzemenin	zamanında	teslimi
•	 Malzeme	ürünleriyle	ilgili	uygulamalarını	geliştirme	konusunda	müşterile-

re sağlanan bilgiler
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Bilgi teknolojileri ve internet bu sektör pazarlarında oldukça etkili olmuştur. 
Parça ve aksam işletmeleri, ana cihaz sistem bütünleştiricileri, uygulama sistem-
leri bütünleştiricileri ve alet, makine-ekipman endüstrisi.

Parça ve Aksam Sektörü
Parça ve aksam sektöründeki işletmeler, büyük sistemler üreten müşterileri için 
parça ve aksam imal eder ve/veya alt sistem montajı yaparlar. Entegre çip üretici-
leri, disk sürücüleri üreticileri, otomobil direksiyonu üreticileri, akü imalatçıları 
parça ve aksam sektöründe yer alırlar.

Parça ve aksam sektöründeki rekabet etmenleri şunlardır:
•	 Özgün	donanıma	sahip	olmak
•	 Ürün	ve	aksam	tasarımıyla	ilgili	tescilli	bilgi	ve	patentler
•	 Süreçlerle	ilgili	patent	ve	üretim	süreçlerinin	kontrolü
•		 Üretilen	malzemenin	kalitesi
•		 Üretilen	malzemenin	maliyeti
•		 Üretilecek	malzemenin	zamanında	teslimi
•		 Parçalarla	ilgili	uygulamalarını	geliştirmede	müşterilere	sağlanan	bilgiler
•		 Müşterilerle	tasarım	yeteneğini	paylaşma
İmalat sanayindeki işletmelerin çoğu bu alt sektörde yer alır. Üretim türüne 

bağlı olarak işletmeler mekanik ve elektronik olarak ikiye ayrılır. Mekanik parça 
tedarikçileri arasında ölçü ve kalıp yapımcıları, makine aksamı imalatçıları, alt 
sistemler, tasarım ve montajcıları bulunur. Elektronik parça tedarikçileri arasında 
entegre devre imalatçıları ve diğer elektronik parçalar, baskılı devre panosu ima-
latçı ve montajcıları, elektronik alt sistem tasarım ve montajcıları bulunur.

Ana Cihaz İmalat Sektörü
Bu sektörde genel bir müşteri uygulamaları kategorisine ürün temin eden işletme-
ler imalat ve montaj yoluyla ürünler çıkarırlar. Otomobil, uçak, bilgisayar imalat-
çıları ve inşaat şirketleri bu sektörde yer alır.

Sektörün rekabet etmenleri:
•		 Üretim	tesisleri	ve	makine	donanımı
•		 Marka	adı	ve	dağıtım	kanallarına	erişim
•		 Büyük	cihaz	sistemleri	tasarımı	ve	rekabet	açısından	kilit	nitelikteki	aksam	

ve alt sistemler konusunda tescilli bilgi ve patentler
•		 Süreçlerle	ilgili	tescilli	bilgi	ve	patentler	ve	üretim	süreçlerinin	kontrolü
•		 Ana	cihaz	sistemlerinin	performansı	ve	verimlilikleri
•		 Ana	cihaz	sistemlerinin	alım	ve	bakım	maliyeti
•		 Ana	cihaz	sistemlerinin	dayanıklılığı	ve	onarım	maliyeti
•		 Zamanında	teslimat	
•		 Ana	cihaz	sistemlerini	uygulama	sistemi	ile	tamamlamada	rol	oynayacak	

çevresel koşulların özellikleri ve elde edilebilirlikleri
•		 Ana	cihaz	sistemleriyle	ilgili	uygulama	sistemlerini	geliştirme	konusunda	

müşterilere sağlanan yararlar
Bu sektördeki işletmeler rekabet üstünlüğü elde etmek için parça ve malzeme 

tedarikçileriyle geriye doğru dikey entegrasyona girebilirler. 
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Perakende Sektörü
Bu sektörün rekabet etmenleri şunlardır:

•		 Yerleşim
•		 Marka	bayilikleri
•		 Stok	kontrolü	ve	lojistik	yeteneği
•		 Fiyat	üstünlüğünü	öne	çıkaran	reklamlar
•		 Satış	sonrası	hizmetler
•		 Satış	noktası	bilgilendirme	sistemleri
•		 Bilgisayarlar	aracılığıyla	müşterilerle	iletişim
Ev aletleri, gıda, giyim, mobilya, otomobil bayiliği ve bunlar gibi alanlarda yer 

alan işletmeler bu gruba girerler. Genellikle tematiktirler (gıda, giyim, otomobil, 
vb.). Reyonlu mağazalar ve büyük gıda marketlerindeki gibi genel nitelikte pera-
kende kuruluşlarında çeşitli ürünleri bir araya getiren işletmeler de vardır. Dev 
alışveriş merkezlerindekiler, belirli bir ürün grubuna yönelik (ev ve inşaat malze-
meleri vb.) işletmeler de bu gruba girer.

Hizmet Sektörü
Bu sektördeki işletmeler; temelde hizmet temin eden şirketler ile mesleki hizmet-
lerden yararlandıran kuruluşlar biçiminde ikiye ayrılırlar.

Hizmet	veren	kuruluşlara	havayolları,	otobüs,	deniz	ve	demir	yolları,	telefon	
ve iletişim şirketleri örnek olarak verilebilir. Mesleki nitelikteki hizmet kuruluşla-
rı ise hastaneler, hukuk ve mühendislik danışmanlığı şirketleridir.

Rekabet etmenleri:
•	 Sermaye	yoğun	olması
•	 Büyük	ölçekli	olmak	
•	 İmalat	sektörünü	ilerletme	yeteneği

Hizmet sektörü GSYİH’nin ne kadarını yaratmaktadır, istihdamın yüzde kaçını ger-
çekleştirmektedirler?

Alet	ve	Ekipman	Sektörü
Bu sektördeki işletmeler endüstri değer zincirinde yer alan bütün üretici sektör-
lere üretim ekipmanı satar. Şirketler farklı değer zincirlerine göre ekipman tiple-
rinde uzmanlaşmışlardır. Örneğin demir malzeme endüstrisi, demir dışı malze-
me endüstrisi, kimya endüstrisi, elektronik endüstrisi için üretilen ekipman gibi. 
Mekanik imalat aletleri endüstrisi, kontrol endüstrisi, elektronik endüstrisi, elekt-
ronik ekipman endüstrisi, kimyasal ekipman endüstrisi bu grupta yer alır.

•		 Rekabet	etmenleri:
•		 Üretim	ekipmanı	ve	aletlerinin	tasarımıyla	ilgili	tescilli	bilgi	ve	patentler.
•		 Üretim	süreçlerinin	kontrolüne	ilişkin	tescilli	bilgi
•		 Ekipman	ve	aletlerin	performans	ve	özellikleri
•		 Ekipman	ve	aletlerin	satın	alma	ve	bakım	maliyetleri
•		 Ekipman	ve	aletlerin	dayanıklılıkları	ve	onarım	maliyetleri
•		 Dağıtım	kanalların	erişebilirlik	maliyeti	ve	ürünlerin	zamanında	teslimi
•		 Üretim	ekipmanı	ve	aletlerini	üretim	süreci	sistemi	 ile	 tamamlamada	rol	

oynayacak çevresel koşulların özellikleri ve elde edilebilirliği.
•		 Üretim	süreçlerini	otomasyona	geçirme	ve	kontrol	etme	konusunda	müşte-

rilere sağlanan yardımlar.

3
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Bilgi Teknolojileri Sektörü
Bu sektörde yer alan işletmeler tüm endüstrinin işletmelerinin bilgisayar sistem-
lerinden yararlanmalarına destek sağlarlar. Bu işletmeler diğer işletmelere bilgisa-
yar ağı ve yazılımı sağlarlar.

•		 Rekabet	etmenleri:
•		 Çip	tasarımı	için	mülkiyet	hakkına	sahip	olunan	araçlar
•		 Ağ	bağlantısı	donanımı	ve	yazılımı	patentleri	ve	mülkiyet	hakkı
•		 Bilgisayar	sistemleri	donanımı,	patentleri	ve	mülkiyet	hakkı
•		 Mesleki	uzmanlık
•		 Yazılım	telif	hakları
•		 Yazılım	tasarım	yeteneği
•		 Bağlantı	sağlayıcı	donanım	ve	yazılım
•		 Bilgisayar	işlemleri	platformları

İÇ ÇEVRE ANALİZİ KAVRAMI
Dış çevre analizi önemli olmakla birlikte stratejinin temel alacağı ve güçlülüklerin 
ortaya konulacağı, zayıflıkların bertaraf edileceği alan iç çevredir. Bu da kaynak 
temelli bakış olarak ifade edilir. Aşağıda özetlenmiştir (Miller,1998:114-121):

İç Çevre Analizinde İşletmelere Kaynak Temelli Bakış 
Yaklaşımı
Bu yaklaşımda herhangi bir örgütün, işletmenin üç öğesine bakılır.

KTB (Kaynak temelli bakış) yaklaşımı bir işletmenin güçlü ve zayıf yönleriyle 
rekabet etme kabiliyetini nasıl etkileyeceğini ortaya koyar. Üç öğesi vardır:

(1) varlıklar X (2) yetenekler (kabiliyetler) = (3) yetkinlik  Æ  rekabet avantajı
Örneklemek gerekirse burada varlıklar (maddi ve maddi olmayan varlıklar söz 

gelimi yeni teknoloji, yetkin insan kaynakları vb.) dan süreç yeteneği ile kaliteli ve 
düşük maliyetli üretim yeteneği ile verimli çalıştırma yeteneği ile yararlanıp kali-
teli ürüne, yenilikçi ürüne dayalı yetkinlikle maliyet liderliği hızlı yanıt ve farklı-
laşmaya olanak veren rekabet avantajından istifade edilebilir.

Varlıkları örneklemek gerekirse şu sınıflandırma yapılabilir:

Maddi varlıklar:
•		 Bir	imalat	işletmesinin	mülkü	ve	donanımı
•		 Bir	Ar-Ge	işletmesinin	patentleri
•		 Bir	telefon	şirketinin	tel	ağı	ve	uydu	ağı
•		 Bir	eğlence	şirketinin	eski	film	arşivi
•		 Bir	restoranın	gizli	formülü
•		 Bir	direkt	pazarlama	şirketinin	postalama	listesi
•		 Doğal	kaynak	şirketinin	işletme	hakkına	sahip	olduğu	alan	büyüklüğü
•		 Bir	otelin	rezervasyon	sistemi
•		 Bir	mobilya	işletmesinin	dağıtım	ağı

Maddi olmayan varlıklar:
•		 İyi	bilinen	ve	güvenilen	marka	adı
•		 Bir	işletmenin	tanınmışlığı
•		 Bilgili	ve	yaratıcı	iş	gücü
•		 Birleştirici	şirket	kültürü
•		 Çeşitli	devletlerle	çok	uluslu	bir	şirketin	iş	birliği
•		 İyi	bir	yönetim	ekibi
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•		 Hatırda	kalan	bir	reklam	kampanyası	
•		 Uygun	örgütsel	yapı
•	 İyi	motive	eden	ve	iletişim	kuran	vizyoner	bir	lider

Yetenekler
Bir işletmenin iyi varlıklara sahip olması yetmez. Bunlardan yararlanma beceri-
si önemlidir. Olanaklardan maksimum seviyede yararlanırsanız düşük maliyet-
le ve yüksek kalitede mal ve hizmet üretirseniz bu da size yetkinlik kazandırır. 
Yetkinlikte de rekabet avantajı kazandırır. 

Yetkinlikler
Gerçekleştirme kabiliyeti olarak tanımlanır. Sözgelimi iyi bir liderlik varlıklardan 
yararlanma olanağı verir, varlıklar yükselir ve fiyata dayalı rekabet avantajı, kalite-
ye dayalı rekabet avantajı elde edilir. Buna bir yönüyle (core competence) çekirdek 
ya da öz yetenek adı verilir. Bir kaynağın becerilerle yetkinliğe ve oradan da re-
kabet avantajına dönüşmesi bazı kriterlere bağlıdır. Bunlar: Bulunmazlık, Kopya 
Edilmezlik (ölçek büyüklülüğü, fiziksel farklılık, başarının nedenlerinin bilinme-
mesi), sürenin uzunluğu, ikame edilememedir.

DEĞERLENDİRİLECEK UNSURLARA YÖNELİK 
ÇERÇEVELERİN BELİRLENMESİ
Bu konuda kritik başarı faktörleri, değer zinciri ile çekirdek süreçler ve sistemler 
olmak üzere üç çerçeve vardır (Miller, 1998:124-131). 

Kritik Başarı Faktörleri
Bütün sektörlerde rekabet üstünlüğü sağlayacak başarı faktörleri vardır. Bunlara 
sahip olmak anlamlı sonuçlar yaratırken, olmamak başarısız sonuçlara neden olur.

Uygun	kritik	başarı	 faktörleri,	çevresel	analizden	ve	 işletmenin	değerlendir-
melerinden sonra ortaya çıkar.

Örneğin; ilaç sektörü için kritik başarı faktörü yeni ürünün zamanında piya-
saya sunulmasıdır. Bu sektörde kısa ömürlü ürünler de vardır, temel araştırma 
ile ürün geliştirme, patent onayı alma ve ticarileştirme arasında uzun süre vardır. 
İşletmelerin	Ar-Ge’ye	fon	aktarmaları	gerekir.	Yeni	ürün	geliştirmek	ve	kar	elde	
etmek için. Ar-Ge bazlı ürün geliştirip onay alma yanı sıra imalat maliyeti, satış 
sonrası hizmet, ürün imajı rekabet avantajına neden olabilir.

Sektörden sektöre değişiklik göstermekle beraber, kritik başarı faktörlerinin 
genelde üç temel kaynağı vardır:

Sektör Karakteristikleri
Süpermarket zincirinde ürün karması, stok devir hızı, satış promosyonu, fiyatla-
ma kritik iken, havayollarında yakıt etkinliği, yük faktörleri, mükemmel rezervas-
yon sistemleri kritiktir. İnternet üzerinden rezervasyon oldukça kritiktir. 

Rekabet Pozisyonu
Sektörde yer alan işletmelerin ölçeği önemlidir. Söz gelimi bilgisayar sektöründe 
genellikle birkaç işletme sektörü domine eder. Küçük işletmeler bu baskın işlet-
melerin davranışlarından yeni sorunlarla karşılaşabilirler.
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Genel Çevre
Genel çevrenin altı boyutundaki değişme (demografik, sosyo-kültürel, makro-
ekonomik, teknolojik, politik, global) kritik başarı faktörlerinin nasıl ortaya çı-
kacağını	 etkiler.	 Söz	 gelimi	 1973	 yılında	OPEC’ın	 (Petrol	 İhracatçıları	 İşbirliği	
Örgütü) ortaya çıkışı ve ambargosu benzin sunumunun bulunabilirliliğini kri-
tik faktör yapmıştır. Yeni alternatiflerle daha sonra bu faktör etkinliğini yitirdi. 
Şimdilerde	 Avrupa	 Birliği’ndeki	 Euro	 bölgesi	 krizi,	 bankalarda	mevduat	 bulu-
nabilirliğini, kredi vermek için fon bulunabilirliğini kritik başarı faktörü yaptı. 
Düşük faiz oranlarıyla hazine bonosu ihraç etme olanağı aynı şekilde devlet hazi-
neleri için kritik faktördür.

Tablo	2.3’de	süpermarket	işletmelerine	yönelik	örnek	bağlamında	kritik	başarı	
faktörünün kullanımı gösterilmektedir.

Kritik Başarı Faktörü A Markası B Markası C Markası

Düşük	Satış	ve	Yönetim	
Gideri

10 7 6

Etkili	Dağıtım	Kanalları 9 9 9

Tanınma	 10 7 6

Örgüt	Kültürü 7 8 6

Üst	Yönetim	Devir	Hızı 7 5 4

Tedarikçi	İlişkileri	 7 8 7

Kritik başarı faktörlerine göre A markası daha iyi görünmektedir.

Değer Zinciri
Diğer çerçeve değer zinciridir. Bu yöntem faaliyetleri çeşitli kategorilere ayırır, 
müşteri değeri bağlamında. Bu noktada müşteri değeri bu faktörlerin fonksiyonu-
dur. Bu kategoriler; farklı ürün yaratan faktörler, düşük maliyet yaratan faktörler, 
müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap veren faktörlerdir. Değer zinciri tek tek faktörle-
rin firmaların finansal performansını ve firmanın müşteri için yarattığı bütünle-
şik değere katkılarını analiz eder. Değer zincirinde faaliyetler birincil faaliyetler ve 
ikincil faaliyetler olmak olmaz üzere iki gruba ayrılır. Aşağıda şematize edilmiştir:

Tablo 2.3
Süpermarket 
İşletmelerine 
Yönelik Örnek 
Bağlamında Kritik 
Başarı Faktörünün 
Kullanımı

Şekil 2.1

Değer Zinciri 
Gösterimi 

Kaynak: Miller, A. 
(1998). Strategic 
Management, 
Irwin/McGrawHill, 
3. Baskı, ABD, s:126
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•	 Malzeme	ve	
stok	kontrol	
sistemlerinin	
sağlamlılığı

•	 Hammadde	
depolarının	
etkinliği

•	 Anahtar	rakiplerle	
karşılaştırıldığında	
ekipman	
verimliliği

•	 Üretim	
süreçlerinin	
otomasyonu

•	 Kaliteyi	
yükseltecek	
ve	maliyetleri	
düşürecek	üretim	
faktörlerinin	
etkinliği

•	 Fabrika	yerleşimi,	
iş	akış	etkinliği

•	 Bitmiş	
ürünlerin	
taşınma	
zamanlılığı	ve	
etkinliği

•	 Bitmiş	ürünün	
depolanma	
etkinliliği

•	 Müşteri	bölümleri	
ve	ihtiyaçlarını	
belirleyecek	
pazarlama	
araştırmasının	
etkinliği

•	 Reklam	ve	
pazarlamada	
yaratıcılık

•	 Alternatif	dağıtım	
kanallarının	
bulunması

•	 Satış	gücünün	
etkinliği	ve	
motivasyonu

•	 Kalite	imajının	
geliştirilmesi

•	 Müşteriler	
arasında	marka	
bağımlılığı

•	 Bütün	pazarda	
yada	pazar	
dilimlerinde	pazar	
dominantlığı	
boyutu

•	 Ürün	geliştirmek	
için	müşteri	
bilgileri

•	 Müşteri	
şikayetlerine	
verilen	özen	
zamanlılığı

•	 Garanti	
politikalarının	
uygunluğu	

•	 Müşterilerin	
eğitimi	kalitesi

•	 Yedek	parça	
ve	onarım	
servislerinin	
yeteneği

Gelen	Lojistik Faaliyetler Giden	lojistik Pazarlama	ve	Satış Satış	Sonrası	Hizmeti

Yeteneğe, yetkinliğe konu olacak destek faaliyetleri ve faktörleri işlevlere göre 
aşağıda şematize edilmiştir.

İşletme Altyapısı
•	 Yeni	ürün	pazar	fırsatları	ve	potansiyel	tehditleri	

belirleme	yeteneği
•	 Şirket	amaçlarını	başarmada	Stratejik	Planlama	

sisteminin	kalitesi
•	 Sermaye	ve	işletme	sermayesi	için	görece	olarak	

düşük	maliyetli	fon	bulma	yeteneği
•	 Tüm	bölümler	düzeyinde	değer	zinciri	yaratma	

faaliyetlerinin	koordinasyonu
•	 Stratejik	ve	rutin	kararlarda	bilgi	destek	

sistemlerinin	düzeyi
•	 Genel	ve	rekabetçi	çevrede	zamanında	ve	doğru	

bilgi	sağlamak
•	 Çıkar	gruplarıyla	ve	kamu	politikası	yapımcılarıyla	ilişkiler
•	 Kamu	imajı	ve	şirket	vatandaşlığı

Teknolojiyi Geliştirme Altyapısı
•	 Ürün	ve	süreç	yeniliklerine	öncülük	etmede	

Ar-Ge’nin	başarısı
•	 Ar-Ge	çalışanları	ve	diğer	bölümler	arasında	

çalışma	ilişkilerinin	kalitesi
•	 Kritik	son	tarihleri	karşılamada	teknoloji	

geliştirme	faaliyetlerinin	zamanlılığı
•	 Laboratuvar	ve	diğer	tesislerin	kalitesi
•	 Laboratuvar	teknisyenleri	ve	bilimcilerinin	

tecrübeleri	ve	kalifikasyonu
•	 Yaratıcılığı	ve	yenilikçiliği	teşvik	edecek	iş	

çevresi

İnsan Kaynakları Yönetimi Altyapısı
•	 İşe	alma	ve	eğitme	süreçlerinin	etkinliği	ve	tüm	

düzeylerdeki		çalışanların	yetiştirilmesi
•	 Çalışanları	motive	etmede	ödediği	ücretlerin	yeterliliği
•	 Devamsızlığı	minimize	edecek,	devir	hızını	arzu	

edebilir	arzu	edilebilir	seviyede	tutacak	iş	ortamı
•	 Sendikalarla	iş	birliği
•	 Mesleki	organizasyonlara	teknik	ve	idari	kadronun	

katılımı
•	 İş	gücünün	motive	edilmesi

Lojistik Tedarik Altyapısı
•	 Tek	bir	tedarikçiye	bağımlılığı	minimize	

edecek	alternatif	girdi	kaynaklarını	geliştirme
•	 Ham	maddelerin	zamanında,	düşük	maliyetle	

ve	yüksek	kalitede	temin	edilmesi
•	 Satın	alma	yada	kiralama	kriterlerinin	geliştirilmesi
•	 Güvenilir	tedarikçilerle	uzun	vadeli	ilişkiler
•	 Tesis,	makine	ve	binaların	sağlanma	ve	

çalıştırılma	prosedürleri

Tablo 2.4
Değerlendirme için 
Öncelikli (Birincil) 
Faaliyetleri ve 
Faktörleri Belirleme

Kaynak: Miller, A. 
(1998). Strategic 
Management, Irwin/
McGrawHill, 3. 
Baskı, ABD, s:127

Tablo 2.5
Değerlendirilecek 
Destek Faaliyetleri ve 
Faktörleri

Kaynak: Miller, A. 
(1998). Strategic 
Management, Irwin/
McGrawHill, Third 
Edition, USA, s: 128



2. Ünite - Stratejik Analiz: Dış ve İç Çevre Analizi 35

Çekirdek Süreçler ve Sistemler
Üçüncü çerçeve çekirdek süreçler ve sistemlerdir.

Tek tek faktörler önemli olmakla birlikte tüketiciler için değer yaratmada en 
büyük etkiyi kombinasyon, bir araya getirme ve gruplama sağlar ki bunlar da çe-
kirdek sistemler ve süreçlerdir. 

Bu süreçler de kendi arasında üçe ayrılır:
1. Öncelikli süreçler: Talep yönetimi, ürün geliştirme ve siparişin gereğini ye-

rine getirme.
2. Destek sistemleri: Sermaye sağlama, insan kaynağı ve bilgi sağlama.
3. Kontrol sistemleri: Finansal bütçeleme sistemi önemli kontrol sistemidir. 

ÖRGÜT İÇİ ZAYIFLIKLARI VE ÜSTÜNLÜKLERİ   
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Bu konuda Dengeli Skor Kartları, SWOT Analizi, Sayısal Yöntemler ve Niteliksel 
(Kalitatif) Yöntemler olmak üzere dört yöntemden söz edilmektedir (Miller, 
1998:134-140; Akdemir, 2008:202-205):

Dengeli Skor Kartları
En iyi iç çevre analizi sadece dar bir kriter geliştirmeye odaklanmaz, daha çok 
etraflıca bir perspektif gerektirir. Çok geniş açıdan değerlendirmeye uygun sistem 
ya da yöntem Dengeli Skor Kartlarıdır. Bu yöntem bir perspektifin diğerlerine 
ağırlıklı gelmesine izin vermeyerek, işletmelerin zayıflıklarını ve güçlü yönlerini 
ortaya koyarlar.

Kuşkusuz değerlendirilmeye başlanacak ilk nokta kar amaçlı bir işletme için 
finansal performansı değerlendirmektir. Ancak birçok yöneticinin de kabul ettiği 
gibi ortaklar ve işletme sahipleri için üst getiriler sağlamak, müşteriler için üst 
değerler sağlamaya yönelmiş rekabet avantajını sürdürmeye bağlıdır. Aynı şekilde 
müşteriler için değer sağlama, gerekli yeteneklerle üretim faaliyetlerini geliştir-
meye bağlıdır. Etkin yönetim faaliyetleri de yaratıcı, farklı, motive, becerikli çalı-
şanların varlığını gerektirir. Tam bir iç çevre analizi gerçekleştirmek için bu dört 
faktörün birlikte değerlendirilmesi gerekir. 

Dengeli Skor Kartları dört boyuta sahiptir (Bkz. Tablo 2.6):

Perspektif Analiz Tekniği

Finansal Ekonomik	Katma	Değer	
Karlılık
Büyümek

Tüketici Farklılaştırma	
Maliyet
Hızlı	Yanıt

Faaliyetler Ürün	Geliştirme	
Talep	Yönetimi
Siparişi	Yerine	Getirme

Örgütsel Liderlik	

Örgütsel	Öğrenme

Değişebilme

Tablo 2.6
Dengeli Skor Kartları 
Boyutları
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Dört perspektifle ilgili yanıtlanması gereken sorular şöyledir:
Finansal	perspektif: Ekonomik katma değer çerçevesi ile toplam sermaye ma-

liyetinin üstünde finansal getiriler yaratıldı mı? Ekonomik katma değer dışında, 
işletmenin büyüme ve karlılığına yönelik bir değerlendirme finansal performans 
konusunda ne ortaya koymaktadır? Firma borç ve yükümlülükleri bağlamında ne 
kadar finansal risk üstlenmektedir? 

Tüketici	perspektifi: Ürün farklılaştırma, düşük maliyet, hızlı cevap konula-
rında işletme müşterilerine üst değer sağlanabilmekte midir? Sürekli finansal per-
formans sağlamak müşteri değeri yaratıcılarının biri ya da birkaçında müşteriye 
katkı sağlamaya bağlıdır.

Üretim	 faaliyetleri	 perspektifi: Müşteri değeri üreten çekirdek süreçler ne 
denli	etkili	ve	etkin	çalışmaktadır?	Hangileri	en	önemli	müşteri	değeri	kaynak-
larıdır? Daha büyük müşteri değeri üretmek için hangilerini geliştirmeye ihtiyaç 
duyulur? Nasıl değiştirilmeleri gereklidir?

Örgütsel	perspektif: Örgüt, çevresindeki değişmelere adapte olabiliyor mu? İş 
gücü paylaşılan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için istekli midir? Örgüt geç-
miş hatalardan ders almış mıdır? Bir sorunla karşılaşıldığında sorunun köklerine 
iniliyor mu, yoksa yüzeysel belirtilerle mi ilgileniliyor?

Bu bağlamda Dengeli Skor Kartları yönteminde bir perspektiften ölçülen 
başarının, başka bir perspektiften ölçülen başarıya katkıları neden - sonuç bağ-
lamında ortaya konulur. Ölçüm ve skorları saptamak Dengeli Skor Kartlarında 
kritik faktördür.

Türkiye ve gelişmiş ülkelerin Ar-Ge harcaması ne kadardır?

SWOT Analizi
SWOT (strength, weakness, opportunity, threat, güçlü yön, zayıf yön, fırsat, teh-
like) analizi fırsatların ve tehlikelerin belirlenmesiyle güçlü ve zayıf yönlerin ana-
lizini temel alır. Diğer bir ifadeyle örgütün güçlü ve zayıf yönlerini fırsat ve tehli-
kelere karşı göstereceği refleksler ile örgütün ne denli dinamik olduğunu ortaya 
koyan	bir	yöntemdir.	Bu	arada	SWOT’un	hem	iç	çevre	hem	de	dış	çevre	analizin-
de kullanılan bir yöntem olduğunu belirtelim. Zira fırsatlar ve tehlikelerin analizi 
dış çevreyle ilgilidir. Aşağıda sırasıyla fırsat ve tehlikeler ile güçlü ve zayıf yönler 
açıklanmaktadır (Akdemir,2008:202-205).

Fırsat ve Tehlikelerin Belirlenmesi 
Stratejik yönetim sürecinin bu aşamasında vizyonlardan da yararlanılarak gelecek 
eğilimlerin belirlenmesine ve bunların işletme açısından fırsat ve tehlike olarak 
kodlanmasına geçilir. Fırsatlar amaçların başarılmasında işletmeye şans olanağı 
sunan durumlar, araçlar ve dış koşullardır. Tehlikeler, fırsatların simetriği durum-
dadır. Tehlikeler işletme amaçlarının belirlenmesinde potansiyel problem olabile-
cek dış güçler, faktör ve durumlardır. Fırsat ve tehlikeleri konu edilecek dış çev-
re faktörlerini ekonomik, sosyokültürel, siyasal ve teknolojik olarak dört grupta 
incelenebilir. Bu faktörler aşağıdaki şekilde sistematik olarak gösterilmiştir. Dış 
çevredeki değişmelerden kaynaklanabilecek fırsat ve tehlikelerin tahmininde aşa-
ğıdaki süreç izlenebilir:

4
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I. Kritik çevre faktörlerinin belirlenmesi
II. Kritik çevre faktörlerinden kaynaklanan değişmelerin düzenlenmesi
III. Kritik çevre faktörlerinin endüstri özellikleri üzerinde kümülatif etkisinin 

tahmini. Bir endüstrinin özellikleri, rekabet düzeyi ve temeli, endüstriye gi-
riş engelleri, temel ürünlerin rekabet gücü, satın alma gücü ve sunucuların 
gücünden oluşur. 

Kuvvetli ve Zayıf Yönlerin Belirlenmesi
Bir işletmenin başarılı şekilde rekabet etmek için kuvvetli ve zayıf yönlerinin de-
ğerlendirilmesinde anahtar faktörler şöylece açıklanabilir:

I. İşteki küçük sayıda anahtar başarı faktörlerinin belirlenmesi
II. İşin gerektirdiği anahtar başarı faktörleriyle işletmenin kaynak ve olanakla-

rının karşılaştırılması 
III. Başarısızlıkları önleyecek ya da minimize edecek, işteki fırsatlardan yarar-

lanmak için, uygun stratejilerin oluşturulmasında işletmenin kuvvetli yön-
lerinin belirlenmesi

IV. İşteki temel faktörlerin kuvvetli ve zayıf yönleriyle işletmenin kuvvetli ve 
zayıf yönlerinin belirlenmesi

V. Rakiplere göre, işletmenin anahtar başarı faktörleri ile kuvvetli ve zayıf 
yönlerinin	ilişkilendirildiği	matris	aşağıda	Şekil	2.3’de	gösterildiği	gibidir

Şekil 2.2

Fırsat ve 
Tehlikelerin 
SosyoEkonomik, 
SosyoKültürel, 
Siyasal ve 
Teknolojik Faktörler 
ile Sistematize 
Edilmesi 

Kaynak: 
Akdemir,A.
(1992),AT 
İşletmeleriyle 
Bütünleşmede 
Teknolojinin 
Stratejik 
Yönetimi,Anadolu 
Ün 
Ya.,Eskişehir,s.125.
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İşletme işlevlerine göre kuvvetli ve zayıf yönlerin analizinde kriter alınması 
gereken bazı hususlar dikkat çekmektedir. Bunlar: 

I. Muhasabe	ve	Finansman	ile	İlgili	Faktörler: Toplam finansal kaynaklar, 
nakit akış yöntemi, sermaye maliyeti, sermaye yapısındaki esneklik, hisse-
darlarla ilişkiler, olumlu vergi koşulları, bütçeleme prosedürleri, stok de-
ğerlendirme politikaları.

 II. Pazarlama	 ile	 İlgili	Faktörler: Rekabetçi yapı ve pazar payı, Pazar araş-
tırma sistemi, mal ve hizmet karması, mamullerin yaşam süreci, yeni ma-
mullerde önderlik, rakiplerin mamullerindeki farklılıklar, ambalajlama, 
fiyatlandırma stratejisi, tüketicilerin işletme imajı, reklamlar, satış sonrası 
hizmetler, tüketici yaratıcılığı, satış elemanlarının deneyimi.

III. Üretimle	İlgili	Faktörler: Rakiplere göre maliyetler, talep karşılama kapa-
sitesi, teknolojik yenilik, katma değer, outsourcing yapma olanakları, etkin 
tesisler, mamul tasarımının tekniği.

IV. İnsan	Kaynaklarıyla	İlgili	Faktörler: Yüksek nitelikli personel, sendika-
larla ilişkiler, verimlilik ve yaratıcılık düzeyi, kariyer olanakları, ödenen üc-
retler, insan kaynaklarının örgüt içindeki yeri.

 V. Yönetim	ile	İlgili	Faktörler: Katılmalı yönetimin uygulanma düzeyi, orga-
nik örgüt yapısı, otonomi düzeyi, yetki devri düzeyi, yaratıcı gerilim, kalite 
çemberleri.

VI. Ar-Ge	ile	İlgili	Faktörler:	Ar-	Ge	harcamaları,	Ar-	Ge’nin	teknolojik	deği-
şiklikleri izleme olanağı, Ar-Ge donanımı ve laboratuarı, Ar-Ge üretim ve 
pazarlama birimi bağlantısı, teknoloji ihracatı ya da satışı.

SWOT analizinde de hem finansal hem de finansal olmayan verilerden yanı 
sıra sayısal ve sayısal olmayan verilerden de yararlanılır. Bu yönüyle dengeli skor 
kartlarına benzemektedir. 

Sayısal Analiz Yöntemleri
Stratejik analiz sayıların esaslı bir değerlendirilmesine bağlıdır. Bu analizin iki alt 
yöntemi vardır. Finansal ve finansal olmayan analiz. Dengeli Skor Kartlarından 
finansal perspektif bununla ilgilidir. Ancak bu yöntemin de sınırları vardır.

•	 Finansal	 Sayısal	 Analiz	 Teknikleri:	 Ekonomik	 Katma	 Değer,	 Karlılık	
Oranları, Likidite Oranları, Kaldıraç Oranlar, Faaliyet oranlarıdır. 

•	 Kârlılık	 oranları	 bir	 işletmenin	 bütünleşik	 ekonomik	 performansı	 konu-
sunda bilgi verir.

•	 Likidite	oranları	bir	işletmenin	kısa	vadeli	finansal	yükümlülüklerini	karşı-
lama kapasitesini ölçer.

Şekil 2.3

İşletmenin Anahtar 
Başarı Faktörlerinin 
Kuvvetli ve Zayıf 
Yönelri ile İlişkisi
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•	 Kaldıraç	oranları	 bir	 işletmenin	 finansal	 riskini	 ortaya	 koyar.	Borcun	öz	
sermayeye oranını ortaya koyar.

•	 Faaliyet	oranları	işletmelerin	kaynaklarını	etkili	ya	da	etkili	olmayan	şekil-
de kullanıp kullanmadıklarını yansıtır.

İlk üç oran dengeli skor kartlarının finansal performansını değerlendirme-
de yararlıdır. Karlılık oranı finansal getirileri ortaya koyar. Likidite ve kaldıraç 
oranları borç ve yükümlülüklerle birleştirilen riski ortaya koyar. Dördüncü oran 
(faaliyet oranları) üretim faaliyetleri ile ilgili performansı yansıtır. Stok devir hızı, 
stokların ne denli etkin kullanıldığını ve sipariş gerçekleştirme sürecini değerlen-
dirme olanağı verir.

Finansal oranlar yaygınlıkla kullanılmaktadır. Ancak finansal oranlardan fark-
lı yorumlar çıkarılabileceğine dikkat etmek gereklidir. Sözgelimi yükselen borç/
öz sermaye oranı bir kaygıya neden olabileceği gibi, işletmeyi hızlıca genişletmek 
için bir fırsatı değerlendiren stratejik bir hareket olarak da görülebilir. Bunun için 
çok yönlü değerlendirme önemlidir.

Bazen finansal veriler eksik, yetersiz ve yanıltıcı olabilir. Bu durumda sayısal 
ve fakat finansal olmayan ölçümler önem kazanabilir. Sözgelimi yeni ürün geliş-
tirme süreci, reklam tekrar oranları vb.

Finansal Olmayan Sayısal Ölçüm Örnekleri:
•	 Patent	sayısı
•	 Yeni	ürünlerin	geliştirme	zamanı
•	 İşgücü	devir	hızı
•	 100.000	saat	başına	kaza
•	 Haftalık	müşteri	şikâyetleri
•	 Siparişten	teslimata	geçen	süre
•	 Pazar	payı	sıralaması
•	 Kalite	değerlendirme	skorları
•	 Reklam	tekrar	oranları
•	 Devamsızlık	oranı
•	 Tekrarlı,	devamlı	müşteri	sayısı
•	 Yeni	ürün	sayısı
•	 Tüketici	tatmin	reytingi	ve	sıralaması
•	 İhalelere	girişlerde	alım	sayısı
•	 Perakende	mağaza	sayısı
Burada ölçüler farklıdır. Bazıları zaman birimiyle ölçülür (ürün onarım süre-

si), bazıları rakamla ölçülür (ilave dağıtım kanalı sayısı), bazıları kanaatlerle ölçü-
lür (müşteri tatmin oranları).

Kalitatif (Niteliksel) Yöntemler
Bir örgütün temel zayıflıklarını ve güçlülüklerini (üstünlüklerini) sayısal olarak 
ölçmek bazen imkânsızdır. Ancak niteliksel bilgiyle değerlendirebileceğiniz ko-
nular vardır. Sözgelimi, çalışan motivasyonu ve bağlılığı, hatalardan öğrenme ye-
teneği, sermaye maliyeti, ek kaynak yaratma becerisi, kredi verenler ve ortaklarla 
ilişkiler bir vizyonu paylaşma ve bir ekip olarak çalışma, engellerin üstesinden 
gelmede yaratıcılık ancak niteliksel olarak ölçülürler. Bunlar örgütlerin temel güç-
lü ve zayıflıklarını konu alırlar. Bir işletmenin müşteri değeri anlamında niteliksel 
değerlendirme tamamlayıcı olur. Kamu onayı, kamu imajı niteliksel bilgidir. Bir 
araştırmaya göre; karar almak için bir işletmenin gereksinim duyduğu bilginin % 
80’i	nitelikseldir.

Faaliyet oranları işletmelerin 
kaynaklarını etkili ya da etkili 
olmayan şekilde kullanıp 
kullanmadıklarını yansıtır.
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Niteliksel Değerlendirmeye Olanak Veren Konular ve 
Unsurları

Kültür	ve	Liderlik
•	 Örgütün	üyelerine	sağladığı	aidiyet	ve	ilişki	duygusu
•	 Alt	birimlerin	kültürünün	birbiriyle	ve	bütünleşik	örgüt	kültürüyle	tutarlılığı
•	 Yeni	fikirlere	açıklık,	yaratıcılık	ve	yenilikçiliği	güçlendirecek	kültür	kapasitesi
•	 Değişen	çevre	ve	stratejiye	uymada	adaptasyonun	kalitesi
•	 İdari	yönetimler,	çalışan	motivasyonu	(Ödüller)

Pazardaki	Güç	
•	 İşletmenin	rekabet	etkinliği
•	 Ürün	imajı	ve	algılanan	kalite
•	 Marka	farkındalığı	ve	marka	güçlülüğü
•	 İşletmenin	ürettiği	yeniliğe	müşteri	kabulü	ve	güveni

Ün	ve	İmaj,	Meşruiyet	
•	 Sınırlandırıcı	düzenlemelerle	baş	etmede	etkinlik
•	 Tüketici	aktivist	gruplarla	ilişki
•	 Medyayla	ilişki
•	 STK’larla	ilişki
•	 Karar	vericilerle	hükümet	yetkilileriyle	ilişki
•	 Ticari	tarifeleri	koruma	boyutu

Karşılaştırma	Standartları
•	 İç	çevre	değerlendirmede	dikkate	alınan	başka	kriterler	de	vardır.	Bunlar	sek-

tör	standartları,	benchmark’lar.
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Özet

Stratejik analizin kapsamını açıklayabilmek
 Stratejik yönetimin ikinci evresi olan Stratejik 
Analiz: Dış ve İç Çevre Analizi sonraki süreçler 
için hayati derecede önemlidir. Zira sonraki sü-
reçler bu evredeki bilgiler ve tercihler temelinde 
yönlendirilir, şekillendirilir. Stratejik analiz ev-
resinin en genel anlamda dış çevre ve iç çevre 
analizi olmak üzere iki öğesi vardır.

Dış çevre analizinin kategorilerini sıralayabilmek
 Dış çevre analizi de üç öğeye sahiptir: Genel dış 
çevre; demografik boyut, sosyo-kültürel boyut, 
makro ekonomik boyut, politik boyut, tekno-
lojik boyut ve global boyuttan oluşur. Rekabetçi 
dış çevre; yeni gireceklerin oluşturduğu tehdit-
ler, tedarikçilerin pazarlık gücü, mevcut işlet-
meler arasındaki rekabet, müşterilerinin rekabet 
gücü ve ikame ürünlerin oluşturduğu tehditten 
oluşur. Rakiplerden oluşan dış çevre (rakiplerin 
analizi); temel rakiplerin kim olduğunun ortaya 
konulması, hangi stratejik davranışları tercih et-
tiklerinin belirlenmesi, neler yapmaya yetkin ol-
duğunu öğrenmek, gelecekteki olası tercihlerini 
öğrenmek, zayıflıklarını güçlülüklerini bilmek, 
lider olup olmadıklarını, teknoloji öncülüğü 
olup olmadıklarını öğrenmeden oluşur.

Dış çevreyi analiz etme süreçlerini açıklayabilmek
 Dış çevreyi analiz etmenin üç yolu vardır: Sadece 
bir sektörün bir alt grubunu analiz ediyorsa-
nız buna stratejik grup analizi adı verilir. Çevre, 
sektör, grup konusunda bilgi topluyorsanız buna 
çevreyi tarama adı verilir. Gelecekte olacakları 
tahmin edip stratejiyi formülasyon sürecini bilgi-
lendiriyorsanız buna senaryo planlama adı verilir.

Rekabet yaklaşımlarını ve rekabeti yönlendiren 
faktörleri açıklayabilmek
 Rekabet yaklaşımları tam monopol, mükemmel 
rekabet, kaçınılan rekabet ve hiper rekabet ol-
mak üzere dört tanedir. Bu rekabet yaklaşımları-
nın birisini tercih etmeye yönlendiren faktörler 
sektörün yapısı, gizli anlaşmalar, rekabet avanta-
jının ömür beklentisi, çevre istikrarı ve izlenilen 
stratejilerden oluşur. 

Sektörlere göre rekabette üstünlük yaratma et-
menlerini (unsurlarını) listeleyebilmek
 Sektörün çeşitli önceliklerine göre rekabet yak-
laşımı	tercih	edilir.	Her	sektörün	rekabet	etmeni,	
konfigürasyonu vardır. Örneğin bilgi teknoloji-
leri sektörünün rekabet etmenleri şöyledir:

•		 Çip	tasarımı	için	mülkiyet	hakkına	sahip	olunan	
araçlar

•		 Ağ	bağlantısı	donanımı	ve	yazılımı	patentleri	ve	
mülkiyet hakkı

•		 Bilgisayar	 sistemleri	 donanımı	 ve	 patentleri	 ve	
mülkiyet hakkı.

•		 Mesleki	uzmanlık
•		 Yazılım	telif	hakları
•		 Yazılım	tasarım	yeteneği
•		 Bağlantı	sağlayıcı	donanım	ve	yazılım
•		 Bilgisayar	işlemleri	platformları

SWOT Analizinin nasıl yapılabileceğini açıklaya-
bilmek
 SWOT analizi fırsatların ve tehlikelerin belirlen-
mesiyle güçlü ve zayıf yönlerin analizini temel 
alır. Bir işletmenin başarılı şekilde rekabet etmek 
için kuvvetli ve zayıf yönlerinin değerlendiril-
mesinde anahtar faktörler şöylece açıklanabilir:

•		 İşteki	küçük	sayıda	anahtar	başarı	faktörlerinin	
belirlenmesi

•		 İşin	 gerektirdiği	 anahtar	 başarı	 faktörleriyle	 iş-
letmenin kaynak ve olanaklarının karşılaştırıl-
ması 

•		 Başarısızlıkları	 önleyecek	 ya	 da	minimize	 ede-
cek, işteki fırsatlardan yararlanmak için, uygun 
stratejilerin oluşturulmasında işletmenin kuv-
vetli yönlerinin belirlenmesi

•		 İşteki	 temel	 faktörlerin	kuvvetli	 ve	 zayıf	 yönle-
riyle işletmenin kuvvetli ve zayıf yönlerinin be-
lirlenmesi

1

2

3

4

5
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdaki rekabet yaklaşımlılarının hangisinde pi-
yasaya giriş en zordur?

a.  Tam monopol
b.  Mükemmel rekabet
c.  Kaçınılan rekabet
d.		 Hiper	rekabet
e.  Tam monopol ve kaçınılan rekabet

2. Aşağıdakilerden hangisi rekabet yaklaşım seçimini 
yönlendirmez?

a.  Zımni anlaşma
b.  Rekabet avantajının yaşam beklentisi
c.  Çevre istikrarı
d.		 Hiper	rekabet
e.  İzlenilen strateji

3. Sadece bir sektörün bir alt grubunu analiz etme 
aşağıdakilerden hangisi kapsamında yerine getirilir?

a.  Çevreyi tarama
b.  Stratejik grup
c.  Senaryo planı
d.  Rekabet yaklaşımı
e.  Karma süreç

4. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi çevre özelliğidir?
a.  Demografik çevre
b.  Sosyo-kültürel çevre
c.  Makro-ekonomik çevre
d.  Tedarikçilerin pazarlık gücü
e.  Teknolojik çevre

5. Genç nüfus hangi genel çevre öğesinin alt unsurudur?
a.  Sosyo-kültürel
b.  Demografik
c.  Makro-ekonomik
d.  Teknolojik
e.  Politik

6. Aşağıdakilerden hangisi hem dış çevre hem iç çev-
re analiz yöntemidir?

a.  Dengeli skor kartları
b.  Niteliksel yöntemler
c.  Kalitatif yöntemler
d.  SWOT analizi
e.  Finansal yöntemler

7. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için maddi var-
lık arasında yer alır?

a.  Bir Ar-Ge şirketinin patentleri
b.  İyi bir yönetim ekibi
c.  Reklam kampanyası
d.  Vizyoncu lider
e.  Şirket kültürü

8. Stok	Devir	Hızı,	Kritik	Başarı	Faktörleri	çerçevesi-
nin hangi kaynağında yer alır?

a.  Sektör karakteristikleri
b.  Rekabet pozisyonu
c.  Genel çevre
d.  Demografik çevre
e.  Müşterilerin gücü

9. Likidite oranları hangi zayıflıkları ve üstünlükleri 
değerlendirme yöntemi içerisinde yer alır?

a.  SWOT Analizi
b.  Dengeli Skor Kartları
c.  Finansal-Sayısal Analiz Yöntemleri
d.  Niteliksel Analiz Yöntemi
e.  Değer Zinciri

10. Aşağıdaki oranlardan hangisi bir işletmenin bü-
tünleşik ekonomik performansını ortaya koyar?

a.  Likidite oranı
b.  Karlılık oranı
c.  Faaliyet oranı
d.  Kaldıraç oranları
e.  Değer Zinciri
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Yaşamın İçinden

“	 SWOT	 Analizi	 nedir?	 Kariyerimiz	 için	 SWOT	
Analizini	nasıl	kullanabiliriz?”
Yeteneklerimizi bilinçli şekilde kullanarak ve kendi-
mizi iyi tanıyarak iş dünyasında kapasitemizi arttır-
mak ve gerçek potansiyelimize ulaşmak mümkündür. 
Kariyerimiz için bireysel düzeyde yapacağımız en etkili 
çalışmalardan biri öncelikle zayıf ve güçlü taraflarımı-
zı belirlemektir. Bu adımdan sonra eksik ve donanımlı 
olduğumuz yönlerimizi iyi yöneterek karşımıza çıkan 
fırsatları en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Bunu yap-
mak için SWOT analizi hem basit hem de etkili bir uy-
gulamadır.
SWOT analizi sayesinde eksiklerinizi belirleyebilir ve 
daha önce farkına varmadığınız fırsatlardan yararlan-
maya başlayabilirsiniz. Kendinize SWOT penceresin-
den bakarak birlikte çalıştığınız insanlarla aranızda 
olan farklılıkları belirleyebilir, güçlü taraflarınızı daha 
verimli kullanmaya başlayabilir ve gelecekte sizi ne gibi 
tehlikelerin bekleyebileceğini görerek eksiklerinizi ta-
mamlayabilirsiniz.

Kişisel SWOT Analizi Örneği
 Güçlü Taraflar
•	 İyi	insan	ilişkileri;	Liderlik	becerileri
•	 10	yıl	orta	düzey	yönetici	tecrübesi
•	 Güçlü	referanslara	sahip	olma
Zayıf Taraflar
•	 İşimi	aceleye	getirerek	hata	yapma
•	 Yabancı	dil	yetersizliği
•	 Sektörümdeki	gelişmeleri	düzenli	bir	şekilde	takip	
etmeme
 Fırsatlar
•	 Doğum	iznine	çıkan	iş	arkadaşımın	yürüttüğü	pro-
jelerden birini yürütme olanağı
•	 Yönetici	eğitiminde	karşılaşacağım	kilit	insanlar.
 Tehlikeler
•	 İşten	çıkarmaların	beni	olumsuz	etkileyerek	moti-
vasyonumu azaltması
•	 Yabancı	dili	iyi	olan	iş	arkadaşımın	çok	uluslu	top-
lantılara benim yerime girmesi
Önemli Not: SWOT şeması öncelikli olarak veri top-
lamak için kullanılır. SWOT, tek başına analiz değildir, 
SWOT toplanılan verileri analiz etmek için yaratılmış 
bir planlama aracıdır. Veriler toplanırken belirlenen 
zayıf ve güçlü taraflar içsel etkenleri, fırsatlar ve teh-
likeler de dışsal etkenleri temsil eder. Bu anlamda 
SWOT herhangi stratejik veya kişisel bir hedef için ra-
hatça kullanılabilir.”

Kaynak: Lider İnsan – Bahar Mouland-infotekas.com.
tr/kariyer için swot analizi.html

SWOT ne anlama gelir?

İngilizce bir terim olan SWOT kelimesinin
açılımı aşağıdaki gibidir:

Strengths (Güçlü Tara�ar)

Weaknesses (Zayıf Tara�ar)

Opportunities (Fırsatlar)

Threats (Tehlikeler / Tehditler)
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a  Yanıtınız yanlış ise “Rekabet Yaklaşımlarını 

Etkileyen Faktörler” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

2. d  Yanıtınız yanlış ise “Rekabet Yaklaşımlarını 
Etkileyen Faktörler” başlıklı konuyu yeniden 
gözden geçiriniz.

3. b  Yanıtınız yanlış ise “Dış Çevreyi Analiz Etme 
Süreçleri” başlıklı konuyu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. d  Yanıtınız yanlış ise “Dış Çevre Kategorileri” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

5. b  Yanıtınız yanlış ise “Dış Çevre Kategorileri” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

6. d  Yanıtınız yanlış ise “SWOT Analizi” başlıklı ko-
nuyu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “İç Çevre Analizi Kavramı” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yanıtınız yanlış ise “Kritik Başarı Faktörleri” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

9. c  Yanıtınız yanlış ise “FinansalSayısal Analiz 
Yöntemleri” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. b  Yanıtınız yanlış ise “FinansalSayısal Analiz 
Yöntemleri” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

Sıra	Sizde	1
Yükselen ülkeler kategorisine genellikle Rusya, Çin, 
Brezilya,	Hindistan,	Meksika,	Kolombiya,	Endonezya,	
Vietnam, Mısır, Türkiye, Güney Afrika, Arjantin, 
Bangladeş, Endonezya, İran, Nijerya, Pakistan, 
Filipinler, Güney Kore, Venezuella dâhil edilmektedir. 

Sıra	Sizde	2
2017 yılında cari açık 47,1 milyar dolardır.2018 yılı 
Haziran	sonu	 itibariyle	12	aylık	cari	açık	 -1	Temmuz	
2017-1 Temmuz 2018 arası- 57 .3 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir.
 
Sıra	Sizde	3
Türkiye’de	 hizmet	 sektörünün	 2017	 yılının	 verileri-
ne	 göre	 GSYİH	 içindeki	 payı	 %67,3’tür.	 Aynı	 şekil-
de tarımın payı %8,1; sanayinin payı %20,1; inşaatın 
payı	 %4,5’tir.	 Gelişmiş	 ülkelerde	 hizmet	 sektörünün	
GSYİH’daki	payı	%70’lerin	üzerindedir.	2018	ilk	çeyrek	
verilerine	 göre	 ülkemizde	 istihdamın	 yüzde	 55.3’ünü	
hizmet,yüzde	 17.7’sini	 tarım,yüzde	 20’sini	 sanayi	 ve	
yüzde	7’sini	inşaat	yaratmaktadır.

Sıra	Sizde	4
2017	yılı	verilerine	göre	Ar-Ge	harcamalarının	GSMH	
içindeki oranı ortalama olarak Avrupa Birliği ülkele-
rinde	ortalama		%	2,5,Çin’de	%6,3,Hindistan’da	%	7,5,	
ABD’de	%2,8,Finlandiya	 ,İsveçve	Danimarka’da	yüzde	
3,	Japonya’da	%3,18	iken	Türkiye’de	bu	oran	%	0,91	ola-
rak	gerçekleşmiştir.Çin	ve	Hindistan’daki	yüksek	oran-
lar dikkat çekmektedir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Stratejik niyet ve stratejik amaçları hiyerarşik olarak sıralayabilecek, 
Vizyon, misyon, amaç, hedef, strateji, plan ve bütçe kavramlarını birbirleriyle 
karşılaştırabilecek,
Vizyon ile misyonun farkını açıklayabilecek,
Vizyon, misyon, amaç, hedef, strateji, plan ve bütçeye ilişkin örnekler geliştire-
bilecek
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Stratejik	niyet
•	 Vizyon
•	 Misyon
•	 Amaç

•	 Hedef
•	 Plan
•	 Bütçe

İçindekiler







Stratejik Yönetim Stratejik Amaçların Belirlenmesi: 
Stratejik Niyet Hiyerarşisi

•	 GİRİŞ
•	 STRATEJİK	NİYET	HİYERARŞİSİ
•	 VİZYON
•	 VİZYON	VE	LİDERLİK
•	 MİSYON
•	 AMAÇ	VE	HEDEFLER
•	 MİSYON,	VİZYON,	AMAÇ,	HEDEF	VE	

STRATEJİ	ETKİLEŞİMİ
•	 PLANLAR	VE	BÜTÇELER

STRATEJİK YÖNETİM



GİRİŞ
Stratejik amaçlar, bir yönüyle de stratejik niyet, bir örgütün gayesi ve ulaşmak 
istediği, takip ettiği sonuçlardır. Vizyon ve misyon genel nitelikli iken, amaç ve 
hedefler daha dardır ve odaklıdır. Plan ve bütçeler ise amaç ve hedefe hizmet eden 
faaliyetlerdir.

Vizyon, amaç, hedef konuları bir örgüt için yaşamsaldır; zira kar elde etmek, 
varlığını sürdürmek, gelir elde etmek, rekabet gücü elde etmek bir yönüyle bu 
niyetlere bağlıdır. Bu kavramlar birbirleriyle yakından ilgilidirler. Sözgelimi uzun, 
mutlu ve tatmin edici bir yaşam vizyonu için çalışan bir kişinin bunu başarmak 
için, belirlediği bu vizyon doğrultusunda bazı noktalara ulaşması gerekir. Bunlar 
amaç ve hedeflerdir. Amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağı ise, daha öncede vurgu-
landığı gibi strateji aracılığıyla olacaktır. Strateji bundan sonraki ünitelerin konu-
su olmakla birlikte vizyon, misyon, amaç ve hedeflerle ilgili olduğu için bu ünite-
de de yer yer vurgulayacağız.

Vizyon uzun bir yolculuğa çıkan bir yolcunun uzun süre geçtikten sonra vara-
cağı nihai nokta iken, amaç ve hedefler başladığı yer ile ulaşacağı son noktadaki ara 
noktalardır. Ara noktalara ulaşmadan nihai noktalara ulaşmak mümkün değildir. Ara 
noktalara ulaşmak için yapılacak faaliyetler planlar iken bunları yapmak için gerekli 
olan fonlar ve bunların amaçlara, hedeflere eş deyimle planlara tahsisi bütçedir.

İşletmelerin en genel anlamda da örgütlerin kalıcı, dinamik ve etkin olmak, 
kaliteli hizmet üretmek ve sürdürülebilir olmak için bu tarz niyetlere sahip olma-
ları gerekir. Kaldı ki, stratejik yönetim uygulayan işletmeler, doğası gereği bu tarz 
stratejik niyetlere sahip olurlar.

STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ
Stratejik niyet hiyerarşisi vizyon, misyon, amaç, hedef, plan ve bütçeden oluşur. 
Bir yönüyle örgütlerin kısa, orta ve uzun vadede nerede olmak istediklerini beyan 
eden niyetlerdir. Vizyon ve misyon uzun vadeli niyetler iken, amaç ve hedefler yıl 
yıl belirlenen, ulaşılmak istenilen sonuçlardır. Bunlar da kısa, orta ve uzun vadeli 
olabilirler. Plan ve bütçe ise vizyon, misyon, amaç ve hedeflere hizmet eden faali-
yetlerdir. Planlar amaç ve hedeflere ulaşmak için gereğinin yapılmasını belirleyen, 
açıklayan faaliyetler iken, bütçe ise vizyon, misyon, amaç, hedef ve planlar için 
kaynak tahsis etmektir. Hiyerarşik sıra ise şöyledir: vizyon, misyon, amaç, hedef, 
plan ve bütçe. 

Stratejik Amaçların 
Belirlenmesi: 

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik niyet hiyerarşisi 
vizyon, misyon, amaç, hedef, 
plan ve bütçeden oluşur.
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Vizyon ile misyonu karşılaştırınız.

VİZYON
Vizyon kavramına ilişkin çeşitli boyutlarıyla şu tanımlamalar yapılabilir 
(Akdemir,2008:12-13).

Politika, sanat, ekonomi, yönetim vb. gibi alanlarda başkalarından farklı ol-
duklarını söyleyen kişilerin kendilerinde var olduğuna iddia ettikleri, onları tak-
dir eden, benimseyen, izleyen ve yönlendirenlerin de onlarda var olduğunu dü-
şündükleri nitelik vizyondur.

Vizyon, liderleri birbirlerinden ve yöneticilerden ayıran özellikler bütünü ola-
rak da tanımlanabilir. Vizyonla ilgili çeşitli çözümlemeler şunlardır:

•  Örgüte ilişkin güçlenen bir geleceği geliştirme, paylaşma ve tasarlama yetisi, 
•  Var olanla, öngörüleni yalın bir gerçeklikle dengeleyebilme,
•  Bilinenden bilinmeyene yönelik gerçekleri, ümitleri, rüyaları ve fırsatları 

koruyarak geleceği yaratabilme becerisi.
Diğer bir çözümlemeye göre vizyon perspektifi şöyle ele alınabilir:
•  Özünü kişisel değerlerin oluşturduğu, örgütsel bir çevre yaratma gücüne 

sahip olma,
•  Sosyal görüntüleri çok değişik kapsamda algılama,
•  Kendi kişisel değerleri doğrultusunda çevresini harekete geçirebilme, ör-

gütsel değerler yaratabilme yetkinliği,
•  Riske girme cesareti.
Bu çözümlemeler ışığında vizyon; örgüt üyelerinin inanç ve bağlılığını etki-

leyen olayları, konuları ve gelecekle ilgili durumları yaratabilme, bunlara ilişkin 
yaklaşımlar geliştirme ve ilerletme kapasitesi olarak tanımlanabilir.

Vizyon tanımının içerik çerçevesi düşleme, tasarlama, geliştirme, algılama, ya-
ratma, değerler, inançlar ve bağlılık oluşturabilme gibi unsurlar bu içeriğin baskın 
öğeleridirler olarak belirtilebilir. Vizyon, geleceğe yönelik ülke, işletme, kurum, 
kişi çizgisi olarak da tanımlanır.

“Vizyon: Kuruluşun, işletmenin gelecekte ne olmak istediğini belirleyen bildi-
ridir” şeklinde bir başka ifade de vizyona ilişkin tanımdır.

Nitelikli amaç vizyondur. 
Başarmak istediğimiz  parlak gelecek, idealize edilen gelecek de vizyondur. 
Yukarıdaki özlü tanıma bağlı bir başka kaynakta vizyonla ilgili şu görüşlere yer 

verilmiştir:
Bir bireyin ya da organizasyonun çevresine mantıksal olarak algılaması an-

lamına gelen vizyon, bu algının gerçekleştirilmesi için koşulları hazırlamayı ve 
geniş zaman ufkunu yaratmayı arzular. Vizyon, gelecekteki bir örgütün, bir örgüt 
kültürünün, bir işin, bir işletmenin, bir teknolojinin, bir aktivitenin tanımlanması 
anlamına da gelir. Vizyon aynı zamanda bir işletmenin tüm birimlerine iletilmiş 
olan yeni ve çekici geleceğin konsepti de olabilir. Vizyon, işletmenin yönelim sü-
recini de ifade etmektedir. Yönelim süreci, gelecekte ve yoğunlukla uzak gelecek-
teki olacakların kimliklendirilmesi ve oraya ulaşmak için bir stratejiyi akla getirir.

En kavrayıcı vizyon tanımları yaparak kavramsal tartışmayı tamamlayalım:
Başarı ve farklılaşmak amaçlarıyla tahmin veya yaratıcılıkla amaçların, stratejilerin, moti-

vasyonların, duyguların, değerlerin yönlendirileceği eğilimler belirlemeye vizyon diyebiliriz.
Bireylerin, kurumların, ülkelerin, yöneticilerin, liderlerin, insan kaynakları-

nın yüksek heyecan, coşku, tutku ve arzuyla bağlı oldukları ve asla vazgeçeme-
yecekleri, vazgeçmeyecekleri amaçlarını da vizyon olarak tanımlamak olurludur.

1

Kuruluşun, işletmenin 
gelecekte ne olmak istediğini 
belirleyen bildiriye vizyon 
denir. 
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Uzun yıllar geçse de, geçecek olsa da vazgeçilmez bir arzuyla bağlanılan hedef-
ler de vizyondur. 

Genel Vizyon Örnekleri
Vizyona dair bazı örnekler şöyledir (Akdemir, 2018:15):

Global normlu işletme olmak, ihracata dayalı büyümek, dünyalı işletme ya da kişi-
ler olmak, katılımcı bir örgütsel kültür yaratmak, işletmede çalışanların tamamını yö-
netici yapmak, dünyada bilinen bir marka olmak, yerinden yönetimi yaygınlaştırmak, 
tam yetki devrini uygulamak, pazarda lider olmak, teknoloji satmak, toplumun tümü-
nü girişimci yapmak, demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak, insan kaynaklarında iş 
bağlılığını maksimize etmek, girişimciyi şikayet etmeyen insan kaynağına ulaşmak, 
çalışanların tümünün düşünsel potansiyellerinden yararlanmak, kentleri girişimciliğe 
dayalı kalkındırmak, sivil inisiyatif ve sivil toplum yapısının duyarlılığına dayalı kalkın

ma tesis etmek ve sivil toplum kuruluşları oluşturmak, sivil toplum kuruluş-
larını ve girişimciliği kent, ülke ve dünya yönelimli alanlara yaymak, makro ve 
mikro boyutlu vizyon örnekleri şeklinde algılanabilir.

Bir yazar bir zamanlar gelecekle ilgili vizyonu şu satırlarla dile getirmiştir: “Günün 
birinde büroda, evde ya da yoldaki herkes tele-bilgisayarlara sahip olarak ses, veri, gö-
rüntü ya da videoyla mesaj gönderip mesaj alabilecektir. Bu bilgisayarlar belki cüzdan-
larımıza ya da ceplerimize sığabilecek.” Bunlar şimdi başarılmış ve misyon olmuştur.

Ülkemizde bulunan bir şirketin vizyonu şöyledir: Dünyanın en büyük 200 şir-
keti arasında yer almak (Fortune Global 500 listesinde yer almak, ciro sıralaması-
na göre) (www.koç.com.tr).

Vizyon Öğeleri
Vizyonun öğelerini üç başlık altında toplayabiliriz (Akdemir, 2008:20-22). Bunlar;

•  Yönetim Felsefesi, değerler ve ilkeler, 
•  İmaj, ve
•  Amaçlar ve gelecek tahminidir.
Şimdi bunları daha detaylı olarak açıklayalım:

Yönetim Felsefesi, Değerler ve İlkeler
Kişilerin, yöneticilerin, girişimcilerin yaptıkları, yapacakları işlere, sektör ve yö-
netime yükledikleri özel anlam ya da yüklenilmiş anlamların benimsenmesi yö-
netim felsefesi olarak tarif edilebilir. Bu bağlamda yönetim felsefesi, kişi, grup ve 
düşünce davranışlarına rehberlik eden idealler, inançlar ve ilkeler bütünü olarak 
tanımlanabilir. Örneğin işletmecilik kalkınmadır, sosyal kalkınmadır demek bir 
felsefe örneğidir. “Girişimcilik bizim için sosyal girişimcilik demektir” diyorsa bir 
girişimci bu da felsefe olarak değerlendirilebilir. 

Bütün örgütler ayakta kalmak ve başarılı olabilmek için politika ve faaliyetleri-
ni dayandırabilecekleri güçlü bir inançlar kümesine sahip olmalıdır. Temel inanç 
ve değerler bir örgüt için neyin önemli olduğunu, iyi veya kötünün karşılığının 
sorgulamak gibi ahlaki kurallar bütünü içerirler. 

Değerler; davranış biçimleri, inançlar, hedefler, ilişkileri kontrol teknikleri, 
dünya görüşü, tarz ve karakterlerdir.

Değerlerin bir diğer ifade biçimi ise, bir şeyin ya da bir kişinin taşıdığı yüksek 
niteliktir. Eşyanın değeri ekonomik boyutuyla anlamlı hale gelirken, insanın de-
ğeri de ilişkilere dayalı ahlaki kriterler ve bunun basiret ölçüsüdür. Değerler, örgüt 
içinde bulunanlar tarafından paylaşılır ve yöneticilerin en fazla değer verdiği ve 

Vizyonun öğelerini üç 
başlık altında toplayabiliriz 
(Akdemir.2018:20-22). Bunlar; 
a) Yönetim Felsefesi,   
     Değerler  ve İlkeler
b) İmaj 
c) Amaçlar ve Gelecek
     Tahmini’dir.
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davranışlarının şekillendirdiği esaslardır. Aşağıda küresel ölçekli bazı büyük şir-
ketlerin temel değerleri kendi resmi internet sitelerinden Şekil 3.1’de rafine edile-
rek aktarılmıştır.

Ülkemizde ki bir grubun değerleri şu şekilde belirlenmiştir (www.koc.com.tr.):
•  Meşruluk
•  Hesap verilebilirlik
•  Bilgi ve şeffaflık
•  Uzun dönemli başarı
•  Hakların korunması
•  Kaliteli finansal raporlama
•  Yetenekli çalışanların cezbedilmesi
•  Performansa dayalı yönetim
•  Adil davranış
•  Sosyal sorumluluk
•  Kanunlara ve iş ahlaklarına uyum

Tablo 3.1
Bazı Büyük 
Şirketlerin Temel 
Değerleri
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Vizyonda felsefe ve değerler kadar ilkeler de önemlidir. Çalışanların davranış-
larını yönlendiren bazı prensipler olduğu gibi yöneticilerin de vizyon, misyon, 
amaç ve strateji belirlerken kararlarını yönlendirecek, sınırlandıracak bazı pren-
sipler vardır. Bunlara ilkeler denilir. Sözgelimi yukarıda değerleri sıralanan gru-
bun ilkeleri şöyle belirlenmiştir (www.koc.com.tr): 

•  Rekabet gücümüz olan işletmeye odaklanmak
•  Ciromuzun önemli bir bölümünü yurt dışı faaliyetlerden ve ihracattan elde 

etmek
•  Teknoloji ve marka gücümüz olan faaliyetleri devam ettirmek
•  Yaptığımız her işte iç piyasada liderlik ya da ikincilik

İmaj
İmaj, belirli bir amaç üzerinde odaklanmayı sağlar. Yönetim felsefesi, vizyon ve 
misyonun arka planında yer alırken, imaj ise görünen ve gösterilmek istenilen 
yüzünü oluşturur. Verilmek istenen mesaj, anılmak istenilen pozitif nitelik de 
imaj ile açıklanabilir. Tüm kuramlar çevrelerinde yaratıcı, duyarlı, insanlara önem 
veren olduklarına ilişkin bir kanaat oluşturmaya çalışırlar ki, bu da vizyonla sağ-
lanabilir. İnsanlar, parlak hedeflere sahip resim veren, uzun yıllar sonra gerçeğe 
dönüşecek hedefler uğrunda çalışan kişiler olarak anılmaktan mutlu olurlar ki bu 
da imaj bağlamında vizyondur. 

Amaçlar ve Gelecek Tahmini
Amaçların ve özellikle çarpıcı amaçların belirlenmesi vizyonun temel öğesidir. 
Pazarın sahip olduğu makro ekonomik, global teknolojik, demografik, yasal ve 
sosyokültürel eğilimlerin derinlemesine incelenmesini ve uyarlanmasını gerekti-
rir. Geleceğin tahmini olmaksızın vizyon, sadece bir hayali çağrıştırır. Vizyon ile 
başarılmak istenilen parlak noktaya yıllar içinde gerçekleştirilecek zor nitelikteki 
amaçlar ile ulaşılır. 

Vizyonun işlevleri, karakteristikleri ve etkinliğiyle ilgili bilgilere aşağı-
da etraflıca yer verilmiştir (Miller, 1998:41-42; Dubrin, 1997:15-18; Wilsow, 
1992:21;Nanus, 1992:16-17; Lauglin, 1999:7):

Vizyonun İşlevleri
•  Vizyon, insanlara kılavuzluk ederek onlara yol gösterir.
•  Yaratıcılık ve yenilikçiliği destekler.
•  Vizyon insanlara olumlu konuları çağrıştırmaktadır.
•  Vizyon, insanlara ilham kaynağı olur.
•  Vizyon, insanlara geri bildirim verir.
•  Vizyon, insanlara serbest düşünme, bağımsızlık ve özgürlük hissi verir.
•  Vizyon, aydınlatıcıdır.
•  Vizyon, davranışsal uyarılar ve çekicilik kazandırır.
•  Vizyon, ateşler ve hayran bırakır.
•  İtici güç ve alışkanlıklar yaratır.
•  Yüksek performansta uzun süreli çalışmayı olumlu ve mümkün kılar.
•  Parlak hedefler için çalışanı motive eder.
•  Kapasiteyi geliştirir.
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Etkili Vizyonun Düzenlenmesi, Tasarımı ve Karakteristikleri
Vizyonun tasarımında aşağıdaki ölçütlerin dikkate alınması gereklidir:

•  Vizyon enerjik, heyecanlandırıcı ve yön çizici olmalı,
•  Kolay ve özlü olmalı, genelde otuz ya da daha az kelimeden oluşmalı,
•  Kolaylıkla hatırlanmalı,
•  Mevcut gerçekliklerin ötesinde bir gelişmeyi sergilemeli,
•  Örgütün stratejisiyle uyumlu olmalı,
•  Tüketici ihtiyaçları ya da başka bir kurumsal kesimin ihtiyaçları ile uyumlu 

olmalı,
•  Grubun istek, değer ve arzularını yansıtmalı,
•  Çalışma grubunun geleceğine pozitif bir resim çizmeli,
•  Günlük etkinliklerin ayrıntılarını aşmalı,
•  Yüceltici ve geliştirici olmalı fakat, gerçekleşmesi mümkün olmayacak ka-

dar (akıl  almaz derecede) mükemmel olmamalı,
•  Alandaki her organizasyona uyacak kadar genel ve geniş olmamalıdır.
•  Uzun süreli, çok uzun süreli olmalıdır.
Vizyonun etkinliğini sağlamak için yapılacakları şöyle sıralayabiliriz:
•  Etkili bir vizyon yaratabilmek için insanlara sıklıkla bunu hatırlatın.
•  Vizyon tam olarak uygulandığında, daha fazla ödül ve heyecanın çalışanlar 

için gerçekleştirileceğini söyleyin.
•  Vizyona doğru gidişi periyodik olarak ölçün. Niyetiniz, alanındaki ürün-

ler ve hizmetler konusunda dünya çapında bir sonuç almaksa, müşteri 
tatmin oranlarını periyodik olarak öğrenin. Vizyona yönelim derecesi 
ölçülmelidir.

•  Vizyonu tasarlayanlara vizyonun ne denli iyi gidip gitmediğini sorarak sa-
hiplik duygusu yaratın.

•  Örgütsel vizyonlarla bireysel vizyonları karşılaştırın. İnsanlardan yazılı 
olarak örgüt vizyonlarının kariyer hedeflerine ne kadar uyumlu olduğunu 
yazılı olarak isteyin. Kişisel kariyere katkı vermeyen vizyon için insanları 
yüksek performansta çalıştırmak imkansızdır.

•  Vizyonu canlı ve ayakta tutmak için değişen koşullarla uyumlaştırın.
Aşağıda ise vizyon liderlik bağlantısı ve vizyon misyon, amaç, hedef ve strateji 

etkileşimine etraflıca yer verilmektedir (Akdemir, 2088:22-30):

Ana liderlik teorilerini sıralayınız.

VİZYON VE LİDERLİK
Vizyon kavramı, bir yönüyle gerçeğin bir yönüyle ise hayalin bir parçası olduğu 
için onu algılamak ve değerlendirmek uzun fakat heyecanlı, coşkulu ve arzulu bir 
iştir. Gerçek kadar hayale yakın olduğu gibi, hayal kadar gerçekten de uzaktır. 

Bu ütopik bağlantılar arasında vizyoner bir çözümleme getirmek ve insanın 
potansiyellerinden bu doğrultuda yararlanmak önemli bir analitik ve yaratıcı be-
cerileri de beraberinde getirmektedir. Bir bakıma bu yönüyle ve bu derece önem 
taşıyan vizyon kavramının ilişkide olması gereken başka kavramlarla da iç içe ol-
ması gerektiği düşünülebilir. Vizyonun her şeyden önce ilham verici yönü başka 
konuları da merkezine almaktadır. Vizyonun, bu kavrayıcılık ve kapsayıcılık ek-
seninde değerlendirilmesi onu önemli hale getirmekle birlikte, örgütün gelecek 
hedefi, biçim ve yapısı hakkında da önceden belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağı 
konusunda anlamlı bir açıklama getirmektedir.

2
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Bu bağlamda olmak üzere vizyonun belirlenen hedeflere ulaşması açısından 
vizyon-liderlik entegrasyonu ve vizyon ile misyon-strateji-amaç entegrasyonu 
önem kazanmaktadır. 

İşletmeler ya da kurumlar, vizyon ve liderlik perspektifi doğrultusunda ince-
lendiğinde vizyon hakkında aşağıdaki yargılar düşünülebilir;

•  Vizyon, kurumun içsel pusulasıdır.
•  Vizyon, ilham veren yönüyle senaryo deklarasyonudur.
•  Vizyon, gelecek tasarımının bugünkü zihinsel düşüdür, izdüşümüdür.
Vizyon kavramına ilişkin bu ifadeler bizi liderlik ile yakın teması olduğu nok-

tasına götürmektedir. Zira bir örgütte vizyonun yaratılmasından sorumlu olan 
kişi liderdir. Lider, yeni vizyonu yaratıp, yeni standartları belirler ve örgütteki bü-
tün üyeleri vizyonu gerçekleştirmek için teşvik eder.

Serüven turları düzenleyen bir seyahat acentesi şefi ve “Liderliğin Serüveni” 
adlı kitabın yazarı Hap Klopp, vizyoncu liderliği en üst niteliklere uygun görmek-
tedir. Ona göre liderlik, insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek 
vizyonları yaratabilme ve iletebilme yeteneğidir. Yöneticilik ise, yapılacak işleri 
algılama ve insanları çalıştırabilme gücüdür. İnsanlar, diğer insanların değil, viz-
yon yaratanların peşinden giderler. Bu yönüyle yöneticiler çalışanlarını özverili 
ve verimli çalışmaya yönlendirebiliyorlarsa başarılı olurlar. Klopp’a göre vizyoncu 
liderlik yaratıcı düşünce aşamalarını iletebilmek ve bunun bir üyesi olan karizma 
ise sosyal liderlik olarak anlaşılmalıdır. Eş değimle bu fark, liderliğin özellikler ve 
davranışsal yönünü ortaya koymaktadır. Böylece liderlik yaklaşımları hakkında 
da fikir vermektedir. 

Bu vizyoncu ve karizmatik liderlik arasındaki farklar Heidrich ve Struggles’ın 
bir araştırmasında da görülebilir. Anılan yazarlar sigorta şirketlerinin gelecekteki 
yöneticilerinin nasıl olması konusunda ne düşündüklerini araştırmışlardır. Gelen 
cevaplardan çıkan sonuçlar yüzdelerle tanımlandığında olması istenilen profilde, 
konuya yönelmiş içerikler ve bütünü görebilme yeteneği (sayılarla % 70), kâra 
yönelme (% 68), pazara yönelme (% 56,7), yüksek düzeyde eğitim (% 41,1) ile en 
üst sıraları almışlardır. İnsana yönelmiş yönetim, bir başka deyimle ilişki kurma 
yeteneği (% 33,3), sözünü dinletme (% 26,4), ikna gücü (% 22,9) gibi beklentiler 
görece olarak alt sıralarda kalmıştır. Bu sonuçlara göre Alman sigorta kurumla-
rının, insana yönelmiş yöneticilerinden çok işe yönelmiş teknokrat yöneticileri 
yeğledikleri belirlenmiştir.

Karizma ve vizyonun ortak noktaları olsa da farklılıkları da mevcuttur. Bir 
karizmacı teknolojiye uyum gösteremez, bir vizyoncu da başarısı sosyal ilişki-
lerin etkisine bağlı işlerde varlık gösteremez. Ancak bunun değişmez bir yargı 
olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Doğru değerlendirme için yönetim 
kavramları daha ayrıntılı tanımlanmalıdır. Bu da ancak, uygulamaların çeşitli bi-
çimlerinde görülür. Karizma ve vizyon en fazla başarılı sonuçlarla doğru orantılı 
gelişen dönüşümlü yönetimin öğeleridir. O halde doğru düşünüm sağlandıktan 
sonra teknolojiye yatkın bir karizmacı ya da sosyal ilişkileri güçlü bir vizyoncu 
kişilik rahatlıkla oluşturulabilir.

Astlarına, çalışanlarına ya da yöneticilerine karizmatik görünmek isteyenler, 
bunu ses tonlarıyla sağlayabilmektedir. Siyah giyinenler, ‘ağır ve ciddi görünme’nin 
yanında ‘karizmatik, yükselmeyi hedefleyen, hırslı, deyim yerindeyse ‘tuttuğunu 
koparan’ kişi imajını’ vermektedir. Karizma, bu noktada önemli derecede bir imaj 
oluşturmaktadır. Özellikle politikada önemli mevkie gelen liderlerin, bulundukları 
kurumda sıfırdan başlayıp en üst kademeye yükselen yöneticilerin sırrının ‘etkili 
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ses tonu’ ile ‘siyah giyinmek’ olduğu imajın karizmaya olan vurgusunu ortaya çı-
kartmaktadır. Bir bakıma karizmaya giden yol, etkileyici ses tonu, vücut dilini iyi 
kullanma, belirgin bir özelliğe sahip olma ve ‘siyah giyinmekten’ (imaj belirtmek 
açısından) geçtiğini vurgulamak bu bağlamda değerlendirilebilir. Kişilerin kariz-
matik görünmesinde söylenen sözler de etkilidir ancak karşımızdaki kişi söyledik-
lerinizden çok ‘ses tonunuza’ dikkat etmektedir. Sesini etkileyici, hatta ‘abartılı’ ola-
rak kullananlar, vurgulara dikkat eden kişiler karizmatik kişi imajını çizmektedir. 

Vizyoncu kendisine bağlı işbirlikçileri olmadan da çalışabileceği için, fikirleri-
ni uygularken bazı riskleri göze almak zorunda kalmaz. Karizmacı ise, çalışanları-
nın yetenekleri ve güvenilirlikleri ile bağımlıdır. 1988’de Howel karizmatik lideri, 
şahsi ve sosyal karizmatik lider olarak ikiye ayırarak, şahsi karizmatik liderleri, 
güçlerini kendisini takip edenlerin itaatini sağlamak üzere kullanıp kendilerine 
“olağanüstü” imajı vermeye çalışan kişiler olarak tanımlamıştır. Sosyal karizmatik 
liderler ise, etkilerini fikirlerini ve vizyonlarını tekrar ederek kendilerine izleyen-
lerin kabullerini sağlamaktadırlar.

Bu yönüyle, vizyonu olanın lider, lider olanın da etkili yönetici olduğu yönetsel 
paradigmaya ulaşılabilir.

Ana liderlik modellerini sıralayınız

MİSYON 
Misyon “Biz neyiz?” sorusuna yanıt arar. Sektörde rakiplerimize nazaran neyi en 
iyi yaptığımız sorusu çerçevesinde geliştirilir.

D işletmesinin misyonu:
D işletmesi havacılık, iletişim ve finansal hizmetler gibi yeni sanayilerde oldu-

ğu kadar esas olarak otomotiv ve otomotiv ile ilgili ürünlerde bir dünya lideridir. 
Misyonumuz işletmemizin paydaşlarına ve sahiplerine anlamlı gelir yaratmaya 
olanak sağlayan müşterilerimizin mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Bir misyonun temel öğeleri:
•  Paydaşlara ve ortaklara yükümlülüklerini yerine getirme aracı olarak mis-

yon
•  İşin alanı olarak misyon
•  Rekabet avantajı kaynağı olarak misyon
•  Gelecek yönüyle misyon
•  Bir misyon bu dört boyutu, öğeyi bünyesinde barındırır.
Bu yönüyle bir misyon belirlenirken şu sorular ortaya konur:

- Oluş nedenimiz, temel gayemiz nedir?
- Çeşitli paydaşlara ve ortaklara yükümlülüklerimiz nelerdir?
- Özel ve ayırt edicilerimiz nelerdir?
- Başlıca müşterilerimiz kimlerdir ve kilit pazar dilimimiz nedir ve ne ol-

malıdır?
- Başlıca ekonomik hedeflerimiz nelerdir? İşletmemizin başlıca değerleri, 

inançları ve öncelikli felsefesi nedir?
İleride tekrar açıklayacağımız gibi misyonda dün, bugün ve yarın vurgusu var 

iken, vizyon, amaç, hedef ve strateji sadece gelecekle ilgilidir.

3
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AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç
Amaçlar hakkında şunlar ifade edilebilir: 

• Amaçlar belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi arzu edilen veya ulaşıl-
mak istenen sonuçlardır.

• Amaçlar örgütlerin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.
• Amaçlar, örgütlerin hizmetlerine yönelik politikaların uygulanmasıyla elde 

edilecek sonuçları ifade eder.
• Amaç soyut veya somut olabileceği gibi maddi veya manevi, insani yada 

sosyal niteliklerle de ilgili olabilirler.
• Amaçlar misyon ve vizyonla uyumlu olmalıdır.
• İddialı ancak gerçekleşebilir olmalıdırlar.
• Sonuç odaklı olmalıdır, sonuçlar açıklanmalıdır.
• Kısa, orta ve uzun vadeyi kapsamalıdır.
• Dışsal değişim olmadan, değiştirmemelidir.
• Motive edici olmalıdır.
• Uyumlu olmalıdır.
Bir kamu kurumu için ya da özel sektör işletmesi için insan kaynaklarına yö-

nelik amaç örneği şu şekilde geliştirilebilir:
Örgütte optimal durumda nitelikli insan kaynakları aracılığıyla kaliteli, zama-

nında etkili ve verimli hizmet sunmak.
Bir yerel yönetim için amaç örneği şu olabilir (www.sgb.adalet.gov.tr:15):
“Kent ve sanat ilişkisine yönelik algılamayı yükseltmek”.
İşletme için örnek:
İnsan kaynaklarının bilgi teknolojileri temelli eğitimini sağlamak.
T işletmesinin amaç seti şöyle belirlenmiştir:
• Kâr elde etmek
• Büyümek
• Kaliteli mal ve hizmetler sunmak
• Çalışmak için uygun iş ortamı yaratmak
• Bu amaçların her biri birbirleriyle ilişkilidir. 
• Ülkemizdeki büyük bir holdingin amaçları:
• Sermaye maliyetinden yüksek getiri
• Yıllık %14 büyüme
Burada eğer işletme ya da şirket 2013 yılında %14 büyüyeceğiz derse bu hedef 

olur. Zira somut zaman belirtilmiştir.
Bazı amaç örnekleri şunlardır:
• Üniversiteler için amaçlar eğitim-öğretim, araştırma ve kamu hizmeti olarak 

belirlenirken yeni amaçlar, gelir dağılımı adaleti sağlamak, göçün neden oldu-
ğu trajediyi önlemek, yoksulluğu önlemek terörü önlemek, açlıktan ölümleri 
önlemek, STK’ları yaygınlaştırmak, vb. olarak belirlenebilir (Weber, 2012:85).

• Kârlılıkta ve büyümede sektörün lideri olmak ve %20 oranında sermaye 
getirisine ulaşmak.

• Yatırımcılara %20 den oluşan yatırım getiri oranını sürdürmek ve bu bağ-
lamdaki karlılık.

• Satışları sürekli arttırmak.
• Global pazarlarda sadece bir numara ya da iki numara olacağımız işleri 

yapmak.

Üniversiteler için amaçlar; 
eğitim-öğretim, araştırma 
ve kamu hizmeti olarak 
belirlenirken yeni amaçlar, 
gelir dağılımı adaleti 
sağlamak, göçün neden 
olduğu trajediyi önlemek, 
yoksulluğu önlemek 
terörü önlemek, açlıktan 
ölümleri önlemek, STK’ları 
yaygınlaştırmak, vb. olarak 
belirlenebilir.



Stratejik Yönetim56

“Temiz, sağlıklı bir çevre yaratmak” yine yerel yönetimler bir örnek olabilir.
“İşletmemizde çalışanların müşteri ilişkileri geliştirmek için” iletişim yete-

nekleri konusunda eğitimlerini temin etmek bir işletme amacı olabilir.
“Adalet sisteminin adil ve verimli bir şekilde çalışmasını temin etmek” yine 

Adalet Bakanlığının bir amacı olabilir.
“Trafikte yaşanan tartışmaları ve çatışmaları önleyecek davranış bilimleri 

temelli tedbirleri uygulanacak” demek trafik sorunu yaşayan kentlere ilişkin bir 
amaç örneği olabilir.

Amaç ile hedef arasındaki farkı belirtiniz. 

Hedef
Hedefler amaçlardan farklı olarak sayısal olarak ifade edilir ve daha kısa vadeyi 
kapsarlar. Bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak birden farklı hedef be-
lirlenebilir. 
Örneğin: “Bebek ölüm oranı, 2020 yılına kadar binde 20 oranında azaltılacak-
tır.” ifadesi hedefe bir örnektir (www.sgb.adalet.gov.tr:10).
İl düzeyinde amaç ve hedefi birlikte şu şekilde örneklendirebiliriz:

Amaç: Edirne’de tarımı ve turizmin gelişimi için Edirnelileri motive etmek.
Hedef (1): Çiftçilere alternatif ürünler konusunda eğitim vermek. Seminerler 

düzenlemek.
Hedef (2): Mikro kredi uygulamasını bütün bankalar düzeyinde uygulamak.
Hedef (3): Alternatif turizm politikalarını geliştirmek amacıyla turizm envan-

teri çalışması başlatmak.
Hedef (4): 2023 yılında ekolojik turizm sempozyumu organize etmek.
“Sektörde 2 yıl içerisinde pazar payımızı %20 arttıracağız” ifadesi hedefe 

örnektir.
Bir kâr amaçlı işletmedeki insan kaynaklarına yönelik amaç ve hedef örneği şu 

şekilde geliştirebilir (www.sgb.gov.tr:14):
Amaç: Optimum sayıdaki nitelikli insan kaynağı ile kaliteli, etkin ve verimli 

hizmet sunmak.
Hedef (1): 2020 sonuna kadar Yüksek Lisans-Doktoralı eleman sayısını %5’ten 

%10’a çıkarmak.
Hedef (2): 2023’te kişi başına eğitim saatini 10’dan 12 saate çıkarmak. 
Adalet Bakanlığı Stratejik Planında amaç, hedef ve stratejiler şu şekilde örnek-

lenmiştir. (www.sgb.gov.tr:50-52):
Amaç: Yargının etkinlik ve verimliliğinin arttırılmasıyla yargılamaların makul 

sürede sonlandırılması amacıyla düzenlemeler yapmak.
Hedef: 2020 yılı sonuna kadar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi.
Stratejiler: Hizmet binalarının ve teknik altyapının tamamlanması,
Bölge adliye mahkemelerinde insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesi ve ata-

maların tamamlanması,
UYAP kapsamında çalışmalar yapılması.
Yine stratejik planlamada hedef ve stratejilere yönelik şöyle bir örnek veril-

mektedir:
Hedef: 2020 yılı sonuna kadar bilirkişilik konusunun geliştirilmesi amacıyla 

çalışmalar yürütülmesi.
Stratejiler: Yargı mensupları, adalet aktörleri ve akademisyenler ile iş birliğin-

de bilimsel etkinlikler (seminer, konferans, sempozyum, çalıştay) organize etmek.

Amaç, belirli bir süre içerisinde 
gerçekleştirilmesi arzu edilen 
veya ulaşılmak istenen 
sonuçtur. 
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Hedefler; 
• Yeterince açık ve anlaşılır 
olmalıdır,
• Ölçülebilir olmalıdır,
• Sonuç odaklı olmalıdır,
• Zaman çerçevesi açık 
olmalıdır.

2020 yılında “müşteri 
şikayetlerini %20 azaltmak 
için pazarlama elemanları 
her ay iletişim konusunda 
eğitim alacaktır” ifadesi de 
hedefe bir örnektir.
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Diğer ülke uygulamalarının karşılıklı iş birliği yapılması suretiyle incelenmeli 
ve ulaşılan sonuçları içeren rakamlar hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması.

Bilirkişilik etik ilkelerinin belirlenmesi mevzuat değişikliklerin hazırlanması. 
Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedeflere 

ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan ölçütlerdir, oranlardır.

MİSYON, VİZYON, AMAÇ, HEDEF, STRATEJİ ETKİLEŞİMİ
Misyon ve vizyona paralel çeşitli anlamlar yüklenmiştir. İkisi de bireylere ve grup-
lara ilham verme, motivasyon sağlama anlamlarını içerir. Misyon, kişilerin gele-
ceğe yönelme güdülerini güçlendirirken, vizyon gelecek bilgisini sağlar. Misyon 
ve vizyonun entegrasyonu başarısızlık riskini azaltır ya da tamamen ortadan kal-
dırır. Dahası, pekiştirilmiş bir vizyonla bağlantılı hedefler sağlamaya olanak tanır. 

Her başarılı işletme çalışanına para verdiği gibi, onlara ayrıca kendilerini iyi 
hissetmelerini sağlayacak bir de misyon vermektedir. Bununla her insan; bir 
öncü, bir deneyci ve bir lider konumuna gelebilmek için yönlendirilmiş olmak-
tadır. İşletme ya da örgüt çalışanlarına yol gösterici bir inanç sağlar, bir coşku 
duygusu oluşturur. Kaliteli, değerli bir şey üretme ve en iyinin parçası olma duy-
gusunu iletirse sonuçta kendi etkinliğini de sağlamış olur. Bunun sonucu yine de 
personelinden aldığı pozitif katkı ile kendisine döner.

Strateji, kaynakların amaçlara tahsisi olarak tanımlanabileceği gibi, amaçlara 
nasıl ulaşılacağının belirlenmesi olarak da tanımlanabilir. 

Bir sistematik sıralama yapmak gerekirse vizyon en başta yer alır, onu misyon, amaç, 
hedef ve strateji izler. Ancak belirleme sürecinde misyon önce yer alır. Zira biri gelecekte 
yapılacak “en iyi”ye vurgu yaparken diğeri şimdi yapılan “en iyi” ye gönderme yapmakta-
dır. Bu kavramları net ve yalın ifadelerle açıklamak gerekirse şu tarz bir yorumu yapabiliriz:

Vizyon, amaçların ve hedeflerin, misyonların, stratejilerin yönlendirileceği 
eğilimleri belirlemek anlamındadır. Ulaşılmak istenilen gelecek, farklılaştırılmış 
bir gelecek yaratmak, geleceği öngörmek de vizyon kavramı içerisinde yer alır. 
Misyon, “biz neyiz?, ne için varız?, neye başlıyoruz? ve işimiz nedir?” sorularının 
yanıtları olarak ortaya çıkmaktadır. Amaç ve hedef, ulaşılmak istenilen yer, satış 
cirosu, maliyet, karlılık, verimlilik düzeyi olarak nereye ulaşmak istediğimize ya-
nıt verir. Amaç daha çok somut konularla ilgilidir. Strateji, amaçlara nasıl ulaşıla-
cağına yanıt arar. Pazar payını % 50 arttırmak için verimliliği geliştirmek amaç-
larıyla katılmalı yönetimi uygulamaya taşımak, bir strateji örneğidir. Sözgelimi 
dünya devi IBM için şöyle bir amaç tespiti yapılmıştır;

•  Bilgisayar sanayisiyle en az eşit hızda büyümek, 
•  Sanayinin en düşük maliyetli ürünlerini imal etmek,
•  En ileri teknolojiyi yüksek bir kar ile sunmak.
IBM, amaçlarını kıssadan hisseye dönüştürmek için şu varsayımı sunar: Kurumsal 

amaçlar söylenenlerden çok yapılanlarla anlam kazanır. Amacımızın etkin olabilmesi 
için, katkıda bulunan herkes tarafından kabul edilebilir olması gereklidir. Eğer, ama-
cımız başarmaksa kendimize belirli bir gerçekçi hedef kitle seçmeliyiz. Bu hedef kitle, 
kar edebilecek ve iyi bir hizmet sunabilecek kadar büyük olmalıdır. 

Vizyon, misyon, strateji, amaç ve hedef kavramlarına ilişkin örnek tarzda ifa-
deler kullanmak gerekirse şunlar söylenebilir:

Vizyon: Ürünün, markanın ve teknolojinin kısa sürelerde yenilendiği bir oto-
mobil işletmesi olmak istiyoruz.

Misyon: Ürün tasarım değişikliğini üç yıldan bir yıla indiren bir işletmeyiz. 
Amaç: Sürekli büyümek.



Stratejik Yönetim58

Hedef: 2013’te satış cirosunu % 300 arttırmak.
Strateji: Yaratıcı insanların tasarım, Ar-Ge birimlerinde istihdam etmek, en 

yetkin araştırmacıları işletmeye çekmek, rutin işlerdeki kişilerden yeni tasarımlar 
için öneriler istemek.

Vizyon/Misyon/Strateji/Amaç ve Hedef ilişkisi Şekil 3.2’de gösterilmiştir.

Vizyon, misyon, strateji, amaç ve hedef birbirinden farklı kavramlardır. Ancak 
birbirlerine bağlı ve ilişkilidirler. İşletmelerin, ülkelerin ve kurumların nihai an-
lamda başarıya ulaşabilmeleri için vizyon, misyon, strateji, amaç ve hedeflerin 
birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Vizyon ve misyonun gelecekle, yeni gelecekle 
gündemle bağlantılı ve uyumlu olması gerekirken, strateji, amaç ve hedeflerin de 
vizyon ve misyon ile uyumlu olmaları gerekir. Vizyon, gelecekte başarılması arzu 
edilen ve başarılacak hedeflere vurgu yaparken misyon; başarılmış, başarılmak-
ta olan, başarılmaya devam edilecek olan hedefleri içerir. Strateji ise, vizyon ve 
misyonlara nasıl ulaşılacağını gösteren yol demektir. Zaman bağlamında bir be-
timleme yapılırsa vizyon gelecekle ilgili iken, misyon geçmiş, şimdi ve gelecekle 
ilgilidir.

PLANLAR VE BÜTÇELER
Stratejik niyetin son evresinde planlar ve bütçeler yer alır. Bir yönüyle vizyon, 
misyon, amaç ve hedefler belirlenirken stratejide örgütler ve uygun harekete geçiş 
planlarına başlanmış olunur. Yıllıktan başlayarak beş yıla kadar üretim programla-
rı, yatarım programları, finansman programları, pazarlama programları yapılarak 
bunlara uygun bütçeler hazırlanır. Dolayısıyla plan ve bütçe stratejik niyette son 
evrededir. Amaç, niyet edilenlerle gerçekleşmeyi birbirleriyle yakınlaştırmaktır.

Orta, kısa ve uzun vadeli bütçeler aynı şekilde kısa, orta ve uzun vadeli planla-
ra göre yapılır. Bütçe plan ve programın sayısal ve sözel ifade ediliş şeklidir. Hangi 
amaca ve hedefe ne kadar para ne kadar insan kaynağı ve diğer kaynak olanak-
ların tahsis edileceğine somut olarak karar verilir. Bir yıllık ve beş yıllık olarak 
hazırlanır. Bir yıldan beş yıla uzanan bir yelpazede hazırlanır.

Özetle hangi amaca, hangi miktarda fon, hangi miktarda maddi kaynak, hangi 
miktarda insan kaynağı ve ne kadar zaman tahsis edileceği bütçenin konusudur.

Vizyon, misyon, amaç, hedef, strateji, plan ve bütçeye bir örnek, gerçek 
bir işletmenin gerçek stratejik planından yansıtılmış olarak aşağıda şematize 
edilmiştir:

Şekil 3.1

Vizyon/Misyon/
Strateji/Amaç ve 
Hedef ilişkisi

Kaynak: Akdemir, 
A.(2008), Vizyon 
Yönetimi, Ekin 
Kitapevi, BURSA, 
s.31.
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Stratejiler Kontrol ve Bütçeler

Vizyon

•Kendimizi	sağlık	ve	ilgili	hizmetlerin

finansmanı	aracılığıyla

müşterilerimize	hizmet	etmeye

adadık

•En	üst	düzeyde,	kalitede	ve	değerde

ürünlerimizi	ve	hizmetlerimi

müşterilerimizin	ihtiyaçlarını

karşılamaya	direkt	odaklanmayla

sağlayacağız

•En	önemli	kaynağımız	olan

çalışanlarımız	için	mutlu	olunabilir

bir	iş	ortamı	sağlamaya	bağlıyız.

•Çalışanlarımızın	ve	müşterilerimizin

korunması	için	finansal	açıdan	güçlü,

büyüme	odaklı	bir	şirket	yaratacağız.

Yenilik	ve	liderlik	aracılığıyla	sağlık	

bakım		hizmetlerinin	

oluşturulmasının	zorluklarını	aşıp	

mümkün	olduğunca	çok	Teksaslıya	

hizmet	edeceğiz	

Amaç

•Pazar	payını	genişleteceğiz

•Tehlikeli	ve	tamamen	sigortalanan	

işler	için	en	az	üç	aylık	yedek	

akçeye	sahip	olmak,

•Kar	amaçlı	olmayan	işletmeler	

için	uygun	finansal	tedbirleri	

araştırmak	ve	geliştirmek,

•Tüketici	temelli	ve	kalite	temelli	bir	

kültür	yaratmak,

•Toplum	sağlığı	üzerinde	pozitif	bir	

etki	yaratmak,

•Devlet	sağlık	sigorta	sektöründe

(yaşlılarla	ilgili)	ve	temel	bir	oyuncu	

olarak	rolümüzü	sürdürmek,

Müşteri 

Sürekliliğini 

Geliştirme

•Müşteri	araştırmaları,	anketler	

aracılığıyla	poliçe	iptallerinin	

nedenlerini	ve	düzelticilerini	

belirleyecek	program	kurmak.	Bunun	

için	1	milyon	dolar	ayırmak.

•Sürekli	bir	şekilde	müşteri

tatminini	ölçmek	ve	geliştirmek.

•Evre	zamanı	ve	maliyetinin

istisnalarını	azaltmak	için	ödeme	

sürecini	gözden	geçirmek.

•Üst	yöneticilerin	müşteri	çağrı	

programına		davet	etmek.

•Kaliteli	ve	sürekli	network	inşa	etmek.

Pazarlama 

Etkinliğini 

Geliştirme

•En	büyük	fayda	maliyet

potansiyelli	hedef	pazar

dilimlerini	hedefleyecek	pazar

araştırması	programı

geliştirmek.

•Müşteri	ihtiyaçlarıyla	ürün

özelliklerini	eşleştirecek	ve

pazarlayacak	ürün	geliştirme

süreci	geliştirmek.

•Üretim	networkünün

etkililiğini	gözden	geçirmek.

•Satış	eğitim	programları

geliştirmek.

•Pazarlama	ve	sigortalamanın

karşılıklı	bağlılığını	fark	edecek

telafi	stratejisini	araştırmak	ve	

değerlendirmek

•Pazarlama	stratejisinin

kurulmasını	olanaklı	kılacak

rekabet	analizini	geliştirmek.

Misyon

•Mümkün	olduğunca	çok	Teksaslıya		en

uygun	maliyetle	kaliteli	sağlık	

yararlandırmaları	sağlamaktayız.

Hedef

•Üst	yönetimin	üzerinde	hem	fikir	

olduğu	ürün	hattı	ve	pazar	dilimi	

aracılığı	ve	büyüme	hedeflerini	

uygulamak.

•2002	yılındaki	FEP	kayıtlama	

sayısına	ulaşmak	(3100	Kontrat)	.

•Rezervlere	katkı	sağlamak	için	her

ürün/müşteriyi	fiyatlamak.

•Üst	sigortalama	ve	aktüeryal	

yeteneklere	ulaşmak	ve	sürdürmek

•Harcamaları	kontrol	etmek.

•Müşteri	tatminini	sürekli	

arttırmak.

•İş	gücüne	en	nitelikli	elemanları	

dahil	etmek	ve	korumak.

•Sağlıklı	ve	bakım	sorunları	

konusunda	müşterileri	eğitmek

•CWF,	Bölüm	A	ve	Bölüm	B	

için	yaşlı	sigortası	kontratlarını	

korumak

Sigortalama 

Evresinden 

Yararlanma

•Bir	elverişli	pazarlama	evresinin	

başlatılmasını	belirleyecek	spesifik	

göstergeleri	ve

sigortalama	evresini

gözlemlemek.

Kaynak: Miller, A. (1998). Strategic Management, Irwin/McGraw-Hill, 3. Baskı, ABD. s. 43.

Tablo 3.2
Bir Sağlık Sektörü İşletmesinin Vizyonu, Misyonu, Amaçları, 

Hedefleri, Stratejileri ve Plan ve Bütçeleri (Özet Stratejik Planı);
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Özet
Stratejik niyet ve stratejik amaçları hiyerarşik 
olarak sıralayabilmek, stratejik niyetin(stratejik 
amaçların) ögelerinin vizyon, misyon, amaç, he-
def, plan ve bütçe olduğunu bilebilmek,

 Stratejik niyet hiyerarşisi vizyon, misyon, amaç, 
hedef, plan ve bütçeden oluşur. Bir yönüyle ör-
gütlerin kısa, orta ve uzun vadede nerede olmak 
istediklerini beyan eden niyetlerdir. Vizyon, 
misyon uzun vadeli niyetler iken, amaç ve hedef-
ler yıl yıl belirlenen ulaşılmak istenilen sonuç-
lardır. Bunlar da kısa,orta ve uzun vadeli ola-
bilirler. Plan ve bütçe ise vizyon, misyon, amaç 
ve hedeflere hizmet eden faaliyetlerdir. Planlar 
amaç ve hedeflere ulaşmak için gereğinin ya-
pılmasını belirleyen, açıklayan faaliyetler iken, 
bütçe ise vizyon, misyon, amaç, hedef ve planlar 
için kaynak tahsis etmektir. Hiyerarşik sıra ise 
şöyledir: Vizyon, misyon, amaç, hedef, plan ve 
bütçe.

Vizyon, misyon, amaç, hedef,strateji, plan ve büt-
çe kavramlarını tanımlayabilmek, birbirleriyle 
ilişkilerini açıklayabilmek,

 Stratejik analiz: dış ve iç çevre analizi tamamlan-
dıktan sonra, Stratejik Yönetim sürecinde başta 
vizyon ve misyon olmak üzere amaç ve hedef-
lerin belirlenmesi ve buna bağlı olarak da plan 
plan ve bütçelerin oluşturulması stratejik öneme 
haizdir.

 Zira yön, doğrultu bu aşamada belirlenir. Uzun 
vadede varılmak istenilen nitelikli hedef vizyon 
olarak karşımıza çıkar. Nitelikli amaç olarak viz-
yon, gelecekteki temel değişim öğesidir. Vizyon, 
hiyerarşik olarak en üstte yer almakla birlikte, 
misyon halihazırda en iyi neyi yaptığımızı göste-
ren kavramdır. Dün, bugün en iyi yaptığımız ve 
gelecekte de en iyi yapmaya devam edeceğimiz 
nitelik misyondur.

 Vizyon ve misyon olabildiğince genel nitelikli-
dir. Amaç ve hedef ise vizyon ve misyona naza-
ran daha somuttur. Vizyon amacına yönelik be-
lirli bir sürede ulaşacağımız noktalara ulaşmak 
için amaçlar ve hedeflerin belirlenmesi gerekir.

 Vizyonun öğeleri, bir örgütün yönetim felsefesi, 
değerleri, imajı, amacı ve gelecek tahminidir.

 Sözgelimi bir işletmenin “ilk 500 firma içerisinde 
yer almak istiyoruz” ifadesi vizyona, “teknoloji 

ihraç eden işletmeyiz” ifadesi misyona, “gelecek 
yıl ve her yıl %10 büyümek istiyoruz” ifadesi 
amaca ve “”2020’de satış ciromuzu %20 arttıraca-
ğız” ifadesi hedefe örnektir.

 Plan ise amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için 
yapılması gereken faaliyetler iken, bütçe bu he-
def ve planların rakamsal ifadesidir. Kaynak 
ayırma, amaçlara kaynak tahsisi de bütçedir.

 Doğası gereği vizyon, misyon, amaç, hedef, plan 
ve bütçeler ve dolayısıyla strateji kavramları et-
kileşimlidir. Vizyon ve misyon lider tarafından 
belirlenirken amaç ve hedefler yine lider kontro-
lünde ve nezaretinde üst ve orta basamak yöne-
ticiler tarafından da hazırlanır.  

Vizyon ile misyonun farkını öğrenebilmek,
 Vizyon sadece gelecekle ve başarılmamış işlerle 
ilgili iken misyon dün bugün ve gelecek ile il-
gilidir. Misyonda başarılan işlerin gelecekte de 
başarılmaya devam edeceği iradesi vardır. 

Vizyon, misyon, amaç, hedef, strateji, plan ve büt-
çe kavramlarına ilişkin örnekleri öğrenmek ve ör-
nek üretmek,

 Vizyon: Ürünün, markanın ve teknolojinin kısa 
sürelerde yenilendiği bir otomobil işletmesi ol-
mak istiyoruz.

 Misyon: Ürün tasarım değişikliğini üç yıldan bir 
yıla indiren bir işletmeyiz. 

 Amaç: Sürekli büyümek.
 Hedef: 2020’de satış cirosunu % 300 arttırmak.
 Strateji: Yaratıcı insanların tasarım, Ar-Ge bi-

rimlerinde istihdam etmek, en yetkin araştırma-
cıları işletmeye çekmek, rutin işlerdeki kişiler-
den yeni tasarımlar için öneriler istemek.

 Plan: Aylık otomobil üretimini 1200 adet yap-
mak için süreci yeniden oluşturmak.

 Bütçe: Ar-Ge nin genel ciro içerisindeki oranı-
nı %5’ten % 7’ye çıkartmak., her yıl en az Ar-Ge 
için 5 Milyon ) harcamak.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Stratejik niyet hiyerarşisinde en üstte hangi kavram 
yer alır?

a.  Misyon
b.  Vizyon
c.  Amaç
d.  Hedef
e.  Performans değerlendirme

2. Faaliyet alanı ile en iyi yaptığımız iş ya da en iyi yö-
nümüzü anlatan kavram hangisidir? 

a.  Misyon
b.  Çevre analizi
c.  Vizyon
d.  Strateji
e.  Hepsi

3. Vizyon aşağıdaki örgütlerden hangisini ilgilendirir?
a.  İşletmeleri
b.  Sivil Toplum Kuruluşlarını
c.  Devleti
d.  Kar amaçlı ve amaçsız tüm örgütleri
e.  Yerel yönetimleri

4. “Önümüzdeki yıl satışları %15 arttıracağız” ifadesi 
hangi kavrama örnektir?

a.  Amaç
b.  Vizyon
c.  Hedef
d.  Misyon
e.  Bütçe

5. “Gelecek 50 yılda dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına 
girmek istiyoruz” ifadesi neye örnektir?

a.  Ülke misyonuna
b.  Ülke vizyonuna
c.  Ülke stratejisine
d.  Politikaya
e.  Ülke amaçlarına

6. “2030 yılında turizm geliri hedefimiz 100 milyar 
dolardır” ifadesi hangi kavrama örnektir?

a.  Amaç
b.  Hedef
c.  Strateji
d.  Misyon
e.  Vizyon

7. “Teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir işletmeyiz” 
ifadesi hangi kavrama örnektir?

a.  Amaç
b.  Vizyon 
c.  Strateji
d.  Misyon
e.  Hedef

8. Hem gelecek, hem geçmiş hem de şimdi hangi kav-
ramın kapsama alanına girer?

a.  Vizyon
b.  Strateji
c.  Misyon
d.  Hedef
e.  Amaç

9. “Gelecek 10 yılda dünyanın ilk 100 işletmesi arasın-
da yer almayı hedefliyoruz” ifadesi neye örnektir?

a.  Misyon
b.  Hedef
c.  Amaç
d.  Vizyon
e.  Strateji

10. “Adil davranış” neye örnektir?
a.  Değer
b.  Amaç
c.  Hedef
d. Misyon
e.  Vizyon
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Yaşamın İçinden

Muhtar Kent’le sosyal girişimcilik, liderlik ve vizyon 
üzerine söyleşi
Dört yılı doldurmak üzerisiniz. Dört yılın bilanço-
sunu yaparsanız nasıl geçti?
Ben dört yılın bilançosunu çıkarmaktan ziyade şöyle 
bir değerlendirme yapmak istiyorum: Ben 4 yıl önce 
CEO görevini ilk üstlendiğimde bir vizyon ortaya 
koydum. Bunun için 2008’de, dünyada iş yaptığımız 
ortaklarımızla bir araya geldik ve 2020 Vizyonu’nu 
açıkladım. 
O zaman Coca-Cola’nın 121’inci yılını kutluyorduk. 
Şunu söylemekte yarar var. Eskiden de Coca-Cola’nın 
farklı vizyonları oldu. Ancak, onlar sadece Coca-Cola 
şirketinin vizyonuydu, sistem vizyonu değildi. 
Biz ise sistemi kapsayan bir vizyon ortaya koyduk ve 10 
yılda sistem ciromuzu 195 milyar dolardan 200 milyar 
dolara getirmek istediğimizi paylaştık. 
Peki bu vizyonun ana hatlarını neler oluşturuyordu?
Belirli kıstasları ve hedefleri olan bir vizyon ortaya 
koyduk. Hedefinde 2020 olan bu vizyon, bugün itiba-
rıyla 2 yılını tamamladı. 
Coca-Cola, bu vizyon çerçevesinde adım adım ilerliyor 
ve şimdiye kadar vizyonumuzun 9 çeyreği geride kal-
dı. Bu dönemde üst üste büyüme başarısını gösterdik. 
Yani her şey vizyon çerçevesinde ilerliyor. 
Bu dönemde birçok organizasyonu ve üst düzeydeki 
100 kişinin 70’ini yeniledik. “Engagementscores” (sa-
dakat göstergesi) dediğimiz, şirketimizdeki motivasyo-
nu da ölçen bir göstergemiz var. Bu veri, bugüne kadar 
olduğunun en yüksek seviyesine ulaştı. 
Bu vizyonu farklı kılan başka ne özellikleri var?
Bu vizyonun en önemli özelliklerinden biri tek sayfa 
yazılmış olması. Okuyan herkesin anlayabileceği ve uy-
gulayabileceği şekilde yazılmasına dikkat ettik.
Vizyonun bir başka önemli özelliği ise 6 P üzerine 
kurulu olmasıdır. Birincisi, “people” yani insanları-
mızın; ikincisi “portfolio”, ürünlerimiz. Üçüncüsü 
profit, yarattığımız değer; dördüncüsü “planet”, ya-
şadığımız gezegenimiz; beşincisi “partners” yani iş 
ortaklarımız ve altıncısı da “productivity” yani ve-
rimlilik.
Bu 6 P çerçevesinde ilerliyoruz ve bu bana iki neden-
le memnuniyet veriyor. Birincisi, yolun tabii daha çok 
başındayız ama iyi gidiyor. İkincisi; yapacağımız daha 
çok iş var ve bu çok heyecan veriyor. 

Bu vizyon kapsamında 4 önemli platform var. 
Bunları da paylaşır mısınız?
Benim için global lider olmak açısından sürdürülebi-
lirlik konusu çok önemli... Bu konularda ilerliyoruz. 
Sürdürülebilirlik konusunda 4 tane ana platformumuz var.
Birincisi şu: 2020’de su bakımından öncü şirket olaca-
ğız. Kullandığımız su kadarını geri vereceğiz. Yani suyu 
azaltarak kullanacağız. Bunun yanı sıra kullandığımız 
suyu geri dönüşüme atarak tekrardan kullanabiliriz. 
İkinci önemli platformumuz karbon konusu. Üçüncüsü 
ise ambalajdır. Artık hızlı bir şekilde ambalajlarımızı 
geri dönüştürülebilir hale getiriyoruz. Dördüncü plat-
form ise toplum. 5 milyon kadına şirketimiz dışında iş 
olanağı sağlıyoruz ve bu rotada ilerliyoruz. 1 yıl önce 
“sürdürülebilirlik” konusunda başkan yardımcısı atadık. 
Hem organizasyon konusunda hedeflerimiz yerine 
geliyor hem paydaşlarımıza katma değer sağlıyoruz. 
Bunun dışında hem motivasyon konusunda hem müş-
teri memnuniyeti endekslerinde yükselişteyiz. 
Bütün bunları yanı sıra içecek pazarında da payınız 
artıyor, değil mi?
Pazar payı açısından tarihin en yüksek değerine ulaştı-
ğımızı söylemek isterim. 
Tarihin en iyi Pazar paylarınıza nasıl ulaştınız, ra-
kiplerinize göre neyi farklı yaptınız?
Öncelikle ürün portföyümüzü arttırdık. Tarihimizde 
ilk defa milyar dolarlık 15 adet markanın sahibi olduk. 
Bu çok önemli. 
Son 2-3 yılda 3 tane 20 milyar dolarlık satış yapan mar-
ka yarattık. Yani birincisi, portföy genişliyor. 
İkincisi yenilikçilik. Ürün, dağıtım modelleri, mikro 
dağıtım ve pazarlama alanlarında bir sürü ayrı yeni-
liği devreye aldık. Özellikle bu yenilikleri Afrika’da, 
Asya’da başarıyla gerçekleştirdik.
Portföy, yenilikçilik ve bir de vizyon... Vizyonun herkes 
tarafından ulaşılıyor olması, ortaklarımızla uyumlu şe-
kilde çalışmak çok önemli. Şirket olarak başarıya ulaş-
mamızda bunlar önemli faktörler oldu. Bir de pazarla-
mamızın kalitesi ve şekli arttı.
Bundan ne anlıyoruz?
Bundan şunu anlıyoruz. Birincisi, sosyal medyayı kul-
lanmada çok başarılıyız. Facebook’ta 41 milyon üye-
miz oldu. Dünyada bir markanın sahip olduğu en fazla 
üyeli Facebook sayfasına ulaştık. Bundan daha büyük 
ölçekli bir sayfa daha yok. 
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Sosyal medyaya geçmişte pazarlamadan % 1-2 pay ko-
yarken, şimdi 20-25’lere çıkıyoruz. Sosyal medyadaki 
başarımız çok önemli. Sosyal medyadaki başarımız 
da şuradan kaynaklanıyor: Markalarımız güçleniyor. 
Bütün bunlar daha etkin verimli pazarlarda daha etkin 
ve evrimli ortaklarla çalışmanın sonucu. 
Portföy genişlemesinden söz ettiniz. Bu genişlemeyi 
nasıl sürdüreceksiniz? Organik mi, yoksa satın al-
malar devam edecek mi?
Satın alma her zaman olacak. Yarattığımız milyar 
dolarlık markalar için de satın aldıklarımız da oldu. 
Vitamin Water, Jugos Del Valle ve Honest Tea gibi... 
Örneğin, Jugos Del Valle, 400 milyon dolarlık bir mar-
kaydı ve 2 yıl içinde milyar dolara ulaştı, hatta çok aştı. 
Satın almalar bizim için çok önemlidir, bunlara devam 
edeceğimizi söyleyebilirim.
CEO pozisyonunu üstlendiğiniz son 4 yılda önemli 
ne gibi girişimler, yeni işler başlattınız?
Başlattığım en önemli girişim tasarruf konusunda 
oldu. Bunu nasıl yaptığımı anlattım. 
Coca-Cola’nın karakterini değiştirmek için önemli 
adımlar da attık. Daha önce belirttiğim gibi, toplum-
larla daha yakın olalım, iç içe olalım diye bir karar al-
dık. Çünkü, dünya öyle bir hal aldı ki, pazarlama ve 
iletişim açısından küçük bir köy haline geldi. Dünyada 
ilk defa 2,5 milyar insan birbirini görmeden iletişim 
kuruyor. Birbirleriyle ticaret yapıyor, konuşuyorlar. 
Bu ufak köyde artık insanlar için ürünün tadının iyi 
olması yetmiyor, aynı zamanda şirketin karakterinin 
de kendi kafalarına uyması lazım. Karakter topluma 
daha yakın olan bir şey sonuçta. Çalışanı ile iç içe olan 
şirket, toplumla iç içe olan şirkettir. Böyle bakarsanız, 
toplumla iç içedir. Coca-Cola. 
Biz yaptığımız sürdürülebilirlik çalışmaları ile bir yer-
de insanlarla daha fazla yakınlık kuruyoruz. Dünyada 
hiçbir şirketin 10 yılda 5 milyon kadına iş olanağı sağ-
layacağı gibi bir hedefi yoktur. Dünyada kadınlara im-
kan sağlayan en büyük programdır bu...
Bu hedefte şu anda neredesiniz?
Bu hedefin 2’nci yılında ve hedefin çok ilerisindeyiz. 
Şu anda CEO olarak ajandanızın ilk sırasında ne 
var?
Benim için önemli olan oluşturduğumuz vizyonun ta-
kip edilmesi ve bu vizyonun gereklerinin yerine geti-
rilmesidir. 
İkinci ve en önemlilerinden bir tanesi de şirkete bizden 
sonra gelecek yeni yöneticileri iyi eğitebilmek, onlara 
iyi mentorluk yapabilmektir. Bunun için yeni prog-
ramlar geliştirdik. Mesela ilk defa, her yıl daha alt se-

viyelerde periyodik kişileri seçip, onlara tamamen yap-
tıkları işin dışında bir konuda düşünmeleri için imkân 
veriyoruz. Bir yönetici, kendi alanı dışında bir konuda 
çalışıyor, gelip burada sunum yapıyor. 
Coca-Cola’da CEO olduğunuz dönem boyunca şirke-
te damgasını vurabildiğiniz kararlar alabildiniz mi?
Ben burada bir örnek vereyim. Haiti’de deprem olduk-
tan bir ay sonra ben bir yerde zamanın başkanı Bill 
Clinton ile birlikteydim. Haiti için ne yapılabilir, onu 
konuşuyorduk. Ben onlara şunu söyledim: “Biz dünya-
nın en büyük meyve suyu üreticisiyiz. Haiti’de ise çok 
sayıda mango ağacınız var. Biz bunların suyunu çıka-
rıp, gelirini Haiti’ye bağışlayalım. Haiti Hope diye bir 
marka çıkaralım dedik.”
Bu fikri hızlı bir şekilde geliştirip aynı hızda uygula-
dık. Sadece bir ay içinde lanse ettik. Hayatımızda hiç 
bu kadar hızlı bir ürün lanse etmemiştik. Şimdi 25 bin 
mango üreticisi ile işbirliği içindeyiz. 25 bin çiftçiye iş 
sağlıyoruz.
Tasarruf, katma değer yaratan ürünler, çalışanların 
memnuniyet ve motivasyonunu arttırmak için stra-
tejiler geliştirdim. Herkesin aynı vizyon için çalışma-
sı ve şirket içinde bürokrasinin politikanın azalması 
göründüğünden daha zordur. Takımı tek bir vizyona 
yöneltmek onları bu hedef için sürekli motive etmek 
için uğraştım. 
Bunalar büyük bir başarıdır ama benim başarım değil-
dir. Şirkette yükseldikçe, bir takım şeyleri kendinizin 
yapması da zorlaşır. Ancak takımla yapmak mümkün 
hale gelir. Bizim işimiz strateji, vizyon oluşturmak, mo-
tivasyon sağlamaktır. 700 bin kişilik şirketi başka şekil-
de yönetemezsiniz. 
Liderlik anlayışınızı nasıl özetlersiniz?
Benim liderlik anlayışımı “constructively discontent” 
dediğim, yapıcı hoşnutsuzluk ifade ediyor. Bulunduğun 
iyi konumdan elde ettiğin başarılardan ve yakaladığın 
Pazar payından memnun olmama halini ifade ediyor 
bu... Buradaki amacım, bendeki ve şirket içindeki re-
haveti önlemektir. 
Son yıllarda iş dünyasında bir “kibir” riski yükseliyor. 
Belki de beni geceleri uykusuz bırakan en önemli ne-
den kibirdir. Daha doğrusu kibrin geri gelmesi, bizi 
ve beni etkisi altına almasıdır. Çünkü, Coca-Cola’nın 
önemli bir özelliği var. Dünyanın neresine giderseniz 
gidin, “Ne iş yapıyorsunuz” diye sorulduğunda işi an-
latmakta zorlanmazsınız. “Coca-Cola’dayım” demek 
yeterli olur. Kimse ikinci bir soruyu sormaz. 
Dünyanın en tanınan markasının koruyucusuysanız, 
bir yerde sorumluluğunuz da büyüktür. Bu, bazen her 
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kapıyı açar ama bazen de sizi çok hızlı bir şekilde geri-
ye götürür. O nedenle alçak gönüllü olmak, piyasadan 
uzak olmamak, bir liranın ya da bir doların neye denk 
geldiğini bilmek gerekiyor.
Peki şirketi nasıl motive ediyorsunuz?
Daha çok dışarı çıkarak, dolaşarak, alçakgönüllü ola-
rak motive etmeye çalışıyorum. Kendi çantanızı taşı-
mayı ve arabanın ön koltuğunda oturmayı da bilmeniz 
gerekiyor.
Kent, yeni vizyonu için neler yaptı?
1) 2010 yılında Vizyon 2012’yi açıkladık. Bu dönem-

de organizasyonu değiştirdik, üstteki 100 yönetici-
den 70’i değişti. 

2) Bu dönemde şirket tarihinde ilk defa 9 çeyrek üst 
üste büyüme başarısını gösterdik.

3) Pazar payı açısından tarihin en yüksek değerine 
ulaştığımızı söylemek isterim.

4) Ürün portföyümüzü arttırdık. Tarihimizde ilk defa 
milyar dolarlık 15 adet markanın sahibi olduk.

5) Son 2-3 yılda 3 tane 20 milyar dolarlık, satış yapan 
marka yarattık.

6) Ürün, dağıtım modelleri, mikro dağıtım ve pazar-
lama alanlarında bir sürü yeniliği devreye aldık.

7) Yüzde 100 gerekli olmayan masraflarımızı kıstık. 
Pazarlamaya daha fazla para harcamaya karar verdik.

8) Coca-Cola’nın karakterini değiştirmek ve topluma 
yakın olmak için adımlar attık.

9) Benim yeni liderlik anlayışımı “ constructively 
discontent” dediğim, “yapıcı hoşnutsuzluk” ifade 
ediyor.

10) Coca-Cola’yı dünyanın değişik yerlerinde yeni 
“inovasyon kuluçka modelleri” oluşturuyoruz.

Türk iş insanlarına kritik öneriler
1) NEREYE GİTMELİLER? Bence rekabet nerede 

azsa oraya biraz daha fazla dikkat etsinler. Hangi 
ülkelerde daha fazla katma değer yaratabilecekle-
rine inanıyorlarsa o coğrafyalara gitmeleri lazım. 
Rekabetin en fazla olduğu coğrafyalara gitmeleri 
şart değil.

2) SATIN ALMA ZAMANI Bence artık Türk iş adam-
larının şirket ve marka satın almaları konusunda 
daha cesur davranması lazım. Örneğin, Türkiye yat-
çılık konusunda çok ileride... Geçenlerde İtalya’da 
çok önemli bir yat firması satıldı, niye hiçbir bir 
Türk girişimcisi gidip almayı düşünmedi? O şirketi 
Çinliler satın aldı. Belki bu konularda bilgi akışını 
hızlandırmak ve yatırım bankacılığı anlayışını ge-
liştirmek lazım. Bir yerde global yatırım bankacılığı 
anlayışı kurumları ve danışmanlar, bize her zaman 

en iyi bilgiyi vermeyebilir. Herkesi rakip olarak gör-
mek gerekli.

3) DÜNYA İLE İÇ İÇE Bence dünyayı tanımak ko-
nusunda biraz daha iyi olabilmemiz gerekli. Dünya 
ile iç içe olunması konusunda daha iyi olmamız ge-
rekli. Çünkü, dünya ile iç içeyiz, seyahat ediyoruz, 
dolaşıyoruz ama acaba iyi anlıyor muyuz dünyanın 
nereye gittiğini?

4) HER YERDE RAHAT HİSSEDİN Yeni dönemde 
dünyanın her yerinde rahat hissedebilecek insan-
lara ihtiyacımız var. İşin doğrusu, bundan 20-30 
yıl evvel öncesine göre yol kat ettik. Ama hala ben 
şunu görüyorum; Türkiye dışında yaşa dersen, 
daha zor karar alıyorlar. Yurt dışında da biraz yaşa-
mak lazım ki senteze alışmak mümkün olsun.

   “Türkiye’nin son 10 yılda yarattığı orta sınıf önemli”
   ÇOK HIZLI BÜYÜYOR Türk ekonomisi bence dı-
şarıdan son 4-5 yılın en başarılı ekonomilerden biri 
olarak görülüyor. Krize rağmen büyüyor. Son 10 yılda 
ağırlıklı olarak en hızlı büyüyen ekonomilerden biri. 
Yüzde 5’ten fazla büyüyor...
SÜREKLİLİK İLGİ ÇEKİYOR Ancak yatırımcılar ve 
insanlar süreklilik istiyor. Dünyaya baktığınız vakit 
belki de en fazla süreklilik Türkiye’de. Bir kabine üye-
sinin, bir bakanın ne kadar süre iş başında olduğu çok 
önemli. İyi veya kötü ama süreklilik çok önemli.
ORTA SINIFA DİKKAT Türkiye’nin son 10 yılda ya-
rattığı orta sınıf çok önemli. Burada orda sınıftan da 
kastım oldukça basit: Belirli taşınmazların sahibi ola-
bilen ailelerden söz ediyorum. Ev, araba, buzdolabı ve 
TV gibi taşınmazları alabilen, çocuklarına kendilerin-
den daha fazla olanak sağlayan aileler yaratılabiliyorsa 
bu çok pozitif ve önemli bir gelişmedir.

Kaynak: Ateş, M. R. “Yapıcı, hoşnutsuz” Capital 
Dergisi (01 Haziran 2012 Cuma),
http://www.capital.com.tr/haberler/24274.aspx?0.Page 
(Erişim: Temmuz 2012)



3. Ünite - Stratejik Amaçların Belirlenmesi: Stratejik Niyet Hiyerarşisi 65

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Stratejik Niyet Hiyerarşisi” 

başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
2. a  Yanıtınız yanlış ise “Misyon” başlıklı konuyu 

yeniden gözden geçiriniz.
3. d  Yanıtınız yanlış ise “Vizyon” başlıklı konuyu 

yeniden gözden geçiriniz.
4. c  Yanıtınız yanlış ise “Amaç ve Hedefler” başlıklı 

konuyu yeniden gözden geçiriniz.
5. b  Yanıtınız yanlış ise “Vizyon” başlıklı konuyu 

yeniden gözden geçiriniz.
6. e  Yanıtınız yanlış ise “Vizyon”  başlıklı konuyu 

yeniden gözden geçiriniz.
7. d  Yanıtınız yanlış ise “Misyon” başlıklı konuyu 

yeniden gözden geçiriniz.
8. c  Yanıtınız yanlış ise “Misyon” başlıklı konuyu 

yeniden gözden geçiriniz.
9. d  Yanıtınız yanlış ise “Vizyon” başlıklı konuyu 

yeniden gözden geçiriniz.
10. a  Yanıtınız yanlış ise “Vizyonun Ögeleri” başlıklı 

konuyu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı 
Sıra Sizde 1 
Vizyon sadece gelecekle ve başarılmamış işlerle il-
gili iken misyon dün bugün ve gelecek ile ilgilidir. 
Misyonda başarılan işlerin gelecekte de başarılmaya 
devam edileceği iradesi vardır. 

Sıra Sizde 2
Ana liderlik teorileri özellikler ve davranışsal teoriler-
den oluşur. Bazı kaynaklarda ana liderlik teorileri özel-
likler teorisi, davranış teorisi ve durumsallık teorisi 
olmak üzere üç başlıkta açıklanır. 
 
Sıra Sizde 3
Başlıca liderlik modelleri: Karizmatik liderlik mo-
deli, entelektüel liderlik  modeli, siyasi liderlik 
modeli,vizyoncu liderlik modeli, dönüştürücü  liderlik 
modeli, yönetsel liderlik modeli bunların yanı sıra li-
derlerin özellikleri ve davranışları bağlamında çok sa-
yıda liderlik modeli geliştirilebilir.  
 

Sıra Sizde 4
Amaçlar soyut ve somut  ifadeler olabilir iken hedefler 
amaçlardan farklı olarak sayısal olarak ifade edilir ve 
daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir amacın gerçekleştiril-
mesine yönelik olarak birden farklı hedef belirlenebilir. 
Hedefler konu somutdur, zaman sınırı vardır, ölçüle-
bilirdir, sonuç odaklıdır. Örneğin: her yıl büyümek bir 
amaç iken 2024 yılında satış cirosu açısından %10 bü-
yümek hedeftir. 

Yararlanılan Kaynaklar
Akdemir, A. (2008). Vizyon Yönetimi, Ekin Kitapevi, 

BURSA.
Akdemir, A. (2018), Liderlik ve Vizyon Yönetimi, Beta, 

İSTANBUL
Capital Dergisi, Haziran 2012
Dubrin, Adrew J.(1997), Leadership, Mcmillan Spect-

rum/alpha Books,  New York. Lauglin, Corinne 
Mc (1999), Visionary Leadership, The Center For 
Visionary Leadership, Washington

Wilsow, Ian, Realizing The Power of Strategic Vision, 
Long Range Planning,V.25, 1992.

Miller, A. (1998). Strategic Management, Irwin/
McGraw-Hill, Third Edition, USA.

Nanus, B. (1992), Visionary Leadership, Lossey Bass 
Pub.,San Fransisco.

Weber, E. Luc ve James, J. Duderstadt (Ed.) (2012). 
Publisheel by Economica Ltd, Paris.

Yararlanılan İnternet Kaynakları
www.adalet.gov.tr
www.sgb.adalet.gov.tr
isletme07.files.workpress.com.koctoplulugustratejikp-
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İşletmelerin uygulayabilecekleri farklı stratejileri hiyerarşik açıdan sınıflandı-
rabilecek,
İşletmelerin uluslararası pazarlarda uygulayabilecekleri büyüme stratejilerini 
listeleyebilecek,
Şirket düzeyinde uygulanabilecek strateji türlerini açıklayabilecek,
İşletme düzeyinde uygulanacak strateji türlerini sıralayabilecek,
İşletmelerin operasyonel düzeyde uyguladıkları stratejilerin önemini tartışabi-
lecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Büyüme
•	 Çeşitlendirme		 	
•	 Farklılaştırma	
•	 Küreselleşme	Stratejileri

•	 Operasyonel	Stratejiler
•	 Rekabet
•	 Uluslararası	Stratejiler

İçindekiler









Stratejik Yönetim Strateji Alternatifleri: Strateji
 Hiyerarşisinin Oluşturulması

•	 GİRİŞ
•	 ULUSLARARASI	STRATEJİLER
•	 ŞİRKET	STRATEJİLERİ	(KURUMSAL	

STRATEJİLER)
•	 İŞLETME	STRATEJİLERİ
•	 OPERASYONEL	(FONKSİYONEL,	

İŞLEVSEL)	STRATEJİLER

STRATEJİK YÖNETİM



GİRİŞ
İşletmelerin kuruluş amaçları öncelikle hayatta kalmak (varlıklarını devam et-
tirmek), kâr etmekve büyümektir. İşletmeler bu amaçlarına ulaşmak için yöne-
tim faaliyetlerini kısa vadeli planlarken, uzun vadeli (stratejik) planlar yaparak 
şekillendirmelidirler. Stratejik planları yaparken, işletmenin bütün düzeylerinde 
(üst, orta, alt) yapılan planlar uyumlu ve işletmeyi başarıya ulaştıracak şekilde 
yapılmalıdır. Bu nedenle, işletmelerin her düzeyde yapılan stratejik planlarının 
işletmenin genel başarısı açısından önemi büyüktür. 

İşletmeler genellikle küçük bir ölçekte kurulur ve zamanla büyük ölçekli işlet-
meler haline gelebilirler. Hatta başka işletmeleri bünyesine katabilir, farklı sektör-
lerde farklı işletmelere sahip şirketler (kurumlar) haline gelebilirler. Bu nedenle, 
sahip oldukları ölçek ve örgütlenme düzeylerine bağlı olarak işletmeler farklı tür-
de stratejiler uygulayacaklardır. Bu bölümde işletmelerin izleyebilecekleri stra-
tejiler belli bir hiyerarşi (basamaksal yapı) içinde ele alınmaktadır. Uluslararası 
stratejiler başta olmak üzere, sırayla şirket stratejileri (farklı sektör ya da işkolla-
rında kendisine bağlı işletmelere sahip ana şirketlere yönelik stratejiler), işletme 
stratejileri (bağımsız tek bir işletme ya da ana şirketlere bağlı işletmeye ait stra-
tejiler), operasyonel (fonksiyonel/işlevsel) stratejiler (bir işletme bünyesinde farklı 
fonksiyonlara yönelik stratejiler) sırayla incelenecektir. 

ULUSLARARASI STRATEJİLER
Küreselleşme hemen hemen bütün işletmeleri bir şekilde etkilemektedir. 
Küreselleşmenin bir sonucu olarak dünyadaki rekabet unsurları değişmiş ve ha-
len değişmeye devam etmektedir. Dünyada emek ve hammadde bolluğu gibi “ge-
leneksel rekabet unsurları” artık geri planda kalmıştır. Bunun yerine iyi yetişmiş 
insan gücü, iyi işleyen bir piyasa, pazarlara ulaşmayı sağlayan bilgi, gelişmiş bir 
ulaştırma ve haberleşme ağı vb. gibi faktörler ön plana çıkmaktadır. Günümüzde 
bütün işletmeler, (her ne kadar bazı firmalar yerel düzeyde faaliyet gösterseler de) 
aslında uluslararası alanda rekabet etmektedirler. Bu nedenle kendilerini ve stra-
tejik planlarını bu rekabet koşullarına göre yapmalıdırlar (Marangoz, 2009:2140). 
Küreselleşmek bir yönüyle mahalli ve ulusal boyuttan çıkarak uluslararası boyuta 
ulaşmayı kapsamaktadır.

Strateji Alternatifleri: Strateji 
Hiyerarşisinin Oluşturulması
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Uluslararası Strateji
Dünya ekonomisini temelden etkileyen çok önemli değişikliklerin olduğu ve 
değişimin devam etmekte olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Dünya 
ekonomisi sadece daha fazla uluslararasılaşmamakta aynı zamanda daha çok kü-
reselleşmektedir. Bu iki kavram aynı anlama gelmemekte, fakat çoğu kez birbiri-
nin yerine kullanılmaktadır. Uluslararasılaşmak, ülke sınırlarını aşan ekonomik 
faaliyetlerin yaygınlaşmasını ve çoğalmasını ifade eder. Küreselleşme ise ulusla-
rarasılaşmanın daha da ileri ve karmaşık durumunu, yani bir şirketin dünya üze-
rine yayılmış ve dağınık ekonomik faaliyetlerinin bir ölçüde entegrasyonunu ifa-
de etmektedir. Bu stratejide, çeşitli ülkelerde kurulu olan birimler birbirlerinden 
bağımsızdır ve kendi pazarlarında faaliyet gösterirler. Bu bağlamda uluslararası 
stratejinin temel özellikleri şunlardır (Eren, 2005:324-328):

•	 Çeşitli	ülkelerdeki	birimler	bağımsızdır.
•	 Her	birim	diğerlerinden	bağımsız	olarak	kendi	pazarında	kar	ve	maliyet	

merkezi olarak faaliyet gösterir.
•	 Uluslararası	merkez	diğer	birimlerinden	farklı	bir	özellik	taşımaz.	O	da	kar,	

maliyet ve gelir merkezi olarak çalışır. 

Uluslararası stratejilerin temel özellikleri nelerdir?  

Uluslararasılaşma Stratejileri
İşletmelerin büyümesinde bir yol da uluslararası pazarlara girmektir. Ulusal pa-
zarda büyümesini tamamlayan veya daha hızlı ve cazip uluslararası pazarlar bulan 
işletmeler bu pazarlara girerek büyüme yolunu seçebilir. İşletmelerin kendi ulusal 
pazarlarından başka yabancı pazarlara başarılı bir şekilde girmesi, işletmenin her 
alanda üstün bir performans göstermesini gerektirir. 

Uluslararası pazar/pazarlara girmeye karar veren işletmeler için çok sayıda 
pazara giriş ve büyüme stratejilerden bahsedilebilir. Bu stratejiler pazara nüfuz 
dereceleri ve taraflara sağladığı avantaj ve dezavantajlar bakımından birbirinden 
farklılık gösterirler. Bu bağlamda uluslararası pazarlara giriş ve bu yolla büyümek 
isteyen işletmeler ihracat yapma, lisans verme, franchising, birleşme, satın alma, 
ortak girişim ve doğrudan yatırım yapmak gibi yollara başvurulabilir. Bu ulus-
lararası pazarlara giriş yollarının her biri, firmanın örgütsel ve finansal kaynak-
ları açısından birtakım koşulların sağlanmasını gerektirmektedir. İşletmenin üst 
yönetimi, uluslararası pazarlarda büyüme stratejisini ve hangi stratejinin hangi 
boyutu ile kullanılacağı, girilecek ülke pazarı ve girme koşulları en iyi avantajı 
sağlayacak şekilde stratejiler belirlenir. 

İhracat: Günümüzde firmaların büyük çoğunluğu, uluslararası pazarlardaki 
faaliyetlerine ihracat ile başlar. Bu yöntem uluslararası pazarlara girmenin en ko-
lay ve hızlı yöntemidir. İhracat ülke ekonomisi ve firmalar açısından büyümeyi 
sağlayan en önemli unsurdur. İhracat ile dış pazarlara girmede, risk ve pazara 
ayrılan	kaynaklar	asgari	düzeydedir.	Çünkü	yönetsel	ve	finansal	kaynaklar	açısın-
dan yatırımın miktarı görece olarak düşüktür. 

Yerel pazarların daralması ve mevsimlik dalgalanmalar karşısında firmalara 
alternatif pazar olanağı sağlayan ihracat, tanım olarak, işletme mamullerinin ya 
da başka firmalara ait mal ve hizmetlerin dış pazarlara gönderilmesi ve bu pazar-
larda satılmasıdır (Cengiz vd. 2007:28). 

Birleşme (Merger) ve Satınalma (Acquisition) Stratejisi: İşletme evlilikleri 
olarak da adlandırılan işletme birleşmeleri, iki veya daha fazla sayıda bağımsız 

1



4. Ünite - Strateji Alternatifleri: Strateji Hiyerarşisinin Oluşturulması 69

işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip oldukları tüm 
varlıklarını ve yeteneklerini birleştirmek suretiyle, yeni bir isim altında bağımsız 
yeni bir işletme olarak faaliyete geçmesidir. Amaç, güçlerini eşit koşullarda bir-
leştirerek daha güçlü bir duruma gelmek ve böylece yaşamlarını devam ettirmek, 
büyümek, durumlarını korumak ve rekabet üstünlüğü sağlamaktır (Ülgen, Mirze, 
2006:311; Marangoz, 2009:238).

Kısa sürede nakit sağlama ve kara geçme baskısı pazarlara hızlı girişi gerekli 
kılar ve buda hali hazırda var olan bir firmayı almakla mümkündür. Yani bu yön-
tem pazara girişte hızlı bir yöntemdir. Özellikle gelişmiş ve doymuş pazarlarda 
rekabet yüksektir, ticaret engelleri vardır ve pazara yeni girecek yeni bir işletme 
için pek bir yer yoktur. Böyle bir durumda yabancı ülkeye giriş yapmak için en 
uygun yöntemlerden birisidir. Ancak bu yöntem karmaşık, pahalı ve riskli bir 
yöntemdir. Uygun firmanın bulunması, uygun fiyatın belirlenmesi, yönetim eki-
binin oluşturulması, yabacı dil ve kültürel farklılıklar, coğrafi mesafe vb. konulara 
dikkat etmek gerekir (Marangoz, 2009:238). 

Lisans verme: Lisans verme, dış pazarlara girmede, endüstriyel ya da ticari uz-
manlığın, belli bir bedel karşılığında, kiralanması ya da satın alınmasını sağlayan 
bir anlaşmadır. Lisans anlaşmaları günümüzde yaygın bir şekilde uygulanmakta-
dır. Örneğin Japonya’da satılmakta olan ilaçların yaklaşık % 50’si, Avrupa ve ABD 
işletmelerinin lisansı altındadır. Lisans verme, ürünü geliştirmiş ve pazarlamakta 
olan firmaların tecrübelerinden faydalanma imkânı sağlayarak, ürün ve pazar ge-
liştirme risklerini ortadan kaldıran bir uygulamadır. Lisans verme ayrıca, ortak 
girişim yapmak ya da kendine ait bir yan satış kuruluşu kurmak için gereken ser-
maye ve/veya dış tecrübeye sahip olmayan küçük firmaların dış pazarlara açılma-
sını sağlayan faydalı bir stratejidir (Marangoz, 2009:225).

Franchising: Türkçe karşılığı ‘imtiyaz’ olan franchise İngilizce bir kelimedir. 
Fransızca ‘affanchir’ olan verme sözcüğünden türetilen franchisor ise ‘imtiyaz 
verme’olarak Türkçe’ye çevrilebilir. Buradan yola çıkarak franchising, birbirinden 
bağımsız iki taraf arasında oluşturulan sözleşmeye dayalı iş ilişkisini tanımlamak-
tadır. Franchising sözleşmeleri, bir ürün, bir marka ya da bir hizmeti kapsayabilir. 
İmtiyaz sahibi tarafın, belirli bir süre şartı ve bazı sınırlamalarla ticari işlerini yü-
rütmek üzere bu hakkı ikinci bir tarafa devretmesi söz konusudur. Franchising’in 
en önemli tarafı imtiyaz hakkını veren tarafın işin yönetim ve organizasyonu ko-
nusunda, alana know-how yani bilgi ve destek sağlamasıdır (Cebeci, 2005:4).

Franchising sisteminin işleyişinde bazı kavramlar vardır. Bunlar;

Franchisor; bir ürüne, hizmete veya bilgi birikimine, bunlara ait kalitesi kanıt-
lanmış ve başarılı bir markaya/isme sahip olup da, bunların satış dağıtım veya 
işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veren taraf anlamına gelmektedir.
Franchisee; ise doğrudan veya dolaylı bir malı bedel karşılığında franchisorun ti-
cari adını/markasını, know-how’ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, sistemini ve 
diğer sınai/fikri mülkiyet haklarının kullanımını üstlenen taraf demektir.
FranchiseeFee; franchisee’nin, isim, marka veya sistemi kullanma hakkı kar-
şılığında franchisor’a ödediği başlangıç bedeli anlamına gelmektedir. Kısaca 
sisteme ‘giriş bedeli’dir.
Royalty; ise yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda yüzde olarak 
ödenen, bir lisans veya ticari marka sahibinin sahip olduğu hakları bir başkasına 
devretmesi karşılığında aldığı bedel demektir. Bunun karşılığı ise ‘lisans bedeli’dir.
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Son yıllarda önemi giderek artan franchising önemli bir pazara giriş yönte-
midir. İşletmelerin dış pazarlarda büyüme aracı olarak seçmelerinde, sınırlı bir 
sermaye ve az bir risk ile pazara hızla girmek isteyen firmalar için oldukça uygun 
olmasıdır. Franchising anlaşmaları bir anlamda lisan verme yöntemine benzer. 
Lisans vermeden farkı, daha kapsamlı bir know how transferi olmasıdır. Yani fir-
manın sahip olduğu ürün, pazarlama ve yönetim stratejilerinin bir bütün olarak 
devredilmesidir (Altınbaşak vd. 2008:340).

Ortak Girişim (Jointventure): Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri içinde en 
çok kullanılan stratejilerden biri ortak girişimdir. Bu yöntemde hedef pazara yöne-
lik bir kurum oluşturmak için firmalar kaynaklarını birleştirir ve ortak girişim ge-
liştirirler. Birçok işletme büyümek ve faaliyetlerini çeşitlendirmek için ortak girişim 
yöntemine	başvurmaktadır	(Altınbaşak	vd.	2008:34).	Ortak	girişim,	bir	çokuluslu	
işletme ile yerel işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere kaynaklarını bir araya 
getirerek oluşturdukları mülkiyeti, faaliyetleri, sorumlulukları, finansal riskleri ana 
firmalardan ayrı olan üçüncü bir firmadır (Akgemci, 2008:279). 

Doğrudan Yatırım: Dış pazarlarda ihracat ve lisans verme gibi yöntemlerle 
tecrübe kazanan birçok işletme bir süre sonra daha fazla yatırım ve bağlılık ge-
rektiren yöntemleri seçerek bir başka ülkede % 100 doğrudan yatırımı tercih ede-
bilir. Doğrudan yatırım, en fazla kaynak, yönetsel çaba ve aynı zamanda bağlılık 
gerektiren yöntemdir. Firmalar daha fazla kontrol ve daha fazla kar sağlamak için 
lisans verme veya ortak girişim gibi yöntemlerden doğrudan yatırıma kayarlar. Bu 
yöntemin tercih edilmesi için pazarın yeterince büyük ve riskinin katlanılabilir 
düzeyde olması gerekir (Altınbaşak vd. 2008:347). 

Franchising anlaşmaları ile lisans verme arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ne-
lerdir?

 
ŞİRKET STRATEJİLERİ (KURUMSAL STRATEJİLER)
Şirket (kurumsal) düzeyindeki stratejiler, herhangi bir büyüklük ve türdeki şir-
kette (işletmeler topluluğunda) genellikle bir şirketin bütünüyle ilgilidir ve üst 
yönetim düzeyince belirlenmektedir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletme-
lere sahip olan Koç ya da Sabancı grubunu bu anlamda şirket ya da kuruma ör-
nek olarak verebiliriz. Şirket stratejileri, tüm işletme birimlerinin ihtiyaçlarını ve 
potansiyellerini dikkate alarak ana şirketin (kurumun) kaynaklarını en iyi şekilde 
kullanmayı amaçlayan stratejilerdir (Özdaşlı, 2012:167).  

İşletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğüne 
sahip olarak değerini yükseltebilmesi için gelecekte hangi konumlarda olması, 
hangi iş alanlarında faaliyet göstermesi ve bunları nasıl uygulayacağı ile ilgili ko-
nular işletmenin üst düzey yöneticilerinin sürekli olarak düşündüğü, üzerinde 
uğraştığı ve çözüm aradığı konulardır. Bu nedenle, üst düzey yöneticileri stratejik 
çalışmalarını üç noktaya odaklanarak yapmaktadır (Ülgen, Mirze, 2006:223-224):

•	 İşletmenin	temel	işi	ve	faaliyet	konusu	nedir?	Gelecekte	işletme	hangi	alan-
larda,	hangi	işleri	yapmalıdır?

•	 İşletme,	geleceği	de	gözönüne	alarak,	mevcut	iş	alanlarındaki	etkinliklerini	
ve	işlerini	sürdürmeli	ve	arttırmalı	mıdır?	Yoksa	kısmen	veya	tamamen	terk	
etmeli	ve	yeni	işe	arayışlarına	mı	girmelidir?	Başka	işlerle	mi	büyümelidir?

•	 İşletme,	mevcut	işlerine	rekabet	edebilmek	için	ne	tür	stratejiler	geliştirme-
lidir?	Mevcut	işte	uzmanlaşarak	etkin	ve	verimli	olabilirmi?	Mevcut	iş	nasıl	
büyütülebilir?

2
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Yukarıdaki konulardan ilk ikisi işletmenin geleceğine yöneliktir. Yani, bugün-
den çok geleceğe yönelik stratejik çalışmaları kapsamakta olup işletmenin misyon, 
vizyon ve uzun dönemli amaçları ile yakından ilgilidir. Üçüncü konu ise daha çok 
bugünkü mevcut duruma ve faaliyette bulunulan iş alanına yöneliktir. Burada da, 
belirlenecek stratejilerin nihai sonuca odaklı olmasına karşın, erişilmesi amaçla-
nan nihai sonuç ilk iki konudan daha kısa bir dönemi kapsamaktadır. 

Şirket Stratejisi Türleri 
Birçok büyük işletme birkaç iş, endüstri ve pazarla ilgilenir. Bir işletmenin girdi-
ği işler, endüstriler ve pazarlar hakkındaki kararları ve farklı işlerin nasıl yöneti-
leceği kurumsal stratejilere bağlıdır. Bu stratejiler, örgütün amaçlarına ulaşmak 
için kurum düzeyinde geliştirilen faaliyet planını kapsamlı, genel ve bütüncül bir 
çerçeveyi ortaya koyar (Naktiyok vd. 2009:108). Bu açıklamalar çerçevesinde ku-
rumsal strateji, farklı ve aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerden oluşan bir 
şirkette, işletmelerin her birisiyle ilgili kararlar topluluğu olarak tanımlanabilir 
(Özdaşlı, 2012:168). Bu bağlamda şirket düzeyindeki stratejiler büyüme, çeşitlen-
dirme, çekilme ve tasarruf stratejileri olmak üzere dört gruba ayrılır.  

Büyüme Stratejileri: Büyüme, bir işletmede bir önceki döneme göre meyda-
na gelen niteliksel ve niceliksel artışları ifade etmektedir. Niceliksel artış; satışlar, 
varlıklar, üretim miktarı, kar, işçi sayısı veya kullanılan makine ve teçhizat vs. gibi 
somut olarak sayılabilen unsurlarda meydana gelen rakamsal artış miktarlarıyla 
ilgilidir. Niteliksel artış ise kullanılan teknoloji, üretim bilgisi, çalışanların eğitim 
düzeyi ve becerileri vs. gibi sayılamayan unsurlarda meydana gelen artış ve geliş-
meyi ifade etmektedir. Niteliksel artışlar somut unsurlardaki büyümeye doğrudan 
yansımasa da zaman içerisinde dolaylı olarak çok büyük sayısal gelişmelere neden 
olabilmektedir (Özdaşlı, 2012:170).

Şirketler büyümeye karar verdikten sonra en uygun (optimal) büyüklüğün ne 
olduğuna	da	karar	vermelidirler.	Çünkü	büyümenin	getireceği	faydalarla	birlik-
te gereksiz/kontrolsüz büyümenin de getireceği bazı önemli sakıncaları vardır. 
Kontrolsüz, hızlı ve aşırı büyüme, büyümeyi finanse edecek kaynaklara ulaşmada 
çeşitli zorlukların yaşanmasına neden olabilir. Bunun yanında eşgüdüm sağlama-
sındaki güçlükler, bürokratik işleyişteki hantallık, denetim güçlüğü büyümenin 
meydana getirdiği başlıca sorunlardır (Akgemci, 2008:249). Büyüme stratejisi uy-
gulayacak olan bir işletme yatay ya da dikey büyüme stratejilerini tercih edecektir.

Yatay Büyüme Stratejisi: Şirketlerin mevcut üretim alanlarında faaliyetlerini 
geliştirmeleri veya yaygınlaştırmaları yoluyla gerçekleştirdikleri büyümeye yatay 
büyüme denir. Örneğin aynı faaliyet alanı içerisinde üretim yapan fabrika sayısının 
arttırılması yatay büyümedir. İşletmeler yatay büyüme stratejisi uygularken pazara 
nüfuz etmek ve ürün çeşitlendirmesi yapmak gibi iki farklı strateji uygulayabilir. 

Pazara Nüfuz Etme: Mevcut üründe aynılığı koruyarak, bir yandan mevcut pa-
zardaki üretim kapasitesini artırmak suretiyle satışların artırılmasını amaçlayan 
stratejidir. Pazara nüfuz etme stratejisinin iki temel amacı vardır: Birincisi, şirke-
tin mevcut pazarda sahip olduğu payı arttırmasıdır. İkincisi ise, mevcut müşteri-
lere daha fazla ürün ve hizmet satmaktır. Bu nedenle, daha önce yapılan işi daha 
iyi yapmaya yoğunlaşmak gerekmektedir (Özdaşlı, 2012:171). Pazara nüfuz etme 
stratejisinde farklı yollar izlenebilir. Bunlardan ilki, mevcut müşterilerin kullanma 
oranlarını arttırmaktır. Bunun için; satın alma birimini, ürün eskime oranını art-
tırılabilir, ürünün farklı kullanım alanları tanıtılabilir, kullanım teşvik edilebilir. 
Diğer bir yol, rakiplerin müşterilerini çekme yani, satış arttırıcı çabalar ve etkin 

Şirket düzeyindeki stratejiler 
tüm işletme ile ilgilidir ve üst 
yönetim tarafından belirlenir.
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marka farklılaştırma ile sağlanabilir. Son olarak, ürünü kullanmayanların ürün 
kullanmaları sağlanabilir. Bunda da, fiyat indirimleri, ödeme kolaylıklar gibi yön-
temler uygulanabilir. 

Ürün Geliştirme: Bir şirket, ürün geliştirme stratejisinde ya mevcut pazarlar 
için, ya da yeni pazarlar için yeni ürünler geliştirmek durumundadır. İşletmenin 
mevcut pazarlara yeni ürünler sunması aslında, mevcut ürünler üzerinde bir ta-
kım değişiklikler yaparak rakip işletmelerin ürünlerinden ayrıcalıklı hale getir-
mesiyle ilgilidir. Bu bağlamda ürünün renk, koku, tat, tasarımveya ambalaj gibi 
unsurlarında değişimler yapılabilir. Yeni pazarlar için yeni ürünler üretmek radi-
kal yenilikler olarak da ifade edilmektedir. Bu tarz yenilikler sonucunda tamamen 
yeni ürünlerin ortaya çıktığı görülmektedir (Özdaşlı, 2012:172-173).

Dikey Büyüme Stratejisi: Dikey büyümede şirket kendisine bağlı bir işletme-
nin tedarikçilerinin veya alıcılarının yaptıkları faaliyetleri de işletme bünyesine 
katarak onların elde ettikleri karlara sahip olmak istemektedir. Şirket bu nedenle, 
girdilere (geriye) doğru veya dağıtım kanallarına (ileriye) doğru genişleme yoluna 
gitmektedir. İşletme geriye doğru dikey büyüme yaparak hammadde kaynakla-
rına, ileriye doğru dikey büyüme yaparak da pazara doğru yakınlaşma çabasına 
girişebilmektedir (Özdaşlı, 2012:173).

Geriye Doğru Dikey Büyüme: Şirketin kullandığı hammadde, yarı mamul 
madde veya işletme malzemesini tedarik etmek yerine kendi bünyesinde üretmesi 
veya bu ürünleri üreten işletmeleri satın alması yoluyla giriştiği büyüme strateji-
sidir. Örneğin ayakkabı üreten bir işletmenin ürettiği ayakkabının taban, boya, 
deri, kauçuk gibi parçalarını satınalmak yerine kendisinin üretmesi geriye doğru 
dikey büyümedir.  

İleriye Doğru Dikey Büyüme: İşletmenin üretmiş olduğu ürünleri başka aracı 
işletmelerce tüketicilere ulaştırmak yerine kendi dağıtım ağını kurma veya dağı-
tım yapan işletmeleri satın alma yoluyla ürünün satışını gerçekleştirdiği büyü-
me stratejisidir. Ayakkabı örneğinde olduğu gibi; işletmenin ürettiği ayakkabıları 
bayiler veya mağazalar yoluyla satması yerine kendi satış mağazalarını kurması 
ileriye doğru büyümedir. 

İşletmelerin kullandığı bu iki temel iç büyüme stratejisi yanında bir de dış bü-
yüme adı verilen büyüme stratejileri de vardır. Bu büyüme şeklinde kullanılan 
birçok yöntem vardır. Bu yöntemlere stratejik işbirlikleri denmektedir. Konunun 
önemli olması ve tekrar edilmemesi amacıyla, stratejik işbirlikleri konusu ulusla-
rarası stratejiler konusunda incelenmektedir. 

Çeşitlendirme Stratejileri: İşletmenin uzun dönemde üstünlüklere sahip 
olarak ortalamanın üzerinde getiri sağlayabilmesi ve böylece değerini yükselte-
bilmesi için hangi alanlarda, hangi işleri yapması gerektiği ile ilgili çalışmalar ve 
kararlar	üst	düzey	yönetimin	ana	sorumlulukları	arasındadır.	Çeşitlendirme	stra-
tejisi, yeni iş alanlarına girmek ve oradaki fırsatlardan yararlanarak ortalamanın 
üzerinde getiri elde etmek isteyen işletmelerde uygulanan bir büyüme stratejisi-
dir (Ülgen, Mirze, 2006:224). Diğer bir ifadeyle çeşitlendirme, işletmenin üretti-
ği ürünlerle ilişkili veya ilişkisiz ürün veya pazar bölümlerine doğru genişlemesi 
anlamına	gelir	(Naktiyok	vd.	2009:111).	Çeşitlendirme	stratejisi,	yeni	ürünlerin	
pazarda kendisinden beklenen performansı gösteremeyerek başarısız olma ve 
yeni pazarda tutunmakta zorlanma ihtimalleri nedeniyle çok riskli bir stratejidir 
(Özdaşlı,	 2012:174).	Çeşitlendirme	 stratejisi	 ilişkili ve ilişkisiz çeşitlendirme ol-
mak üzere iki farklı şekilde uygulanabilmektedir. 
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İlişkili çeşitlendirme stratejisi; İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş 
alanlarında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi durumunda ilişkili çeşit-
lendirme stratejisi uyguladığı söylenebilir. Bu stratejilerin seçilmesi ve uygulan-
masının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar (Ülgen, Mirze, 2006:226-227):

İş birimlerinin mevcut faaliyetlerinden ortak olarak yararlanmak: İşletmede 
çeşitli birimlerin bazı faaliyetleri son derece etkili ve verimli olabilmektedir. 
Kuvvetli bir dağıtım örgütüne sahip olan bir işletme, aynı dağıtım örgütü ile yeni 
ürünlerin dağıtımını hiçbir ek gider yapmadan gerçekleştirebilir.

Pazar gücü elde etmek: Bazen işletmenin pazardaki gücünü artırabilmesi bazen 
sadece mevcut ürünlerle mümkün olamamaktadır. Bu durumda ilişkili çeşitlen-
dirmelerle yeni ürünlere girilmekte, daha farklı ve geniş pazarlara ürün sunularak 
pazar gücünün bu yolla arttırılması hedeflenmektedir. 

Varlık ve temel yeteneklerin yeni ürün ve işlerde kullanılarak ek gelir ve yararlar 
sağlamak: İşletmenin sahip olduğu ve toplum tarafından kabul gören bazı varlık 
ve yeteneklerinin ilişki çeşitlendirme stratejisi ile benzer iş ve ürünlerde kullanıla-
rak ek gelir ve yararlar sağlaması mümkün olabilmektedir. Sahip olunan güçlü bir 
marka, bu strateji ile yeni bir benzer ürün veya işte kullanılabilmektedir. 

Maliyet tasarrufu sağlamak ve yüksek getiri elde etmek: Bu strateji ile işletme-
nin deneyiminin bulunduğu iş alanlarında yapılan ek işlerle kimi maliyetlerde 
tasarruf sağlanabilmekte ve getiriler artırılabilmektedir. 

Teşviklerden yararlanmak: Vergi yasaları ve yöresel yatırım teşviklerinin yarat-
tığı fırsatları kullanma arzusu ile işletmeler ilişkili çeşitlendirme stratejisi uygu-
lamaktadırlar. 

Riskleri azaltmak veya dağıtmak: Tek bir iş alanında yatırım yaparak faaliyette 
bulunmak riskli bir iş olup yumurtaları aynı sepette taşımak gibidir. Riskleri ek 
ürünlerle azaltmak veya çeşitli iş birimleri arasında dağıtmanın en etkili yolların-
dan birisi, bu stratejiyi uygulamaktır. 

Yöneticilere ek gelir yaratmak ve/veya işsiz kalma risklerini azaltmak: Genellikle 
profesyonel yöneticilerin iş başında olduğu ve sermaye sahipliğinin sermaye piya-
sasında son derece dağılmış olduğu işletmelerde, üst yöneticiler, kendi gelirlerini 
arttırabilmek amacı ile bu stratejiyi uygulama arzusu taşırlar.   

İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi; İlişkisiz çeşitlendirmede şirketin mevcut 
ürünleri, hizmetleri ve faaliyet alanlarıyla yeni ürünleri, hizmetleri ve faaliyet 
alanları arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Şirket birbiriyle ilgisi 
bulunmayan birden fazla iş alanına girmektedir (Özdaşlı, 2012:176). İlişkisiz çe-
şitlendirme, bir işe hemen hemen yeniden, sıfırdan başlamak gibi bir şeydir. Bu 
nedenle, ilişkili çeşitlendirmeye oranla daha çok risk taşımaktadır. İşletmeleri iliş-
kisiz çeşitlendirme stratejilerine yönlendiren başlıca nedenler şunlardır (Ülgen, 
Mirze, 2006:228):

Finansal kaynakların sermaye piyasasında kullanılma arzusu: İşletmeler mev-
cut işlerinde kullanmadıkları finansal kaynaklarının bir bölümünü, kısa ve uzun 
dönemde sermaye kazancı elde edebilmek için sermaye piyasasında hisse senedi 
alım ve satım işlerinde veya hazine borçlanmalarında kullanmaktadırlar. Doğal 
olarak, bu finansal kaynaklar yüksek getiri sağlayacak şekilde kullanılmakta, ya-
pılan yatırımlar, işletmelerin ilişkisiz alanlarda değişik iş kollarına yayılmalarına 
neden olmaktadır.

Varlıkların ve temel yeteneklerin kullandırılması yolu ile yarar sağlamak: Bazı 
işletmeler sahip oldukları çok değerli varlıklar ve yeteneklerini yeni ve farklı iş 
alanlarında	kullanabilmektedir.	Çok	değerli	bir	markaya,	imaja	veya	patente	sahip	
olan bir işletme bunları farklı alanlarda kullanarak ek getiriler elde edebilmektedir. 
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Teşviklerden yararlanmak: Hükümetlerin bazı iş alanlarında yapılacak yatı-
rımlar için verdikleri ekonomik teşvikler öylesine cazip olabilmektedir ki, işlet-
meler son derecede cazip bu olanaklardan yararlanmak amacı ile kendileri için 
çok farklı ve değişik iş kollarına girebilmektedirler. 

Zorunlu el koyma nedeni: Özellikle finans sektöründe, geri ödenemeyen kredi-
ler nedeni ile işletmelere bankalar tarafından el konulmaktadır. 

Başarısız işletmeleri yeniden yapılandırarak yüksek getiri elde etmek arzusu: 
İşletmelerin başarısızlıklarının bir nedeni de nakit akışlarını iyi yönetememeleridir. 
Nakit sorunu yaşayan işletmeleri, nakit yönetimi güçlü, finansal kaynakları sağlam 
işletmeler düşük bir bedelle satın almakta ve onları yeniden yapılandırmaktadır. 

Yöneticilere ek gelir sağlamak ve/veya işsizlik riskini azaltmak: İlişkili çeşitlendir-
me ile ilgili kısımda da belirtildiği gibi tamamen kişisel beklentiler nedeniyle, üst 
düzey yöneticiler farklı ve değişik iş alanlarında bu stratejileri uygulamaktadırlar.   

Tasarruf Stratejisi: İşletmenin finansal durumunun zayıflaması ve üstünlük-
lerini kaybetmesi sonucunda, belirli bir süre için geliştirme ve büyüme faaliyetle-
rini azaltıp, tüm dikkat ve uğraşları işletme içi verimliliğin yükseltilmesine yönel-
ten stratejilerdir (Ülgen, Mirze, 2006:231). İşletme bazı ürün ve hizmetlerde plan-
lanan düzeylerde satışlar olmadığı, kazançların ve karların düştüğü zamanlarda 
bu stratejiye başvurabilmektedir. Bazen de şirket yönetiminin büyüme odaklı 
stratejik denemelerinin başarısız olması yöneticileri tasarruf stratejilerine doğru 
yönlendirebilmektedir (Özdaşlı, 2012:179). Tasarruf stratejisi temelde, maliyetle-
rin azaltılmaya çalışılarak şirketin performansını iyileştirme çalışmalarını kapsar.  

Çekilme Stratejileri: İşletmelerin faaliyette bulundukları işlerin bazılarının 
veya tamamının terk edilmesi yönünde uyguladıkları stratejilerdir (Ülgen, Mirze, 
2006:229).	Çekilme	stratejisi	olarak	tanımlanan	bu	strateji	bazı	kaynaklarda;	ta-
sarruf, etrafına bakma, tecrit etme, gerileme, son verme gibi isimlerle aynı duru-
mu	ifade	etmek	amacı	ile	kullanılmaktadır.	Çekilme	stratejileri	satma	ve	tasfiye	
stratejisi olarak ele alınmaktadır. 

Satma stratejisi: Bir şirketin bütünüyle başka şirketlere ya da şahıslara satıl-
ması demektir. Bir işletme aşağıdaki nedenlerden dolayı satma stratejisini tercih 
etmektedir (Özdaşlı, 2012:182):

•	 Sürekli	denenmesine	rağmen	şirket	ile	işletme	arasında	uyum	ve	birliktelik	
sağlanamaması,

•	 İşletmede	süreklilik	arz	eden	olumsuz	nakit	akışı	nedeniyle	şirketin	finan-
sal sorunlar yaşamaya başlaması,

•	 İşletmenin	yoğun	rekabetle	baş	edemez	durumda	olması,
•	 İşletmenin	ayakta	kalması	için	gerekli	olan	teknolojik	iyileştirmeleri	şirke-

tin yapacak güze sahip olmaması,
•	 Şirketin	ayakta	kalabilmesinin	bir	işletmenin	satılması	sonucu	elde	edile-

cek sıcak paraya bağlı olması,
•	 Büyük	bir	işletmeyi	yönetebilecek	kabiliyetlere	ve	deneyimlere	sahip	olun-

maması. 
Tasfiye stratejisi: Bir işletme iyi yönetilmeme, çok düşük düzeylerde kalan 

satışlar, pazardaki değişimlere ayak uyduramama gibi nedenlerden dolayı ifla-
sa sürüklenebilir. Her ne sebeple olursa olsun gelişimi tamamlanmış bir sektör 
içerisindeki çok kötü bir rekabetçi pozisyona sahip olan işletmenin yöneticileri 
açısından	tasfiye	etmekten	başka	seçenek	kalmamıştır.	Çünkü	hiç	kimse	gelişimi	
bitmiş bir sektör içerisinde bu şekilde olan bir işletmeyi satın almak istemeyecek-
tir (Özdaşlı, 2012:182). Tasfiye iki şekilde olmaktadır. İşletmeler, bazı işlerini veya 
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iş birimlerini terk etme ve onlardan vazgeçme kararı alabilirler. Burada, belirli 
bir bölüm veya faaliyetin terk edilmesi söz konusu olduğundan, bu strateji, kıs-
mi tasfiye stratejisi olarak adlandırılmaktadır. İşletme bölümlerinden birini, bir iş 
birimini, ürün veya ürünlerinden bazılarını, pazarlarının bir bölümünü veya üre-
tim süreçlerinden bazılarını terk edebilir. Tam tasfiye stratejilerinde ise, işletmeler 
tüm faaliyetlerini durdururlar ve varlıklarını sona erdirirler. Tasfiye işletmenin 
belirli birim ve faaliyetleriyle sınırlı olmayıp, işletmenin tümünü kapsamaktadır. 
Tam tasfiye stratejisi, çekilme stratejileri arasında uygulanması en zor stratejidir. 
Bu durum, tam anlamı ile başarısızlığın ötesinde, işletmede çöküşün veya bitişin 
ifadesi olarak algılanmaktadır (Ülgen, Mirze, 2006:233). 

İşletmelerin uyguladıkları şirket düzeyindeki stratejileri başka kaynaklardan da in-
celeyiniz. 

İşletmeler neden tasfiye stratejisi uygulamak zorunda kalırlar?

İŞLETME STRATEJİLERİ
İşletmelerin başarısında önemi giderek artan strateji, bir işletmenin iki veya daha 
fazla alternatif arasından yaptığı seçimlerle ilgilidir. Önünde yer alan birçok al-
ternatiften birini tercih etmek durumunda olan işletmeler, hem öz yetenekleri ile 
içsel kaynak ve kabiliyetlerinin kalitesini hem de dış çevresindeki fırsatlar ve teh-
ditleri göz önünde bulundurarak seçim yapmakta, diğer bir ifade ile kendisi için 
strateji belirlemektedir. Ayrıca işletmeler, günümüzün rekabet şartları altında var-
lığını devam ettirebilmek ve rekabette sürdürülebilir bir üstünlük sağlayabilmek 
için günün şartlarına uygun stratejik tercihler yapmak veya stratejiler geliştirmek 
durumundadır. Bu amaçla geliştirilen işletme stratejilerinin de gerek işletme, ge-
rekse işletmenin bulunduğu çevre arasında bir stratejik işbirliğini sağlaması asıl 
unsurdur (Avcı, 2012:140).

İşletme gelecekteki işleri ve faaliyetlerini düşünürken, faaliyette bulunduğu 
sektörde, ana işi ile ilgili strateji çalışmaları da yapar. İşletmenin yaşamını sürdür-
mesinin ve rekabet üstünlüğü sağlamasının bir yolu da günlük iş ve faaliyetlerini 
yaptığı, gelir elde ettiği sektörel platformda en iyi olabilmesidir. Bu kolay değildir, 
çünkü mevcut iş çevresinde, başta rakipler olmak üzere çeşitli güçler işletmeyi ve 
dolayısıyla onun sektör içindeki davranışlarına etki etmektedir. İşletmenin gün-
lük yaşamını etkili ve verimli olarak sürdürebilmesi, iş çevresindeki bu güçlerin 
davranışını izlemek ve onlara uygun tepkisel davranışlar geliştirmekle mümkün 
olmaktadır. İşte, işletme stratejileri, sektörde faaliyette bulunan bu güçlerin ola-
sı karar ve davranışları karşısında ne şekilde hareket edilmesi gerektiği ile ilgili 
konulara yoğunlaşır. Amaç faaliyette bulunulan pazarda öncelikle rekabete karşı 
koymak, sonra da sahip olunan varlık ve yetenekleri geliştirerek karşı rekabet mo-
delleri ile rekabet üstünlüğü sağlamaktır (Ülgen, Mirze, 2006:252-253).

İşletme Stratejisinin Boyutları
İşletmeler bağlı oldukları sektördeki rekabet şartlarını göz önüne alarak kendileri-
ni avantajlı kılacak stratejiler belirlemek ve uygulamak zorundadırlar. Bu amaçla 
işletmeler, kendilerine rekabet avantajı sağlayacak çok farklı unsurları göz önü-
ne alarak strateji belirlemektedir. Bu çok farklı unsurların varlığının bir sonucu 
olarak da işletmelerin stratejileri birbirine göre farklılık göstermektedir. Stratejik 
tercihlerde farklılıkların ortaya çıkmasına neden olan boyutları aşağıdaki şekilde 
incelemek mümkündür (Porter, 2003; Avcı, 2012:142-143):

Şirket düzeyinde uygulanan 
stratejiler; Büyüme, 
çeşitlendirme, tasarruf ve 
çekilme stratejileridir.
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Ürün Kalitesi: Kalite, rekabette söz sahibi olabilmenin temel şartı niteliğinde-
dir. Kullanılan hammadde, ürünün teknik özellikleri, ikame malların mevcudiye-
ti gibi durumlar ürünün kalite düzeyi üzerinde etkili olabilmektedir.

Fiyat Politikası: Fiyat, ürünlerin pazardaki göreceli konumu ile ilgili bir kriter-
dir ve alıcılar açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle de, rekabet avantajı sağ-
lanmasında önemlidir. Fiyatlar, genellikle ürünün maliyeti, kalitesi ve arz durumu 
gibi faktörlerle bağlantılı olmakla birlikte rekabet stratejilerinin oluşumunda tek 
başına incelenmesi gereken önemli bir değişkendir. 

Uzmanlaşma: İşletmenin ürün yelpazesinin genişliği, hedef müşteri grupları 
ile hizmet verilen coğrafi pazarlar açısından çabalarına odaklanma derecesidir. 

Dağıtım Kanalı Seçimi: İşletmenin sahip olduğu dağıtım kanallarından, uz-
manlaşmış mağazalara ve geniş ürün yelpazesine sahip ürünler satan mağazalar 
kadar, farklı dağıtım kanallarının seçimini kapsar. 

Marka Bilinirliği: Bu boyut, fiyat gibi değişkenlere bağlı rekabet avantajı sağ-
lamaktan çok marka tanınmışlığını oluşturma çabalarının derecesine odaklan-
maktadır. İşletmeler, marka tanınmışlığı yaratırken, reklamlar, satış gücü ve diğer 
daha farklı yollardan yararlanabilmektedirler. 

Teknolojik Liderlik: Teknolojik uygulamaları takip etme ve taklit etmek yerine, 
teknolojik liderlikte gösterilen çabanın derecesi önem taşımaktadır. 

Dikey Entegrasyon: İşletmenin zorunlu dağıtımının, işletmeye ait olan ve ol-
mayan perakende satış mağazalarının, şirket içi hizmet ağının olup olmadığı da 
dahil olmak üzere benimsenen ileri ve geri entegrasyon düzeyine yansıyan katma 
değerin büyüklüğü. 

Etkililik ve Etkinlik: İşletmenin sahip olduğu finansal etkinliğin ve dağıtım et-
kinliğinin ölçüsü, önemli bir rekabet boyutu olarak ön plana çıkmaktadır. Daha 
önce de vurgulandığı gibi, doğru işleri yapmak ve aynı zamanda işleri doğru yap-
mak önem kazanmaktadır.

Ana Şirketle İlişkiler: İşletmenin bağlı olduğu ana şirket ile arasındaki ilişkile-
rin şekli ve düzeyi stratejilerin kapsamı üzerinde etkili olacaktır. Ayrıca, ana şir-
ketin işletmeye biçtiği rol ve davranışlarda stratejiler üzerinde etki yapmaktadır. 

Kendi Devleti ve/veya Ev Sahibi Ülkedeki Devletlerle İlişkiler: İşletme stratejileri 
üzerinde, hem firmanın kendi devleti hem de faaliyet gösterdiği devletin politika-
ları ve bu devletlerle geliştirdiği ilişkiler etkili olabilmektedir. 

Maliyetçi Pozisyonu: Maliyeti en aza indirecek tesise ve donanıma yatırım ya-
parak üretimde ve dağıtımda düşük maliyetli bir konum elde etmeye yönelik ça-
baların derecesi rekabette etkili olmaktadır. 

Hizmet: Ürün yelpazesinde, mühendislik konusunda yardım, şirket içi hizmet 
ağı, kredi verilmesi gibi yardımcı hizmetler sunma derecesi. Bu yönde sağlanan 
gelişmeler dikey yönde entegrasyonu sağlamaktadır. 

 
Stratejik tercihlerde farklılıkların ortaya çıkmasına neden olan boyutları sıralayınız. 

İşletme Düzeyinde Strateji Türleri
Sektörde/pazarda benzer mal ve hizmetleri aynı grup müşteriye sunan işletmeler 
birbirleri ile rekabet ederler. Rekabet, bir bakıma, müşterilerin gereksinimlerini 
karşılarken, onların beklentilerini karşılayan ve onlar için değer yaratan strateji-
lerle pazarda mücadele etmek demektir. Değer yaratma, müşteriye düşük mali-
yetli veya farklı özellikli mal ve hizmet temin ederek gerçekleştiğine göre, pazarda 
işletmeler arası mücadele de bu konularda yoğunlaşır. İşletmeler ya en düşük ma-

İşletme Stratejisinin 
Boyutlarını; Ürün Kalitesi, 
Fiyat Politikası, Uzmanlaşma, 
Dağıtım Kanalı Seçimi, Marka 
Bilinirliği, Teknolojik Liderlik, 
Dikey Entegrasyon, Etkililik, 
Ana Şirketle İlişkiler, Kendi 
Devleti ve/veya Ev Sahibi 
Ülkedeki Devletlerle İlişkiler, 
Maliyetçi Pozisyonu, Hizmet 
şeklinde sıralayabiliriz.

4



4. Ünite - Strateji Alternatifleri: Strateji Hiyerarşisinin Oluşturulması 77

liyetle mal ve hizmet üreterek müşteriye sunar, ya da daha yüksek fiyatla sunulan 
faklı özellikli mal ve hizmetlerle müşterinin beklentilerini karşılar (Ülgen, Mirze, 
2006:257). Bu bağlamda, işletmelerin rekabet etmede kullanabilecekleri stratejiler 
şunlardır (Dinçer, 1996:160-161; Eren, 2005: 250-260; Ülgen, Mirze, 2006: 260-
270; Akgemci, 2008: 37-38; Karaoğlu, 2010: 54-56; Avcı, 2012:147-148):

Maliyet Liderliği Stratejisi: Maliyet liderliği stratejisi, işletmenin belli bir pazar-
da rakiplerine göre üretim maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı sağlaması esası-
na dayanmaktadır. Bu bağlamda, işletmeler devam eden belli zaman diliminde ma-
liyetlerini rakiplerine kıyasla düşürmeyi başarmaları durumunda maliyet liderliği 
uygulayarak rekabet avantajı sağlayabilir. Bu stratejiyi uygulayan işletmelerin diğer 
jenerik stratejilere kıyasla iki temel avantaja sahiptir. Birincisi, işletmelerin düşük 
maliyetler nedeniyle ürettikleri ürünlere rakiplerinden daha ucuz fiyat koyabilmesi 
ve bu sayede hem aynı karı elde etmeleri hem de pazar paylarını arttırmalardır. 
İkincisi ise, sektörün gelişmesi ve yeni müşterilere açılma sonucunda rakiplerin fi-
yatlar üzerinde rekabet etmeye başlaması durumunda pazar paylarının düşük mali-
yet ve fiyat uygulayan işletmelere kalması ile sağlanacak avantajdır. 

Maliyetlerin düşürülmesi için, sadece birkaç faaliyetle ilgili maliyet düşürme 
çalışması yapmak yetmemektedir. Uygulamada maliyet düşürmek için ilk akla ge-
lenler: Tedarikçilerle pazarlık yaparak girdi fiyatlarını düşürmek, enerji, haberleş-
me, yönetim ve ofis giderlerini azaltmak, çalışanların yan ödemelerini azaltmak, 
vb. olmaktadır. Düşük maliyet ve maliyet liderliğinde işletmenin karşılaşacağı en 
büyük sorunlardan biri, rakiplerin maliyet lideri işletmeden daha ucuza mal et-
menin yollarını bulmalarıdır. Rakiplerin maliyet lideri işletmenin üretim süreç ve 
yöntemlerini öğrenmeleri ve bunları uygulamaya geçirmeleri diğer bir sorundur.  

Farklılaştırma Stratejisi: Standart mal ve hizmetlerin müşteri ihtiyaçlarını kar-
şılamadığı ve/veya ürünlerin giderek daha çok birbirine benzediği durumlarda iş-
letmeler, hem kendilerini hem de ürünlerini farklılaştırarak kârlılıklarını arttırmaya 
çalışmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, farklılaşma stratejisi, işletmenin değer yaratan 
tüm faaliyetlerinde farklılaşma yaparak ortalamanın üzerinde getiri sağlamaya yö-
nelik bir stratejidir. İşletme hizmet, kalite, tasarım ve diğer özelliklerden herhangi bi-
rinde mamulünü rakiplerinkinden daha farklı hale getirmeye çalışır. Farklılaştırma 
stratejileri de gerçekte, işletmenin maliyetlerini ihmal etmesini gerektirmez. Fakat 
bu stratejilerin temel eğilimi, mamulün pazarda belirli bir özelliğiyle tek olmasını 
sağlamaktır. Dolayısıyla tüketicilerde marka bağımlılığı sağlanmış olacaktır. 

Farklılaştırma stratejisinin uygulanmasında dört yol vardır:
1. Rakiplere nazaran daha üstün bir tekniğe ve teknolojiye dayanılarak yapı-

lan farklılaştırma,
2. Kalite iyileştirme çabalarını güçlendirerek yapılan farklılaştırma,
3. Müşterilere sağlanan destek hizmetleri ve satış sonrası hizmetleri rakiplere 

nazaran daha süratli, etkili, kaliteli vb. gerçekleştirerek yapılan farklılaştırma,
4. Rakipleri ile en az kalite ve nitelikteki ürün ve hizmetleri daha düşük fiyata 

vermeye dayanan farklılaştırma. 
Farklılaştırma stratejisi uygulayan işletmeler, müşteri istek ve ihtiyaçları doğ-

rultusunda, bulunduğu sektörde benzersiz ürün ya da hizmet üreterek müşteri 
memnuniyetini sağlamaya çalışır ve genel olarak sunmuş olduğu ürüne paralel 
olarak üst düzey fiyat politikası izleyebilir. Bu tür işletmelerin fiyata duyarlılığı az-
dır. Müşterilerde marka bağlılığının yüksek olması, fiyatlar karşısındaki hassasi-
yetin düşük olması, karşılaştırma yapılabilecek alternatiflerin olmaması nedeniyle 
bu strateji işletmeye rekabet avantajı sağlayarak, işletmenin sektör ortalamasının 
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üzerinde kar elde etmesine imkân verir. Ayrıca, bu strateji alıcı sadakatinden do-
layı işletmelerin kriz gibi olumsuz gelişmelerin olduğu dönemlerde de rekabet 
avantajını sürdürmesini sağlar. 

Farklılaştırma stratejisinin yararları yanında bir takım sakıncaları da vardır. 
Gerçeğinden ayırt edilemeyen taklit malların çıkması ve müşterilerin gözünde 
farklı olmanın yarattığı ayrıcalıkları azaltıcı etki yapmasıdır. Müşteri ve alıcıların 
zevkleri ile hizmet ve maldan beklentilerinde meydana gelen hızlı değişmeleri fir-
maların karşılayamamasıdır. Müşteriler farklılığı tam olarak algılayamayabilirler 
veya sağlanan farklılık için fiyatı yüksek bulabilirler.  

Odaklanma Stratejisi: Maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejileri müşteri 
bölümlendirmesi yapılarak oluşturulan dar bir pazar bölümünde belirli bir müş-
teri	grubu	hedef	alınarak	uygulanmasına	odaklanma	stratejisi	denir.	Odaklanma	
stratejisinde daraltılmış bir alt pazar ve daha özellikli, pazara uygun mal ve hiz-
metler söz konusudur. Diğer bir ifadeyle maliyet liderliği stratejisi ile farklılaştır-
ma stratejisi tüm sektöre hitap ederken, odaklanma stratejisi bir endüstri içindeki 
daha küçük ve özellikli müşteri gruplarına hitap etmeyi esas alır. Bu stratejiyi uy-
gulayan bir işletme, pazarın belirli bir bölümünü (pazar dilimini) seçer ve diğer-
lerini devre dışı bırakır. Pazar bölümü, bir tüketici grubunu, belirli bir üretim ve 
dağıtım hattını veya coğrafi bölgeyi hedef alabilir. Böylece, işletme daha geniş bir 
pazara hitap eden rakiplerine göre hedef aldığı pazar bölümüne nüfuz etmeye ve 
daha iyi hizmet götürmeye çalışır. Bir işletmenin bu stratejiyi uygulayabilmesi şu 
koşullarda faaliyet göstermesi gerekir:

1. Ürünleri birbirinden farklı olarak talep eden, kullanan, değişiklik ihtiya-
cındaki müşteri grupları veya bölgelerinin olması,

2. Rakiplerin, belli bir müşteri kesimine uzmanlaşma yerine tüm müşterilere 
ve piyasaya hizmet vermeyi tercih etmeleri, uzmanlaşmaya yönelmemeleri,

3. İşletmenin kaynaklarının tüm piyasaya imkân verecek ölçüde geniş olmaması. 
Bu stratejiyi uygulayan işletmelerin en önemli kazançları rakiplerin sunabile-

ceği ürün ve hizmetten daha iyisini üretip pazarlayabilmeleridir. Müşteri bu ayrı-
calıklı ürünü başka yerden temin edemeyeceği için bu firmalar müşteri nezdinde 
önemli, ayrıcalıklı ve güçlü bir konuma gelmektedirler. Yine bu strateji, pazara 
girmek isteyen muhtemel rakiplerin, müşteri bağımlılığından çekinmeleri ve ce-
saretlerinin kırılmasına neden olur. İşletmenin dar bölgede ve az sayıda müşteri 
ile muhatap olması nedeniyle, işletme müşteri yakınlığının hem fiziksel hem de 
samimi ilişkiler nedeniyle duygusal açından da yüksek olması ve değişen ihtiyaç-
ların anında belirlenebilmesidir. 

Bu avantajlarının yanında odaklanma stratejisinin bazı dezavantajları da var-
dır. Daraltılmış bir pazar ve gelişemeyen müşteri grubu nedeniyle, bu sınırlandı-
rılmış alanda büyüme gerçekleşemeyebilir. Müşteri grubunun özellikleri, ana pa-
zardan değişik olmasına rağmen müşterilerce algılanan farklılıklar çok önemli ol-
mayabilir. Bu durumda odaklanma stratejileri etkilerini kaybedebilir. Daraltılmış 
pazar ve farklı müşteri grubu son derece cazip özellikler taşıyabilir. Bu durumda, 
ana pazardaki işletmeler de odaklanma stratejileri uygulayabilirler. Bu durumda, 
odaklanma stratejileri uygulayıcı işletmeler açısından etkilerini yitirebilirler.   

Karma Stratejiler: İş hayatında küreselleşmenin etkisi artmakta ve bu durum-
da pazarların özelliklerini kısa sürede değiştirebilmektedir. Ayrıca, pazarlarda re-
kabet eden işletmelerin sayısındaki artış, rekabet şiddetinin de artmasına neden 
olmaktadır. Bölgesel pazarlara, hatta daraltılmış pazarlara, uluslararası düzeyde 
işletmeler girebilmekte ve pazarlarda rekabet yapıları değişmektedir. 
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Değişik pazarlarda faaliyette bulunan işletmeler, belirli bir pazarda uyguladığı 
bir rekabet stratejisini, farklı yapıda başka bir pazarda uygulamayabilir. İki ana 
rekabetçi stratejiyi, aynı anda, farklı coğrafyalarda bulunan ve değişik beklentileri 
olan pazarlarda uygulayarak rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışan işletmelerin 
sayısı az değildir. Birçok işletme, bir pazarda maliyet liderliği stratejisi ile rekabet 
ederken başka bir bölgede farklılaştırma stratejisini uygulayabilir. Bu açıklamalara 
bağlı olarak karma strateji, işletmelerin, ana rekabet stratejilerini veya odaklanma 
stratejilerinden iki veya daha fazlasını aynı anda veya birbirine yakın aralıklarla 
uyguladığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Bir işletme, farklılaştırma, maliyet 
liderliği ve odaklanma stratejilerini birlikte kullanabilir.  

Ticari engellerin kaldırıldığı ve küreselleşmenin benimsendiği uluslararası pa-
zarların farklı beklentilerine, değişik pazar yapılarına ve ekonomilerinin içinde 
bulunduğu evrelere göre farklı stratejilerin uygulanması işletmeler için bir zo-
runluluktur. Karma stratejilerin uygulanmasında en önemli konu, işletmelerin 
esnekliğidir. Gerekli zaman ve bölgelerde, farklı ve değişik stratejik uygulamalar, 
işletmenin uyum sağlama yeteneğine bağlıdır. 

Karma stratejileri uygulayan işletmeler, bazı durumlarda, ne maliyet liderli-
ği, ne de farklılaştırma uygulamalarında rekabet üstünlüğü elde edememekte ve 
pazar lideri olamamaktadır. Böylece, her iki stratejiyi kullanarak rekabet etmekte 
olan, ancak her ikisinde de arzu edilen pazar veya sektör liderliğine ulaşamayan 
işletmeler, bir anlamda başarısız olmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen stratejilerle ilgili güncel örnekler bulunuz. 

Düşük maliyet ve maliyet liderliği stratejisi uygulayan işletmelerin karşılaşabile-
cekleri en önemli sorunlar nelerdir?

OPERASYONEL (FONKSİYONEL/İŞLEVSEL) 
STRATEJİLER
İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında yer alan 
operasyonel (fonksiyonel/işlevsel) stratejiler, orta veya alt yönetim düzeylerinde 
hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Her stratejide olduğu gibi, bu stratejilerde de 
bir ana grup vardır. Bunlar, genellikle orta yönetim düzeylerinde yer alan, üretim, 
pazarlama, finans, insan kaynakları, araştırma geliştirme gibi, fonksiyonel veya bö-
lümsel stratejilerdir. Ayrıca, bu ana fonksiyonel stratejilerin alt grup sınıflaması da 
bulunmaktadır. Örneğin; pazarlamanın alt grubunda ürün stratejileri, fiyat stra-
tejileri, tutundurma stratejileri, dağıtım stratejileri gibi. Daha da ileri gidilerek, bu 
alt grup stratejilerde yeniden sınıflandırılabilir. Örneğin; tutundurma stratejileri 
içinde reklam stratejileri, fiyat stratejileri içinde lider fiyat stratejisi veya sepet fiyat 
stratejisi gibi (Ülgen, Mirze, 2006:282). 

Operasyonel	stratejiler	üst	yönetimin	hazırladığı	şirket	ve	işletme	stratejilerine	uy-
gun olarak, orta ve alt yönetim düzeylerince hazırlanır ve uygulanır. Bu stratejiler, daha 
çok teknik bilgi ve uzmanlık isteyen stratejilerdir. Bu nedenle, stratejik yönetim süre-
cine fonksiyonel dalda bilgi ve teknik beceri sahibi olan yöneticilerin katılımı önem 
kazanır (Ülgen, Mirze, 2006:282). Fonksiyonel stratejiler işletmelerin rekabet avantajı 
sağlamak amacıyla geliştirdikleri işletme düzeyi stratejilerinin nasıl destekleneceğini 
belirlemek amacıyla oluşturulan stratejilerdir. Fonksiyonel stratejiler genel anlamda 
işletmenin pazarlama, üretim, tedarik, finansman, insan kaynakları ve araştırma - ge-
liştirme faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin kararlarla ilgilidir. 

İşletme düzeyinde 
uygulanabilecek strateji 
türleri; Maliyet Liderliği 
Stratejisi, Farklılaştırma 
Stratejisi, Odaklanma 
Stratejisi, Karma Stratejilerdir.
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Fonksiyonel stratejiler; orta 
ve alt yönetim düzeyinde 
hazırlanır ve uygulanır. Bu 
stratejiler, daha çok teknik 
bilgi ve uzmanlık ister.
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Üretim ve Tedarik Stratejileri
Üretim planı ve politikaları; maliyet, kalite, mamulün geçerliliği ve hizmet konu-
sunda işletmenin rekabet gücünü etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu konu-
da temel olarak bilinmesi gereken husus, üretim sistemlerinin özellikle pazarlama 
stratejisine uygun şekilde planlanması gerektiğidir (Dinçer, 1996:193). Bilindiği 
üzere işletmeler mal veya hizmet üretimi gerçekleştirmek üzere kurulmuş eko-
nomik birimlerdir. Bu nedenle, işletmenin asli fonksiyonu mal ve hizmetleri 
ekonomik biçimde üretmektir. İşletmeler pazarda satılabilecek miktardaki ürü-
nü, müşterinin istediği zamanda, istediği kalitede ve kendilerine maksimum kar 
sağlayacak düşük maliyetle üretmek zorundadır. Girdi temini ve maliyetlerinin 
kontrolü ile çıktıya dönüşüm sürecinin kaliteli ve ekonomik biçimde gerçekleş-
tirilmesi üretim yöneticisinin en önemli görevleri arasında yer almaktadır (Eren, 
2005:359). Üretim bölümüyle ilgili strateji belirleme alanları şunlardır (Dinçer, 
1996:194; Eren, 2005:363):

Kapasite ve yerleşim düzeni: Üretimin bir ögesi olmakla birlikte kapasite ko-
nusu, işletmenin geneline yönelik bir bakış açısından ele alınması gereken bir ko-
nudur.	Çünkü	üretim	kapasitesi	 işletmenin	hedeflerini	 sınırlayıcı	bir	 faktördür.	
Eğer işletme kendi kaynak ve kabiliyeti ile hızlı bir büyümeyi tasarlamakta ise, 
kapasitenin yeterliliği önemli bir sorun haline gelir. Eğer tasarruf stratejisi uygu-
lanacaksa, üretimin ne kadar kesileceği konusu ortaya çıkar. 

Üretim veya fabrika tesislerinin kuruluş yerlerinin seçimi müşteriye yakınlığa, 
dağıtım imkânlarının ve pazarlama kanallarının çeşitliliğine, hammaddeye ya-
kınlığa, hammadde nakliye kolaylıkları ve girdilerin işletmeye girişi maliyetle-
rine, tesislerin kurulacağı yerde işgücü temin imkânları ve maliyetlerine, enerji 
kaynaklarına ve maliyetlerine vb. faktörlere bağlıdır. Ayrıca tesislerin kurulaca-
ğı arsa maliyeti, bulunan arsanın büyüklüğü ileride meydana gelecek genişletme 
yatırımlarını için uygunluğu özellikle sürekli büyüme politikası izleyen, ileride 
satışların artacağını düşünen ve finansal sıkıntıları olan işletmeler için önemlidir. 

Üretim süreci: Üretim süreci, her şeyden önce teknolojiyle ilgili bir konudur. 
Uygun teknolojinin seçiminden sonra, iş bölümünün derecesi ve otomasyon ko-
nularında planların geliştirilmesi gerekir. Özellikle kalite ve maliyet problemleri 
bu sürecin etkili bir şekilde düzenlenmesine bağlıdır. 

Üretim için gerekli malzemelerin temini: İşletmenin en önemli stratejik ka-
rarlarından biri de satın alma seçeneklerinin ve kararlarının verilmesidir. Üretim 
için hammadde ve doğal kaynaklar, nerelerden hangi kaynaklardan temin edi-
lebilir?	Bu	kaynakların	yanında	aynı	işleri	görecek	ikame	hammaddeler	mevcut	
mudur, fiyatlar ne düzeydedir, işletme veya üretim tesislerimize uzaklıkları ne 
kadardır,	hangi	nakliye	araçları	ile	(kara,	deniz,	hava)	taşınabilirler?	Bu	ve	buna	
benzer soruların cevapları verilmelidir.  

Bakım-onarım: Bakım-onarım politikaları işletmelerin kullandığı teknolo-
ji ile araç-gereçlerin özelliklerine göre değişir. Stratejinin hedeflediği verimlilik, 
karlılık, pazar payı ve kalite amaçlarının geliştirilmesi için üretimde en uygun 
olan teknolojinin seçilmesi yeterli değildir. Bütün bu hedeflerin devamlılığının 
sağlanabilmesi teknolojiyi temsil edilen araç, gereçlerin, teknik donanımının 
bakım ve onarımı gerekmektedir. Bunların zamanında ve titizlikle yapılmasının 
planlanması ve yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Tedarik ve depolama: İşletme son olarak girdi teminiyle ilgili plan ve politika-
ları dikkatle seçmeli ve özellikle çok kullanılan hammadde ve malzemelerle ilgili 
stoklama kararlarını sistematik hale getirmelidir. 
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Üretim fonksiyonunun temel amacı nedir?

Pazarlama Fonksiyonu Stratejileri
Pazarlama, işletmenin ürettiği mal ve hizmetleri, hedef müşteri kitlesinin istek 
ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretilmesini sağlama ve müşteri kitlesine 
ulaştırma fonksiyonudur. Bunu yerine getirebilmek için uygun mal ve hizmeti, 
uygun yerde, uygun zamanda, uygun fiyatla ve uygun müşterilere sunmaya ça-
lışır. Pazarlama stratejisi ise, bütün bu faaliyetlerin rasyonel ve sistematik olarak 
yapılmasını sağlar. Bir pazarlama stratejisi temelde iki konu üzerine odaklanır. 
Bunlardan birincisi hedef pazar seçimi, ikincisi ise, bu hedef pazara uygun pazar-
lama karması (ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) geliştirmedir. 

Hedef pazar (pazar bölümü) seçimi: İşletmenin mal ve hizmetini sunmak is-
tediği tüketici grubuna, hedef pazar denir. Belirli bir mal veya hizmetle ilgili ola-
rak tüm Pazar içinde işletme pazarın bir bölümünü kendisi için hedef olarak seçe-
bilir. İşte, bir pazarın aynı özellikleri taşıyan tüketici alt gruplarına göre kısımlara 
ayrılmasıyla oluşan Pazar bölümü ayrı pazarlama karması gerektirir. Dolayısıyla 
işletme ürettiği her bir ürün/hizmet için ayrıntılı bir şekilde hedef pazarını ta-
nımlamalıdır. Pazar bölümleme farklı şekillerde (coğrafik esasa göre, demografik 
özelliklere göre, psiko-grafik özelliklere göre, faydaya göre vs.) yapılabilmektedir. 

Ürün stratejisi: İşletmenin hedeflediği pazara uygun olan mal ve hizmetin 
hazırlanması ile ilgili faaliyetlerden oluşmaktadır. Pazara sunulacak mal ve hiz-
metlerin seçimi ve düşüncelerin oluşturulması, üretmek veya satılmak üzere sa-
tın alınması, mevcut ürünlerin geliştirilmesi, yeni ürün eklenmesi veya mevcut 
ürünlerin pazardan çekilmesi, markalama, paketleme vb. çeşitli faaliyetler ve öğe-
ler bu bileşen altında toplanabilir (Ülgen, Mirze, 2006:284-285). 

Fiyat: Tüketici talebini, mal/hizmetin imajını ve karlılığı etkilediği için pa-
zarlama stratejisinin önemli unsurlarından biridir. Bu açıdan iyi tanımlanmış fi-
yat politikaları, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesinde yararlı olacaktır. Fiyat 
analizleri, fiyat politikaları, fiyatlandırma yöntemleri, fiyat stratejileri konusunda 
yapılabilecek çalışmalardır. 

Dağıtım: Sunulan mal ve hizmetlerin müşterilerin arzu ettiği zaman ve yer-
de bulundurulması ile ilgili faaliyetleri kapsar. Bu kapsamdaki faaliyetler içinde; 
uygun dağıtım kanallarının belirlenmesi, analizi, seçimi ve kullanımı, fiziksel da-
ğıtım sisteminin kurulması, dağıtım politikalarının belirlenmesi, tedarik zinciri 
faaliyetleri vb. faaliyetler bulunmaktadır.  

Tutundurma: Pazara sunulan ürün/hizmetlerin tüketiciye tanıtılması, duyu-
rulması, ilgi uyandırılması, ikna edilmesi gibi konularla ilgili tüm iletişim faali-
yetlerinin kapsar. Satış geliştirme, kişisel satış faaliyetleri, reklam, halka ilişkiler 
gibi faaliyetler bu alandaki yapılacak çalışmaları kapsar. İşletme pazarlama hedef-
lerini gerçekleştirmek için belirli bir pazar bölümünde hangi tutundurma politi-
kalarının kullanılacağını dikkatle seçmelidir. 

Pazarlama fonksiyonu ile ilgili stratejiler nelerdir? 

Finansman ve Muhasebe Fonksiyonu Stratejileri
Bir işletmenin muhasebe ve finansman stratejisi, hem uzun hem de kısa dönemli 
amaçları için gerekli mali kaynaklara rehberlik eder. Ne kadar sermayeye ihtiyaç 
duyulacağı, ihtiyaç duyulan sermayenin nereden bulunacağı, nasıl ve nerede kul-
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lanılacağı belirlenir (Dinçer, 1996:189). Bu politikalar, şirketin kaynak dağıtım 
süreci ve işletmenin bütçeleme faaliyetleri ile yakından ilgilidir. Muhasebe politi-
kaları ise envanterlerin nasıl kullanılacağı, harcama ve maliyetlerin nasıl belirle-
neceğine ilişkin sorularla ilgilidir. Aslında, bu iki fonksiyon işletme faaliyetlerinin 
parasal açıdan en etkin ve verimli yürütülmesini kontrol eder. Bu politikaların 
firmanın başarılı ve başarısız görünmesinde büyük rolleri olduğu söylenebilir 
(Eren, 2005:349). Muhasebe ve finansman fonksiyonu ile ilgili stratejik kararlar 
aşağıdaki alan ve konular kapsar (Dinçer, 1996:189-190; Eren, 2005:359-352):

Çalışma sermayesi:	Çalışma	sermayesi,	işletmenin	tam	kapasite	ile	çalışabil-
mesi, üretimini aralıksız sürdürebilmesi, iş hacmini genişletebilmesi, sağlıklı bü-
yüyebilmesi açısından önemlidir. 

Yatırım politikaları: Bazı riskli yatırım projeleri için yatırım yapma duru-
munda başka finansman politikaları da geliştirilebilir. Risk, kazançla ve kayıpla 
yakından ilgilidir. Projelere yatırım yapmak beraberinde kaybetme riskini de göze 
almak	demektir.	Çünkü	riskli	projeler,	ar-ge	ve	pazarlama	yatırımlarını	da	bera-
berinde getirirler. 

Fonların işletme içinde dağıtımı: Fonların işletme içinde dağıtımı, rekabetçi 
çevre, geçmiş dönemde uygulanan stratejiler, yeni stratejiler ve mali yapı tarafın-
dan etkilenir. Rekabetçi çevre, yeni mamul geliştirme, reklam ve tutundurma gibi 
konularda ilave fonlar gerektiriyorsa, işletme bunları dikkate almak durumundadır. 

Kâr dağıtımı: İşletmenin kar dağıtıp dağıtmayacağı veya ne kadar kar dağıtaca-
ğı, şirketin büyümesi ve stratejik uygulamalar için önemli bir başka karar alanıdır. 
Eğer işletme kar dağıtmama politikası güderse, ihtiyaç duyduğu fonlar için sermaye 
temin etmiş olacaktır. Ancak bu kez, işletmenin hisse senetlerinin satış değeri düşe-
cektir. Bunun için işletme, etkili bir kar dağıtım stratejisi ve politikası belirlemelidir. 

Finansman ve Muhasebe fonksiyonu ile ilgili stratejileri sıralayınız. 

İnsan Kaynakları Fonksiyonu Stratejileri
Mal veya hizmet üretmek üzere biraraya getirilen kaynakların içinde, kuşkusuz 
en dinamik, en yaratıcı ve en değerli olanı insandır. İnsanın zihinsel ve fiziksel 
gücü ve enerjisi olmadan kaynakların (girdilerin) çıktıya (mal ve hizmetlere) dö-
nüşmesi mümkün olmadığı gibi, verimlilik, kalite, yenilik ya da yaratıcılık gibi 
hususların hiçbirinin gerçeklemesi de düşünülemez. İşletmenin sahip olduğu be-
şeri kaynaklar, stratejilerin etkili bir şekilde uygulanabilmesinde kritik bir role 
sahiptir. Bu açıdan insan kaynakları planları hazırlanırken doğru politikaların be-
lirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çerçevede insan kaynakları yönetimi stratejileri 
bireysel ve örgütsel amaçları uyumlaştırarak, işletmenin çalışanlarından en etkin 
ve verimli biçimde yararlanılmasını hedeflemelidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için 
ise temel insan kaynakları yönetim fonksiyonları için stratejilerin geliştirilmesi 
ve uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda işletmelerin temel insan kaynakla-
rı stratejilerini şu şekilde açıklamak mümkündür (Dinçer, 1996:194-195; Eren, 
2005:369-374; Ülgen, Mirze, 2006:294-295; Akgemci, 2008:236):

İşgücü planlaması: Seçilen stratejilere uygun olarak ortaya çıkacak yeni işler 
veya mevcut işlerdeki değişiklikler, bu işleri yapacak çalışanların da değiştirilme-
sini veya onların bazı yeteneklerinin geliştirilerek yenilik ve değişime uyum sağ-
layabilmelerini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, yapılması gerekli ilk şey mevcut 
işgücü envanterinin çıkarılmasıdır. Bu envanterde işletmede çalışanlarının per-
formans değerlemeleri, kıdemleri, gelecekte kaç yıl daha görevlerinde çalışabi-
lecekleri, işletmeye maliyetleri, yaptıkları işin önem derecesi vb. konular yer alır.  
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İşe alma ve yerleştirme: Daha önceki yapılan iş analizi çalışmalarında tanım-
lanan iş ve görevleri layıkıyla yerine getirebilecek elemanların seçilmesi ve işe yer-
leştirilmesiyle ilgili politikalar öncelikle geliştirilmelidir. 

Eğitim ve geliştirme: İşe yeni alınan ve işletmede daha önceden çalışan ele-
manların yeni stratejilere bağlı olarak yapılan değişikliklere uyumunu sağlamak 
için takip edilecek eğitim ve geliştirme programları ve bunlarla ilgili politikalar 
belirlenmelidir. 

Ücret ve maaş politikaları: İşletmede çalışanların tatminini ve motivasyonu-
nu sağlayabilecek adil bir ücret ve maaş sistemi kurulmalı ve bununla ilgili politi-
kalar belirlenmelidir. 

Sağlık ve güvenlik: İşletmede çalışanların fiziki ve ruhi sağlığı, iş kazalarına 
karşı güvenlik tedbirleri ve geleceğe yönelik güvencelerle ilgili plan ve politikalar, 
çalışanları işletmeyle bütünleştirmede önemli araçlardır. 

Çalışma hayatının kalitesi: İşletmede çalışanların etkili ve verimli olmalarını 
sağlayabilmek için topyekûn çalışma hayatının kalitesinin geliştirilmesine yönelik 
programlar ve politikalar hazırlanmalıdır. 

Temel insan kaynakları stratejilerini açıklayınız. 

Araştırma ve Geliştirme Stratejileri
Teknoloji, yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi, işletme yönetiminde de önem-
li bir öğedir. Teknolojinin işletme yönetiminde çok kritik bir öğe olmasının te-
mel nedeni; sürekli değişiyor olmasındandır. Değişen teknolojiye işletmelerin 
uyum sağlaması ve hayatiyetlerinin sürekliliği için oldukça önemlidir (Akdemir, 
2009:6). Değişen teknolojiye uyum sağlamanın ve hatta yön vermenin temelinde 
araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri gelmektedir. Ar-Ge; bir işletmede yeni 
ürün ve üretim sürecinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen sis-
temli ve yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge işlevinin ana amacı sürekli bir değişim ve 
dönüşüm ortamında faaliyet gösteren işletmelerin, bu değişimler karşısında ayak-
ta durmalarını sağlamak, gelişmelerine ve büyümelerine yardımcı olmak, bunun 
sonucunda da yaşamlarını devam ettirmektir. Bu temel amacın yanında Ar-Ge 
işlevinin diğer bazı amaçları şunlardır (Akdemir, 2009:538): 

•	 Yeni	ürün	ve	süreç	geliştirmek,
•	 Hali	hazırda	yer	alan	ürün	ve	malzeme,	 araç-gereçler	 için	yeni	kullanım	

alanları bulmak,
•	 Mevcut	üretim	tekniklerini	geliştirmek	ve	yeni	üretim	teknikleri	bulmak,
•	 Rakip	işletmeleri	takip	etmek	suretiyle	önce	onları	yakalamak	sonra	geç-

mek üzere, rekabet gücünü koruyacak tedbirler geliştirmek,
•	 İşletmede	verimliliği	artıracak	her	türlü	faaliyette	bulunmak,
•	 Üretim	maliyetlerinin	düşülmesini	sağlayacak	önlemler	almak,
•	 Çalışan	ilişkilerinin	geliştirilmesini	ve	iyileştirilmesini	sağlamak.			
İşletmelerin müşterilerine daha değişik ve yeni teknolojik özellikler taşıyan 

ürünler sunmak, ürettikleri ürün ve hizmetleri daha düşük maliyetli, daha verimli 
ve kaliteli üretebilmek için yeni üretim yol ve yöntemleri bulmaları ve uygulama-
ları gerekir. Bu nedenle araştırma ve geliştirme çabaları, yeni ürünler geliştirme, 
müşteri memnuniyeti sağlama, rekabet avantajı sağlama vb. nedenlerle önemlidir. 

Ar-Ge işlevinin amaçları nelerdir? 

9

10
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Özet
İşletmelerin uygulayabilecekleri farklı stratejilerin 
hiyerarşik açıdan sınıflandırmak
 İşletmeler genellikle küçük bir ölçekte kurulur 
ve zamanla çok büyük işletmeler haline gelebi-
lirler. Hatta başka işletmeleri bünyesine katabilir, 
farklı sektörlerde farklı işletmelere sahip gruplar 
haline gelebilirler. Bu nedenle işletmeler sahip 
oldukları ölçek ve örgütlenme düzeylerine bağlı 
olarak farklı düzeylerde farklı stratejiler uygula-
yacaklardır. Bu stratejiler uluslararası stratejiler, 
şirket stratejileri (farklı sektör ya da işkollarında 
kendisine bağlı işletmelere sahip ana şirketlere 
yönelik stratejiler), işletme stratejileri (bağımsız 
tek bir işletme ya da ana şirketlere bağlı işlet-
meye ait stratejiler), operasyonel (fonksiyonel/
işlevsel) stratejilerdir (bir işletme bünyesinde 
farklı fonksiyonlara yönelik stratejiler). 

İşletmelerin uluslararası pazarlarda uygulayabi-
lecekleri büyüme stratejilerini listeleyebilmek

 Uluslararası pazar/pazarlara girmeye karar ve-
ren yöneticiler için çok sayıda pazara giriş ve 
büyüme stratejilerden bahsedilebilir. Bu strateji-
ler pazara nüfuz dereceleri ve taraflara sağladığı 
avantaj ve dezavantajlar bakımından birbirin-
den farklılık gösterirler. Bu bağlamda uluslara-
rası pazarlara giriş ve bu yolla büyüme şekille-
ri, ihracat yapmak, lisans vermek, franchising, 
birleşme, satın alma, ortak girişim ve doğrudan 
yatırım yapmak gibi yollara başvurulabilir. Bu 
uluslararası pazarlara giriş yollarının her biri, 
firmanın örgütsel ve finansal kaynakları açısın-
dan birtakım koşulların sağlanmasını gerektir-
mektedir.

Şirket düzeyinde uygulanabilecek strateji türlerini 
açıklayabilmek
 Birçok büyük işletme birkaç iş, endüstri ve pa-
zarla ilgilenir. Bir işletmenin girdiği işler, en-
düstriler ve pazarlar hakkındaki kararları ve 
farklı işlerin nasıl yönetileceği kurumsal stra-
tejilere bağlıdır. Bu stratejiler, örgütün amaçla-
rına ulaşmak için kurum düzeyinde geliştirilen 
faaliyet planını kapsamlı, genel ve bütüncül bir 
çerçeveyi ortaya koyar. Bu açıklamalar çerçeve-
sinde kurumsal strateji, farklı ve aynı sektörde 
faaliyet gösteren işletmelerden oluşan bir şirket-
te, işletmelerin her birisiyle ilgili kararlar toplu-
luğu olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda şirket 
düzeyindeki stratejilere; büyüme, çeşitlendirme, 
çekilme ve tasarruf stratejileri olmak üzere dört 
gruba ayrılır.  

İşletme düzeyinde uygulanacak strateji türlerini 
açıklayabilmek
 İşletme düzeyindeki stratejiler; Maliyet liderli-
ği stratejisi, farklılaştırma stratejisi, odaklanma 
stratejisi ve karma stratejilerden oluşmaktadır. 
Kurumsal stratejiler ise; büyüme stratejileri, 
çeşitlendirme stratejileri, tasarruf stratejisi ve 
çekilme stratejilerinden meydana gelmektedir. 
Üretim, pazarlama, finansman ve muhasebe, in-
san kaynakları ve ar-ge bölümleri de fonksiyonel 
stratejileri uygulamaktadırlar. İşletmeler ulusla-
rarası alanda uluslararası, küresel ve karma stra-
tejileri uygulayabilmekte, uluslararası büyüme 
şekillerinden bir ya birkaçını seçebilmektedirler.    

İşletmelerin operasyonel düzeyde uyguladıkları 
stratejilerin önemini tartışabilmek
	Operasyonel	stratejiler	üst	yönetimin	hazırladı-
ğı şirket ve işletme stratejilerine uygun olarak, 
orta ve alt yönetim düzeylerince hazırlanır ve 
uygulanır. Bu stratejiler, daha çok teknik bilgi 
ve uzmanlık isteyen stratejilerdir. Bu nedenle, 
stratejik yönetim sürecine fonksiyonel dalda 
bilgi ve teknik beceri sahibi olan yöneticilerin 
katılımı önem kazanır. Fonksiyonel stratejiler 
işletmelerin rekabet avantajı sağlamak amacıyla 
geliştirdikleri işletme düzeyi stratejilerinin nasıl 
destekleneceğini belirlemek amacıyla oluşturu-
lan stratejilerdir.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejisinin boyut-
larından değildir? 

a. Ürün kalitesi
b. Fiyat politikaları
c. Marka stratejisi
d. Hizmetler
e. Reklam

2. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde uygula-
nabilecek stratejilerden değildir?

a.	 Çekilme	stratejisi
b. Tasarruf stratejisi
c. Büyüme stratejisi
d. Farklılaştırma stratejisi
e.	 Çeşitlendirme	stratejisi

3. Operasyonel	(işlevsel)	stratejiler,	hangi	yönetim	dü-
zeyinde	hazırlanmakta	ve	uygulanmaktadır?

a. Üst
b. Üst/orta
c.	 Orta/alt
d. Üst/ alt
e. Alt

4. Aşağıdakilerden hangisi işletme düzeyinde uygula-
nan stratejilerden değildir? 

a. Maliyet liderliği
b. Farklılaştırma 
c.	 Odaklanma
d.	 Çekilme	
e. Karma 

5. İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanla-
rında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi duru-
munda	uygulanan	strateji	aşağıdakilerden	hangisidir?	

a. İlişkili çeşitlendirme 
b. İlişkisiz çeşitlendirme
c. Tasarruf
d.	 Çekilme	
e. Satma 

6. Aşağıdakilerden hangisinde çekilme stratejileri bi-
rarada	verilmiştir?	

a. İlişkili çeşitlendirme - İlişkisiz çeşitlendirme 
b. Yatay büyüme - Dikey büyüme 
c. Satma - Tasfiye 
d.	 Tasarruf	-	Çekilme
e.	 Büyüme	-	Çeşitlendirme	

7. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden 
değildir? 

a. Üretim 
b. Pazarlama 
c. Finansman ve Muhasebe 
d. Ar-GE 
e. Koordinasyon 

8. Çeşitli	ülkelerdeki	birimlerin	faaliyetlerinin	tek	bir	
uluslararası merkezle kalmayıp birbirleriyle de ilişkide 
bulunarak uyguladıkları strateji aşağıdakilerden hangi-
sidir?		

a. Küresel strateji 
b. Karma strateji 
c. Uluslararası strateji 
d. Büyüme stratejisi 
e.	 Çeşitlendirme	stratejisi	

9. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş 
şekillerden biri değildir?  

a. İhracat 
b. Satın alma
c. Franchising
d. Jointventure
e. İthalat 

10. Dış pazarlara girmede endüstriyel ya da ticari uz-
manlığın belli bir bedel karşılığında kiralanması ya 
da satın alınmasını sağlayan anlaşma aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Lisans verme
b. İhracat
c. Jointventure
d. Franchising
e. Satın alma 
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Yaşamın İçinden Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

KÜRESELLEŞME BÜYÜMEYİ GETİRDİ
Başarılı olmuş şirketlerin değişmeyen stratejilerinin 
başında uzun dönemli stratejik vizyon oluşturmak ge-
liyor. Dünyanın bir numaralı strateji gurusu Michael 
Porter’a göre de uzun soluklu strateji oluşturmadan 
önce vizyon sahibi olmak şart. THY’de uzun yıllardır 
değiştirmediği stratejik vizyonuyla ön planda olan bir 
şirket. “Sürdürülebilir istikrar” vizyonunu değiştir-
meyip yurtdışında büyümeye odaklanmış durumda. 
8 yıldır “küresel marka olma” stratejisini uygulama-
sı da dikkat çekici. THY Genel Müdürü Temel Kotil, 
bu strateji sayesinde dünyanın en büyük havayolu şir-
ketlerinin arasına girmeyi başardıklarını söylüyor. Bu 
süreçte krizlere rağmen ne yatırım hedeflerinde ne de 
yönetim kadrosunda değişiklik yapmadıklarını belirti-
yor. Sonuç ise oldukça başarılı... THY, 2004’ten itibaren 
uyguladığı küresel marka olma stratejisi doğrultusun-
da yolcu sayısını ve filosunu 3 kat, cirosunu ise 4 kat 
artırmayı başarmış durumda. 

Kaynak: http://www.capital.com.tr/kalici-strateji-mu-
cizesi	haberler/24177.aspx?0.Page/25.06.2012

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız doğru değilse “İşletme Stratejileri” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız doğru değilse “Kurumsal Stratejiler” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız doğru değilse “Fonksiyonel Stratejiler” 

bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız doğru değilse “İşletme Düzeyinde 

Strateji Türleri” bölümünü yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. a Yanıtınız doğru değilse “Kurumsal Stratejiler” 
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız doğru değilse “Kurumsal Stratejiler” 
bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız doğru değilse “Fonksiyonel Stratejiler” 
bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 

8. b Yanıtınız doğru değilse “Uluslararası Stratejiler” 
bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 

9. e Yanıtınız doğru değilse “Uluslararası Büyüme 
Şekilleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz. 

10. a Yanıtınız doğru değilse “Uluslararası Büyüme 
Şekilleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
•	 Çeşitli	ülkelerdeki	birimler	bağımsızdır.
•	 Her	birim	diğerlerinden	bağımsız	olarak	kendi	paza-

rında kar ve maliyet merkezi olarak faaliyet gösterir.
•	 Uluslararası	merkez	 diğer	 birimlerinden	 farklı	 bir	

özellik	 taşımaz.	O	da	kar,	maliyet	ve	gelir	merkezi	
olarak çalışır.

Sıra Sizde 2
Franchising anlaşmaları ile lisan verme yöntemi as-
lında birbirine benzer. Fakat aralarında önemli farklı-
lıklar da vardır. Franchising’in lisans vermeden farkı, 
daha kapsamlı bir know-how transferi olmasıdır. Yani 
firmanın sahip olduğu ürün, marka, pazarlama ve yö-
netim stratejilerinin bir bütün olarak devredilmesidir. 
Bu da bir sözleşmeye bağlı olarak iki bağımsız firma-
nın faaliyetlerini yürütmesi esasına dayanır. 

Sıra Sizde 3
İşletmenin iyi yönetilememesi, satışların sürekli düş-
mesi, pazardaki değişimlere ayak uyduramaması gibi 
nedenlerle iflasa sürüklenebilir. Ne sebeple olursa ol-
sun büyümesi ve gelişimi tamamlanmış bir pazar/sek-
tör içerisindeki çok kötü bir rekabetçi durumda olan iş-
letmenin yöneticileri açısından tasfiye etmekten başka 
seçenek	kalmamıştır.	Çünkü	hiç	kimse	gelişimi	bitmiş	
bir sektör içerisinde bu şekilde olan bir işletmeyi sa-
tın almak istemeyecektir. Bu işletmeyi tekrar rekabetçi 
konuma getirmek hem karlı hemde mümkün değildir. 

Sıra Sizde 4
Ürün kalitesi, fiyat politikası, uzmanlaşma, dağıtım 
kanalı seçimi, marka bilinirliği, teknolojik liderlik, di-
key entegrasyon, etkililik, ana şirketle ilişkiler, kendi 
devleti ve/veya ev sahibi ülkedeki devletlerle ilişkiler, 
maliyetçi pozisyonu, hizmet.   

Sıra Sizde 5
Düşük maliyet ve maliyet liderliği stratejisi uygulayan 
bir işletmenin karşılaşacağı en önemli sorunlardan 
biri, rakiplerin maliyet lideri işletmeden daha ucuza 
mal etme yollarını bulmasıdır. Diğeri de yine rakiple-
rin maliyet lideri işletmenin üretim süreç ve yöntemle-
rini öğrenmeleri ve bunları uygulamaya geçirmeleridir. 
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 6
İşletmelerin üretmeyi planladığı mal ve hizmetleri en 
ekonomik biçimde üretmektir. Pazarda satılabilecek 
mal ve hizmeti müşterinin istediği zamanda, istediği 
kalitede ve işletmeye maksimum karı sağlayacak düşük 
maliyetle üretmesidir. Bu bağlamda bu amacı gerçek-
leştirmek için, girdilerin sağlanması ve maliyetlerinin 
kontrolü ile çıktıya dönüşüm sürecinin de (üretim sü-
reci) en iyi şekilde yönetilmesi gerekir. 

Sıra Sizde 7
Hedef pazar (pazar bölümü) seçimi, ürün stratejisi, fi-
yat, dağıtım, tutundurma. 

Sıra Sizde 8
Çalışma	sermayesi,	yatırım	politikaları,	fonların	işlet-
me içinde dağıtımı, kar dağıtımı. 

Sıra Sizde 9
İşgücü planlaması, işe alma ve yerleştirme, eğitim ve 
geliştirme, ücret ve maaş politikaları, sağlık ve güven-
lik, çalışma hayatının kalitesi.

Sıra Sizde 10
Ar-Ge işlevinin ana amacı sürekli bir değişim ve dö-
nüşüm ortamında faaliyet gösteren işletmelerin, bu 
değişimler karşısında ayakta durmalarını sağlamak, 
gelişmelerine ve büyümelerine yardımcı olmak, bunun 
sonucunda da yaşamlarını devam ettirmektir. Bu temel 
amacın yanında Ar-Ge işlevinin diğer bazı amaçları 
şunlardır: Yeni ürün ve süreç geliştirmek, hali hazır-
da yer alan ürün ve malzeme, araç-gereçler için yeni 
kullanım alanları bulmak, mevcut üretim tekniklerini 
geliştirmek ve yeni üretim teknikleri bulmak, rakip iş-
letmeleri takip etmek suretiyle önce onları yakalamak 
sonra geçmek üzere, rekabet gücünü koruyacak tedbir-
ler geliştirmek, işletmede verimliliği artıracak her türlü 
faaliyette bulunmak, üretim maliyetlerinin düşülmesi-
ni sağlayacak önlemler almak, çalışan ilişkilerinin ge-
liştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak.   
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Yenilik ve bilgi - iletişim teknolojileri stratejilerinin önemini açıklayabilecek,
Ürün ve pazar faaliyeti bağlamında yenilik türlerini sıralayabilecek,
İşletmelerin stratejik yönetim açısından bilgi-iletişim teknolojileri etkileşimle-
rini tartışabilecek,
İşletmelerin yeniliklerden yararlanmama nedenlerini açıklayabilecek,
Bilgi - iletişim teknolojileri stratejisinin işletmeler için anlamını ifade edebilecek
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Bilgi-iletişim	teknolojisi
•	 Devrimci	yenilik
•	 E	-	ticaret
•	 Mimari	yenilik
•	 Normal	yenilik
•	 Oslo	Kılavuzu

•	 Pazar	nişi
•	 Pazar	nişi	yeniliği
•	 Stratejik	pazar	analizi
•	 Teknolojik	yenilik
•	 Yenilik

İçindekiler





 


Stratejik Yönetim Yenilik ve Bilgi - İletişim 
Teknolojileri Stratejisi

•	 GİRİŞ
•	 YENİLİK	VE	BİLGİ	-	İLETİŞİM	

TEKNOLOJİLERİ	KAVRAMLARI	VE	
İŞLETMELERİN	ETKİLEŞİMİ

•	 YENİLİK	STRATEJİSİ
•	 YENİLİK	STRATEJİSİNİN	ÖGELERİ
•	 BİLGİ-İLETİŞİM	TEKNOLOJİLERİ	

STRATEJİLERİNİN	İŞLETMELER	İÇİN	
ANLAMI	VE	TANIMLAMALAR

•	 BİLGİ-İLETİŞİM	TEKNOLOJİLERİ	
STRATEJİSİNİN	ÖGELERİ
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GİRİŞ
Teknolojik ve yönetsel yeniliklerin yanı sıra yeni ekonomi, sanal ticaret, sanal iş-
letme, sanal şirket, elektronik ticaret, İnternet gibi kavramlarla anılan bilgi - ile-
tişim teknolojileri, bütün strateji türleri ve özellikle de iş stratejileriyle (işletme) 
eşleşmek, etkileşmek ve bütünleşmek durumdadır. Bir başka deyimle, yenilik 
ve bilgi - iletişim teknolojileri stratejileri hem bir bağımsız, ayrı strateji hem de 
stratejik yönetimde yer alan tüm stratejileri etkileyen geçişli, sirayetli stratejidir. 
Bu yönüyle strateji hiyerarşisinden ayrı olarak anlatılmaktadır. Bu geçişsellik, ye-
niliğin ve bilgi - iletişim teknolojisinin; bir işletmenin, bir şirketin faaliyetlerine 
nüfuz ederek onların artı değer yaratma yeteneğine etki yapmasından kaynak-
lanmaktadır. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejileri; yenilik stratejileri ve 
bilgi - iletişim teknolojileri stratejileri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Joseph Schumpeter’e göre yenilik, teknik gelişme veya yeni kaynakların gelişi-
midir. Peter Drucker’ a göre yenilik, verimlilikte yeni bir boyut yaratan değişimdir

Yenilik; üretim ve pazarlama faaliyetleri bağlamında normal yenilik, pazar nişi 
yaratan yenilik, devrimci yenilik ve mimari yenilik olmak üzere dörde ayrılır. 

Yenilik stratejisinin; teknolojik yenilik, stratejik pazar analizi, pazar nişleri ve 
ürün tasarımı olmak üzere dört öğesi vardır.

Bilgi - iletişim teknolojisi stratejisinin; e-ticaretten yararlanma, mevcut bilgi - 
iletişim teknolojileri sistemini güncelleme, iş faaliyetlerinin bütün alanlarındaki 
bilgi - iletişim teknolojileri sistemini iyileştirme olmak üzere üç öğesi vardır.

YENİLİK VE BİLGİ - İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  KAVRAMLARI VE 
İŞLETMELERİN ETKİLEŞİMİ 
Küresel rekabet süreçlerinde başarılı olmak için işletmeler ve ülkeler ekonomik 
ve sosyal gelişim hedeflerine ulaşmak için yenilikten ve yenilik stratejilerinden 
yararlanmaktadırlar. Joseph Schumpeter’e göre yenilik, teknik gelişme veya yeni 
kaynakların gelişimidir. Peter Drucker’ a göre yenilik, verimlilikte yeni bir boyut 
yaratan değişimdir. OECD ve Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Oslo Kılavuzuna 
göre yenilik, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş bir mal ya da hizmetin veya 
sürecin, yeni bir pazarlama sürecinin ya da yeni bir örgütsel yöntemin işletme 
içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde uygulanmasıdır. 
(www.izmirkumelenme.org/index.php/yenilik/yeniliknedir)

Yenilik ve Bilgi - İletişim 
Teknolojileri Stratejisi
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Yenilik, yenilik faaliyetleri, yenilikçi firma gibi temel yenilik kavramlarını sis-
tematik bir şekilde tanımlayan Oslo Klavuzu, Eurostat ve OECD tarafından or-
taklaşa geliştirilmiştir. Oslo Kılavuzu, bilim, teknoloji ve yeniliğe yönelik verilerin 
ölçümü ve yorumlanmasına adanmış olarak sürekli geliştirilen Ar-Ge, küreselleş-
me göstergeleri, patentler, bilgi toplumu, bilim ve teknolojide insan kaynakları ve 
bioteknoloji istatistiklerini kapsayan kılavuzların bir parçasıdır. Oslo Kılavuzu, 
yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması ilkelerini sunmaktadır (OECD, 
Oslo Kılavuzu, 2005:3-6).

Yenilik, bir işletmenin en genel anlamda üç temel faaliyetinin (işlevinin) yöne-
timine etki yaparak değişiklik yaratır, değişikliğe neden olur (Betz, 2001:8): 

(1) Ürün çeşitleri ve işletmelerin ürün ve/veya hizmet tarzı
•	 Ürün	tasarımı	
•	 Üretim	sistemleri
•	 Teknik	beceriler
•	 Malzeme	ve	sermaye	donanımı

(2) İşletmenin hizmet ettiği müşteri ve pazar türleri
•	 Müşteri	tabanı
•	 Müşteriye	yönelik	uygulamalar
•	 Dağıtım	ve	hizmet	kanalları
•	 Müşteri	bilgileri	ve	iletişim	tarzları

(3) İşletmenin yönetimine yönelik faaliyetler (www.izmirkümelenme.org/ye-
nilikceşitleri)
•	 Yeni	örgütsel	yapı
•	 Ekip	çalışması
•	 Yalın	örgüt
•	 Araştırma	kurumlarıyla	işbirliği
•	 Biçimsel/biçimsel	olmayan	ekipler
•	 Bilgiye	erişim	yöntemleri
•	 Pazarlama	ve	üretime	yeni	bilgi	akış	sistemleri

Üretim ve pazar faaliyetleri bağlamında yenilikleri dörde ayırabiliriz (Betz, 
2001:8):

(1) Var olan üretim ve pazar faaliyetlerini, yetkinliklerini koruyan teknolojik 
yeniliğe, normal yenilik denir.

(2) Var olan üretim faaliyetlerini ve yetkinliğini korurken pazar faaliyet ve yet-
kinliğini değiştiren teknolojik yeniliğe pazar nişi yaratan yenilik denir.

(3) Var olan üretim yetkinliği ve faaliyetini ortadan kaldırırken pazar yetkinli-
ğini ve faaliyetlerini koruyan teknolojik yeniliğe, devrimci yenilik denir. 

(4) Hem üretim hem de pazar yetkinliği ve faaliyetlerini devre dışı bırakan ye-
niliğe mimari yenilik denir. İnternet yeniliği buna örnektir.

Buradaki yenilik türlerinin tamamı yeniliklere adapte olmak, çevreye uymak 
ya da çevreyi değiştirmek odaklıdır. Fırsat yakalamak, fırsat yaratmak için şirket 
ve işletmelerin bu yenilikleri takip edip gereğini yapmaları gerekmektedir.

Günümüzde pek çok işletme normal ve pazar nişi yaratan yeniliklerden yarar-
lanmıştır. Ancak mimari ve devrimci yenilikten yararlanmak aynı düzeyde olma-
mıştır. Bu nedenle de çok sayıda işletme yok olmuş, çok sayıda işletme de piyasaya 
girmiştir. Pek çok işletmenin devrimci ve mimari yenilikten yararlanamamasının 
temel nedenleri aynı kaynakta şu şekilde vurgulanmıştır:

Oslo Kılavuzu, yenilik 
verilerinin toplanması ve 
yorumlanması ilkelerini sunar.

Normal yenilik: Var olan 
üretim ve pazar faaliyetlerini, 
yetkinliklerini koruyan 
teknolojik yenilik.

Pazar nişi yaratan yenilik: 
Var olan üretim faaliyetlerini 
ve yetkinliğini korurken 
pazar faaliyet ve yetkinliğini 
değiştiren teknolojik yenilik.

Devrimci Yenilik: Var olan 
üretim yetkinliği ve faaliyetini 
ortadan kaldırırken pazar 
yetkinliğini ve faaliyetlerini 
koruyan teknolojik yenilik. 

Mimari yenilik: Hem üretim 
hem de pazar yetkinliği 
ve faaliyetlerini devre dışı 
bırakan yenilik. 
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•	 Kaynak	bağımlılığı,
•	 Yeni	oluşan	pazarların	başlangıçta	küçük	görülmesi,
•	 Köklü	yeniliklerin	nihai	ve	çarpıcı	yararlarının	başlangıçta	görülememesi,
•	 Köklü	yeniliklerin	mevcut	pazarlara	başlangıçta	çekici	gelmemesi.
Bilgi-iletişim teknolojileri, mal ve hizmet tasarımı ve üretimine yeni boyut ka-

zandırarak, örgüt hiyerarşisini düzleştirerek (basık ve yatay kılarak), iş modelleri-
ni saydamlaştırarak ve ekip çalışmasını öne çıkararak yönetim tarzlarını katılımcı 
kılarak iş stratejilerini, iş stratejileri tasarımını (mimarisini) etkilemiştir.

İşletmelerin Stratejik Yönetim açısından bilgi - iletişim teknolojileri etkileşim-
leri şu şekilde mümkün olabilmektedir:

•	 Bir	işletme,	bilgi	-	iletişim	teknolojilerini	mal	ve	hizmetleri	temin	amacıyla	
kullanıyor olabilir. (Örneğin Hewlett Packard) 

•	 Bir	 işletme	mal	ve	hizmet	üretip	pazarlarken	bilgi	 -	 iletişim	teknolojisini	
çekirdek teknoloji olarak kullanabilir. (Amazon)

•	 Bir	işletme	mal	ve	hizmet	üretirken	ve	tasarlarken	bilgi	-	iletişim	teknolo-
jisini	denetleyici	teknoloji	olarak	kullanabilir.	(Örneğin	Ford	Motor	Şirketi	
ve	CAD-CAM-Bilgisayar	Destekli	Tasarım,	Bilgisayar	Destekli	İmalat’dan	
yararlanan tüm işletmeler.)

•	 Bir	işletme	mal	ve	hizmetlerini	müşteri	çekmek	için	bilgi-iletişim	teknolo-
jilerinden pazarlama aracı olarak yararlanıyor olabilir. (Örneğin web sayfa-
ları, İnternet ortamından satış)

Bu yönüyle Stratejik Yönetim açısından tüm şirketler, uluslararası düzeyde, şirket 
düzeyinde ve özellikle de işletme ve operasyonel düzeyde stratejileri yenilik ve bilgi 
- iletişim teknolojileriyle bütünleştirmek durumundadırlar. Dolayısıyla yenilik ve 
bilgi - iletişim teknolojileri stratejisi hem bağımsız hem de geçişli stratejidir.

Şimdi	sırasıyla	yenilik	ve	bilgi	-	iletişim	teknolojileri	stratejileri	üzerinde	du-
racağız.

YENİLİK STRATEJİSİ
Yenilik stratejisi, çoğunlukla üretim pazarlama faaliyetleri yönetimi ile ilgilidir; 
Pazarı analiz edip, uygun mal ve hizmet üretmek gerekirse yenilikler yapmak ya 
da pazarı analiz ederek uygun pazar dilimlerini seçip yenilikler yaparak bunları 
üretip pazara sunmaktır.

Yenilik, toplumun kalkınmasını sağlayan özel bir değişiklik türüdür. Yenilik 
şirketler, işletmeler ve kâr amaçsız tüm örgütler için ise stratejik yönetimin büyü-
me ve değişme amacına hizmet eden yegâne stratejidir. Zira yeniliği ilk piyasaya 
getiren işletme karlılık açısından çok iyi duruma gelirken, ülke ise kronik sorun-
larına çareler üretir. Sözgelimi Almanya, Fransa Hollanda, İsviçre gibi ihracatı 
ithalatından oldukça yüksek ülkelerde bu artışın yegâne nedeni yenilikçi ürünlere 
dayalı ihracattır. Yenilik ihtiva eden ürünlerin katma değeri yüksek olduğu için 
geliri de yüksektir. Temel neden ve üstünlük buradadır.

Türkiye’nin 2017 yılı ihracatı ve ithalatı ne kadardır ve ihracatın ithalatı karşılama 
oranı neden düşüktür? 1
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İnternet’in Anlamı ve İşlevleri 
Temelde bir değişiklik yaratan yenilik türü olarak İnternet, bilgisayarların bir ağ içe-
risinde birbirlerine nasıl bağlanacağına ilişkin teknik bilgi ve iletişim teknolojisidir.

İnternet farklı yerlerdeki insanların, işletmelerin, kuruluşların, örgütlerin bir-
biriyle bilgisayarlar aracılığıyla iletişim kurmalarına olanak sağlayan bir dona-
nım, bağlantı ve yazılım sistemidir. Bu teknoloji ve sistem topluma yeni ve anlam-
lı yetkinlik kazandıran bir yeniliğin özüdür.

Yapılan bir araştırmaya göre internet ve e-ticaretin ulaştığı ekonomik düzey 
Türkiye ve dünyada şöyledir (www.habersarayı.com.tr):

“The	Boston	Consulting	Group	(BCG	,Boston	Danışmanlık	Şirketi)	 tarafın-
dan hazırlanan rapora göre 2018 yılında G20 ülkelerinde internet ekonomisinin 
büyüklüğü 2.5 trilyon dolardır. BCG tahminlerine göre 2020’de dünyada 4 milyar 
internet kullanıcısı olacak ve G20 ülkelerinde internet ekonomisinin büyüklüğü 
5 trilyon doları bulacaktır. Aynı rapora göre Türkiye’de internet ekonomisi yıllık 
ortalama %17 oranında büyümektedir. Türk internet kullanıcıları interneti ço-
ğunlukla sosyal medya, elektronik posta gönderimi, internet bankacılığı ve online 
alışveriş için kullanılmaktadırlar. Bu da bankacılık, perakendecilik ve sigortacı-
lık sektöründe çarpıcı değişiklikleri gündeme getircektir. TUBİSAD’a (Türkiye 
Bilişim Sanayicileri Derneği) göre Türkiye’de 2017 yılında E-Ticaretin boyutu 
yüzde 37 artarak 42.2 milyar Tl’ye ulaşmıştır. E-Ticaretin toplam perakende için-
deki payı Türkiye’de yüzde 4.1 iken,gelişmiş ülkelerde yüzde 9.8,gelişmekte olan 
ülkelerde ise yüzde 4.8’dir (Webrazzi.com.2018/5/22).

İnterneti en çok kullananlar aynı rapora göre 18-24 ve 35-44 yaş aralığındadır.
Arjantin’den sonra sosyal ağ kullanımında ikici olan Türkiye’de kullanıcıların 

%39’u iletişim, %22’si eğlence, %11’i iş, %9’u eğitim ve haber takibi, %4’ü insan-
larla tanışmak, %3’ü içerik paylaşmak için sosyal medyayı kullanırlar.

Türk sosyal ağ kullanıcılarının %34’ü sosyal ağları yeni insanlarla tanışmak 
için kullanırken, %58’i sosyal ağ içi link paylaşımı, %49’u sosyal ağ dışı link pay-
laşımı yapıyor, %38’i ise sosyal ağlara video yüklüyor.

İnternetten araştırılarak satın alınan mal ve hizmetlerin, toplam değeri 50 mil-
yar TL’yi geçiyor.

Online reklam harcamalarının toplam reklam harcaması içindeki oranının 
2020 yılında %20’e ulaşması bekleniyor. Televizyon ve gazeteden sonra en çok 
reklam harcaması internetten yapılıyor, tutar 3,4 milyar TL olarak öngörülüyor 
2020 yılında. 

Aynı raporun dayandığı araştırmaya göre Türkiye’de interneti pazarlama, te-
darik faaliyetlerinde kullanan işletmelerin yıllık satışları %17 oranında artmakta 
iken, sınırlı kullananların satışları %11 oranında artmaktadır. Kullanmayanların 
satışlarında %8’lik düşüş olmuştur.”

Yenilik Stratejisinin Başarı Koşulları
Yenilik stratejilerine geçmeden önce başarılı yenilik stratejileri için koşullar şu 
şekilde vurgulanabilir (Akman ve Eriş, 2008: 93-105):

•	 Başarısızlığa	tolerans
•	 Ödüllendirme
•	 Sahiplik	duygusu
•	 Bürokratik	yapının	çözülmesi
•	 Hızlı	uygulama
•	 İletişime	açıklık
•	 Farklı	kültürden	insan	kaynaklarının	istihdam	edilmesi
•	 Psikolojik	ortam

Temelde bir değişiklik 
yaratan yenilik türü olarak 
internet, bilgisayarların bir 
ağ içerisinde birbirlerine nasıl 
bağlanacağına ilişkin teknik 
bilgi ve iletişim teknolojisidir. 
İnternet farklı yerlerdeki 
insanların, işletmelerin, 
kuruluşların, örgütlerin 
birbiriyle bilgisayarlar 
aracılığıyla iletişim 
kurmalarına olanak sağlayan 
bir donanım, bağlantı ve 
yazılım sistemidir, internet 
sistemidir. Bu teknoloji ve 
sistem topluma yeni ve 
anlamlı yetkinlik kazandıran 
bir yeniliğin özüdür. 
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Türkiye’de katma değeri yüksek ürünler ve sektörler konusunda bilgi veriniz. 

YENİLİK STRATEJİSİNİN ÖGELERİ 
Yenilik stratejisinin öğeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır:

•	 Teknolojik	yenilik,
•	 Stratejik	Pazar	analizi
•	 Pazar	nişleri
•	 Ürün	tasarımı
Bunlar aşağıda açıklanmıştır (Betz, 2001:339-355).

Teknolojik Yenilik
Teknolojik yenilik, bu yönüyle yeni sektörler ve iş faaliyetlerinin ortaya çıkmasına 
ve pazarların gelişmesine fırsat yaratır. Bu fırsatlar, müşterilere uygulamalarında 
yeni işlev yeteneği sistemlerinden yararlanma olanağı sağlayan mal ve hizmet-
ler sunmaktan geçmektedir. Sözgelimi İnternetin ilk kullanıldığı dönemlerde pek 
çok farklı müşteri uygulaması vardı. E-posta, perakende alışveriş işlemleri, şirket-
ler arası satış (B2B, Business to Business,), eğlence, uzaktan eğitim vb. Bu da yeni 
mal ve hizmetler ve sektörler demektir.

Bu yenilikler işlev yeteneği kazandıran temel nitelikteki yeniliklerin yeni ürün 
ve sektörler bağlamında yeni görüşler, yeni iş kolları, yeni iş üniteleri oluşturul-
masına katkı sağlayacaktır.

Yeni teknik fikirlerin, süreçsel ve yönetsel fikirlerin teknoloji, ileri teknoloji 
ürün ve hizmetleri olarak satışı ticari yeniliktir. Ekonomide yani bir işlev ve yete-
neği yaratma ve yerleştirmeye yönelik bu iki evrenin hepsine birden de teknolojik 
yenilik denir. Bir başka deyimle teknolojik yenilik, bir ekonomiye yeni işlev yete-
nekleri getirmek ve bunları ticarileşleştirip pazara taşımaktır. Bu bağlamda yeni-
lik insanların sorunlarını çözecek, gelişimini sağlayacak, işlemleri kolaylaştıracak, 
çabuklaştıracak hale getirmektir. Aksi takdirde bilgi sadece bilgi için geliştirilmiş 
olur. Halbuki bilgi insan içindir. Bu bilginin hizmet olarak insanlara sunulması 
şirketler aracılığıyla uygulandığı için de ticarileşmesi bu boyutta karşımıza çık-
maktadır. Bu yönüyle bilimsel araştırma çalışma sonucundaki bilginin yenilikten 
farkı da budur. Bilimsel bilgiye işlevsellik kazandırmak bir başka deyimle de bi-
limsel bilginin insanların sorunlarının çözümüne uyarlanması, gelişimine katkı 
sağlayacak hale getirilmesi, insanların işlerinin kolaylaştıracak ve çabuklaştıracak 
hale getirmesi yeniliktir. Dolayısıyla da yenilik geliştirme ve sorun çözümüne kat-
kı sağlamaktır.

Stratejik Pazar Analizi
Pazarda bir nişin oluşması fiyat ve performans boyutlarının şekillendirilmesiyle 
başlar. Bu da stratejik pazar analizini müşteri gözüyle yaparak pazar dilimlerini 
(bölümlerini) daha derinlikli tanıma olanağı verir.

Bir iş sistemindeki temel dönüşüm, tedarikçiden alınan malzemelere üretim 
sürecinde katma değer ekledikten sonra, bu ürünlerin müşterilere satılmasıyla 
gerçekleştirilir. Bir iş sistemi, mal ve hizmetlerini müşterilere satmak suretiyle 
müşterilerle karşılıklı etkileşime girer. İş sistemi yürüttüğü katma değer faaliyeti 
ve müşterilere satmak üzere ürün ve hizmetler tasarlar, üretir ve satar.

Bir bilgisayar sistemi veri girdilerini analitik çıktılara dönüştüren bir üründür. 
Bir otomobil sistemi, insanları ve malzemeleri karada bir yerden başka bir yere 

2

Yenilik stratejisinin öğeleri, 
teknolojik yenilik, stratejik 
pazar analizi, pazar nişleri ve 
ürün tasarımından oluşur. 

Teknolojik yenilik, bir 
ekonomiye yeni işlev 
yetenekleri getirmek ve 
bunları ticarileşleştirip pazara 
taşımaktır.
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taşıyan üründür. Bir uçak sistemi insanlarla malzemeleri havayoluyla bir yerden 
başka bir yere taşıyan üründür.

Bir iş birimini (dolayısıyla iş ya da işletme stratejisini) bir üretim sistemi olarak 
da görmek gereklidir. Üretim sistemlerine örnek olarak kimyasal madde üretim 
sistemleri, entegre devre çip üretim sistemleri, telefon sistemleri, hava taşımacılığı 
sistemleri hizmetleri, İnternet servis sağlayıcı sistemleri sayılabilir. Pazar sistemi 
ise bir iş sisteminin sattığı ürün ve hizmetleri satın alan müşteri kümelerini içerir.

Müşterin	ürünlerini	kullanma	biçimlerini	de	sistemler	olarak	görmek	gerekir.	
Uygulama sistemi, araç sistemi ve işlevsel sistem vb. 

Uygulama sistemi, bir ürün kümesinin müşteriye kazandırdığı işlev yeteneğini 
tanımlar (örneğin İnternet). Araç sistemi, müşterinin bir uygulama sistemi aracı-
lığıyla edindiği kullanım araçlarını ifade eder (örneğin Web tarayıcıları). İşlevsel 
sistem ise, müşterinin, uygulama ve araç sistemini değer ifade eden bir fayda sağ-
lamak	için	kullanabileceği	faaliyet	kümesidir.	Müşteriler	aynı	ürünü	çoğunlukla	
farklı amaçlar için kullanırlar. Örneğin bir kişiye bilgisayar, eğlence için, iş için, 
eğitim için kullanılabilir.

Pazar Nişleri
Bütün	pazarlar	heterojendir.	Müşterilerin	gereksinimleri,	fiyat	duyarlılıkları,	este-
tik anlayışları birbirlerinden tamamen farklıdır. Bu bağlamda pazarları, homojen 
pazar dilimleriyle ayırarak belirli bir müşteri kesimi (pazar dilimi, bölümü) veya 
pazar nişi için doğru ürün çeşidini doğru fiyatla tasarlayıp üretmek önem kazanır.

Ürün ya da hizmetler bu bakımdan dörde ayrılabilir. Burada fiyat ve perfor-
mans olmak üzere iki faktöre göre mal ve hizmetler dilimlenir, homojenleştirilir.

Bazı müşteriler yüksek performansa sahip ürünü tercih edip bedelini öderler. 
Buna yüksek performanslı pazar nişi denir. Bazı müşteriler düşük fiyatla standart 
ürüne duyarlıdırlar. Buna düşük performanslı pazar nişi denir. Bazı müşteriler dü-
şük fiyatla kaliteli ürün arayışına girerler ve bulup alırlar. Buna da kaliteli ürün 
pazarı nişi denir. Bazı müşteriler de moda eğilimine düşük performanslı ürüne 
yüksek fiyatlar öderler ki buna da moda pazar nişi denir.

Kaliteli ürün pazar nişinde üretim yapan işletmelerin; maliyetleri düşük ve 
verimlilikleri yüksek olmalıdır. ABD pazarına giren Japon otomobilleri buna ör-
nek gösterilebilir. Nüfusun değişimi ve yaşlanması, sağlık sektörünü ve emeklilere 
yönelik, yaşlılara yönelik bakım hizmetlerini öne çıkarmıştır.

Şekil 5.1

Pazar Nişleri

Kaynak: Betz F. 
(2001), (Çev. Ümit 
Şensoy), Yönetim 
Stratejisi, TÜBİTAK 
Bilim Kitapları, 
Ankara.
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Tasarım yeniliği konusunda lider olanlar modadan yararlanırlar.
Benzer şekilde fiyat bağlamında pazar nişlerini (dilimlerini) üçe ayırabiliriz 

(Bowman,1990:66-70):
Pazar Dilimi 1: Bu dilimdeki müşteriler standart ürünü talep ederler, fiyata 

oldukça duyarlıdırlar.
Pazar Dilimi 2: Fiyat aşırı duyarlı dilimdeki müşterilerden belirgin olarak 

farklın bir ürün talep ederler ve biraz daha fazla bir fiyat ödeyebilirler. Özel bek-
lentileri karşılandıkça fazla fiyat için sorun çıkarmazlar. 

Pazar Dilimi 3: Bu pazar diliminde yer alan müşteriler benzersizlik, yenilik, 
seçkinlik isterler ve yüksek fiyatı ödemeye hazırdırlar. Fiyata duyarlı değildirler.

Örneğin yukarıdaki üç pazar dilimini esas alarak hava yolu taşımacılığı ala-
nındaki müşterileri de üç gruba ayırabiliriz:

Pazar dilimi 1: Fiyat düşükse uçak içi konfora ve rahatlığa önem vermeyebilir-
ler. Öğrenciler ve düşük gelirli aileler bu gruba girerler.

Pazar dilimi 2: İş amaçlı ve tatil amaçlı uçuşlar bu gruba girer. Daha fazla ra-
hatlık ve konfor önemlidir ve aradıkları konforu bulmak kaydıyla standart fiyatın 
biraz üzerinde fiyat ödeyebilirler. 

Pazar dilimi 3: VIP (Very Important Person-çok önemli kişi) müşteriler olarak 
isimlendirilirler. Hızlı yer hizmetlerine, ayrıcalığa, lüks uçak içi hizmet ve rahatlı-
ğa önem verirler. Yüksek fiyat önemsizdir.
Bu üç pazar dilimi için bir noktadan bir başka noktaya uçuş fiyatı Türkiye özelin-
de 200 TL, 300TL ve 800 TL olarak belirlenebilir.

Ürün Tasarımı
Bir işletmenin bir müşteri pazarına başarılı şekilde hitap edebilmesi müşterinin 
isteğine uygun ürün tasarımına (yenilik tasarımına) bağlıdır. Bunun için müşteri-
nin ürün kullanırken seçeceği uygulama, araç ve işlev biçimine bakılmalıdır.

Müşterinin	gözüyle	ürün	tasarımını	şu	faktörler	yönlendirir:
•	 İşlevsellik
•	 Performans
•	 Verimlilik
•	 Güvenilirlik
•	 Dayanıklılık	ve	onarılma	düzeyi
•	 Güvenlik	ve	çevre
•	 Orijinallik
Bunların yanı sıra müşteri tipi, uygulama, özellikler, dağıtım kanalı ve reklam, 

fiyat da ürün tasarımını yönlendirir. Ayrıca müşteri için ifade ettiği değer de ta-
sarımı yönlendirir.

Yenilik ve Yenilik Stratejilerinin Avantajları
Yenilikçi olmanın ve yenilik stratejisini takip etmenin toplum, vatandaşlar, ül-
keler, şirketler, işletmeler ve en genel anlamda örgütler için avantajları şöylece 
sıralanabilir (www.izmirkumelenme.org):

•	 Verimlilik	artışı
•	 Düşük	maliyet
•	 Artan	kâr	(işletmeler	için)
•	 Piyasaların	gelişimi
•	 Artan	bilgi
•	 Refah	artışı
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•	 Yükselen	refah	artışı
•	 Demokrasi	gelişimi
•	 Artan	istihdam

BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ STRATEJİLERİNİN  
İŞLETMELER İÇİN ANLAMI VE TANIMLAMALAR
Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisinin bir şirket ya da işletme için üç temel anla-
mı şudur:

(1) Elektronik ticaretten yararlanma
(2) Önceki bilgi-iletişim teknolojileri sistemini güncellemek ve/veya yenile-

mek (bilgisayar ve iletişim mimarisi, yazılım, donanım ve kullanım beceri-
lerinde değişim)

(3) İş faaliyetlerinin bütün alanlarındaki bilgi-iletişim teknolojileri sistemini 
iyileştirmek (işletmelerin operasyonel düzeyindeki faaliyetlerini bilgi-ileti-
şim teknolojileriyle ilişkilendirerek entegre etmek, eş anlatımla ürün, üre-
tim, finansman, pazarlama stratejilerine bilgi iletişim teknolojilerini enteg-
re etmek)

Bilgi-iletişim teknolojisi yazılım, donamın ve bağlantılar yardımıyla işleyen 
bir teknolojik sistem (teknik yön) olduğu kadar, malzeme temini, ürünlerin üre-
tilmesi, müşterilerden sipariş alınması, ürünlerin müşterilere sevki, ödemelerin 
toplanması gibi süreçlerini kolaylaştıran ve kontrol eden bir sistem (iş süreçleriyle 
ilgili yön) olarak bilinmelidir.

BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ STRATEJİSİNİN ÖGELERİ
Ticaretten yararlanmayı, önceki bilgi-iletişim teknolojileri sistemini güncellemek 
ve/veya yenilemeyi, iş faaliyetlerinin tüm alanlarındaki bilgi-iletişim teknolojileri 
sistemini iyileştirmeyi bilgi-iletişim teknolojileri stratejilerinin öğeleri olarak in-
celeyelim (Betz,2001:428-460).

Elektronik Ticaretten Yararlanmak
Elektronik ticaret, birçok iş sektöründe yararlanılmış ve birçok iş sektörünün ya-
ratılmasına aracılık etmiştir. Bu sektörler şunlardır:

(1) İnternet
•	 İnternet	portal	hizmetleri	(Google)
•	 İletişim	hizmetleri	(AT	&	T,	Telekom)

(2) Perakende satış (Amazon,)
•	 Tüketici	ürünleri

(3) Pazarlar 
•	 Ticari	malzeme	temini	(B2B)
•	 Müzayedeler	(çeşitli	malzeme	alım	ve	satımı)

(4) Finans
•	 Finansal	ürün	alım-satımı	(hisse	senedi,	tahvil)
•	 Finans	hizmetleri	(bankacılık,	kredi,	hipotek)

(5) Enformasyon
•	 Rezervasyon	(seyahat,	oteller)
•	 Arama	ve	sorgulama

(6) Eğlence 
•	 Haber,	müzik,	TV	vb.
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(7) Eğitim 
•	 Yüksek	öğretim,	önlisans,	lisans	ve	yüksek	lisans	programları
•	 Çevre	eğitimi,	sertifika	programları

Bilgi- iletişim teknolojileri alanında dünyadaki öncü global şirketler hangileridir? 
Güncel piyasa değerleri konusunda bilgi veriniz. 

E-Ticaretin Teknik ve İş Yönü

Teknik Yön
Teknik yön WEB tasarımı ile başlar. WEB sitesinin genel görünümünü, sunulan 
ürünler,	müşterilerin	siteyle	etkileşimini,	mal	alım-satım	işlevi	denetler.	Müşteri,	
alım-satım işlemi yaparken, sipariş alma işleviyle sipariş kaydı geçer ve operasyon 
yönetimi bilgilendirilerek ürün stokunu yönlendirmesi ve sipariş ürünü sevk et-
mesi sağlanır. Bunun ardından operasyon yönetimi ürün stokunu gözden geçirir 
ve	gerekli	görürse	tedarikçilere	yeni	ürün	siparişi	verir.	Müşteri	satın	alma	işlemi-
ni tamamlayınca, ödeme ve güvenlik işlevi devreye girerek müşterinin kartından 
fatura	bedelini	tahsil	eder.	Müşteri	hizmetleri	işleviyle	müşterinin	gerçekleştirdi-
ği alımlar kayda geçirilerek, sonraki iletişimlerde kullanılmak üzere, depolanmış 
bilgi	olarak	saklanır.	Muhasebe	işlemi,	satın	alım	işlemlerinin	ve	operasyon	gider-
lerinin hesaplanmasıyla ilgilidir. İş faaliyetlerinin bütünü bir sisteme entegrasyo-
nu işleviyle bütünleştirilir. 

İş Faaliyetleriyle İlgili Yön
E-ticaretin iş faaliyetleriyle ilgili yönü şu şekilde açıklanabilir:

İnternet üzerinden e-ticaret bir pazarlama işlevi faaliyetidir. Bunun için tasarla-
nan enformasyon sistemi (WEB) bilgilendirme, müşteri çekme, değer katma ve kar 
elde etmekten oluşan pazarlama yetkinliklerinin, gereklerini yerine getirmelidir.

(1) Müşteri Çekme
 Bunun için ilgili müşterilerin dikkatini çekmek, gereksinimlerini sapta-

mak, isteklerini bilmek ve siteyi bulmalarını temin etmek gerekir.
(2) Bilgilendirme
 Bilgilendirme, müşteriyi sitede kalmaya ikna etmektir. Bunun için ilginçlik, 

berraklık, sitenin ürün/hizmetleri görünmeli ve kendisiyle ilgili olanı bula-
bilmelidir.

(3) Değer Katma
 E-ticaret WEB stratejisinin üçüncü strateji konusu, müşteriyi siteye bir 

değer elde etmek üzere getirmektir. Bu da sitedeki ürünlerden birini satın 
almasıyla, ya da siteye reklam verenlerden bir mal hizmet satın almasıy-
la gerçekleşir. Bunun için müşterilerin mal ve hizmetleri inceleme olanağı 
bulması, fiyatın cazip olması, ürünün uygun olması önemlidir.

(4) Kâr Elde Etmek
 Webe dayalı e-ticaret stratejinin dördüncü önemli ögesi siteden nasıl kar 

elde edileceğini belirlemektir. Gelir kaynakları site ziyaretçileri, reklamlar, 
ticari işlemlerdir. Ticari işlem gelirleri, reklam gelirleri, üyelik aidatları baş-
lıca gelir kaynaklarıdır. Bunun için gelirler, maliyetler, satış cirosunun (tah-
mini) belirlenmesi önemlidir.

Karlılığı arttırmada bir diğer önemli konu İnternet üzerinden diğer sitelere 
bağlanmak kolay ve mümkün olduğundan şirketler arası ittifaklardır. 

3

E-Ticarete yönelik iş 
stratejisinin bir teknik yönü, 
bir de iş faaliyetiyle ilgili yönü 
olmak üzere iki yönü vardır.
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Önceki Bilgi-İletişim Teknolojileri Sistemini Güncellemek ve/veya 
 Yenilemek
Miras	 alınan	 bilgi-iletişim	 teknolojileri	 sistemi	 bir	 şirketin	 operasyonları	 için,	
geçmişte kurulumu yapılmış eski sistemlerdir. Bilgi-iletişim teknolojileri alanın-
da teknoloji sürekli değiştiği için sistemlerin teknolojik ömrü ekonomik ömür-
lerinden önce doğmaktadır. Eş deyimle yazılımlar ve yazılımları çalıştırmak için 
kullanılan donanımlar geçerliliğini yitirebilir. Bunun için bilgi-iletişim teknoloji-
lerindeki ilerlemeleri ön görmek, iyileştirmeleri yapmak, süreçlerin denetimi için 
gerekli yeniden yapılandırmaları belirlemek gereklidir.

Şirketlerin	veya	işletmelerin	değiştirilebilmesi	belirlenecek	operasyon	ve	yö-
netim faaliyetleri bağlantılı bilgi-iletişim teknolojileri sisteminin ögeleri şunlar 
olabilir:

(1) Destek Operasyonları
•	 Proje	yönetimi	yazılımı
•	 Bilgisayar	destekli	tasarım	ve	mühendislik	sistemleri	yazılımı
•	 Personel	kayıtları	yazılımı
•	 Eğitim	yazılımı
•	 Pazarlama	analizi	yazılımı
•	 Maliye	analiz	yazılımı
•	 Yatırım	yönetimi	yazılımı

(2) Dönüştürme Operasyonları
•	 Malzeme	kaynakları	planlama	yazılımı
•	 Üretim	programları	düzenleme	yazılımı
•	 İmalat	yazılımı
•	 Stok	kontrol	ve	dağıtım	yazılımı
•	 Satış	noktaları	yazılımı

(3) Kontrol Operasyonları
•	 Bağlantılı	veri	tabanı	yazılımı
•	 Hesap	tabloları	yazılımı
•	 Muhasebe	sistemi	yazılımı
•	 Planlama	ve	bütçe	yazılımı
•	 İdari	enformasyon	ve	kontrol	yazılımı
•	 Elektronik	sipariş	sistemi	yazılımı

(4) Yönetim Faaliyetleri
•	 Yönetim	veri	tabanı
•	 Tablo	yazılımı
•	 Elektronik	posta	yazılımı
•	 Telefon	sistemleri	yazılımı
•	 Telekonferans	sistemi	yazılımı
•	 İnternet	tarayıcıları
•	 Faaliyetleri	izleme	yazılımı
•	 CEO	veri	tabanı	ve	izleme	yazılımı

İş Faaliyetlerinin Bütün Alanlarındaki Bilgi-İletişim Teknolojileri  
Sistemini İyileştirmek
Bilgi-iletişim teknolojilerindeki ilerleme, işletmelerin operasyonlarında ve yöne-
tim anlayışlarında değişikliğe neden olduğu için verimlilik ve karlılık önem ka-
zanmaktadır. Bu da iş süreçlerini yeniden tasarımını gerektirir.
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Operasyonlarda iyileştirme ve bilgi-iletişim teknolojilerde iyileştirme yapmak 
için İşin Yeniden Tasarlanması ve Toplam Kalite Yönetiminden yararlanılmakta-
dır.	İş	faaliyetlerinin	yeniden	tasarımıyla	ilgili	olarak	TKY	ve	Reenginering	(işin	
yeniden tasarımı) şu alanda değişikliklere ve gelişmelere yol açabilmektedir:

•	 Mevcut	iş	operasyonlarını	tanımlama,	modelleme	ve	performansını	ölçmek
•	 İş	operasyonlarının	amaç	ve	işlevlerini	saptamak	
•	 İyileştirmeye	yönelik	amaç	ve	hedefleri	belirlemek	
•	 Bilgi-iletişim	teknolojilerindeki	değişiklikleri	gözden	geçirmek
•	 Yeni	tasarlanan	iş	süreçlerinin	gereksinimlerini	belirlemek	
•	 Yeni	bilgi-iletişim	teknolojileri	yardımıyla	işin	yeniden	tasarımı
•	 İş	süreçlerinin	ve	yeni	bilgi-iletişim	teknolojilerinin	yeni	iş	süreçlerine	nasıl	

uygulanacağını belirleme
•	 Yeni	iş	süreçlerini	uygulamak	için	yeni	bilgi-iletişim	teknolojileri	kullanıcı-

larının eğitimi
İş süreçlerini yeniden yapılandırma faaliyetlerinin odaklanacağı noktalar
Yeni bilgi-iletişim teknolojilerini kullanarak iş süreçlerini yeniden yapılandır-

ma faaliyetinin odaklanacağı noktalar; operasyonların üretkenliği, kalitesi, kapa-
sitesi, karşılık verme hızı ve esnekliği iyileştirme olmalıdır.

Bilgi-iletişim teknolojileri stratejilerinin yukarıda açıklanan üç öğesinin başa-
rıyla uygulanması için bilgi-iletişim teknolojileriyle ilgili iş süreçlerindeki yapılacak 
değişimler belirlenmeli, yapılacak değişikliklerin boyutu ve yararları ortaya konma-
lı, değişikleri uygulamak için projeler belirlenmelidir. İş süreçlerini bilgi teknolojile-
ri bağlamında yeniden yapılandırması konusunda genellikle işletmeler şu politika-
ları takip etmektedirler (www.google.com.tr’denKurtel-Eren,Elektronik ticaret için 
strateji geliştirmek,homes.ieu.edu.tr/kkurtel/documents/et-strateji.pdf):

•	 Radikal dönüşüm: Tüm süreçlerin kökenine inerek mevcut yapının ve sü-
reçlerin göz ardı edilerek yeni yolların tasarlanmasıdır. Bu İnternetin işlet-
me çalışmalarının merkezine yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. 

•	 Anahtar süreçlerin dönüşümü: İnternet teknolojileri kullanılarak işletme-
nin anahtar süreçlerinin dönüştürülmesidir.

•	 Eski yöntemlerle birlikte İnterneti de aynı amaçlarla kullanmak: Belli 
amaçların İnternet ortamına taşınarak iş süreçlerini değiştirmeyip eski 
yöntemlerle birlikte İnterneti de aynı amaçlı kullanmak.

•	 Bekle gör: Bazı işletmeler duyarsız kalıp sektördeki değişmeleri izlemek-
tedirler. Bu tip işletmeler son teknolojiye sahip olabilmek için değişimi 
ertelemekte ve beklemek, “pişman olma” ile sonuçlanmaktadır. Zira son 
teknolojiye sahip olmak adaptasyon ile öncekiyle etkileşimi gerekli kılar. 
Sürekli en son olanını beklemek anlamsızdır. Zira değişim bilgi teknoloji-
lerinde süreklidir.
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Özet
Yenilik ve bilgi - iletişim teknolojileri stratejileri-
nin önemini açıklayabilmek
 Yenilik ve bilgi - iletişim teknolojileri stratejileri 
hem bir bağımsız, ayrı strateji hem de stratejik 
yönetimde yer alan tüm stratejileri etkileyen 
geçişli, sirayetli stratejidir. Bu yönüyle strateji 
hiyerarşisinden ayrıca anlatılmaktadır. Bu geçiş-
sellik, yeniliğin ve bilgi - iletişim teknolojisinin 
bir işletmenin bir şirketin faaliyetlerine nüfuz 
ederek onların artı değer yaratma yeteneğine 
etki yapmasından kaynaklanmaktadır. Yenilik 
ve bilgi-iletişim Teknolojileri Stratejileri; yenilik 
stratejileri ve bilgi- iletişim teknolojileri strateji-
leri olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Ürün ve pazar faaliyeti bağlamında yenilik türle-
rini sıralayabilmek
 Yenilik temel olarak bir işletmenin üretim ve pa-
zarlama faaliyetlerini belirgin bir şekilde etkile-
mektedir. Başlıca yenilik türleri; normal yenilik, 
pazar nişi yaratan yenilik, devrimci yenilik ve 
mimari yenilik olarak sıralanabilir.

 Var olan üretim ve pazar faaliyetlerini, yetkin-
liklerini koruyan teknolojik yeniliğe, normal 
yenilik denir. Var olan üretim faaliyetlerini ve 
yetkinliğini korurken pazar faaliyet ve yetkin-
liğini değiştiren teknolojik yeniliğe pazar nişi 
yaratan yenilik denir. Var olan üretim yetkinliği 
ve faaliyetini ortadan kaldırırken pazar yetkinli-
ğini ve faaliyetlerini koruyan teknolojik yeniliğe, 
devrimci yenilik denir. Hem üretim hem de pa-
zar yetkinliği ve faaliyetlerini devre dışı bırakan 
yeniliğe mimari yenilik denir. İnternet yeniliği 
buna örnektir.

İşletmelerin stratejik yönetim açısından bilgi-ileti-
şim teknolojileri etkileşimlerini tartışabilmek
 İşletmelerin stratejik yönetim açısından bilgi - 
iletişim teknolojileri etkileşimleri şu şekilde ola-
sı olabilmektedir:
•	 Bir	işletme,	bilgi	-	iletişim	teknolojilerini	mal	

ve hizmetleri temin amacıyla kullanıyor ola-
bilir. (Örneğin Hewlett Packard) 

•	 Bir	işletme	mal	ve	hizmet	üretip	pazarlarken	
bilgi - iletişim teknolojisini çekirdek teknoloji 
olarak kullanabilir. (Amazon)

•	 Bir	işletme	mal	ve	hizmet	üretirken	ve	tasar-

larken bilgi - iletişim teknolojisini denetleyici 
teknoloji olarak kullanabilir. (Örneğin Ford 
Motor	Şirketi	ve	CAD-CAM	(bilgisayar	des-
tekli tasarım;, bilgisayar destekli imalat)’dan 
yararlanan tüm işletmeler.)

•	 Bir	işletme	mal	ve	hizmetlerini	müşteri	çekmek	
için bilgi - iletişim teknolojilerinden pazarlama 
aracı olarak yararlanıyor olabilir. (Örneğin web 
sayfaları, İnternet ortamından satış).

 İşletmelerin yeniliklerden yararlanmama neden-
lerini açıklayabilmek
 Pek çok işletmenin devrimci ve mimari yenilik-
ten yararlanamamasının temel nedenleri dört 
maddede şu şekilde vurgulanabilir:
•	 Kaynak	bağımlılığı,
•	 Yeni	oluşan	pazarların	başlangıçta	küçük	gö-

rülmesi,
•	 Köklü	yeniliklerin	nihai	ve	çarpıcı	yararları-

nın başlangıçta görülememesi,
•	 Köklü	 yeniliklerin	mevcut	 pazarlara	 başlan-

gıçta çekici gelmemesi.

Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisinin işletmeler 
için anlamını ifade edebilmek
 Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisinin bir şirket 
ya da işletme için üç temel anlamı şudur:
1. Elektronik ticaretten yararlanma
2. Önceki bilgi-iletişim teknolojileri sistemini 

güncellemek ve/veya yenilemek (bilgisayar ve 
iletişim mimarisi, yazılım, donanım ve kulla-
nım becerilerinde değişim)

3. İş faaliyetlerinin bütün alanlarındaki bilgi-
iletişim teknolojileri sistemini iyileştirmek 
(işletmelerin operasyonel düzeyindeki faali-
yetlerini bilgi-iletişim teknolojileriyle ilişki-
lendirerek entegre etmek, eş anlatımla ürün, 
üretim, finansman pazarlama stratejilerine 
bilgi iletişim teknolojilerini entegre etmek)

 Bilgi-iletişim teknolojisi yazılım, donamın ve 
bağlantılar yardımıyla işleyen bir teknolojik sis-
tem (teknik yön) olduğu kadar, malzeme temi-
ni, ürünlerin üretilmesi, müşterilerden sipariş 
alınması, ürünlerin müşterilere sevki, ödemele-
rin toplanması gibi süreçlerini kolaylaştıran ve 
kontrol eden bir sistem (iş süreçleriyle ilgili yön) 
olarak bilinmelidir. Yenilik stratejisinin teknolo-
jik yenilik, stratejik pazar analizi, pazar nişleri ve 
ürün tasarımı olmak üzere dört ögesi vardır.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisini aşa-
ğıdakilerden hangisi en iyi tanımlar?

a. Bağımsız strateji
b. Hem bağımsız bir strateji hem de geçişli stratejisi
c. İşletme stratejisi
d. Operasyonel strateji
e.	 Şirket	stratejisi

2. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi hangi 
strateji düzeyinde geçişli stratejidir?

a.	 Şirket
b. İşletme
c. Operasyonel
d. Uluslararası
e.	 Şirket,	İşletme,	Operasyonel,	Uluslararası

3. Var olan üretim faaliyetlerini ve yetkinliğini korur-
ken pazar faaliyet ve yetkinliğini değiştiren teknolojik 
yeniliğe ne ad verilir? 

a. Pazar nişi yeniliği
b. Normal yenilik
c. Devrimci yenilik
d. Hem devrimci hem de normal yenilik
e. İnternet yeniliği

4. İnternet yeniliği hangi tür yeniliğe girer?
a. Normal yenilik
b.	 Mimari	yenilik
c. Devrimci yenilik
d. Pazar nişi yeniliği
e. Teknolojik yenilik

5. Aşağıdakilerden hangisi pek çok işletmenin mimari 
ve devrimci yenilikten yararlanmamasının nedenleri 
arasında yer almaz?

a. Kaynak bağımlılığı
b. Yeni oluşan pazarların başlangıçta küçük gel-

mesi
c. Köklü yeniliklerin nihai ve çarpıcı yararlarının 

başlangıçta görülmemesi
d.	 Rekabet	olmaması
e. Köklü yeniliklerin mevcut pazarlara başlangıçta 

çekici gelmemesi

6. Boston Consulting Group araştırmasına göre 2020 
yılında dünyada İnternet kullanıcı sayısı kaça ulaşacak 
ve İnternet ekonomisinin büyüklüğü G20 ülkelerinde 
ne olacaktır?

a. 2 milyon kullanıcı 4,2 trilyon dolar ekonomik 
büyüklük

b. 4 milyar kullanıcı 5 trilyon dolar ekonomik bü-
yüklük

c. 5 milyar kullanıcı 5 milyar dolar ekonomik bü-
yüklük

d. 6 milyar kullanıcı 6 milyar dolar ekonomik bü-
yüklük

e. 4 milyar kullanıcı 4 milyar dolar ekonomik bü-
yüklük

7. Aşağıdakilerden hangisi yenilik stratejisinin öğesi 
değildir?

a. Teknolojik yenilik
b. Ekonomik büyüme oranı
c. Ürün tasarımı
d. Pazar nişleri
e. Stratejik pazar analizi

8. E-ticaret öğesi olarak Web’in aşağıdakilerden han-
gisini yerine getirmesi beklenmez?

a.	 Müşteri	çekme
b. Bilgilendirme
c. Yönetime katılma
d. Değer katma
e. Kâr elde etme

9. Aşağıdakilerden hangisi bilgi-iletişim teknolojileri 
stratejisinin öğesidir?

a. Normal yenilik
b.	 Mimari	yenilik
c. Teknolojik yenilik
d. Katılmalı yönetim
e. E-ticaretten yararlanma

10. Mevcut	 bilgi-iletişim	 teknolojileri	 sistemini	 gün-
cellemek ve yenilemek hangi stratejinin öğesidir?

a. Yenilik ve bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi
b. Yenilik stratejisi
c. Bilgi-iletişim teknolojileri stratejisi
d.	 Şirket	stratejileri
e. Uluslararası stratejiler
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Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

“Webrazzi E-Ticaret’in 2012 Konferansı”
Webrazzi E-Ticaret konferansında sık sık Türkiye’nin 
İnternet pazarında gözde ülkelerden biri haline geldi-
ği vurgulandı. Bu süreçte girişimci ve yatırımcıların 
ihtiyaç duyduğu strateji ve yenilikler de konferansın 
önemli tartışma konularındandı.
Doğan Online CEO’su Yenal Gökyıldırım İstanbul’un 
gözde alışveriş merkezlerinden birisi olan İstinye 
Park’ın 1.6 milyon ziyaretçi aldığını hepsiburada.com’a 
bunun beş katı ziyaretçi geldiğini belirtti.
Yenal Gökyıldırım E-Ticarette yeni trendlerin şu şekil-
de olduğunu vurguladı:
•	 Tek	noktada	alışveriş	ihtiyacı
•	 Mobil	uygulamalar
•	 Dijital	medya	pazarlaması
•	 Üyelik	üzerine	alışveriş	(sürekli	tüketilen	ürünlerde,	

özellikle çocuk bezi, tıraş kremi, jilet, vb. gibi tek-
rarlı alışverişlerde)

•	 Sosyal	alışveriş	(sosyal	medya	aracılığıyla	alışveriş)
•	 Tavsiyelerle	alışveriş,	tavsiyelerin	önem	kazanması
2011 yılında 700 milyon T olan cirolarını 2012’de 
1 milyar T’ye çıkarmayı planladıklarını belirten 
Gökyıldırım, stratejik üstünlük için, kopyalanmama, 
otomasyon, lojistik, teknoloji, tasarım ve yenilikçiliğin 
önemli yetkinlikler olduğunu vurguladı.

Kaynak: www.webrazzi.com

1. b Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu ye-
niden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Yenilik ve Bilgi-İletişim 
Teknolojisi Kavramları ve İşletmelerin 
Etkileşimi” başlıklı konuyu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise “Yenilik ve Bilgi-İletişim 
Teknolojisi Kavramları ve İşletmelerin 
Etkileşimi” başlıklı konuyu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Yenilik ve Bilgi-İletişim 
Teknolojisi Kavramları ve İşletmelerin 
Etkileşimi” başlıklı konuyu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. d Yanıtınız yanlış ise “Yenilik ve Bilgi-İletişim 
Teknolojisi Kavramları ve İşletmelerin 
Etkileşimi” başlıklı konuyu yeniden gözden ge-
çiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Yenilik Stratejisi” başlıklı 
konuyu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Yenilik Stratejisinin Ögeleri” 
başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “E-Ticaretin İş Faaliyetleri 
ile İlgili Yönü” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Yenilik ve Bilgi-İletişim 
Teknolojisi Kavramları ve İşletmelerle 
Etkileşimi” başlıklı konuyu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. c  Yanıtınız yanlış ise “Bilgi -İletişim Teknolojileri 
Stratejisinin İşletmeler için Anlamı ve 
Tanımlamalar” başlıklı konuyu yeniden gözden 
geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Türkiye’nin 2017 ihracatı 157 milyar dolar 
olmuştur,buna karşılık 2018 ithalatı  234 milyar dolar 
olmuştur.İhracatın ithalatı karşılama oranı  % 67’dir.
İthalatın çoğunluğu ara malı ithalatıdır.Bunun anla-
mı ihracat yapabilmek için ithalat yapmak gereklidir.
Bütün bunlar göstermektedir ki,yenilik temelli ve bilgi-
iletişim teknoloji temelli ihracatımız oldukça düşüktür.
Dolayısıyla hem işletmeler hem de ülke düzeyinde ih-
racatı artırmak için yenilik ve bilgi-iletişim teknolojile-
rine yatırım yapmak zorunluluğumuz bulunmaktadır.

Sıra Sizde 2
Çıktı/Girdi	kriterine	göre	Türkiye’nin	en	verimli	 sek-
törleri gemi ve hava taşıtları, kok kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürünleri, metalik olmayan diğer mine-
raller ile tıbbi aletlerle, hassas optik aletlerdir. Ancak 
bu sektörler, ihracatımızda %9’luk bir paya sahip iken, 
katma değer sıralamasında 15. ve 18. sırada bulunan 
tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin payı %40’dır. Bu 
nedenle ülkemizde yatırım teşvikleri belirlenirken ve 
altyapı oluşturulurken yüksek katma değer yaratan 
sektörlerin gözetilmesi gerekiyor (Kozanoğlu, Tekke, 
2008).
Ülkemiz için yüksek katma değerli sektör ve ürünlerin 
neler olduğunu temel olarak aşağıdaki başlıklarda sınıf-
lamak mümkündür (Sargın, 2008).
- Gen sanayi
-	 Maden	sektörü	ve	bor	mineralleri
- Bilişim sektörü ürünleri, pazarlamacılığı ve rek-

lamcılık
- Yazılım ile desteklenmiş, büyük sponsorlara sahip 

film sanayi
- Yazılım sektörü
- Sağlık sektörü, Kozmetik sanayi ve özel hastaneler
- Finans sektörü
- Bilim adamları ve Ar-Ge faaliyetlerine öncelik veri-

len ve yeterli derecede fonlanan üniversiteler
-	 Demir-Çelik	sektörü
- Elektronik ve makine imalat sektörü (İhracatta lo-

komotif olan sektörler)
- Tersane ve gemi sanayi
- Demiryolu taşımacılığı
- Uçak sanayi
- Nano-teknoloji
- Gayrimenkul yapımı, müteahhitlik
- Otomotiv sanayi

- Kentsel dönüşüm planı
- Enerji sektörü, su kaynakları ve beyaz eşya sanayi

Sıra Sizde 3
Microsoft	 :	 2018	 Ağustos	 piyasa	 değeri	 753	 Milyar	
Dolar.
Google (Ana şirket Alphabet’in): 2018 Ağustos  piyasa 
değeri	739	Milyar	Dolar.
Facebook	 :	 2018	 Ağustos	 	 piyasa	 değeri	 499	 Milyar	
Dolar-622 milyar dolardan ani düşüş-.
Apple : 2018 Ağustos  piyasa değeri  1 Trilyon Dolar.
Bu şirketlere gerçek global işletme denilmesinin nede-
ni, ürün ve hizmetlerinin tüm dünya insanları tarafın-
dan satın alma potansiyeli olmasındandır. 

Yararlanılan Kaynaklar
Akdemir, A. (2008). Vizyon Yönetimi. Ekin Kitapevi, 
Bursa.
Akdemir, A. (2018), Liderlik ve Vizyon Yönetimi, Beta, 
İstanbul
Akdemir, A. (2018) Genel İşletmecilik Bilgileri, Beta, 
İstanbul
Akman, G. Özkan, C., Eriş, H. “Strateji Odaklılık ve 
Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin 
Araştırması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen 
Bilimleri Dergisi Y.7, S.13, Bahar 2008/1.
Betz	F.	(2001),	(Çev.	Ümit	Şensoy),	Yönetim	Stratejisi,	
TÜBİTAK Bilim Kitapları, Ankara.
Bowmen, C. (1990). The Essence Of Strategic 
Management,	Prentice	Hall,	UK,	Exeter.

Yararlanılan İnternet Kaynakları
www.google.com.tr’den	 Kurter,	 Kaan	 ve	 Eren,	 Şaban	
Elektronik Ticaret için Strateji Geliştirmek; homes.ieu.
edu.tr/kutel/documents/et-strateji.pdf
www.google.com.tr’den iyifirma.blogspot.com/2008/ 
02firmalardan yenilikstratejileri
www.izmirkumelenme.org
www.habersarayi.com
www.webrazzi.com, 2018/5/22
www.bbc.com, (Ağustos,2018)
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Alternatif stratejilerin formüle edilmesindeki yöntemleri açıklayabilecek, 
Stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan ölçütleri sıralayabilecek,
Stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan yöntemleri açıklayabilecek,
Stratejilerin seçiminde karar aşamasındaki kritik konuları açıklayabilecek,
Stratejilerin seçiminde etkili olan örgütsel konuları tartışabilecek
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Başabaş	Analizi	
•	 BCG	Matrisi
•	 Fayda/Maliyet	Analizi	
•	 Geri	Ödeme	Dönemi	
•	 Iskonto	Edilmiş	Nakit	Akışı	

•	 Net	Nakit	Akışı	
•	 Sermaye	Kârlılığı	
•	 SWOT	Matrisi
•	 Yatırım	Değerleme

İçindekiler







Stratejik Yönetim Stratejilerin Analizi ve Seçimi

•	 GİRİŞ
•	 ALTERNATİF	STRATEJİLERİN	FORMÜLE	

EDİLMESİ
•	 STRATEJİLERİN	ANALİZİ	VE	

SEÇİMİNDEKİ	ÖLÇÜTLER
•	 STRATEJİ	SEÇİMİNDE	KULLANILAN	

YÖNTEMLER
•	 STRATEJİ	SEÇİMİNDE	KARAR	AŞAMASI
•	 STRATEJİ	SEÇİMİNDE	ETKİLİ	OLAN	

ÖRGÜTSEL	KONULAR

STRATEJİK YÖNETİM



GİRİŞ
Bundan önceki ünitelerde stratejik yönetimle ilgili temel kavramları, stratejik yöne-
tim sürecinin bileşenleri olan iç ve dış çevrenin analizi, stratejik amaçların ve hedef-
lerin belirlenmesi, stratejik alternatifler vb. konular üzerinde duruldu. Örgütlerin 
öngörülen amaçlarına ulaşabilmesi için birden fazla alternatif olabileceğini biliyor-
sunuz. Bu alternatifler örgütlerin, işletmelerin ölçeğine, yönetim ekibinin kabiliyet-
lerine, finansal durumuna, vb. unsurlara bağlı olarak daha da artacaktır. 

4. 5. ünitede de ele alındığı üzere uluslararası, kurum, işletme ve operasyonel 
düzeyde pek çok stratejik alternatif vardır. Örneğin birden fazla sektörde faaliyet 
gösteren işletmeleri olan bir şirketin satışlarını 5 yıl içinde %30 arttırmayı hedef-
lediğini varsayalım. Bu şirketin önünde lisans, franchising verme, diğer işletme-
lerle ortak girişimler oluşturma gibi uluslararası stratejiler; ileriye, geriye doğru 
dikey ve yatay büyüme, çeşitlendirme gibi şirket (kurumsal) stratejileri; maliyet 
liderliği, farklılaştırma gibi işletme stratejileri; yeni ürün geliştirme, Ar-Ge har-
camalarını arttırma, örgüt kültürünü değiştirme gibi operasyonel (fonksiyonel) 
stratejileri vardır. Bu noktada önemli olan, sözü edilen stratejilerden hangisinin 
ya da hangilerinin işletmenin “beş yıl içinde satışlarını %30 arttırma hedefini” 
gerçekleştirmesine en fazla katkıyı yapacağını belirlemektir. İşte bu ünitede al-
ternatif stratejilerin formüle edilmesi, analizi ve en uygun olanının seçimiyle ile 
konular ele alınmaktadır. İzleyen ünitelerde ise seçilen stratejilerin uygulanması 
ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi anlatılacaktır.

ALTERNATİF STRATEJİLERİN FORMÜLE EDİLMESİ
Stratejik yönetim yaklaşımı, işletmelerin rakiplerine göre daha üstün duruma gel-
me ve bu üstünlüklerini sürdürmelerini sağlamaya yöneliktir. Alternatif stratejile-
rin analizinin iyi yapılması ve işletme için en iyi sonuçları doğuracak stratejilerin 
seçimi gibi işletmenin uzun dönemli başarısında önemli bir paya sahip konularda 
alınacak kararlar kritik bir önem taşır.

Alternatif stratejilerin değerlendirilmesi ve aralarında seçim yapılması süre-
cinde mümkün olduğunca fazla kişinin müdahil olmasında fayda vardır. Böylece 
bu kişiler örgütün başarmak istediklerini görme, anlama ve o doğrultuda bilinçli 
katkı sağlama fırsatını yakalayacaklardır. Örgütün vizyon ve misyonunun oluştu-
rulmasına katkıda bulunanlar, dış ve iç analizi gerçekleştirenler, bölüm ve birim 
yöneticileri bu süreçte yer alması gereken kişiler arasındadır (David, 2011: 207).

Stratejilerin Analizi ve Seçimi
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Kitabımızın 4. ve 5. ünitelerinde işletmelerin kullanabilecekleri stratejiler ayrın-
tılı olarak sunulmuştu. Ancak her strateji, her durum için uygun değildir. Bu nok-
tada cevaplanması gereken kritik soru şudur: Örgütün (bağlama göre işletmenin, 
şirketin, iş biriminin, vb.), mevcut durumu dikkate alınarak, ulaşmak istediği amaç 
ve hedefler açısından en uygun strateji ya da stratejiler hangileridir? İşte bu başlık 
altında, sektör ve rekabetin yapısı, örgütün amaç ve hedefleri, güçlü ve zayıf yönleri 
gibi bir takım unsurları dikkate alarak örgütün mevcut durumuna en uygun strateji 
alternatiflerinin geliştirilmesiyle ilgili konular ve yaklaşımlar ele alınmaktadır. 

Hatırlanacağı üzere, stratejiler uluslararası, kurumsal (şirket), işletme (rekabet) 
ve operasyonel (fonksiyonel) olmak üzere farklı hiyerarşik düzeylerde ele alınmak-
tadır. Farklı düzeylerdeki stratejilerin geliştirilmesi, analizi ve seçimi için farklı yön-
temler mevcuttur. Bu ünitede yaygın olarak kullanılan yöntemler tanıtılacaktır. İlk 
önce işletme ve operasyonel düzeyde, ardından da kurumsal ve uluslararası düzey-
de stratejilerin formüle edilmesinde yararlanılan yöntemler ele alınacaktır.

İşletme ve Operasyon Düzeyinde Stratejilerin Formüle 
Edilmesi 
İşletme ve operasyon düzeyinde strateji formülasyonunda SWOT Matrisi ve SPACE 
Matrisi en fazla kullanılan yöntemlerden ikisidir. İkinci ünitede SWOT analizine 
aşinalık kazandığınız için burada da “SWOT Matrisi” ile devam edilecektir. 

SWOT Matrisi
Bildiğiniz gibi SWOT bir örgütün güçlü (S- Strengths) ve zayıf (W- Weaknesses) 
yanları gibi örgüt içi faktörler ile fırsatlar (O- Opportunities) ve tehditler (T- 
Threats) gibi iki örgüt dışı faktör üzerinde durarak örgütün stratejik açıdan ana-
lizini yapan bir tekniktir. Kritik dış ve iç faktörleri birleştirmek SWOT matrisi 
oluşturmanın en zor kısmıdır ve iyi bir muhakeme becerisi gerektirir. SWOT mat-
risini yapmanın en iyi tek bir yolu yoktur ve stratejistler birbirinden farklı ikili 
matrisler oluşturabilirler. SWOT Matrisi de yöneticilerin dört farklı tip strateji 
geliştirmesine yardımcı olur. Bunlar (David, 2011:210): 

•	 SO	(güçlü	yönler	ve	fırsatlar),	
•	 WO	(zayıf	yönler	ve	fırsatlar),	
•	 ST	(güçlü	yönler	ve	tehditler)	ile
•	 WT	(zayıf	yönler	ve	tehditler)	dir.
SO stratejileri dış fırsatları değerlendirmek üzere örgütün güçlü yönlerini kullan-

masıdır. Tüm yöneticiler, örgütlerinin dış trendler ve olaylardan avantaj sağlamak 
üzere örgütün güçlü yanlarını kullanabilecekleri bir pozisyonda olmayı arzu ederler. 
Örgütler genellikle SO stratejilerini uygulayabilecekleri bir duruma gelebilmek için 
WO, ST ve WT stratejilerini uygularlar. Bir örgüt çeşitli zayıf unsurlara sahipse bun-
ları yenmek ve onları güçlü olduğu unsurlara dönüştürmek isteyecektir. 

WO stratejileri dış fırsatlardan yararlanarak iç zayıflıkları geliştirme amacı gü-
der. Bazen işletmenin dışında onu bekleyen bir takım fırsatlar vardır ancak örgüt 
içi zayıflıklar, bu fırsatlardan yararlanmayı engellemektedir. Örneğin otomobil-
lerde yakıt püskürtme miktar ve zamanlamasını kontrol edecek elektronik parça-
lara çok yüksek bir talep vardır (fırsat). Bununla birlikte, bazı parça üreticilerinin 
böyle bir parçayı üretebilecek teknolojisi yoktur. Bu işletmeler için muhtemel bir 
WO stratejisi, bu parçaları üretebilecek yetkinlikte olan işletmelerle ortak girişim-
ler oluşturarak ilgili teknolojiyi elde etmek olabilir. Başka bir alternatif strateji ise 
gerekli teknik beceri ve yetenekli insanları işe almak ve eğitmektir.
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ST stratejileri, dış tehditlerin etkisini bertaraf etmek ya da azaltmak için ör-
gütün güçlü yönlerini kullanır. Örneğin bir işletme güçlü sermaye yapısını kul-
lanarak kendisi için çok kritik olan hammadde kaynaklarını elde ederek rakip 
işletmenin büyüme olanaklarını durdurabilir ya da üretmiş olduğu ürünlerinin 
fiyatlarını düşük tutmak yoluyla pazarı yeni işletmeler için daha az cazip bir hale 
getirebilir.

WT stratejileri, örgütün iç zayıflıklarını azaltmak ve örgüt dışından gelecek 
tehditlerle başa çıkmak için başvurduğu savunma amaçlı stratejilerdir. Bir örgüt 
aynı anda hem kendi zayıflıklarıyla hem de dışardan gelen tehditlerle her an için 
mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu gibi durumlarda WT stratejilerinin kulla-
nılması söz konusu olacaktır. Örneğin bir işletme ayakta kalabilmek için başka 
bir işletmeyle birleşme yoluna gidebilir, bazı işlerden çıkabilir, tasfiye ya da satış 
yoluna başvurabilir.

SWOT Matrisinin Uygulanışı
Şimdi bir örnek üzerinde SWOT matrisinin nasıl uygulandığını görelim. Aşağıda, 
bilgisayar ürünleri satan ve buna bağlı olarak servis ve tamir hizmetleri sunan 
perakendeci bir işletmenin SWOT matrisi yer almaktadır. Örneğimizde de gö-
rüleceği gibi matrisin üst satırında örgütlerin öne çıkan güçlü ve zayıf yönleri yer 
almaktadır. Bu matriste bilgisayar mağazasının sekiz adet güçlü yönü, yine sekiz 
adet de zayıf yönü ifade edilmiştir.

Günlük yaşantınızda rutin konular ile önemli konular üzerinde karar verirken aynı 
şekilde mi davranırsınız? Acaba yöneticiler de mi aynı şekilde davranmaktadır?

SWOT matrisinin sütununda ise örgütün önündeki belli başlı fırsatlar (toplam 8 
adet) ve tehditler (toplam 6 adet) yer almaktadır. Matrisin ortasında kalan kısımın-
da ise SWOT’u oluşturan unsurların kesişiminden doğan stratejiler yer almaktadır. 
Örneğin matristeki SO stratejileri işletmenin güçlü yönleri ve önündeki fırsatlar-
dan yararlanmak için geliştirmiş oldukları stratejileri göstermektedir. Örneğin ilk 
SO stratejisi mağaza içi promosyonların arttırılmasıyla ilişkilidir. Strateji ifadesinin 
sonunda yer alan parantez içindeki harf ve rakamlar ise stratejinin hangi SWOT 
unsurundan kaynaklandığını ifade etmektedir. Birinci SO stratejisinin sonunda-
ki (S4, O3) bize; örgütün Güçlü Yönler başlığı altında 4. sırada yer alan “başarılı 
mağaza içi promosyonları” ile Fırsatlar başlığı altında 3. sırada yer alan “mağaza 
önündeki artan araç trafiği” fırsatını değerlendirmek istediğini anlatmaktadır.

SWOT matrisinin hazırlanmasındaki temel aşamalar şunlardır:
1. Örgütün önündeki belli başlı dış fırsatların bir listesini yapınız.
2. Dış tehditlerin bir listesini yapınız.
3. Örgüt içi güçlü tarafların bir listesini yapınız.
4. Örgüt içi zayıf tarafların bir listesini yapınız.
5. Örgütün güçlü yanları ile fırsatlarını eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri 

SO Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.
6. Örgütün zayıf yanları ile fırsatlarını eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri 

WO Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.
7. Örgütün güçlü yanları ile tehditleri eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri ST 

Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.
8. Örgütün zayıf yanları ile tehditleri eşleştiriniz ve ortaya çıkan stratejileri 

WT Stratejileri başlığı taşıyan hücre içerisine yazınız.

1
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	 Güçlü Yönler (S) Zayıf Yönler (W)

	
1.	 Stok	devir	hızı	%6	dan	

%7’ye	çıktı.
1.	 Mağaza	içi	yazılım	gelirleri	%10	

düştü.

2.	 Ortalama	müşteri	
harcaması	T130’dan	T175’e	
yükseldi.

2.	 Mağaza	yeni	açılan	otoyoldan	
olumsuz	etkilendi.

3.	 Çalışanların	moral	düzeyi	
çok	yüksek

3.	 Mağaza	döşemeleri	ve	boyanın	
tamiri	olanaksız.

4.	 Mağaza	içi	promosyonlar	
satışları	%20	arttırdı.

4.	 Tuvaletlerin	elden	geçmesi	
gerekiyor.

5.	 Gazete	reklam	harcamaları	
%10	düştü.

5.	 Mağaza	gelirleri	%8	düştü.

6.	 Mağaza	içi	bakım-onarım	
gelirleri	%15	arttı.

6.	 Mağazanın	Web	sitesi	yok

7.	 Teknik	destek	personelinin	
yüksek	lisans	derecesi	var.

7.	 Tedarikçinin	ürün	teslimi	2,5	güne	
kadar	uzuyor.

8.	 Mağazanın	Borç/Toplam	
Varlıklar	Oranı	%30	düştü

8.	 Müşterinin	kasada	kalış	süresi	çok	
uzun

Fırsatlar (O) S-O Stratejileri W-O Stratejileri

1.	 Şehir	nüfusu	artış	hızı	%10
1.	 4	yeni	mağaza	içi	aylık	

promosyon	ekle	(S4,	O3)
1.	 Arsa	al	ve	yeni	bir	mağaza	aç	(W2,	

O2)

2.	 Rakip	mağaza	1,5	km	uzakta	
açılıyor

2.	 2	yeni	tamir/servis	elamanı	
ekle	(S6,	O5)

2.	 Döşeme,	boya	ve	tuvaletleri	yenile	
(W3,	W4,	O1)

3.	 Mağaza	önünden	geçen	
araç	trafiği	%12	arttı

3.	 55	yaşından	büyüklere	
broşür	gönder	(S5,	O5)

3.	 Web	sitesi	hizmetlerini	%50	arttır	
(W6,	O7,	O8)

4.	 Üreticiler	yılda	6	yeni	ürün	
çıkartıyor

4.	 Şehirdeki	tüm	gayrimenkul	
danışmanlarına	broşür	gönder	(Z5,	
F7)

Tehditler (T) S-T Stratejileri W-T Stratejileri

1.	 Büyük	rakiplerden	biri	1	yıl	
içinde	yeni	mağaza	açacak

1.	 Yeni	2	servis	elemanı	işe	al	
ve	tamir	hizmetlerini	arttır	
(S6,	S7,	T1).	

1.	 İşe	2	yeni	kasiyer	al	(W8,	T1,	T4).

2.	 Bir	üniversite	bilgisayar	
tamir	hizmetine	başladı

2.	 Arsa	al	ve	yeni	bir	mağaza	
aç	(S8,	T3)

2.	 Döşeme,	boya	ve	tuvaletleri	yenile	
(W3,	W4,	T1)

3.	 Yeni	açılan	otoyol,	araç	
trafiğini	azaltacak

3.	 Mağaza	dışı	servis	arama	
ücretini	T10’den	T15’ye	
çıkar	(S6,	T5).	

4.	 Civarda	bir	AVM	açılacak

5.	 Benzin	fiyatları	%15	arttı.	 	

6.	 Satıcılar	ürün	fiyatlarını	%8	
arttırdı.

Tablo 6.1’de örneklendirilen SWOT matrisinde de görüldüğü gibi, hem içsel 
ve dışsal faktörler hem de stratejiler (SO, WO, ST, WT) olabildiğince niceliksel 
olarak ifade edilmektedir (örneğin 4 mağaza içi promosyonu ekle veya 2 yeni ser-
vis elemanı ekle gibi) Bu stratejiye bir kesinlik, belirlilik kazandırmakta, yanlış 
anlamaları ortadan kaldırmaktadır. Uygulamada stratejik planlar hazırlanırken 
yapılan hataların başında muğlak ifadelerin yer alması vardır. “....yönündeki çaba-
ların arttırılması, ....eğitimler verilmesi”, vb. ifadeler bir belirsizlik yaratmaktadır. 

Tablo 6.1
Bir Bilgisayar Satış 
Mağazasının SWOT 
Matrisi Örneği

Kaynak: David, F. 
R. (2011). Strategic 
Management: 
Concepts and Cases, 
13. Baskı, New Jersey: 
Pearson/Prentice 
Hall, s. 212’den 
uyarlanmıştır.
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SWOT matrisi, uygulanacak nihai stratejileri söylemek yerine strateji alterna-
tifleri üretmektedir. Burada söz konusu olan stratejilerin tamamının uygulanması 
söz konusu değildir. SWOT matrisinin ortaya çıkartılmasından sonra stratejistler, 
eldeki kaynaklar ve diğer unsurları dikkate alarak stratejilerden en parlak görü-
nenlerin hayata geçirilmesine karar verebilirler.

SWOT matrisi, sözü edilen yararlarına ve basitliğine rağmen bazı kısıtlamaları 
içinde barındırmaktadır. Bunlardan birisi, alternatif stratejilerin ortaya çıkması-
nı sağlamakla birlikte stratejik avantajın nasıl elde edileceğini söylememektedir. 
Matris, ortaya çıkan stratejilerin nasıl hayata geçirilebileceği ve bununla ilişkili 
fayda/maliyet analizleri için bir tartışmayı başlatmak için kullanılmalıdır. Bu tar-
tışmaların neticesinde stratejik avantajın nasıl elde edilebileceği ortaya çıkabilir. 
SWOT matrisi ile ilgili ikinci bir kısıt matrisin nispeten statik bir durum değer-
lendirmesi yaptığıdır. Örgütlerin içinde bulunduğu koşullar, kabiliyetleri, tehdit-
ler ve stratejiler değiştikçe, rekabetçi bir çevrenin dinamiklerini görmek için tek 
bir matris yeterli olmayabilir. Üçüncü olarak da SWOT matrisi, bir örgütün stra-
tejileri formüle edilirken iç ya da dış belli bir faktörün çok fazla vurgulanmasına 
yol açabilir. Kritik SWOT unsurları arasındaki ilişkiler matriste gözden kaçabilir.

Kurumsal Düzeyde Stratejilerin Formüle Edilmesi 
Bir organizasyona ait farklı bağımsız iş birimleri (veya kâr merkezleri- divisions) 
o organizasyonun işletme portföyünü oluşturmaktadır. Eğer bir gruba ait işlet-
meler farklı sektörlerde rekabet ediyorlarsa her biri için farklı stratejilerin formü-
le edilmesi gerekecektir. Örneğin Koç, Sabancı, Zorlu gibi grupların beyaz eşya, 
elektronik, enerji, vb. gibi farklı endüstrilerde rekabet halinde olan işletmelerinin 
her birinin rekabet, endüstri yapısı gibi çevresel faktörlerinin birbirinden farklı 
oluşu, her biri için farklı stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kurumsal düzeyde geliştirilen çeşitlendirme ve büyüme stratejilerinin formü-
lasyonunda BCG Matrisi, İç-Dış Koşullar Matrisi (Internal- External-IE) Matrix, 
Hofer Analizi, Yönlendirici Politika Matrisi, Rowe Modeli gibi modeller bulun-
maktadır. Birbirine göre farklı üstünlüklere sahip olan bu modellerden yaygın 
olarak kullanılan BCG (Boston Consulting Group) Matrisi burada ele alınacaktır.

Kurumsal stratejilerin geliştirilmesinde kullanılan modeller hakkında daha fazla 
bilgi için bkz. Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. 
Baskı, Beta, İstanbul. 

BCG Matrisi
BCG matrisi, iş birimleri (işletmeler) arasındaki farklılıkları sektör büyüme hızı ve 
göreceli pazar payı pozisyonlarına göre grafik üzerinde gösterir (David, 2011:217). 
Böylece birden fazla işletmeye sahip şirketler, matris yardımıyla, sahip oldukları iş-
letmeleri sektörün büyüme hızı ve sahip oldukları pazar gücü göz önüne alınarak 
analiz etmekte ve bu işletmeler için kurumsal strateji seçeneklerini üretmektedirler 

Şekil 6.1, BCG matrisini göstermektedir. Matrisin yatay eksenindeki Göreceli 
Pazar Payı Pozisyonu, bir iş biriminin belli bir sektördeki pazar payı (ya da gelir-
lerinin), o sektördeki en büyük rakibin pazar payı (ya da gelirlerine) oranı ola-
rak tanımlanabilir. Yatay eksenin orta noktası 0.50’ye ayarlanmıştır. Bu da orta 
noktanın sektördeki lider işletmenin pazar payının yarısına eşit olduğunu ifade 
etmektedir. Matrisin dikey ekseninde ise Sektördeki Satışların Büyüme Hızı yer 
almaktadır. Büyüme hızı +20 ile -20 uç değerleri arasında olup, orta noktası ise 0 
olarak belirlenmiştir. Dikey ve yatay eksenlerin değerleri bir sektörden diğerine 

Bir organizasyona ait farklı 
bağımsız iş birimleri (veya 
kâr merkezleri- divisions) 
o organizasyonun işletme 
portföyünü oluşturmaktadır.

BCG matrisi, iş birimleri 
(işletmeler) arasındaki 
farklılıkları endüstri büyüme 
hızı ve göreceli pazar payı 
pozisyonlarına göre grafik 
üzerinde gösterir.
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farklılık gösterebilir. Belli kuruluşların yayınlamış olduğu sektör istatistiklerinden 
pazarın büyüme hızı ortalamaları ve sektör işletmelerinin gelir ortalamaları kulla-
nılarak yatay ve dikey eksende kullanılabilecek değerler elde edilebilir.

 BCG matrisinde dikey ve yatay eksenlerde sektör büyüme hızı ve göreceli pa-
zar payı pozisyonlarının seçilmesinin bir nedeni vardır. Stratejik başarının elde 
edilmesinde en önemli unsur, onun bulunduğu sektör veya pazardaki göreceli 
rekabet durumudur. Çünkü elde etmiş olduğu deneyimlerin bir sonucu olarak, 
yüksek pazar payına sahip olan işletme daha az maliyetlerle faaliyetlerini sürdüre-
cek, böylelikle daha fazla gelir elde edebilecektir (Hedley, B. (1977)’den akt. Ülgen 
ve Mirza, 2010: 235). İşletmenin faaliyette bulunduğu sektörün büyüme hızı da 
iki açıdan önemlidir. İlk olarak, büyüme hızı işletmenin pazar payı elde etme 
maliyetlerini etkileyecektir. Büyüme hızının yüksek olduğu pazarlarda faaliyet 
gösteren işletmelerin pazar payı elde etme maliyeti daha düşük olacaktır. Bunun 
tersine, büyüme hızının düşük olduğu pazarlarda rekabetin şiddetli olmasından 
dolayı işletmelerin pazar payını arttırmak için katlanacakları maliyetler de yüksek 
olacaktır. İkinci olarak, pazarın büyüme hızı işletmenin yeni yatırımları için fırsat 
yaratabilmektedir (Ülgen ve Mirza, 2010: 235).

BCG Matrisinde pazar payı ve sektörün büyüme oranlarına göre dört bölge 
vardır. I. bölge Belirsizler (Question Marks), II. bölge Sorunlular (Dogs), III. bölge 
Nakit Depoları (Cash Cows) ve IV. Bölge Yıldızlar (Stars) olarak anılmaktadır.

BCG Matrisindeki bölgelerin adları, orijinalinden bire bir çevrilmemiştir. Ülgen ve 
Mirza (2010: 237), Köpekler ya da Sağmal İnekler gibi birebir çevirilerin, ülkemizde 
bu tür kategorideki iş birimleri yöneticilerinin kendilerini aşağılanmış hissederek 
olaylara ve analizlere yoğunlaşamadıklarını gözlemlediklerini ifade etmektedirler. 
Bu nedenle yazarların tercihi olan terimler burada da aynen kullanılmaktadır.

Şekilde dört bölgede yer alan farklı büyüklükteki dairelerin anlamları vardır. 
Her bir daire bir iş birimini temsil etmektedir. Dairenin büyüklüğü yani çapı, 

Şekil 6.1

BCG Matrisi

Kaynak: David, F. 
R. (2011). Strategic 
Management: 
Concepts and Cases, 
13. Baskı, Pearson/
Prentice Hall, Upper 
Saddle River, N.J. 
s. 218.
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şirketin toplam gelirleri içinde ilgili iş birimi tarafından yaratılan gelirin oranını 
temsil etmektedir. Bir başka deyişle, dairenin çapı ne kadar büyükse, o iş birimi-
nin şirketin toplam gelirleri içindeki payı da o kadar büyüktür. Dairenin içindeki 
dilim ise iş biriminin elde ettiği kârın şirket kârına oranıdır.

Bu dört dilimde yer alan iş birimlerinin özellikleri, pazarın büyüme hızı ve 
iş birimin göreceli pazar payı pozisyonuna göre birbirinden ayrılacaktır. Şimdi 
bu dört bölgenin her birinde yer alan iş birimlerinin özelliklerinden bahsedelim 
(David, 2011:217-219):

Belirsizler (Bölge I): Bu bölgede yer alan iş birimleri, düşük pazar payı ora-
nı pozisyonuna sahiptir ancak hızlı büyüyen bir sektörde rekabet etmektedirler. 
Genellikle bu işletmelerin nakit ihtiyaçları fazla, nakit üretimleri ise azdır. Bu 
bölgedeki iş birimlerinin Belirsizler olarak adlandırılmalarının sebebi, şirketlerin 
bu tür birimlerinin durumu konusunda farklı yönlere hareket etme seçenekleri-
nin olmasıdır: ya yoğun pazar stratejileri izleyerek iş birimlerinin pozisyonlarını 
güçlendirmek ya da iş birimlerini satmak. Belirsizler bölgesi için uygulanabilecek 
stratejiler arasında pazara nüfuz etme, pazar geliştirme, ürün geliştirme veya çe-
kilme stratejileri vardır.

Yıldızlar (Bölge II): Yıldızlar, büyüme ve kâr elde etme açısından şirketin uzun 
dönemdeki en iyi fırsatları olarak görülürler. Yüksek sektör büyüme hızı ve yük-
sek pazar payına sahip iş biriminin sektördeki egemen durumu korumak ve daha 
da ileriye götürmek için yüksek miktarlı yatırımların bu iş birimlerine yapılması 
gerekir. Yıldızlar için uygulanabilecek stratejiler arasında ileriye, geriye ve yatay bir-
leşme, pazara nüfuz etme, pazar geliştirme ve ürün geliştirme uygun stratejilerdir.

Nakit Depoları (Bölge III): Bu bölgedeki iş birimleri yüksek göreceli pazar pa-
yına sahiptir ancak düşük bir büyüme hızına sahip bir sektörde rekabet etmekte-
dirler. Nakit depoları olarak adlandırılmalarının nedeni, ihtiyaç duyduklarından 
daha fazla nakite sahip olmaları ve şirketin nakite olan ihtiyaçlarını bu iş birimleri 
üzerinden sağlamalarıdır. Nakit deposu iş birimlerinin mevcut durumları mümkün 
olduğunca uzun süre devam ettirilmelidir. Güçlü bir nakit deposu pozisyonu için 
ürün geliştirme ve çeşitlendirme stratejileri uygundur. Nakit depolarının pozisyonu 
zaman içinde zayıfladıkça kısmi tasfiye ya da satış stratejileri de söz konusu olabilir.

Sorunlular (Bölge IV): Şirketin Sorunlu olarak adlandırılan iş birimleri, düşük 
göreceli pazar payı pozisyonuna sahip olup yavaş büyüyen ya da hiç büyümeyen 
bir pazarda rekabet etmektedirler. Zayıf iç ve dış pozisyonlarından dolayı bu iş 
birimleri genellikle tasfiye edilir, satılır ya da kısmi tasfiye yoluyla bazı aktifleri el-
den çıkartılır. Bir iş birimi Sorunlu olarak görülmeye başladığında, onu tamamen 
elden çıkartmak yerine aktiflerinin bir kısmının elden çıkartılması daha doğru-
dur. Maliyet azaltma ve aktif satışı, nakit ihtiyacını ortadan kaldırarak iş biriminin 
tekrar ayağa kalkmasına yardımcı olabilir.

BCG matrisinin en önemli faydası bir şirketin farklı iş birimlerinin nakit akı-
şı, sermaye yapısı ve ihtiyaçlarına dikkat çekmesidir. Pek çok şirketin iş birimleri 
zamanla saat yönünün tersi bir dönüşüm geçirirler: Sorunlular Belirsiz, Belirsizler 
Yıldız, Yıldızlar Nakit Depoları, Nakit Depoları da Belirsiz iş birimleri olabilir. Daha 
nadir olmakla birlikte saat yönünde de bir dönüşüm gerçekleşebilir. Ancak şirketler 
zaman içinde Yıldızlardan oluşan bir portföy elde etmeyi çaba harcamalıdırlar.

BCG Matrisi Geliştirme Örneği
BCG matrisine ait teorik bilgileri sunduktan sonra, matrisi bir örnek üzerinde 
göstererek somutlaştıralım. ABC şirketine ait farklı sektörlerde faaliyet gösteren 5 
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iş biriminin olduğunu düşünelim. İş birimlerine ait finansal bilgiler Tablo 6.2’de 
sunulmuştur. Tablonun ikinci sütunu, iş birimlerinin T60 Milyon ile T5 Milyon 
arasında değişen yıllık satışlarını vermektedir. Üçüncü sütun, ilgili iş biriminin 
şirketin toplam gelirlerine yaptığı katkı oranıdır. Dördüncü ve 5. sütunlarda sı-
rasıyla iş birimlerinin yıllık kâr rakamları ve bunun şirketin toplam kârı içindeki 
oranı yer almaktadır. Altıncı sütun iş birimlerinin en büyük rakibe göre pazar payı 
pozisyonunu gösterirken, son sütun ise sektörün büyüme hızını göstermektedir.

1 2 3 4 5 6 7

İşletme 
(İş Birimi)

Gelirler 
(T000)

Gelire 
Katkı Oranı

Kâr 
(T000)

Kâra 
Katkı 
Oranı

Göreceli 
Pazar Payı

Sektör Büyüme 
Oranı

1 60.000 37 10.000 39 .80 +15

2 40.000 24 5.000 20 .40 +10

3 40.000 24 2.000 8 .10 +1

4 20.000 12 8.000 31 .60 -20

5 5.000 3 500 2 .05 -10

Toplam 165.000 100 25.500 100 - -

Şekil 6.2, ABC şirketinin BCG matrisini göstermektedir. 1 no’lu iş birimi en 
yüksek satış hacmine sahip olduğundan en büyük daire de ona aittir. Benzer şe-
kilde, 5 no’lu iş biriminin satış hacmi en düşük olduğu için şekilde de en küçük 
daire ona aittir. 1 no’lu iş birimine ait daire içindeki dilim, şirketin toplam gelirine 
yaptığı en yüksek katkıdan (%39) dolayı en büyüktür. 

 

İş birimlerini Tablo 6. 2’de yer alan göreceli pazar payı pozisyonu ve sektör 
büyüme hızı rakamlarına göre yerleştirdiğimizde 1 no’lu iş biriminin Yıldız, 2 ve 
3 no’lu iş birimlerinin Belirsiz, 4 no’lu iş biriminin Nakit Deposu ve son olarak 5 
no’lu iş biriminin ise Sorunlu olarak yerleştirildiğini görmekteyiz. 

Tablo 6.2
ABC Şirketine Ait 
Bazı Göstergeler

Şekil 6.2

ABC Şirketinin 
BCG Matrisi

Kaynak: David, F. 
R. (2011). Strategic 
Management: 
Concepts and Cases, 
13. Baskı, Pearson/
Prentice Hall, Upper 
Saddle River, N.J. 
s. 219.
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Yukarıdaki örnekte 4 no’lu iş birimi için ne tür stratejiler önerirdiniz?

BCG Analizinde Dikkate Edilmesi Gereken Hususlar
BCG Matrisi, diğer analitik tekniklere benzer şekilde, bazı sınırlılıklara sahiptir. 
Örneğin her bir iş birimini bir Yıldız, Bir Nakit Deposu gibi görmek aşırı basit-
leştirilmiş bir bakış açısı olarak değerlendirilebilir. Bazı iş birimleri örneğin mat-
risin tam orta kısmında yer alabilir ve bu nedenle sınıflandırılamazlar. Bundan 
öte BCG Matrisi, iş birimlerinin ya da faaliyette bulundukları sektörlerin zaman 
içinde büyüyüp büyümediğini dikkate almaz; organizasyonun belli bir andaki 
görüntüsü üzerinden hareketle analizler yürütülür. Ayrıca pazarın büyüklüğü ve 
stratejik avantajları gibi, strateji seçiminde dikkate alınması gereken değişkenler 
analizde yer almazlar (David, 2011:217-220).

Analizde dikkate edilmesi gereken en önemli konulardan biri pazarın tanı-
mının yapılması ve pazarın sınırlarının belirlenmesidir. Bazı durumlarda pazar-
lar birbiriyle iç içe geçmiş olabilmekte ve bu durum karışıklık yaratabilmektedir. 
Pazarın tanımının yapılması ve sınırlarının çizilmesinde yapılan hatalar, analiz 
sonucunda önerilen stratejilerin yanlış olmasına neden olacaktır. Örneğin Arçelik 
için yapılan bir pazar tanımında (elektrikli ev aletleri sektörü/Avrupa ve Asya 
bölgesi) şirket, matrisin IV no’lu bölgesinde yer alarak tasfiye ve satılma önerisi 
alabilir. Ancak, aynı şirket daha farklı bir pazar tanımında (beyaz ev eşyası sek-
törü/Türkiye bölgesi) şirket, matriste sol üst köşede yer alabilir (Ülgen ve Mirza, 
2010: 239). Bu durumda şirketin pazardaki egemen durumunu koruyacak ve ileri 
götürecek birleşme ve büyüme stratejilerine ihtiyacı olduğu söylenebilirdi. 

STRATEJİLERİN ANALİZİ VE SEÇİMİNDEKİ ÖLÇÜTLER
İşletmelerin uluslararası, kurum, işletme ve operasyonel düzeyde uygulayacağı stra-
tejilerin hangisinin ya da hangilerinin seçileceğine yardımcı olmak üzere kullanıla-
bilecek ölçütler vardır. Stratejilerin bu ölçütlere göre değerlendirilmesi ve öncelik-
lendirilmesi, seçimin daha rasyonel bir şekilde yapılmasına yardımcı olacaktır. 

Ölçütleri detaylı olarak ele almadan önce bir konunun açıklığa kavuşturul-
ması gerekecektir: Acaba, stratejilerin değerlendirilmesi aşamasında, ölçütlerin 
kullanımında bir öncelik sırası olacak mıdır? Stratejistlerin bu konuyu açıklığa 
kavuşturması gereklidir. Ayrıca örgütlerin kâr amacı güdüp gütmemesinin de 
ölçütlerin uygulanmasında önemi vardır. Çünkü kâr amacı güden ve gütmeyen 
örgütlerin amaç ve hedeflerin nitelikleri açısından genellikle farklılıklar ortaya 
çıkabilmektedir. Aşağıdaki tablo bu farklılıkları yansıtmaktadır.

Kâr Amaçlı Örgütler Kâr Amaçsız Örgütler

Niceliksel Niteliksel

Değişmez Değişken

Tutarlı Çelişkili

Tek	tip Karmaşık

Faaliyete	dayalı Faaliyete	dayalı	olmayan

Net Muğlak

Ölçülebilir	 Ölçülemez

2

Tablo 6.3
Kâr Amacı Taşıyan 
ve Taşımayan 
Örgütlerin Amaç ve 
Hedeflerinin Niteliği 
Arasındaki farklar

Kaynak: Lynch, R. 
(2006). Corporate 
Strategy. 4. Baskı. 
NewYork: Prentice 
Hall, s. 501
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Kâr amacı güden örgütlerde ölçütlerin önceliklendirilmesinde misyon ve he-
deflere göre yapılacaktır. Bu bağlamda şu soruların yanıtlanması gerekecektir:

1. Her bir strateji alternatifi örgütün misyonuyla tutarlı mıdır? Amaçların 
gerçekleştirilmesine ne kadar katkı sağlamaktadır?

2. Her bir alternatif, örgütün güçlü yönleri üzerinde mi inşa edilmiştir? Örgüt 
için ortaya konulmuş olan fırsatlardan ve çekirdek kaynaklardan yararlan-
makta mıdır?

3. Her bir alternatif örgütün zayıf yönlerini ortadan kaldırmakta mıdır?
Kâr amacı gütmeyen örgütler faaliyetleri sonucunda doğal olarak değer yarat-

malıdırlar. Misyonla uyumlu olarak topluma sunulan hizmetlerin ya da yapılan 
katkıların, kullanılan ölçütlerce güçlü bir şekilde yansıtılması gereklidir. Kâr ama-
cı gütmeyen örgütlerde kullanılacak ölçütler farklı karar mekanizmalarını ve bu 
tür örgütleri motive eden inançları da dikkate almalıdır. Çoğu işlerin gönüllülük 
temeline dayanması, örgütün çalışmalarına olan güçlü inanç ve misyon duygusu, 
örgütün tarzı gibi özellikler birkaç seçenek arasından kolayca seçim mümkün kıl-
mayacaktır.

Strateji alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçütleri şu 
şekilde sıralayabiliriz (Lynch, 2006: 493-501; Campbell,-Stonehouse-Houston, 
2002: 185-186; Thompson- Martin 2005: 525-532):

•	 Tutarlılık 
•	 Uygunluk 
•	 Geçerlilik 
•	 Yapılabilirlik 
•	 Risk 
•	 Paydaşlarca çekicilik/kabul edilebilirlik
Şimdi bu ölçütleri daha ayrıntılı olarak inceleyelim:
Tutarlılık: Stratejik alternatiflerin analizi ve stratejilerin seçimi bağlamın-

da tutarlılık, stratejilerin örgütün amaç ve hedefleriyle uyum içinde olmasıdır. 
İşletmelerin uygulayacağı stratejilerin özellikle misyon ve hedefleriyle tutarlı 
olması beklenir. Stratejilerin seçilme sebebi zaten misyon ve hedeflerin gerçek-
leştirilmesidir. Eğer örgütlerin faaliyette bulunma sebeplerinden biri “değer” ya-
ratmak ise, işletme stratejisinin amaçları açısından bunu ortaya koymanın en iyi 
yolu misyon ve hedefler aracılığıyla sağlanacaktır. Kâr amacı gütmeyen bir ör-
gütte ise temel amaç sunulan hizmetin niteliğiyle şekillenmelidir. Örgütün amacı 
her ne olursa olsun, her hangi bir stratejik alternatifin temel testi, bunun örgütün 
amaçlarıyla uyum içinde olup olmamasıdır.

Eğer strateji alternatifi misyon ve hedeflerle uyum içinde değilse iki olasılık 
vardır: 1) misyon ve hedeflerin halen geçerliliğini koruyup korumadığını değer-
lendirmek. Eğer misyon ve hedeflerin bir şekilde (örneğin değişen çevresel koşul-
lar, müşteri eğilimleri, yeni ortaya çıkan teknolojiler, vb.) gerçekleştirilmesi çok 
zor ise ya da artık uygun görünmüyorsa gerekli değişiklikleri yapmak gerekir. 2) 
Eğer misyon ve hedefler geçerliliğini devam ettiriyorsa strateji alternatifinin elen-
mesi gerekir. Örneğin bir işletme faaliyette bulunduğu tüm sektörlerde %5-6’lık 
net büyüme hedefi koymuşsa, bu hedefi sağlamayacak olan alternatifler elenecek-
tir. Ancak bu büyüme hızı orta ve uzun vadede geçerliliğini yitirmişse, büyüme 
oranının tekrar gözden geçirilmesi gerekecektir.

Eğitim almayı düşündüğünüz üniversiteyi seçmek sizce stratejik bir seçim midir?

Tutarlılık: Stratejilerin 
örgütün amaç ve hedefleriyle 
uyumlu olması.Tutarlılık: 
Stratejilerin örgütün amaç ve 
hedefleriyle uyumlu olması.

3
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Uygunluk: Uygunluk, strateji alternatifinin hem içsel hem de dışsal olarak ör-
gütün içinde bulunduğu bağlam için müsait olması anlamına gelmektedir. Bazı 
stratejik alternatifler diğerlerine göre örgüt için daha uygun olabilirler. Strateji 
alternatiflerinin uygunluğunu değerlendirmek açısından şu soruların sorulması 
gereklidir: Her bir alternatif,

•	 örgütün	çevresi	ve	kaynakları	ile	ne	kadar	uyumludur?
•	 rekabetçi	üstünlüğün	sağlanmasına	ne	kadar	katkı	sağlamaktadır?	
Yukarıdaki sorulara verilecek yanıtlar eğer stratejistler tarafından tatmin edici 

bulunuyorsa strateji alternatifinin uygunluğu söz konusu demektir. 
Geçerlilik: Strateji alternatiflerinin pek çoğu gelecekle ilgili çeşitli varsayımla-

ra sahip olacaktır. Bu varsayımların geçerli ve mantıklı olup olmadıkları sınanma-
lıdır. Geçerlilik, stratejik alternatifin dayandığı hesaplamalar ve diğer varsayımla-
rın bir temelinin ve anlamının olduğu anlamına gelmektedir. Alternatif stratejiler, 
ayrıca, sağlam verilerin yer aldığı ya da tersine güvenilirliği pek de olmayan veri-
lere dayanan işletme bilgileri kullanacaktır. Bu bilgilerin doğruluğu ve güvenilir-
liği konusunda da dikkatli olmak gerekmektedir.

Yapılabilirlik: Yapılabilirlik, stratejik alternatifin gerçekleştirilebilme, haya-
ta geçirilebilme durumudur. Bazı alternatifler örgütün misyon ve hedefleriyle 
uyumlu olsalar bile, bu alternatiflerin hayata geçmesini engelleyebilecek sınırlı-
lıklar olabilir. Uygulamada, stratejilerin yaşama geçirilmesinde olumsuz etkileri 
olabilecek kısıtların en yaygınları arasında aşağıdakiler vardır:

•	 Örgüt	içi	kültür,	yetenekler	ve	kaynaklar
•	 Rekabete	karşı	tepki	gücü	ve	yeterliliği
•	 Yönetici	ve	çalışanların	örgüte	bağlılık	düzeyleri
Örgüt içi kısıtlar: Bir örgüt öngörülen stratejinin uygulanabilmesi için gerek-

li kültürel yapı, yetenek seti ya da kaynaklardan yoksun olabilir. Örnek olarak, 
bir örgütte uygulanması düşünülen stratejinin gerektirdiği radikal ve hızlı deği-
şimleri değil de daha yavaş bir değişimi kaldırabilecek kültürel özellikler olabilir. 
Özellikle iki örgütün birleşmesi gibi strateji alternatiflerin uygulanmasında, her 
iki örgütün kültürel yapıları arasındaki farklar, stratejinin uygulanmasını olanak-
sız kıldığı gibi, taraflarda önemli maddi ve manevi kayıpların ortaya çıkmasına da 
sebep olabilir. Benzer şekilde, gerekli teknik beceri ve yeteneklerin yetersizliği söz 
konusuysa, bunun çözümü çeşitli sebeplerden ötürü yeni personel alımıyla müm-
kün olmayabilir. İşletmeler, uygulamak istedikleri stratejilerin gerektirdiği finan-
sal kaynakların mevcut olduğundan da emin olmalıdırlar. Aksi takdirde, belli bir 
strateji uygularken karşılaşılabilecek finansal bir darboğaz, işletmenin izlediği 
stratejiyi başarısızlığa uğratabileceği gibi, belli bir alan için ayrılmış kaynaklar ne-
deniyle işletmenin toplam operasyonları da tehlikeye girebilecektir.

Örgüt dışı kısıtlar: Örgütün dış çevresiyle ilişkili kısıtlar genellikle şu dört unsur-
dan doğmaktadır: müşterinin stratejiyi benimsemesi, rekabete karşı koyma, tedarik-
çilerin benimsemesi ve son olarak devlet ya da diğer düzenleyici kuruluşların onayı. 

Üzerinde çok fazla durulmasa da müşterilerin de uygulanması düşünülen stra-
tejiyi benimsemesi gereklidir. Ayrıca, uygulanması öngörülen stratejiden etkile-
nebilecek işletmeler de ilgili stratejinin başarısız olması için çaba harcayabilirler. 
Müşterilere benzer şekilde, tedarikçilerin de uygulanması düşünülen strateji ko-
nusunda olumlu düşünmeleri gerekmektedir. Öngörülen stratejinin uygulanma-
sını zorlaştıracak faktörlerden bir diğeri de devlet ve diğer düzenleyici kuruluşlar-
dır. Eğer, uygulanması öngörülen strateji ulusal çıkarlar ile ilgili ise, çeşitli devlet 
kuruluşları ve düzenleyici kuruluşlar devreye girecek ve müdahaleci olacaklardır.

Uygunluk, strateji 
alternatifinin hem içsel hem 
de dışsal olarak örgütün içinde 
bulunduğu bağlam için müsait 
olması.

Geçerlilik, stratejik 
alternatifin dayandığı 
hesaplamalar ve diğer 
varsayımların bir temelinin ve 
anlamının olması.

Yapılabilirlik, 
stratejik alternatifin 
gerçekleştirilebilme, hayata 
geçirilebilme durumudur.
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Yönetici ve çalışanların örgüte bağlılık düzeyi: Örgüt üyelerinin stratejilerin 
uygulanması konusundaki isteksizlikleri önemli bir sorundur. Özellikle farklı bir 
kültürel bağlamda faaliyet gösterilecekse, oradaki yönetici ve çalışanların stra-
tejilerin uygulanması konusunda ellerinden geleni yapmaları gerekir. Böyle bir 
durum, bazı işletmelerin strateji geliştirme işin deneyimli, yaşlı personele yaptır-
mayı, günlük uygulamaları ise daha çok yeni ve genç personele bırakmalarından 
kaynaklanıyor olabilir. Stratejilerin geliştirilmesinde katkısı olmayan yönetici ve 
çalışanlar, stratejilerin uygulanmasında pek hevesli görünmeyeceklerdir. Bu ne-
denle stratejilerin geliştirilmesinden başlayarak her düzeyden ilgili personelin 
stratejik çalışmalara dâhil edilmesi gerekmektedir.

Risk: Dereceleri değişmekle birlikte, hemen hemen her stratejik alternatif bir 
risk içerir. Bu ünite bağlamında risk, uygulanması öngörülen stratejinin örgütü 
tehlikelere ya da zor durumlara düşürme olasılığıdır. Riskler konusunda aşağıda-
kilerin yapılması gereklidir:

•	 Risklerin	açık	ve	anlaşılır	bir	değerlendirmesini	yapmak,
•	 Eğer	 işler	beklendiği	 gibi	 gitmezse,	 ortaya	 çıkacak	 sıkıntıların	derecesini	

hafifletecek yol ve yöntemleri belirlemek,
•	 Örgütün	öngörülen	riskleri	alıp	almayacağına	karar	vermek.
Çekicilik (Paydaşlarca çekici/kabul edilebilir bulunma): Çekicilik, stratejilerin 

örgütün tatmin etmek zorunda olduğu kişi ve gruplar için cazip olmasıdır. İş örgüt-
leri; pay sahipleri, çalışanlar, devlet, tedarikçiler, müşteriler gibi paydaşlara sahiptir. 
Paydaşlar da işletmenin olası stratejilerine ilgi göstereceklerdir çünkü bu stratejilerden 
bizzat etkileneceklerdir. Bununla birlikte, paydaşların beklentileri ve perspektifleri bir-
biriyle uyum içinde olmayabilir. Örneğin pay sahiplerinin varlıklarında artışa neden 
olması öngörülen bir strateji, çalışanlardan bir kısmının işten çıkarılması anlamına 
gelebilir. Bu nedenle, paydaşlar bir stratejiyi eşit derecede çekici bulmayabilir. Strateji 
geliştirilmesi aşamasında bunun da dikkate alınması gereklidir.

STRATEJİ SEÇİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Önceki başlıklarda anlatılan stratejilerin formüle edilmesi ve bir takım ölçütlere 
göre sınanmasından sonra, uygulanacak stratejilerin daha somut faktörlere göre bir 
değerlendirmesinin yapılabilmesi için bir takım sayısal araç ve teknikler kullanılır. 

Strateji alternatiflerinin taşıdıkları problemlerin analizinden önce bir ya da bir-
kaç güçlü alternatifle başlangıç seçiminin yapılması olağandır. Başlangıç seçimi ge-
nellikle örgütün türüne bağlı olacaktır. Kâr amacı güden örgütlerde seçim, işletme-
nin kârlılığıyla başlayabilir. Bununla birlikte kâr amacı gütmeyen bir örgütte hizmet 
sunma yeteneği gibi faktörler de önemli olabilir. Bazı durumlarda, uzun dönemde 
başarı şansı bariz olan strateji alternatiflerinin elenmesi yararlıdır. Başlangıç seçimi 
için kullanılabilecek başlangıç seçim süreci Tablo 6.4’de yer almaktadır.

1 Amaç	ve	hedefleri	karşılaması	mümkün	görünmeyen	seçenekleri	ayıkla.

2
Pazar	payı,	fiyatlama,	satış	arttırma	çabalarını	temel	alarak	her	bir	alternatifin	satışlarını	
tahmin	et.

3 Alternatiflerin	maliyetini	tahmin	et.

4
Her	bir	alternatifin	hayata	geçirilebilmesi	için	gerekli	sermaye	ve	diğer	fon	
gereksinimlerini	tahmin	et.

5 Her	bir	alternatif	için	sermaye	kârlılığını	hesapla.

Risk, uygulanması öngörülen 
stratejinin örgütü tehlikelere 
ya da zor durumlara düşürme 
olasılığı.

Çekicilik, stratejilerin örgütün 
tatmin etmek zorunda olduğu 
kişi ve gruplar için cazip 
olması.

Tablo 6.4
Başlangıç Strateji 
Seçim Sürecinin 10 
Adımı

Kaynak: Lynch, R. 
(2006). Corporate 
Strategy. 4. Baskı. 
NewYork: Prentice 
Hall, s. 502
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6 Her	bir	alternatifin	başabaş	noktasını	hesapla.
7 Her	bir	alternatifin	net	nakit	akışı	etkisini	hesapla.

8
Tahmini	satış	seviyelerinin	istisnai	pazar	payı	ya	da	alışılmadık	düşük	maliyetler	ortaya	
koyup	koymadığını	değerlendir.	Bunlar	mantıklı	mıdır?	Gerçek	stratejik	zayıflıklar	bu	
aşamada	ortaya	çıkabilir.

9
Rakiplerin	muhtemel	tepkisini	ve	bunun	her	bir	alternatif	strateji	üzerindeki	muhtemel	
etkisini	değerlendir.

10 Her	bir	alternatif	stratejinin	taşıdıkları	riskleri	değerlendir.

Stratejilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek sayısal teknik ve yöntemler 
şu şekilde sınıflandırılabilir:

•	 Finansal	Teknikler
- Sermaye Kârlılığı 
- Net Nakit Akışı 
- Geri Ödeme Dönemi 
- Iskonto Edilmiş Nakit Akışı 
- Başabaş analizi 

•	 Fayda/Maliyet	Analizi	
Şimdi bu teknik ve yöntemleri kısa kısa açıklayalım.

Finansal Teknikler
Stratejilerin değerlendirilmesi ve seçiminde en fazla kullanılan finansal teknik-
ler arasında Sermaye Kârlılığı yöntemi, Net Nakit Akışı yöntemi, Geri Ödeme 
Dönemi yöntemi, Iskonto Edilmiş Nakit Akışı yöntemi ile Başabaş Analizi vardır. 

Sermaye Kârlılığı: Sermaye kârlılığı, bir strateji alternatifinin kârlılığının öl-
çüsüdür. Sermaye kârlılığı, elde edilecek kârların yeni stratejiye konulacak serma-
yeye oranı olarak tanımlanabilir. Bu oran stratejik alternatiflerin değerlendirilme-
si için yoğun olarak kullanılır. 

Net Nakit Akışı: Net nakit akışı, amortisman öncesi kâr eksi stratejiyi uygu-
layabilmek için gerekli çalışma sermayesine yapılan periyodik yatırımdır. Bu he-
saplamanın önemi negatif nakit akışının bir işletmenin iflasına sebep olabileceği 
ihtimalinde yatmaktadır. Uzak gelecekte önemli kârlar edilmesi mümkündür; bu 
nedenle sermaye kârlılığı iyi görünecektir. Buna rağmen kısa dönemde önem-
li nakit çıkışları söz konusu olabilir. İşletme uzun dönemde elde edeceği kârları 
beklerken bugünkü faturaları ödemekten aciz olabilir. 

Geri Ödeme Dönemi: Geri ödeme dönemi yöntemi, strateji alternatifi için 
çok miktarda yatırıma ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Strateji uygulamasının ilk 
yıllarında sermaye yatırımı gerçekleştirilir. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, 
işletme yatırdığı sermayeyi yıllar içinde geri alacaktır. Geri ödeme, yatırılan baş-
langıç sermayesinin geri kazanıldığı süreyi gösterir ve genellikle yıllar itibariyle 
ölçülür. Nakit akışı ıskonto edilmez; hangi yılda oluştuysa o yıl için çıkarılır ya da 
toplanır.

Iskonto Edilmiş Nakit Akışı: İşletmenin sermaye maliyeti baz alınarak nakit 
akışlarının her bir kaleminin bugünkü değerine ıskonto edildikten sonra, uygu-
lanacak stratejiden kaynaklanan tahmini nakit akışlarının toplamı bize ıskonto 
edilmiş nakit akışlarını verecektir. Bu yöntem günümüzde strateji alternatiflerinin 
değerlemesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Temel olarak ıskonto edilmiş na-
kit akışı, geri ödeme yönteminin tersine, beş yıl sonraki nakit akışının bugünkün-
den daha az değerli olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 6.4 Devamı

Sermaye Kârlılığı: Sermaye 
kârlılığı, elde edilecek kârların 
yeni stratejiye konulacak 
sermayeye oranı.

Net nakit akışı=aşınma 
payı öncesi kâr - stratejiyi 
uygulayabilmek için gerekli 
çalışma sermayesine yapılan 
periyodik yatırım şeklinde 
tanımlanır.

Geri ödeme, yatırılan 
başlangıç sermayesinin geri 
kazanıldığı süre.

Iskonto Edilmiş Nakit Akışı: 
İşletmenin sermaye maliyeti 
baz alınarak nakit akışlarının 
her bir kaleminin bugünkü 
değerine ıskonto edildikten 
sonra, uygulanacak stratejiden 
kaynaklanan tahmini nakit 
akışlarının toplamı.
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Başabaş analizi: Stratejik seçeneklerinin karşılaştırılmasına ve değerlendiril-
mesine yönelik niceliksel karar verme tekniklerinden birisi de Başabaş analizidir. 
Başabaş analizi, stratejilerin analizi ve seçimi bağlamında, yeni bir stratejiyi uy-
gulamanın maliyetinin uygulamadan doğan toplam gelire eşit olacağı noktadır. 
Başabaş noktası olarak adlandırılan bu noktanın üzerindeki gelirler ya da fayda 
maliyetlerden fazla olacaktır. Başabaş analizi yoluyla bireysel bir strateji değerlen-
dirmeye alınabileceği gibi, birden fazla stratejinin birbiriyle karşılaştırılması da 
mümkün olacaktır.

Fayda-Maliyet Analizi 
Fayda-maliyet analizi kısaca organizasyonda bir “değişimi” başlatıp başlatmama 
konusunda karar vermeye yardımcı olan bir tekniktir. Burada değişimden kaste-
dilen, bir yatırım, bir proje ya da bir strateji uygulaması olabilir. Fayda-maliyet 
analizi, stratejilerin analizi ve seçimi bağlamında, stratejinin seçimiyle sağlanacak 
fayda ile stratejinin maliyetinin karşılaştırılmasına dayanacaktır. Burada “fayda” 
organizasyona olumlu katkısı olan durumlardır (örnek olarak pazar payında artış, 
maliyetlerde azalış, vb.) Maliyet ise organizasyona olumsuz katkısı olan durumlar-
dır (örnek olarak katlanılan harcamalar, istifa eden personel, düşen motivasyon, 
vb.) Fayda-maliyet analizinde, gerçekleştirilmesi düşünülen alternatif stratejilerin 
olası fayda ve maliyetlerinin bugünkü değerleri hesaplanmakta ve en fazla fayda 
sağlayan alternatif strateji seçilmektedir. Bir başka kullanım ise elde edilecek fay-
daların, katlanılacak maliyetlere bölünmesiyle Fayda-maliyet oranının bulunması 
ve karşılaştırmaların bu oran üzerinden yapılması mümkündür.

Fayda-maliyet analizlerinin kullanımına örnek olması açısından aşağıdaki ör-
neği inceleyelim. İşletmeninin üç adet stratejik alternatifi olsun. Her bir alter-
natifin sağlayacağı fayda ve maliyetlerin bugünkü değerleri sırayla verilmiştir. 
Alternatiflerin Fayda-maliyet oranları elde edilecek faydaların bugünkü değeri-
nin, maliyetlerin bugünkü değerine bölünmesiyle bulunmuştur. Fayda-maliyet 
analizinin sonucuna bağlı olarak, en yüksek Fayda-maliyet oranına sahip 1. alter-
natifin tercih edilmesi gerekir. 

	
Strateji Alternatifleri

1 2 3
Faydaların	bugünkü	değeri	(T) 98.000 102.000 90.000

Maliyetlerin	bugünkü	değeri	(T) 70.000 75.000 65.000
Farkın	bugünkü	değeri	(T) 28.000 27.000 25.000
Fayda-maliyet	oranı 1,4 1,36 1,38

STRATEJİ SEÇİMİNDE KARAR AŞAMASI
Buraya kadar, stratejilerin formülasyonu ya da geliştirilmesi, stratejilerin analiz ve 
seçiminde yararlanılan ölçütler, yöntem ve tekniklerden bahsettik. Stratejistler bu 
andan itibaren stratejileri önceliklendirebilecek, ağırlıklandırabilecek ve nihai se-
çimi yapabilecek verilere ulaşmış durumdadırlar. Yapılacak toplantılarla, bundan 
sonra hangi strateji ya da stratejilerin uygulama için seçileceğine karar verecek-
lerdir. Seçim sürecine örgütün farklı basamaklarından mümkün olduğunca çok 
kişinin katılması önem taşımaktadır. 

Yönetimin her alanında olduğu gibi, stratejilerin seçimi de bir takım varsa-
yımlarda bulunmayı ve kararlar almayı içermektedir. Yapılan bir araştırma, yö-

Başabaş noktası analizi: 
Stratejilerin analizi ve seçimi 
bağlamında, yeni bir stratejiyi 
uygulamanın maliyetinin 
toplam gelire eşit olacağı 
nokta.

Fayda-maliyet analizi: 
Stratejilerin analizi ve seçimi 
bağlamında, stratejinin 
seçimiyle sağlanacak fayda 
ile stratejinin maliyetinin 
karşılaştırılması.

Tablo 6.5
Stratejik 
Alternatiflerin 
Fayda-maliyet 
Analizi
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neticilerin almış olduğu kararların yarısının yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Sözü edilen araştırmada 400 karar incelenmiş ve hataların kaynağının kötü şans 
ya da mevcut koşullardaki kısıtlamalar değil bizzat yöneticinin eylemleri olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Yöneticileri hatalı karar almaya götüren tutum ve davranışları üç başlık altında 
toplanmaktadır: 1) yöneticilerin hızlı karar alma yönündeki arzu ve isteklerinin, 
alelacele bir yargıya varmalarına neden olması, 2) hata yapmaya müsait karar alma 
süreçlerini kullanmaları (örneğin, etkili bir hisse sahibinin iddialarını, düşüncele-
rini kabullenme), 3) yalnızca bir iki alternatifi dikkate alarak kaynaklardan kötü 
bir şekilde yararlanmaları. Sözü edilen bu üç tutum ve davranış, yöneticilerin uy-
gulanma şansı olan alternatifleri arama, bulma kabiliyetlerini sınırlandırmakta 
ve diğerleriyle çabucak ortak bir karar arayışına girmelerine sebep olmaktadır. 
Aynı çalışmada 400 yöneticiden ancak dördünün hedef belirlediği birkaç alterna-
tif geliştirdiği ortaya çıkmıştır (Wheelen ve Hunger, 2012: 258). Birçok yönetim 
kitabında yönetme işinin karar almak anlamına geldiği ifade edilir. Ancak, yuka-
rıdaki araştırmadan da görüldüğü üzere, yöneticiler karar alma konusunda yete-
rince dikkatli davranmamaktadır. Oysa stratejik konularda alınacak kararlarda 
yapılacak hataların telafisi çok zordur. Bu nedenle stratejik alternatiflerin analizi 
ve en uygun stratejilerin seçimi konusunda çok dikkatli olmak ve sistematik bir 
yaklaşıma sahip olmak hayati bir önem taşır.

STRATEJİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN ÖRGÜTSEL 
KONULAR
Örgütlerde stratejilerin seçimine yönelik kararlar; birimler ve çalışanlar arasında 
yetki, güç, kaynakların paylaşımı gibi konularda olabildiğince fazla çatışma potan-
siyeline sahiptir. Stratejilerin geliştirilmesi, seçimi ve uygulanmasından sorumlu 
olanlar çatışma yaşanabilecek durumları öngörülü bir şekilde ele almalı ve örgütü 
başarısızlığa uğratacak bir aşamaya gelmeden çözüm yolu bulmalıdırlar. Stratejilerin 
analizi ve seçimi konusunda iki kritik konunun stratejistler tarafından dikkate alın-
masında fayda vardır: Bunlar strateji seçiminin 1) örgütsel kültür ve 2) örgütsel po-
litika yönüdür. (Wheelen ve Hunger, 2012:256; David, 2011: 228-229)

Strateji Seçiminin Örgütsel Kültür Yönü
İşletme içerisinde bireylerin ve grupların iş yapma biçimleri örgüt kültürüyle 
doğrudan ilgilidir. Amaçlara ulaşmayı vurgulayan, bu yöndeki faaliyetleri ve dav-
ranışları özendiren bir örgüt kültürüne sahip olmak, bir organizasyonda strate-
jilerin başarıyla uygulanmasında örgüte çok önemli bir üstünlük sağlayacaktır. 
Yöneticilerin, stratejilerin öngörülen sonuçlarını yaratması açısından örgüt kültü-
rünün bu yönünü dikkate almaları ve onu bu yönde kullanmaları gereklidir.

Örgüt kültürü; örgüt üyelerinin paylaştığı sosyal değerler, standartlar, normlar, 
inançlar, hikâyeler, semboller ve anlayışlar topluluğudur (Saruhan ve Yıldız, 2010). 
Örgüt kültürü, bir grubun dış adaptasyon ve iç entegrasyon ile ilgili belirli sorunlarla 
başa çıkmayı öğrenirken bulduğu, keşfettiği veya geliştirdiği bir takım temel varsa-
yımlardır. Bu varsayımlar değerli kabul edilebilecek kadar işe yarar olmuşlardır ve 
bunun için yeni katılan elemanlara, aynı problemlerle karşılaştıkları zaman doğru 
şekilde düşünmek, algılamak ve hissetmek için öğretilirler.” (Shein, 1985: 25). 

Bir örgütte birlik, beraberlik, dayanışma ve anlam yaratan, örgütsel bağlılığın 
ve verimliliğin kaynağı insan faktörüdür. İnsanlar hayatlarının bir anlamı olduğu-

Yöneticileri hatalı karar 
almaya götüren tutum ve 
davranışlar: 1) yöneticilerin 
hızlı karar alma yönündeki 
arzu ve isteklerinin, alelacele 
bir yargıya varmalarına neden 
olması, 2) hata yapmaya 
müsait karar alma süreçlerini 
kullanmaları, 3) yalnızca bir 
iki alternatifi dikkate alarak 
kaynaklardan kötü bir şekilde 
yararlanmaları.

Örgüt kültürü; örgüt 
üyelerinin paylaştığı sosyal 
değerler, standartlar, normlar, 
inançlar, hikâyeler, semboller 
ve anlayışlar topluluğu.
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na, kontrolün kendilerinde olduğuna inanmak ihtiyacı hissederler. Eğer etrafında 
cereyan eden olaylar bunun tersine bir durum yaratırsa hemen savunma pozis-
yonuna geçer ve tepki verirler. Yönetici ve çalışanlar, mevcut durumu korumak 
adına yeni stratejileri sabote bile edebilirler. 

Stratejik yönetime kültürel bir açıdan bakmak yararlıdır çünkü elde edilecek 
başarı, stratejilerin örgütün kültüründen aldığı desteğin derecesine bağlıdır. Eğer 
bir örgütün stratejileri değer, inanç, törenler, dil, kahramanlar gibi kültürel öğeler-
le destekleniyorsa, yöneticiler stratejilerin uygulanmasını daha yumuşak bir şekil-
de gerçekleştirebilirler. Eğer örgütün değişimi destekleyecek bir kültürü yoksa ya 
da yeşermesi için çaba harcanmamışsa, strateji değişiklikleri etkisini gösteremez 
ya da beklenenin tam aksi sonuçlar doğurabilir. Küçük kültürel değişimler gerek-
tiren stratejiler daha caziptir çünkü yoğun değişimler önemli miktarda zaman ve 
çaba gerektirir. Örneğin iki işletmenin birleşmesi türünde bir strateji uygulaması 
söz konusuysa, kültür-strateji ilişkilerini dikkate almak ve değerlendirmek önem 
kazanmaktadır.

Strateji Seçiminin Politik Yönü
Örgütsel politika, bir kişinin gücünü, meşru yetkisinin ötesinde çeşitli avantajlar 
elde etmek amacıyla kullanmasıdır. Elde edilmesi mümkün avantajlar arasında 
maddi varlıklar, statü gibi gayri maddi varlıklar, başkalarının davranışlarını et-
kileyen sözde yetki, vb. vardır. Hem kişiler hem de gruplar örgütsel politikaya 
bulaşabilirler. 

Tüm örgütlerde değişen ölçülerde politika vardır. İyi yönetilmediği takdirde po-
litik manevralar, örgütün değerli zamanını tüketecek, örgütsel amaçları bozacak, 
insanların enerjisini farklı yönlere kaydıracak hatta değerli insan kaynaklarının 
kaybedilmesine yol açacaktır. Bazen politik önyargılar ve kişisel tercihler, karar sü-
reçlerinin bir parçası haline gelebilir. Örgüt içi politikalar, tüm örgütlerde strateji 
seçim kararlarını etkilerler. Örgütlerdeki komuta hiyerarşisi, çeşitli insanların ka-
riyer tutkuları ve kısıtlı kaynakların tahsisi ihtiyacıyla birleşerek, kendi amaçlarını 
ilk sıraya, örgütünkileri ise ikinci, üçüncü hatta dördüncü sıraya koyan insanlardan 
oluşan koalisyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Stratejistlerin temel so-
rumluluklarından biri, koalisyonların gelişimini yönlendirmek, takım ruhunu yer-
leştirmek ve kritik kişi ve gruplarının desteğini kazanmaktır.

Siz de çalıştığınız işyerinde örgütsel politikaların etkilerini görüyor musunuz?

Objektif amaçların yokluğunda stratejik kararlar, o anda mevcut politikalarla 
şekillenecektir. Ancak etkin strateji formülasyon araçlarının geliştirilmesiyle, ör-
güt içi politikalar stratejik kararlarda daha az etkili olacaklardır. Rasyonel düşün-
ce ve davranışın mevcut olmadığı durumlarda politik faktörler stratejileri dikte 
ettirecektir. Politik ilişkilerin yönetilmesi, örgüt içindeki heves, coşku, heyecan ve 
birlik ruhunun ortaya çıkarılmasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Stratejilerin etkinliği ve örgütsel sadakatin sağlanması için stratejistler, politi-
kacılar tarafından yüzyıllardır başarıyla kullanılan aşağıdaki taktikleri uygulaya-
bilirler (David, 2011: 229):

•	 Belli	 sonuçları,	 farklı	 yol	 ve	 yöntemler	 izleyerek	 elde	 etmek	mümkündür.	
Stratejistler, olumlu bir sonuç elde etmenin, onu elde etmek için belli bir yön-
temi dikte etmekten daha önemli olduğu bilmelidir. Aynı sonuçlara ulaşan 
ancak örgütsel sadakat için potansiyel sunan alternatifler de geliştirilebilir.
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•	 Kabul	gören	bir	stratejiyle	“tatmin	edici”	sonuçları	elde	etmek,	kabul	gör-
meyen bir stratejiyle “en iyi” sonuçları elde etmekten iyidir.

•	 Spesifik	konulardan,	daha	fazla	insanı	ilgilendiren	konulara	geçiş	yapmak,	
stratejistin örgütsel sadakat yaratmak için elindeki seçenekleri arttıracaktır.

•	 Uzun	vadeli	çıkarlar	için	kısa	vadeli	çıkarlardan	vazgeçilebilir.	Örneğin	iş-
letmenin iflasa sürüklenmemesi için çalışanların maaş zammından vazge-
çilebilir.

•	 Orta	düzey	yöneticiler	için	olumsuz	sonuçlar	taşıyan	strateji	ve	politika	ka-
rarlarına, bu yöneticilerce müdahale gelebilir. Orta düzey yöneticilerin kar-
şıt fikirlerini ve itirazlarını uygun zeminlerde dile getirme şansı verilmeli-
dir. Aksi takdirde, stratejiler uygulanmaya başladıktan sonra çeşitli tepkiler 
geliştirebilirler.
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Özet
Alternatif stratejilerin formüle edilmesindeki yön-
temleri açıklayabilmek
 Örgütlerin uygulayabileceği stratejiler ulusla-
rarası, kurumsal (şirket), işletme (rekabet) ve 
operasyonel (fonksiyonel) olmak üzere farklı hi-
yerarşik düzeylerde ele alınmaktadır. Farklı dü-
zeylerdeki stratejilerin geliştirilmesi, analizi ve 
seçimi için farklı yöntemler mevcuttur. İşletme 
ve operasyon düzeyinde strateji formülasyonun-
da SWOT Matrisi ve SPACE Matrisi en fazla kul-
lanılan yöntemlerden ikisidir.

 SWOT bir örgütün güçlü ve zayıf yanları gibi ör-
güt içi faktörler ile fırsatlar ve tehditler gibi iki ör-
güt dışı faktör üzerinde durarak örgütün stratejik 
açıdan analizini yapan bir tekniktir. Kritik dış ve iç 
faktörleri birleştirmek SWOT matrisi oluşturma-
nın en zor kısmıdır ve iyi bir muhakeme becerisi 
gerektirir. SWOT matrisini yapmanın en iyi tek 
bir yolu yoktur ve stratejistler birbirinden farklı 
ikili matrisler oluşturabilirler. SWOT Matrisi de 
yöneticilerin dört farklı tip strateji geliştirmesine 
yardımcı olur. SO (güçlü yönler ve fırsatlar), WO 
(zayıf yönler ve fırsatlar), ST (güçlü yönler ve teh-
ditler) ile WT (zayıf yönler ve tehditler) dir.

 Eğer bir gruba ait işletmeler farklı sektörlerde 
rekabet ediyorlarsa her biri için farklı strateji-
lerin formüle edilmesi gerekecektir. Örneğin 
Koç, Sabancı, Zorlu gibi grupların beyaz eşya, 
elektronik, enerji, vb. gibi farklı endüstrilerde 
rekabet halinde olan işletmelerinin her birinin 
rekabet, endüstri yapısı gibi çevresel faktörleri-
nin birbirinden farklı oluşu, her biri için farklı 
stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Kurumsal düzeyde geliştirilen çeşitlendirme 
ve büyüme stratejilerinin formülasyonunda 
BCG Matrisi, İç-Dış Koşullar Matrisi (Internal- 
External-IE) Matrix, Hofer Analizi, Yönlendirici 
Politika Matrisi, Rowe Modeli gibi modeller bu-
lunmaktadır. BCG matrisi, iş birimleri (işletme-
ler) arasındaki farklılıkları sektör büyüme hızı 
ve göreceli pazar payı pozisyonlarına göre grafik 
üzerinde gösterir. Böylece birden fazla işletmeye 
sahip şirketler, matris yardımıyla, sahip olduk-
ları işletmeleri sektörün büyüme hızı ve sahip 
oldukları pazar gücü göz önüne alınarak analiz 
etmekte ve bu işletmeler için kurumsal strateji 
seçeneklerini üretmektedirler. 

Stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan ölçüt-
leri sıralayabilmek
 Strateji alternatiflerinin değerlendirilmesinde 
kullanılabilecek ölçütleri şu şekilde sıralayabili-
riz: Tutarlılık: Stratejik alternatiflerin analizi ve 
stratejilerin seçimi bağlamında tutarlılık, strate-
jilerin örgütün amaç ve hedefleriyle uyum içinde 
olmasıdır. Uygunluk: Strateji alternatifinin hem 
içsel hem de dışsal olarak örgütün içinde bulun-
duğu bağlam için müsait olması anlamına gel-
mektedir. Bazı stratejik alternatifler diğerlerine 
göre örgüt için daha uygun olabilirler. Geçerlilik: 
Strateji alternatiflerinin pek çoğu gelecekle il-
gili çeşitli varsayımlara sahip olacaktır. Bu var-
sayımların geçerli ve mantıklı olup olmadıkları 
sınanmalıdır. Yapılabilirlik: Stratejik alternatifin 
gerçekleştirilebilme, hayata geçirilebilme duru-
mudur. Bazı alternatifler örgütün misyon ve he-
defleriyle uyumlu olsalar bile, bu alternatiflerin 
hayata geçmesini engelleyebilecek sınırlılıklar 
olabilir. Risk: Dereceleri değişmekle birlikte, 
hemen hemen her stratejik alternatif bir risk 
içerir. Bu ünite bağlamında risk, uygulanması 
öngörülen stratejinin örgütü tehlikelere ya da 
zor durumlara düşürme olasılığıdır. Çekicilik 
(Paydaşlarca çekici / kabul edilebilir bulunma): 
stratejilerin örgütün tatmin etmek zorunda ol-
duğu kişi ve gruplar için cazip olmasıdır. 

Stratejilerin analizi ve seçiminde kullanılan yön-
temleri açıklayabilmek
 Stratejilerin değerlendirilmesi ve seçiminde en faz-
la kullanılan finansal teknikler arasında Sermaye 
Kârlılığı yöntemi, Net Nakit Akışı yöntemi, Geri 
Ödeme Dönemi yöntemi, Iskonto Edilmiş Nakit 
Akışı yöntemi ile Başabaş Analizi vardır. 

 Sermaye Kârlılığı: Sermaye kârlılığı, bir strateji 
alternatifinin kârlılığının ölçüsüdür. Sermaye 
kârlılığı, elde edilecek kârların yeni stratejiye 
konulacak sermayeye oranı olarak tanımlanabi-
lir. Net Nakit Akışı: Net nakit akışı, aşınma payı 
öncesi kâr eksi stratejiyi uygulayabilmek için 
gerekli çalışma sermayesine yapılan periyodik 
yatırımdır. Geri Ödeme Dönemi: Geri ödeme 
dönemi yöntemi, strateji alternatifi için çok mik-
tarda yatırıma ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. 
Strateji uygulamasının ilk yıllarında sermaye 
yatırımı gerçekleştirilir. Projenin hayata geçme-
siyle birlikte, işletme yatırdığı sermayeyi yıllar 
içinde geri alacaktır. Geri ödeme, yatırılan baş-
langıç sermayesinin geri kazanıldığı süreyi gös-
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terir ve genellikle yıllar itibariyle ölçülür. Nakit 
akışı ıskonto edilmez; hangi yılda oluştuysa o yıl 
için çıkarılır ya da toplanır. Iskonto Edilmiş Nakit 
Akışı: İşletmenin sermaye maliyeti baz alınarak 
nakit akışlarının her bir kaleminin bugünkü 
değerine ıskonto edildikten sonra, uygulanacak 
stratejiden kaynaklanan tahmini nakit akışla-
rının toplamı bize ıskonto edilmiş nakit akışla-
rını verecektir. Bu yöntem günümüzde strateji 
alternatiflerinin değerlemesi için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Temel olarak ıskonto edilmiş 
nakit akışı, geri ödeme yönteminin tersine, beş 
yıl sonraki nakit akışının bugünkünden daha az 
değerli olduğunu ifade etmektedir. Başabaş ana-
lizi: Stratejik seçeneklerinin karşılaştırılmasına 
ve değerlendirilmesine yönelik niceliksel karar 
verme tekniklerinden birisi de Başabaş analizi-
dir. Başabaş analizi, stratejilerin analizi ve seçimi 
bağlamında, yeni bir stratejiyi uygulamanın ma-
liyetinin uygulamadan doğan toplam gelire eşit 
olacağı noktadır. Başabaş noktası olarak adlandı-
rılan bu noktanın üzerindeki gelirler ya da fay-
da maliyetlerden fazla olacaktır. Başabaş analizi 
yoluyla bireysel bir strateji değerlendirmeye alı-
nabileceği gibi, birden fazla stratejinin birbiriyle 
karşılaştırılması da mümkün olacaktır. Fayda-
maliyet analizi, stratejilerin analizi ve seçimi bağ-
lamında, stratejinin seçimiyle sağlanacak fayda 
ile stratejinin maliyetinin karşılaştırılmasına da-
yanacaktır. Burada “fayda” organizasyona olum-
lu katkısı olan durumlardır (örnek olarak pazar 
payında artış, maliyetlerde azalış, vb.) Maliyet ise 
organizasyona olumsuz katkısı olan durumlardır 
(örnek olarak katlanılan harcamalar, istifa eden 
personel, düşen motivasyon, vb.) Fayda-maliyet 
analizinde, gerçekleştirilmesi düşünülen alterna-
tif stratejilerin olası fayda ve maliyetlerinin bu-
günkü değerleri hesaplanmakta ve en fazla fayda 
sağlayan alternatif strateji seçilmektedir. 

Stratejilerin seçiminde karar aşamasındaki kritik 
konuları açıklayabilecek 
 Stratejistler karar aşamasına geldiklerinde strate-
jileri önceliklendirebilecek, ağırlıklandırabilecek 
ve nihai seçimi yapabilecek verilere ulaşmış du-
rumdadırlar. Yapılacak toplantılarla, bundan son-
ra hangi strateji ya da stratejilerin uygulama için 
seçileceğine karar vereceklerdir. Seçim sürecine 
örgütün farklı basamaklarından mümkün oldu-
ğunca çok kişinin katılması önem taşımaktadır. 
Yönetimin her alanında olduğu gibi, stratejilerin 
seçimi de bir takım varsayımlarda bulunmayı ve 
kararlar almayı içermektedir. Yapılan bir araştır-

ma, yöneticilerin almış olduğu kararların yarısı-
nın yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sözü edi-
len araştırmada 400 karar incelenmiş ve hataların 
kaynağının kötü şans ya da mevcut koşullardaki 
kısıtlamalar değil bizzat yöneticinin eylemleri 
olduğu sonucuna varılmıştır. Yöneticileri hatalı 
karar almaya götüren tutum ve davranışları üç 
başlık altında toplanmaktadır: 1) yöneticilerin 
hızlı karar alma yönündeki arzu ve isteklerinin, 
alelacele bir yargıya varmalarına neden olması, 
2) hata yapmaya müsait karar alma süreçlerini 
kullanmaları (örneğin, etkili bir hisse sahibinin 
iddialarını, düşüncelerini kabullenme), 3) yalnız-
ca bir iki alternatifi dikkate alarak kaynaklardan 
kötü bir şekilde yararlanmaları.

Stratejilerin seçiminde etkili olan yönetsel konula-
rı tartışabilmek
 Stratejilerin analizi ve seçimi konusunda üç kri-
tik konunun stratejistler tarafından dikkate alın-
masında fayda vardır: Bunlar strateji seçiminin 
1) örgütsel kültür, 2) örgütsel politika yönüdür. 
Stratejik yönetime kültürel bir açıdan bakmak 
yararlıdır çünkü elde edilecek başarı, stratejile-
rin örgütün kültüründen aldığı desteğin derece-
sine bağlıdır. Eğer bir örgütün stratejileri değer, 
inanç, törenler, dil, kahramanlar gibi kültürel 
öğelerle destekleniyorsa, yöneticiler stratejile-
rin uygulanmasını daha yumuşak bir şekilde 
gerçekleştirebilirler. Eğer örgütün değişimi des-
tekleyecek bir kültürü yoksa ya da yeşermesi 
için çaba harcanmamışsa, strateji değişiklikleri 
etkisini gösteremez ya da beklenenin tam aksi 
sonuçlar doğurabilir. 

 Tüm örgütlerde değişen ölçülerde politika var-
dır. İyi yönetilmediği takdirde politik manevra-
lar, örgütün değerli zamanını tüketecek, örgütsel 
amaçları bozacak, insanların enerjisini farklı 
yönlere kaydıracak hatta değerli insan kaynakla-
rının kaybedilmesine yol açacaktır. Bazen politik 
önyargılar ve kişisel tercihler, karar süreçlerinin 
bir parçası haline gelebilir. Örgüt içi politikalar, 
tüm örgütlerde strateji seçim kararlarını etkiler-
ler. Örgütlerdeki komuta hiyerarşisi, çeşitli in-
sanların kariyer tutkuları ve kısıtlı kaynakların 
tahsisi ihtiyacıyla birleşerek, kendi amaçlarını 
ilk sıraya, örgütünkileri ise ikinci, üçüncü hatta 
dördüncü sıraya koyan insanlardan oluşan koa-
lisyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Stratejistlerin temel sorumluluklarından biri, 
koalisyonların gelişimini yönlendirmek, takım 
ruhunu yerleştirmek ve kritik kişi ve gruplarının 
desteğini kazanmaktır.

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi SWOT matrisinde gelişti-
rilen strateji alternatiflerinden biri değildir?

a. SO
b. WO
c. WS
d. WT
e. ST

2. SWOT Matrisinden elde edilen SO tip strateji aşağı-
daki çiftlerden hangisini temsil etmektedir?

a. Güçlü yönler - Fırsatlar
b. Zayıf yönler - Fırsatlar
c. Güçlü yönler - Tehditler
d. Zayıf yönler - Tehditler
e. Fırsatlar - Tehditler

3. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde stratejile-
rin formüle edilmesinde kullanılan bir yöntem değildir?

a. İç-Dış Koşullar Matrisi
b. Rowe Modeli
c. BCG Matrisi
d. SWOT Matrisi
e. Hofer Analizi

4. BCG Matrisinin yatay ekseni aşağıdakilerden han-
gisini temsil etmektedir?

a. İşletmenin ölçeği
b. Sektördeki satışların büyüme hızı
c. Sektörün türü
d. Pazar payı
e. Göreceli pazar payı pozisyonu

5. BCG Matrisinin dikey ekseni aşağıdakilerden han-
gisini temsil etmektedir?

a. İşletmenin ölçeği
b. Sektördeki satışların büyüme hızı
c. Sektörün türü
d. Pazar payı
e. Göreceli pazar payı pozisyonu

6. Aşağıdakilerden hangisi BCG Matrisinde yer alan 
bölge isimlerinden biridir?

a. Ayılar
b. Sorunlular
c. Boğalar
d. Kararsızlar
e. Mükemmel seçimler

7. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçi-
minde kullanılan bir ölçüt değildir?

a. Tutarlılık
b. Geçerlilik
c. Satın alınabilirlik
d. Risk
e. Yapılabilirlik

8. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçi-
minde kullanılan teknik ve yöntemlerden biridir?

a. Sermaye kârlılığı
b. Şirket kârlılığı
c. Nakit oran
d. Bilanço
e. Gelir Tablosu

9. Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin analizi ve seçi-
minde kullanılan teknik ve yöntemlerden biri değildir?

a. Başabaş Analizi
b. Fayda-Maliyet Analizi
c. Geri Ödeme Dönemi 
d. Iskonto Edilmiş Nakit Akışı
e. Rowe Analizi

10. “Aşınma payı öncesi kâr eksi stratejiyi uygulayabil-
mek için gerekli çalışma sermayesine yapılan periyodik 
yatırımdır” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılı-
ğıdır?

a. Başabaş Analizi
b. Fayda-Maliyet Analizi
c. Geri Ödeme Dönemi 
d. Net Nakit Akışı
e. Rowe Analizi
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Yaşamın İçinden

Koç’un planı 2 haneli büyüme 
Dünya ikinci dip konusunu tartışırken Koç Holding, 
bu riski büyüme senaryolarına dahil etmiyor.
2011’i beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapatma-
ya hazırlanan grup, 2012’ye de temkinli bir iyimserlikle 
yaklaşıyor. Bugünlerde Koç Holding CEO’su TURGAY 
DURAK’ın gündeminde ise daha fazla büyümek ve 
riskleri dengelemek için ürün ve pazar çeşitlemesine 
gitmek var. Mevcut konjonktürde özellikle yurtdışın-
da önemli fırsatların oluşabileceğine değinen Durak, 
hemen hemen tüm şirketlerinde iddialı büyüme pro-
jelerinin gündemde olduğunu söylüyor. “Sadece gün-
demimizde olan bu projelerin hayata geçmesi ile dahi, 
önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde yıllık bazda çift haneli 
büyüme yakalamayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. Koç 
Holding, Türkiye ekonomisinin amiral gemilerinden... 
2011 yılını beklentilerin üzerinde bir büyümeyle ka-
patmaya hazırlanıyor. 
Yılın ilk 6 ayında gelirlerini bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 39 artıran holding, yılın ikinci 
yarısındaki gidişattan da memnun. “İkinci yarıda 
ekonominin bir miktar yavaşlayacağını bekliyorduk. 
Beklentilerimize nazaran iç piyasa yavaşlama etkisini 
göstermedi” diyen Koç Holding CEO’su Turgay Durak, 
“Yılın son çeyreğinde bir yavaşlama olsa dahi, yılı ge-
çen yılın üzerinde neticelerle tamamlayacağız. Finansal 
risklerimizi kontrol altında tutmamız sayesinde, kur ve 
faiz gibi göstergelerdeki ani oynamalara karşı duyarlı-
lığımız da bu genel resmi değiştirecek boyutta değil” 
diye devam ediyor. 
Durak, 2012’ye ise temkinli bir iyimserlikle bakıyor. 
İkinci dip endişelerinin tüm dünyada yoğunlaştığı bu-
günlerde böyle bir olasılığı uzak buluyor. Bu tür konuş-
maların 2008 ve 2009’da çok fazla dile getirildiğini an-
cak korkulanın olmadığını hatırlatarak, “Bizim temel 
senaryomuzda dünya ekonomisinde büyük bir çöküş 
ya da ikinci bir dip beklentisi yok” diyor. Bugünlerde 
Durak’ın gündeminde daha fazla büyümek ve riskleri 
dengelemek için ürün ve pazar çeşitlemesine gitmek 
var. Mevcut konjonktürde özellikle yurtdışında önemli 
fırsatların oluşabileceğine değiniyor. Enerjide özelleş-
tirme ve şirket alımları da dahil çeşitli yatırım alterna-
tiflerini incelediklerini belirtiyor. Büyüme konusunda 
hız kesmeyeceklerinin de güçlü sinyallerini şöyle ve-
riyor: “Sadece gündemimizdeki bu projelerin hayata 
geçmesiyle dahi, önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde yıl-

lık bazda 2 haneli büyüme yakalamayı hedefliyoruz. 
İlaveten özelleştirme projeleri dahil olmak üzere, yur-
tiçi ve yurtdışındaki yeni iş fırsatlarını takip ediyoruz.” 

Kaynak: M.Rauf Ateş, Nilüfer Gözütok/01 Ekim 2011 
Cumartesi (http://www.capital.com.tr/kocun-plani-2-
haneli-buyume-haberler/23311.aspx?0.Page. Erişim: 1 
Temmuz 2012)

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “İşletme ve Operasyon 

Düzeyinde Stratejilerin Formüle Edilmesi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “İşletme ve Operasyon 
Düzeyinde Stratejilerin Formüle Edilmesi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Düzeyde 
Stratejilerin Formüle Edilmesi” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Düzeyde 
Stratejilerin Formüle Edilmesi” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Düzeyde 
Stratejilerin Formüle Edilmesi” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Düzeyde 
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Hayatındaki rutin olarak karar verdiğimiz konular 
arasında öğle yemeğini nerede yiyeceğimiz, hangi fil-
mi seyredeceğimiz, sabah evden kaçta çıkacağımız, 
hangi gün berbere/kuaföre gideceğimiz gibi, yıllardır 
yapageldiğiniz, neredeyse otomatikleşmiş faaliyetler ve 
davranışlar vardır. Artık kalıplaşan bu faaliyetler için 
karar verirken çok fazla düşünmeyiz. Oysa bir otomo-
bil, bir ev alırken; eş seçerken, çalışacağımız şehri ya da 
kurumu seçerken çok daha dikkatli karar vermeye çalı-
şırız. Önemli konular her zaman karşılaştığımız türden 
olmadığı için genellikle karar aşamasında sıkıntı çeki-
lir. Önemli kararlar arifesinde çok daha fazla değişkeni 
dikkate alırız.
İşletmelerde benzer bir durum vardır. Tükenen ürün-
ler için sipariş verilmesi, faturaların ödenmesi, muha-
sebe kayıtlarının tutulması, maaşların hesaplanması 
gibi rutin faaliyetler üzerinde karar verirken olabildi-
ğince az zaman harcanır. Oysa yeni bir fabrika kurulup 
kurulmayacağı, ürün hatlarından birinin kapatılıp ka-
patılmayacağı, Almanya pazarına girip girilmeyeceği 
gibi stratejik konular yöneticilerin karar verirken kılı 
kırk yardığı, pek çok değişkeni dikkate almak zorunda 
olduğu kararlardır. 

Sıra Sizde 2
4 no’lu iş birimi Nakit Deposu olarak adlandırılan III. 
bölgede bulunmaktadır. Bu bölgedeki iş birimleri yük-
sek göreceli pazar payına sahiptir ancak düşük bir bü-
yüme hızına sahip bir sektörde rekabet etmektedirler. 
Nakit depoları olarak adlandırılmalarının nedeni, ihti-
yaç duyduklarından daha fazla nakite sahip olmaları ve 
şirketin nakite olan ihtiyaçlarını bu iş birimleri üzerin-
den sağlamalarıdır. Nakit deposu iş birimlerinin mev-
cut durumları mümkün olduğunca uzun süre devam 
ettirilmelidir. Güçlü bir nakit deposu pozisyonu için 
ürün geliştirme ve çeşitlendirme stratejileri uygundur. 
Nakit depolarının pozisyonu zaman içinde zayıfladık-
ça kısmi tasfiye ya da satış stratejileri de söz konusu 
olabilir.

Sıra Sizde 3 
Üniversite eğitimi insan hayatında çok kritik bir öne-
me sahip olup hayatınızın geri kalanında nasıl bir ya-
şam sürdüreceğiniz önemli oranda bu yönde alacağınız 
kararlardan etkilenecektir. Bunun bilincinde olan pek 
çok insan için üniversite konusunda karar vermek üze-
rinde epeyce düşünülen bir konudur. Evet, yaşamınızı 
bu denli etkileyecek bir konu üzerinde alınacak karar 
stratejik bir seçim olarak adlandırılmalıdır.

Sıra Sizde 4 
İlgili başlıkta da anlatıldığı gibi her örgütte politikalar, 
gruplar, koalisyonlar vardır. Özellikle diğerlerinin kul-
lanacağı bilgiyi elinde tutan yöneticiler, fonların tahsi-
sinden sorumlu olan yöneticiler, üst düzey yöneticiler, 
pozisyonlarından kaynaklanan yetki dışında önemli 
güçleri de ellerinde tutmaktadır. Ne yazık ki bu gücü 
kendi çıkarları için kullanan insan sayısı azımsanma-
yacak kadar çoktur. Çoğu çalışan ise işlerini kaybetmek 
korkusuyla, etrafında dönen politik hareketlere göz 
yummak zorunda kalmaktadır.
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7
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Stra te ji oluş tur ma ile stra te ji uy gu la ma ara sın da ki iliş ki yi açık la ya bi le cek,
Stra te ji le rin uy gu lan ma sın da ör güt sel amaç la rın ve po li ti ka la rın ye ri ni ve öne
mi ni tar tı şa bi le cek, 
Ör güt sel ya pı ile stra te ji le rin uy gu la ma sın da ki uyu mu tar tı şa bi le cek,
İş let me fonk si yon la rı na öz gü stra te ji le ri nin uy gu la ma la rı nı ta nım la ya bi le cek
bil gi ve be ce ri le ri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Stra	te	ji
•	 Amaç
•	 Po	li	ti	ka

•	 Ör	güt	sel	ya	pı
•	 Ör	güt	sel	ye	ni	den	ya	pı	lan	dır	ma

İçindekiler
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YAPININ	UYUMU
•	 STRATEJİLERİN	İŞLETME	
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(OPERASYONLARIYLA)	İLİŞKİLERİNİN	
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Gİ RİŞ
Bun dan ön ce ki üni te ler de stra te ji le rin oluş tu rul ma sı ile il gi li ko nu lar ele alın
mış tır. Ki ta bı nı zın bu üni te sin de ise, be lir le nen stra te ji le rin iş let me fonk si yon la rı 
kap sa mın da ki uy gu la ma la rı ele alı na cak tır. 

Stra te jik yö ne tim, et ki li stra te ji ler ge liş tir me ye, uy gu la ma ya ve so nuç la rı nı de
ğer len di re rek kon trol et me ye yö ne lik ka rar lar ve fa ali yet ler bü tü nü dür. Stra te jik 
yö ne tim, ör gü tü bir bü tün ola rak çev re siy le uyum lu du ru ma ge tir mek ama cıy la 
oluş tu ru lan sü rek li, tek rar lı ve fonk si yon lar ara sı bir sü reç tir.

İş let me ler de stra te jik yö ne ti min önem li bir ev re si olan stra te jik ana li zin ar dın
dan, stra te ji ler göz den ge çi ri lir ve al ter na tifler ara sın dan se çim ya pı la rak stra te ji ler 
be lir le nir. Ar tık iş let me, han gi gö rev le ri ya pa ca ğı nı, bun la rı yap mak la han gi so nuç
la ra var mak is te di ği ni be lir le miş tir. Baş ka bir de yiş le, çev re sel ana liz ler ya pıl mış, 
du rum be lir le me mat ris le ri ha zır lan mış; bu mat ris le re uy gun stra te ji al ter na tifle ri 
göz den ge çi ril miş ve ka rar lar ve ril miş tir. Ya ni, iş let me nin stra te jik plan la rı ya pıl mış 
ve ne yin ya pı la ca ğı hu su sun da ka rar ve ril miş tir. An cak, stra te jik yö ne tim sü re ci bu
ra da bit me mek te dir. Sı ra, se çi len stra te ji le rin uy gu lan ma sı na gel miş tir. 

Stra te ji le rin uy gu lan ma sı aşa ma sın da ka rar lı bir yö ne ti ci lik ve li der li ğin öne
mi bü yük tür. İş let me ler de stra te ji le rin et kin ola rak uy gu la na bil me si için, po li ti
ka la rın iş let me dü ze yi ne ya yıl ma sı, da ha son ra sın da da ope ras yo nel (fonk si yo nel, 
iş lev sel) alan la ra doğ ru uyum lu ve ko or di ne li bir şe kil de yü rü tül me si ge rek mek
te dir. İş let me stra te ji le ri için de ope ras yo nel stra te ji ler bü tü nün bi rer par ça sı dır. 
Ope ras yo nel stra te ji ler, ulus la ra ra sı, şir ket (ku rum sal) ve iş let me stra te ji le ri ne uy
gun ola rak or ta ve alt yö ne tim dü zey le rin de ha zır la nır ve uy gu la nır lar.

Stra te ji le rin ba şa rıy la uy gu lan ma sın da ki şi le rin ye te nek le ri de özel lik le kri tik 
bir rol oy nar. Çün kü stra te ji uy gu la ma la rı iş let me de ça lı şan tüm iş gö ren ve yö ne
ti ci le ri et ki le mek te dir. Bu ne den le iş let me de fa ali yet te bu lu nan tüm bö lüm ler şu 
so ru la rın ce vap la rı nı bul ma ya ça lış ma lı dır: Or ga ni zas yon stra te ji sin de ken di pa
yı mı za dü şe ni ne şe kil de uy gu la ma lı yız? İşi na sıl en iyi şe kil de ger çek leş ti ri riz? Bir 
stra te ji yi uy gu la ma nın en zah met li kıs mı ise, iş let me de ki iş gö ren ve yö ne ti ci le ri, 
be lir le nen amaç la ra ulaş mak için he ves ve gu rur la ça lış ma ya teş vik ede bil mek tir 
(Da vid,  2010: 254)

Ras yo nel amaç, stra te ji le rin bir or ga ni zas yon da açık bir bi çim de bil di ril me si ve 
an la şı lır ol ma sı dır. Ay rı ca, ra kip le rin ba şa rı la rı, ürün le ri, plan la rı, ha re ket tarz la rı 
ve per for mans la rı da tüm or ga ni zas yon ça lı şan la rın ca an la şıl ma lı dır. Dış çev re de ki 
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fır sat lar ve teh dit ler açık lan ma lı, yö ne ti ci ve iş gö ren le rin so ru la rı ce vap lan dı rıl ma
lı dır. İle ti şim de bil gi akı şının, üst ten aşa ğı ya ve en alt tan en yu ka rı ya ak sa ma dan 
ger çek leş ti ril me si ve ge liş ti ril me si sağ lan ma lı dır.

STRA TE Jİ UY GU LA MA LA RI NIN ÖZEL Lİ Ğİ
İş let me le rin fa ali yet te bu lun duk la rı çev re de di na mik ler de ğiş mek te ve be lir siz
lik ler art mak ta dır. Tüm ör güt ler ve iş let me ler, için de bu lun duk la rı çev re ye uyum 
sağ la ya rak, ya şam la rı nı sür dü rül me si ni sağ la ya cak iş lev le ri ye ri ne ge tir me ye ça lı
şır lar. Stra te jik yö ne tim de de iş let me ve onun için de ya şa dı ğı çev re dik ka te alı nır. 
Stra te ji, ra kip le rin fa ali yet le ri ni de in ce le ye rek, amaç la ra var mak için be lir len miş, 
ni hai so nu ca odak lı, uzun dö nem li, di na mik ka rar lar top lu lu ğu ola rak ta nım la na
bi lir (Ül gen ve Mir ze, 2004: 33). 

Stra te ji ler be lir len dik ten son ra, bu stra te ji le rin uy gu lan ma sı na des tek ola cak 
ve uy gu la ma yı ger çek leş ti re cek iş let me kay nak la rı nın ha re ke te ge çi ril me si ge re
kir. Bu aşa ma uy gu la ma aşa ma sı dır. Stra te ji le re uy gun ör güt sel ya pı nın ku rul ma
sı, stra te ji le rin uy gu lan ma sı nı sağ la ya cak, stra te jik de ği şim le ri ve uy gu la ma la rı 
ger çek leş ti re bi le cek ni te lik te ör güt ik li mi nin ha zır lan ma sı, ku ru lan ör güt sel ya pı
da gö rev ala cak, stra te ji le ri ger çek leş ti re bi le cek ni te lik te in san kay na ğı nın se çi mi 
ve eği ti mi gi bi ko nu lar, bu aşa ma da odak la nı lan ko nu lar dır. Uy gu la ma aşa ma sı, 
iş let me ler için çok sa yı da so run ya ra tan bir sü reç ol du ğu için, stra te jik yö ne tim 
sü re ci nin en zor aşa ma sı dır de ni le bi lir (Da vid, 2010: 253).

Stra te ji le rin uy gu lan ma sı, üst yö ne ti min so rum lu lu ğun da dır ve özel lik le or ta 
ka de me yö ne ti ci ler ile iş bir li ği ya pı la rak stra te ji le rin uy gu lan ma sı na ge çi lir. Bu 
aşa ma da da ha ön ce be lir le nen stra te ji ve plan la rın uy gu la ma sı ya pı lır. Stra te jik 
yö ne ti min stra te ji uy gu la ma aşa ma sın da, stra te ji nin ba şa rı lı bi çim de be lir len me
si, stra te ji nin ba şa rı lı uy gu la na ca ğı an la mı na gel me mek te dir. Stra te ji yi uy gu la
mak, stra te ji le ri be lir le me ye gö re her za man da ha zor dur. As lın da stra te ji uy gu la
ma sı, ya pı sal ola rak stra te ji yi be lir le mek ten fark lı dır. Stra te ji be lir le mek le, uy gu
la mak ara sın da ki fark lı lık lar şöy le sı ra la na bi lir (Da vid, 2010: 245):

Stra te ji Be lir le me Stra te ji Uy gu la ma

-	Ha	re	ke	te	geç	me	den	ön	ce	gü	cü	el	de	tut	mak	tır. -	Ha	re	ket	sı	ra	sın	da	gü	cü	yö	net	mek	tir.

-	Et	kin	li	ğe	odak	lı	dır. -	Ye	ter	li	li	ğe	odak	lı	dır.

-	Ön	ce	lik	le	zi	hin	sel	bir	sü	reç	tir. -	Ön	ce	lik	le	ope	ras	yo	nel	bir	sü	reç	tir.

-	İyi	bir	sez	gi	sel	ve	ana	li	tik	be	ce	ri	ge	rek	ti	rir.
-	 Özel	lik	le	 mo	ti	ve	 et	me	 ve	 li	der	lik	 ye	te	ne	ği	
ge	rek	ti	rir.

-	Bir	kaç	iş	gö	ren	ara	sın	da	ko	or	di	nas	yon	
ge	rek	ti	rir.

-	 Çok	 sa	yı	da	 iş	gö	ren	 ara	sın	da	 ko	or	di	nas	yon	
ge	rek	ti	rir.

Stra te ji yi be lir le me de, stra te ji araç la rı nın, kü çük, bü yük, kâr amaç lı ve ya kâr 
ama cı ol ma yan ör güt ler ara sın da bü yük fark lı lık la rı yok tur. Bu nun la bir lik te, stra
te ji yi uy gu la ma da, fark lı tür ve bü yük lük te ki iş let me ler ara sın da önem li öl çü de 
de ği şik lik ler var dır. Stra te ji uy gu la ma sı aşa ğı da ki le re ben zer ça lış ma lar yap mayı 
ge rek li dir. (Da vid, 2010: 247);

•	 Sa	tış	alan	la	rı	ge	liş	tir	me
•	 Ye	ni	bö	lüm	ler	ek	le	me
•	 Do	na	nı	mı	ge	liş	tir	me
•	 İş	gö	ren	le	rin	uz	man	lık	la	rın	dan	ya	rar	lan	ma

Strateji, rakiplerin 
faaliyetlerini inceleyerek, 
amaçlara varmak için 
belirlenmiş, nihai sonuca 
odaklı, uzun dönemli, dinamik 
kararlar topluluğudur.

Strateji uygulaması, stratejiler 
belirlendikten sonra, 
stratejilerin uygulanmasına 
destek olacak ve uygulamayı 
gerçekleştirecek işletme 
kaynaklarının harekete 
geçirilmesi. 

Tablo 7.1
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•	 Fi	yat	stra	te	ji	si	ni	de	ğiş	tir	me
•	 Büt	çe	le	ri	ge	liş	tir	me
•	 İş	gö	ren	le	rin	işe	kat	kı	la	rı	nı	ge	liş	tir	me
•	 Ma	li	yet	le	ri	kon	trol	pro	se	dür	le	ri	oluş	tur	ma
•	 Stra	te	ji	le	rin	ta	nı	tı	mı	nı	ge	liş	tir	me
•	 Ye	ni	te	sis	ler	kur	ma
•	 İş	gö	ren	le	ri	ye	tiş	tir	me
•	 Bö	lüm	ler	ara	sın	da	yö	ne	ti	ci	de	ği	şi	mi	yap	ma
•	 Da	ha	iyi	bir	yö	ne	tim	bil	gi	sis	te	mi	kur	ma
Bu tür fa ali yet le rin yerine getirilmesinde; mal üre ten iş let me ler, hiz met üre ten 

iş let me ler ve ka mu sal iş let me ler ara sın da bü yük fark lı lık la rın ol du ğu açık tır.
Stra te ji uy gu la ma la rı; ile ti şim, bil gi sis tem le ri, or ga ni zas yon, li der lik, mo ti

vas yon, ça tış ma yö ne ti mi, de ği şim, büt çe le me, sis tem ve pro se dür ler gi bi çe şit li 
ko nu la rı içe ren fa ali yet ler top lu lu ğu dur. Stra te ji le rin uy gu lan ma sı so nu cu el de 
edi len so nuç lar, bü yük öl çü de mu ha se be ve ri le ri ola rak ele alı na rak ir de len mek te, 
fark lı lık lar yo rum lan mak ta ve bir son ra ki dö nem için ka rar lar alın mak ta dır.

Stra te ji le rin uy gu la na bi lir li ğin de ge nel lik le şu ko nu lar da ki ka rar lar te mel alı
nır	(Ül	gen,	Mir	ze,	2004;	Da	vid,	F.R.,	2010;	Eren,	2005):

•	 İş	let	me	nin	mev	cut	du	rum	da	uy	gu	la	ma	ola	sı	lı	ğı	yük	sek	olan	stra	te	ji	se	çe
nek le ri ile il gi li kı sıt la rın bu lu nup bu lun ma dı ğı,

•	 Se	çi	len	stra	te	ji	nin	uy	gu	lan	ma	şek	li,	uy	gu	la	yı	cı	la	rın	tu	tar	lı	ve	ger	çek	çi	olup	
ol ma dık la rı,

•	 Stra	te	ji	nin	he	de	fe	ulaş	tı	ra	cak	şe	kil	de,	ta	nım	la	nan	za	man	ara	lı	ğın	da	uy	gu
la na bi lir li ği ve ola sı er te le me ler ve er te le me le rin yol aça bi le ce ği du rum lar 
ile il gi li ka rar la rın oluş tu rul ma sı,

•	 İş	let	me	nin	stra	te	ji	le	ri	nin	on	la	rı	uy	gu	la	ma	ya	ak	ta	ra	cak	in	san	lar	ta	ra	fın	dan	
doğ ru bir şe kil de an la şıl ma sı nın sağ lan ma sı,

•	 İş	let	me	nin	ör	güt	ya	pı	sı,	in	san	kay	nak	la	rı	ve	kül	tü	rün,	se	çi	len	stra	te	ji	yi	uy
gu la ma ya ak tar ma ya ve is te ni len so nuç la rı sağ la ma ya yö ne lik olup ol ma dı
ğı nın be lir len me si,

•	 İş	let	me	ta	ra	fın	dan	ta	nım	la	nan	amaç	lar	ile	için	de	yer	al	dı	ğı	bü	tü	nün	amaç
la rı ara sın da uyum olup ol ma dı ğı, ben zer şe kil de bu amaç lar ile ça lı şan la
rın de ğer le ri ara sın da uyu mun var lı ğı,

•	 İş	let	me	nin	yö	net	sel	ve	iş	gü	cü	ka	pa	si	te	si	nin	se	çi	len	stra	te	ji	yi	uy	gu	la	ya	bi	le
cek ni te lik te olup ol ma dı ğı,

•	 Stra	te	ji	le	rin	ve	ön	gö	rü	le	rin	han	gi	öl	çü	de	et	kin	ya	pıl	dı	ğı,
•	 Se	çi	len	 stra	te	ji	le	rin	 alt	 plan	la	ra	 dö	nüş	tü	rü	le	bil	me	si	 ve	 uy	gu	la	ya	bil	me	

ye te ne ği.

STRA TE Jİ UY GU LA MA SI İLE ÖR GÜT SEL YA PI NIN UYU MU
Bir stra te ji nin ba şa rı lı ola bil me si için doğ ru bir ör güt ya pı sı nın be nim sen me si 
ge rek li dir. Ör güt, or tak ça ba sar fıy la bir işi ba şar mak için bir ara ya ge len ve her 
bi ri nin bir fa ali yet bü tü nü için de be lir li gö rev, so rum lu luk ve yet ki le ri bu lu nan 
bi	rey	ler	ve	ya	grup	lar	ara	sın	da	ki	iliş	ki	yi	tem	sil	eden	ya	pı	dır	(Efil,	2009).	Ör	güt	sel	
ya pı, ör güt için de bel li bir za man dır var olan ve ya ye ni oluş tu ru lan iliş ki ler top lu
lu ğu dur. Bü tün stra te ji ler mut la ka ya pı ya önem ve re cek şe kil de oluş tu rul ma lı dır. 
Ay rı ca ye ni stra te ji ler ha ya ta ge çi ri lir ken mut la ka ör güt sel ya pı da de ğiş ti ri lip, iyi
leş	ti	ril	me	li	ve	uy	gun	ha	le	ge	ti	ril	me	li	dir	(Cer	to,	1993).

Strateji uygulamaları, iletişim, 
bilgi sistemleri, organizasyon, 
liderlik, motivasyon, çatışma 
yönetimi, değişim, bütçeleme, 
sistem ve prosedürler 
gibi çeşitli konuları içeren 
faaliyetler topluluğudur.

Örgüt, ortak çaba sarfıyla 
bir işi başarmak için bir 
araya gelen ve her birinin bir 
faaliyet bütünü içinde belirli 
görev, sorumluluk ve yetkileri 
bulunan bireyler veya gruplar 
arasındaki ilişkiyi temsil eden 
yapıdır.
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Çok kü çük iş let me le rin dı şın da ki tüm iş let me ler de, stra te ji yi be lir le dik ten 
son ra, stra te ji yi uy gu la ma ya ge çiş te, stra te jist ler den bö lüm ve fonk si yon yö ne ti
ci le ri ne ka dar, so rum lu luk la rın da bir de ği şim ge re kir. Uy gu la ma da ki so run lar, 
so rum lu luk lar dan kay nak la nan de ği şim ler den do la yı ar ta bi lir. Bu ne den le, bö
lüm ve fonk si yon yö ne ti ci le ri nin stra te ji yi be lir le me ve uy gu la ma fa ali yet le rin de 
müm kün ol du ğu ka dar yer al ma la rı bek le nir. 

Uy gu la na bi le cek ba zı ör güt sel ya pı la ra ör nek ola rak ba sık ve ya di key bir ya pı 
kul la nıl ma sı, ka rar ver me yet ki sin de ne ka dar mer ke zi yet çi ve ya ade mi mer ke zi
yet çi olu na ca ğı ve ya or ga ni zas yo nun ne de re ce de ya rı oto nom bö lüm le re ay rı la
ca ğı ve bun la rın han gi me ka niz ma lar la bü tün leş ti ri le ce ği be lir len me li dir (Da vid, 
F.R.,	2010:	253).

Stra te ji uy gu la ma la rı nın mer ke zin de ki yö ne tim ko nu la rı şun lar dır (Da vid, 
F.R.,	2010:	247):	

•	 Amaç	la	rın	be	lir	len	me	si,	
•	 Po	li	ti	ka	la	rın	oluş	tu	rul	ma	sı,	
•	 Kay	nak	la	rın	da	ğı	tı	mı,	
•	 Mev	cut	ör	güt	sel	ya	pı	nın	de	ğiş	ti	ril	me	si,	
•	 Ye	ni	den	ya	pı	lan	dır	ma	ve	de	ği	şim	mü	hen	dis	li	ği,	
•	 Ödül	le	rin	göz	den	ge	çi	ril	me	si	ve	mo	ti	ve	edi	ci	plan	la	rın	ya	pıl	ma	sı
•	 De	ği	şi	me	di	ren	cin	en	aza	in	di	ril	me	si,	
•	 Stra	te	ji	ile	yö	ne	ti	ci	le	rin	uyum	laş	tı	rıl	ma	sı,	
•	 Stra	te	ji	yi	des	tek	le	yi	ci	bir	kül	tü	rün	ge	liş	ti	ril	me	si,	
•	 Üre	tim	ile	iş	lem	le	rin	sü	re	ci	nin	uyum	laş	tı	rıl	ma	sı,	
•	 Et	ki	li	in	san	kay	na	ğı	fonk	si	yo	nu	nun	ge	liş	ti	ril	me	si,
•	 Eğer	ge	rek	li	ise,	kü	çül	me	stra	te	ji	si	nin	uy	gu	lan	ma	sı
•	 Stra	te	ji	nin	fay	dama	li	yet	ana	li	zi	nin	ya	pıl	ma	sı
Or ga ni zas yon la rın be lir le dik le ri stra te ji le ri ne bağ lı ola rak ör güt ya pı la rı de ğiş

mek te dir. Ör ne ğin; ürün fark lı laş tır ma stra te ji si iz le yen bir iş let me nin, ye ni lik çi 
ve es nek bir ör güt ya pı sı na ih ti yaç du ya ca ğı açık tır. Ör güt sel ya pı, ekip ça lış ma
sı na da ya lı, kay nak la rın ye ni lik çi, dış çev re de ki ge liş me le re hız lı ce vap ve ren ve 
es nek özel lik te ol ma lı dır. Bir iş let me, ma li yet ala nın da pa zar li de ri ol ma ve ya ra
kip le ri ne gö re mi ni mum ma li yet ler le ça lı şa rak pa zar üs tün lü ğü sağ la ma stra te ji
si ni be nim ser se, et kin ve ve rim li ça lış ma ya ze min ha zır la ya cak bir ör güt ya pı sı na 
ih ti yaç du ya cak tır. Bu du rum da, uz man laş ma de re ce si ar tı rı la rak, kıt kay nak la rın 
et ki li kul la nı mı nı müm kün kı la cak sı kı bir kon trol zin ci ri ne, da ha dar bir de ne
tim ala nı na ih ti yaç du yu la cak tır.

Stra te ji le rin ba şa rı lı ola bil me si için, doğ ru bir ör güt ya pı sı nın ta sar lan ma sı ve 
iş ler li ğe ka vuş tu rul ma sı ge re kir. Mü kem mel bir ör güt ya pı sı ta sar la mak tan sa, ra
kip ler den da ha iyi bir ör güt ya pı sı na sa hip ol mak re ka bet açı sın dan bir üs tün lük 
ge tir mek te dir. De ği şim, kü re sel re ka bet, hız lı tek no lo jik de ği şim gi bi stra te jik teh
dit ler, iş let me le rin stra te ji le ri ni ve bu stra te ji le ri uy gu la ya cak ya pı la rı nı sü rek li 
ola	rak	re	vi	ze	et	me	le	ri	ni	zo	run	lu	kıl	mak	ta	dır	(Efil,	2009).

Hay ri ÜL GEN, Kad ri MİR ZE, 2004, İş let me ler de Stra te jik Yö ne tim, Li te ra tür Ya yın
cı lık, İs tan bul.

Ör güt ya pı sı stra te ji ler le uyum lu ol maz sa ne ler ola bi lir? 
1
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Stra te ji Uy gu la ma la rı İçin Ör gü tün Ye ni den Ya pı lan dı rıl ma sı
İş let me ler de ile ti şim so run la rı nı çöz mek, yet ki ve so rum lu luk ça tış ma la rı nı gi
der mek ya da ör gü tün çev re sin de mey da na ge len de ğiş me le re uyum sağ la ya bil
mek için ye ni den ya pı lan dır ma ya gi de bi lir ler. Bil gi ve en tel lek tü el ser ma ye nin 
te mel ak tif var lık ol du ğu, pro je ve şe be ke bi çi min de ya pı lan ma la rın yay gın laş tı ğı, 
stra te jik iş bir lik le ri nin art tı ğı, yö ne tim dü zey le ri nin ve yö ne ti ci le rin azal dı ğı, ta
şe ron la rın, dış kay nak te mi ni nin yay gın laş tı ğı, ba sık, ya tay ve sa nal ya pı lan ma la
rın ge niş ka bul gör dü ğü gü nü müz iş dün ya sın da iş let me le rin ken di le ri ni sü rek li 
ola rak ye ni den ta nım la ma la rı ve ör güt len me le ri ge rek mek te dir.

Ör güt ler de ye ni den ya pı lan dır ma, ma li yet, ka li te, hiz met ve hız gi bi çağ daş 
per for mans öl çü le ri sağ la mak için te mel den ye ni den dü şün mek, za man dan, ma
li yet ten ve hiz met ten ka zan mak ama cıy la sü reç le rin kök lü ye ni den ta sa rım fa ali
yet	le	ri	ne	gir	mek	tir	(Efil,	2009).	

İş let me le rin ye ni den ya pı lan dır ma fa ali ye tin den bek le di ği ka zanç, ma li yet
le rin dü şü rül me si dir. Ye ni den ya pı lan dır ma, or ga ni zas yon için de emir ko mu ta, 
bö lüm le re ayır ma, yö ne tim alan la rı, oto ri te ve yet ki be lir le me le ri, mer ke zi leş me 
ve bi çim sel lik dü zey le ri ile il gi li ça lış ma lar so nu cun da ör güt için de ye ni mev ki ler 
ve ya ye ni ya pı la rın oluş tu rul ma sı dır. Ye ni den ya pı lan dır ma, iş let me nin stra te jik 
ba şa rı la rı için son de re ce ba şa rı lı ola bi lir, an cak tü ke ti ci ler açı sın dan hiç bir önem 
ta şı maz. Ka rar la rın mer ke zi olup ol ma dı ğı, ki min ki me so rum lu ol du ğu, bö lüm
le re ayır ma nın na sıl ya pı la ca ğı tü ke ti ci ler için hiç bir an lam ifa de et mez.

İş let me nin yö ne ti ci le ri, se çi len stra te ji le re uy gun ya pı nın se çi le bil me si için, 
ken di iç le rin den ata nan ve ya dı şa rı dan ge ti re cek le ri uz man lar la bir lik te, iş let me
nin fi zi ki ve sos yal ya pı sı ile il gi li un sur la rın her bi ri ni, se çi len stra te ji ler le uyum lu 
olup ol ma ma sı açı sın dan göz den ge çi re rek ve uy gu la na cak ör güt sel ya pı hak kın da 
ka rar ve re cek ler dir. İş let me nin yap tı ğı işin tü rü ne gö re iş let me nin uy gu la ya ca ğı 
stra te ji ler ile ör güt ya pı sı ve yet ki da ğı lı mı ara sın da bir uyum sağ la na cak tır (Da
vid,	F.R.,	2010:	262;	Ko	çel,	2011).

Ör güt ye ni den ya pı lan dı rıl ma dı ğın da siz ce ne ler ola bi lir?

STRA TE Jİ LE RİN İŞ LET ME FONK Sİ YON LA RIY LA (OPE RAS YON
LA RIY LA) İLİŞ Kİ LE Rİ NİN KU RUL MA SI
İş let me ler de; üre tim, pa zar la ma, in san kay nak la rı, fi nans, mu ha se be, arge ve 
halk la iliş ki ler gi bi fonk si yon la rı, iş let me amaç la rı nı ger çek leş ti re bil mek için ken
di fa ali yet ko nu la rın da alt stra te ji ler be lir ler ler ve ken di per for mans la rı nın iş let me 
per for man sı na et ki le ri ora nın da ba şa rı lı sa yı lır lar. 

İş let me ler de de ğer ya ra tan fa ali yet ler bir bir le ri ne ba ğım lı ve bir bir le ri ile iliş
ki li olan fonk si yo nel stra te ji ler al tı ana grup ta top la na bi lir. Bun lar; pa zar la ma, sa
tış ve ser vis fa ali yet le ri; üre tim fa ali yet le ri; te da rik ve lo jis tik fa ali yet le ri; in san 
kay nak la rı yö ne ti mi fa ali yet le ri; Arge ve tek no lo ji ge liş tir me fa ali yet le ri; mu ha
se be ve fi nans man fa ali yet le ri ile il gi li stra te ji ler dir. Be lir le nen stra te ji le rin an cak 
çok azı ba şa rı lı bir bi çim de uy gu la nır. Bu dü şük ba şa rı nın bir çok ne de ni ola bi lir. 
Ör ne ğin; pa zar bö lüm len dir me de ba şa rı sız lık, ye ni mar ka için çok pa ra har ca
mak, arge fa ali yet le rin de ra kip le rin ge ri sin de kal mak, ye ni kay nak lar bul ma da 
ya şa nan sı kın tı lar vb. sa yı la bi lir. 

Stra te ji uy gu la ma la rı di rekt ola rak fab ri ka yö ne ti ci le ri nin, bö lüm yö ne ti ci le ri nin, 
sa tış yö ne ti ci le ri nin, üre tim, pro je ve in san kay nak la rı yö ne ti ci le ri nin, kur may ve da
nış	man	la	rın	ve	tüm	iş	gö	ren	le	rin	ya	şam	la	rı	nı	et	ki	le	mek	te	dir	(Da	vid,	F.R.,	2010:	284).

Örgütlerde yeniden 
yapılandırma, örgüt içindeki 
süreçlerin temelden yeniden 
düşünülmesi ve faaliyetlerin 
köklü yeniden tasarlanması.

2

İşletme fonksiyonları; 
yönetim, üretim, pazarlama, 
insan kaynakları, finans, 
muhasebe, ar-ge ve halkla 
ilişkiler olarak sıralanabilir.
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Üre tim ve Te da rik Fonk si yo nu Stra te ji Uy gu la ma la rı
Gü nü müz de re ka bet üs tün lü ğü sağ la ma da, üre ti min et ki siz bir ko num dan da ha 
ak tif bir du ru ma geç me ih ti ya cı doğ muş tur. Özel lik le sü reç se çi mi, üre tim alt ya
pı sı ge liş tir me, ile ri tek no lo ji le rin alın ma sı gi bi de ği şik lik ler üre ti min mü da ha le si 
ile iş let me nin stra te jik ka rar la rı na yan sı tıl ma lı dır. Böy le ce iş let me için en iyi du
ru mu yan sı ta cak stra te jik ka rar lar alın mış ve ay rı ca üre tim yö ne ti mi nin dik ka
ti de önem li öl çü de be lir le nen stra te ji ler doğ rul tu sun da yo ğun laş mış ola cak tır. 
Üre tim stra te ji si nin te mel fonk si yo nu, be lir len miş olan re ka bet stra te ji si ni des
tek le ye cek olan ge rek li üre tim ye te nek le ri nin bir ara ya ge ti ril me si ni sağ la mak tır. 
Re ka bet stra te ji si, çev re nin, müş te ri le rin, te da rik çi le rin, ra kip le rin vs., iş let me nin 
güç lü ve za yıf yön le ri nin ana li zi so nu cun da be lir le ne cek tir. Ba şa rı lı re ka bet için 
ge rek li re ka bet ön ce lik le ri oluş tu ru la cak, iş let me stra te ji si ne yan sı tı la rak de ğer
len di ri le cek olan üre tim sis tem le ri ne kar şı lık bir mis yon sağ la ya cak tır. Bu mis yo
na	da	ya	lı	ola	rak,	fark	lı	per	for	mans	öl	çüt	le	ri	ge	liş	ti	ri	le	cek	tir.	Per	for	mans	öl	çüt	le	ri	
ise, üre tim ya pı sı ve alt ya pı sı için de tüm ha re ket tarz la rı için yol gös te ri ci ni te lik
te dir. Bu dön gü için de üre tim amaç la rı ola rak ma li yet le rin azal tıl ma sı, ka li te, üre
tim sis te mi nin es nek li ği, tes lim gü ve ni lir li ği, tes lim sü re si nin kı sal tıl ma sı, ürün 
özel lik le ri nin ge liş ti ril me si sa yı la bi lir.

Re ka bet or ta mı, iş let me le rin ge le cek te ha yat ta ka lıp ba şa rı lı ol ma la rı için, stra
te jik plan lar ge liş tir me le ri ni ka çı nıl maz ha le ge tir miş tir. İş let me ler, di na mik ara yış 
sü re ci ni ha kim kı la rak üre tim sü reç le ri ni bu pers pek tif doğ rul tu sun da ya pı lan dır
ma lı ve stra te jik üre tim ka rar la rı nı da bu eği lim le re gö re ver me li dir ler. Özel lik le, 
üre tim stra te ji le ri nin üre tim sü reç le ri ni ye ni den ya pı lan dır ma da ki ro lü çok önem 
ka zan mış tır. Üre tim stra te ji si, re ka bet üs tün lü ğü sağ la ya cak ye te nek le ri iş let me ye 
ka zan dır mak için üre tim kay nak la rıy la il gi li te mel ka rar la rı ve re ka bet ön ce lik le ri ni 
be lir le me yi amaç lar. Üre tim stra te ji si ile iş let me stra te ji si ara sın da ki iliş ki de üre tim 
fonk si yo nu nun stra te jik ro lü nü ve re ka bet stra te ji si ne kat kı sı nı in ce le mek ge rek li
dir. Bu iliş ki de üre tim stra te ji si iş let me stra te ji si nin uy gu la yı cı sı, iş let me stra te ji si
nin des tek le yi ci si ya da iş let me stra te ji si ne yön ve ri ci bir ya pı da dır.

İş let me le rin de ğer ya ra tan önem li fa ali yet le rin den bi ri olan üre tim fonk si yo
nu nun stra te jik öne mi ni dik ka te ala rak ken di stra te jik yak la şı mı nın şe kil len dir di
ği üre tim stra te ji si ne sa hip ol ma la rı da önem li dir. Üre tim fonk si yo nu nun stra te ji 
uy gu la ma la rı, iş let me stra te ji si nin üre tim di li ne çev ri le bil me si dir. İş let me amaç
la rı nın üre tim amaç la rı na dö nüş tü rül me si ve bu nu ger çek leş ti re cek üre tim fa ali
yet le ri nin üre tim stra te ji si ne yan sı ma sı ge rek mek te dir. 

İş let me ler stra te jik ba şa rı la rı nı de ğer len di re bil me le ri için, alt ka de me ler den ge ri 
bil di rim al mak ve bun lar doğ rul tu sun da mev cut stra te ji yi ge liş tir mek ya da ye ni stra
te ji ler be lir le mek zo run da dır lar. Bu an la yış la üre tim stra te ji si nin şe kil len me sin de üre
ti min ki mi za man gün lük bil di rim le ri ve ge rek li lik le ri yol gös te ri ci ol mak ta dır.

İş let me le rin stra te jik güç le ri nin bir par ça sı olan üre tim stra te ji si nin iki önem
li ro lü var dır. Bi rin ci si pa zar da fark lı bir üs tün lük sağ lar ve pa zar da ra kip ler den 
da ha iyi dü zey de si pa riş ka zan mak için ko or di ne edil miş üre tim des te ği sağ lar. 
Böy le ce üre tim, hem sü reç se çi min de hem de üre tim alt ya pı sı nın ta sa rı mın da po
li ti ka lar ge liş ti rir. İş let me ler ta ra fın dan kul la nı lan üre tim sis tem le ri ve alt ya pı ele
man la rı he men he men ay nı ve ev ren sel dir. Üze rin de du rul ma sı ge re ken, pa zar da 
si pa riş ka zan mak için sü reç ve üre tim alt ya pı sı nın ra kip ler den fark lı lık de re ce si
nin ne ola ca ğı dır. Bu na gö re, üre tim bi ri mi nin so rum lu lu ğu açı sın dan iş let me nin 
bo yut la rı nı ku şa ta cak şe kil de iş let me ih ti yaç la rıy la uyum lu iş let me stra te ji si nin 
oluş	tu	rul	ma	sı	ve	uy	gu	lan	ma	sı	ge	rek	li	dir	(De	mir	ci,	2008:	256).

Üretim stratejisinin 
fonksiyonu, belirlenmiş 
olan rekabet stratejisini 
destekleyecek olan gerekli 
üretim yeteneklerinin bir 
araya getirilmesidir.
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İş let me le rin ge liş tir dik le ri stra te ji ler ve uy gu la ma lar, uzun va de de iş let me fa ali
yet le ri nin de vam lı lı ğı göz önü ne alın dı ğın da sür dü rü le bi lir lik kav ra mı nı gün de me 
ge tir miş tir. Sür dü rü le bi lir lik, ge nel an la mıy la be lir siz bir sü re bo yun ca bir du rum 
ve ya sü re cin sür dü rü le bil me ka pa si te si ni ifa de eder. Sür dü rü le bi lir lik, te mel de 
eko lo ji ve eko lo jik sis tem le rin fonk si yon la rı nı, sü reç le ri ni ve üret ken li ği ni ge le cek
te de de vam et ti re bil me ye te ne ği ola rak al gı lan mak ta dır. Sür dü rü le bi lir lik, üre tim 
sü re cin de ye ni le ne bi lir kay nak la ra yö nel mek ve üre tim fa ali ye ti nin çev re ye olan 
et ki le rin den so rum lu ol mak ola rak ta nım la na bi lir. Bu an lam da, üre tim fonk si yo
nu çer çe ve sin de ürü nün ta sa rı mın dan mal ze me nin ge ri ka za nı mı na ka dar sü ren 
aşa ma lar da fark lı stra te ji ler ge liş ti ril me si ge rek mek te dir. Bu stra te ji le rin bü tü nü, 
sür dü rü le bi lir üre tim kav ra mıy la ifa de edi le bi lir. Sür dü rü le bi lir üre tim stra te ji le ri, 
üre tim sü re ci nin in san un su ru na et ki le ri nin or ta dan kal dı rıl ma sı ve ya azal tıl ma sı; 
üre tim sü re cin de ki atık la rın azal tıl ma sı; üre ti len ürün le rin ge ri dö nü şe bi lir li ği nin 
ar tı rıl ma sı ve ta sa rım sü reç le ri nin bu ba kış açı sıy la yön len di ril me si; mal ze me ve 
ener ji ta sar ruf edi ci üre tim sü reç le ri nin ge liş ti ril me si ko nu la rı nı içe rir. 

Üre tim de ki ye ni lik ler, ham mad de, ener ji ve iş çi lik gi bi çe şit li gir di le rin da ha 
üret ken kul la nı mı nı sağ la ya rak çev re ye olum suz et ki le rin azal tıl ma sı için ya pı la
cak har ca ma lar dan da ha faz la bir de ğer ya ra tıp iş let me le rin re ka bet üs tün lük le ri ni 
ar tır mak ta dır. Ör ne ğin Hol lan da’nın çi çek en düs tri sin de ki ba şa rı sı bi lin mek te dir. 
Kü çük alan lar da çi çek ye tiş tir mek, kul la nı lan ta rım sal ilaç lar ve güb re ler le top ra ğı 
ve ye ral tı su la rı nı kir let mek te dir. Bu et ki le ri azalt mak ve gi de rek ar tan sa yı da sı nır
la yı cı ku ral lar la ba şa çık mak için iş let me ler, ça re yi çev re ye et ki et me yen ka pa lı bir 
sis tem ko nu sun da ye ni lik yap mak ta bul muş lar dır. Bu gün için ge liş miş çi çek se ra
la rın da çi çek le rin top rak la hiç bir te ma sı bu lun ma mak ta; bit ki ler su ve ka ya yü nü 
için de ye tiş ti ril mek te dir. Böy le ce za rar lı is ti la sı gi bi risk ler den ko run muş ol mak ta, 
do la yı sıy la ta rım sal ilaç la ma ve güb re le me kul la nı mı na olan ih ti yaç da azal mak
ta dır. İş let me le rin çev re ye olan et ki le ri ni azalt ma ça ba la rı nın do ğa cak ma li yet ler 
açı sın dan olum suz de ğil, tam ter si kâr lı lık açı sın dan olum lu so nuç lar do ğu ra cak tır. 

Üre ti min sür dü rü le bi lir li ği ko nu su, iş let me ler için dik ka te alın ma sı ge re ken 
önem li bir öl çüt ha li ne gel miş tir. Uy gu la na cak stra te ji ler le iş let me ler yer kü re yi 
ko ru mak la kal ma yıp kâr lı lı ğı ve re ka bet gü cü nü de ar tı ra bi le cek ler dir. Bu nun için 
iş let me fa ali yet le rin de bir bi riy le bağ lan tı lı dört ko nu da de ği şim stra te ji le ri uy gu
la na bi lir. Bu ko nu lar şun lar dır (Slack, Cham ber, John ston: 2001):

•	 do	ğal	kay	nak	üret	ken	li	ği	ni	ar	tır	mak,	
•	 ka	pa	lı	dev	re	üre	tim	sis	tem	le	ri	kul	lan	mak,	
•	 çö	züm	te	mel	li	iş	mo	del	le	ri	ni	be	nim	se	mek,	
•	 do	ğa	ser	ma	ye	si	ne	ye	ni	den	ya	tı	rım	yap	mak.	
İş let me le rin ilk ola rak üre tim sis tem le rin de ve iş lem ler de her tür lü ener ji, su ve 

mal ze me ka yıp la rın dan kur tul ma la rı ge rek mek te dir. Bu nu kâr lı lık ek se nin de sağ
la mak için kul la nı la bi le cek iki yol bu lun mak ta dır: Ye ni bir sis tem ta sar la mak ve 
do ğal sü reç le re ve mal ze me le re da ya lı es ki tek no lo ji le ri ye ni le riy le de ğiş tir mek. Ye
ni bir sis tem ta sar la mak an cak dev rim ni te li ğin de dü şün ce le rin uy gu la ma ya kon
ma sıy la sağ la na bi lir. Ör ne ğin, ya lın üre tim bu an lam da bir çok ka yıp tan kur tul mak 
için kul la nı la bi le cek te mel bir stra te ji ola bi lir. Di ğer bir yol olan es ki tek no lo ji le rin 
çev re dos tu olan lar la de ğiş ti ril me si, ye ni bir sis tem ta sar la mak tan da ha ko lay uy
gu la na bi lir bir stra te ji gi bi gö zük mek te dir. An cak uy gu la ma da, es ki le riy le de ğiş
ti ri le cek olan çev re dos tu tek no lo ji le rin var lı ğın dan ve kul la nı la bi lir ol ma sın dan 
çok bu ye ni tek no lo ji le rin na sıl uy gu la na cak la rı ve da ha da önem li si mev cut uy
gu la ma la ra na sıl uyum laş tı rı la ca ğı gi bi ne den ler yü zün den bu stra te ji tam ola rak 

Sürdürülebilirlik, üretim 
sürecinde yenilenebilir 
kaynaklara yönelmek ve 
üretim faaliyetinin çevreye 
olan etkilerinden sorumlu 
olmaktır.
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uy gu la na ma ya bil mek te dir. Bu ko nu da en iyi ör nek oto mo bil sek tö rü dür. Mev cut 
çev re ci tek no lo ji le rin kul la nı mıy la ar tık çev re yi kir let me yen, yük sek per for mans lı 
her tür lü ara cın üre ti mi müm kün dür. Hon da, To yo ta ve GM gi bi bir çok oto mo bil 
üre ti ci si ürün yel pa ze le ri için de bu tür araç la ra yer ver me ye baş la mış lar dır. Oto mo
bil en düs tri si nin pet rol tü ke ti mi ne yö ne lik mev cut ya pı sı ve üre tim sis tem le riy le, 
gü nü müz çev re ko şul la rı içe ri sin de var lı ğı nı sür dür me si çok zor dur. Bu ne den le, al
ter na tif ener ji kay nak la rı nı kul la nan hib rid ve elek trik le ça lı şan araç la rın üre ti mi ne 
tam ola rak dö nü şü mün ger çek leş ti ril me si sağ lan ma lı dır. Bu du rum mü zik en düs
tri	si	nin	MP3	sı	kış	tır	ma	for	ma	tı	ve	in	ter	net	üze	rin	den	sağ	la	nan	kul	la	nı	cı	pay	la	şım	
sis tem le ri ön ce sin de ki du ru mu na ben ze ti le bi lir. An cak bu gün bu ya pı nın tüm den 
de ğiş me ye baş la dı ğı ve bir çok mü zik stüd yo su nun ar şiv le ri ni in ter net üze rin den 
be da va din le me ye aç tı ğı göz lem len mek te dir. 

Ka pa lı dev re üre tim sis tem le ri nin kul la nı mıy la, iş let me le rin ka yıp la rı nı ön le
yen ye ni ürün ler üret me le ri ve üre tim sü reç le ri uy gu la ma la rı sa ye sin de ve da ha 
ve rim li üre tim sü reç le ri nin kul la nıl ma sıy la, bir çok en düs tri da lın da uzun dö nem 
mal	ze	me	 ih	ti	ya	cı	%90	ve	da	ha	 faz	la	oran	da	azal	tı	la	bi	lir.	Ka	pa	lı	dev	re	üre	tim	de	
çık tı lar eko sis te me ge ri dö ne rek do ğa ya ka rı şa bil me li ve ya ge ri dö nü şü mü ya pı la
rak üre ti me gir di ol ma lı dır. Bu açı dan ka pa lı dev re üre tim sis tem le ri, or ta dan kal
dır ma ma li ye ti ya ra ta cak her tür lü mal ze me den yok sun ola rak üre ti mi sağ la ya cak 
bi çim de ta sar lan ma lı dır. Mo to ro la, le him son ra sı dev re kart la rı nın te miz len me
sin de kul la nı lan klo roflo ro kar bon gaz la rı na olan ih ti ya cı or ta dan kal dır mak için 
te miz le me ye ih ti yaç duy ma yan le him iş le mi ge liş tir me si ör nek ola rak ve ri le bi lir. 
Xe rox ise, ge liş tir di ği ye ni den kul la nı la bi len ve ya ge ri dö nü şü mü ya pı la bi len fo
to ko pi ma ki ne le ri sa ye sin de ka zanç sağ la mış tır.

Çö züm te mel li iş mo del le ri nin be nim sen me si; tü ke ti ci is tek le ri nin üre ti len ürü
nün sa tı şıy la kar şı lan ma sı ye ri ne, bu is tek le rin, üre ti len ürün le rin kul la nı mıy la be
ra be rin de ge len hiz me tin tü ke ti ci ye su nul ma sı ile ol mak ta dır. Bu mo del, uzun dö
nem de prob lem çöz me ye ve müş te riy le uzun dö nem li iliş ki kur ma ya da ya lı hiz met 
mo de li dir. Mo del, her za man müş te ri de ğe ri ni ar tı ra ca ğı ve arz ede nin ma li yet le ri ni 
azal ta ca ğı nı ile ri sür mek te dir. Bu ko nu da bir çok iş let me uy gu la ma la rın dan ör nek
ler ve ri le bi lir: Asan sör üre ti ci si Schind ler, asan sör le ri sat mak ye ri ne, di key ta şı ma 
hiz met le ri ki ra la ma sı nı ter cih ede rek asan sör le ri nin dü şük ener ji tü ke ti mi ve ba
kım mas rafla rın dan ka zanç sağ la mak ta dır. Dow Che mi cal ve Sa fetyKle en çö zü cü 
kim ya sal lar sa tı şı ye ri ne, eri ti ci hiz met ler ki ra la ma sı nı ter cih ede rek, ay nı çö zü cü 
kim ya sal la rı tek rar tek rar kul lan ma im kâ nı ya ka la mış ve ma li yet le ri dü şür müş tür. 

İş let me le rin için de fa ali yet gös ter di ği do ğal or ta mın bi yo lo jik kay nak la rı nın 
ona rıl ma sı, des tek len me si ve ge niş le til me si fa ali yet le ri ne ya tı rım yap ma la rı do ğa 
ser ma ye si ola rak ifa de edi le bi lir. Dün ya nın bu gün kü do ğa ko şul la rı dik ka te alın
dı ğın da, bo zu lan eko sis te min, üre ti mi ve ma li yet le ri olum suz yön de et ki le me si 
ka çı nıl maz ol muş tur. Bu ne den le, iş let me le rin bu ko nu da ki bi linç dü zey le ri nin 
art ma sı, çev re sel so rum lu luk la rı ye ri ne ge tir me le ri, sa tış la rı ve iş let me nin pa zar 
de ğe ri üze rin de ki et ki si de in ce len me li dir. Ör ne ğin, Tes la Mo tors’un üret me ye 
baş la dı ğı spor oto mo bil %100 elek trik le ça lı şan bir mo to ra sa hip tir. Oto mo bil, 
akü	le	ri	nin	bir	do	lu	mun	da	390	km	kat	ede	bil	mek	te	ve	0’dan	100	ki	lo	met	re	ye	3,9	
sa ni ye de ula şa bil mek te dir. 

Üre tim sü reç le ri söz ko nu su ol du ğun da sür dü rü le bi lir lik kav ra mı bu sü reç le rin 
çev re ye olum suz et ki le riy le ön pla na çı kar. Bu olum suz et ki ler, se ra gaz la rı, ozon 
ta ba ka sı, ha va ka li te si, or man sız laş ma, çöl leş me, ku rak lık, ta rım, bi yo lo jik çe şit li
lik, ze hir le yi ci kim ya sal lar, ye ni le ne me yen mal ze me ler, teh li ke li atık, atık mik ta rı 

Doğal kaynak üretkenliği, 
işletmelerin üretim 
sistemlerinde ve işlemlerde 
her türlü enerji, su ve 
malzeme kayıplarından 
kurtulmaları için; ya yeni bir 
sistem tasarlarlar ya da doğal 
süreçlere ve malzemelere 
dayalı eski teknolojileri 
yenileriyle değiştirirler.

Kapalı devre üretim 
sistemleri, işletmelerin 
kayıplarını önlemesi, çıktıların 
eko sisteme geri dönerek 
doğaya karışabilmesi veya geri 
dönüşüm yapılarak üretime 
girdi olmasıdır.

Çözüm temelli iş modelleri, 
üretilen ürünlerin kullanımıyla 
beraberinde gelen hizmetin 
tüketiciye sunulması, uzun 
dönemde problem çözme 
ve tüketiciyle uzun dönemli 
ilişki kurmaya dayalı hizmet 
modelidir.
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ve su ola rak sı ra la na bi lir. Bu et ki ler dik ka te alın dı ğın da, sür dü rü le bi lir üre tim, ma
ter yal le rin se ra gaz sa lı nım la rı ol mak sı zın, ye ni le ne me yen ve ze hir li ma ter yal ler 
kul la nıl mak sı zın ya pı lan üre tim ve ya atık üret me ye cek dö nü şüm tek no lo ji le ri nin 
ge liş ti ril me si ola rak ta nım la na bi lir. Sür dü rü le bi lir üre tim için beş stra te ji uy gu la
na bi lir (Slack, Cham ber, John ston: 2001);

1. Da ha az mal ze me ve ener ji kul la nıl ma sı. 
2. Gir di ola rak kul la nı lan mal ze me ler de ze hir li olan la rın ye ri ne ze hir li ol ma

yan la rın, ye ni le ne me yen ler ye ri ne ye ni le ne bi lir olan lar ter cih edil me si. Ör
ne ğin, elek tro nik üre ti ci le ri, le him mal ze me le ri için de kul la nı lan kur şu nun 
çev re ye ver di ği za rar ne de niy le ar tık le him için kur şun içer me yen mal ze
me ler ve yön tem ler kul lan mak ta dır lar. 

3. İs ten me yen çık tı la rın azal tı la rak da ha te miz üre tim ger çek leş ti ril me si. Ör
ne ğin, Ang li a Cir cu its, üre tim den son ra çı kan kir li su la rı içi le bi lir ka li te de 
te miz le mek te dir. 

4. Çık tı la rı ge ri dö nü şüm ve ben ze ri tek nik le ri kul la na rak tek rar gir di ha li ne 
dö nüş tü rüp üre tim de kul la nıl ma sı. Ko dak, tek kul la nım lık fo toğ raf ma ki
ne le rin de yap tı ğı ye ni lik le da ha az mal ze me kul la nı mı nı sağ la mış, bu nu da 
kul la nı lan ma ki ne le ri ge ri top la yıp tek rar kul la nı ma ha zır la ya rak yap mış tır. 

5. Sa hip lik ve üre tim ya pı sın da de ği şik lik yap ma, ya ni “kul lanat ye ni si ni al” 
yak la şı mın dan uzak la şa rak, da ya nık lı tü ke tim mal la rı nın mül ki ye ti ni müş
te ri ye ver mek ye ri ne, ürün le rin ki ra lan ma sı so nu cu bir çe şit hiz met be de li 
kar	şı	lı	ğı	ürün	kul	la	nı	mı	nı	ter	cih	et	me	si.	Ör	ne	ğin,	Elek	tro	lux,	üret	ti	ği	be	yaz	
eş ya lar için fi nan sal ki ra la ma stra te ji si ni be nim se miş tir. 

İş let me le rin te miz üre ti mi; ürün ta sa rı mı nı de ğiş ti re rek, fark lı ham mad de 
kay nak la rı na yö ne le rek, ge liş miş tek no lo ji ler kul la na rak ve ge ri dö nü şüm ya pa
rak sağ la ya bi le cek le ri ni, bu nu ger çek leş ti rir ken ay nı za man da ürün ka li te si ni, 
ve rim li li ği ni ve kâr lı lı ğı nı da ar tı rı la bi le cek ler dir. Te miz üre tim ola rak ifa de edi
len stra te ji, iş let me le rin çev re yi ko ru ma ya yö ne lik ola rak ör güt sel ya pı lan ma sı ve 
üre tim sü reç le ri ile il gi li fa ali yet le ri ni kap sa mak ta dır. Bu stra te ji ile atık la rın ve 
at mos fe re ya pı lan sa lı nı mın, su ve ener ji kul la nı mı nın azal tıl ma sı yo luy la, üre tim 
sü reç le ri nin et kin li ği nin ar tı rıl ma sı amaç lan mak ta dır. Bu nu ba şar mak için atık 
ve sa lı nım la rın kay na ğın da en gel len me si ve sü rek li ön le yi ci ted bir ler ara cı lı ğıy la 
iş let me nin çev re per for man sı nın ar tı rıl ma sı bir stra te ji ola rak be nim sen mek te dir.

Ye şil üre tim stra te ji si, çev re et ki le ri dü şük gir di ler kul la nan, yük sek ve rim li li ğe 
sa hip olan ve çok az ve ya sı fır atık içe ren ve kir li lik oluş tur ma yan üre tim sü reç le
ri ni kap sar. Ta sa rı mıy la, bi le şi miy le ve kul la nı mıy la çev re ye olan et ki le ri ya şam 
dön gü sü sü re sin ce en aza in di ril miş ürün le rin ya ra tıl ma sı sü re ci ye şil ürün ta sa rı
mı nı ifa de et mek te dir. Bu nun için, üre ti me kat kı sağ la yan, fa kat so nuç ta üre ti len 
ürü nün için de yer al ma yan bü yük kü çük her tür lü mal ze me ve gir di nin de ğiş ti
ril me si iyi bir stra te ji ola cak tır. Ör ne ğin, oto mo bil en düs tri sin de kul la nı lan bo ya
la rın ar tık za rar lı çö zü cü ler ye ri ne su baz lı ol ma sı, ku ru du ğun da bo ya hac mi nin 
%90’ının	bu	har	laş	tı	ğı	göz	önü	ne	alın	dı	ğın	da	ha	va	ya	ze	hir	li	çö	zü	cü	le	rin	sa	lı	nı	mı	nı	
da en gel le miş tir. Üre tim sü reç le ri içe ri sin de ye ni den kul la nım önem li bir al ter na
tiftir. Kul la nı lan kim ya sal la rın, me tal le rin, su yun ve ener ji nin tek rar dan kul la nı mı 
için bir çok ola sı lık bu lu na bi lir. Ge nel de ka pa lı üre tim sü reç le rin de kim ya sal la rın 
ve su yun tek rar kul la nı mı eko no mik ola rak da avan taj lı dır. Ör ne ğin, ka de me li tek
rar kul la nım ola rak ifa de edi le bi len sis tem le bir üre tim aşa ma sın da olu şan atık ısı 
ener	ji	si	baş	ka	bir	aşa	ma	da	gir	di	ola	rak	kul	la	nı	la	bi	lir.	Port	land’da	bir	kaç	şu	be	si	bu
lu	nan	Hot	Lips	Piz	za,	dük	kân	la	rın	da	ka	de	me	li	tek	rar	kul	la	nım	yap	mak	ta	dır.	Sı	cak	

Temiz üretim stratejisi, 
işletmelerin çevreyi korumaya 
yönelik olarak örgütsel 
yapılanması ve üretim 
süreçleri ile ilgili faaliyetleridir.
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su ih ti ya cı nı gi der mek için, piz za fı rın la rı nın ya rat tı ğı ısı ener ji si ni su yun ısı tıl ma
sın da de ğer len dir mek üze re bir sis tem ta sar la mış tır. Sis tem, piz za fı rı nı nın en dü
şük de re ce sin de gün de 350 ga lon su ısı ta bil mek te dir. Bir piz za dük kâ nı nın gün lük 
su ih ti ya cı ise, 300 ga lon ka dar dır. 

İş let me fa ali ye ti nin so nu cu or ta ya çı kan ürü ne de ğer kat ma yan her tür lü sü
reç ve ka yıp lar dan kur tul ma yı amaç la yan ya lın üre tim stra te ji si, gü nü müz de re
ka bet ede bil me yi ve ba şa rı yı amaç la yan iş let me le rin be nim se di ği ve uy gu la dı ğı 
stra te ji le rin ba şın da gel mek te dir. Ya lın üre tim stra te ji si, atık lar dan, ka yıp lar dan 
ve de ğer kat ma yan fa ali yet ler den kur tu la rak ma li yet le ri azal tan ve müş te ri nin is
tek le ri ni za ma nın da kar şı la yan bir di zi sis te ma tik yak la şı mın bü tü nü dür. Ya lın 
üre tim To yo ta’nın ge liş ti rip uy gu la dı ğı To yo ta üre tim sis te mi ni ta nım la mak için 
kul la nıl mış tır. Gü nü müz de fark lı fa ali yet alan la rın da fark lı iş let me ler ta ra fın dan 
uyar lan ma ya ça lı şı lan bir yak la şım dır. Her tür lü ka yıp ve atı ğı azalt mak ve or ta
dan kal dır mak için ge liş ti ri len ya lın üre tim için sü rek li iyi leş tir me ve ya kai zen, 
hüc re sel üre tim, tek par ça akış üre tim sis te mi, tam za ma nın da üre tim gi bi bir çok 
araç kul la nıl mak ta dır. Bu stra te ji nin is raf kav ra mı na ba kı şı da ye ni lik çi dir. Her 
tür lü ku sur, is ter üre tim sü re cin de ol sun, is ter se üre ti len ürü nün ken di sin de ol sun 
is raf ola rak ka bul edi lir. Bu nun dı şın da si pa riş dı şı faz la üre tim yap mak, faz la dan 
ham mad de, ya rı ma mul ve ürün stok la rı bu lun dur mak, do la yı sıy la tü ke ti ci ye ula
şa cak ürü ne de ğer ola rak bir şey kat ma yan her fa ali yet is raf ola rak al gı la nır. Te mel 
ola rak is raftan kur tul mak, ula şı la cak bir amaç ola rak de ğil, sü rek li iyi leş tir me ve ya 
kai zen, so nu gel me yen bir sü reç ola rak al gı la nır. Bu uy gu la ma lar ay nı za man da 
ör güt kül tü rün de de de ği şim sağ la mak ta dır. Sü rek li iyi leş tir me yap ma ya odak lan
mış bir kül tür, do ğal ola rak üre tim sü re cin de ki ka yıp la rı be lir le me ye ve or ta dan 
kal dır ma ya odak la na cak tır. Ay rı ca, ça lı şan lar da sü rek li iyi leş tir me ve prob lem 
çöz me fa ali yet le ri ne biz zat ka tı la cak lar, bu ise op ti mum per for man sa ulaş mak için 
sis te min bü tü nü nü gör me yi sağ la ya cak tır. İş let me ler, ya lın üre tim stra te ji le ri ni uy
gu la dık la rın da şu so nuç lar göz lem le ne bi lir (Slack, Cham ber, John ston: 2001): 

•	 Stok	mik	tar	la	rın	da	ve	bu	na	bağ	lı	ta	şı	ma	ma	li	yet	le	rin	de	ve	za	rar	gö	ren,	bo
zu lan stok lar dan do ğan ka yıp lar da azal ma sağ la ma, 

•	 Ge	rek	sin	me	le	ri	azal	ta	rak	ve	üre	tim	sü	re	cin	de	mal	ze	me	is	ra	fı	nı	ön	le	ye	rek	
mal ze me kul la nı mın da azal ma sağ la ma,

•	 Araç	ge	reç	ve	ma	ki	ne	le	rin	en	iyi	şe	kil	de	kul	la	nı	mı	nı	sağ	la	ma,
•	 Üre	tim	yap	mak	için	ih	ti	yaç	du	yu	lan	me	kan	bo	yut	la	rı	nı	kü	çül	te	rek,	fab	ri	ka	

te sis le ri ih ti ya cın da azal ma sağ la ma, 
•	 İş	lem	adım	la	rı	nı,	ha	re	ke	ti,	bek	le	me	za	man	la	rı	nı	ve	atıl	za	man	la	rı	azal	ta	rak	

üre tim hı zın da ar tış sağ la ma,
•	 Stok	mik	ta	rı	nı	ve	ser	ma	ye	ih	ti	ya	cı	nı	azal	tan	uy	gu	la	ma	lar	sa	ye	sin	de	üre	tim	

es nek li ğin de ar tış sağ la ma,
•	 Üre	tim	de	par	ça	sa	yı	sı	nı	ve	mal	ze	me	ti	pi	ni	azal	ta	rak	ve	ge	rek	siz	iş	lem	adım

la rın dan ve ge rek siz özel lik le re sa hip ge reç ler den kur tu la rak üre tim kar ma
şık lı ğın da azal ma sağ la ma. 

So nuç ola rak iş let me nin stra te ji le ri uy gu la ma ala nın da kat et ti ği yo lu ölç mek 
ve sü rek li ge liş tir mek için ça ba har can ma sı ge rek mek te dir. Kat edi len yo lun öl çül
me si, ön ce den be lir le nen amaç lar la ge li nen dü ze yin kar şı laş tı rıl ma sı nı ge rek ti rir. 
Amaç lar ço ğun luk la iş let me nin tü mü ve ay rı ay rı bi rim le ri için be lir le nir. Ör ne
ğin,	HP	ya	zı	cı	bö	lü	mün	de	“içe	ri	ğin	ge	ri	dö	nü	şü	mü”,	“ürün	ge	ri	dö	nü	şe	bi	lir	li	ği”	
ve “ya zı cı lar da kul la nı lan mü rek kep te ya sak ol ma yan kim ya sal la rın kul la nı mı” 
ola rak oluş tu ru lan amaç lar için “en dü şük” ve “is te nen” ol mak üze re iki he def 

Yeşil üretim stratejisi, 
çevre etkileri düşük girdiler 
kullanan, yüksek verimliliğe 
sahip olan ve çok az veya 
sıfır atık içeren ve kirlilik 
oluşturmayan üretim 
süreçleridir.
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be lir len miş tir. İş let me ya zı cı kar tuş la rı nın ge ri dö nü şe bi lir li ği için en dü şük %50, 
is	te	nen	için	de	%80	ge	ri	dö	nü	şüm	he	de	fi	be	lir	le	miş	tir.	Bu	tür	sa	yı	sal	ola	rak	be
lir le nen he defle ri ölç mek le, amaç la ra ne de re ce de ula şı la bil di ği an la şıl mak ta dır.

Pa zar la ma Fonk si yo nu Stra te ji Uy gu la ma la rı 
İş let me ler, pa zar araş tır ma sı so nu cu, dış çev re fak tör le ri ni de dik ka te ala rak, ken
di im kân ve kay nak la rı ile ta le be uy gun ma mul le ri pa za ra sun ma ya ça lı şır lar. Bu 
ne den le, iş let me le rin stra te ji uy gu la ma la rı nın ba şa rı sı ya da ba şa rı sız lı ğı üze rin de 
çok sa yı da pa zar la ma de ğiş ke ni et ki li ol mak ta dır. Ör ne ğin; iş let me nin kay nak la
rı, yö ne ti min de ne yi mi, pa za ra su na ca ğı ma mu lün be lir len me si, ma mu lün fi yat
lan dı rıl ma sı, da ğı tıl ma sı, iş let me nin pa zar la ma ye te nek le ri vb. et ki li ol mak ta dır. 
İş let me ler ge rek dış çev re ve ge rek se iç çev re fak tör le ri nin et ki siy le, pa zar la ma 
stra te ji le ri içe ri sin de ken di le ri ne en uy gun pa zar la ma stra te ji ve ya stra te ji le ri ni 
uy gu la mak du ru mun da ola cak lar dır. 

İş let me ler ce uy gu la na bi le cek pa zar la ma stra te ji le rin den ba zı la rı nı aşa ğı da ki 
gi	bi	be	lir	ti	le	bi	lir	(Tor	lak,	Al	tu	nı	şık,	2009;	Da	vid,	F.R.,	2010:	285):	

•	 Pa	za	ra	gi	riş	stra	te	ji	le	ri,
•	 Ye	ni	den	be	lir	le	me	stra	te	ji	le	ri,
•	 Ye	ni	le	me	stra	te	ji	le	ri,
•	 Ma	mul	hat	tı	nı	ge	niş	let	me	stra	te	ji	le	ri,
•	 Ya	tay	çe	şit	len	dir	me	stra	te	ji	le	ri,
•	 Pa	zar	ge	liş	tir	me	stra	te	ji	le	ri,
•	 Pa	za	rı	ge	niş	let	me	stra	te	ji	le	ri,
•	 Pa	zar	bö	lüm	len	dir	me/ma	mul	fark	lı	laş	tır	ma	stra	te	ji	le	ri,
•	 Da	ire	sel	çe	şit	len	dir	me	stra	te	ji	le	ri,
•	 Kü	me	len	miş	çe	şit	len	dir	me	stra	te	ji	le	ri,
•	 İle	ri	ye	ve/ve	ya	ge	ri	ye	doğ	ru	bü	tün	leş	me	stra	te	ji	le	ri.
Bu sa yı lan stra te ji ler ara sın dan iş let me ler, ken di kay nak ve pa zar la ma ye te nek

le ri ne uy gun bir ve ya bir kaç stra te ji yi se çip uy gu la mak du ru mun da dır lar. Ay rı ca, 
be lir li dö nem ler içe ri sin de, se çi len ve uy gu la nan stra te ji le rin so nuç la rı nın de ğer
len di ril me si ve stra te ji ler de de ği şik lik ya pıp yap ma ma ka rar la rı nın alın ma sı na da 
ge rek si nim bu lun mak ta dır.

İş let me ler be lir le nen stra te ji ler den bi ri ni ve ya bir ka çı nı uy gu la mak la, hem 
ken di le ri ne hem de ge nel eko no mi ye fay da lı ola cak tır. Ör ne ğin; ka li te li ma mul 
yük sek fi yat pa zar la ma stra te ji si ni uy gu la ya bi le cek iş let me le rin şu özel lik le re sa
hip	ol	ma	sı	ge	re	kir	(Tor	lak,	Al	tu	nı	şık,	2009;	Ja	wors	ki,	Koh	li,	1993):

•	 Fi	nan	sal	kay	nak	la	rın	ye	ter	li	ol	ma	sı,
•	 Tek	no	lo	jik	ka	pa	si	te	nin	ye	ter	li	ol	ma	sı	ve	tek	no	lo	jik	ye	ni	lik	le	re	uyum	sağ	la

ya bil me es nek li ği nin bu lun ma sı,
•	 Araş	tır	ma	 ve	 ge	liş	tir	me	 fa	ali	yet	le	ri	ne	 önem	 ve	ril	me	si	 ve	 ye	ni	lik	le	re	 açık	

bu lu nul ma sı,
•	 Ye	te	nek	li	iş	gö	ren	le	ri	nin	bu	lun	ma	sı,
•	 Sa	tış	son	ra	sı	mon	taj,	ser	vis,	eği	tim	ve	ye	dek	par	ça	hiz	met	le	ri	nin	sağ	la	na	bil

me si,
•	 Sek	tör	de	yo	ğun	bir	re	ka	be	tin	bu	lun	ma	ma	sı,
•	 Ma	mu	lün	ra	kip	ler	den	ayırt	edi	le	bi	le	cek	şe	kil	de	ka	li	te	li	ol	ma	sı	ge	rek	mek	te	dir.	
Ka li te li ma mul ile dü şük fi yat pa zar la ma stra te ji si ni uy gu la ya bi le cek iş let me

le rin ise; re ka be te ve do la yı sıy la dü şük fi ya ta da ya na bi le cek fi nan sal kay na ğa sa
hip bu lun ma sı, pa zar da eko no mik güç le ri ye ter li ol ma yan müş te ri le rin de ol ma sı, 
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kali te un su ru nun üre ti len ma mul için çok faz la önem li ol ma ma sı gi bi özel lik le re 
sa hip ol ma sı ge re kir.

Tek ma mul üze rin de yo ğun laş ma pa zar la ma stra te ji si ni uy gu la ya bi le cek iş
let me ler, özel lik le iç çev re sel ko şul la rı na gö re tek ma mu lü pa za ra sun ma stra te
ji le ri ni uy gu lar lar. Ör ne ğin; iş let me nin fi nan sal kay nak la rı bir den faz la ma mul 
üze rin de yo ğun laş ma ya im kân ver me ye bi lir ve ya iş let me nin üre tim tek no lo ji si 
ve üre tim ka pa si te si ile in san kay nak la rı, bir den faz la ma mul üze rin de yo ğun
laş ma da ye ter li ol ma ya bi lir se, iş let me tek ma mul üze ri ne yo ğun laş ma stra te ji si 
uy gu la ya bi lir. Böy le ce iş let me pa za ra sun du ğu tek ma mul de ki ye ter li li ği ve sa tış 
mik ta rı ile tat min ola bi lir ve ya iş let me pa za ra sun du ğu tek ma mul de li der ol mak 
is te ye bi lir ve ya tek ma mu le yo ğun laş mak la ra kip siz kal mak is te ye bi lir.

Bir den faz la ma mul le sa tış la rı ar tır ma pa zar la ma stra te ji si ni uy gu la mak için, 
yu ka rı da ki stra te ji nin ter si ne ba zen de iş let me ler bir den faz la ma mu lü pa za ra 
sun ma stra te ji si ni ter cih ede bi lir ler. Ör ne ğin; iş let me nin kul la na bi le ce ği faz la fi
nan sal kay na ğı var sa, kul lan ma dı ğı üre tim ka pa si te si mev cut sa, pa za ra su nu la cak 
di ğer ma mul, bi rin ci ma mu lün ta mam la yı cı sı ni te li ğin de ve bi rin ci ma mu lün de 
sa tı şı nı ar tı ra ca ğı dü şü nül mek tey se, ta mam la yı cı ma mul ile da ha faz la müş te ri 
ba ğım lı lı ğı ola ca ğı dü şü nül mek tey se stra te ji yi uy gu la ya bi lir ler. Ba zen ye ni ma
mul ler le iş let me nin sa tış la rın da ola bi le cek dal ga lan ma lar azal tıl ma ya ça lı şıl mak
ta dır ve ya ba zen de ye ni ma mul ler le re ka bet üs tün lü ğü el de edil me ye ça lı şı la bi lir. 
Ay rı ca tek ma mu lün ta le bi doy ma nok ta sı na yak laş mış ola bi lir ve ya tek ma mu lün 
tek no lo jik ola rak kı sa sü re de es ki ye ce ği tah min edil miş ola bi lir.

Ma	mul	 fark	lı	laş	tır	ma	ve/ve	ya	pa	zar	bö	lüm	len	dir	me	pa	zar	la	ma	 stra	te	ji	si	uy
gu la yan iş let me ler, özel lik le re ka bet yo ğun bir sek tör de ra kip le ri ne kar şı üs tün lük 
sağ	la	ma	ama	cı	na	yö	ne	lik	ola	rak,	ma	mul	fark	lı	laş	tır	ma	ve/ve	ya	pa	zar	bö	lüm	len
dir me stra te ji le ri ni tek tek ve ya bir lik te kul la na bi lir ler. Bu stra te ji le ri uy gu la ya bil
mek için, iş let me le rin sık sık rek lâm ve di ğer tu tun dur ma bi le şen le ri nin des te ği ne 
baş vur ma la rı ve özel lik le bu bi le şen le ri ni kul la na bil me im kân ve ye te nek le ri nin 
güç lü ol ma sı ge re kir. Ay rı ca, iş let me le rin ma mul fark lık laş tır ma ve fark lı pa zar 
bö lüm le ri ne hi tap ede bil me kay nak ve ka pa si te le ri nin ol ma sı ge rek ti ği de açık tır.

Mar ka ba ğım lı lı ğı oluş tur ma ya yö ne lik pa zar la ma stra te ji si ni uy gu la yan iş let
me ler ba zen de ken di le ri ni ve mar ka la rı nı ön pla na çı kar ma ya ve mar ka ter ci hi 
oluş tur ma ya yö ne lik pa zar la ma stra te ji le ri ni uy gu la ya bi lir ler. Bu tür stra te ji le rin 
uy gu la na bil me si için, iş let me, mar ka sı ile fark lı laş mak is te ye bi lir, mar ka ile ka li te yi 
vur gu la mak is te ye bi lir ve mar ka, pa za ra su nu lan ma mul için önem li bir un sur ha li
ne gel miş ola bi lir ve ya mar ka, sek tör de bir ga ran ti un su ru ola rak al gı la nı yor ola bi lir.

Mar ka ço ğalt ma pa zar la ma stra te ji si uy gu la yan iş let me ler, mar ka ba ğım lı lı ğı 
oluş tur ma stra te ji si ya nın da, ba zen de ge rek ti ğin de, ma li yet in di rim le ri çer çe ve
sin de mar ka ço ğalt ma stra te ji si uy gu la ya bi lir ler. Böy le bir stra te ji yi uy gu la ya bil mek 
için, iş let me le rin; üre tim sü re ci nin fark lı ma li yet ler de ma mul üre ti mi ne el ve riş li ol
ma sı, ma li ye ti dü şük ve ya yük sek ma mul le ri ta lep eden pa zar bö lü mü nün bu lun
ma sı ve fark lı da ğı tım ka nal la rı nı kul la na bil me ye te ne ği nin bu lun ma sı ge rek li dir.

Ara cı kul la nıp kul lan ma ma ile il gi li pa zar la ma stra te ji le ri ni uy gu la yan iş let me
le rin, özel lik le dış pa zar lar da müş te ri le re di rekt ola rak ula şa bil me le ri çok zor dur. 
İş let me le rin ge rek yö ne tim ye te nek le ri, ge rek se or ga ni zas yon ya pı la rı nın ye ter siz
li ği, on la rın dış pa zar lar da müş te ri le re di rekt ola rak ula şa bil me le ri ni en gel ler. Bu 
ne den le, dış pa zar la ra açı la cak olan bu tür iş let me ler, ara cı la ra kat lan mak du ru
mun da kal mak ta dır lar. Ara cı la rın pro fes yo nel hiz met le rin den ya rar lan mak is te
yen iş let me ler müş te ri ler le di rekt mu ha tap olup, on la ra ara cı sız ola rak ulaş ma yı 

Tek mamul pazara sunma 
stratejisi, işletmenin pazarda 
tek mamulde yeterli olması, 
satış miktarı ile tatmin olması, 
tek mamulde pazarda lider 
olması ve rakipsiz kalması 
olabilir.

Birden fazla mamulle 
satışları artırma 
pazarlama stratejisi, 
işletmenin fazla finansal 
kaynağı varsa, kullanmadığı 
üretim kapasitesi mevcutsa, 
pazara sunulacak diğer 
mamul, birinci mamulün 
tamamlayıcısıysa veya müşteri 
bağımlılığı düşünülmekteyse 
uygulanabilir.
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he defle yen ara cı kul lan ma ma stra te ji si uy gu la ya bi lir ler ve ya ba zı ma mul ler de ve ya 
ba zı pa zar bö lüm le rin de ara cı kul lan ma, ba zı la rın da ara cı kul lan ma ma stra te ji si 
uy gu la ya bi lir ler.

Sa tış son ra sı hiz met ler le il gi li pa zar la ma stra te ji le ri ni uy gu la yan iş let me ler, 
fark lı stra te ji ler uy gu la ya rak, fark lı amaç la ra ulaş ma ya ça lı şır lar. Bel li baş lı sa tış 
son ra sı hiz met ler le il gi li iş let me ler, sa tış son ra sı her tür lü hiz me ti üst len me ve ya 
üst len me me, sa tış son ra sı mon taj, be lir li sü re ga ran ti gi bi hiz met le ri üst le nip, ta
mirba kım ve ye dek par ça hiz met le ri ni üst len me me gi bi stra te ji ler uy gu la ya bi lir
ler	(Tor	lak,	Al	tu	nı	şık,	2009).

Rek lâm la il gi li pa zar la ma stra te ji le ri uy gu la yan iş let me le ri rek lam la il gi li stra te
ji le ri ni de be lir le mek du ru mun da olan iş let me ler, rek lâm ve ta nı tı ma ih ti yaç ol ma
dı ğı du rum lar da bu tür fa ali yet le ri yap ma ma, ta nı tım ama cıy la sa de ce mu ha tap la ra 
yö ne lik, mes le ki ya yın lar da rek lâm ve ka ta log ya yın la ma, ge rek li gö rül dü ğü hal ler
de, ma mu lün özel li ği ne gö re, ge nel rek lâm yap ma ve ya ge rek siz ye re ve ya ha tır için 
rek	lâm	stra	te	ji	le	ri	uy	gu	la	ya	bi	lir	ler	(Tor	lak,	Al	tu	nı	şık,	2009;	De	mir	ci,	2008:	238).

İn san Kay nak la rı Fonk si yo nu Stra te ji Uy gu la ma la rı
Hız la de ği şen iş ve re ka bet ko şul la rı, uyum lu, bil gi si ni ye ni le yen ve de ği şi mi ka
bul eden ça lı şan la rın iş let me ye ka zan dı rıl ma sı nı ge rek li kıl mak ta dır. Ar tık tek bir 
ki şi, tek bir li der her şe yi yö ne te me mek te, de ği şen ko şul lar la tek ba şı na baş ede
me mek te ve her ko nu da ye te ri ka dar bil gi ye sa hip ola ma mak ta dır. Bu du rum da, 
ça lı şan la rın, ko nu la rın da tek nik bil gi ye sa hip ol ma la rı nın ya nın da, stra te ji le ri uy
gu la ya bi len, fır sat, üs tün lük, teh dit ve za yıflık la rı di ğer çev re sel un sur lar için de 
kav ra ya bi len, ana li tik dü şün ce ya pı sı na sa hip, de ği şi mi çö züm le ye bi len ve bil gi 
ka za nı mı ve pay la şı mı nı sü rek li ola rak ya pa bi le cek özel lik le re sa hip ol ma lı dır lar.

İş let me nin var lı ğı nı sür dü re bil me si ve re ka bet üs tün lü ğü sağ la ya bil me sin de, sa
hip ol du ğu iş gü cü nün ni te lik le ri son de re ce önem li dir. İn san kay nak la rı yö ne ti mi, 
iş let me ler de iş gü cü nün se çil me si, iş bi rim le ri ne yer leş ti ril me si, eği ti mi, ge liş ti ril me
si, et ki li ve ve rim li olan la rın ça lış ma la rı nın de va mı nın sağ lan ma sı ile yü küm lü dür.

Ça lı şan lar dan en üst dü zey de ve rim alı na bil me si için, mo ti vas yon ko nu la rı 
in san kay nak la rı yö ne ti min de önem li bir yer tu tar. Ay rı ca, ça lı şan la rın et ki li ve 
ve rim li olup ol ma dık la rı, ça lış ma la rı nın ve ri len he defler doğ rul tu sun da iş let me 
amaç la rı na uy gun ola rak ya pı lıp ya pıl ma dı ğı, per for mans de ğer le me yön tem le ri 
ile	de	ğer	le	nir.	Et	ki	li	ve	ve	rim	li	iş	gü	cü	nün	baş	ka	iş	let	me	le	re	ka	çı	rıl	ma	ma	sı,	iş	let
me de ça lı şan la rın sü rek li li ği nin sağ lan ma sı da in san kay nak la rı yö ne ti mi iş le vi
nin önem li gö rev le ri ara sın da dır. 

Stra te jik uy gu la ma lar da ça lı şan la rın çe şit li ki şi sel özel lik le re sa hip bu lun ma la
rı ve bu ça lış ma la ra bi linç li ve is tek li ola rak ka tıl ma la rı önem li dir. Uy gun iş gö ren
le rin bu ça lış ma lar da yer al ma sı, stra te jik ba şa rı ola sı lı ğı nı yük sel te cek tir. Bu nun 
ya nın da, yö ne ti ci le rin ça lı şan la rın bek len ti le ri ni bil me si ve on la rın bek len ti le ri ni 
çe şit li ödül ler ara cı lı ğı ile iş let me nin stra te jik amaç la rı na bağ la ma sı, ça lı şan la rın 
ça ba la rı nı da ha da ar tı ra cak tır. Ça lı şan la rın ge rek si nim ve ter cih le ri nin bi lin me si 
ve ona uy gun mo ti vas yon tek nik le ri nin uy gu lan ma sı, di ğer yö ne tim fa ali yet le rin
de ol du ğu gi bi stra te ji uy gu la ma la rın da da önem li dir. İn san kay nak la rı yö ne ti
mi nin önem li iş lev le rin den bi ri de, iş let me nin ku rum sal çı kar la rı ile ça lı şan la rın 
bi rey sel çı kar la rı ara sın da ki iliş ki le ri dü zen le mek ve iki ta ra fın uyum lu bir şe kil de 
iş bir li ği ya pa bil me le ri ni sağ la mak tır. 

İn san kay nak la rı ile il gi li stra te ji ler; iş gü cü plan la ma sı, yö ne ti ci ye tiş tir me ve 
ge liş tir me, per for mans ve ye te nek de ğer le me le ri, eği tim, ka ri yer ge liş tir me vb.dir. 
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Ça lı şan lar, stra te ji le ri uy gu la ya rak, iş let me nin amaç la rı na var ma sı nı sağ lar lar. Ba
şa rı lı uy gu la ma lar, amaç la rın da ba şa rı lı ola rak el de edil me si ne ne den olur. Sü
rek li ola rak de ği şen iş ve re ka bet ko şul la rın da stra te jik uy gu la ma la rın ba şa rı sı, 
ça lı şan la rın bil gi si, be ce ri si ve il gi si ne bağ lı dır. Bil gi ve be ce ri, ça lı şan la rın ya şam 
ve dü şün ce bi çim le ri ile il gi li dir ve ge liş ti ri le bi lir. 

İn san kay nak la rı stra te ji uy gu la ma la rı ya pı sal ve ope ras yo nel et kin lik ya rat
ma sıy la ör güt per for man sı nı doğ ru dan et ki ler. Ör güt ler de in san kay nak la rı stra
te ji uy gu la ma la rı iş stra te ji le riy le bir lik te ele alın ma lı dır. Bu bağ lan tı nın oluş tu
rul ma sı için ör güt le rin in san kay nak la rı stra te ji le ri ni uy gu la ma da ba zı se çim ler 
yap ma la rı ge rek mek te dir. Bu in san kay nak la rı stra te ji uy gu la ma la rı nı ele ala cak 
olur	sak	(De	mir	ci,	2008:	295328):

İş gü cü plan la ma sı, ge le cek te sa yı ve ni te lik açı sın dan iş gö ren ih ti ya cı nın ve bu 
ih ti ya cı kar şı la ya cak kay nak la rın bu gün den be lir len me si, tes pit edil me si dir. Di ğer 
bir ifa dey le doğ ru sa yı da ve ni te lik te iş gö re nin doğ ru kay nak lar yo luy la iş let me ye 
ka zan dı rıl ma sı için ön ça lış ma la rın ya pıl ma sı dır. Ya pıl ma sı ge rek li ilk şey, mev cut 
iş gü cü en van te ri nin çı ka rıl ma sı dır. Bu en van ter de iş let me de ça lı şan la rın per for
mans de ğer le me le ri, kı dem le ri, ge le cek te kaç yıl da ha gö rev le rin de ça lı şa bi le cek
le ri, iş let me ye ma li yet le ri, yap tık la rı işin önem de re ce si vb. ko nu lar yer alır. 

İş gü cü ta le bi nin plan la ma sın da uy gu la na bi le cek stra te ji ler şun lar dır (De mir ci, 
2008:	301):

•	 Ge	le	cek	le	il	gi	li	ola	rak	iş	gü	cü	ta	lep	tah	min	le	ri	nin	ya	pıl	ma	sı,
•	 İş	gü	cün	de	is	ti	fa,	emek	li	lik	ve	ya	işe	son	ver	me	ne	de	ni	ile	olu	şa	bi	le	cek	ge	le

cek te ki iş gü cü açı ğı nın tah mi ni nin ya pıl ma sı,
•	 Tek	no	lo	jik	de	ği	şim	le	re	uy	gun	iş	gü	cü	özel	lik	ve	ye	te	nek	le	ri	be	lir	len	me	si,
•	 İş	let	me	nin	iş	gü	cü	için	ge	rek	li	ma	li	ye	te	nek	ana	li	zi	nin	ya	pıl	ma	sı.
İş gü cü, iş let me de ya pı lan en van ter so nu cu be lir le nen, iş let me için de ki uy gun 

ele man lar ara sın dan te min edi le bi lir. Bu müm kün ol ma dı ğı tak dir de, iş let me dı
şın da ki iş gü cü pa za rın dan, üni ver si te ler den, ra kip iş let me ler den uy gun ele man 
te mi ni yo lu na gi di lir. 

Aday top la ma ve se çim, ge le cek için po tan si yel ça lı şan la rın iz len me si ve top
lan ma sı için ya pı lan fa ali yet ler dir. Bu fa ali yet ler ör gü te doğ ru ki şi le rin ka zan dı rıl
ma sı açı sın dan çok önem li dir. Aday top la ma ve seç me fa ali ye ti nin ör güt içi ve ya 
ör güt dı şı bir çok fark lı kay nak kul la nı la rak ger çek leş ti ril me si ba şa rı sız lık ris ki ni 
azal ta cak tır. İş gü cü nün sa hip ol du ğu ye te nek le rin de ğer len di ril me si, iş gü cü nün 
ye te nek le ri nin öl çül me si ve ra kip le re ve ya pa zar da ki iş gü cü ne oran la ye te nek ve 
be ce ri le ri nin de ğer len di ril me si önem li bir ko nu dur. Stra te jik ba şa rı nın el de edil
me si için, bu ye te nek le re sa hip iş gü cü nün, iş let me ler de doğ ru ola rak ko num lan
dı rıl mış ve gö rev len di ril miş ol ma sı ge re kir.

Ka ri yer ge liş tir me, ça lı şan la rın mes le ki ge li şim le ri nin sağ lan ma sı ör güt ler de 
in san kay nak la rı yö ne ti mi açı sın dan önem li bir ko nu dur. Bu amaç la ge liş ti ri len 
ka ri yer yol la rı nın dar ve ya ge niş ola ca ğı ör güt ler için önem li bir ka rar ko nu su dur. 
Ge niş ol ma sı, ça lı şan la rın gö rev le riy le il gi li di ğer fonk si yo nel alan la ra iliş kin de 
be ce ri ler el de et me le ri ni sağ la ya cak tır. Bu nun la bir lik te dar olan lar da ter fi da ha 
hız lı bir şe kil de ger çek le şe cek tir.

Üc ret ve öde me ler, ör güt ler de ik ra mi ye, his se se ne di, kâr pa yı vb. öde me le rin 
fark lı ör güt sel dü zey ler de kul la nıl ma de re ce si ni ve kap sa mı nı içer mek te dir. Üc ret 
ve öde me ler, işe al ma po li ti ka la rı, ka rar ver me nin dev ri ve per for mans yö ne ti mi 
gi bi bi çim sel in san kay nak la rı sis tem le ri nin ha ya ta ge çi ril me si de önem li in san 
kay nak la rı stra te ji uy gu la ma la rın dan dır. Bu uy gu la ma la rın de re ce si ör gü tün bi

İnsan kaynakları ile ilgili 
stratejiler; işgücü planlaması, 
yönetici yetiştirme ve 
geliştirme, performans ve 
yetenek değerlemeleri, 
eğitim, kariyer geliştirme 
vb.dir.

İşgücü planlaması, 
gelecekte sayı ve nitelik 
açısından işgören ihtiyacının 
ve bu ihtiyacı karşılayacak 
kaynakların bugünden 
belirlenmesi.
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çim sel leş tir me de re ce si ni gös te rir. Yük sek de re ce de bi çim sel leş tir me ol ma sı, da ha 
az es nek bir ya pı nın var lı ğı nı gös ter mek te dir.

Eği	tim	ve	ge	liş	tir	me,	fark	lı	ör	güt	sel	dü	zey	ler	de	ki	ça	lı	şan	la	ra	ve	ri	le	cek	eği	ti	min	
mik ta rı na işa ret eder. Ör güt te ön ce lik li ola rak ele alı nan eği tim uy gu la ma la rı da
ha ni te lik li ve po tan si yel ola rak da ha mo ti ve ol muş ça lı şan la rın olu şu mu na ön cü
lük eder. Yö ne ti ci ye tiş tir me ve ge liş tir me; stra te jik ka rar ve uy gu la ma lar, ana li tik 
dü şü ne bi len, ana li tik ana liz ler ya pa bi len ve bu nun ya nın da ya ra tı cı ve fark lı ka fa 
ya pı sı na sa hip yö ne ti ci ler sa ye sin de ba şa rı lı ola bil mek te ve iş let me ye re ka bet üs tün
lü ğü ka zan dır mak ta dır. İş let me ler de, stra te jik ka rar ve uy gu la ma lar ya pa cak yö ne
ti ci le rin ye tiş ti ril me si ve ge liş ti ril me si önem li bir ko nu dur. Ye tiş tir me, ge nel ola rak, 
be lir li bir işin ya pı la bil me si için sa hip olun ma sı ge rek li bir bil gi, be ce ri, ye te nek ve 
dav ra nış la rın ki şi le re ka zan dı rıl ma sı sü re ci dir. Ge liş tir me ise, da ha ge niş bir an lam 
ta şı mak ta dır. Ko nu sun da ye tiş miş, tek nik be ce ri sa hi bi ki şi le rin yap tık la rı iş le ri de
ğiş ti re rek ku rum la rın da ve top lum da da ha faz la ve rim li ol ma yı sağ la ya bi le cek bi
rer	de	ği	şim	ele	ma	nı	ola	rak	eği	til	me	si	ge	liş	tir	me	nin	ama	cı	dır.	Plan	lı	ve	prog	ram	lı	
ola rak ya pı lan se mi ner ler, ser ti fi ka prog ram la rı, kı sa ve ya uzun sü re li kurs lar gi bi 
ge liş tir me prog ram la rı ile ça lı şan la ra ka zan dı rı la bil mek te dir. İş let me içi iş ba şı nda 
eği tim yön tem le ri ara sın da ise, iş ro tas yo nu, üst yö ne ti ci nin da nış man lı ğı ve yol 
gös te ri ci li ği ve ya men to ring gi bi yö ne ti ci ge liş tir me yön tem le ri yer al mak ta dır.

İle ti şim, in san kay nak la rı ko nu la rı nın ör gü tün her ta ra fı na ile til me si, ör güt içe
ri sin de yo ğun ile ti şi min oluş ma sı ve ça lı şan la rın ka rar la ra ka tı lı mı nın sağ lan ma sı nı 
amaç	la	yan	in	san	iliş	ki	le	ri	pers	pek	ti	fi	ne	odak	lan	mak	ta	dır	(De	mir	ci,	2008:	300).

Ör güt te in san kay nak la rı stra te ji leri uy gu la ma la rın da ba şa rı el de ede bil mek için, 
siz ce ça lı şan la rı yön len dir me de ne ler ya pı la bi lir?

Stra te jik uy gu la ma la rın ça lı şan la rın bi rey sel bek len ti le ri ni de ye ri ne ge tir me si 
on la rın il gi si ni çek me si ge re kir. Bu ne den le, iş let me nin amaç la rı nın el de edi le
bil me si için, bu amaç lar ile ça lı şan la rın bi rey sel bek len ti le ri ara sın da bir iliş ki ya
ra tıl ma lı dır. Ör ne ğin; ça lı şan la ra uy gu la na cak ödül len dir me sis te mi nin stra te jik 
uy gu la ma lar la bağ lan tı lı ol ma sı, uy gu la ma ba şa rı la rı nı bü yük bir ola sı lık la ar tı rır.

Fi nans/Mu ha se be Fonk si yo nu Stra te ji Uy gu la ma la rı 
Fi	nans	man	ve	mu	ha	se	be	 fa	ali	yet	le	ri	 ile	 il	gi	li	 fonk	si	yo	nel	 stra	te	ji	ler,	önem	ba	kı
mın dan ilk sı ra lar da yer alır lar. Yö ne ti ci ler ve stra te jist le rin amaç la nan stra te ji le ri 
ne olur sa ol sun, fi nan sal ana liz ler ya pıl ma dan ve ola nak lar araş tı rıl ma dan on la rı 
ha zır la mak ve uy gu la mak müm kün de ğil dir. Bir çok fonk si yo nel stra te ji ya kın ge
le cek te ki uy gu la ma la ra reh ber lik eder ken, fi nans ala nın da ki fonk si yo nel stra te ji
le rin za man ufku fark lı laş mak ta dır. Bu nun ne de ni, bu stra te ji le rin iş let me stra te ji
si ni, uzun dö nem li amaç la rı ve yıl lık he defle ri des tek le ye cek fi nan sal kay nak la rın 
kul	la	nı	mı	nı	yön	len	dir	me	si	dir.	Fonk	si	yo	nel	fi	nan	sal	stra	te	ji	ler,	uzun	za	ma	na	ya
yı lır lar ve uzun dö nem li ser ma ye ya tı rım la rı, borç fi nans ma nı, kâr pa yı da ğı tı mı 
ve kal dı raç, ça lış ma ser ma ye si ve kı sa dö nem li borç lar ko nu la rın da yö ne ti ci le re 
kı la vuz luk eder ler. Önem li fonk si yo nel stra te ji ler ser ma ye bi ri ki mi, ser ma ye da ğı
tı mı ile bö lü şü mü ve ça lış ma ser ma ye si yö ne ti mi dir. İş let me le rin uy gu la ya bi le ce ği 
fi	nan	sal	stra	te	ji	ler	den	ba	zı	la	rı	şun	lar	dır	(De	mir	ci,	2008:	277292):

•	 İş	let	me	de	ğe	ri	nin	mak	si	mi	ze	edil	me	si,
•	 İş	let	me	sa	hi	bi	nin	ya	tı	rım	la	rı	nın	op	ti	mi	ze	edil	me	si
•	 Ge	lir	le	rin	op	ti	mi	ze	edil	me	si

3
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•	 Borç	al	ma	nın	op	ti	mi	ze	edil	me	si
•	 İş	let	me	sis	tem	le	ri	nin	kat	ma	de	ğe	ri	nin	mak	si	mi	ze	edil	me	si
•	 Har	ca	ma	la	rın	mi	ni	mi	ze	edil	me	si
•	 Ver	gi	le	rin	mi	ni	mi	ze	edil	me	si
•	 Bek	len	me	dik	olay	la	ra	kar	şı	za	yıflık	la	rın	mi	ni	mi	ze	edil	me	si
Tüm fi nan sal stra te ji ler de üç un sur yer al mak ta dır. Bi rin ci si; gir di ler, iş let

me nin ca ri fi nan sal tab lo la rın dan (bi lan ço, ge lir tab lo su, na kit akı şı tab lo su) ve 
ge le ce ğe iliş kin tah min ler den (sa tış lar, fa iz oran la rı vb.) oluş mak ta dır. İkin ci si; 
mo del, yö ne ti ci le rin kâr, ya tı rım ve fi nans man için ge liş tir dik le ri he sap la ma lar ve 
eşit lik le rin bü tü nü dür. Çok sık ola rak kul la nı lan ba sit bir mo del, sa tış la rın yüz de
si mo de li dir. Bu mo del de ge le cek yıl la il gi li sa tış lar tah min edil mek te ve ma li yet
le rin de sa tış la rın sa bit bir yüz de si ola rak ger çek le şe ce ği dü şü nü le rek he sap la ma
lar ya pıl mak ta dır. Üçün cü sü ise, çık tı lar, iş let me nin ge le cek le il gi li tah mi ni (pro
for ma) fi nan sal tab lo la rı (bi lan ço, ge lir tab lo su, na kit akı şı tab lo su) ve bun lar dan 
he sap la nan fi nan sal oran lar dır. 

Fi	nans	stra	te	ji	le	ri	nin	uy	gu	lan	ma	sı,	pa	ra	edi	nim	kay	nak	la	rı	ve	kul	la	nım	bi	çi	mi	
için reh ber dir ler ve iş let me nin kay nak da ğı tım sü re ci ile iş let me nin büt çe le me fa
ali yet le ri ne ya kın dan bağ lan tı lı dır. Mu ha se be stra te ji le ri nin uy gu lan ma sı ise, en
van te rin na sıl kul la nı la ca ğı na, har ca ma ve ma li yet le rin na sıl be lir le ne ce ği ne iliş
kin uy gu la ma la rı kap sar lar. Uy gu la na bi le cek stra te ji ler; ser ma ye, oto fi nans man 
ve borç te da ri ki ne iliş kin stra te ji ler, ki ra la ma ve ya sa tı nal ma se çe nek le ri ne iliş kin 
stra te ji ler, ya tı rım risk stra te ji le ri ve mad di du ran var lık la rın kul la nıl ma sı na iliş
kin stra te ji ler ola bi lir.

Kâr da ğı tım ve ya kâr da ğıt ma ma stra te ji le ri, ka sa da na kit ola rak bu lun du ru lan 
mik tar ve ya nak din tu tul ma sı ve ya tu tul ma ma sı, ala cak lı lar ve borç lu lar ile iliş
ki ler, se net li ala cak ve borç la rın öden me ve tah sil şek li, he sap la rın ya pıl dı ğı pa ra 
bi ri mi nin sap tan ma sı, ver gi öde me le rin de ya sal açık la rın kul la nı mı, ver gi öde me 
şek li, hız lı ve ya dü şük aşın ma pa yı uy gu la ma la rı, fi nan sal tab lo la rın ha zır lan ma sı, 
ser ma ye el de et me ha zır lık la rı ve ben ze ri po li ti ka lar fi nan sal stra te ji uy gu la ma la
rı	na	kar	şı	lık	gel	mek	te	dir	(De	mir	ci,	2008:	290).

ArGe Fonk si yo nu Stra te ji Uy gu la ma la rı 
ArGe stra te ji uy gu la ma la rı, tek no lo ji de dâ hil ol mak üze re, iş let me de ki tüm fa ali
yet ler le il gi li bil gi üre til me si ve kul la nı mı ile il gi li fa ali yet le ri kap sa mak ta dır. Yal
nız ca ye ni bir bil gi nin üre til me si ama cı ile ya pı lan ArGe fa ali yet le ri, te mel araş tır
ma ni te li ğin de dir ve ti ca ri bir ama ca da yan ma mak ta dır. Uy gu la ma lı araş tır ma ise, 
ge nel lik le, kar şı la şı lan bir so ru nun çö zül me si ama cıy la yü rü tül mek te dir. 

ArGe stra te ji uy gu la ma la rı, ge nel lik le, te mel araş tır ma lar la baş la mak ta ve da
ha son ra uy gu la ma lı araş tır ma lar la iş let me nin ana fa ali yet le rin de uy gu la na rak 
re ka bet üs tün lü ğü el de edil me ye ça lış mak ta dır. ArGe ça lış ma la rı, li de ri iz le yen 
ve ge nel lik le bir so ru nu çöz mek için ya pı lan uy gu la ma ya dö nük araş tır ma lar dır. 
Pa	zar	da	ki	du	rum	la	rı	nı	ko	ru	ma	ya	yö	ne	lik	ola	rak	iş	let	me	ler,	bu	tip	ArGe	ça	lış	ma
la rı na yö nel miş ler dir. 

ArGe bö lüm le ri, mas raf mer ke zi bö lüm ler dir. Ya pı lan araş tır ma la rın, mut
la ka olum lu bir so nuç ve re ce ği bek le ne mez. Ge nel lik le, ArGe ça lış ma la rın da 
alı nan so nuç lar, hem za man, hem de pa ra sal ola rak, iş let me ler için ağır bir yük 
ola bil mek te dir. ArGe ça lış ma la rı, top lu mun re fa hı nı art tı ran, uy gar lık dü ze yi ni 
yük sel ten iti ci bir güç tür. Bu gün, et ra fı mız da ki her nes ne ve ya olay, za ma nın da 
risk alı na rak ya pı lan bir bu lu şun, bir ye ni li ğin so nu cu dur. Top lum da ka bul gö ren 

Finansal stratejiler, uzun 
zamana yayılırlar ve uzun 
dönemli sermaye yatırımları, 
borç finansla, kâr payı dağıtımı 
ve kaldıraç, çalışma sermayesi 
ve kısa dönemli borçlar 
konularında yöneticilere 
kılavuzluk ederler.

Ar-Ge strateji 
uygulamaları, teknoloji de 
dahil olmak üzere, işletmedeki 
tüm faaliyetlerle ilgili bilgi 
üretilmesi ve kullanımı ile ilgili 
faaliyetlerdir.
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ye ni lik ler ve bu luş lar, risk alan ve araş tır ma la rı nı olum lu ola rak so nuç lan dı ran 
iş let me le re or ta la ma nın üze rin de ge ti ri sağ la mak ta dır. Bu yük sek ge ti ri ler, bu luş 
ve ya ye ni lik üze rin de iş let me nin hak la rı nı ko ru yan pa tent, mar ka ve li sans lar la 
el	de	edil	mek	te	ve	re	ka	bet	üs	tün	lü	ğü	sağ	lan	mak	ta	dır	(De	mir	ci,	2008:	274).	

Çok re ka bet çi sa na yi ler de tek no lo jik de ği şi min ora nın da ki ar tış ne de niy le, 
araş tır ma ve ge liş tir me stra te ji le ri nin bir çok iş let me de ki lit fonk si yo nel ro lü bu
lun mak ta dır. Araş tır ma ve ge liş tir me stra te ji uy gu la ma la rın da ki ka rar alan la rı 
şun	lar	dır	(Da	vid,	F.R.,	2010:	308):	

•	 Ürün	ve	sü	reç	ge	liş	tir	me	yi	vur	gu	la	ma,
•	 Ürün	ge	liş	tir	me	ve	ya	iyi	leş	tir	me	ça	ba	la	rı	na	önem	ver	me,	
•	 ArGe’de	li	der	ol	ma	ve	ya	li	de	ri	iz	le	me,
•	 Bü	yü	me	yi	des	tek	le	mek	için	ge	rek	li	ye	ni	pro	je	ler	yap	ma,	
•	 ArGe’yi	ge	rek	ti	ren	ro	bot	ve	ya	iş	lem	sü	reç	le	ri	gi	bi	kri	tik	üre	tim	iş	lem	le	ri	ni	

ye ri ne ge tir me,
•	 Za	man	ufku,	kı	sa	za	man	ve	ya	uzun	so	luk	lu	araş	tır	ma	lar	yap	ma,	
•	 Pa	zar	la	ma	ve	üre	tim	stra	te	ji	le	ri	ile	ko	or	di	ne	li	ha	re	ket	et	me,	
•	 ArGe’nin	ör	güt	le	iliş	ki	sin	de	ba	şa	rı	sağ	la	ma,	iş	let	me	içi	ve	ya	dı	şı	or	gan	lar	ca	

ya pı la ca ğı, mer ke zi le şip mer ke zi leş me ye ce ği, fonk si yo nel bi rim yö ne ti ci le
riy le iliş ki le ri ger çek leş tir me, 

•	 Üni	ver	si	te	 araş	tır	ma	cı	la	rın	dan	 ve	 özel	 sek	tör	 araş	tır	ma	cı	la	rın	dan	 des	tek	
sağ la ma.

Fark	lı	laş	tır	ma	 stra	te	ji	si	 iz	le	yen	 iş	let	me	le	rin	 ra	kip	le	ri	 ile	 ben	ze	şen	 ürün	le	rin	
özel lik le ri ni fark lı laş tı ra rak, ürü nün üs tün ka li te de ol ma sı nı sağ la ya cak pa ten ti 
alın mış üre tim tek no lo ji si üre te rek; ma li yet li der li ği stra te ji si iz le yen iş let me le rin 
üre tim sü re ci ile il gi li ham le ler ya pa rak üre tim ma li yet le ri ni dü şü re rek ve kır sal 
alan lar da gay ri men kul ala rak ye ni fab ri ka in şa sı nın ma li yet le ri ni dü şür me si ile; 
hız lı kar şı lık ver me stra te ji si ni iz le yen iş let me le rin ürün ge liş tir me sü re ci nin re
ka bet için ge rek li za ma nın ya rı sü re sin de ye ni mo del le ri ge liş tir me si ve üre tim 
za ma nı nı azalt mak için ge rek li ye ni sü reç ler bul ma sı ile re ka bet üs tün lü ğü ara yı şı 
için de ol ma la rı söz ko nu su dur.
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Özet
Stra te ji be lir le me ile stra te ji uy gu la ma ara sın da ki 
iliş ki le ri ve fark lı lık la rı açık la mak 
 Stra te ji uy gu la ma sı, ya pı sal ola rak stra te ji yi be
lir le mek ten fark lı dır. Stra te ji yi be lir le me de, iş
let me ler ara sın da bü yük fark lı lık lar yok tur. Bu
nun la bir lik te, stra te ji yi uy gu la ma da, fark lı tür 
ve bü yük lük te ki iş let me ler ara sın da önem li öl
çü de de ği şik lik ler var dır. Stra te ji ler be lir len dik
ten son ra, bu stra te ji le rin uy gu lan ma sı na des tek 
ola cak ve uy gu la ma yı ger çek leş ti re cek iş let me 
kay nak la rı nın ha re ke te ge çi ril me si ge re kir. 

Stra te ji le rin uy gu la na bil me si için, ör güt sel amaç
la rın ve po li ti ka la rın ka rar laş tı rıl ma sı nın öne mi
ni açık la mak

 İş let me nin ta ma mı nı il gi len di ren ge nel ve stra
te jik ni te lik te ki ör güt sel amaç, ge le cek te ne re de, 
han gi du rum ve ko num da ve han gi bü yük lük te 
olun mak is ten di ği bu gün den be lir len me si dir. İş
let me ta ra fın dan ta nım la nan amaç lar ile için de 
yer al dı ğı bü tü nün amaç la rı ara sın da uyum olup 
ol ma dı ğı, ben zer şe kil de bu amaç lar ile ça lı şan
la rın de ğer le ri ara sın da uyu mun var lı ğı da or ta
ya ko nul ma lı dır. Se çi len amaç la rın, stra te ji le re 
ve alt plan la ra dö nüş tü rü le bil me ve uy gu la na bil
me ye te ne ği de be lir len me li dir.

	 Po	li	ti	ka	lar,	 iş	let	me	yi	 amaç	la	rı	na	 yön	len	di	re	cek	
stra te ji ve fa ali yet ler le uyum lu ve ge nel lik le de
ğiş me yen du rum lar la il gi li ola rak alın ma sı ge re
ken ka rar lar ile ger çek leş ti ril me si ge re ken fa ali
yet le re reh ber lik eder. Be lir le nen stra te ji ler da ha 
son ra, iş let me nin de ği şik alan la rın da de ği şik 
amaç la ra çev ri le rek, çe şit li ka rar lar ve po li ti ka
lar la uy gu la ma ya ak ta rı lır. 

Ör güt sel ya pı nın, stra te ji uy gu la ma sın da ki öne
mi ni or ta ya koy mak
 Ör güt ya pı sı, or tak ça ba har ca ya rak bir işi ba
şar mak için bir ara ya ge len ve her bi ri nin bir fa
ali yet bü tü nü için de be lir li gö rev, so rum lu luk ve 
yet ki le ri bu lu nan bi rey ler ve ya grup lar ara sın da
ki iliş ki yi tem sil eden ya pı dır. Bir stra te ji nin işe 
ya ra ya bil me si için, doğ ru bir ör güt ya pı sı nın be
nim sen me si ge rek li dir. Bü tün stra te ji ler mut la ka 
ya pı ya önem ve re cek şe kil de oluş tu rul ma lı dır. 
Se çi len stra te ji nin uy gu la ma ya ak tar ma sı için, 
iş let me nin ör güt ya pı sı nın, in san kay nak la rı ve 

kül tü rün, ve is te ni len so nuç la rı sağ la ma ya yö
ne lik olup ol ma dı ğı nın be lir len me si ge rek li dir. 
Ay rı ca ye ni stra te ji ler ha ya ta ge çi ri lir ken mut la
ka ör güt sel ya pı da de ğiş ti ri lip, iyi leş ti ril me li ve 
uy gun ha le ge ti ril me li dir. Or ga ni zas yon la rın be
lir le dik le ri stra te ji le ri ne bağ lı ola rak ör güt ya pı
la rı de ğiş mek te dir. Ör güt sel ya pı, ekip ça lış ma
sı na da ya lı, kay nak la rın ye ni lik çi, es nek ve dış 
çev re de ki ge liş me le re hız lı ce vap ve ren özel lik te 
ol ma lı dır. Stra te ji le rin ba şa rı lı ola bil me si için, 
doğ ru bir ör güt ya pı sı nın ta sar lan ma sı ve iş ler li
ğe ka vuş tu rul ma sı ge re kir. Mü kem mel bir ör güt 
ya pı sı ta sar la mak tan sa, ra kip ler den da ha iyi bir 
ör güt ya pı sı na sa hip ol mak re ka bet açı sın dan bir 
üs tün lük ge tir mek te dir.

İş let me fonk si yon la rı nın stra te ji le ri nin uy gu la ma
la rı nı açık la mak
 İş let me ler de; üre tim, pa zar la ma, in san kay nak
la rı, fi nans, mu ha se be, arge ve halk la iliş ki ler 
gi bi fonk si yon la rı, iş let me amaç la rı nı ger çek
leş ti re bil mek için ken di fa ali yet ko nu la rın da alt 
stra te ji ler be lir ler ler. İş let me ler de de ğer ya ra tan 
fa ali yet ler bir bir le ri ne ba ğım lı ve bir bir le ri ile 
iliş ki li olan fonk si yo nel stra te ji ler; ken di per
for mans la rı nın iş let me per for man sı na et ki le ri 
ora nın da ba şa rı lı sa yı lır lar. Be lir le nen stra te ji
le rin an cak çok azı ba şa rı lı bir bi çim de uy gu la
nır. Stra te ji le rin uy gu la na bi lir li ğin de; iş let me nin 
mev cut du rum da uy gu la ma ola sı lı ğı yük sek olan 
stra te ji se çe nek le ri ile il gi li kı sıt la rın bu lu nup 
bu lun ma dı ğı na ba kıl ma lı dır. Se çi len stra te ji nin 
uy gu lan ma şek li, uy gu la yı cı la rın tu tar lı ve ger
çek çi olup ol ma dık la rı, stra te ji nin he de fe ulaş tı
ra cak şe kil de, ta nım la nan za man ara lı ğın da uy
gu la na bi lir li ği ve ola sı er te le me ler ve er te le me le
rin yol aça bi le ce ği du rum lar ile il gi li ka rar la rın 
oluş tu rul ma sı ge re kir. Ay rı ca, iş let me nin stra
te ji le ri nin on la rı uy gu la ma ya ak ta ra cak in san
lar ta ra fın dan doğ ru bir şe kil de an la şıl ma sı nın 
sağ lan ma sı ve stra te ji yi uy gu la ya bi le cek ni te lik te 
olup ol ma dık la rı be lir len me li dir. Stra te ji uy gu
la ma la rı di rekt ola rak fab ri ka yö ne ti ci le ri nin, 
bö lüm yö ne ti ci le ri nin, sa tış yö ne ti ci le ri nin, üre
tim, pro je ve in san kay nak la rı yö ne ti ci le ri nin, 
kur may ve da nış man la rın ve tüm iş gö ren le rin 
ya şam la rı nı et ki le mek te dir.

1

2

3

4
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Ken di mi zi Sı na ya lım
1. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ra kip le rin fa ali yet le ri ni de 
in ce le ye rek, amaç la ra var mak için be lir len miş, ni hai 
so nu ca odak lı, uzun dö nem li, di na mik ka rar lar top lu
lu ğu dur?

a. Stra te ji
b. Ya pı
c. Sis tem
d.	 Plan	la	ma
e. Ör güt

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si, iş let me ve ya ör gü tün 
amaç la rı nı ger çek leş tir mek üze re, üre tim kay nak la rı nı 
(do ğal kay nak lar, in san kay nak la rı, ser ma ye, ham mad
de, ma ki ne ler vb.) et ki li ve ve rim li kul lan ma sü re ci dir?

a. Ku rum sal yö ne tim
b. Stra te jik yö ne tim
c. Ya lın yö ne tim
d. Üre tim fak tör le ri
e. Kay nak yö ne ti mi 

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ge le cek te ula şıl mak ve ya 
ger çek leş ti ril mek is te nen bir du ru mu, bir bü yük lü ğü, 
bir ye ri ifa de eder? 

a.	 Po	li	ti	ka
b.	 Plan	la	ma
c. Or ga ni zas yon
d. Amaç
e. İş let me

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si, iş let me ler de ar zu la nan 
amaç la ra ula şı la bil me si için be lir le nen stra te ji le rin uy
gu lan ma sı sü re cin de ça lı şan la rın ver me si ge rek li olan 
ka rar la ra ve ya pıl ma sı ge rek li fa ali yet le re yol gös te ren 
bir dü şün ce tar zı, reh ber, bir pu su la dır?

a. Amaç
b. He def
c. Ha re ket tar zı
d. Stra te ji
e.	 Po	li	ti	ka

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si, stra te ji uy gu la ma la rın da 
yer alan yö ne tim ko nu la rın dan de ğil dir?

a. Amaç la rın be lir len me si
b.	 Po	li	ti	ka	la	rın	oluş	tu	rul	ma	sı
c. Kay nak la rın da ğı tı mı
d. Mev cut ör güt sel ya pı nın ko run ma sı
e. Ye ni den ya pı lan dır ma

6. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ör güt için de ki sü reç le rin 
te mel den ye ni den dü şü nül me si ve fa ali yet le rin kök lü 
ye ni den ta sar lan ma sı an la mı na ge lir? 

a. Bö lüm le re ayır ma
b. Ye ni den ya pı lan dır ma
c. Kay nak de ği şi mi
d. Stra te ji be lir le me
e. Stra te ji uy gu la ma

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si, iş let me fonk si yon la rın dan 
de ğil dir? 

a. Üre tim
b. De ne tim
c.	 Fi	nans
d.	 Pa	zar	la	ma
e. İn san kay nak la rı

8. Aşa ğı da ki ler den han gi si, te mel de eko lo ji ve eko lo jik 
sis tem le rin fonk si yon la rı nı, sü reç le ri ni ve üret ken li ği
ni ge le cek te de de vam et ti re bil me ye te ne ği ola rak al
gı lan mak ta dır. Sür dü rü le bi lir lik, üre tim sü re cin de ye
ni le ne bi lir kay nak la ra yö nel mek ve üre tim fa ali ye ti nin 
çev re ye olan et ki le rin den so rum lu ol mak tır? 

a. Sür dü rü le bi lir lik
b. Tek no lo jik ye ni lik
c.	 Eko	lo	ji
d.	 Eko	lo	jik	sis	tem
e. Üre tim sü re ci

9. Aşa ğı da ki ler den han gi si, iş let me ler ce uy gu la na bi le
cek pa zar la ma stra te ji le rin den de ğil dir?

a.	 Pa	za	ra	gi	riş	stra	te	ji	si
b. Ye ni den be lir le me stra te ji si
c. Ma mul fark lı laş tır ma stra te ji si
d. Do ğa ser ma ye si ne ye ni den ya tı rım yap ma stra te ji si
e. Da ire sel çe şit len dir me stra te ji si
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Kendimizi Sınayalım Ya nıt Anah ta rı
10. Aşa ğı da ki ler den han gi si, İş gü cü ta le bi nin plan lan
ma sın da uy gu la na bi le cek stra te ji ler den de ğil dir?

a. Ge le cek le il gi li ola rak iş gü cü ta lep tah min le ri
nin ya pıl ma sı

b. İş gü cün de is ti fa, emek li lik ve ya işe son ver me 
ne de ni ile olu şa bi le cek ge le cek te ki iş gü cü açı ğı
nın tah mi ni nin ya pıl ma sı

c. Tek no lo jik de ği şim le re uy gun iş gü cü özel lik ve 
ye te nek le ri be lir len me si 

d. İş let me nin iş gü cü için ge rek li ma li ye te nek ana
li zi nin ya pıl ma sı

e. İş let me nin top lum ta ra fın dan be nim sen me si
nin sağ lan ma sı

1. a Ya nı tı nız yan lış ise “Stra te ji Uy gu la ma la rı nın 
Ya pı sı” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.

2. b Ya nı tı nız yan lış ise “Stra te ji Uy gu la ma la rı nın 
Ya pı sı” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.

3. d Ya nı tı nız yan lış ise “Amaç la rın Be lir len me si” 
ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.

4.	e	 Ya	nı	tı	nız	yan	lış	ise	“Po	li	ti	ka	la	rın	Oluş	tu	rul	ma
sı” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.

5. d Ya nı tı nız yan lış ise “Stra te ji Uy gu la ma sı İle Ör
güt sel Ya pı nın Uyu mu” ko nu su nu ye ni den göz
den ge çi ri niz.

6.	b	 Ya	nı	tı	nız	yan	lış	 ise	“Stra	te	ji	Uy	gu	la	ma	la	rı	İçin	
Ör gü tün Ye ni den Ya pı lan dı rıl ma sı” ko nu su nu 
ye ni den göz den ge çi ri niz.

7.	b	 Ya	nı	tı	nız	yan	lış	ise	“Stra	te	ji	le	rin	İş	let	me	Fonk
si yon la rıy la İliş ki le ri nin Ku rul ma sı” ko nu su nu 
ye ni den göz den ge çi ri niz.

8.	a	 Ya	nı	tı	nız	yan	lış	ise	“Üre	tim	de	Stra	te	ji	Uy	gu	la
ma la rı” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.

9.	d	 Ya	nı	tı	nız	yan	lış	ise	“Pa	zar	la	ma	Stra	te	ji	Uy	gu	la
ma la rı” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.

10. e Ya nı tı nız yan lış ise “İn san Kay nak la rı Stra te ji Uy
gu la ma la rı” ko nu su nu ye ni den göz den ge çi ri niz.
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Sı ra Siz de Ya nıt Anah ta rı
Sı ra Siz de 1 
Ör güt ya pı sı stra te ji ler le uyum lu ol maz sa, bir çok so
run la kar şı la şı la bi lir. Ör ne ğin; ya pı ile stra te ji uyum lu 
ol ma dı ğı için ör güt amaç la rı na ula şa ma ya bi lir, bu na 
bağ lı ola rak iş gö ren le rin ve ri mi ve mo ti vas yon la rı dü
şer, fa ali yet ler de per for mans dü şük lü ğü gö rü le bi lir, ör
güt te kar ma şık bir or tam olu şur. 

Sı ra Siz de 2 
Ör güt ye ni den ya pı lan ma yı ger çek leş tir mez se; ge li şip 
de ği şe mez, çev re si ne uyum sağ la ya maz, bu du rum dan 
et ki le nen iş gö ren ler de işin den mem nun ve ve rim li 
ola maz. Ge liş me yen bir ör güt ise, stra te ji le ri uy gu la
ma da ba şa rı gös te re mez. Ye ni den ya pı lan dır ma, iş let
me nin stra te jik ba şa rı la rı için son de re ce önem li dir. 

Sı ra Siz de 3 
Ça lı şan lar dan en üst dü zey de ve rim ala bil mek için, 
mo ti vas yon ko nu la rı na önem ve ril me li dir. İş gö ren le
rin bil gi ve be ce ri le ri, ki şi lik özel lik le ri ve bek len ti le
ri nin bi lin me si, on la rın eği tim le ri nin des tek len me si ve 
ödül ler ara cı lı ğıy la stra te jik ba şa rı la rı ar tı rı la bi lir. İn
san kay nak la rı nın stra te ji uy gu la ma la rı, ör gü tün per
for man sı nı doğ ru dan et ki ler. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İşletmelerde stratejik değerlendirme ve kontrol kavramını açıklayabilecek,
Stratejik değerlendirme ve kontrol sürecini açıklayabilecek,
Stratejik değerleme ve kontrol türlerini sıralayabilecek,
Stratejilerin gerçekleşen performansı ile beklenen performansının karşılaştırıl-
masında kullanılabilecek performans ölçüm yöntemlerini sıralayabilecek,
Kurumsal başarı karnesi yaklaşımının ne olduğunu açıklayabilecek,
Düzeltici faaliyetin ne olduğunu tanımlayabilecek
bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Kontrol
•	 Stratejik	değerlendirme
•	 Stratejik	kontrol	
•	 Stratejik	değerlendirme	ve	

kontrol süreci 
•	 Performans	ölçümü

•	 Kurumsal	başarı	karnesi	
•	 Geriye	yönelik	kontrol	
•	 Eş	zamanlı	kontrol
•	 İleriye	yönelik	kontrol
•	 Düzeltici	faaliyet
•	 Alternatif	planlar	

İçindekiler
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DEĞERLENDİRİLMESİ
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•	 ETKİLİ	BİR	STRATEJİK	DEĞERLENDİRME	

VE	KONTROL	SİSTEMİNİN	KURULMASI

STRATEJİK YÖNETİM



GİRİŞ
İşletmeler belirli amaçlarla kurulurlar ve amaçlarına ulaşmak için çalışırlar. 
Belirlemiş oldukları amaçlara ulaşmak için stratejiler ve politikalar belirlerler, 
daha sonra da bunları planlara dönüştürürler. Planların uygulamaya geçirilmesi ise, 
işletmenin operasyonlarını gerçekleştirmesi ve faaliyetlerini yürütmesidir. Faaliyetler 
yürütüldükçe bir takım sonuçlar ortaya çıkar, bu sonuçlar işletmenin performansı ola-
rak adlandırılırlar. İşletme performansı, işletmenin stratejilerine bağlı olarak ortaya 
çıktığı için, ortaya çıkan sonuçların öncelikle işletmenin amaçlarına sağladıkları katkı 
açısından değerlendirilmeleri ve kontrol edilmeleri gerekir. Aynı zamanda faaliyetle-
rin yürütülmesi sırasında da, stratejilerin uygulanmasının planlara uygun yürütülüp 
yürütülmediğinin de değerlendirilmesi yapılır. Diğer bir önemli nokta ise benimse-
nen stratejilerin işletmenin amaçları ile bağlantılı olmasıdır. 

Önceki ünitelerde, stratejik planlama ve uygulama bölümlerinde bahsedilen sü-
reçlerin ne şekilde işlediğine ilişkin bilgiler edindiniz. Bu ünitenin amacı öğrencileri 
işletmelerde kullanılan stratejik yönetimin değerlendirme ve kontrolü teknikleri ile 
tanıştırmaktır. Süreci anlamak, sürecin başarıyla yürütülmesi için gereken çalışma-
ların yapılmasının ön koşuludur. Kullanılan teknikler faaliyet gösterilen sektörün, 
işletmenin ve sürecin özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, işletmelerdeki lider 
konumundaki yöneticileri karar almalarında desteklemektedir.

STRATEJİK DEĞERLENDİRME VE KONTROL
KAVRAMLARI
İşletmeler, çalışmalarının hedefleri ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek zo-
rundadırlar. Kontrol işleminin yerine getirilmesi için karşılaştırma yapılmasında 
kullanılacak standartlar gereklidir. Bunlar planlama aşamasında belirlenir, ardın-
dan performansın ölçülmesi aşaması gelir. Performans ölçümü bireylere, işletme-
nin bütününe, işletmedeki bölümlere yönelik ya da bu ünitenin konusu olduğu 
gibi, stratejilerin değerlendirilmesine yönelik olabilir. Hangi düzeye yönelik olur-
sa olsun, işlerin yapılması sürecinde ortaya çıkan sonuçların başlangıçta istenen 
ve planlanan amaçlar doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi 
mutlak bir gerekliliktir. 

Bir amacı gerçekleştirmek üzere yola çıkıldığında iki tür bilgi önem taşır; bi-
rincisi nereye gitmek istediğiniz, ikincisi ise nerede bulunduğunuzdur. Sizin ise 
yola çıkılan noktadan, varılmak istenen noktaya hangi yöntemleri kullanarak ula-

Stratejik Değerlendirme ve 
Kontrol
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şılacağınız konusunda bir tercih yapmanız gerekir. Yol alırken arada bir durup 
doğru yolda ilerleyip ilermediğinizi kontrol etmeniz gerekir. Bu kontrolü yol ta-
belalarına bakarak yaparsınız. Benzer şekilde işletmelerin de ulaşmak istedikleri 
bir noktaya ulaşabilmeleri için bir hedef belirlemeleri ve işletmenin bulunduğu 
noktadaki durumunun özelliklerini belirlenmeleri gerekir. Daha sonra da strate-
jiler ve planlar ile faaliyetlerini yürütmeleri gerekir.

Gerçek hayatta planlar, neredeyse hiçbir zaman %100 öngörüldüğü şekliyle 
gerçekleşmez. İster kısa vadeli olsun, ister uzun vadeli olsun, planlar büyük bir ti-
tizlikle uygulansa bile mutlaka sapmalar ortaya çıkar. Kendi yaşamınızı gözönüne 
aldığınızda, bireysel düzeyde yapılan planlarda da bir takım sapmaların mutlaka 
yaşandığını görürsünüz. Neden sapmalar yaşanır? Çünkü plan yapmak demek, 
bir takım varsayımlarda bulunmak demektir. Plan yapılırken, işletmenin içinde 
bulunduğu dış ortamına ait ya da işletmenin iç ortamına ait bir takım özellikleri 
hakkında varsayımlarda bulunulur. Varsayımlar, bazı değerlerin değişmeden ay-
nen olduğu gibi kalmaya devam edeceği, ya da beklenen tahmini bir değere ulaşa-
cağı şeklindedir. Hatta değerlerin hesaplanmasında bir takım olasılıklar kullanı-
larak planlar yapılır. Ancak gelecekte ortaya çıkacak durumu tamamen kestirmek 
neredeyse imkânsızdır. Belirlilik ortamlarında bile, birtakım sapmalar mutlaka 
yaşanır. Kaldı ki günümüz ekonomik ortamının içinde bulunduğu hızlı değişim-
ler göz önüne alındığında, her an her türlü değişikliğin beklendiği bir belirsizlik 
ortamında bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Bu yüzden gerek bireylerin, gerek iş-
letmelerin, gerekse de ulusların stratejilerini gerçekleştirmek amacıyla yaptıkları 
planlarına ne oranda ulaştıklarını kontrol etmeleri ve sapmalar yaşandığında ye-
niden düzenlemelerin yapılması gerekir. 

Planların, %100 planlandığı şekilde gerçekleşmeyeceği, işletmeleri planlama yap-
mamaya yönlendirmemelidir. Planlar her zaman için hedeflere ulaşmada yol gös-
terirler. Önemli olan nokta, planların titizlikle hazırlanması yanında, ne tür sap-
maların olabileceğini tahmin ederek, sapmalara karşı tedbir almaktır. Ünite 3’ün 
Amaçlar ve Hedefler başlığını yeniden titizlikle okuyunuz.

İşletmeler sürekli olarak değişiklikler gösteren bir ortamda faaliyet gösterdikleri 
için dış çevredeki ya da iç çevredeki değişikliklerin sürekli olarak takip edilip strate-
jilere etkilerinin araştırılması gerekir. Yönetimin tüm aşamaları gibi stratejik yöne-
tim, dolayısıyla stratejik değerlendirme ve kontrol süreci de süreklilik gösterir. Yani 
strateji bir kez belirlendikten sonra, stratejiye ne oranda ulaşıldığının takibi yapıl-
malıdır. Endüstriler, ürünler ve işletmeler hepsi bir yaşam döngüsü modeline göre 
gelişme gösterirler. Bir ürün ya da işletme başlangıç, büyüme, olgunluk ve düşüş 
süreçlerini geçirir. Bu döngüyü bilen işletmeler, aldıkları kararlarda hangi aşamada 
bulunduklarını gözetirlerse, kendilerini pazar koşulları ile uyumlu hale getirirler. 
Ekonomilerin de benzer döngüler yaşadıklarını diğer derslerinizden hatırlarsanız, 
içinde bulunulan durumu bilmek stratejilerin izlenmesinde ve gerekli düzeltici faa-
liyetlerin yerine getirilmesinde önemli bir başlangıç noktasıdır.

Uluslar için stratejik planlamalar hangi tür amaçlara yönelik olarak yapılabilir, ör-
nekler veriniz.

Türkiye’nin stratejilerini ve stratejik değerlendirme ve kontrolde kullanılan performans 
göstergelerini incelemek isterseniz, www.dpt.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Plan yapılan her durumda, 
bireyler, işletmeler, uluslar, 
stratejilere yönelik planlara ne 
oranda ulaşıldığının kontrol 
edilmesi ve sapmalarla 
karşılaşıldığında duruma 
müdahale edilmesi gerekir.

1
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Stratejik değerlendirme ve kontrol ilk olarak yönetim biliminde Bilimsel Yaklaşım 
olarak adlandırılan dönemle (1900’lü yılların başı) birlikte gündeme gelmiş, ardından 
bir miktar güncelliğini kaybetmiştir. Küreselleşme ve yenilikçilik ile ilgili gelişmeler, 
yeniden işletmelerin sürekli olarak hedefe odaklanmasını gerektirdiği için, son dö-
nemde tekrar sıkça işlenen konu haline gelmiştir. Geleneksel stratejik değerlendirme 
ve kontrol sistemleri ile 1990’lar sonrasında kullanıldığı şekliyle stratejik değerlendir-
me ve kontrol sistemleri arasındaki farklılıklar aşağıda Tablo 8.1’de yer almaktadır. 

Geleneksel 1990’lar sonrası

Ölçme	özellikleri

•	 Bütçeyi	tutturmak
•	 Üretimin	verimliliği
•	 Girdiler
•	 Niceliksel	performans

•	 Müşteri	tatmini
•	 Yeni	ürün	geliştirme	oranları
•	 Çıktılar
•	 Niceliksel	ve	niteliksel	performans

Değerlendirilenler
•	 Bireyler
•	 Fonksiyonlar
•	 Sorumluluk	merkezleri

•	 Bireyler
•	 Takımlar
•	 Çapraz	fonksiyonda	çalışan	
bireyler

Ödül	mekanizması

•	 Etkinlik
•	 Karlılık
•	 Yatırımın	geri	dönüş	
oranı

•	 Kalite
•	 Yenilikçilik
•	 Yaratıcılık
•	 İşletmenin	bütününün	
performansı

Kontrol	sisteminin	
odak	noktası •	 İşletmenin	iç	ortamı

•	 İşletmenin	dışındaki	makro	çevre
•	 Sektörel	ortam
•	 İşletmenin	iç	ortamı

 Tablodan görülebileceği gibi, işletmeler daha önceleri daha fazla kendi iç 
çevrelerine odaklanarak, bütçe tutturmak ya da üretimi verimli yapmak gibi 
göstergeler üzerinde çalışırken, 1990’lar sonrasında dış ortamdaki hızlı de-
ğişimler, işletmeleri önce dış çevre ve sektörel ortam üzerinde odaklanmaya 
yönlendirmiştir. İşletmeler giderek daha fazla şekilde dış ÇEVRENİN bile-
şenleri olan müşteriler rakipler, fırsatlar üzerinde ölçümler yapmakta ve daha 
önce söz konusu olmayan yenilikçilik/yaratıcılık üzerinde çalışmalar yaparak 
bunlara bağlı olarak kendilerini değerlendirmektedirler. 

STRATEJİK DEĞERLENDİRME VE KONTROL
SİSTEMLERİNİN YARARLARI
Stratejik değerlendirme ve kontrol sistemlerinin yararlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

Kısa dönemli karlılık ile uzun dönemdeki karlılık arasında denge sağlar: 
İşletmelerin kısa dönemli karlılık ile uzun dönemdeki karlılık arasında bir denge 
bulmasına gerek vardır. Sadece kısa dönemli karlılığa odaklanmak, uzun dönemli 
bakış açısının kaybedilmesine neden olabilir. Kısa bir süre içinde düşük kaliteli 
ürün satmak, ancak bu ürünlerin müşterileri memnun etmeyecek, hatta müşteri-
yi kandıracak nitelikte ürünler olması, kısa dönemde elde edilecek karlılığa odak-
lanmanın bir şeklidir. Geçmiş yıllarda Türkiye’ye gelen turistlere ürün gönderme 
sözü vererek, paralarını almak, ancak ürünleri göndermemek kısa dönemli bakış 
açısına örnek verilebilir. “Altın yumurtlayan kazı kesmek” olarak tanımlanabile-
cek bu örnekte, sadece bir kere elde edilecek kazanca odaklanmak, Türkiye’nin tü-
keticileri kandırdığı şeklinde bir bakış açısının oluşmasına yol açmış ve bu bakış 
açısının düzeltilmesi çok daha fazla çaba ile başarılabilmiştir. Bir başka örnek de 
kısa dönemde elde edilecek kazanç için dünyadaki kaynakların hesapsızca tüke-

Tablo 8.1
Stratejik 
Değerlendirme ve 
Kontrol Sistemlerinin 
Karşılaştırılması

Stratejik değerlendirme 
ve kontrolün odağı, 
giderek daha fazla dış 
ortam değerlendirmesine 
kaymaktadır.
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tilmesidir. Uzun vadeli bakış açısı ile bakıldığında, hırs içinde daha fazla tüketme 
anlayışı, dünyadaki kaynakların hesapsızca tüketilmesi yüzünden gelecek nesil-
lerin yaşam şansını azaltmaktadır. Diğer yandan, sadece uzun vadeye odaklan-
mak da, kısa vadeyi gözden kaçırmaya neden olup, işletmelerin gündelik işlerinin 
yapılabilmesini sağlayacak kadar kazanç elde etmesini engelleyebilir. Örneğin 
uzun vadede karlılığı yüksek projelere çok fazla yatırım yapmak, bu yatırımlar 
yüzünden de hammadde alamaz duruma gelmek bir işletmenin sonu olabilir. 
İşletmelerin yaptıkları büyüme hamleleri sonrasında, çalışmalarına devam ede-
mez hale gelmesi, iflas etmeleri uzun dönemdeki karlılığın işletmenin gözlerini 
kör etmesi oldukça sık rastlanan durumlardır. Bu örneklerden de anlaşılabileceği 
gibi, sadece kısa döneme odaklanmak gibi, sadece uzun döneme odaklanmak da 
işletmeler için tehlikeli olabilir. Her ikisini birden göz önüne almayı sağlayan stra-
tejik kontrol sistemleri, işletmelerin aradaki dengeyi bulmasını sağlarlar. 

Geleceğe yönelik hedefler için bugünkü faaliyetleri yönlendirir: Stratejik 
kontrol sistemleri, işletmelerin gelecekteki hedeflerine ulaşmaları için bugünkü 
faaliyetlerini ne şekilde düzenlemeleri gerektiği konusunda destek veren sistem-
lerdir. İşletmelerin bugün yaptıkları faaliyetlerin gelecekteki hedefe ulaşmayı 
sağlamak ve faaliyetlerin sürekli değerlendirilip kontrol edilerek, hedefe hizmet 
etmeyenlerin düzeltilmesini sağlar. 

Faaliyetlerin takibini ve ölçülmesini sağlar: Stratejik değerlendirme düzenli 
takip edilerek, faaliyetlerin ölçülmesi ve hedef ile karşılaştırılması demek, kontrol 
ise karşılaştırma sonucunda gerekli düzeltici faaliyetlerde bulunmak demektir. Bu 
ünitede olduğu gibi, pek çok zaman değerlendirme ve kontrol birlikte kullanılır-
lar. Çünkü sadece değerlendirme yapmak, ama ortaya çıkan sonuçların düzeltil-
mesine yönelik çalışma yapmamak, pasif bir tutumdur. Hiç izlememekten farkı 
yoktur. Ancak faaliyetlerin izlenebilir olması demek onların bir ölçme sistemi ile 
izlenmesi demektir. 

Faaliyetlerin ölçümü için yöntemler geliştirilmesini sağlar: İşletmelerin yap-
tıkları faaliyetlerin içinde kolayca ölçülebilir türde faaliyetler bulunurken, ölçme-
nin zor olduğu, ya da bir takım yansımaları ile ölçülebilecek faaliyetler de bulunur. 
Örneğin, işletmenin kullandığı enerji miktarı, ya da hatalı üretim miktarı çok kolay 
ölçülebilir ve bir birim ile ifade edilebilirken, müşteri memnuniyeti ya da çalışan 
memnuniyeti gibi değerler kolayca ölçülemeyebilir. Bunların ölçümü, satışlar ya da 
işgücü devir oranı gibi yansımaları ile kısmen yapılabilir. Ancak satışlar içinde müş-
teri memnuniyeti yanında bir takım başka etkenleri de barındırdığı için, etkenlerin 
her birinin etkisi nedeniyle, ölçme süreci giderek karmaşık hale dönüşebilir. 

STRATEJİK DEĞERLENDİRME VE KONTROL SÜRECİ
Stratejik değerlendirme ve kontrol iki soruya odaklanır; stratejilerin planlandığı 
biçimde uygulanıp uygulanmadığı ve stratejilerin uygulamaları sonucunda ortaya 
çıkan sonuçların ulaşılmak istenen sonuçlar olup olmadığı. Daha önce de ifade 
edildiği gibi, stratejik yönetimin son aşaması, stratejik değerlendirme ve kontrol 
aşamasıdır. Bir döngü olarak tanımlanan stratejik yönetim süreci, planlama aşa-
masının sağladığı beklentiler ya da standartların, gerçekleşenler ile karşılaştırıldığı 
kontrol aşaması ile son bulur. Bir başka deyişle, kontrol aşamasının sağladığı geri 
bildirimler ile planlama aşamasında yeniden düzenlemeler yapılır. Stratejik değer-
lendirme ve kontrol süreci Şekil 8.1’de gösterilmektedir. Değerlendirme ve kontro-
le ilişkin ölçüm noktaları, stratejik yönetim sürecinin her aşamasına yerleştirilebi-
lir. Yani değerlendirme ve kontrole ilişkin ölçümler, önceki aşamaların her biri ile 

Stratejik değerlendirme 
ve kontrolün en temel iki 
sorusu vardır; “stratejiler 
planlandığı biçimde 
uygulanıp uygulanıyor mu?” 
ve “stratejilerin uygulaması 
sonucunda ortaya çıkan 
sonuçların ulaşılmak istenen 
sonuçlar mıdır?”
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bağlantılı olabilir. Bu ölçüm noktaları, işlerin doğru şekilde yürüdüğünün, plan-
lara göre faaliyetlerin devam ettiğinin ya da işletmenin sisteminin herhangi bir 
zayıflığa sahip olup olmadığının belirlenmesi için verilerin toplanmasını sağlar. 

Yönetim ile ilgili temel bilgilerinizden hatırlayacağınız gibi yönetim kademe-
leri alt kademe yönetim, orta kademe yönetim ve üst kademe yönetim olmak üze-
re üçe ayrılmaktadır. Stratejik yönetim kontrolü üst kademe yönetim tarafından 
gerçekleştirilir ve işletmenin stratejik hedeflerinin ne oranda gerçekleştirildiğinin 
değerlendirilmesi ile ilgilenir. 

STRATEJİLERİN İŞLETME AMAÇLARI İLE
UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
İşletmenin benimsediği stratejilerin gerçekten işletmenin amaçlarına uygun olup 
olmadığı açısından bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir (David, 2011, 
s.320). Bu kriterler tutarlılık, uygunluk, yapılabilirlik ve fayda sağlamak olarak 
ifade edilmektedir. Bunlardan uygunluk ve fayda sağlama kriterleri dış çevrenin 
değerlendirilmesine bağlı olarak, tutarlılık ve yapılabilirlik kriterleri ise işletme-
nin iç çevrenin değerlendirilmesine bağlı olarak elde edilirler. Aşağıda bu kriteler 
tanımlanmaktadır.

Tutarlılık: Benimsenen strateji işletmenin temel amacı ve politikaları ile çeliş-
kili olmamalıdır. Örgütün içinde yaşanan çatışmalar, bölümler arasındaki rekabet 
benimsenen strateji ile işletme amaçları arasında tutarsızlık olduğunun işaretleri 
olabilir. 

Uygunluk: Stratejiler, işletmenin faaliyet gösterdiği çevredeki eğilimler ile 
uyumlu olmalıdır. Örneğin digital fotoğraf makinalarının giderek yaygınlaştığı 
dönemde, digital olmayan makinalar üretmek stratejisi işletme için zarar getire-
bilir.

Yapılabilirlik: İşletmenin sahip olduğu, fiziksel, finansal ve insan kaynakları 
ile yapılabilir; ya da çevreden elde edilebilecek kaynaklar ile uygulanabilir nitelik-
te stratejiler seçilmelidir. 

Fayda sağlama: Belirlenen bir alana yönelik seçilen stratejiler, işletmenin re-
kabet avantajına, piyasadaki durumuna, uzun vadede gelişimine olumlu katkı 
sağlayacak türde olmalıdır. 

İşletmelerin faaliyetlerini değerlendirmeleri süreci hangi yönetim kademesinin so-
rumluluğundadır?

Şekil 8.1

Değerlendirme ve 
Kontrol Süreci

Kaynak: Wheelen 
ve Hunger, s. 354.  

İşletme stratejilerinin 
amaçlara uygunluğu tutarlılık, 
uygunluk, yapılabilirlik ve 
fayda sağlama kriterlerine 
göre değerlendirilebilir. 
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PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ
İşletmeler değerlendirme ve kontrol aşamasında bir performans ölçüm sistemine 
gerek duyarlar. Değerlendirme ve kontrol bilgileri izlenen konu ile bağlantılı ol-
malıdır. Etkili bir kontrol sisteminin önündeki önemli engellerden birisi, önemli 
faaliyetler ve çıktıların ölçülebilmeleri için uygun ölçüm yöntemlerinin geliştiril-
mesinin ihmal edilmesidir. Stratejik performans ölçüm sisteminin sağladığı fay-
dalar ve sahip olduğu kısıtlılıklar, sistemin ne şekilde kurgulandığı ve aynı zaman-
da stratejinin nasıl oluşturulduğu ve uygulandığına bağlı olarak değişir.

Performans ölçümü, ürünlerin, hizmetlerin veya işlemlerin yerine getiril-
mesinde, görevlerin nasıl gerçekleştiğinin bir program dahilinde tarafsız ola-
rak ölçülmesi yöntemidir. Stratejik değerlendirme ve kontrol sürecinin şeması 
olan Şekil 8.1’e geri dönüp baktığınızda, performans ölçümünün sürecin bile-
şenlerinden biri olduğunu görürsünüz. Performansın tanımlanması gerekirse, 
yapılan faaliyetler sonucunda elde edilen sonuçlar şeklinde bir tanım yapılabi-
lir. Performansın ölçülebilir olması demek bir takım sayısal göstergeler ile ifade 
edilebilmesi demektir. Performans noktalarından elde edilen ölçümlerin stratejik 
değerlendirme ve kontrol sistemine aktarılması ile stratejilerin yeniden düzen-
lenmesi sağlanır. Performs ölçüm sonuçları kurum içinde kullanılabileceği gibi, 
kurum dışı paydaşlar ile de paylaşılabilir.

Performans ölçüm sistemi ve bir parçası olduğu stratejik değerlendirme ve 
kontrol sürecinin başarısı; 

•	 ölçüm	yapılacak	performans	noktalarının	belirlenmesine,	
•	 ne	şekilde	bir	ölçme	yöntemi	ile	ölçümlerin	yapılacağının	belirlenmesine,	
•	 yapılan	ölçümler	ile	stratejik	hedefler	arasındaki	bağlantının	doğru	bir	şe-

kilde kurulmasına, 
•	 yapılan	ölçümlerin	gerçekten	istenenleri	ölçmesinin	sağlanmasına,	
•	 sonuçlara	 ilişkin	 bilgilerin	 stratejik	 kararlarda	 kullanılabilecek	 formatta	

düzenli olarak yönetime raporlanmasına bağlıdır.
Benimsenen stratejilerin ve uygulamaya konan planların başarısının ölçülme-

sinde önemli bir nokta, performansı çeşitli açılardan değerlendiren ve ölçümünü 
yapan, dengeli performans göstergelerinin oluşturulmasıdır. Örneğin, sadece fi-
nansal sonuçlara odaklanan performans göstergeleri tek yönlü bir bakış açısı ile 
olayları değerlendirmektir, sadece sonuçlara odaklanmaktır. Oysa ki süreç içe-
risinde de performansı gösterecek pek çok ölçüm noktası bulunur. Kritik başarı 
göstergeleri olarak adlandırılan ölçüm noktaları süreç içerisinde, sürecin başarı-
sında önemli etkileri olan ya da sürecin başarısının göstergesi olan göstergelerdir. 
Kritik başarı göstergelerinin seçilmesi, performans ölçüm sisteminin en önemli 
aşamalarından birisidir. Bu yüzden de çok yönlü bir bakış açısı ile, farklı türdeki 
göstergelerden oluşan bir ölçüm sistemi oluşturulması, performansın daha doğru 
ve tarafsız ortaya konmasını sağlayacaktır. 

İşletmelerin Performansının Ölçümündeki Yaklaşımlar
Performans ölçümü yapılırken temel iki yaklaşım vardır: a) işletmeyi bir bütün 
olarak ele alıp göstergeleri sadece işletmenin tamamına yönelik olarak değerlen-
dirmek, b) işletmenin içinde yer alan bazı bölümleri ya da bazı fonksiyonları de-
ğerlendirme kapsamına alarak sadece bu bölümlerin ya da fonksiyonların perfor-
manslarının ölçümünü yapmak.

Performans ölçümü, 
ürünlerin, hizmetlerin 
veya işlemlerin yerine 
getirilmesinde, görevlerin 
nasıl gerçekleştiğinin bir 
program dahilinde tarafsız 
olarak ölçülmesi yöntemidir.

Kritik başarı göstergeleri, süreç 
içerisinde, sürecin başarısında 
önemli etkileri olan ya da 
sürecin başarısının göstergesi 
olan göstergelerdir.
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İşletmelerin Bütününün Değerlendirilmesine Yönelik Performans
Ölçümleri
İşletmenin bütün olarak değerlendirilip performansının ölçülmesi, bölümler ya 
da bireylerin ya da yöneticilerin performanslarına bakılmaksızın, sadece işletme-
nin elde ettiği sonuçların değerlendirilmesidir. Performans ölçüm sürecinde, iş-
letme içinde bulunduğu sektör ile birlikte ele alınır, çünkü her sektörün kendine 
özgü, bir takım geçerli olan sektör ortalamaları söz konusudur. Örneğin herhangi 
bir sektör büyük miktarda yatırım gerektirdiği için daha uzun zamanda yatırım-
larının geri dönüşünü sağlayabilirken, diğer bir sektör, daha düşük miktarda bir 
yatırımla işe başlanabileceği için, yapılan yatırımın geri dönüşü çok daha kısa 
zamanda sağlanabilmektedir. Bütüne yönelik performans ölçümleri; paydaşlar 
açısından performans ölçümleri, hissedarlar açısından performans ölçümleri ve 
kurumsal başarı karnesi olmak üzere 3 başlıkta aşağıda incelenmiştir.

Paydaşlar Açısından Performans Ölçümleri
Paydaş kavramını daha önceki ünitelerden hatırlayınız. İşletmenin her bir paydaşının 
işletmenin performansını değerlendirmek için ayrı bir bakış açısı vardır. Bu bakış açısı 
ile bakıldığında, işletmenin elde ettiği sonuçlar, sadece işletmenin kendisine olan geri 
dönüşü değil, işletmenin paydaşlarına olan geri dönüşleri ile birlikte değerlendirilir. 
Örneğin işletmenin müşterileri açısından işletmenin müşteri ihtiyaçlarını karşılama 
düzeyi, satış sonrasında müşteri şikayetlerinin incelenmesi ve geri dönüş süresi gibi 
müşteri açısından işletmenin müşterileri tatmin etmesi değerlendirilebilir. 

İşletmenin diğer paydaşlarının neler olabileceğini ve bu paydaşların gözüyle işlet-
menin hangi tür performans sonuçları ile ilgilenebileceklerini inceleyeniniz.

Hissedarlar Açısından Performans Ölçümü
İşletmeye yatırım yaparak onun ortağı olan hissedarlar hem paydaşlar arasında 
yer alırlar, hem de yeni yatırım yapma kapasiteleri ile işletmenin sonuçlarını daha 
fazla etkileme imkanına sahip oldukları için ayrı olarak da ele alınırlar. Hissedarlar 
açısından işletmenin en önce ilgilenilen sonucu, işletmenin karlılığı ve buna bağlı 
olarak, kardan dağıtılan paydır. İşletmeler gibi, işletmeye ortak olan hissedarlar da 
yaptıkları yatırımların karşılığını almak isterler. En çok istenen durum, mümkün 
olduğunca kısa zamanda yapılan yatırımdan büyük miktarda kazanç elde etmek-
tir. Bunu sağlayacak nitelik ise, işletmenin yaptıkları faaliyetlerle, rakiplerinden 
daha fazla katma değer üretmesidir. 

Hissedarlar, hemen ellerindeki hisseleri satmasalar bile, özellikle piyasada iş-
lem gören işletmelerin hisse senetlerinin piyasa değeri yüksek olması ve kolayca 
satılabilir olmasını isterler. Performans ölçümleri sonucunda başarılı olan işlet-
melerin hisse senetleri piyasada daha yüksek değerden işlem görür. İşletmelerin 
gelecekte başarılı olacak yatırımlar yapması, müşterilerin isteklerini karşılayacak 
nitelikli ürünleri piyasaya sunması gibi işletmenin değerini artıran her türlü faa-
liyet işletmenin piyasa değerini artıracaktır. 

Kurumsal Başarı Karnesi
İşletmelerin performanslarının değerlendirilmesinde finansal yaklaşımların yetersiz 
kalması üzerine, Kaplan ve Norton tarafından finansal ölçümler yanında, finansal 
olmayan ölçümleri de değerlendirmede kullanan kurumsal başarı karnesi yaklaşımı 
önerilmiştir. Kurumsal başarı karnesi, işletmenin vizyonu ve stratejilerini, faaliyet-

İşletmenin bütün olarak 
değerlendirilip performansının 
ölçülmesi, bölümler ya da 
bireylerin ya da yöneticilerin 
performanslarına 
bakılmaksızın, 
sadece işletmenin 
elde ettiği sonuçların 
değerlendirilmesidir.
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Kurumsal başarı karnesi, 
işletmenin vizyonu ve 
stratejini, faaliyetleri ile 
ilişkilendiren, işletme içi ve 
dışı iletişimi geliştiren, işletme 
performansının stratejik 
hedefler ile uyumlu olarak 
izlemeye yönelik bir stratejik 
yönetim sistemidir.
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leri ile ilişkilendiren, işletme içi ve dışı iletişimi geliştiren, işletme performansı-
nın stratejik hedefler ile uyumlu olarak izlemesine yönelik bir stratejik yönetim 
sistemidir. Finansal ölçümler yanında, finansal olmayanların kullanılması, işlet-
me performansının ölçülmesine daha dengeli bir bakış açısı getirmiştir (www.
balancedscorecard.org). Kurumsal başarı karnesi sisteminde aşağıda sıralanan 4 
temel alanda hedefler belirlenir. Her hedefin sonuçlarının ölçülebileceği bir ya da 
birden çok sayıda kritik başarı faktörleri belirlenir ve bu faktörlerin ölçümü yapı-
lır. Yukarıda da anlatıldığı gibi, kritik başarı faktörlerinin doğru şekilde seçilmesi, 
kurumsal başarı karnesinin en önemli aşamasıdır. Stratejik hedefler ile bağlantılı 
olarak hangi faktörlerin performans ölçümünde, dolayısıyla stratejilerin kontro-
lünde kullanılacağı pek çok etkene bağlı olarak değişebilir. 

Kurumsal başarı karnesinde kullanılan performans ölçümleri 4 bölümden 
oluşmaktadır.

Finansal ölçümler: Finansal ölçümler, işletmenin elde ettiği sonuçların finan-
sal yansımalarıdır. Geleneksel finansal oranlar, karlılık, yatırımların geri dönüşü, 
oranı, hisse başına kazanç miktarı, net nakit akışı yine ölçüm sisteminin önemli 
bir bileşeni olmaya devam etmektedir.

Müşteriler ile ilgili ölçümler: Finansal göstergeler yanında müşteriler ile ilgili, 
müşterilerin tekrar satın alma oranları, memnuniyet düzeyleri, müşteri şikayetle-
ri gibi işletmenin müşterileri ile olan süreçlerine yönelik ölçümlerdir. 

İşletmenin iç ortamı ve iş süreçleri ile ilgili ölçümler: İşletmede işlerin yapılması 
sırasında pek çok süreç devam eder, bunların her biri ile ilgili olarak çeşitli perfor-
mans göstergeleri, amaca bağlı olarak ölçülebilir, örneğin işletmenin kaynaklarını 
ne kadar verimli kullandığının ölçülmesi, yapılan üretimdeki hata oranları, kulla-
nılan tezgâhların tamire ihtiyaç duyma sıklığı ve tamir edilme zamanları, işgücü-
nün işe zamanında gelme ölçümleri gibi çok farklı nitelikte ölçümler performans 
göstergesi olarak kullanılabilir. 

İşletmenin öğrenme ve yenilikçilik kapasitesi ile ilgili ölçümler: İşletmelerde ya-
şanan gelişmeler , deneyimler daha sonraki süreçleri etkileyebilir. Öğrenme ola-
rak adlandırılan bu durum, eğer olumlu yönde kullanılabilirse işletmelerin ve-
rimli ve etkin çalışmasına katkı sağlar. Öğrenme ile ilgili ölçümler, süreçlerde ya-
pılan geliştirme çalışmaları, geliştirme çalışmaları sonucunda edilen tasarruflar, 
yeni fikirlerin iş süreçlerine uygulanması, yeni ürün geliştirilmesi ile ilgili çeşitli 
ölçümler, öğrenme ve yenilikçilik kapasitesi ile ilgili ölçümlere örnek verilebilir. 

Bir yenilik geliştirme sürecinde kritik başarı faktörleri neler olabilir?

Kurumsal başarı karnesi sisteminin kullanımının sağladığı yararları öyle sıra-
lamak mümkündür:

•	 Strateji	ve	sonuçlar	üzerine	odaklanmayı	artırır.
•	 Önemli	olan	sonuçların	belirlenmesi	ve	bunların	ölçümü	ile	örgütün	per-

formansını geliştirir.
•	 Çalışanların	 günlük	 çalışmaları	 ile	 örgüt	 stratejisinin	 birlikte	 aynı	 yöne	

doğru yönelmesini sağlar.
•	 Gelecekte	istenen	performans	düzeyi	için	gerekli	motivasyonu	sağlar.
•	 Örgütün	vizyon	ve	stratejisinin	işletme	içeriside	daha	gözle	görülür	olma-

sını, daha fazla iletilmesini sağlar.
•	 Projeleri	ve	girişimleri	önceliklendirmeye	imkân	sağlar.	Önceliklendirmede	

kullanılacak temeli sağlar. 
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İşletmenin Bölümlerine Yönelik Performans Ölçümleri
Bütüne yönelik performans ölçümlerinin uygulanma yöntemini, işletmeler bö-
lümleri değerlendirmekte de kullanmaktadırlar. Bu durumda, her bölüm kendi 
stratejilerini belirleyip planlarını yapabilir, ayrı bütçeye sahip olabilir. Dolayısıyla 
performans ölçümlerinde de işletmenin bütününden ayrı değerlendirilebilirler. 
Genellikle, performansının ayrı olarak ölçülmesi anlamlı olacak, işletmenin için-
de farklı özellikler taşıyan bölümlere sahip olan büyük ölçekli işletmeler ya da pro-
je bazlı çalışmalar yapan işletmeler bu yaklaşımı kullanırlar. İşletmenin bölümleri 
bir takım özelliklerine göre merkezler olarak adlandırılmakta ve bu merkezlerin 
performansları işletmeden ayrı ölçülerek değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 
Değerlendirmelerde kullanılan ölçütler, işletmenin genel hedefleri ile uyum, diğer 
birimlerin elde ettikleri performans göstergeleri, geçmiş yıllardaki sonuçlar, işlet-
menin genel sonucu gibi ölçüler olabilir. Birimler, kullanılan ölçüm türlerine bağlı 
olarak kâr merkezi, maliyet merkezi, kazanç merkezi, harcama merkezi, yatırım 
merkezi gibi isimler ile anılabilirler.

DÜZELTİCİ FAALİYETLER
Strateji değerlendirme ve kontrol sürecinin son aşamasında düzeltici faaliyetlerde 
bulunmak yer alır. Düzeltici faaliyet, üretim veya yönetim çalışmaları sırasında 
bir hata veya uygunsuzluk oluştuktan sonra, ortaya çıkan hata ve uygunsuzlu-
ğun düzeltilmesi için ve bir daha ortaya çıkmasının engellenmesi için yapılan 
çalışmalardır. Stratejilerdeki sapmaların hangi nedenlerden kaynaklandığının 
belirlenmesi, hangi tür düzeltici faaliyetler ile probleme müdahale edilmesinde 
önemli bir etken olacaktır. Diğer etkenler, sapmanın işletme içinden mi, yoksa 
işletme dışından mı kaynaklandığı ve yönetimin sapmaya bakış açısı ve yönetsel 
yaklaşımlardır. Örneğin satışların artırılmasına ilişkin bir strateji, satışların iste-
nen yönde artmaması ile sonuçlanmış olsun. Bu durumda öncelikle satışların ar-
tışında neden istenilen düzeye ulaşılamadığının araştırılması ve hangi etkenlerin 
satışlar üzerinde etkili olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu şekilde bir yaklaşım, 
problemin neden kaynaklandığını anlamadan gereksiz yere satışların daha fazla 
artırılması için gereksiz yere kaynak aktarılmasının önüne geçecektir. Eğer satış-
ların istenen düzeyin altında kalmasının nedeni araştırılmaz ise, yönetim örneğin 
daha fazla reklam yatırımı yapabilir. Ancak belki de gerçek neden ürünün müş-
terinin ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin düşük olmasıdır. Bu durumda yapılacak 
daha fazla reklam harcaması ürünün satışında etkili olmayacak, sadece daha fazla 
zarar edilmesini sağlayacaktır. 

Sapmaların neden ortaya çıktığının araştırılması, yöneticilere çözüme yönelik 
geri bildirimler de sağlayabilir. Örneğin yukarıdaki örnekte ürünün müşterinin 
ihtiyacını karşılama derecesinin düşük olması, düzeltici faaliyet olarak, ürün ta-
sarımında değişiklikler yapılmasını ya da ürün ile birlikte müşteri ihtiyaçlarının 
daha fazla karşılanmasını sağlayacak bir takım başka hizmetlerin de müşteriye 
sunulması gibi alternatif çözümler ile düzeltilebilir. 

Stratejilere yönelik olarak düzeltici faaliyetler çok farklı şekillerde uygulanabi-
lir. Aşağıda bir takım örnekler bulabilirsiniz.

•	 İşletmenin	organizasyonunda	bir	takım	değişiklikler	yapmak
•	 Stratejilerin	değiştirilmesi
•	 Yeni	bir	işletme	ile	işbirliğine	gidilmesi
•	 Yeni	bir	işletmenin	satın	alınarak	işletme	bünyesine	katılması
•	 Üst	düzey	yöneticilerinin	değiştirilmesi

Düzeltici faaliyet, üretim veya 
yönetim çalışmaları sırasında 
bir hata veya uygunsuzluk 
oluştuktan sonra, ortaya 
çıkan hata ve uygunsuzluğun 
düzeltilmesi için ve bir 
daha ortaya çıkmasının 
engellenmesi için yapılan 
çalışmalardır.
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•	 İşletmenin	bir	ya	da	birkaç	bölümünün	kapatılması
•	 Çalışanların	işten	çıkarılması
•	 Yeni	bölümler	kurulması
•	 Yeni	pazarlama	çalışmaları	yapılması
•	 Yeni	ürünler	geliştirilmesi
•	 Üretimin	ülke	dışında	daha	uygun	işgücü	kullanılarak	yaptırılması
•	 Başka	markaların	satın	alınması
•	 Sermaye	artırımı
•	 Borç	alınarak	yeni	yatırımlar	yapılması
•	 Borsaya	hisse	senedi	sunulması	ile	işletmenin	halka	açılması
Sapmanın niteliğine göre, düzeltici faaliyetin niteliği de değişecektir. Ancak 

işletmeler her zaman yukarıda sayılan düzeltici faaliyetleri kolaylıkla uygulamaya 
koyamayabilirler. Örneğin yeni bir işletme ile işbirliğine gidilmesi, öncelikle ça-
lışma alanlarında benzer faaliyetlerde bulunan bir ya da birkaç işletmenin bulun-
masını, aralarından bir seçim yapılmasını, ardından da birlikte çalışmaya yönelik 
düzenlemelerin ve anlaşmaların yapılmasını gerektirmektedir. Yazıldığında ya da 
okunurken kolayca sıralanan bu çalışmalar, aslında oldukça uzun zaman alan ve 
içinde her zaman başarısız olma riskini de barındıran çözümlerdir. 

Değişimin çok hızlı yaşandığı günümüz işletmecilik ortamında stratejilerde 
değişiklik yapmak mutlak bir gereklilik haline gelmiştir. İşletmelerin sürekli ola-
rak kendi iç çevreleri yanında dış çevreyi de takip etmeleri, değişimleri algılayıp 
gerektiğinde hızla harekete geçebilme yetenekleri onların yaşam şanslarını artırır. 
Ancak her türlü değişiklikte olduğu gibi, stratejilerdeki değişiklikler de yönetim 
ya da çalışanların stres düzeylerini artırır. İnsanlar ya da işletmeler, kaçınılmaz 
olduğunu bilmelerine karşın, değişime direnç gösterirler. İnsanları değişime ikna 
etmenin bir yolu, değişimi anlamalarını sağlamak ve değişimi kontrol edebilecek-
leri duygusuna sahip olmalarını ve gereken değişimlerin ne şekilde yapılacağında 
söz sahibi olmalarını sağlamaktır. 

 Stratejilerde değişiklik yapılması, işletme çalışanları tarafından üst yönetimin 
ve seçilen stratejinin başarısızlığı olarak algılanabilir. Bu yüzden de üst yönetim de 
çoğu	zaman	strateji	değişikliğine	gitmeyi	istemeyebilir.	Üst	yönetim	bir	değişiklik	
ihtiyacı olduğunu hissetmeyebilir. Ayrıca yeni benimsenecek stratejiler de her za-
man içlerinde risk barındıran stratejilerdir. İşletme yöneticileri de uzun zamandır 
kullanmakta oldukları, işletme çalışanları tarafından kabul görmüş benimsenmiş 
uygulamalar yerine farklı bir uygulamaya gitmeyi gereksiz bulabilirler. 

Düzeltici faaliyetler işletmenin sahip olduğu güçlü yönlerini daha fazla kulla-
nacağı, dış çevredeki fırsatları yakalayabileceği, tehditlerin getirebileceği zararlar-
dan koruyabilecek, işletme içindeki zayıflıklarını da geliştirmede yardımcı olacak, 
kısaca işletmeyi piyasada daha güçlü konuma getirecek nitelikte faaliyetler olma-
lıdır. Düzeltici faaliyetler uygun bir zaman aralığında uygulanmalı, çok hırslı bir 
şekilde kısa dönemde sorunları çözmek amacıyla uzun dönemde işletmeyi zarara 
uğratabilecek faaliyetler olmamalı, çözüm önerilerinin yan etkileri ya da uzun 
vadede ortaya çıkarabileceği sonuçlar göz önüne alınmalıdır. Örneğin pek çok ül-
kenin enerji ile ilgili ihtiyaçlarını çözmek amacıyla kurdukları nükleer santraller, 
kısa dönemde ülkenin ihtiyacı olan enerjiyi sağlamıştır. Ancak nükleer santralle-
rin yeteri derecede güvenlik önlemi alınmaması, ya da Japonya depreminde ol-
duğu gibi, bazı durumlarda kontrol altına alınmasının mümkün olmaması enerji 
ihtiyacının çözümünde ülkeleri strateji değiştirmeye zorlamaktadır. 
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Yukarıdaki örneklerden de anlaşılabileceği gibi, düzeltici faaliyetler stratejiler 
gibi, işletmenin kendi içinde sahip olduğu yapı ve iklimi ile tutarlı ve aynı zaman-
da topluma karşı sorumluluklarının gözetildiği, etik açıdan doğru olmalıdır. En 
önemlisi de düzeltici faaliyetler de işletmenin asıl faaliyet gösterdiği sektördeki 
konumunu ve rekabet avantajını geliştirici nitelikte olmalıdırlar. 

ALTERNATİF PLANLAR
İyi bir stratejik yönetim sisteminin önemli bir parçası, işler planlandığı gibi gitme-
diği durumlarda devreye alınacak bir B planına sahip olmaktır. Alternatif plan-
lar herhangi bir planlanan faaliyette ne gibi sapmalar olabileceğinin belirlenmesi 
için	kullanılan	sistematik	bir	yaklaşımdır.	Ünitenin	başında	da	bahsedildiği	gibi	
her zaman her şeyin yolunda gideceğini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. 
Planlardan sapmalar daima beklenen durumlardır. Dolayısıyla işletmelere dü-
şen görev planların hangi aşamasında hangi tür sapmaların olabileceğine ilişkin 
tahminleri yapmak, sapmaların hangi olasılıklarla karşılaşılabileceğini gözeterek, 
sapmaların olmaması için tedbirler almak ya da sapma meydana geldiğinde her 
bir olası durum için ne şekilde bir yol izlemek gerektiğinin belirlenmesidir. 

Alternatif planlamada olası durumlar, karşılaşılma olasılıklarına göre ve orta-
ya çıktıklarında yaratacakları etkilere göre derecelendirilirler. Bazı durumlar, çok 
küçük bir olasılıkla da olsa sonuçta işletme üzerinde son derece büyük etkileri de 
hesaba katmayı gerektirir. Alternatif planlamada amaç her bir olası durumu göz 
önüne almaya çalışmak değil, daha çok yöneticileri önemli etkiler yaratabilecek 
durumlar hakkında düşündürmek ve olası karşı hareket önlemlerini düşündüre-
cek bir bakış açısının oluşturulmasıdır. 

STRATEJİK KONTROL TÜRLERİ
Yönetimin yerine getirmesi gereken fonksiyonlardan biri olan stratejik kontrol, 
yapıldığı zaman açısından üç türde incelenebilir; 

•	 Geriye	yönelik	kontrol
•	 Eş	zamanlı	kontrol
•	 İleriye	yönelik	kontrol

Geriye Yönelik Kontroller
İşletmenin faaliyetlerinin türüne bağlı olarak, çalışmaların bitirilmesinden sonra, 
yönetime sonuçların raporlanmasıdır. Geriye yönelik kontroller için kullanılan 
yöntemler (Harrison ve John, 2008, s.161.) aşağıda yer almaktadır.

1- Bütçeler: İşletmelerin gelecek dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan 
faaliyetleri için yapılan hazırlıklardır. Bazı kurumlarda, özellikle devlet 
kurumlarında bir yatırım faaliyetin yapılabilmesi için mutlaka önceden 
planlanmış ve bütçe içinde yer almış olması zorunluluğu vardır. Bütçe, tek 
bir faaliyete yönelik bir proje bütçesi olarak hazırlanabileceği gibi, bir ku-
rum için gerçekleştirilecek faaliyetlerin hepsinin birarada yer aldığı genel 
bütçe şeklinde de hazırlanabilir. Bir okul açılması için gereken yatırımların 
birarada gösterildiği bütçe, bir yatırım bütçesidir ve içinde sadece okul ile 
ilgili faaliyetler bulunur, işletmenin bir yıl içinde gerçekleştireceği planların 
tamamını kapsayan 2012 yılı bütçesi ise, o işletmenin genel bütçesine örnek 
olarak verilebilir.

Alternatif planlar herhangi 
bir planlanan faaliyette ne 
gibi sapmalar olabileceğinin 
belirlenmesi için kullanılan 
sistematik bir yaklaşımdır.

Geriye yönelik kontrol, 
işletmenin faaliyetleri 
tamamlandıktan sonra, 
yapılan çalışmaların ve 
ortaya çıkan sonuçların 
değerlendirilmesidir.
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2- Finansal oran analizleri: işletmelerin yaptıkları faaliyetlerin finansal so-
nuçlarının önceden belirlenmiş ulaşılması istenen sonuçlar ile geçmiş 
yıllarda elde edilen sonuçlar ile, sektör ortalamaları ile ya da rakip ya da 
benzer nitelikteli işletmelerin elde ettiği sonuçlar ile karşılaştırılmasıdır. 
Bununla birlikte, finansal oran analizleri tek başına işletmenin değerlen-
dirme ve kontrolünde yeterli bir araç olmayıp, diğer başka göstergeler ile 
birlikte kullanıldıklarında anlamlı sonuçlar verirler. 

3- Denetimler: İşletmelerin yaptıkları işleri ve elde ettikleri çıktıları, önceden 
belirlenmiş bir takım standartlar, kanuni gereklilikler, işletmenin kendi 
belirlediği prosedürleri, etik kuralları vb. ile karşılaştırma sürecine verilen 
isimdir. İşletmeler kontrol sürecini yürütebilmek için bir takım yöntemler 
izlerler, bunlardan birincisi, kontrolün süreçlere yerleştirilmesi, ikincisi iş-
ler bittikten sonra denetim yapılması ya da denetimin işletme içinde ya da 
işletme dışındaki birimler tarafından yapılmasıdır. Iç denetim işletmelerde 
çalışan perosnel tarafından gerçekleştirilir, bazı işletmeler denetim için özel 
personel görevlendirirken, bazı işletmeler personelin yaptığı işlerin yanın-
da denetim işini de yürütmesini isteyebilir, her iki yaklaşımın da bir takım 
avantajları ya da dezavantajları olabilir. Diğer bir yöntem ise denetimin 
kurum dışı bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmasıdır. Bazı sektörlerde 
bağımsız dış denetçiler tarafından denetim işlerin yürütülmesi için bir ko-
şul olarak yasal düzenlemelerle istenebilir. Bazı sektörlerde de ürünlerin 
belirli piyasalarda satılabilmesi için üretim süreçlerinin dış denetim firma-
ları ya da standartlar konusunda uzman kurumlar tarafından denetlenmesi 
gerekebilir. Örneğin işletmenin insan kaynakları konusunda iş sağlığı ve 
güvenliği konusundaki uygulamaları istenen düzeyde mi değil mi bunla-
rın denetimi bağımsız denetçiler tarafından yapılabilir, ya da örneğin gıda 
üreten işletmelerin ürünlerinin satılabilmesi için örneğin Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından denetlenmesi gerekebilir. Denetim işletmelerde sade-
ce adı ile bile faaliyetlere başka gözle bakmaya yol açar, çalışanlar denetime 
tabi olduklarını bildikleri takdirde işlere daha farklı bir şekilde yaklaşırlar. 

4- Amaçlar ve hedefler: Amaçlar ve hedefler, bireyler veya bölümler için ula-
şılması istenen performans noktalarını gösterirler. İşletmenin ana hedefine 
uygun olarak önce, işletmenin tümü için, ardından her bir bölümün, son 
olarak da bölüm içerisinde çalışan bireylerin performans hedefleri belirle-
nir. Performans hedefleri genellikle yıllık olarak belirlenir ve yılsonunda 
gerçekleşen performans, yılbaşında belirlenen performans ile karşılaştırılır. 

Amaçlar ve hedefler konusunda detaylı bilgi edinmek isterseniz, “Amaçlara Göre 
Yönetim” konusunu araştırabilirsiniz. 

Eş Zamanlı Kontroller
Eş zamanlı kontroller, yöneticilere faaliyetler ve iş süreçleri hakkındaki bilgiyi eş 
zamanlı olarak sağlar. Geriye yönelik kontrol türlerine, önceden girdilere yönelik 
herhangi bir kontrol mekanizmasının olmaması, olayların gerçekleştikten sonra 
kontrol edilme özelliği ile benzemektedir. Ancak kontroller olay gerçekleştiği anda 
yapıldığı için müdahale imkanı daha fazladır. Eş zamanlı kontrollerin bir kısmı, 
uzun süren bir üretim süreci boyunca, pek çok noktaya üretim sürecinin içerisine 
kontrol ile ilgili ölçüm noktalarının dahil edilerek üretim koşullarının ve ortaya çı-
kan sonuçların sürekli olarak ölçülmesi temeline dayanmaktadır. Bu şekilde ürün 

Eş zamanlı kontrol, olaylar 
gerçekleştiği anda müdahale 
etme imkanı sağlayan ve 
yönetime eş zamanlı olarak 
izleme ve raporlama imkanı 
sağlayan kontrol türüdür.
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tamamlanmadan, ya da bir sonraki üretim aşamasına geçmeden, mümkünse ge-
rekli düzeltmelerin yapılması sağlanır. Eğer üretim sürecinde düzeltme mümkün 
değilse de, ürün tamamen devre dışı bırakılarak, daha sonra yapılacak üretim iş-
lemleri yapılmadan işlem dışı bırakılarak tasarruf yapılması sağlanır. Bu tür kont-
rol, daha çok sürekli üretim ile üretilen ve sonuçları zaman alan işlerde kullanılır. 
Stratejik yönetim sürecinde de eş zamanlı kontrol, özellikle bilgi sistemlerinin ge-
tirdiği kolaylıklar sayesinde mümkün olmaktadır. 

Eş zamanlı kontrol aynı zamanda 
•	 bürokratik	kontrol	
•	 klan	kontrolü
•	 pazar	kontrolü

olarak adlandırılan davranışsal kontrol yöntemlerini de içermektedir. 

Bürokratik Kontrol
Bürokratik kontrol, bir işletmede çalışanların davranışlarını düzenlemeye yönelik, 
kurallar, prosedürler ve politikalar aracılığıyla sağlanır. Kurallar işletme çapın-
da işlerin nasıl yapılması ya da davranışların ne şekilde olması gerektiğine yönelik 
yönetimin getirdiği düzenlemelerdir. Örneğin, işe gidiş geliş saatleri, iş yerinde gi-
yim kuralları gibi kurallar, işletmedeki genel davranışları düzenlemeyi amaçlarlar. 
Prosedürler, kurallardan farklı olarak, sadece belirli işlerin yapılmasına yönelik 
düzenlemelerdir. Örneğin, bir ürünün satış prosedürü, ya da bir müşteri şikaye-
tinin alınması ve gerekli birimlere iletilmesi ile ilgili prosedürler. Politikalar ise, 
işletme çalışanların davranışlarının ortak bir paydada buluşturulması amacıyla, 
daha genel nitelikte ve çoğu zaman düzenli olarak yapılan işlere getirilen düzen-
lemelerdir. Örneğin çağrı merkezine başvuran bir müşterinin telefon başında 5 
dakikadan fazla bekletilmemesi gerekliliği, işletmenin müşteri memnuniyetinin 
artırılmasına yönelik bir politika olarak getirilmiş olabilir. 

Klan Kontrolü
Klan kontrolü, tüm çalışanların işletmenin sahip olduğu değerler, yetenekler, ta-
rihçe gibi işletme kültürüne ait bilgi ve yargıları öğrenmesinin sağlanması ile, tüm 
çalışanlarda ortak davranışların oluşturulmasına yöneliktir. Sosyalleşme süreci 
olarak da adlandırılabilen klan kontrolleri, eski çalışanların yeni başlayanlara yol 
göstermesi, mentorluk yapması, örnek olması gibi yöntemlerle uygulanabilir. Bu 
tür uygulamaların yanı sıra, daha resmi olarak, oryantasyon eğitimleri, tüm çalı-
şanlara yönelik eğitimler, işletme toplantıları, vizyon, misyon, değerlerin paylaşıl-
dığı çeşitli iletişim çalışmaları şeklinde de gerçekleştirilebilir. 

Pazar Kontrolü
Davranışsal kontrolün bir diğer türü de, işletmenin pazara sunduğu ürünlerin 
değerlendirilmesi için fiyat ve pazardaki rekabetin eş zamanlı olarak kontrolü için 
kullanılan pazar kontrolüdür. Yöneticiler, kendi örgütlerinin etkenliğinin bir gös-
tergesi olarak, pazardaki fiyatları ve karlılığı karşılaştırmalı olarak kullanabilirler. 
Çünkü bir ürünün pazardaki başarısının göstergesi olarak o ürünün pazar payı, 
karlılığı ya da fiyatı verileri kabul edilirse, diğer rakiplere göre daha iyi durumda 
olmak, ürüne yönelik stratejinin başarılı olmasının bir sonucudur çıkarımı yapı-
labilir. Ancak bu kontrol tekniğinin kullanılmasında önemli bir koşul pazarda bir 
rekabet ortamının varlığıdır. Aksi takdirde rekabet olmayan bir pazar için tekni-
ğin kullanımı doğru sonuçları vermeyecektir. Pazar kontrolü işletmelerin pazarla-
ma dışındaki fonksiyonlarının kontrolü için çok uygun değildir.
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İleriye Yönelik Kontroller
İleriye yönelik kontroller, daha önce anlatılan iki kontrol türünden farklı olarak, 
işler daha yapılmadan önce, bu işlerde kullanılacak girdilerin özelliklerinin be-
lirlenmesi ve süreçte işlenecek bu girdilerin istenen niteliklere sahip olmasının 
sağlanması ile yapılır. 

İleriye yönelik kontroller; öncül kontrol, özel durumlar için alarm kontrolü, 
uygulama kontrolü ve stratejik takip olmak üzere dört başlıkta incelenebilir.

Öncül Kontrol
Her bir işletme stratejisi, işletmenin çevresi ile ilgili ya da iç ortamı ile ilgili bir 
takım varsayımlara ya da tahminlere dayalıdır. Öncül kontrol ile varsayımların ya 
da tahminlerin geçerliğinin devam edip etmediği metodolojik olarak ve sürekli 
olarak kontrol edilir. Eğer varsayımlarda önemli oranda değişiklikler meydana 
gelirse, stratejiler değiştirilir. Sürekli olarak kontrol yapılması ise varsayımlardaki 
değişikliklerin ne kadar erken fark edilirse, o kadar erken müdahale edilebilme 
şansı verir. Dolayısıyla öncül kontroller işletmeyi etkileyen çevresel değişiklikle-
rin erken tespitini sağlayarak, geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmadan önce 
stratejilerin değiştirilmesine imkan sağlar.

Özel Durumlar İçin Alarm Kontrolü
Örgütün faaliyet gösterdiği ortamda, düşük olasılıklı fakat tahribat etkisi yüksek 
her hangi bir beklenmeyen ve acilen müdahale edilmesi gereken durumlara karşı 
hızla tepki alabilmek için, söz konusu durumların neler olabileceğinin önceden 
belirlenmesidir. Örneğin acil bir durumu önceden haber vermesi gereken evler-
deki yangın alarmları gibi. Herhangi bir yangın olasılığına karşı, bir miktar du-
man, alarmı harekete geçirecek ve evin tamamı yanmadan önce ev sahiplerinin 
haberdar olmalarını sağlayacaktır. İşletmeler de belirli bir miktar parayı likit ola-
rak tutarlar, kullanılabilecek nakit para miktarı belli bir miktara düştüğünde, daha 
fazla nakit para bulmak için hemen çalışmalara başlanır. 

Uygulama Kontrolü
Bir stratejinin uygulamaya geçirilmesi bir süre boyunca bir takım faaliyetlerin ya-
pılmasını, yatırımları ve eylemleri içine alır. Uygulama kontrolü bir önceki kısım-
da anlatılan eş zamanlı kontrole çok benzer, olaylar gerçekleştikçe kontroller de 
yapılır. İki türlü uygulama kontrolü vardır: stratejik itme kuvveti uygulamak ya da 
mihenk noktası uygulamaları. 

Stratejik itme kuvveti uygulamak, ulaşılması istenen stratejiler ile ilgili olarak, 
ilgili taraflara geniş bir bildirim ile birbirinden bağımsız olarak yürütülebilecek 
faaliyetlerin bir arada ve belirli bir amaca yönelik olarak yapıldığını beyan etmek-
tir. Özellikle uzun dönemli planlama dönemleri süresinde stratejik faaliyetlerin 
ortak bir anlayış ve tüm işletme çalışanlarınca benimsenmesi amacıyla gerçekleş-
tirilir. Örneğin bir tasarruf tedbirinin tüm işletme genelinde yoğun olarak kabul 
edilmesi için seferberlik ilan etmek, işletme içinde, müşterilere, tüm ülkeye sefer-
berlik ile ilgili beyanatlar vermek gibi. 

Mihenk noktası uygulamaları ile önceden belirlenmiş bir takım hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığı belirli aralıklarla kontrol edilir. Proje bazlı çalışmalarda daha fazla kul-
lanılan bir kontrol türüdür, bir projenin başarılı olarak kabul edilebilmesi için bir 
takım gerekliliklerin sağlanmasını garanti eder. Örneğin yeni geliştirilen ve pazara 
sürülen ürünün başarılı olabilmesi için 100000 tüketiciye ulaşması bir mihenk nok-

İleriye yönelik kontrol, işler 
daha yapılmadan önce, bu 
işlerde kullanılacak girdilerin 
özelliklerinin belirlenmesi ve 
süreçte işlenecek bu girdilerin 
istenen niteliklere sahip 
olmasının sağlanması yoluyla 
yapılan kontrol türüdür.
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tası uygulamasıdır. Belirli aralıklarla ulaşılan tüketici sayısının istenen miktarda 
olup olmadığının kontrolü, aynı zamanda projenin stratejik olarak başarılı olup 
olmadığının sonucu da verecektir. 

Yatırım projelerinin hayata geçirilmesinin kontrolü aşamalarında ne tür mihenk 
noktaları değerlendirmeye alınabilir?

Stratejik Takip
İşletme dışındaki ve işletmenin benimsediği stratejiyi etkilemesi olası olan bir ta-
kım olayların ya da değişkenlerin sürekli olarak takip edilmesidir. Değişkenlerin 
takibi için pek çok farklı kaynak kullanılabilir, imkan varsa doğrudan veriler elde 
edilebileceği gibi, mesleki konularda yayın yapan dergiler, gazeteler, web sayfaları 
gibi kaynaklarda yayınlanan veriler de takip edilebilir. Temel dayanak noktası, 
çeşitli kaynaklardan benimsediğiniz stratejiyi etkileme olasığı olan veriler takip 
edilirse, önemli ve beklenmeyen nitelikteki durumlar hakkında çok daha erken 
bilgi sahibi olunabilmesi ve stratejilerde gerekli uyarlamaların önceden yapılabil-
mesidir. Takip edilecek çok fazla kaynak olduğundan, bu tür kontrollerde önemli 
nokta gerçekten doğru kaynakların takibi ve takip edilen verilerin anlamlı şekilde 
yorumlanarak stratejiler ile aralarındaki bağlantının kurulmasıdır. 

Yukarıda stratejilerin değerlendirilmesi ve kontrolü için sıralanan yöntemlerin 
her birinin sağladığı avantajlar ve dezavantajlı yönleri olduğundan, işletmelerin 
daha büyük fayda sağlayabilmesi için geriye yönelik kontrol, eş zamanlı kontrol ve 
ileriye yönelik kontrol tekniklerinin birlikte kullanılması önerilmektedir, böyle-
likle işletme performansının takibi önemli oranda iyileşecektir. En ideal durumda 
ileriye yönelik kontrol tekniklerinin kullanılması diğer iki yöntemin kullanımını 
azaltacaktır. Ancak işletmelerin bulunduğu ortamlar göz önüne alındığında her 
üç kontrol tekniğinin birlikte kullanılması gerekir. 

Bireyler için özel yaşamda stratejik değerlendirme ve kontrolün ne şekilde kullanı-
labileceği konusunda örnekler veriniz.

Stratejiler önceleri savaşlarda, askeri alanlarda uygulanmış, ardından iş yaşamında 
kullanılmaya başlanmıştır. Stratejiler konusunda Sun Tzu’nun “Savaş Sanatı” kita-
bını okuyabilirsiniz. 

ETKİLİ BİR STRATEJİK DEĞERLENDİRME VE
KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI
Stratejik yönetim uygulamaları her zaman başarılı olmayabilir. Stratejik değerlendirme 
ve kontrol süreci, sürecin neden başarısızlığa uğradığı konusunda açıklamalar da yapa-
bilecek sonuçlar elde eder. Aşağıda en fazla görülen başarısızlık nedenleri sıralanmıştır.

•	 İletişim	eksikliği
•	 Liderlik	yapılmaması
•	 Fikirlerin	arkasında	planların	olmaması
•	 Pasif	yönetim	yaklaşımı
•	 Motivasyon	eksikliği	ve	kişilerin	sahiplenmemesi
•	 Stratejik	yönetim	sürecinin	doğru	yürütülememesi.	
Strateji değerlendirme ve kontrol sisteminin etkili olması bir takım özellikler 

taşımasına bağlıdır. Birinci olarak, stratejik değerlendirme ve kontrol adı altında ya-
pılan faaliyetler ekonomik olmalıdır. Kontrol etmede kullanmak amacıyla çok fazla 

5

Stratejik takip: işletme 
dışında gelişen ve işletmenin 
benimsediği stratejiyi 
etkileme olasılığı bulunan 
bir takım olayların ya da 
değişkenlerin sürekli olarak 
takip edilmesidir.
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bilginin toplanması, hem gerekenden fazla zaman harcamaya yol açacak, hem de 
sistemin kullanımının karmaşık olması ve kullanıcıların sistemi kullanmamasına 
neden olacaktır. Diğer yönden toplanan bilginin az olması da değerlendirme ve 
kontrol faaliyetlerinin gerektiği şekilde yapılmasına engel olacaktır. Bilgi ve ileti-
şim teknolojileri yeterli bilgi sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır. İyi bir 
bilgi sisteminin kurulması, stratejik değerlendirme ve kontrol sürecinin gerektiği 
gibi yapılmasında bir ön koşul haline gelmiştir. Diğer bir özellik, yapılan faaliyet-
lerin anlamlı olmasıdır. Bir işletmenin faaliyetleri sırasında çok fazla sayıda veri 
ortaya çıkar. Bunların içinden stratejiler ile gerçekten ilgili olanların belirlenmesi 
ve sürekli takip edilmesi önemlidir. Doğru bilgi de işletmen yöneticilerinin üze-
rinde kontrolleri olan bilgileri takip etmeleridir. Sisteme gelen bilgiler zamanında 
gelmeli, gerektiğinde günlük ya da saatlik olarak bilgiler değerlendiricilere iletil-
melidir. Bu noktada toplanan bilginin niteliği de ne kadar sık olarak ilgili kişilere 
ulaştırılmasında belirleyicidir. Örneğin satışlara ilişkin veriler daha sık kontrol 
edilirken, işgücü dönüş oranına ait bilgilerin saatlik ya da günlük olarak takip 
edilmesine gerek olmayabilir. Bazı durumlarda işletme toplanan bilgiyi kesin bir 
doğruluk ile elde edemeyebilir. Bu durumlarda yaklaşımları kullanmak da, hiç ve-
riye ulaşamamak yanında iyi bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Kontrollerin 
çok sık aralıklarla yapılması, sürekli rapor istenmesi çalışanlarda gereksiz strese 
de yol açabilir. O yüzden doğru zaman aralıkları ile değerlendirme ve kontrol ile 
ilgili ölçümler ve raporlar istenmelidir.

Stratejik değerlendirme ve kontrol bir takım yanılgılara yol açmadan, abar-
tıya kaçmadan ya da durumu olduğundan daha farklı göstermeden gerçek bil-
gileri, doğru verileri sağlamalıdır. Örneğin dış ortamdaki gelişmeleri göz önüne 
almadan sadece işletme içindeki çalışanlar ya da üretim süreçlerine ait verilerin 
kullanılarak değerlendirme yapılması, çalışanların üzerine fazla yüklenilmesini, 
dış ortamdaki unsurların etkilerinin çalışanların üzerine yansıtılması ile daha 
fazla emek harcamalarının beklenmesi demek olabilir. Stratejik değerlendirme ve 
kontrol sisteminden sağlanan bilgiler örgüt içerisinde, konu ile ilgili karar almak 
ve harekete geçmek durumunda olan kişilere ulaştırılmalıdır. Yöneticiler bazı du-
rumlarda kendilerine raporlanan bilgileri sadece “raporlanmış bilgi” olarak de-
ğerlendirebilir ve aslında konu ile ilgili gerekli düzeltici faaliyetlerde bulunması 
gereken taraflara iletmeyebilirler. 

Stratejik değerlendirme ve kontrol süreci karar almanın önüne geçmemelidir. 
Karmaşık bir değerlendirme süreci, sistemin kullanıcılarında çekingenlik yaratır 
ve	kullanımdan	kaçınmaları	sonucunu	beraberinde	getirir.	Mümkün	olduğunca	
basit, kolay anlaşılır bir sistemin oluşturulması kullanımın daha fazla olmasını 
sağlar. Sistemler çoğu zaman büyük işletmelerde daha karmaşık olabilir. Daha 
fazla bölüme sahip, bir çok farklı nitelikte pazarda faaliyet gösteren işletmelerin 
çok farklı nitelikteki verileri bir araya getirip değerlendirmesi gerekir. Ayrı bö-
lümlerin ya da ayrı ülkelerde faaliyet gösteren birimlerin farklı veri formatları ola-
bilir. Dolayısıyla verilerin öncelikle birbirleri ile anlamlı şekilde karşılaştırılabilir 
formata dönüştürülmesi gerekir. 
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Özet

İşletmelerde stratejik değerlendirme ve kontrol 
kavramını açıklamak
 Stratejik değerlendirme ve kontrol, içinde hem 
değerlendirme, hem de kontrol sürecini barındı-
rır, yapılmakta olan işlerin, işletmenin ulaşmak 
istediği hedeflere katkı sağlayıp sağlamadığının 
sınanması ve eğer gerekiyorsa, bir takım düzelti-
ci faaliyetlere girişilmesidir. Değerlendirme, bir-
kaç seçeneğin birlikte ele alıp karşılaştırılması ve 
her birinin avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin 
belirlenmesidir. Kontrol ise daha önceden be-
lirlenmiş bir ölçüt ile karşılaştırma yapılmasıdır. 
Bahsedilen ölçüt planlama sürecinde belirlenir. 
Planlar varsayımlara dayandıkları için sapmalar 
kaçınılmazdır. Bu yüzden yapılan planlara ulaş-
ma derecesinin kontrol edilmesi ve sapmalar 
yaşandığında hedefe yönelimi sağlayacak yeni 
düzenlemelerin yapılması gerekir. 

Stratejik değerlendirme ve kontrol sürecini açıkla-
yabilmek
 Stratejik değerlendirme ve kontrol iki soru-
ya odaklanır; stratejilerin planlandığı biçimde 
uygulanıp uygulanmadığı ve stratejilerin uy-
gulamaları sonucunda ortaya çıkan sonuçların 
ulaşılmak istenen sonuçlar olup olmadığı. Daha 
önce de ifade edildiği gibi, stratejik yönetimin 
son aşaması, stratejik değerlendirme ve kontrol 
aşamasıdır. Bir döngü olarak tanımlanan strate-
jik yönetim süreci, planlama aşamasının sağladı-
ğı beklentiler ya da standartların, gerçekleşenler 
ile karşılaştırıldığı kontrol aşaması ile son bulur, 
daha doğrusu kontrol aşamasının sağladığı geri 
bildirimler ile planlama aşamasında yeniden dü-
zenlemeler yapılır.

Stratejik kontrol ve denetim türlerini sıralamak
 Stratejik kontrol türleri, kontrolün yapıldığı za-
man açısından geriye yönelik kontrol, eş zamanlı 
kontrol ve ileriye yönelik kontrol olarak üç başlık-
ta sınıflandırılır. Geriye yönelik kontrol: işletme-
nin faaliyetlerinin türüne bağlı olarak, çalışmala-
rın bitirilmesinden sonra, yönetime sonuçların 
raporlanmasıdır. Geriye yönelik kontrol türleri; 
bütçeler, finansal oran analizleri, denetim, amaç-
lar ve hedefler olmak üzere dört başlıkta incelenir. 
Eş zamanlı kontrol: bir üretim süreci boyunca, 

pek çok noktaya kontrol ile ilgili ölçüm nokta-
larının dahil edilmesi ile üretim koşullarının ve 
ortaya çıkan sonuçların sürekli olarak ölçülme-
sidir. Yöneticilere faaliyetler ve iş süreçleri hak-
kındaki bilgiyi eş zamanlı olarak sağlar. Eş za-
manlı kontrol türleri; bürokratik kontrol sistem-
leri, klan kontrolü ve pazar kontrolüdür. İleriye 
yönelik kontrol: işler daha yapılmadan önce, bu 
işlerde kullanılacak girdilerin özelliklerinin be-
lirlenmesi ve süreçte işlenecek bu girdilerin is-
tenen niteliklere sahip olmasının sağlanmasıdır. 
İleriye yönelik kontroller; öncül kontrol, özel 
durumlar için alarm kontrolü, uygulama kont-
rolü ve stratejik takip olmak üzere dört türlüdür.

Stratejilerin gerçekleşen performans ile beklenen 
performansın karşılaştırılmasında kullanılabile-
cek performans ölçüm yöntemlerini sıralamak

  Performans ölçümünde kullanılan temel iki yak-
laşım vardır; birincisi işletmeyi bir bütün olarak 
ele alıp göstergeleri sadece işletmenin tamamına 
yönelik olarak değerlendirmek, ikincisi ise işlet-
menin bazı bölümleri ya da bazı fonksiyonları 
değerlendirme kapsamına alarak sadece bu bö-
lümlerin ya da fonksiyonların performanslarını 
ölçmektir.

  İşletmenin bütün olarak değerlendirilip perfor-
mansının ölçülmesinde, bölümler ya da bireyle-
rin ya da yöneticilerin performanslarına bakıl-
maksızın, sadece işletmenin elde ettiği genel so-
nuçlar toplu şekilde değerlendirilir. İşletmenin 
bölümleri ya da fonksiyonlarının değerlendiril-
mesinde ise, her bölüm kendi stratejilerini be-
lirleyip planlarını yapabilir. Ayrı bütçeye sahip 
olabilir. Dolayısıyla performans ölçümlerinde, 
bölümler elde ettikleri sonuçlar ile işletmeden 
bağımsız olarak, tek başlarına değerlendirilirler. 

1

2

3

4
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Bir bütün olarak stratejik değerlendirmede kul-
lanılan kurumsal başarı karnesi yaklaşımının ne 
olduğunu açıklamak

 Kurumsal başarı karnesi, işletmenin vizyonu 
ve stratejilerini, faaliyetleri ile ilişkilendiren, 
işletme içi ve dışı iletişimi geliştiren, işletme 
performansının stratejik hedefler ile uyumlu 
olarak izlenmesine yönelik bir stratejik yönetim 
sistemidir. Sistemde finansal ölçümler yanında, 
finansal olmayanların kullanılması, işletme per-
formansının ölçülmesine daha dengeli bir bakış 
açısı getirir. Kurumsal başarı karnesi sisteminde 
4 temel alanda ölçümler yapılır; finansal ölçüm-
ler, müşteriler ile ilgili ölçümler, işletmenin iç 
ortamı ve iş süreçleri ile ilgili ölçümler, işletme-
nin öğrenme ve yenilikçilik kapasitesi ile ilgili 
ölçümler. 

Düzeltici faaliyetin ne olduğunu tanımlamak
Düzeltici faaliyet, üretim veya yönetim çalışma-
ları sırasında bir hata veya uygunsuzluk oluş-
tuktan sonra, ortaya çıkan hata ve uygunsuz-
luğun düzeltilmesi için ve bir daha ortaya çık-
masının engellenmesi için yapılan çalışmalardır. 
Düzeltici faaliyetlerin yapılabilmesi için öncelik-
le stratejilerdeki sapmaların hangi nedenlerden 
kaynaklandığının, işletme içinden mi, yoksa 
işletme dışından mı kaynaklandığının belir-
lenmesi gerekir. Ardından yönetimin sapmaya 
bakış açısı ve yönetsel yaklaşımlara göre hedefe 
ulaşmada yeni yöntemler uygulamaya konulur. 

5 6
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Kendimizi Sınayalım
1. Stratejik kontrolün geriye yönelik kontrol olarak ni-
telendirilmesi hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

a. Kontrolün yapıldığı yer özelliğinden
b. Kontrolün yapıldığı zamanın özelliğinden
c. Kontrolün yapıldığı mekanın özelliğinden 
d. Kontrolü yapan yönetim kademesinin özelliğinden
e. Kontrolün yapılmasında kullanılan tekniklerin 

özelliğinden 

2. İşletmenin bulunduğu ve faaliyet gösterdiği ortama 
ilişkin genel olarak yapılan yayınların takip edilmesi 
aşağıdaki kontrol türlerinden hangisi ile tanımlanır?

a. Stratejik takip
b. Öncül kontrol
c. Problem kontrolü
d.	 Mihenk	noktası	kontrolü
e. Kurumsal başarı karnesi

3. İşletmenin finansal oranlarının, önceden belirlen-
miş oranlar ile, geçmiş yıllarda elde edilen oranlar ile, 
sektör ortalamaları ile, ya da rakip ya da benzer nitelik-
teki işletmelerin elde ettiği oranlar ile karşılaştırılması 
hangi tür kontrollere örnek olarak verilebilir?

a. İleriye yönelik kontrol
b. Eş zamanlı kontrol
c. Geriye yönelik kontrol
d. Davranışsal kontrol
e.	 Mihenk	noktası	kontrolü

4. Belirlenen bir alana yönelik seçilen stratejilerin 
işletmenin rekabet avantajına, piyasadaki durumuna, 
uzun vadede gelişimine olumlu katkı sağlayacak türde 
olması gerekliliği, stratejilerin işletme amaçları ile uyu-
munu değerlendirmede kullanılan kriterlerden hangi-
sinin tanımına aittir?

a. Uygunsuzluk
b. Tutarlılık
c. Fayda sağlama
d. Uygunluk
e. Yapılabilirlik

5. Finansal oran analizlerinde karşılaştırma yapılır-
ken aşağıdaki oranlardan hangisinin kullanılması an-
lamlı olmaz?

a. İşletmenin geçmiş yıllarda elde ettiği oranlar
b. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki oranlar
c. İşletmenin rakiplerinin elde ettiği oranlar
d. İşletmenin önceden belirlediği ulaşılması iste-

nen oranlar ile
e. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün dışında-

ki sektörlerin oranları ile

6. İşletmenin ana hedefine uygun olarak belirlenen 
ilk performans aşağıdakilerden hangisi içindir?

a. İşletmenin bölümleri için
b. İşletmenin bütünü için
c. İşletmenin çalışanları için
d. İşletmenin rakipleri için
e. İşletmenin tedarikçileri için

7. İşletmenin stratejilerin dayandığı varsayımların ya 
da tahminlerin geçerliliğinin devam edip etmediğinin 
metodolojik ve sürekli olarak kontrol edilmesine daya-
nan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

a. Özel durumlar için alarm kontrolü
b. Öncül kontrol
c. Pazar kontrolü
d. Prosedürel kontrol
e. Uygulama kontrolü

8. Finansal ölçüler yanında finansal olmayan ölçüle-
rin de kullanılması ile performans ölçümüne dengeli 
bir bakış açısı getiren performans ölçüm sistemi aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. İleriye yönelik kontrol
b. Geriye yönelik kontrol
c. Eş zamanlı kontrol
d. Davranışsal kontrol
e. Kurumsal başarı karnesi

9. Gerçekleşme olasılığı düşük, fakat tahribat yaratma 
gücü büyük durumlar hangi tür kontroller ile değer-
lendirilirler?

a. Özel durum alarm kontrolü
b. Stratejik takip
c. Geriye yönelik kontrol
d. Eş zamanlı kontrol
e. Klan kontrolü

10. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal kontrol türle-
rinden birisidir?

a. Öncül kontrol
b. Stratejik takip
c. Özel durum alarm kontrolü
d. Pazar kontrolü
e. Geriye yönelik kontrol
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Stratejik Kontrol Türleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “İleriye Yönelik Kontroller” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Geriye Yönelik Kontroller” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Stratejik Değerlendirme ve 

Kontrol Süreci” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Geriye Yönelik Kontroller” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “ Geriye Yönelik Kontroller” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “İleriye Yönelik Kontroller” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Performansın Ölçülmesi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “İleriye Yönelik Kontroller” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yanıtınız yanlış ise “Eş Zamanlı Kontroller” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Ulusların da amaçları vardır, dolayısıyla bu amaçlara 
ulaşmak için onlar da strateji belirler, planlar yaparlar. 
Örneğin ulusların amaçları daha çok ekonomik ge-
lişme ve vatandaşlarının refah düzeyini artırmak gibi 
konularda yoğunlaşır. Bunları sağlamak için de örne-
ğin ekonomik büyüklük açısından, en büyük ekonomi 
olmak ya da en büyük 10 ekonomi arasında yer almak 
hedefi koyabilirler. Bu hedefe ulaşmak için stratejiler 
daha fazla yabancı yatırım çekmek, vatandaşlara daha 
fazla eğitim olanağı sağlamak vb. türünde ekonomik ya 
da sosyal konularda geliştirilebilir. Geliştirilen strateji-
ler de kısa/uzun vadeli planlara dönüştürülerek uygu-
lamaya koyulur. 

Sıra Sizde 2
Faaliyetler hangi kademe tarafından planlanıyor ve yö-
netiliyorlarsa genellikle o kademe tarafından kontrol 
edilirler. Ancak üst yönetim bütün yapılan işlere ha-
kim olması gerektiği için tüm faaliyetleri kontrol etme 
imkanına sahip olmakla birlikte, yerine getirilmesi ge-
reken işlerin çokluğu nedeniyle çoğu kez tüm faaliyet-
leri detaylı olarak kontrol etmeye zaman bulamazlar. 
Raporlar ya da bütünleştirilmiş kontrol sonuçları üst 
yönetime iletilir ve kontrol çoğu kez bu raporların in-
celenmesi suretiyle yapılır. 

Sıra Sizde 3
İşletmenin paydaşları, işletmenin faaliyetlerinden 
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenebilecek her türlü 
taraftır. Dolayısıyla, işletmenin çalışanları da bir pay-
daştır, müşteriler, tedarikçiler, rakipler, hükümet vb. 
gibi taraflar hepsi işletmenin paydaşlarıdır. Burada 
sıralananlar paydaşların sadece bir kısmıdır, diğerle-
rini siz kendiniz düşünebilirsiniz. İşletme çalışanları, 
işletmenin performansının hangi boyutları ile ilgilene-
bilirler, örneğin, işgücü devir oranı, verimlilik, birim 
saatlikçalışma ücretleri, maaşlara yapılan zam oranları 
gibi	sonuçlarla	ilgilenirler.	Müşteriler	açısından	ilgile-
nilen noktalarla ilgili örnekler ünite içinde verilmişti. 
Tedarikçiler, işletmenin kendilerinden satın alacakları 
ürün miktarı ile, dolayısıyla satışlar ile daha fazla ilgi-
lenirken, rakipler, işletmenin piyasaya sunduğu yeni 
ürünler, müşterilere sağladığı hizmetler, ürün fiyatla-
rı ile ilgilenebilirler. Hükümet ise, işletmenin ödediği 
vergi ya da yasalarla ilgili düzenlemelere uyumu ile 
ilgilenebilir. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Yararlanılan ve Başvurulabilecek
Kaynaklar

Sıra Sizde 4
Yenilik geliştirmede amacın ne olduğu kritik başarı 
faktörünün seçiminde önem taşır. Örneğin müşterile-
rin daha önce hiç karşılanmamış bir ihtiyacını karşı-
lamaya yönelik bir ürün geliştirme çalışmalarında, pi-
yasada benzer bir ürün olmadığı için geliştirme süreci 
fazla önem taşımayabilir. Ancak daha önce piyasada 
var olan bir ürünün iyileştirilip piyasaya sunulmasında 
bir an önce piyasaya ürünü sunmak, ürünün fiyatının 
belirlenmesinde bir etken olan ürünün maliyeti önemli 
kritik başarı faktörleri olarak seçilebilir. 

Sıra Sizde 5
Yatırım projelerinin hayata geçirilmesinde takip edil-
mesi gereken önemli noktalar, projenin niteliğine göre 
değişiklik göstermekle birlikte, proje takibinde genel 
olarak, projenin tamamlanma oranı, tahmini tamam-
lanma süresi ve yapılan harcama miktarları mihenk 
noktası olarak kontrol edilirler. 

Sıra Sizde 6
Bireyler de işletmeler gibi öncelikle kendileri için bir 
amaç belirleyip, bunları hedeflere dönüştürebilirler. 
Daha sonra da kendi değer yargılarına göre hedefleri-
ne ulaşmak için bir zaman süresi ve hareket adımları 
belirleyerek, hedeflerini uygulamaya koyabilirler. Yani 
işletmeler için kullanılabilecek stratejik değerlendirme 
ve kontrol yöntemleri yaşamın her alanına uyarlanabi-
lir. Önemli olan nokta, hedeflerin stratejiler ile uyumlu 
olması ve kontrol amacıyla seçilen yöntemlerin ve per-
formans ölçümlerinin doğru belirlenmesidir. 

Balanced scorecard resmi sitesi: www.balancedscore-
card.org	Erişim	tarihi:	7	Mart	2012.

Bungay,	S.	ve	Goold,	M.	(1991).	“Creating	a	Strategic	
Control	System”,	Long	Range	Planning,	Vol.	24,	No.	
3. ss.32-39.

David, F. R. (2011). Strategic Management: Concepts 
and Cases, 13. Baskı, Pearson/Prentice Hall, Upper 
Saddle River, N.J. 

Harrison,	J.	S.	ve	John,	C.	H.	St.	(2008).	Foundations in 
Strategic Management, 4. Baskı, Thomson/ 
South-Western,	Mason,	OH.

Gimbert,	X.,	Bisbe,	J.	Ve	Mendoza,	X.	(2010).	“The	Role	
of	 Performance	Measurement	 System	 in	 Strategy	
Formulation	Processes”,	Long	Range	Planning,	Vol.	
43, ss.477-497.

Kaplan, R. S. ve Norton, D. P. “Using the Balanced 
Scorecard	 as	 a	 Strategic	 Management	 System”,	
Harward Business Review, January-February, 
ss.75-85. 

Wheelen,	 T.	 L.	 ve	Hunger,	 J.	D.	 (2011).	Concepts in 
Strategic Management and Business Policy, 13. 
baskı, Pearson. 

Ülgen,	H.	ve	Mirze,	S.	K.	(2010).	İşletmelerde Stratejik 
Yönetim, 5. Baskı, Beta, İstanbul. 




