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1. STRATEJİK YÖNETİM İLE İLGİLİ TERİM VE KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yönetimin Tanımı Amacı ve Kapsamı
1.1.1. Yönetimin Tanımı
1.1.2. Yönetimin Temel Unsurları
1.1.3. Yönetici Sınıflamaları
1.1.4. Yönetimsel Beceriler
1.2. Stratejik Yönetimin Tanımı ve Özellikleri
1.3. Stratejik Yönetim ile İlgili Kavramlar
1.3.1. Strateji
1.3.2. Politika
1.3.3. Taktik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yönetimi
yönetimin
açıklayabilmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
tanımlayıp
kapsamı

Yönetici sınıflandırmaları ve
yönetimsel
becerileri
kavrayabilmek
Stratejik
yönetimin
özelliklerini açıklayabilmek
Stratejik yönetimle ilgili
kavramları tartışabilmek
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Anahtar Kavramlar
Stratejik yönetim
Strateji
Politika
Taktik
Büyüme vektörü
Sinerji
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Giriş
Strategia kelime anlamı yunanca ordu yönetimi anlamına gelmektedir. Strateji kavramı
ilk olarak askerlik biliminde kullanılmıştır ve orduların düşman ordulara üstünlük kurmak için
yaptığı bütün faaliyetleri tanımlamaktadır. Günümüzde işletme biliminde kullanılan “Stratejik
Yönetim” kavramı ise, işletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi, sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinden getiri sağlayabilmek amacıyla eldeki üretim
kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasıdır. Stratejik yönetim uzun dönemde nihai
sonuçlara odaklanan, bu amacı gerçekleştirmek için yönetimin dört temel unsurunu kullanan,
analitik bir süreçtir. İşletmelerde stratejileri “Tepe Yönetim” tarafından belirlenir. Özellikle
günümüzün her an artan rekabet koşullarında işletmelerin uzun dönemde faaliyetlerine devam
edebilmeleri için tepe yönetimlerin kararları kritik önem taşımaktadır. Bu bölümde “Stratejik
Yönetim” kavramı ve bu kavramın oluşma süreci, Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar
olan “Yönetim”, “Strateji”, “Taktik”, “Politika” ve “Stratejinin Elemanları” incelenecektir. Bu
kavramlar her ne kadar birbirine yakın kavramlar olsalar da aralarında çok temel farklar
bulunmaktadır. Yönetim en temel tanımıyla: başkaları vasıtasıyla iş yapma; işletme politikası,
işletmelerin bütün faaliyetlerinde bir rehber olarak tanımlanırken. Taktik ise işletmelerin
rekabet koşulları içinde uzun dönemli olmayan ve rakiplere üstünlük sağlamayı amaçlayan
dinamik kararlar olarak tanımlanabilirler. Alan, büyüme vektörü, karşılaştırmalı ve sinerji
kavramları da stratejiyi oluşturan elemanlardır.
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1.1. Yönetimin Tanımı, Amacı ve Kapsamı
Yönetim süreci ve bu alandaki uygulamalar insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanların
birlikte yaşamaları ve ortak amaçlara erişmek istemeleriyle yönetim kavramının ortaya çıktığını
söylemek mümkündür. Çünkü ortak amaçlara ulaşmak için bireysel çabaların bir eşgüdüm
içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Günümüz modern toplumlarında işletmeler
hayatımızın odak noktasında yer almaktadır. Bugün çoğumuz hastanelerde doğup, okullarda
eğitimine devam etmekte, iş hayatına girince fabrikalarda, bankalarda, otellerde, seyahat
acentelerinde çalışmaktadır. Bu işletmelerin hepsinin belirli amaçları bulunmaktadır ve
amaçlara ulaşmak için yönetime ve yönetilmeye ihtiyaçları vardır.

1.1.1. Yönetimin Tanımı
Yönetim, bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmek için sahip olduğu kaynakları etkili ve
verimli olarak kullanması sürecidir. Şeklinde kısaca tanımlanabilirken farklı yazarlar farklı
tanımlar yapmışlardır.
“Yönetim, organizasyonun amaçlarına ulaşmak için çalışanları yönlendirme ve onlara
rehberlik etme sürecidir”.
“Yönetim organizasyonun amaçlarına ulaşması için gerekli mal ya da hizmetleri
üretebilmesi amacıyla fiziksel, finansal, insan ve bilgi kaynaklarını bir araya getiren bir
süreçtir”.
Yönetim, işletmenin elindeki kaynakları planlayıp, organize edip, yönelterek ve kontrol
ederek diğer insanlar aracılığıyla etkili ve verimli kullanarak amaçlarına ulaşması sürecidir. Bu
tanım ise, yönetimi fonksiyonları temelinde açıklayan bir tanımdır.
Bazı yazarlar yönetimi başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlarken yönetici için
başkaları aracılığıyla iş yapan kişi demektedir. Belki de yönetimin ve yöneticinin en kısa, yalın
ve büyük ölçüde üzerinde hemfikir olunan tanımı budur.

1.1.2. Yönetimin Temel Unsurları
Yönetimin temel unsurları:
-

İşletmenin amaçları

-

Başkaları vasıtasıyla iş yapılması

-

Planlama, organize etme, yöneltme ve kontrol işlevlerinin olması
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-

Tüm faaliyetlerin etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesidir.

Yönetimin temel unsurları açıklanırken etkinlik ve verimlilik kavramlarını da açıklamak
gerekir.
Etkinlik, İstenilen sonuca ulaşabilmek olarak ifade edilebilir. Burada önemli olan
yapılmak istenenin kesin olarak belirlenmesi ve bunu etkili olarak yapabilmek için gereken tüm
kaynak ve yöntemlerin kullanılmasıdır.
Verimlilik, en az kaynak kullanımı ve en az maliyetle amaçlanan sonuçlara
ulaşabilmektir. Verimlilik girdi ve çıktıya bakan ve ölçülebilen bir kavramdır.

1.1.3. Yönetici Sınıflamaları
İşletmelerde farklı unvanlara, farklı yetki ve sorumluluklara sahip yöneticiler
bulunmaktadır. Bunları yönetim seviyelerine göre sıralarsak tepe yöneticiler, orta kademe
yöneticiler ve alt kademe yöneticiler olarak üç kademede sınıflandırmamız mümkündür.
İşletmenin tepe yöneticileri arasında, yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, icra
kurulu başkanı, genel müdür yer alırken, orta kademede daha çok bölüm müdürleri veya bölge
müdürleri, alt kademede ise ustabaşları veya grup liderleri bulunmaktadır. Bu yöneticilerin
üstlendikleri yetki ve sorumluluklar birbirinden oldukça farklı ancak birbirini tamamlayan
işlerdir.
Şekil 1-1 değişik yönetim kademelerinin görev alanlarını açıklamaktadır.

Tepe Yöneticiler
İşletmenin misyon ve vizyonu doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmek için uzun
vadeli planlar yapar, temel bölümlerin performansını değerlendirir, yönetici olarak
yetiştirilecek personeli seçer, onlara liderlik yapar ve yeterliliklerini değerlendirir.
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TEPE
YÖNETİM

ORTA KADEME YÖNETİM

ALT KADEME
YÖNETİM

Şekil 1-1 Yönetim Kademeleri

Orta Kademe Yöneticiler
Tepe yönetimin uzun vadeli planlarını temel alan orta vadeli planlar yapar, bölümlerin
politikalarını belirler, ürün veya satış raporlarını günlük veya haftalık olarak gözden geçirir,
altında çalışan yöneticilerin ürün, personel veya diğer problemlerini çözmesi için yol gösterir.

Alt Kademe Yönetim
Orta kademe yönetimin orta vadeli planlarını temel alarak kısa vadeli detaylı iş
planlarını hazırlar, günlük operasyonları yönlendirir, çalışanlar için spesifik görevler belirler,
çalışanlarla yakın ilişki kurar. Orta kademe yöneticilerin işlerine destek olur.

1.1.4. Yönetimsel Beceriler
Robert L. Katz yönetimsel pozisyonlarda üç temel becerinin gerekliliğini savunmuştur.
Bunlar teknik beceriler, insan ilişkileri becerileri ve kavramsal yeteneklerdir. Her kademedeki
yöneticinin bu becerilere duyduğu ihtiyaç farklı olacaktır. Şekil 1-2 değişik yönetim
kademelerinde ihtiyaç duyulan becerileri göstermektedir.
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Şekil 1-2 Değişik Yönetim Kademelerinde İhtiyaç Duyulan Beceriler

Şekil 1-2’den görüldüğü gibi Yönetim basamaklarında yukarıya doğru gidildikçe teknik
beceri ihtiyacı azalmaktadır. Katz’a göre teknik beceriler belirli bir alandaki spesifik bilgi, bu
bilgiye dayanan analitik yetenek ve spesifik bir alana ait teknik ve araçların kullanılabilmesini
içerir. Bu bilgi genellikle okullarda öğrenilen bilgidir. Doğal olarak işin yapılmasına ilişkin
bilgi son derece hızlı değişim gösterdiğinden sürekli olarak yenilenmesi ve geliştirilmesi
gerekir. İşletmenin alt kademelerinde yer alan teknik işleri yapan kişiler için teknik bilgi önemli
bir yer tutar. Teknik alanda çalışan kişiler yönetim basamaklarında yukarı doğru çıktıkça yeni
yetenekler ve bilgiler kazanmak bu işleri kendilerinden daha alt basamaklarda bulunan astlarına
devretmek zorunda kalırlar ve sorumlulukları arttıkça diğer yeteneklerin üzerine yoğunlaşırlar.
Bütün bunların sonucunda teknik bilgiler genellikle geliştirilmez, kullanım miktarları kısıtlanır.
Bu nedenle, tepe yöneticilerin işin yapılış biçimini detaylı olarak bilmesi gerekmez ancak
konunun ne olduğunu ve genel bilgilere sahip olması yeterlidir.
Yönetici başkaları vasıtasıyla iş yapan kişidir tanımından yola çıkarak insan ilişkileri
becerileri her yönetim kademesi için gereklidir. Katz insan ilişkileri becerilerini yöneticinin
liderlik ettiği grubun bir üyesi olarak etkin çalışması ve grupta ortak çalışma duygusunu
yaratması olarak açıklamaktadır. İnsan ilişkileri becerileri gelişmiş olan kişiler başkalarının
tutumlarını ve davranışlarını anlar ve farklılıkları kabul ederek kolay iletişim kurarlar. Bu
kişilerin davranışları doğaldır ve davranışlar süreklilik gösterir. Ancak çalışanlarla sürekli
olarak birebir ilişki içinde olan alt kademe yönetimde bu becerinin daha yüksek olması
beklenebilir. Çünkü çalışanların farklı özellikleri, farklı beklentileri ve davranış biçimleri
vardır. Bunların takım çalışması içinde birbirine yakınlaştırılması veya farklılıkların azaltılması
işletmedeki etkinliği doğrudan etkileyecektir.
Kavramsal beceri, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Bu
beceri problemleri belirleme, çözüm önerileri yaratma, verileri analiz etme ve yorumlama, karar
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alma alanlarında yoğun olarak kullanılır. Bu çalışmalar günlük işleri yöneten yöneticilerden
çok tepe yöneticiler için gereklidir. Çünkü kısa vadeli iş planları ve günlük işler daha rutin
çalışmalardır. Oysa tepe yöneticilerin strateji belirleme, değişen koşullara uygun hızlı karar
almaları, yaratıcı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, tepe yöneticilerde kavramsal becerilerin
ağırlığı artanken teknik becerilerin gerekliliği azalmaktadır.

1.2. Stratejik Yönetimin Tanımı ve Özellikleri
Stratejik Yönetim, işletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi, sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinden getiri sağlayabilmek amacıyla eldeki üretim
kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasıdır.
-

Uzun dönem ve nihai sonuçlara odaklanır.

-

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalama getiri sağlamaya yöneliktir.

-

Analitik bir süreçtir.

-

Yönetimin dört işlevini kullanır.

İşletmelerde yöneticilerin etkin bir şekilde cevaplamaya çalıştıkları temel soru
işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağı sorusudur. Bu soru aslında işletmenin stratejisini
belirlemede kullanılacak sorudur. Stratejik yönetim ise, stratejiyi belirlemede uygulanan
sürecin bütünüdür. Stratejik yönetim bir süreçtir. Yani stratejiyi bir kez belirlemeniz yeterli
değildir. Bu stratejiyi değerlendirmeniz, gerektiği zaman bazı düzeltmeler yapmanız veya
değiştirmeniz gerekebilir. Bu nedenle, stratejik yönetim süreklidir ve bir döngüdür. Şekil 1-3
Stratejik Yönetim Sürecini göstermektedir.
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Stratejik
Bilinç

Stratejist
ler

Veri ve
Bilgi
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Analiz

Stratejile
rin
Belirlen

Stratejik
Süreci

Stratejik
Karar

Uygula
ma

Kontrol

Yönetim

Şekil 1-3 Stratejik Yönetim Süreci

Stratejik bilincin oluşmuş olması stratejik yönetim sürecinin başlamasını sağlar. İşletme
içinde süreci başlatan ve uygulayan bireyler stratejistlerdir. Gerek işletmenin dış çevresinin
gerek işletmenin incelenmesi ile veriler toplanır, bunlar analiz edilir ve çeşitli stratejik
seçenekler belirlenir. Bu seçenekler içinden biri seçilip, uygulamaya konulur. Stratejinin
uygulanmasından sonra kontrolü sürecin geri beslemesini oluşturur. Stratejik yönetim süreci
sonraki bölümde detaylı olarak anlatılacaktır.

1.3. Stratejik Yönetim ile İlgili Kavramlar
Stratejik yönetim ile ilgili üzerinde durulması gereken üç temel kavramdan söz
edebiliriz. Bu kavramlar:
-

Strateji

-

Politika

-

Taktik

Günlük konuşma dilinde çoğunlukla karıştırılan veya eş anlamlı olarak kullanılan bu
terimler bizim açımızdan son derece önemlidir ve bu nedenle, detaylı olarak açıklanmaları
gerekir.
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1.3.1. Strateji
Bir işletmenin stratejisi:
-

Müşterileri nasıl etkileriz?

-

Rakiplerimizle nasıl rekabet ederiz?

-

Şirketin büyümesi için çekici fırsatlardan yararlanmak için nasıl bir pazar
pozisyonuna sahip olmalıyız?

-

Ekonomik ve piyasa koşullarındaki değişimlere nasıl en iyi cevabı verebiliriz?

-

Şirketin her bir fonksiyonunu (ARGE, üretim, tedarik zinciri, satış ve pazarlama,
dağıtım, finans, insan kaynakları vb.) nasıl yönetebiliriz?

-

Şirketin performans hedeflerine nasıl ulaşabiliriz?
Bu sorulara verilen yanıtlarla ilgilidir.

Stratejiye ilişkin birkaç tanım vererek konuya açıklık getirmek mümkündür.
-

Strateji, gelecekle ilgilidir ve gelecekteki başarı için kaynak ve araçlar sağlar.

-

Strateji, geleneksel olarak (askeri) strateji, düşmanın yapabileceklerini belirleyerek
buna göre genel bir plan yapmak, kendi güçlerini yerleştirerek gerektiğinde harekete
geçmektir.

Strateji kavramı işletmecilikte çok farklı şekillerde tanımlanmıştır. Mintzberg Strategy
Safari isimli kitabında strateji belirleme konusunda yapılan çalışmaları sınıflandırmadan önce
ilginç bir hikâye anlatır. Buna göre; Altı kör adam fili tanımaya giderler. Gözlemleri ile fili
kafalarında canlandırmaya çalışırlar. Birinci adam, hayvanın gövdesine dokunur ve filin bir
duvar gibi olduğunu söyler. İkinci adam, dişlerine dokunur ve yuvarlak, düzgün ve keskin der.
O halde fil mızrak gibi bir şeydir der. Üçüncü adam, filin hortumunu tutar ve fil aynen yılan
gibi olduğunu düşünür. Dördüncü adam, filin ayaklarını tutar ve bunun muhteşem bir canavar
olduğunu ifade eder. Beşinci adam filin kulaklarını tutar ve onun mucizevi bir fan olduğunu
söyler. Altıncı adam kuyruğuna eller ve fil aynen bir ip gibidir der. Aynen Mintzberg’in
anlattığı hikâyedeki gibi araştırmacılar stratejiyi ver strateji belirleme sürecini kendi bakış
açılarından tanımlamışlardır. Bunları 5 temel grup içinde ele alabiliriz.
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-

Plan olarak strateji; bilinçli bir şekilde amaçlanan faaliyetler dizisi ve istenilen
durumu gerçekleştirmek için kullanılan bir rehberdir. Andrews ve Ansoff stratejiyi bir
plan olarak tanımlamıştır.

-

Taktikler bütünü olarak strateji; Özel bir durum için geliştirilen örgütsel davranışlar
bütünüdür. Örneğin: Rakibin gözünü korkutmak, cesaretini kırmak için üretim
kapasitesini arttırmak.

-

Bir model olarak strateji;

Sonuç alan bir davranıştır. Modernist görüşün

temsilcilerinden olan Mintzberg’e göre strateji, işletmenin neyi amaçladığı ve ne
yapmayı planladığından başka gerçekte ne yaptığıdır. Şekil 1-4 model olarak stratejiyi
göstermektedir. Mintzberg stratejistlerin bir strateji belirleyip uygulamaya çalıştıklarını
ancak, değişen koşullar veya karşılaşılan sorunlar nedeniyle stratejinin bazı parçaları
uygulanamaz veya yeni bazı eklemeler yapılır sonuçta amaçlanan strateji uygulama
sırasında değişerek ortaya farklı bir gerçekleşen strateji çıkar.

AMAÇLANAN
STRATEJİ

UYGULANAN
STRATEJİ

GERÇEKLEŞEMEYEN
STRATEJİ

GERÇEKLEŞEN
STATEJİ

OLUŞAN STRATEJİ

Şekil 1-4 Model Olarak Strateji

-

Konum olarak strateji; İşletmenin kendi çevresi içindeki yerini belirler. Hofer &
Schendel stratejiyi örgüt ve çevresi arasındaki uyumu sağlayan güç olarak görür.

-

Bir bakış açısı olarak strateji; Konum olarak strateji örgütün çevresi içindeki yeri
üzerine odaklanır. Bakış açısı olarak stratejiyi tanımlayanlar örgütün içine odaklanır.
Strateji bir kavramdır ve zihni tasarım olarak ifade edilir. Yani strateji bir niyettir ve
örgütün davranış modelini oluşturur.
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Bu ders çerçevesinde “Strateji, rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara
ulaşmak için belirlenmiş nihai sonuç odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur”
tanımı kullanılacaktır.
Stratejnin dört elemanı vardır. Bunlar:
-

Alan

-

Büyüme Vektörü

-

Karşılaştırmalı Üstünlükler

-

Sinerjidir.

Alan; İşletmenin mamul piyasa alanını içeren mevcut ve gelecekte planlanan çevre
ilişkileri ile ilgilidir. Alan, bir işletmenin ürettiği ve/veya sattığı mamuller ile bu mamullerin
satıldığı piyasaları ifade eder.
Büyüme Vektörü; İşletmenin hangi yönde büyüyüp gelişeceğini ifade eder.
İşletmelerin büyüme vektörü dört farklı yönde olabilir:
-

Mevcut piyasada piyasa payının arttırılması

-

Yeni piyasa geliştirme

-

Mamul geliştirme

-

Mamul çeşitlendirme

Karşılaştırmalı Üstünlükler; İşletmenin rakipleri karşısında kendi kaynak dağılımı,
kaynak kullanımı ve alan kararlarıyla geliştirdiği kendine özgü durumudur.
Karşılaştırmalı üstünlükler:
-

İşletmenin ürettiği mamullere

-

Faaliyet gösterdiği piyasalara

-

Büyüme vektörüne göre tanımlanabilir.
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Sinerji; İşletmenin başarılı olma yeteneğidir. Bu başarılı olma yeteneği işletmenin
kaynak dağılımı ve alan kararlarının dış çevre ile olumlu etkileşiminden ortaya çıkar. Dört çeşit
sinerjiden söz edilebilir.
-

Satış Sinerjisi; İşletmenin başarılı olma yeteneğidir. Bu başarılı olma yeteneği
işletmenin kaynak dağılımı ve alan kararlarının dış çevre ile olumlu etkileşiminden
ortaya çıkar. İşletmenin mamulleri için ortak dağıtım kanalları, ortak reklam, ortak
depolama faaliyetleri satış sinerjisini yaratır.

-

İşletme Sinerjisi; İşletmenin sahip olduğu makine ve teçhizat kadar çalışan personelin
yetenekleri, öğrenme ve deneyim etkisi gibi unsurlar işletmenin başarılı olma yeteneğini
arttırır.

-

Yatırım Sinerjisi; Üretilen farklı mamuller için ortak tesis kullanımı, ortak hammadde
stokları, ortak Ar-Ge çalışmaları, ortak makine teçhizat kullanımı yatırım sinerjisi
yaratır.

-

Yönetim Sinerjisi; Tepe yöneticilerin, bilgi, beceri ve deneyimleri yönetim sinerjisinin
ortaya çıkmasını sağlar.

1.3.2. Politika
Politika; İşletmenin amaçlarına ulaşılabilmesi için belirlenen stratejilerin
uygulanmasında alınacak olan kararlara ve yapılması gereken faaliyetlere yol gösteren bir
düşünce tarzı, bir pusuladır.
Politikalar, amaçlara ve araçlara sınır çizer ve işletmenin her kademesi için vardır.
Strateji ve Politika Arasındaki Farklar:
•

Politikalar her yönetim seviyesi ve alanında tekrar eden yönetim uygulamaları ile
ilgilidir.

•

Stratejiler daha çok işletme ve çevresi arasındaki ilişkileri düzenler ve dinamiktir.

•

Politikalar uzun sürelidir ve amaçlarla doğrudan ilintili değildir.
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Stratejiler doğrudan amaçlarla ilintilidir ve bütün güçleri etkili bir şekilde amaçlara
yöneltir.

1.3.3. Taktik
Taktik:
-

Stratejinin uygulanması süresinde karşılaşılan, rekabete ve değişen şartlara uygun
olarak yapılan dinamik ve daha kısa dönemleri kapsayan, genellikle nihai sonuç odaklı
olamayan, ancak olası rakip davranışlarını dikkate alan faaliyetler ve kararlardır.

Sonuç
Strateji kavramı çeşitli bilim insanları tarafından farklı dönemlerde farklı şekillerde
tanımlanmıştır. Bunun nedeni strateji kavramına araştırmacıların bakış açılarındaki farklılık ve
diğer bilim dallarındaki gelişmelerle ortaya çıkan yeniliklerin strateji kavramına getirdikleri
yeniliklerdir. Ancak günümüzde Strateji: “rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara
ulaşmak için belirlenmiş nihai sonuç odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğu” olarak
tanımlanmaktadır. Günlük konuşma dilinde çoğunlukla birbiri yerine kullanılan ve aralarında
farklılık yokmuş gibi düşünülen strateji, politika ve taktik kavramları birbirinden farklıdır.
Stratejiyi diğer benzer kavramlardan ayıran en büyük fark, stratejinin uzun döneme ve rekabet
ortamına vurgu yapmasıdır. Günümüzde işletmelerde stratejiden bahsederken stratejinin
elemanları olan alan, büyüme vektörü, karşılaştırmalı üstünlükler ve sinerji unsurlarının da göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.

17

Uygulamalar

18

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmenin amaçlarına ulaşabilmek için kaynakların planlanması, organize edilmesi,
yöneltme, koordinasyon ve kontrolünü ifade eden yönetim de farklı kademelerde farklı
yöneticiler yer almaktadır. Bu yöneticilerin sahip olması gereken beceriler değişim
göstermektedir. Strateji: “rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara ulaşmak için
belirlenmiş nihai sonuç odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğu” olarak
tanımlanmaktadır. Günlük konuşma dilinde çoğunlukla birbiri yerine kullanılan ve aralarında
farklılık yokmuş gibi düşünülen strateji, politika ve taktik kavramları birbirinden farklıdır.
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Bölüm Soruları
1) Stratejini elemanları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Alan
b) Büyüme Vektörü
c) Politika
d) Karşılaştırmalı üstünlükler
e) Sinerji
2) İşletmenin mamulleri için ortak dağıtım kanalları, ortak reklam, ortak depolama
faaliyetleri hangi sinerji türünü ifade eder?
a) Satış sinerjisi
b) Üretim sinerjisi
c) Yönetim sinerjisi
d) Pazarlama sinerjisi
e) İşletme sinerjisi
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)……………; İşletmenin amaçlarına ulaşılabilmesi için belirlenen stratejilerin
uygulanmasında alınacak olan kararlara ve yapılması gereken faaliyetlere yol
gösteren bir düşünce tarzı, bir pusuladır.

4)…………………..; bilinçli bir şekilde amaçlanan faaliyetler dizisi ve istenilen
durumu gerçekleştirmek için kullanılan bir rehberdir.
5)…………………….; İşletmenin hangi yönde büyüyüp gelişeceğini ifade eder.
Cevaplar: 1) c 2) a 3) Politika 4) Plan olarak strateji 5) Büyüme Vektörü
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2. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ VE TEMEL ELEMANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Stratejik Yönetimin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
2.2. Stratejik Yönetim Süreci
2.2.1. Stratejik Bilinç
2.2.2. Stratejistler
2.3. İşletmelerin Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefleri
2.3.1. Misyon
2.3.1.1 Misyon İfadesinin Belirlenmesi
2.3.1.2. Misyonun Özellikleri
2.3.2. Vizyon
2.3.3. Amaçlar ve Hedefler

23

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Stratejik yönetimin tanımını
yaparak
özelliklerini
açıklayabilmek
Stratejik yönetim sürecini
anlayarak stratejik bilinci
kavrayabilmek
İşletmenin stratejistlerini ve
özelliklerini
tanımlayabilmek
Misyon
ve
açıklayabilmek

vizyonu
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Anahtar Kavramlar
Stratejik bilinç
Stratejist
Misyon
Vizyon
Amaç
Hedef
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Giriş
Stratejik yönetim işletmelerin uzun dönemde hayatta kalmalarını hedefleyen bir sürecin
yönetilmesidir. İşletmelerde stratejik yönetim, işletmelerin bütün yönetim süreçlerini, yönetim
kararlarını, zaman ölçeklerini, gerekli organizasyon yapılarını, faaliyetlerini, liderliği, çevresel
uyumunu ve rekabetçi üstünlüklerini kapsayan bir kavramdır. Stratejik yönetimde başlangıç
noktalarından biri de işletmenin varoluş nedeni olan misyon ve uzak gelecekte ulaşmak istediği
yer olan vizyonun belirlenmesidir. Her ne kadar bazı bilim insanları veri ve bilgi toplama
aşamasından sonra misyon ve vizyonun belirlenmesinin doğru olduğunu ifade etse de pek çok
yazar da bu kavramların sürecin başında olması gerektiğini savunmaktadır. Yönetim alanında
her iki görüş de kabul görmüştür ve bu derste sürecin başında ele alınıp incelenmesi görüşü
temel alınacaktır.
Bu bölümde stratejik yönetim sürecinin sağlıklı olarak yürümesi için işletmelerde
oluşturulması gereken stratejik bilinçten; İşletmenin varoluşunu tanımlayan “Misyon” ve
işletmenin kendini gelecekte görmek istediği yer olan “Vizyondan”, işletmelerin amaçlarının
ve hedeflerinin nasıl oluşturulması gerektiğinden; stratejik yönetim sürecini oluşturacak ve
yürütecek olan stratejistlerin kimler olduğundan bahsedilecektir. İşletmelerde stratejik
yönetimin oluşturulmasında bu kavramların iyi anlaşılması ve oturtulması bütün sürecin
yönetilmesi ve dolayısıyla örgütün devamlılığının sağlanması için temel faaliyetlerdendir.
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Birinci bölümde yönetim ve stratejik yönetim tanımları ve stratejik yönetim ile ilgili
bazı kavramlara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde ise, birinci bölümde kısaca
açıklanmış olan stratejik yönetim süreci ele alınacak ve yine bazı kavramlara açıklık
getirilecektir.

2.1. Stratejik Yönetimin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Stratejik Yönetim, işletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi, sürdürülebilir
rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinden getiri sağlayabilmek amacıyla eldeki üretim
kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasıdır.
Stratejik yönetim:
-

Uzun dönem ve nihai sonuçlara odaklanır.

-

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalama getiri sağlamaya yöneliktir.

-

Analitik bir süreçtir.

-

Yönetimin dört işlevini kullanır.

Etkili bir stratejik yönetim, aşağıdaki sorular üzerinde düşünülmesi ve çalışılmasını
gerektirir:
-

Şu anda neredeyiz?

-

Ne yapmak ve nereye ulaşmak istiyoruz?

-

Ulaşmak istediğimiz yere varabilmemiz için neler yapmalıyız?

-

Oraya ulaştığımızı nasıl anlayabiliriz?

-

İstediğimiz yere ulaşabildik mi? Nasıl ulaştık veya neden ulaşamadık?

Stratejik yönetim konusunda yapılan çalışmalar yönetim süreçleri, yönetim kararları,
zaman ölçekleri, organizasyon yapısı, organizasyon faaliyetleri, stratejik liderlik, çevresel
uyum ve rekabetçi üstünlük konularını kapsar. Bunları kısaca açıklarsak:
-

Yönetim Süreçleri; işletmelerdeki her düzeyde stratejinin nasıl oluşturulduğunun,

değiştirildiğinin incelenmesini gerektirir. Süreçler, biçimsel yapılandırılmış olmalarının
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yanında yöneticilerin sahip olduğu inanç ve değerlere de dayanır. Her yöneticinin dış çevreyi
algılaması ve işletmenin kaynaklarını kullanması farklı olabilir. Stratejik Yönetim alanında bu
konunun incelenmesi önemli yer tutar.

-

Yönetim Kararları; Kararların değeri, algılanan probleme getirilen çözümle

ölçülebilir. Etkin kararlar işletmedeki diğer yöneticiler tarafından benimsenip, desteklenen ve
uygulanan kararlardır.

-

Zaman Ölçekleri; Stratejik yönetim tanımı gereği uzun dönemli kararlar topluluğudur.

Ancak uzun kavramı duruma göre değişebilir. Durgun ve dengeli piyasalarda uzun dönem
genellikle 10 yıl veya daha uzun bir süreyi kapsarken, değişimlerin yoğun olduğu dinamik
piyasalarda veya kriz dönemlerinde bu süre 1 yıl veya daha da kısa olabilir.

-

Organizasyon Yapısı; Yapı seçilecek stratejiyi etkilediği gibi, uygulanacak olan

stratejinin etkinliği için yeniden tasarlanabilir veya bazı değişiklikler yapılabilir.

-

Organizasyonun Faaliyetleri; Organizasyonun ürettiği mal ve hizmetler ile hitap ettiği

piyasalar bir taraftan stratejik yönetimin sınırlarını çizerken diğer taraftan işletmenin
paydaşlarını göz önünde bulunduran bir yaklaşımı da içermelidir. Dolayısıyla son derece geniş
bir kapsamdan söz edilmektedir.
-

Stratejik

Liderlik;

Uzun

dönemli

başarının

sağlanmasında

temel

unsur,

koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması ve kararların etkin bir şekilde uygulanması ve
kontrolünü de içeren bir liderliktir.
Lider, stratejinin belirlenmesinde etkin olduğu kadar, yapılacakların anlaşılması, örnek
olunması ve çalışanların organizasyonun geleceğini görmesi açısından son derece kritik role
sahiptir.
-

Çevresel Uyum; Açık sistem olan organizasyonların dış çevreyi etkin bir şekilde analiz

ederek değişimlerin farkında olması ve bu değişimlere uygun olarak kaynaklarını yönetmesi
gerekir. Bu nedenle, stratejik yönetimin temel çalışma alanlarından biri de çevresel değişimler
ve bunlara ayak uydurmak kadar bu değişimlerde etkin rol oynamaktır.
-

Rekabetçi Üstünlük; Organizasyonların stratejik başarısı belirledikleri amaçlara etkin

bir şekilde ulaşması, etkinlik, verimlilik ve karlılığın sağlanması ile mümkündür. Bu aşamada
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müşteri beklentilerini karşılamada rakiplerin önünde yer almak yani rekabetçi üstünlük
sağlamak ve bunu sürdürebilir bir hale getirmek önemlidir.

2.2. Stratejik Yönetim Süreci

Stratejik
Bilinç

Strateji
stler

Veri
ve
Bilgi

Analiz

Stratejil
erin
Belirlen

Stratejik
Süreci

Strateji
k Karar

Uygul
ama

Kontrol

Yönetim

Şekil 2-1 Stratejik Yönetim Süreci

Birinci Bölümde anlatıldığı gibi stratejik yönetim süreci stratejik bilinçle başlar, kontrol
ile tamamlanır. Kontrol sonunda ortaya çıkan sonuçlar geri besleme olarak önceki aşamalara
bilgi olarak döner. Sürecin başlamasında etkili olan stratejik bilinç ve stratejistleri incelemek
yararlı olacaktır.

2.2.1. Stratejik Bilinç
Stratejik yönetim sürecinin uygulanmaya başlanması ancak stratejik bilinç ile mümkün
olabilir.
Stratejik Bilinç:
-

İşletmenin rekabet karşısında güçlü ve zayıf yönlerinin anlaşılması

-

İşletmenin dış çevresindeki fırsat ve tehditlerin fark edilmesi

-

Dış çevrenin sürekli olarak değiştiğinin farkına varılması
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-

Faaliyet gösterilen sektördeki kurumların ve rakiplerin değişimlere uygun farklı
stratejileri oluşturdukları ve uyguladıklarının fark edilmesi,

-

İşletmede etkinliğin uygun kaynaklara sahip olmayı ve bunları etkin kullanmayı
gerektirdiğini,

-

İnsan kaynağının organizasyonun en değerli kaynaklarından biri olduğunu anlamayı
ifade eder.

2.2.2. Stratejistler
Stratejistler, işletmelerdeki stratejik yönetim süreci ile ilgili çalışmaları başlatan ve bu
sürecin her safhasında yer alan, stratejik faaliyetlerden sorumlu kişilerdir.

STRATEJİSTLER
Yönetici Stratejistler
Tepe Yönetici Orta Kademe
Düzeyinde Yöneticiler

Girişimci

Alt Kademe
Yöneticiler

Yönetim Kurulu

Profesyonel Uzman Stratejist
İşletme İçinden
Uzmanlar

Tepe Yöneticiler

Strateji
Uzmanları

İşletme Dışından
Uzmanlar

Strateji
Kuruluşlar
ı

Şekil 2-2 İşletmenin Stratejistleri

Başarılı Stratejistlerin Özellikleri
-

İyi bilgilendirilmiştir.

-

Zamanını ve Enerjisini İyi Kullanır.

-

İyi Politikacıdır (Uzlaşma Sağlayıcıdır).
31

-

Değişen Koşullara Çabuk Uyum Sağlar.

2.3. İşletmelerin Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefleri
Bazı yazarlar işletmenin stratejik yönetim sürecinin stratejik bilinç oluşumu ve
stratejistlerin seçiminden sonra veri toplama ile devam ettiğini ifade ederler. Veri toplanıp
analiz edildiğinde girişimci veya yöneticilerin bir misyon, vizyon ve bunlara uygun amaç ve
hedeflerin belirlenebileceğini savunurlar. Ancak bazı yazarların da belirttiği gibi bir işletme
kurulduğunda aslında açıklanmamış olsa dahi bir kuruluş misyonu ve vizyonu vardır. Bu
nedenle ben öncelikle bu kavramları da açıklamak gerektiği düşüncesindeyim.

2.3.1. Misyon
Misyon, bir işletmeye yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o
işletmeyi benzerlerinden ayıran görev ve ortak değerlerdir.
Misyon, işletmenin varoluş nedenidir. Misyon, bir taraftan işletmenin işini açıklarken
diğer taraftan işi yapış biçimi ve duruşunu da ifade eder.

Şekil 2-3 Misyon Özellikleri

2.3.1.1 Misyon İfadesinin Belirlenmesi
Misyon ifadesinin belirlenebilmesi için aşağıdaki soruların yanıtlarının verilmesi
gerekir.
•

NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?
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•

Bunları KİM için yapıyoruz?

•

Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?

•

Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?
Misyon tipik olarak işletmenin bugününü ve varoluş nedenini ifade eder.

Hizmet Alanların İhtiyaçları

Varoluş Nedeni,
Kuruluş Amacı

Yaklaşımlar,
Yöntemler

Hizmet Alan
Kesimler

Şekil 2-4 Misyonun Belirlenmesi

Misyon, işletmenin hizmet verdiği veya vermek istediği kesimler, bunların ihtiyaçları
ve işletmenin kullandığı yaklaşımlar ve yöntemlerin kesişimidir.
Örgütsel misyonun işlevleri;
•

Bir işletme veya örgütte çalışanların tümüne ortak bir yön vermek

•

İşletmeyi benzerlerinden ayıran bir özellik taşımaktır.

Farklı örgütlerin misyon cümleleri onlar hakkında bize bilgi verecektir. Aşağıdaki
örnekleri incelemek yararlı olacaktır.
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Google’ın misyonu;
“Dünyadaki bilgiyi organize etmek ve her yerden ulaşılabilir ve yararlı olmasını
sağlamaktır.”
Microsoft’un misyonu;
“İnsanların ve işletmelerin sahip oldukları potansiyelin tamamını gerçekleştirmesine
yardımcı olmak.”
İstanbul Üniversitesi’nin misyonu:
“Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan İstanbul Üniversitesi; ülkemize ve
insanlığa yararlı bilgi üreten ve yetkin bireyler yetiştiren öncü üniversitedir.”
Türk Telekom’un misyonu:
“Müşteri odaklı entegre iletişim çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde
müşterilerimize hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sunmaktır.”

2.3.1.2. Misyonun Özellikleri
•

Misyon paylaşılan ortak değer ve inançlardan oluşmalıdır.

•

Misyon uzun dönemli bir amaçtır.

•

Misyon işletmede çalışanların bütünüyle ilgilidir.

•

Misyon her zaman daha iyiye ve daha üstün başarılara yöneliktir.

•

Misyon belirli bir işletmeye özgüdür ve özeldir.

•

Misyon mamul veya hizmete değil pazara odaklanır.

2.3.2. Vizyon
Vizyon, kişilerin veya kurumların, kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını
arzu ettikleri durumun ifadesidir. Misyon işletmeler için bugünü ifade ederken vizyon geleceği
anlatmaktadır.
•

Vizyon kurum için bir iddia

•

Çalışanlar için hedefe ulaşma yolunu gösteren bir harita
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•

İlgili paydaşlar için gelecekle ilgili verilmiş sözdür.
Güçlü bir vizyon;

•

İdealisttir

•

Özgündür

•

Ayırt edicidir

•

Çekicidir

İstanbul Üniversitesi’nin vizyonu; İstanbul Üniversitesi, dünyanın önde gelen
üniversitelerinden biri olacaktır.
Boğaziçi Üniversitesi’nin vizyonu, eğitimde ve araştırmada evrensel standartlarda
başarılı, sürdürülebilir ve “yeşil” bir üniversite olmaktır.
Türk Telekom’un vizyonu; İletişimde müşterilerimizi geleceğe taşıyan en doğru adres
olmaktır.
Vizyonun çalışanlarla paylaşılması organizasyon üyelerine nereye ulaşmak istiyoruz,
nedenleri ile birlikte gösterir. Böylece çalışanların dikkati ulaşılmak istenen geleceğe
yönlendirilmiş olur. Bu aynı zamanda stratejik liderlik için de önemli bir unsurdur.

2.3.3. Amaçlar ve Hedefler
Amaçlar, işletmenin erişmeye çalıştığı en yüksek düzeydeki uzun dönemli genel
sonuçlardır. Amaçların belirlenmesi stratejik vizyonun performansa ilişkin sonuçlara
dönüştürülmesini sağlar. Başka bir ifadeyle amaçlar, organizasyonun performansına ilişkin
sonuçlardır ve yönetim bu sonuçlara ulaşılmasını beklemektedir. Genel olarak yönetimin
ulaşmak istediği bu sonuçlar, finansal amaçlar ve stratejik amaçlar olarak iki temel grupta
değerlendirilebilir. Finansal amaçlar yöneticilerin ulaşmak istediği gelir artışı, karlılık,
yatırımın getirisi gibi sonuçları ifade eder. Stratejik amaçlar ise, şirketin pazardaki konumu,
rekabet gücü ve geleceğe yönelik beklentileri ifade eder. Her iki amaç da işletmeler açısından
önemlidir. Finansal açıdan etkili sonuçlara ulaşamayan işletmelerin başarılı olma olasılığı
düşüktür. Ancak bu başarı tek başına yeterli değildir. İşletmenin başarısında stratejik amaçların
daha belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü finansal amaçlar sonuç göstergeleridir.
Geçmişte yapılan faaliyetlerin sonuçlarını ifade eder ancak gelecek için kesin bilgiler
içermeyebilir. Finansal açıdan yüksek performans gösterilen dönemlerin ardından kötü
durumlara düşüldüğü görülebildiği gibi kötü finansal performans gösterilen dönemlerden sonra
bazen işletmelerin durumu değiştirebildikleri ve başarıya ulaşabildikleri görülmektedir.
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Stratejik amaçlar ise öncül göstergelerdir. Bu göstergeler işletmenin gelecekteki finansal
performansı ve işletme yapısını ifade ederler.
Hedefler ise, amaçlara ulaşmak için gerekli olan ara dönemlerdeki aşamalardır. Hedefler
zaman ve miktar açısından kesin olarak tanımlanabilir.
•

Amaçlar sonuçları etkileyecek önemli hususları kapsamalıdır.

•

Amaçlar gerçekçi olmalı ancak kolayca ulaşılabilir olmamalıdır.

•

Amaçlar belirgin ve ölçülebilir olmalıdır.

•

Amaçlara ulaşmada bir zaman sınırı konulmalıdır.

Sonuç
İşletmeler özellikle küreselleşme ve teknolojide yaşanan gelişmelerle çok yoğun bir
rekabet içinde faaliyet göstermek zorundadırlar. Bu ortamda işletmelerin faaliyetlerine devam
edebilmeleri için, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinden getiri
sağlayabilmeleri gerekmektedir. Bu durum ancak, işletmelerin sahip olduğu üretim
kaynaklarının etkili ve verimli olarak yönetilmesiyle sağlanabilir. İşletmelerin kaynaklarını
çevresel faktörleri de dikkate alarak etkin bir şekilde kullanabilmesi ve amaçlarına ulaşmasında
stratejik yönetim süreci son derece önemlidir.
Stratejik yönetim sürecine analitik ve nihai amaçlara odaklanan bir süreç olarak
bakılmalıdır. Sürecin başarılı olabilmesi; stratejik bilinç oluşturulması, stratejistlerin
belirlenmesi ve işletmelerde doğru bir misyon ve vizyon oluşturulması, işletme amaç ve
hedeflerin konulması ile mümkündür. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus da
misyon ve vizyonun işletmeler için ayırt edici olmasının gerekliliğidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İşletmelerde stratejik yönetim, işletmelerin bütün yönetim süreçlerini, yönetim
kararlarını, zaman ölçeklerini, gerekli organizasyon yapılarını, faaliyetlerini, liderliği, çevresel
uyumunu ve rekabetçi üstünlüklerini kapsayan bir kavramdır. Sürecin başarılı olabilmesi;
stratejik bilinç oluşturulması, stratejistlerin belirlenmesi ve işletmelerde doğru bir misyon ve
vizyon oluşturulması, işletme amaç ve hedeflerin konulması ile mümkündür.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi misyonun belirlenmesinde sorulacak sorular arasında yer
almaz?
a) Ne yapmamız gerekiyor/bekleniyor?
b) Bunları KİM için yapıyoruz?
c) NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?
d) Kimler çalışıyor?
e) Bunları NEDEN yapıyoruz?
2) Aşağıdakilerden hangisi Misyonun özelliklerinden sayılamaz?
a) Misyon paylaşılan ortak değer ve inançlardan oluşmalıdır.
b)Misyon uzun dönemli bir amaçtır.
c) Misyon işletmede çalışanların bütünüyle ilgilidir.
d) Misyon bugüne değil geleceğe odaklanır.
e) Misyon her zaman daha iyiye ve daha üstün başarılara yöneliktir.
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) ………………, işletmelerdeki stratejik yönetim süreci ile ilgili çalışmaları başlatan
ve bu sürecin her safhasında yer alan, stratejik faaliyetlerden sorumlu kişilerdir.
4)

…………………….işletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi,
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinden getiri sağlayabilmek
amacıyla eldeki üretim kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasıdır.

5) ………………..bir işletmeye yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla
belirlenmiş ve o işletmeyi benzerlerinden ayıran görev ve ortak değerlerdir.
Cevaplar: 1) d 2) c 3) Stratejistler 4) Stratejik Yönetim 5) Misyon
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3. STRATEJİK ANALİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Stratejik Analiz
3.2. Dış Çevre Analizi
3.3. Genel Çevre Analizi
3.3.1. Politik / Yasal Çevre
3.3.2. Ekonomik Çevre
3.3.3. Sosyo-Kültürel Çevre
3.3.4. Demografik Çevre
3.3.5. Teknolojik Çevre
3.3.6. Küresel Çevre
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Stratejik
analizin
ne
olduğunu açıklayabilmek
Genel çevre unsurlarını
tanımlayıp,
özelliklerini
anlatabilmek
Genel çevre unsurlarının
işletmeyi nasıl etkilediğini
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Stratejik analiz
Dış çevre
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Giriş
Güncel işletme literatürü incelendiğinde görülmektedir ki rekabette üstünlük sağlamak
işletmelerin en önemli hedeflerinden bir tanesidir. Rekabette üstün sağlamak ve stratejik
yönetim sürecinin doğru yönetilebilmesi için de işletmenin konumunun mümkün olduğunca
objektif bir şekilde, analizlere dayandırılarak belirlenmesi gerekmektedir. İşletmenin konumu
belirlenirken işletmelerin faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden unsurlar
işletmenin dış çevresi olarak adlandırılırlar. İşletmeler faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç
duydukları kaynakları ve enerjiyi çevreden alır ve çevrelerine değer yarattıkları için varlıklarını
sürdürebilirler. Bu nedenle, işletmeler dış çevreye karşı dikkatli ve duyarlı olmak zorundadırlar.
İşletmenin dış çevresini kontrol etmesi mümkün değildir ve bu çevrede meydana
gelecek değişimleri tam ve doğru olarak tahmin etmesi de olanaksızdır. Ancak, bu çevrenin
dikkatli bir şekilde incelenmesi bu faktörler için öngörüler yapılması veya tahminlerde
bulunulmasını kolaylaştırır. İşletmelerin faaliyetleri üzerinde önemli etkileri bulunan
ekonomik, demografik, politik, sosyo-kültürel, teknolojik ve küresel unsurlar işletmenin dış
çevresinin elemanlarıdır. Bu bölümde işletmenin Genel çevresinin unsurları, bu unsurlar
belirlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve bu unsurların işletmelere ne gibi tehditler ve
fırsatlar yaratabileceği anlatılacaktır.
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Birinci ve ikinci bölümlerde stratejik yönetim tanımları, stratejik yönetim ile ilgili bazı
kavramlara açıklık getirilmeye çalışılmış ve stratejik yönetim süreci anlatılmıştır. Strateji
belirlerken yanıtlanması gereken sorulardan biri de işletmemiz şu anda hangi durumdadır.
Konumumuz nedir? Ne yapmak ve nereye ulaşmak istiyoruz? Ulaşmak istediğimiz yere
varabilmemiz için neler yapmalıyız? Bu soruları yanıtlayabilmek için işletmenin dış çevresini
incelemek ve o çevre içindeki yerini belirlemek, işletmenin sahip olduğu kaynak ve yetenekleri
belirleyebilmek için ise işletme analizi (kaynak analizi) yapmak gerekir.
İşletmenin dış çevresinin ve kaynaklarının incelenmesi stratejik analiz olarak
tanımlanabilir.

3.1. Stratejik Analiz
Stratejik Analiz, işletmenin faaliyette bulunduğu genel ve iş çevre unsurlarının
oluşturduğu dış çevrenin ve işletmenin kaynak ve yeteneklerinin değerlendirildiği bir süreçtir.
İşletmenin performansı dış çevrede yer alan genel ekonomik koşullar, küresel unsurlar,
demografik özellikler, politik, sosyal, yasal unsurlar, doğal koşullar gibi işletme dışında yer
alan pek çok unsurdan etkilenir. Makro çevresel koşuların dışında işletmenin performansını iş
çevresinde yer alan ve bir sonraki bölümde incelenecek faktörler ile beşinci bölümde ele
alacağımız işletmenin kaynakları da önemli ölçüde etkileyen unsurlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle tüm faktörlerin detaylı olarak incelenmesi yararlı olacaktır.

3.2. Dış Çevre Analizi
İşletmenin dışında olmasına rağmen işletmeyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen,
işletmeyi biçimlendiren ve değiştiren unsurların tamamı dış çevre olarak adlandırılır. İşletmeler
faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları kaynakları ve enerjiyi çevreden alır ve
çevrelerine değer yarattıkları için varlıklarını sürdürebilirler. Bu nedenle, işletmeler dış çevreye
karşı dikkatli ve duyarlı olmak zorundadırlar.
İşletmelerin çevreyle olan ilişkileri reaktif veya proaktif olarak karşımıza çıkar. Reaktif
yaklaşımlar çevresel değişimlere uyum için yapılan çalışmaları ifade eder. Proaktif yaklaşımlar
ise, öncül faaliyetlerdir. Yani işletme dış çevredeki değişimlere odaklanmak yerine çevresel
unsurlardaki değişimlere öncü olmak, dış çevreyi bizzat değiştirmek üzerine odaklanır.
İşletmenin dış çevresinin incelenmesi aşağıdaki sonuçların ortaya çıkmasını sağlar.
-

Yöneticiler makro çevresel unsurlar üzerinde düşünmeye başlar ve bu onların planlama
bakışlarını genişletir.
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-

Dış çevrenin incelenmesi yalnızca bugüne ilişkin değil gelecekteki fırsat ve tehlikelerin
farkına varılmasını ve üzerlerinde düşünülmesini sağlar.

-

Yöneticilerin geleceğe yönelik fırsat ve tehlikelere yönelik işletmeyi uzun dönemde
nasıl konumlandıracağı konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.

Genel Çevre
Demografik
Ekonomik

İş Çevresi
Olası Rakipler
Rakipler

Müşteriler
Teknolojik

Küresel

İşletme

İkame Mallar

Tedarikçiler

Ekolojik
Politik/Yasal
Sosyo-Kültürel

Şekil 3-1 Dış Çevresel Unsurlar

3.3. Genel Çevre Analizi
Genel çevre, işletmenin stratejileri üzerinde önemli etkileri olabilecek işletmenin
çalıştığı sektörün dışındaki unsurlardan oluşur. İşletmenin dış çevresini kontrol etmesi
mümkün değildir ve bu çevrede meydana gelecek değişimleri tam ve doğru olarak tahmin
etmesi de olanaksızdır. Genel çevre unsurları birbirinden farklı fakat birbiriyle bağlantılıdır.
Birinde meydana gelen değişim diğerlerini de tetikler. Genel çevre unsurlarını tek tek
incelemek yararlı olacaktır.
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3.3.1. Politik / Yasal Çevre
Politik/yasal çevrede en önemli unsurlar anayasa ve yasalardır. Çünkü yasalar
işletmelerin faaliyet alanlarını belirlediği gibi, ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken
uyulması gereken kurallar da belirlenir. Bu nedenle, ülkedeki kanunlar, genel hukuk kuralları,
özel hukuk kuralları, borçlar kanunu, çalışma hayatını düzenleyen iş hukuku, ticaret hukuku
kuralları son derece önemlidir. Burada göz ardı edilemeyecek bir düzenleme de uluslararası
kanunlardan kaynaklanır. Ülkelerin taraf olduğu uluslararası kanunların üstünlüğü vardır. Yani
bu kurallara uyulma zorunluluğu vardır.
Politik ve Yasal çevre içindeki temel aktör devlettir. Devlet bir taraftan yasalarla o
ülkedeki iş ve genel yaşam tarzını düzenlerken bir taraftan da ekonomideki bir aktör olarak da
ekonomik hayata yön vererek işletmelerin dış çevresindeki önemli bir unsur olarak yer alır.
Hükümetler, mal veya hizmetlerin bazen büyük bir alıcısı veya kullanıcısı olabilirler. Örneğin:
Türkiye’de özelleştirmeler yapılmadan önce çay ve tütün üreticilerinin tek alıcısı devletti. Bu
nedenle devletin belirlemiş olduğu alım fiyatları üzerinden bu ürünlerin ticareti yapılmaktaydı.
Bazı durumlarda uygulanan hükümet politikaları yeni sektörlerin ya da yeni işletmelerin
ortaya çıkmasını sağlayabilir. Örneğin: liberal ekonomik uygulamalardan sonra Türkiye’de
alkollü içecek piyasasında tekel olan devletin yerine farklı işletmeler yatırımlar yaptı, kamu
işletmeleri özelleştirilerek özel sektöre satıldı.
Hükümetler, bazı işletmelere veya sektörlere doğrudan destek vererek onların
büyümelerine ve varlıklarını sürdürmelerine destek verebilir. Örneğin: Sümerbank
cumhuriyetin ilk yıllarında ülkede bazı sektörlerde altyapı oluşturulması, bilgi bikrimi
sağlanması amacıyla devlet tarafından kurulmuştur.
İthalat kısıtlamaları, yüksek gümrük vergileri ile yerli sanayi koruyucu önlemler
alınarak yabancı yatırımlar veya ürünlerin kullanımı sınırlandırılabilir. Ülkemizde uzun yıllar
otomobil ve beyaz eşya sektöründeki yatırımların gelişiminin sağlanması için ithalata yüksek
vergi ve kotalar konularak bu sektörlerin güçlenmesi için devlet eliyle politikalar
yürütülmüştür.
Hükümetler, işletmelerin küresel pazarlara girebilmeleri için ihracat destekleri, vergi
iadeleri vb. uygulamaları gerçekleştirebilirler. 1980 sonrası uygulanan liberal politikalarla
ihracatın arttırılması için şirketlere vergi iadesi uygulamaları getirilmiştir.
Rekabet ortamının bozulmasını engellemek için işletmelerin büyümelerini ve
birleşmelerini sınırlandırabilir. Ülkemizde bu şekilde sınırlandırmalar pek görülmemekle
birlikte ABD’de iki büyük Telekom şirketinin birleşmesine izin verilmemiştir. Aynı şekilde
küresel bir işletme olan Microsoft’a aşırı büyüdüğü ve rakiplerine karşı haksız rekabet
uygulamaları yaptığı için çok yüksek maddi ceza uygulanmıştır.
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Kamu güvenliği, toplum sağlığı, doğal çevrenin korunması, vb. hükümetler veya yerel
yönetimler işletmelerin üretim, satış, satın alma, taşıma gibi süreçlerine müdahale ederek
onların çalışmalarını sınırlandırabilir.

3.3.2. Ekonomik Çevre
Ekonomik çevrenin içinde faaliyet gösterilen ülkenin milli geliri, ülkedeki enflasyon,
uygulanan para ve maliye politikaları, ekonomik konjonktür, dış ödemeler bilançosu ve üretim
faktörleri maliyeti gibi unsurlar yer alır. Bu unsurlar şekil 3-2’de gösterilmiştir. Ekonomik
çevreyi belirleyen bu unsurların her biri uygulanacak stratejiyi belirler.

Milli Gelir
Enflasyon

Üretim Faktörleri
Maliyeti

EKONOMİK ÇEVRE

Para ve Maliye
Politikaları

Konjonktür
Dış Ödemeler Bilançosu

Şekil 3-2 Ekonomik Çevre Unsurları

Milli gelir (Gayri Safi Milli Hasıla), bir ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin
toplam değerinin parasal ifadesidir. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) artışı, ürün ve hizmetlerin
daha fazla talep edilmesi ve işletmelerin daha çok ürün ve hizmet yaratmasını ifade eder.
Enflasyon; fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen artışı ifade eder. Bu artışın iki
nedeni olabilir. Bunlardan biri arzın talepten az olması yani talebi karşılayamamasıdır. Bu
durumda talep enflasyonu ortaya çıkar. Diğeri ise, üretim faktörlerinin fiyatlarının artmasıdır.
Bunun sonucunda girdi maliyetleri yükseldiği için mal veya hizmetlerin fiyatları artış gösterir
bu ise, maliyet enflasyonu olarak ifade edilir. Kuşkusuz fiyatların artması tüketicinin mal ve
hizmetlere olan talebini dolayısıyla işletmenin iş hacmini etkileyen bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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Para ve maliye politikaları ekonomik faaliyetleri sınırlandırmak veya arttırmak için
uygulanabilecek politikalardır. Para politikasının amacı piyasadaki para hacmini düzenleyerek
toplam talebi etkilemek ve sonuç olarak enflasyon, milli gelir ve istihdamda istenilen sonuçları
yaratabilmektir. Maliye politikalarının amacı ise, vergiler ve kamu harcamaları ile ekonomiyi
yönlendirmektir. Bu sayede özellikle konjonktürel dalgalanmaların düzenlenmesi
sağlanabilmektedir.
Dış ödemeler bilançosu bir ülkenin, belirli bir dönemde yabancı ülkelerden elde ettiği
gelirleri ile yabancı ülkelere yapmış olduğu ödemelerin yer aldığı bir bilançodur. Bu bilançoda
fazlanın ortaya çıkması ülke ekonomisini güçlendirirken dış ödemeler bilançosu açığı o ülke
ekonomisini zayıflatır. Çünkü açık veren ülkelerde döviz kurlarında yükselme ve ülke içine
yapılacak olan yatırımların borç ödemelerine yönlendirilmesi sonucunu yaratır ki bu durum
ülke ekonomilerinin daha kırılgan olmasına neden olur.
Konjonktür strateji geliştirirken dikkat edilecek unsurlardan biridir. Kriz dönemleri,
taleplerin azaldığı, atıl kapasitenin ortaya çıktığı ve doğal olarak işletmenin maliyetlerinin
yükseldiği, ülke genelinde işsizlik oranlarının arttığı dönemlerdir. Bu faaliyet gösterilen ülke
için geçerli olabileceği gibi küresel olarak ortaya çıkan bir durum olabilir. Örneğin: 2008
yılından beri tüm dünyada etkisini gösteren küresel ekonomik kriz hem işletmeler hem de
ülkeler için pek çok değişikliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur ve halen devam etmektedir.
Ekonomilerde kriz sonrasında canlanma dönemleri ortaya çıkar. Bu krizin etkisini
azalttığı, işsizlik ve enflasyonda düşüşlerin yaşandığı dönemdir. Günümüzde ABD’de bu yönde
sinyaller alınmaya başlanmış ve buna uygun olarak ABD merkez bankası uygulamalarında
değişikliklere gitmiştir.
Konjonktürdeki üçüncü evre refah dönemleridir. Bu dönemde ekonomik faaliyetler,
istihdam oranları, işletmelerin kapasite kullanım oranları ve üretim kapasitelerinin yükseldiği,
milli gelirin yükseldiği, toplumsal refahın arttığı dönemlerdir. Bu dönemlerde işletmelerin
büyüdükleri, karlılıklarının arttığı ve yeni yatırım olanaklarının ortaya çıktığı dönemler olarak
ifade edilebilir.
Gerileme dönemi ise adından da anlaşılacağı gibi ekonomik faaliyetlerde duraklama
veya gerilemenin olduğu dönemlerdir.
Üretim faktörleri maliyetleri: Üretim faktörleri emek, sermaye, doğal kaynaklar,
girişimci ve bilgi olarak beş grupta ele alınabilir. Faktör maliyetlerinin düşük olması
işletmelerin karlılıklarını arttırdığı gibi, ekonomik faaliyetlerin hızlanmasını ve genişlemesini
sağlar. Aksi durumlarda girişimciler karlılığı arttırmak için faktör maliyetlerinin düşük olduğu
yerlere yatırımlarını kaydırmak için karar alabilirler.
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3.3.3. Sosyo-Kültürel Çevre
Sosyal ve kültürel çevre ülkedeki yaşam biçimlerini dolayısıyla tüketim modellerini
etkileyen önemli bir unsurdur. Sosyo-kültürel çevrenin unsurları şekil 3-3’de görülmektedir.

Yaşam Biçimleri
Tutumlar

Değer Yargıları

SOSYO-KÜLTÜREL
ÇEVRE

Olaylara Bakış
Tarzı

Davranış Biçimleri
Kültürel Alışkanlıklar

Şekil 3-3 Sosyo-Kültürel Çevre Unsurları

Toplumlar insanlar gibi sürekli olarak değişim göstermekle beraber bazı kültürel
unsurlar varlıklarını devam ettirmektedir. Bu yapıyı bilmek ve ortaya çıkabilecek değişimleri
fark etmek işletme stratejistleri için önemlidir. Günümüzde özellikle iletişim araçlarındaki
büyük gelişmeler ve toplumlar arsındaki ilişkilerin gelişmesi kültürler arasında etkileşim
yaratmaktadır.
Günümüzde kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesi, kadının iş hayatına katılımına
yönelik oluşan olumlu hava, yeni ihtiyaçların ve işletmeler açısından yeni iş olanaklarının
ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu değişimler ailelerin harcanabilir gelirlerinin arttırarak
tüketim eğilimlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Diğer taraftan şehirleşme ile birlikte
ortaya çıkan çekirdek aileler, annenin çalışıyor olması çocuklar için kreş ve yuva ihtiyacını
arttırmaktadır. Bu değişim aynı zamanda hazır yiyecek, dondurulmuş gıdaların talebinin de
yükselmesine neden olmaktadır.
Günümüzde özellikle gençler arasında sağlıklı olmak için spor yapma bilincinin
gelişmeye başlaması spor salonlarına olan talebi arttırmaktadır. Eğitim ve kültür konusuna
yapılan yeni yatırımlar toplumsal değişimi tetikleyen unsurlardır. Bu durum, bazı toplumsal
tutumların zayıflamasına ve yeni davranış modellerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır.
İşletmelerin sosyo-kültürel değişimleri inceleyerek, değişimin yönünü ve şiddetini doğru
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tahmin etmeye çalıştıklarında yeni fırsatların ortaya çıkacak ve bazı olumsuz koşullardan
etkilenmemek için önlem almaları kolaylaşacaktır.

3.3.4. Demografik Çevre
Günümüzde ülkeler arası demografik çevrede önemli değişimler yaşanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde nüfus yaşlanırken ve genç nüfus oranının toplam nüfus içindeki payı giderek
azalırken bazı bölgelerde veya ülkelerde tam tersi nüfus hızla artış göstermektedir. Geçmişte
nüfus artışını sınırlandırmaya çalışan bazı ülkeler günümüzde bu konudaki önlemleri
gevşetmeye başlamışlardır. Nüfusun ekonomi üzerindeki etkisi son derece önemlidir.
Nüfusun yapısı; ülkedeki insan sayısı, kadın-erkek oranları, nüfusun yaşa göre dağılımı,
nüfusun bölgelerarası veya ülkelerarası coğrafi dağılımı, nüfusun gelire göre dağılımı, eğitim
durumu gibi unsurlarla açıklanabilir.
Nüfusun yapısı ülkede üretilecek mal ve hizmetlerin miktarı yanında üretilecek mal ve
hizmetlerin niteliklerinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Örneğin yaşlı nüfusun oransal
olarak yüksek olduğu, çekirdek ailelerin söz konusu olduğu yerlerde yaşlı bakım evleri,
hastaneler veya yaşlılık dönemlerinde yaşantıyı devam ettirmeye yarayacak bazı sigorta
ürünlerinin yaygınlaşmaya başladığını görebiliyoruz.
Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde mal ve hizmet talebi yüksek olduğu için
işletmelerin büyümeleri daha kolay ve işletmeler arası rekabet göreli olarak daha düşük
olmaktadır. Ancak, nüfus artış hızının düştüğü veya durağanlaştığı yerlerde talep durağan hale
gelecek işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için bir taraftan yeni pazarlar ararlarken diğer
taraftan aralarındaki rekabet sınırlı talep nedeniyle artacaktır.
Demografik çevre değerlendirilirken nüfus yalnızca sayısal olarak değil niteliksel olarak
da incelenmelidir. Bu konuda Birleşmiş Milletler tarafından her yıl yayınlanan insani
gelişmişlik endeksi faydalı bir kaynak olarak kullanılabilir.

3.3.5. Teknolojik Çevre
Teknolojik gelişmeler bir taraftan mal ve hizmetlerin üretilme yöntemlerini etkilerken
diğer taraftan bu mal ve hizmetlerin pazarlanması ve tüketicilere ulaştırılmasında da yenilikler
getirmektedir.
Yeni teknolojilerin ortaya çıkış hızları işletmeler açısından son derece önemlidir.
Günümüzde bazı sektörlerde bu hız son derece yüksektir ve buna ayak uyduramayan işletmeler
çok ısa süre içinde sektördeki konumunu kaybetmektedir. Buna en temel örnek olarak bilişim
teknolojisi verilebilir. Bir devrim niteliğinde olan mobil telefonlar yaklaşık yirmi yıl içinde
inanılmaz bir değişim göstererek cep telefonundan çok fonksiyonlu bir iletişim aracına
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dönüşmüştür. Hızlı değişimin olduğu bu sektörde liderlik farklı işletmelerin elinde kısa süre
kalarak sürekli değişmiş ve zaman içinde dünya çapında lider konumunda bulunan bazı şirketler
bugün bu alanda hiçbir etkiye sahip olmayan küçük işletmelere dönüşmüşlerdir. Bunun tek
nedeni ise teknoloji değişim hızına ayak uyduramamış olmalarıdır.
Günümüzde bazı teknolojik ilerlemelerin mal ve hizmet çeşitliliğini büyük oranda
etkilediğini, müşterilerde farklılık yarattığını görmekteyiz. Yeni, daha yüksek kaliteli mal ve
hizmetler daha düşük maliyetlerle üretilebilmekte ve daha düşük fiyatlarla tüketicilere
sunulabilmekte ve işletmelere daha yüksek karlılık sağlamaktadır. Bu çalışılan sektörün rekabet
yapısını etkilemektedir.
Teknolojilere ilişkin bir diğer yenilik ise bunların farklı endüstrilerde çapraz
kullanımlarının mümkün olmasıdır. Yani farklı endüstriler için geliştirilen teknolojiler
bambaşka bir alanda kullanılabilmektedir. Örneğin tıpta hastalıkların teşhisi için kullanılan
görüntüleme teknikleri artık güvenlik amacıyla havaalanlarından alışveriş merkezlerine kadar
pek çok farklı yerde kullanılmaktadır. Bu durum doğal olarak o teknolojik yeniliği bulan
işletmelerin faaliyetlerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

3.3.6. Küresel Çevre
Modern yönetim yaklaşımlarından sistemler yaklaşımı incelendiğinde işletmelerin bir
açık sistem olduğu bu nedenle dış çevre ile etkileşim halinde olduğu görüşü kabul edilmiştir.
Bu dış çevre sadece faaliyette bulunulan sektör veya ülke ile sınırlı değildir. 1990 yılların
başlarından itibaren tüm dünyada kabul edilen küreselleşme günümüz işletmeleri için dikkate
alınması gereken en önemli unsurlardan biridir.
İşletmelerin faaliyetlerine yön verirken genel çevreye ilişkin bu unsurları iyi analiz
ederek kendisine rekabet üstünlüğü yaratacak şekilde kullanmak için veya değişimlerden
olumsuz etkilenmemek için gerekli önlemleri alması gerekir.

Sonuç
Stratejik yönetimde işletmenin konumunu doğru belirlemesi ilerde yapacağı hamleleri
planlayabilmesi için gereklidir. İşletmeler çevresel faktörleri analiz ederken kendisini doğrudan
ve dolaylı olarak etkileyen faktörleri her ne kadar kesin ve net olarak belirleyemese de doğruya
en yakın tahminleri yapmak durumundadır. Bunun içinde “genel dış çevre unsurları” olarak
anılan faktörleri doğru gözlemlemelidir. Genel çevre unsurları: Hukuki-Politik, SosyoKültürel, Ekonomik, Teknolojik, Ekolojik, Demografik ve Küresel olarak sayılabilir. Açık
sistem olan işletmenin dinamik dengesini sağlayabilmesi için çevresel unsurlarda meydana
gelen değişimleri, bunların nedenlerini ve ortaya çıkabilecek etkilerini anlayarak uygun
pozisyonları alması gerekir. Bu ancak kapsamlı bir dış çevre analizi, çevrede oluşan fırsat ve
tehditlerin ortaya konulması ile mümkün olabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İşletmenin konumu belirlenirken işletmelerin faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı
olarak etki eden unsurlar işletmenin dış çevresi olarak adlandırılırlar. İşletmenin dış çevresini
kontrol etmesi mümkün değildir ve bu çevrede meydana gelecek değişimleri tam ve doğru
olarak tahmin etmesi de olanaksızdır. Ancak, bu çevrenin dikkatli bir şekilde incelenmesi bu
faktörler için öngörüler yapılması veya tahminlerde bulunulmasını kolaylaştırır.Genel çevre
unsurları: Hukuki-Politik, Sosyo-Kültürel, Ekonomik, Teknolojik, Ekolojik, Demografik ve
Küresel olarak sayılabilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi genel çevre unsurları içinde yer almaz?
a) Politik çevre
b) Ekonomik çevre
c) Rekabet çevresi
d) Sosyokültürel çevre
e) Yasal çevre
2) Aşağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel çevre içinde yer almaz?
a) Değer yargıları
b) Nüfus
c) Tutumlar
d) Olaylara bakış tarzı
e) Kültürel alışkanlıklar
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)……………….., işletmenin faaliyette bulunduğu genel ve iş çevre unsurlarının
oluşturduğu dış çevrenin ve işletmenin kaynak ve yeteneklerinin değerlendirildiği bir
süreçtir.
4) ……………………….amacı piyasadaki para hacmini düzenleyerek toplam talebi
etkilemek ve sonuç olarak enflasyon, milli gelir ve istihdamda istenilen sonuçları
yaratabilmektir
5) İşletmenin dışında olmasına rağmen işletmeyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen,
işletmeyi biçimlendiren ve değiştiren unsurların tamamı …………….olarak
adlandırılır.

Cevaplar: 1) c 2) b 3) ) Stratejik Analiz 4) Para politikasının 5) dış çevre
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4. STRATEJİK ANALİZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Endüstrinin Baskın Ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi
4.2. İş Çevresinin Analizi
4.2.1. Pazardaki Rakipler Arasındaki Rekabetin Şiddeti
4.2.2. Olası Rakiplerin Tehdidi
4.2.3. İkame Ürünlerin Yarattığı Tehdit
4.2.4. Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
4.2.5. Müşterilerin Pazarlık Gücü
4.3. İşletmeler İçin Çekici Olan Sektörlerin Özellikleri
4.4. İşletmeler İçin Çekici Olmayan Sektörlerin Özellikleri
4.5. İş Çevresi İle İlgili Bilgi Kaynakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmenin yakın çevresi
olarak
adlandırılan
iş
çevresini tanımayabilmek
İş çevresinde yer alan beş
gücün
yapısını
açıklayabilmek
İşletmeler için çekici olan
sektör
özelliklerini
kavrayabilmek
İşletmeler
için
çekici
olmayan sektör özelliklerini
açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
İş çevresi
Beş güç modeli
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Giriş
İşletmeler faaliyetlerini devam ettirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları dışarıdan
sağlamak zorundadırlar ve ancak bu kaynakları “değere” çevirdikleri sürece varlıklarını devam
ettirebilirler. Bu yüzdendir ki işletmeleri açık sistemler olarak değerlendirilirler. Yani işletmeler
faaliyet gösterdikleri çevreyle karşılıklı etkileşim içindedirler. Stratejik yönetim sürecinde
işletmenin faaliyet gösterdiği çevreyi, iş çevresi olarak adlandırılır. İşletmenin faaliyet
gösterdiği endüstri dalının genel özelliklerinin ve bu endüstrideki rekabet yapısının incelenerek
ortaya konulması işletmenin “ben neredeyim” sorusuna yanıt bulmasına yardımcı olacaktır.
Bu amaçla iş çevresinin analizinde stratejik yönetim düşüncesinin başta gelen
isimlerinden olan Michael Porter’ın beş güç modeli kullanılmaktadır. Porter’ın beş güç
modeline göre iş çevresinde rekabete etki eden beş unsur vardır. Bu unsurlar: Sektör içi
rekabetin şiddeti, müşterilerin pazarlık gücü, tedarikçileri pazarlık gücü, olası rakiplerin tehdidi
ve ikame malları tehdididir. Bu bölümde işletmelerin sektörel (iş) çevrelerinin nasıl analiz
edileceği, analiz sürecinde kullanılacak bilgilerin hangi kaynaklardan elde edileceği, işletmeler
için çekici ve çekici olmayan sektörlerin nasıl belirleneceği ve çevresel belirsizliğin dereceleri
anlatılacaktır. Bütün bu çalışmaların amacı, işletmenin stratejik yönetim süreci içinde kendi
konumunu en doğru bir biçimde belirlemesidir.
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Üçüncü bölümde stratejik analizin tanımı yapıldıktan sonra işletmenin dış çevresi ele
alınarak genel çevre unsurları detaylı olarak incelenmiştir. Daha önceki bölümde ifade edildiği
gibi dış çevre genel çevre ve iş çevresi olarak iki alanda incelenebilir. Bu bölümde iş çevresi
incelenecektir.

4.1. Endüstrinin Baskın Ekonomik Özelliklerinin Belirlenmesi
Genel ekonomik görünüm stratejik açıdan önemlidir. Çünkü işletmelere nasıl ir ortamda
faaliyet göstereceklerini ifade eder. Böylece, büyüme ve çekici karlılık oranı gibi göstergeler
stratejilere yön verecektir. Ancak, endüstrinin baskın özellikleri tablo 4-1 de ifade edildiği
Tablo 4-1:
Baskın Ekonomik Özelliklerin Tanımlanmasında Sorulması Gereken Sorular
Ekonomik Özellik
Cevaplanması Gereken Sorular
Pazar Büyüklüğü ve Büyüme Hızı 
Endüstri ne kadar büyük ve ne kadar hızlı
gelişmektedir.

Endüstri yaşam eğrisinde hangi aşamadadır ve bu
endüstrinin büyümesine ilişkin hangi bilgileri
vermektedir?
Rekabet alanı

İşletmelerin çoğunluğunun rekabet ettiği
coğrafik alan; lokal, bölgesel, ulusal, çok uluslu veya
küresel midir?
Arz-Talep Durumu

Pazar Bölümlendirme
Teknolojik Değişim Hızı


Kapasite fazlalığı fiyatları ve karları aşağı mı
çekiyor?

Sektör fazla rakipten dolayı çok kalabalık mı?

Endüstri değişik ürün özellikleri veya müşteri
istekleri, ihtiyaçları veya tercihlerine göre farklı
bölümlere ayrılmış mı?

Teknolojinin endüstri üzerindeki etkisi nedir?

Endüstrinin büyük bir kısmı yüksek teknolojiye
sahip mi veya ihtiyaç duyuyor mu? Neden?

Kaynak: John E. Gamble,; Arthur A. Thompson Jr,; Margaret A. Peteraf; Essentials of
Strategic Management The Quest for Compatitive Advantage, Third Ed., McGraw-Hill
Irwin, New York, 2013, s.40.

Bunun gibi; pazar büyüklüğü ve büyüme oranı, rekabet alanı, arz-talep durumu, pazar
bölümlendirme, teknolojik değişim hızı gibi alanlarda yapılan inceleme ile ortaya çıkabilir.
Tablo 4-1 bu alanlardaki durumu ortaya koyabilmek için yanıtlanması gereken soruları
içermektedir.
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Endüstride baskın olan özerliklerin ortaya konması bir taraftan bu endüstrinin
çekiciliğine ilişkin bilgiyi sağlarken diğer taraftan bu sektördeki rakiplerin ağırlık verdiği
konuları göstererek stratejik yönelimin yapısını ortaya koyar. Endüstriye ilişkin bu sorular
cevaplandırıldıktan sonra endüstrideki rekabet güçlerinin ne kadar güçlü olduğunun
belirlenmesi gerekir. Bu iş çevresinin analizini gerektirir.

4.2. İş Çevresinin Analizi
Stratejik analizde ikinci aşama iş çevresinin analizidir. Endüstrinin genel yapısı
anlaşıldıktan sonra nerede olduğumuzu anlamamız için endüstri içindeki rekabetçi unsurları
anlamak gerekir. Burada Porter tarafından geliştirilen Rekabetin Beş Gücü Modeli önemli bir
yardımcı olarak kullanılabilir. Şekil 4-1 Beş Güç Modeli’ni göstermektedir.

Olası Rakiplerin
Tehditi

Rakipler Arasındaki Rekabetin
Şiddeti

Tedarikçilerin
Pazarlık Gücü

Müşterilerin
Pazarlık Gücü
İşletme

İkame Malların Tehditi

Şekil 4-1 Beş Güç Modeli

Model, endüstrideki rekabeti etkileyen rekabetçi güçleri göstermektedir. Bunlar:
-

Pazardaki rakipler arasındaki rekabetin şiddeti

-

Sektöre girebilecek yeni firmaların yarattığı tehdit
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-

İkame ürünlerin yarattığı tehdit

-

Tedarikçilerin pazarlık gücü

-

Müşterilerin pazarlık gücüdür.
Bu rekabetçi güçleri teker teker incelemek yararlı olacaktır.

4.2.1. Pazardaki Rakipler Arasındaki Rekabetin Şiddeti
İş çevresinin incelenmesinde kullanılan beş güç modelindeki pazardaki rakipler
arasındaki rekabet etkisi en yoğu olan unsurdur. Rakipler arasındaki rekabetin zayıf olması
işletmenin fiyatları arttırma ve daha yüksek kar elde etme olanağını ortaya çıkarır. Ancak
burada rekabetin yüksek olması işletmelerin fiyat üzerinden rekabete girmesine yol açarken
karlılığın düşmesi de kaçınılmaz hale gelir. Pazardaki rakipler arasındaki rekabetin şiddeti
genel olarak pazardaki rekabetçi yapı, talebin durumu ve pazardan çıkış engellerinin bir
fonksiyonudur.
Rekabetçi yapıda bir tarafta hiç baskın işletmenin olmadığı çok sayıda benzer özellikte
işletmeden oluşan pazar olabileceği gibi diğer taraftan bir veya birkaç baskın işletmenin olduğu
monopol veya oligopol piyasaları olabilir. Çok sayıda benzer özellikte işletmelerden oluşan
pazarlarda yoğun fiyat rekabeti ortaya çıkar. Bu piyasalarda işletmelerin karlılığı büyük oranda
faaliyet giderlerini minimize etmelerine bağlıdır. Küçük ölçekli olan bu işletmelerde pazarlama,
araştırma geliştirme maliyetlerini azaltmak veya marka bağlılığı yaratmak son derece zordur.
İşletmelerin kendilerini rekabetten korumaları neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle yüksek
karlılık söz konusu olamaz.
Oligopol piyasalarında birkaç büyük pazarı yönlendiren işletme bulunur. Bunlar
açısından fiyat savaşları sanki daha kolaymış gibi gözükse de aslında oligopol piyasalarında
işletmeler arasında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Biri fiyat konusunda değişiklik
yaptığında pazarı kaybetmemek için diğerleri de onu takip eder bu fiyat savaşları işletmelerin
karlılıklarını çok büyük oranda azaltabilir. Bu nedenle fiyat savaşları akılcı gözükmemektedir
ve genellikle en büyük Pazar payına sahip olan işletmenin fiyatları genel olarak kabul edilir ve
işletmeler rekabeti ürün veya hizmet kalitesi, dizayn gibi alanlarda farklılık yaratarak yapmaya
çalışırlar.
Pazarın büyüdüğü durumlarda rakipler arasındaki rekabete rağmen işletmeler için
satışlarını ve karlılıklarını arttırabilme olanakları bulunmaktadır. Ancak pazarın sınırlandığı
veya büyümenin durup, daralmanın ortaya çıktığı dönemlerde işletmeler daha saldırgan bir
şekilde mevcut pozisyonlarını korumak için rekabet ederler.
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Pazardan çıkış engellerinin az ve çıkışın kolay olması rakipler arasındaki rekabetin
şiddetini azaltır ancak çıkış engellerinin yüksek olması işletmelerin o pazarı kolayca terk
etmesinin mümkün olmadığını gösterir ve rekabetin şiddeti artar.
Rekabetin şiddetini etkileyen unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
-

Sektördeki aynı yetenek ve kapasitedeki işletme sayısı arttıkça rekabet şiddetlenir.

-

Pazar büyüme hızı yüksek olduğunda rekabet göreli olarak azalırken pazar büyümesi
durduğunda veya azaldığında rekabet artar.

-

Sektörden çıkma engelleri fazlaysa yani pazardan çıkmanın maliyeti yüksekse
işletmenin o sektörde devam etmesi gerekecektir ve bu rekabetin yoğunlaşmasını getirir.

-

İşletmenin ürettiği ürünler standart ürünlerse rekabet yoğunlaşırken, işletmenin ürünleri
pazar için farklılaşmış ürünlerse rekabet göreli olarak zayıflar.

-

Müşterilerin bir markadan diğerine geçiş yapmasının maliyeti düşük olduğunda
pazardaki rekabet artar.

-

Sektör dışındaki güçlü işletmeler sektördeki zayıf, küçük işletmeleri satın aldığı
durumlarda bunlar pazarda güçlü işletmeler haline gelirler ve rekabetin şiddeti değişir.

-

Mevcut rakiplerden birinin pazar payını arttırmak için saldırgan bir strateji
uyguladığında kendi pazarını korumaya çalışan işletmeler arasındaki rekabet de artış
gösterecektir.

Yöneticilerin temel görevi pazardaki rakipler arasındaki rekabeti iyi analiz etmek ve
bunlarda meydana gelebilecek değişimleri tahmin ederek önlemleri almaları buna uygun
stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir.

4.2.2. Olası Rakiplerin Tehdidi
Sektöre yeni giren rakipler mevcut işletmelerin pazar paylarında azalmalara neden
olabileceği için önemli bir tehdit yaratır. Sektöre yeni firmaların girişi büyük oranda sektörün
çekiciliğine bağlıdır. Sektörün çekiciliğini:
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-

Sektörün yapısı ve büyüklüğü; Büyük ve talebin yeterince karşılanmadığı sektörler yeni
işletmeler için çekicidir. Çünkü işletme yeni bir aktör olarak girdiğinde pazardaki
boşluğu doldurması mümkün olur.

-

Sektörün gelişme hızı; Hızlı büyüyen piyasalar işletmeler için yeni Pazar alanları yaratır
ve özellikle mevcut işletmelerin bu talepleri karşılama ve ölçeklerini büyütme olanağı
yoksa bu yeni işletmeler için cazip bir alan yaratır.

-

Sektörün içinde bulunduğu hayat evresi; Sektör giriş veya büyüme aşamasında ise bu
talebin artacağını gösterir. Bu nedenle, pazara girmek isteyen işletmeler için çekici bir
sektör haline gelir. Olgunluk veya gerileme aşamasındaki sektörlerde talep artmaz hatta
azalmaya başlar. Bu sektörlerde mevcut rakipler arasındaki rekabet yoğunlaşır
dolayısıyla yeni rakiplerin bu sektöre girerek faaliyetlerini arttırması zorlaşır veya
ortadan kalkar.

-

Sektörün karlılık derecesi; Yüksek karlılık yeni rakiplerin sektöre girmesini
cesaretlendiren bir unsurdur. Sektörün çekiciliğini arttırır.

-

Sektördeki rekabetin şiddeti; mevcut rakipler arsındaki rekabetin şiddetinin yüksek
olması yeni işletmelerin sektöre girişini zorlaştırır.

-

Sektöre giriş ve çıkış kolaylığı; Sektöre giriş engelleri yoksa ve kolayca çıkmak
mümkünse sektörün çekiciliği yükselir.

-

Sektörde talebin dengeli olup olmadığı; Talep dengeli ve düzenli ise, çekici bir sektör
söz konusudur ancak, talebin dengeli olmaması yeni girecek işletmeler açısından
belirsizliği arttırır ve işletmeler bu sektöre girme konusunda çekimser kalabilirler.

-

Sektörde karşılaşılabilecek sorunlar ve bunların karmaşıklık derecesi; Karşılaşılan
sorunları çok olması yanında bu sorunları çözmenin kolay olmaması sektörün
çekiciliğini azaltır.

-

Sektördeki belirsizlik derecesi ve risk durumu; Sektörde talebin dengesiz olması,
değişkenlerin tahminin güçlüğü belirsizlik derecesini yükseltirken işletmelerin
karşılaşabileceği riskleri arttırır dolayısıyla sektörün çekiciliği azalır.
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Sektöre girebilecek yeni firmaların yaratabileceği tehdit pazara (sektöre) giriş
engellerine bağlıdır. Bu nedenle, pazardaki mevcut işletmeler yeni girişleri engelleyebilmek
için bazı stratejiler geliştirebilirler.

Giriş engelleri:
-

Dağıtım kanallarına sahip olamama ve mevcut kanallardan yararlanma olasılığının
olamaması

-

Yüksek sermaye gereksinimi

-

Ölçek ekonomisi

-

Sektördeki mevcut markalara bağlılık ve ürün farklılığı yaratmanın zorluğu

-

Mevcut firmaların maliyet avantajları

-

Tedarikçi değiştirme maliyetinin yüksekliği

-

Resmi kuruluşların politikaları sektöre girişi zorlaştırır ya da engeller.

Sektöre giriş engelleri sektörden sektöre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle işletmenin
kendi sektörüne ilişkin araştırmaları detaylı olarak yapması gerekir.

4.2.3. İkame Ürünlerin Yarattığı Tehdit
Porter’ın beş güç modelindeki unsurlardan biri de ikame malların yarattığı tehdittir.
İkame mallar, tüketicilerin benzer ihtiyaçlarını karşılayan birbiri yerine kullanılabilen,
fonksiyonları açısından birbirlerine yakın olan mallardır. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi bu
mallar birbirinin yerine kullanılabileceği için doğrudan rakip ürünler gibi rekabetçi güç
yaratırlar.
İkame ürünlerin yarattığı tehdidin büyüklüğü aşağıdaki unsurlarla doğrudan ilintilidir.
-

Değişen tüketici eğilimleri; Tüketicilerin tüketim eğilimlerinin değişmesi ikame mallara
olan talebi arttırabilir.
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-

İkame mallara geçişin maliyeti düşükse, müşteriler kolaylıkla ikame malları talep
edebilirler. Bu da işletmeler için tehdidi arttırır. İkame mallar rakip mallar kadar önemli
bir rekabet unsuru haline gelebilir.

-

İkame malların fayda-fiyat-kalite üstünlüğüne sahip olması durumunda müşteriler
ikame malların kendi ihtiyaçlarını daha iyi karşıladığını düşünürlerse işletme onlarla
rekabet edebilmek için bu konularda iyileştirmeler yapabilmek için stratejiler
geliştirmek zorunda kalacaktır. İşletme bu konuda başarılı olamazsa ikame malların
tehdidi artar.

Yukarıda belirtilmiş olan nedenlerden ötürü stratejistler ikame malları fayda-fiyat-kalite
ve müşteri ihtiyaçlarını karşılama derecesi açısından incelemelidir.

4.2.4. Tedarikçilerin Pazarlık Gücü
İşletmenin ürettiği ürünlerin kalitesi, fiyatı tedarikçilerden önemli ölçüde etkilenir.
Tedarikçiler, fiyatı arttırma veya satın alınan ürün veya hizmetlerin kalitesini düşürme tehdidi
ile, sektöre girmek isteyen işletmeler üzerinde pazarlık güçlerini arttırabilirler. Güçlü
tedarikçiler fiyat artışları ile bir sektördeki karın düşmesine neden olabilir.
-

Tedarikçinin pazarda tek üretici olması veya ürünlerinde farklılık yaratmış olması

-

Başka tedarikçilere geçiş maliyetinin yüksekliği

-

Tedarikçinin ürünlerinin ikame mal olarak alternatifinin bulunmaması

-

Tedarikçinin toplam satış cirosu içinde işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre olan
satışlarının önemli bir yer tutmaması

-

Tedarikçinin ürünlerini sattığı işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre girme olasılığı,
tedarikçilerin pazarlık gücünü arttırır.

Tedarikçiler genellikle mal veya hizmet üretebilmek için girdi temin edilen işletmeler
olarak düşünülmesine rağmen işgücü de tedarikçiler olarak düşünülmelidir. Özellikle az
bulunan, yüksek niteliklere sahip olan veya güçlü bir şekilde sendikalaşmış işgücü de pazarlık
gücüne sahip olan tedarikçiler olarak düşünülmelidir.
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4.2.5. Müşterilerin Pazarlık Gücü
Müşteriler, fiyatları düşürmeye zorlayarak, daha yüksek kalite ve daha fazla hizmet için
pazarlık ederek ve sektördeki rakipleri birbirine düşürerek sektörle rekabet edebilirler.
Müşterilerin pazarlık gücünün yüksek olması bazı koşulların varlığıyla mümkün olabilir.
Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-

Müşterini alım miktarı işletmenin cirosunda önemli bir orana sahipse

-

İşletmenin ürünleri standartsa ve alternatifleri kolayca bulunabiliyorsa

-

Müşterilerin malını satın aldığı işletmenin bulunduğu sektöre girme olasılığı varsa

-

Müşterilerin sektör ve diğer mal satan işletmeler hakkında gerekli bilgiye sahip olmaları

-

Müşterilerin, işletmeyi değiştirme veya başka birinden satın alma maliyetinin olmaması
veya çok düşük olması, müşterilerin pazarlık gücünü yükseltir.

4.3. İşletmeler İçin Çekici Olan Sektörlerin Özellikleri
İşletmeler için her sektör aynı düzeyde çekici değildir. İşletmeler için çekici olan
sektörlerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-

Giriş engellerinin çok sayıda olması nedeniyle yeni firma girişlerinin zor olması

-

İkame sektörlerde üretilen malların işletmenin ürettiği mallara alternatif olarak kabul
edilmemesi

-

Tedarikçilerin ve müşterilerin pazarlık gücünün düşük olması

-

Rakipler arasındaki şiddetin olmaması veya düşük olması.

4.4. İşletmeler İçin Çekici Olmayan Sektörlerin Özellikleri
Bazı sektörler özellikleri nedeniyle işletmeler için çekici değildir. Bu sektörlerin
özellikleri ise, aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-

Sektöre giriş engellerinin azlığı nedeniyle sektöre yeni girişlerin kolay olması

-

İkame malların işletmenin ürettiği mala alternatif kabul edilmesi
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-

Tedarikçilerin ve müşterilerin pazarlık gücünün yüksek olması

-

Rakipler arasındaki rekabetin yüksek olması.

4.5. İş Çevresi İle İlgili Bilgi Kaynakları
Yöneticilerin iş çevresi ile gerekli bilgileri toplaması için yararlanabileceği kaynaklar
çeşitlidir. Şekil 4-2 iş çevresi ile ilgili bilgi kaynaklarını göstermektedir.

Ulusal Yayınlar

Uluslararası
Yayınlar

Fuarlar ve Sergiler
İş Çevresi ile İlgili Bilgi
Kaynakları
Pazarlama ve Satış
Görevlileri

Tüketiciler

Profesyonel
Danışmanlık
Firmaları

Müşteriler

Şekil 4-2 İş Çevresi İle İlgili Bilgi Kaynakları

Sonuç
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörel çevre genel dış çevreye oranla daha kesin
tahminler yapabildikleri ama etkilerini daha şiddetli hissedebilecekleri çevrelerdir. İşletmeler
günümüzde iş çevrelerini analiz ederken Michael Porter’ın beş güç modelinden
faydalanabilirler. Bu modele göre işletmeye doğrudan etki eden güçler; sektör içi rekabetin
şiddeti, tedarikçiler ve müşterilerin pazarlık gücü ve olası rakiplerin ve ikame malların yarattığı
tehditlerdir. İşletmeler açısından bazı sektörler rekabetin şiddeti açısından diğerlerine oranla
daha çekicidirler. İşletmenin uzun dönem faaliyetlerini planlarken içinde bulundukları veya
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girmeyi planladıkları sektörlerin çekiciliğini de göz önünde bulundurması başarı açısından
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
İş çevresi analizinde önemli olan rekabetin işletmeyi nasıl etkileyeceğini görmek ve
şirketin ilerleyen bölümlerde görüleceği üzere kendi içini de değerlendirdikten sonra nasıl
davranması gerektiğini, ne gibi adımlar atması gerektiğini en sağlıklı bir şekilde saptamaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Stratejik yönetim sürecinde işletmenin faaliyet gösterdiği çevreyi, iş çevresi olarak
adlandırılır. Porter’ın beş güç modeline göre iş çevresinde rekabete etki eden beş unsur vardır.
Bu unsurlar: Sektör içi rekabetin şiddeti, müşterilerin pazarlık gücü, tedarikçileri pazarlık gücü,
olası rakiplerin tehdidi ve ikame malları tehdididir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iş çevresi içinde yer almaz?
a)Mevcut rakipler arasındaki rekabetin şiddeti
b) İkame malların tehdidi
c) Tedarikçilerin pazarlık gücü
d) Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler
e) Müşterilerin pazarlık gücü
2) İşletmeler için çekici olan sektör özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Sektöre yeni girişlerin kolay olması
b) İkame malların işletmenin ürettiği mala alternatif kabul edilmesi
c) Tedarikçilerin ve müşterilerin pazarlık gücünün yüksek olması
d) Rakipler arasındaki rekabetin yüksek olması.
e) Sektöre yeni girişlerin zor olması
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) …………………, fiyatı arttırma veya satın alınan ürün veya hizmetlerin kalitesini
düşürme tehdidi ile, sektöre girmek isteyen işletmeler üzerinde pazarlık güçlerini
arttırabilirler.
4)…………….., tüketicilerin benzer ihtiyaçlarını karşılayan birbiri
kullanılabilen, fonksiyonları açısından birbirlerine yakın olan mallardır.

yerine

5) …………………..piyasalarında birkaç büyük pazarı yönlendiren işletme bulunur.
Cevaplar: 1) d 2) e 3) Tedarikçiler 4) İkame mallar 5) Oligopol
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5. STRATEJİK ANALİZ: İŞLETME (İÇ ÇEVRE) ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. İşletme (İç Çevre)Analizi
5.1.1. İşletme Analizinin Aşamaları
5.1.2. İşletmelerin Varlıkları ve Yetenekleri
5.2. Temel Yetenekler
5.3. Değer Yaratan Faaliyetler ve Yeteneklerin Belirlenmesi
5.4. Değer Zinciri Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

82

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmenin varlıklarının neler
olduğunu açıklayabilmek
İşletme
kaynaklarının
analizinin
nasıl
yapılabileceğini
kavrayabilmek
Temel yeteneklerin neler
olabileceğini saptayabilmek
İşletmeye özgü değer zinciri
analizini yapabilmek
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Anahtar Kavramlar
Kaynak analizi
Yetenek
Temel yetenek
Değer zinciri analizi
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Giriş
Bir açık sistem olan işletmeler dış çevreden girdi alır bunları işler yani işletme içi
süreçlerden geçirir ve çıktı olarak dışarıya verir. Doğal olarak işletmenin dış çevresi son derece
önemlidir. Ancak bir sistemin alt sistemleri vardır ve bunların hem birbirleriyle hem de sistemle
ilişkisi vardır. Bu nedenle, işletmenin kendisinin de incelenmesi, varlık ve yeteneklerinin
değerlendirilmesi gerekir. İşletmenin varlık ve yeteneklerinin incelenmesi işletme (iç çevre)
analizi olarak ifade edilir. İşletmede bu bilgiler elde edildikten sonra ancak etkili bir strateji
oluşturmak mümkün olabilir.
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5.1. İşletme (İç Çevre)Analizi
İşletme analizi, işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlık ve
yetenekleri belirleme sürecidir. Sahip olunan varlık ve yeteneklerin, rakiplerin varlık ve
yeteneklerine göre durumu da bu analizde incelenir.

5.1.1. İşletme Analizinin Aşamaları
Etkili bir işletme analizinin temel basamakları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-

İşletmenin varlık ve yeteneklerinin belirlenmesi

-

Varlık ve yeteneklerin “temel yetenek” olup olmadığının belirlenmesi

-

Varlık ve yeteneklerin, sektördeki belli başlı rakiplere veya esas rakibe göre “üstünlük
ve zayıflık”larının belirlenmesi

-

İşletmenin finansal ve temel faaliyetlerinin sektör ortalamaları ve rakiplere kıyasla
durumunun belirlenmesi

-

Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesidir.

Bu aşamaların tek tek değerlendirilmesi yararlı olacaktır.

5.1.2. İşletmelerin Varlıkları ve Yetenekleri
Varlıklar; İşletmenin sahip olduğu ve faaliyetlerinde amacına uygun bir mal ve
hizmetler üretebilmek için yararlandığı tüm unsurlardır. Diğer bir deyişle, varlıklar sahip
olunan üretim faktörleridir.
Varlıklar, maddi varlılar ve maddi olmayan Varlıklar olarak iki grupta ele alınabilir.
Maddi Varlıklar;

- Arsalar
- Binalar
- Makineler
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- Malzemeler
- Finansal varlıklar
- İş gücü
- Yönetim yapısı olarak sıralanabilir.

Maddi Olmayan Varlıklar;
- Marka
- Patent
- Teknolojik sırlar
- Bilgi ve deneyim
- İşletmenin imajı
- İşletmenin kurumsal itibarı
- Kurum kimliği
- Ürün saygınlığı
- İşletmenin güvenirliliği şeklinde ifade edilebilir.

İşletmenin Yetenekleri ise, işletmenin sahip olduğu varlıkları bir koordinasyon içinde
kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyeti gerçekleştirebilme kapasitesidir. İşletmenin
yetenekleri varlıklarını kullanabilme becerisine bağlıdır.
İşletmenin Yetenekleri; İşletmenin fonksiyonlarına göre incelenebilir.
İnsan Kaynakları ile ilgili Yetenekler:
-

Niceliksel işgücü

-

İşletmenin sahip olduğu insan kaynaklarının özelliklerinin ve becerileri

-

İşçi/memur oranı
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-

Ekip çalışması yapma ve katılımcılık oranı

-

Eğitim geliştirme

-

Başarı ödüllendirme sistemi

-

İşgücü devir hızı

-

Sosyal destek programları ile belirlenebilir.

Pazarlama İle ilgili Yetenekler:
-

Piyasa payı ve rekabet durumu

-

Sahip olunan lisans, patent, know-how ve markalar

-

Mal veya hizmet liderliği

-

Mal veya hizmetlerin yaşam sürecindeki aşama

-

Mamullerin birbirlerini tamamlama özelliği

-

Etkili tutundurma ve reklam

-

Fiyatlandırma

-

Dağıtım kanalları

-

Satış sonrası hizmetlerdeki üstünlükleri ile tanımlanır.

Üretim ve Üretim Yönetimi İle İlgili Yetenekler:
-

Tasarım ve yenilik faaliyetleri

-

Üretim planlama ve kalite kontrol

-

Talebi karşılama derecesi

-

Fason yaptırabilme olanakları

-

Teknik kapasite ve kapasite kullanım oranı

-

Etkin stok kontrol ve satın alma sistemi
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-

Hammadde ve yarı mamul maliyet ve kalitesi ile ortaya çıkar.

Ar-Ge Faaliyetleri İle İlgili Yetenekler:
-

Ürün, süreç ve maliyet araştırmaları

-

Yeni mamul ve hizmet geliştirme oranı ve başarısı

-

Teknoloji transferi veya teknoloji yaratma yeteneği

-

Dışarıya Ar-Ge verme yeteneği ile belirlenebilir.

Muhasebe ve Finansman İle İlgili Yetenekler:
-

Toplam finansal kaynaklar

-

Nakit akış yönetimi

-

Sermaye maliyeti

-

Yeni sermaye yaratma yeteneği

-

Etkin finansal planlama ve bütçeleme

-

Denetim

-

Stok değerleme ve maliyet muhasebesi sistemleri

-

Muhasebe uygulamalarında rakiplere göre üstün olan uygulamalar bu yeteneği ortaya
çıkaran unsurlardır.

5.2. Temel Yetenekler
İşletmelerin stratejilerinin belirlenmesinde kuşkusuz yetenekleri son derece önemlidir.
Ancak bu yeteneklerin yanı sıra işletmenin temel yeteneklerinin de olması ve bunların
belirlenmesi gerekir.
İşletmelere rekabet üstünlüğü sağlayacak, taklit edilemeyen veya taklit edilmesi pahalı
olan varlık ve yetenekler temel yetenek olarak adlandırılır.
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Temel Yeteneklerin Özellikleri:
-

Değerli olması

-

Nadir olması

-

Taklit edilememesi veya taklit edilmesinin pahalı olması

-

İkame edilememesidir.

Temel yetenekler, işletmelerin müşterileri için geliştirdiği ve müşterilerine değer ifade
eden beceriler, özellikler ve tekniklerdir. Bu yetenekler, işletmelerin rakiplerine göre daha fazla
değer yaratmasına olanak sağlar. Günümüzde gittikçe keskinleşen rekabet ortamında işletmeler
başarıyı sağlamak için temel yetenekleri etrafında çalışmalarını yoğunlaştırmakta ve
yetenekleri dışında olan bazı faaliyetleri dış kaynaklardan temin etme yoluna gitmektedirler.
İşletmelerin temel yeteneklerini belirlemek için aşağıdaki soruların yanıtlarını bulması
gerekir.
-

İşletmeyi bulunduğu sektörde ve müşterilerinin gözünde özgün, fark edilebilir kılan
nedir?

-

İşletme, müşterilerine sektördeki rakiplerinden farklı olarak hangi ürün ve hizmetleri
sunmaktadır?

-

İşletmenin rakipleri tarafından taklit edilmesi zor veya taklit edilmesi yüksek maliyetli
olan ne gibi özellikleri vardır?

Temel yetenekleri üzerine yoğunlaşan işletmelerin sağladıkları yararlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
-

Belirli pazarlar veya Pazar bölümlerine girişleri daha kolaydır.

-

Müşteriler için önemli olan alanlara odaklanarak, sahip oldukları yeteneklerle daha
kolay başarıya ulaşabilirler.

-

Müşterilerin değer verdiği alanlara odaklanarak, temel yeteneklerini kullanarak
karlılıklarını ve etkinliklerini arttırabilirler.

90

-

Rakipler tarafından zor taklit edilebilecekleri için potansiyel rakiplerin sektöre
girişlerine engeller oluşturabilirler.

5.3. Değer Yaratan Faaliyetler ve Yeteneklerin Belirlenmesi
İşletmelerin bir mal veya hizmeti üretebilmesi için pek çok faaliyeti bir arada
gerçekleştirmesi gerekir. Üretilen mal ve hizmetlerin rakip mal ve hizmetlere göre müşteri
gözündeki değeri önemlidir. Burada rakiplere göre daha başarılı olunması işletmenin,
müşteriler için değer yaratması anlamına gelmektedir. Ancak, müşterilerin her mal ve hizmette
değer verdiği unsurlar farklılık gösterebilir. Bazı müşteriler, bazı mal ve hizmetlerde önemli
olan şeyin onun piyasa fiyatından istenildiği anda bulunması olarak belirlerken bazı müşteriler
mal veya hizmetin özelliklerine göre yüksek bir bedel ödemeyi göze alabilirler. Burada önemli
olan hedef müşteri kitlesinin önem verdiği unsurların neler olduğunun belirlenmesidir.
Müşteriye değer katmak için müşterinin önemli bulduğu unsurları araştırmak ve bunları
müşteriye sunabilmek için var olan yeteneklerin kullanılması gerekir. Örneklendirmek istersek,
alışveriş merkezlerinde yemek katında birbirine benzeyen yiyecekleri sunan yerler
bulunmaktadır. Bu işyerlerinin hemen tamamı belirli saatler içinde son derece kalabalıktır.
Ancak, fiyatlarını incelediğimizde önemli farklılıklarla karşılaşırız. Bazı restoranlarda açık büfe
salata barı sadece 10 TL iken aynı alışveriş merkezinde yer alan bir başka restoranda bir tabak
salata 25-35 TL’ye satılmaktadır. Her ikisi de müşteri bulmada sorun yaşamadıklarına ve karlı
olduklarına göre bu farklılığı anlamlı bir şekilde açıklamak gerekir. İlkinde müşterinin önem
verdiği şey kendisine hijyen kurallara uygun olarak mümkün olan en çok seçeneğin sunulması
ancak bunun için masaya servis yapılması ve uygun bir biçimde salatanın hazırlanması
gerekmemektedir. Belirleyici olan şey hijyen ve düşük fiyattır. Diğer işletmeyi tercih eden
müşterinin beklentisi ise, doğal olarak hijyenin sağlanması ancak, özenli bir şekilde sipariş
verildiği anda salatanın hazırlanması, görsel olarak estetik olması, kaliteli malzemenin
kullanılması ve kendini özel hissettirecek şekilde masaya servisinin yapılmasıdır. Burada
restoranın atmosferi, buraya gelen kişiler vb. koşullar son derece belirleyici rol oynar. Bu
müşteri bu koşulları sağlayan restorana salata için 25-35 TL hatta daha fazlasını da ödemeye
hazırdır. Müşteri beklentileri doğrultusunda faaliyetlerde yaratılacak her unsurun işlemeye
maliyeti vardır. Ancak burada katlanılan maliyetin yaratılan değerden daha düşük olması
gerekir. Bu gerçekleştiğinde işletme değer yaratmış olur.
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DEĞER YARATAN FAALİYETLER
Müşterinin satın aldığı mal ve hizmeti
algılaması sonucu ortaya çıkar.

Standart bir mal veya hizmeti az bir
maliyetle aldığına inanır.

Ödediği fiyat yüksek olsa dahi, satın
aldığı mal ve hizmetin farklılık taşıdığına
inanır.

Değer zinciri analizi yap.

Değer yaratmak için maliyetleri düşür.

Değer yaratmak için farklılık yarat.

Şekil 5-1 Değer Yaratan Faaliyetlerin Belirlenmesi
Kaynak: Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010, s.122.

Şekil 5-1’den de görülebileceği gibi işletmenin rekabet üstünlüğü sağlayan değerleri
yaratabilmesi için iki yol izlemesi mümkündür. Bunlar;
-

Piyasa fiyatından satılan standart bir mal veya hizmetin rakiplere nazaran daha düşük
maliyetle üretmek (2. Çözüm).

-

Mal veya hizmetlerde müşterinin değer verdiği bir farklılığı yaratarak, piyasa fiyatının
üzerinde bir fiyatla satmak (1. Çözüm) dır.

Çözümleri şekil 5-2’de görüldüğü gibi görselleştirmek mümkündür.

92

Şekil 5-2 Değer’in Yaratılması
Kaynak: Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010, s.125.

5.4. Değer Zinciri Analizi
İşletmelerin değer yaratıcı faaliyetleri bulabilmesi ve bu farklılığı yaratabilmesi için
kullanabileceği araçlardan biri de Porter tarafından geliştirilen Değer Zinciri Analizi’dir.
Porter’ın değer zinciri analizi işletmenin iç kaynakları arasından rekabet üstünlüğü
sağlayanların belirlenmesinde kullanılır. Bu analizde amaç işletme kaynaklarından sinerjik etki
yaratanların belirlenmesidir.
Şekil 5-3’den de görülebileceği gibi Porter işletmede yapılan faaliyetleri temel
faaliyetler ve destek faaliyetleri olarak iki grupta ele almaktadır. Temel faaliyetler beş grupta
ele alınmaktadır. Bunlar:
-

İçe Yönelik Lojistik Faaliyetler: üretim faaliyetlerinde kullanılacak hammadde ve
malzemenin temin edilmesi, taşınması, depolanması, üretime sevki ve iadeler.

-

Üretim Faaliyetleri: girdilerin işlenerek mamul haline getirildiği süreçte yer alan
faaliyetlerdir.

-

Dışa Yönelik Lojistik Faaliyetler: üretilen mamulün müşterilere teslim edilmesi için
yapılan faaliyetlerdir. Bu aşama, diğer bir ifade ile fiziki dağıtım aşaması olarak
tanımlanabilir.
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-

Pazarlama ve satış: Mamulün müşteriye tanıtılması, fiyatlandırma ve tutundurma
faaliyetlerini içerir.

-

Hizmetler (Servis Faaliyetleri): Mamulün satışından sonra piyasadaki değerini
korumak için verilen garanti, tamir bakım hizmetleri, yedek parça temini ve satışı, ürün
kullanma eğitimi, vb. satış sonrası hizmetleri kapsar.

Porter, destek faaliyetlerini ise dört grupta ele almıştır. Bunlar:
-

Satın alma (Tedarik) Faaliyetleri: işletmenin altyapısında kullanılan veya üretim
faaliyetlerine destek veren tüm girdilerle ilgili satın alma faaliyetleri, politika ve
prosedürleri ile ilgilidir.

-

Teknoloji Geliştirme: işletmenin AR-GE, ürün tasarımı, süreç geliştirme, bilgi
teknolojileri ile ilgili faaliyetlerdir.

-

İnsan Kaynakları Yönetimi: işletmenin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapabilmesi
için gerekli insan gücünün seçimi, eğitimi, performans değerlemesi, ödül-ceza
politikaları, maaş ve ücret yönetimine ilişkin teknikleri içerir.

-

Yönetim Altyapısı: işletmenin finansman-muhasebe, planlama, organize etme,
yöneltme ve kontrol gibi faaliyetlerin yanında yasalar ve devletle ilişkiler, kalite
yönetimi vb., konularındaki faaliyetlerdir.
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Tedarik Faaliyetleri
İnsan Kaynakları Yönetimi

Destek
Faaliyetler

Teknoloji Geliştirme
Yönetim Altyapısı

İç
Lojistik

Üretim

Dış
Lojistik

Pazarlam
a ve Satış

Kar
marjı
Servis

Temel Faaliyetler
Şekil 5-3 Değer Zinciri Analizi
Kaynak: Esin Ergin; İşletme Politikası, Der Yayınları, İstanbul, s.102.

Değer zinciri analizinde yer alan temel ve destek faaliyetlerinin her birinin
maliyetlerinin düşürülmesi ve farklılık yaratılması açısından değerlendirilmesi gerekir. Rekabet
ortamında işletmenin üstünlük sağlaması için aynı fonksiyon farklı şekillerde yerine
getirilebilir. Değer zinciri analizinde takip edilmesi gereken basamaklar aşağıdaki şekilde
sıralanabilir.
1. Temel ana ve alt grup faaliyetlerini belirle
2. Destek ana ve alt grup faaliyetlerini belirle
3. Temel ve destek faaliyetlerin maliyetini belirle (Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini
kullan)
4. Temel ve destek faaliyetlerinin müşteriye yarattığı değeri belirle
5. Aradaki kâr marjını arttırmak için:
-

Faaliyet maliyetlerini düşürmeye çalış; mal ve hizmeti piyasa fiyatı ile sat

-

Faaliyet maliyetleri aynı kalsın; mal ve hizmeti farklılaştırarak fiyatı yükselt

95

6. Temel ve destek faaliyetlerle ilgili değer zinciri analizini rakiplerle veya esas rakip ile kıyasla
İşletmenin rakiplerine göre konumunu güçlendiren en önemli unsurlar kritik başarı
faktörleridir. Kritik Başarı Faktörleri; Her iş kolunda bulunan başarıya ulaşmayı kolaylaştıran
önemli faktörlerdir. Bunlar diğer bir ifadeyle işin püf noktaları olarak ifade edilebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmenin varlıkları ve yetenekleri işletmenin rekabet gücünü yaratmada ve dış
çevrenin fırsatlarını değerlendirmede anahtar rol oynar. Bu nedenle işletme kaynaklarının
objektif bir şekilde sistematik olarak incelenmesi gerekir. İşletmenin kaynakları eşit öneme
sahip değildir. Bunlar içinde rakiplerden farklı, rakiplerin kolayca taklit edemeyeceği, taklit
edilse bile bu sürecin uzun veya maliyetli olduğu yeteneklerin belirlenmesi önemlidir. Daha
sonra işletmenin değer zinciri analizi yapılarak müşteri için değer yaratan faaliyetlerin
belirlenmesi önemli olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Üretim faaliyetlerinde kullanılacak hammadde ve malzemenin temin edilmesi,
taşınması, depolanması, üretime sevki ve iadeler değer inciri analizinde hangi
faaliyeti ifade eder?
a) Üretim
b) Dış lojistik
c) İç lojistik
d) Pazarlama, Satış
e) Servis
2) İşletmelere rekabet üstünlüğü sağlayacak, taklit edilemeyen veya taklit edilmesi
pahalı olan varlık ve yetenekler nasıl tanımlanır?
a) Maddi varlıklar
b) Öz yetenek
c) Kritik başarı faktörü
d) Kaynaklar
e) Değer zinciri
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) Temel yeteneklerin özellikleri……………, ………………, ………………. ve
……………….dir.
4) Tasarım ve yenilik faaliyetleri, fason üretim yaptırabilme ve teknik kapasite
……………………… yeteneklerdir.
5) Marka, patent, bilgi ve deneyim ……………………………varlıklardır.
Cevaplar: 1) c 2) b 3) değerli, nadir, taklit edilemez, ikame edilemez 4) üretim ve
üretim yönetimi ile ilgili 5) Maddi olmayan
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6. ÇEVRESEL UNSURLARIN ÖLÇÜLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri
6.2. Çevresel Durum Belirleme Matrisi
6.2.1. Dış Çevre Analizi –İş Çevresinin Ölçülmesi
6.2.2. Sektördeki Rekabetin Ölçülmesi
6.3. İşletme Analizi
6.4. Durum Belirleme Matrisleri
6.4.1. SWOT Analizi
6.4.2. Performans Güçleri Analizi
6.4.3. Denge Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çevresel
unsurların
ölçülmesinde
kullanılan
teknikler hakkında açıklama
yapabilmek
Çevresel durum belirleme
matrisini oluşturabilmek ve
açıklayabilmek
SWOT analizi yapabilmek ve
SWOT
matrisi
oluşturabilmek
Performans güçleri ve denge
analizini yapabilmek

104

Anahtar Kavramlar
Çevresel Durum Belirleme Matrisi
SWOT Analizi
Performans Güçleri Analizi
Denge Analizi
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Giriş
Stratejistlerin başarılı stratejiler belirleyebilmesi için kullanabilecekleri ölçülebilir
tarafsız verilerin yanı sıra gözlemlere dayanan ve geleceğe yönelik varsayımları içeren verilere
de ihtiyacı vardır. Bu bölümde, stratejistlerin toplamış oldukları verileri değerlendirmelerini ve
bunlardan yararlı bilgiler elde etmelerini sağlayacak teknikler anlatılmaktadır. Bu bağlamda
konu ele alınarak öncelikli olarak genel çevre unsurlarının ölçümünde kullanılan teknikler ve
çevresel risk matrisi ele alınacaktır. Dış çevre içinde daha spesifik bir alan olan iş çevresi için
sektörel rekabet analizi ve işletme analizi anlatıldıktan sonra bütün bunları birlikte ele alan
durum belirleme matrislerini hazırlamak için yapılması gerekenler anlatılacaktır. Durum
belirleme matrisleri olarak bu bölümde işletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevrenin ortaya
çıkardığı fırsat ve tehditlerin birlikte değerlendirildiği SWOT (FÜTZ) analizi ilk ele alınacak
olan matristir. SWOT analizindeki fırsat, tehdit, üstünlük ve zayıflık unsurlarını önem
derecelerine göre ve işletmenin genel veya belirli bir alandaki performans gücüne göre
belirleyen performans güçleri analizi ve işletmede analizi yapılacak unsuru dengede tutmaya
neden olan “yükselten faktörler” ve “azaltan faktörler” belirlemeye yönelik olan denge analizi
kapsamlı olarak anlatılmaktadır.
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İşletmelerin içinde faaliyet gösterdiği çevredeki genel ekonomik koşullar, küresel
unsurlar, nüfus, sosyal değerler ve hayat tarzı, politik ve yasal koşullar, doğal çevre ve
teknolojik unsurlarda meydana gelen değişimler işletmelerin belirleyecekleri, uygulayacakları
stratejileri etkilediği gibi mevcut stratejilerde değişimi de zorunlu hale getirebilir. Kuşkusuz dış
çevredeki tüm unsurlar tüm işletmeler ve bu işletmelerin uygulayacağı stratejiler üzerinde aynı
derecede etkiye sahip değildir. Burada önemli olan, işletmeleri yakından ilgilendiren ve onların
faaliyetlerini etkileyen ilgili unsurların belirlenmesi ve onlardaki değişimin ölçülmesi ve
değişimin tahmin edilmeye çalışılmasıdır. Burada ilgili unsurlardan kastedilen işletmenin uzun
dönemli amaçları, stratejisi, yöneleceği alanları ve bunlarla ilgili yönetimsel kararlara şekil
verebilme gücünde olan unsurlardır. Çevresel unsurlarda meydana gelen değişimlerin bir
kısmının etkisi son derce sınırlı olduğundan bunlar göz ardı edilebileceği gibi bazen de önemli
değişimlerin işletmenin faaliyet alanı ve kaynakları üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

6.1. Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri
Genel çevre unsurlarının işletmenin stratejisi üzerindeki etkisi açıktır. Ancak, yukarıda
anlatıldığı gibi tüm çevresel unsurların işletme stratejilerinde aynı derecede önemli olması
mümkün değildir. Bu nedenle çevresel unsurların etkisinin ölçümlenebilmesi için aşağıdaki
basamakların kapsamlı olarak incelenmesi gerekmektedir.
1. Genel Çevre Ana Unsurları ve Alt Unsurlarının Belirlenmesi; Daha önceki bölümde
genel çevre unsurları ekonomik çevre, politik-yasal çevre, demografik çevre, sosyokültürel çevre, teknolojik çevre ve ekolojik çevre olarak detaylı bir şekilde
incelenmiştir. Bunlardan bazılarındaki değişim örneğin: demografik çevre, kültürel
çevre gibi daha yavaş ortaya çıkarken ekonomik, teknolojik, politik yasal çevredeki
değişimler göreli olarak daha kısa sürede ortaya çıkabilir. Bu konular son derece
geniştir. Dolayısıyla bunların alt başlıklar düzeyinde de incelenmesi yararlı olur.
2. Olası Değişiklikler; stratejistlerin çevresel unsurlarda ortaya çıkabilecek olan
değişikliklerin neler olabileceğini tahmin etmesi gerekir. Burada hem olumlu
değişiklikler ki bunlar fırsat yaratacaktır hem de olumsuz değişikliklerin (tehlikeler)
neler olabileceği konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
3. Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi; Stratejistler bir önceki maddede ifade edildiği gibi
dış çevreye ilişkin tüm olumlu ve olumsuz olasılıkları ortaya koymalıdır. Ancak, bu
değişikliklerin mutlaka gerçekleşeceğini söylemek mümkün değildir. Bu nedenle,
değişikliklerin gerçekleşme olasılıklarının da tahmin edilmesi gerekir. Doğal olarak
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gerçekleşmesi yüksek olasılık olan unsurlar stratejinin belirlenmesinde daha çok dikkate
alınacak olan unsurlardır.
4. Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi; Dış çevrede meydana gelen her değişiklik
işletmeyi mutlaka aynı düzeyde etkilemez. Örneğin, ihracat yapmayan bir işletme için
ihracatta vergi iadesi doğrudan bir etki yaratmaz. Ancak, işletmenin en büyük rakibi
ihracat yapan bir işletme ise, onun kaynaklarına olumlu katkı yapacağı için işletmenin
gücünü arttırır. Burada rekabet ihracat yapmayan işletme aleyhine değişim gösterecektir
ama bu etkinin ortaya çıkması zaman alır.
5. Çevresel Unsurun İşletme İçin Taşıdığı Önemin Derecesi; Değişimin ortaya çıkacağı
çevresel unsurun işletme için ne kadar önemli olduğu da belirlenmelidir. Çevresel
unsurun taşıdığı önem düşükse bu stratejilerde önemli etki yaratmaz.
6. İşletmenin Hazırlık Derecesi; İşletme ortaya çıkabilecek değişikliklere önceden hazırlık
yapmış olabileceği gibi bazen bu değişikliklerin ortaya çıkmasında öncü rolü oynamış
olabilir. Bu durum işletmenin değişimlere hazırlık derecesinin yüksek olduğunu
gösterirken rekabet gücünü de arttırır.
7. Kaynak Yeterliliği; Değişimlerin farkında olmak, bunları doğru analiz etmek ve nasıl
önlem almak gerektiğini bilmek yeterli değildir. İşletmenin bu değişimlere uygun
önlemleri alabilmesi için yeterli kaynağa sahip olması gerekir. Kaynakları yetersiz olan
işletmelerin önlem almak ve değişimler için hazırlık yapma şansı olmaz.

Stratejistler, yukarıda saymış olduğumuz aşamaları tamamladıktan sonra çevresel risk
belirleme markisini hazırlayabilirler.
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6.2. Çevresel Durum Belirleme Matrisi

Çevresel durum belirleme matrisindeki çeşitli ana ve alt unsurlar için belirlenen olasılık
derecesi ile etki derecesinin çarpımı Çevresel Risk Derecesini belirler.
Çevresel durum belirleme matrisinde yer alan unsurlara ilişkin sayısal 2 örnek konunun
daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
A işletmesi çevresel durum değerlendirmesi ve çevresel risk hesaplaması aşağıdaki
gibidir.
Çevre

Olası Değişiklikler

Olasılık
Derecesi

Yasal

Yergi Kanunu Değişikliği

5

X 6

30

Teknolojik

Yeni Üretim Teknolojisi

6

X 5

30

Ekonomik

% 7 üstü Enflasyon

6

X 6

36

Sosyokültürel Değişen Zevkler

-

X =

-

Demografik Hedef Kitle Nüfus Artışı

1

X 4

4

-

X =

-

TOPLAM
ORTALAMA
YORUM

100
25
Yüksek Risk

Politik

Hükümet Değişikliği

Etki
Derecesi

Çevresel Risk
Derecesi
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Aynı çevre koşullarında başka bir işletmenin unsurları değerlendirmesi farklı olabilir ve
bu durum aşağıdaki gibi kurgulanabilir.
B işletmesi çevresel durum değerlendirmesi ve çevresel risk hesaplaması aşağıdaki
gibidir.
Çevre

Olası Değişiklikler

Olasılık
Derecesi

Yasal

Vergi Kanunu Değişikliği

5

X 6

30

Teknolojik

Yeni Üretim Teknolojisi

6

X 5

30

Ekonomik

% 7 üstü Enflasyon

6

X 6

36

Sosyokültürel Değişen Zevkler

-

X .

-

Demografik Hedef Kitle Nüfus Artışı

1

X 4

4

-

X .

-

TOPLAM
ORTALAMA
YORUM

100
25
Yüksek Risk

Hükümet Değişikliği

Politik

Etki
Derecesi

Çevresel Risk
Derecesi

Yukarıdaki hipotetik örneklerden de görülebileceği gibi aynı durum farklı stratejistler
tarafından farklı biçimde değerlendirilebilir ve bu da çevresel risk derecesini etkiler.

6.2.1. Dış Çevre Analizi –İş Çevresinin Ölçülmesi
Dördüncü bölümde iş çevresi nasıl tanımlanır ve bu çevreyi tanımlamada
kullanılabilecek kriterler detaylı olarak incelenmişti. İş çevresini tanımlamak için spesifik
olarak hangi konulara açıklık getirilmesi gerektiği aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Gelirlerin %50 den fazlasının elde edildiği ana mal veya hizmetlerin tanımlanması
- Tüm gelirlerin %50’sinden daha az getiri elde edilen yan mal veya hizmetlerin
tanımlanması
- Müşteri tanımlanması (tüm kitle, hedef kitle)
- Pazar sınırlarının belirlenmesi
- Pazardaki rekabet durumu (Eksik rekabet, tam rekabet)
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- Pazardaki rakip firma sayısı
- Pazar paylarının durumu
- Pazara giriş zorluğu
- Pazar gelişim hızı

Yukarıda belirtilen konular hakkında detaylı olarak toplanan bilgiler stratejistlerin
çalışılan sektörü tam olarak anlamalarını sağlayacaktır. Dersimiz kapsamında iş çevresi
anlatılırken Michael Porter’ın Beş Güç Modeli kullanılmıştır. M.Porter’in sektörde rekabeti
etkileyen beş faktörünün:
- Pazardaki rakipler arasındaki rekabet şiddetinin
- Pazara yeni girecek firmaların yarattığı tehditlerin
- Tedarikçilerin pazarlık gücünün
- Müşterilerin pazarlık gücünün
- İkame ürünlerin yarattığı tehditlerin ölçülmesi yoluyla işletmenin içinde bulunduğu
genel rekabet durumu belirlenir. Genel rekabet durumuna ilişkin sonuçları bir matrisde toplayıp
grafik çizerek durumu görselleştirmek mümkündür. Bunun için 5 li Likert ölçeği kullanılarak
hazırlanmış olan bir form kullanılarak ve her bir unsurun yarattığı tehdidi ölçmek için birden
fazla soru sorularak gerekli bilgi toplanabilir. Aşağıda böyle bir varsayımsal örnekten yola
çıkarak nasıl grafik çizebileceğimizi gösterebiliriz.
Rakipler arasında rekabetin şiddeti:
•

Toplam 25 / Soru sayısı 12= 2,08 (Yorum: düşük şiddetli rekabet)

•

Muhtemel rakiplerin yarattığı tehdidin derecesi: Toplam 20 / Soru sayısı 5= 4 (Yorum:
yüksek tehdit)

•

Tedarikçilerin gücü: Toplam 45/ Soru sayısı 10 = 4,5 (Yorum: Çok yüksek tehdit)

•

Müşterilerin gücü: Toplam 32/Soru sayısı 9=3,5 (Yorum: yüksek tehdit)

•

İkame ürünlerin tehdidi: Toplam 9/Soru sayısı 5 = 1,8 (Yorum: düşük tehdit)
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6.2.2. Sektördeki Rekabetin Ölçülmesi

Sektördeki rekabetin beş güç modeli aracılığıyla tanımlanması yeterli olmayacaktır. İş
çevresine ilişkin daha detaylı analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Burada esas rakibin belirlenmesi
ve esas rakip analizi yapılması yararlı olacaktır.
Esas rakip:
Öncelikli olarak esas rakip analizinin yapılması gerekir. Bu analizle ilgili olarak;
- Esas rakibin gelecekle ilgili amaçlarının belirlenmesi,
- Esas rakibin sektör ve kendi işletmesi hakkında oluşturduğu varsayımlar,
- Esas rakibin uyguladığı rekabet stratejileri,
- Esas rakibin sahip olduğu varlık ve yetenekler, incelenmelidir.

Rakip analizi sonunda işletme esas rakip veya rakiplerin olası davranış profilini hazırlar
ve kendi stratejilerini bu bilgiler ışığı altında hazırlamaya çalışır.
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6.3. İşletme Analizi
İşletme analizi, işletmenin dış çevrenin yarattığı fırsatlardan yararlanabilmek veya
tehditlerden korunabilmesi için kendini değerlemesini ifade eder. İşletme analizinde işletmenin
sahip olduğu kaynaklar, organizasyon yapısı yanında sahip olduğu kültürünün de incelenmesi
gerekir.
İşletme analizi yapılırken kaynaklar yapı ve kültürün unsurları göz önünde
bulundurulmalıdır. İşletmenin kaynakları; fiziksel, mali ve insan kaynaklarından oluşur.
İşletmenin yapısı; işgücü, makine teçhizat ve yetki dağılımı ile iş yapış biçimlerini de içerir.
İşletme kültürü ise, ortak değerleri ile işletme kişiliğini tanımlar. Bütün bunların yanı sıra değer
zinciri analizi ile işletmenin her bir faaliyetinin müşteriye nasıl ve ne kadar değer yarattığını
belirlenmesi faydalı olacaktır.

6.4. Durum Belirleme Matrisleri
İşletmenin iç ve dış çevresinin analizinden sonra bazı matrisler yardımıyla toplanan
bilgiler ve analizler görselleştirilerek toplu halde değerlendirme yapılabilir. Bunlardan bazıları;
- SWOT (FÜTZ) Analizi
- Performans Güçleri Analizi ve
- Denge Analizidir.

6.4.1. SWOT Analizi
İşletme analizi ile işletmenin sahip olduğu kaynaklar ve yetenekler ile zayıf olduğu
alanları belirlemek mümkündür. Çünkü bu kaynak ve yetenekler analiz edilirken rakiplerle
mukayese edilir. Böylece, işletmenin rakiplerine göre üstünlük ve zayıflıklarını ortaya koymak
kolaylaşır. İşletmenin kendini bilmesi yeterli değildir. Çünkü sistemler yaklaşımında kabul
edildiği gibi işletmeler açık sistemlerdir. Bu nedenle içinde faaliyette bulunduğu çevreden
etkilenir. Genel çevre ve iş çevresinin incelenmesi sonucunda çevresel unsurların işletmeye
sağladığı fırsatlar ve ortaya çıkan veya çıkması muhtemel olan tehditler belirlenebilir. Bütün
bu bilgiler kullanılarak yapılan analiz SWOT analizi olarak adlandırılır.
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Rekabet üstünlüğü
FIRSATLAR

ÜSTÜNLÜKLER

Kısıtlılı
k
Durumun

TEHDİTLER

Dış Çevre Analizi

Korunması

Faaliyetleri Terk Etme

ZAYIFLIKLAR

İç Çevre Analizi

Şekil 6-1 SWOT Analizi
Kaynak: Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010, s.164.

Şekilden görülebileceği gibi dış çevrenin fırsatlar yaratması iç kaynaklarında üstünlüğe
sahip olan işletmelere rekabet üstünlüğü yaratır. Ancak fırsatların olduğu alanda işletmenin
zayıflıkları varsa bu fırsatlardan yararlanamayacağı için işletme açısından kısıtlılık oluşur. Öte
yandan kaynaklarıyla üstünlüklere sahip olan bir işletme çevrede tehditler ortaya çıksa dahi
mevcut durumunu koruyacak bir sistem geliştirebilir. Ancak dış çevrede tehditler ortaya
çıktığında yeterli kaynaklara sahip olmayan işletme faaliyetleri terk etmek zorunda kalabilir.
Şekil 6-2’de örnek bir SWOT matrisi yer almaktadır. Matrisin üst kısmında yer alan
hücrelerde işletmenin sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler yer alırken matrisin altında yer alan
iki hücrede ise, dış çevrenin getirdiği fırsat ve tehditler yer almaktadır. Bunlar, her işletmeye
göre değişim gösterir. Bazı çevresel unsurlar, bazı işletmeler için tehdit olarak görülürken aynı
koşullar bu alanlarda güçlü olan işletmeler için göründüğü kadar tehdit yaratmayabileceği gibi
fırsat olarak da görülebilir. Örneğin 2008 yılından beri etkisini hemen her ülkede az veya çok
gösteren küresel kriz bazı Türk işletmelerini etkilememiş hatta onların büyümesi için olanaklar
yaratmıştır.
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İşletmenin Üstün Yönleri

İşletmenin Zayıf Yönleri

1. Japon Teknolojisine Duyulan

1. Ürün Fiyatlarının Yüksekliği

Güven
2. Teknik Servis ve Satış Sonrası
Hizmetlerin Etkinliği

2.
Yurtdışında
Ürünlerin Bazı Arazi
Yetersiz Kalması

Geliştirilmiş
Koşullarında

3. Ürün Çeşitliliği, Sağlamlığı
ve Pil Ömrünün Uzun Olması

3. Sipariş Süresinin Uzun Olması

4.
Ölçüm
Hassasiyetinde
Ürünlerin %0,1 Hata Oranı ile Güvenilir
Olması

4. Dağıtım Kanalları Yetersizliği

5. Uzun süreli çalışanlar
Dış Çevredeki Fırsatlar
1. Konut Talebinin Sürekliliği

Dış Çevredeki Tehditler
1. İmar Planları ve Mevzuat
Yetersizliği

2. Yapılaşmada Teknolojinin
Benimsenmesi

2. Kredi
Yükselmesi

Faiz

3. Orta Vadeli Programda Yer
Alan GAP, DAP (Doğu Anadolu) ve
KOP (Konya Ovası) Projelerinin
Gerçekleşmesi Halinde Ortaya Çıkacak
İnşaat Yatırımları

3. Temel Ekonomik Göstergelerin
Etkisiyle Psikolojik Olarak Talebin
Daralması

4. Otoyol, Köprü ve Demiryolu
Yatırımlarının İnşaat Sektörüne Etkisi

4. Döviz Kurlarındaki Artış ve
Dengesizlik

5.Turizm, Alış Veriş Merkezi ve
Kamu Binaları İnşaatı İle Ortaya Çıkan
Potansiyel

5. Küresel
Daralması

Kriz

Oranlarının

ve

Talep

Şekil 6-2 SWOT matrisi

6.4.2. Performans Güçleri Analizi
SWOT analizindeki fırsat, tehdit, üstünlük ve zayıflık unsurlarını önem derecelerine
göre ve işletmenin genel veya belirli bir alandaki performans gücüne göre belirleyen bir
analizdir. Bu özelliği ile SWOT’un geliştirilmiş ve daha tercih edilen bir şeklidir.
Şekil 6-3 Performans güçleri analizini göstermektedir. Şeklin üst kısmında yer alan itici
unsurlar, işletmenin faaliyetlerini kolaylaştıran işletmenin başarılı olma yeteneğini arttıran
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unsurlardır. Engelleyen unsurlar ise, işletmenin zayıflıklarını ve dış çevreden gelen başarılı
olma yeteneğini azaltan unsurlardır.

İtici
unsurlar

Engelleyic
i unsurlar

Kaliteli
Markanın ürünler
bilinirliği

Teşviklerin
yetersizliği

Gelişen
teknoloji

Tedarik
süresinin
uzunluğu

Sektörün
büyüme hızı

Depre
m riski

Talebin
sürekliliği

İmar
planları ve
mevzuatın
yetersizliği

Standartlara
uygun
olmayan
yapılaşmanın
devam etmesi

Şekil 6-3 Performans Güçleri

6.4.3. Denge Analizi
İşletmenin çevresel unsurlarının ve yeteneklerinin işletme üzerindeki etkilerini göreceli
olarak belirten bir durum belirleme analizidir. Hem dış, hem de iç çevre analizinde
kullanılabilir.
Denge analizinde analizi yapılacak unsuru dengede tutmaya neden olan “yükselten
faktörler” ve “azaltan faktörler” belirlenir. Şekil 6-4 Denge analizini göstermektedir. SWOT
analizinde yer alan varsayımsal örneğimiz üzerinden giderek aşağıdaki şekilde bir Denge
Analizi yapılabilir.
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Azaltan
Faktörler
Deprem
riski

Piyasaya
giren
rakipler

Kredi
oranlarının
yükselmesi

Yapı ve ölçüm
denetimlerin
yetersizliği

Hâlihazır
Pazar Payı

Satış
sonrası
destek
Yükselten
Faktörler

Tecrübeli
personel

Lider
teknoloji

Marka
sadakati
Yazılım ve
donanımsal
yeterlik

Bu bölümde anlatılan tüm yöntemlerde yöneticilerin dış çevre ve işletmenin kendisine
ait verileri inceleyerek oluşturdukları analizler yer almaktadır. Bunların birçoğu analizlerle elde
edilen verilere dayanmakla birlikte yorumlanmasında kişisel yargılar (sübjektif) etkili olduğu
için dikkatle ele alınması gereken yorumlardır. Burada sübjektifliği azaltmak için mümkün
olduğunca tarafsız, ölçülebilir verile toplanmaya çalışılmalıdır.
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Uygulamalar

118

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerin içinde faaliyet gösterdiği çevredeki genel ekonomik koşullar, küresel
unsurlar, nüfus, sosyal değerler ve hayat tarzı, politik ve yasal koşullar, doğal çevre ve
teknolojik unsurlarda meydana gelen değişimler işletmelerin belirleyecekleri, uygulayacakları
stratejileri etkilediği gibi mevcut stratejilerde değişimi de zorunlu hale getirebilir. Bu nednele
işletmenin dış çevresini ve kaynaklarının sürekli olarak gözlemlenip, bilgi toplanması ve
incelenmesi gerekir. Çevresel durum belirleme matrisleri özellikle SWOT analizi, performans
güçleri analizi ve denge analizi bu çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Fırsat, tehdit, üstünlük ve zayıflık unsurlarını önem derecelerine göre ve işletmenin
genel veya belirli bir alandaki performans gücüne göre belirleyen analiz
aşağıdakilerden hangisidir.
a) SWOT analizi
b) Çevresel durum belirleme matrisi
c) Rekabet gücü analizi
d) Performans güçleri analizi
e) Denge analizi
2) İşletmenin çevresel unsurlarının ve yeteneklerinin işletme üzerindeki etkilerini
göreceli olarak belirten bir durum belirleme analizi aşağıdakilerden hangisidir?
a)
SWOT analizi
b)
Çevresel durum belirleme matrisi
c)
Rekabet gücü analizi
d)
Performans güçleri analizi
e)
Denge analizi
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) Çevresel durum belirleme matrisindeki çeşitli ana ve alt unsurlar için belirlenen
…………………ile ……………..nin çarpımı Çevresel Risk Derecesini belirler.
4) Çevresel unsurlarda meydana gelebilecek değişimin gerçekleşme olasılığına
……………….. denir.
5) Çevresel unsurda meydana gelecek değişimin işletmeyi etkileme derecesine
……………… denir.

Cevaplar: 1) d 2) e 3) olasılık derecesi-etki derecesi 4) olasılık derecesi 5)etki
derecesi

121

7. STRATEJİK SEÇENEKLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN
ARAÇLAR

122

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Büyük Ölçekten Yararlanma ve Öğrenme-Deneyim Etkisi
7.2. Portföy Analizi
7.2.1. BCG (Boston Consulting Group) Piyasa Payı Matrisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Büyük
ölçekten
yararlanmanın
işletmeye
sağladığı
stratejik
üstünlükleri açıklayabilmek
Öğrenme etkisinin stratejik
önemini
ve
sınırlarını
kavrayabilmek
Portföy analizinin kullanım
alanlarını
ve
yapısını
açıklayabilmek
BCG
açıklayabilmek
oluşturabilmek

matrsini
ve
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Anahtar Kavramlar
Büyük ölçekten yararlanma
Öğrenme Etkisi
Deneyim Etkisi
Portföy Analizi
BCG (Piyasa Payı )Matrisi
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Giriş
İşletmelerin dış çevrede ortaya çıkan fırsat ve tehditlerle işletmelerin sahip olduğu
kaynakların üstünlükleri ve zayıflıkları uygulanacak stratejinin seçiminde önemli rol oynar.
Önceki bölümlerde gerek dış çevrenin gerekse işletmenin sahip olduğu kaynaklar ve geliştirmiş
olduğu yeteneklerin belirlenmesi ve analizi için kullanılabilecek araç ve yöntemler detaylı
olarak anlatılmıştır. İşletmenin içinde bulunduğu koşullarda hangi seçeneklerin olduğunu
görebilmek ve bu seçeneklerin özelliklerini anlayabilmek için kullanılabilecek araçlar bu
bölümde anlatılacaktır. Bunlardan ilki büyük ölçekten yararlanma ve öğrenme-deneyim
etkileridir. Daha sonra ise, portföy analizinde kullanılabilecek araçlar anlatılacaktır.
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7.1. Büyük Ölçekten Yararlanma ve Öğrenme-Deneyim Etkisi
Büyük ölçek işletmelerin daha düşük birim maliyetlerle çalışmasına yardımcı
olmaktadır. Büyüklük tek başına maliyetlerin düşmesine neden olmaz ancak, işletmelere
fırsatlar yaratır. Büyük ölçeğin yarattığı fırsatları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
-

Büyük işletmelerde üretim için kullanılan hammadde ve malzeme alımı büyük
miktarlarda yapıldığı için işletmenin pazarlık gücü artmakta, bu işler için ihtisaslaşmış
işgücü kullanılmakta ve bu sayede ucuz alım yapılabilecek kaynakların bulunması
mümkün olmaktadır. Bütün bunların yanında nakliye avantajı sağlanması mümkündür.

-

Büyüklük pazarlama, yönetim, AR-GE, hizmet maliyetinin düşmesine neden
olmaktadır.

-

Büyük işletmelerde birim başına düşen işletme maliyetleri ve yatırım maliyetleri düşer.

Yukarıda sayılmış olan bu fırsatlar başarılı bir şekilde kullanılırsa işletmenin rakiplerine
oranla başarılı olma yeteneği yükselir.
Öğrenme ve deneyim büyük ölçekte olduğu gibi birim maliyetleri düşürücü etkiye
sahiptir. Ancak, öğrenme ve deneyim etkileri işletmede yüksek nitelikli ve uzun süreli çalışanın
varlığı söz konusu olduğunda geçerli olmaktadır.
Öğrenme ve deneyim etkisinin ortaya çıkma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-

Aynı işi tekrarlayan çalışanlar işi öğrenmekte ve işgücünün etkinliği artmaktadır. Bu
özellikle işgücü yoğun sektörlerde ayırıcı bir özellik olarak karşımıza çıkar.

-

İşte uzmanlaşma, etkin çalışma yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

-

Deneyim arttıkça makine ve teçhizat daha verimli kullanılmaktadır.

-

Deneyim arttıkça üreticiler daha farklı, ucuz ve daha verimli hammadde kaynakları
bulabilmektedir.

-

Deneyim arttıkça mamuller standartlaştırılabilmektedir. Bu işçilerin işini kolaylaştırır.

-

Deneyim ile birlikte mamul tasarımı etkin hale gelebilmektedir.

128

Öğrenme ve deneyim etkileri ile büyük ölçek farklı unsurlardır. Bunların bir arada
olması gerekmez.
Deneyim etkilerinin olduğu sanayi dalında lider olmak önemlidir. Bu piyasalara en yeni,
en etkin ve en büyük tesislerle giren işletmeler daha başarılı olur.
Deneyim etkilerinden yararlanmak işletmenin teknolojik yenilikler getirmesine ve
pazarlama fonksiyonlarını da geliştirmesine yardımcı olacaktır.
Deneyim etkileri yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile önemsiz hale gelebilir. Bu
nedenle maliyet düşüşünü sağlayan etkinin ne olduğu iyi araştırılmalı ve bu unsuru korumak
için önlemler alınmalıdır.

7.2. Portföy Analizi
Farklı nitelikteki stratejik işletme birimlerinden oluşan şirketlerde veya birden fazla mal
veya hizmet üreten, bu mal ve hizmetleri birbirinden farklı pazarlarda satan işletmelerin strateji
belirleyebilmesi biraz daha karmaşık olabilmektedir. Her mal ve hizmet farklı stratejilerin
uygulanmasını gerektirebilir. Bu durumda işletmenin elindeki kaynakları etkin olarak
kullanabilmek ve değişik stratejileri aynı anda uygulayabilmek için yararlanılan analiz
yöntemlerinden biri de portföy analizidir. Portföy analizi işletmenin ürettiği mamuller arasında
portföyün en iyi performansını sağlayacak nakit akışlarını dengelemeyi amaçlar.
-

BCG (Boston Consulting Group) Piyasa Payı Matrisi

-

Yönlendirici Politika (GE Trafik Işıkları) Matrisi

-

Mamul/Pazar

Değerlendirme

Matrisi

(Hofer

Analizi),

portföy

analizinde

kullanılabilecek olan matrislerden bazılarıdır.

7.2.1. BCG (Boston Consulting Group) Piyasa Payı Matrisi
BCG tarafından 1960 yıllarda geliştirilen bu matris pazarlama, ve yatırım stratejilerinin
geliştirilmesinde yol göstericidir. Piyasa Payı matrisinde satış büyüme hızı ve göreli piyasa payı
arasındaki ilişki göz önünde bulundurulur. 2X2 dört hücreli bir matris oluşturulur.
BCG matrisi, işletmelerin pazar payları ile pazarın büyüme hızını ilişkilendirerek
bunların göreli olarak nakit akışları üzerindeki etkisini göstermektedir.
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Bir Mamulde Firmanın Toplam Satışları
Göreli Piyasa Payı =
En Büyük Rakibin Toplam Satışları
Yatay eksende göreli piyasa payı yer alır. Göreli piyasa payı 1 den büyük olan alanlarda
işletme sektörün lideri konumundadır. Göreli piyasa payı 1’den küçükse bu mamullerin
piyasada zayıf konumda olan mamuller olduklarını söylemek mümkündür.
Matrisin dikey ekseninde enflasyona göre düzeltilmiş pazar büyüme hızı yer alır. Dikey
eksen sektörün yüksek ve düşük büyüme hızlarını gösterecek şekilde ikiye bölünür. Bu ayırım
yapılırken kullanılabilecek kriterlerden biri de GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) olabilir.
GSYH artışından daha büyük bir artış yüksek daha düşük artış ise düşük büyüme hızı olarak
alınabilir.
Dört hücreli matriste ürünler veya stratejik işletme birimleri dairelerle gösterilir. Her
dairenin büyüklüğü o ürün veya SİB’in şirket portföyündeki göreli önemini göstermektedir.
Yüksek
Sorunlular

Yıldızlar
Pazar Büyüme Hızı

Nakit Yaratıcılar
(Nakit İnekleri)

Bağımlılar

Düşük
Yüksek

1,0

Düşük

Göreli Piyasa Payı
Şekil 7-1 BCG Piyasa Payı Matrisi
Kaynak: Esin Ergin; İşletme Politikası, Der Yayınları, İstanbul, s.105
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Şekil 7-1’de görülen Piyasa Payı Matrisinin sağ tarafı göreli piyasa payı düşük ürünlerin
veya SİB’lerin yer aldığı alanı göstermektedir. Matrisin sağ tarafında ise göreli piyasa payı
yüksektir.
Matrisin üst tarafında satış büyüme hızı yüksek, alt tarafında ise satış büyüme hızı
düşüktür.
BCG Piyasa Payı matrisinde yer alan hücrelere göre sınıflandırılan mamul veya SİB’leri
detaylı olarak incelemekte yararlı olacaktır.
Bağımlılar: Matrisin sağ alt köşesinde yer alırlar. Satış büyüme hızı düşük göreli piyasa
payı da düşük olan ürünler veya SİB’lerdir. Bağımlılar uzun dönemde çekici nakit akışları
yaratma konusunda yetersizdir. Mevcut durumlarını koruyacak veya güçlendirecek bir strateji
için yeteri kadar nakit üretemezler.
Bağımlılar için stratejik seçenek hasat veya tasfiye olarak önerilir. Burada amaç,
işletmenin zarar etmesini önleyerek buraya bağlanan kaynakları daha iyi alanlarda
değerlendirmektir.
Sorunlular: Satış büyüme hızları yüksek ancak göreli piyasa payı düşük olan ürünler
veya SİB’lerdir. Bunlar matrisin sağ üst köşesinde yer alırlar. Hızlı büyümenin ve ürün/süreç
geliştirmenin yeni yatırımlar gerektirmesi nedeniyle nakit ihtiyaçları yüksektir.
Sorunlularda iki stratejik seçenek söz konusudur. Bunlardan birincisi saldırgan büyüme
stratejisi uygulamaktır. Bu seçenek, çekiciliği yüksek bir sorunlunun deneyim etkisi ve ölçek
ekonomisinden yararlanabileceği durumlarda kullanılabilir. Böylece, önce yıldız sonra nakit
yaratıcı olma olasılığı ortaya çıkabilir.
İkinci seçenek ise pazardan çekilmektir. Deneyim etkisi ve ölçek ekonomisi ile lideri
yakalamak mümkün değilse pazardan çekilmek en iyi seçenek olarak görülmelidir.
Yıldızlar: Yüksek Pazar büyüme hızına sahip piyasalarda göreli piyasa payı yüksek
olan ürünler veya SİB’lerdir. Matrisin sol üst köşesinde yer alırlar.
Mevcut durumlarını korumak için üretim tesislerini genişletmek ve çalışma sermayesi
olarak kullanmak için önemli miktarda nakit ihtiyacı duyarlar. Zaman zaman kendi nakit
girişleri ihtiyaçlarını karşılayamayabilirler. Bu nedenle nakit ihtiyaçlarını nakit yaratıcılardan
karşılayabilirler.
Başarılı yıldızlar nakit yaratıcılara dönüşür. Başarısız ve yeteri kadar nakit akışı
sağlayamayanlar sorunlu haline dönüşebilir.
Nakit Yaratıcılar: Matrisin sol alt köşesinde yer alan düşük satış büyüme hızı ve
yüksek göreli piyasa payına sahip olan ürünler veya SİB’lerdir. Yeni yatırımlar yapması
gerekmeyen, mevcut durumlarını korumak için daha az sermaye yatırımına ihtiyaç duyan nakit
yaratıcılar işletmenin temel taşlarını oluşturur.
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Nakit yaratıcılar, sorunlular ve yıldızlar için gerekli olan kaynakları yaratırlar. Bu
nedenle işletme için çok değerlidirler.
Matris üzerindeki mamuller gerek piyasalardaki değişimler gerek uygulanan stratejiler
sonucunda yer değiştirebilirler. Matristeki ideal durum sorunluların yapılan yatırımlarla yıldız
haline gelmesi daha sonra bunların nakit yaratıcılar haline dönüşmesini sağlamaktır. Şekil 72’de optimum nakit akışı gösterilmektedir.

Yüksek
Sorunlular

Yıldızlar

Büyük Olumsuz
Nakit Akışı

Pazar Büyüme Hızı Orta
+ veya –
Nakit Akışı
OPTİMUM NAKİT AKIŞI
OP
Nakit Yaratıcılar
(Nakit İnekleri)

Bağımlılar
Orta
+ veya –
Nakit Akışı

Büyük Olumlu
Nakit Akışı
Düşük
Yüksek

1,0

Düşük

Göreli Piyasa Payı
Şekil 7-2 Optimum Nakit akışı
Kaynak: Esin Ergin; İşletme Politikası, Der Yayınları, İstanbul, s.108.

BCG Piyasa Payı Matrisine göre bir işletmenin elinde mutlaka bir nakit yaratıcı, bir
yıldız, birkaç sorunlu ve çok az sayıda bağımlı mamul olmalıdır.
Piyasa payı matrisine yönelik eleştiriler bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür.
-

Matrisin yüksek-düşük sınıflandırması yeteri kadar hassas değildir ve karlılığı tek bir
kriterle değerlendirmek sınırlı bir yorum yapılmasına neden olmaktadır.

132

-

Değerlendirmede yalnızca iki faktörün ele alınması ürünler arasında sinerji, rekabet
üstünlüğü, risk gibi önemli stratejik faktörlerin göz ardı edilmesine neden olmaktadır.

-

Matris çapraz ürünler arasında yatırım oranı karşılaştırmalarına izin vermez. Matrise
göre yıldızlar nakit yaratıcılardan her zaman daha iyidir.

-

Piyasa payı matrisi, mamul ve hizmetleri yalnızca en büyük rakip karşısında
değerlendirmektedir. Piyasa büyüme hızının yüksek olduğu durumlarda küçük paya
sahip ancak hızlı büyüyen rakiplere dikkat edilmelidir.

-

Bir sanayinin çekiciliğini sadece büyüme hızına bağlamak mümkün değildir.
Piyasa payı rekabetçi üstünlük saptamada kullanılabilecek kriterlerden yalnızca biridir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir işletmenin sahip olduğu yetenekler sadece varlıklarından oluşmaz. İşletmenin sahip
olduğu bilgi ve deneyim önemli bir rekabet üstünlüğüdür. Aynı zamanda büyük olmanın ve
daha fazla üretimin işletmenin pazarı etkilemesinde rekabet gücü yaratmaktadır. İşletmeler her
zaman tek mal ya da hizmet üretimi ile uğraşmaz. Birbirinden farklı özelliklerde mal veya
hizmet üretimi mümkündür. Özellikle holding yapılanmalarında şirket gruplarında bu yaygın
bir durumdur. Aynı anda birden fazla mal veya hizmet üretip sunan işletmelerde kaynakların
kullanımında ve dağıtımında nasıl davranılması gerektiğine karar verebilmek için
kullanılabilecek araçlardan biri de portföy analizidir. Portföy analizinde eski bir yöntem
olmasına rağmen yaygın kullanılan BCG matrisidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçeğin yarattığı olumlu etkilerden biri değildir?
a) Hammadde alımında işletmenin pazarlık gücü artar.
b) Aynı işin sürekli olarak tekrarlanması işin öğrenilmesini sağlar.
c) Büyüklük pazarlama, yönetim, AR-GE, hizmet maliyetlerini düşürür.
d) Birim işletme ve yatırım maliyetleri düşer.
e) Ucuz işgücü maliyetleri ortaya çıkabilir.
2) Satış büyüme hızları yüksek ancak göreli piyasa payı düşük olan ürünler veya
SİB’ler aşağıdakilerden hangisidir.
a) Nakit yaratıcılar
b) Bağımlılar
c) Sorunlular
d) Stratejik işletme birimi
e) Yıldızlar
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) ……………..işletmenin ürettiği mamuller arasında portföyün en iyi performansını
sağlayacak nakit akışlarını dengelemeyi amaçlar.
4)………………işletmenin bir mamuldeki toplam satışlarının en büyük rakibin toplam
satışlarına bölünerek bulunur
5) ……………: Yüksek Pazar büyüme hızına sahip piyasalarda göreli piyasa payı
yüksek olan ürünler veya SİB’lerdir.

Cevaplar: 1) b 2) c 3) Portföy analizi 4) Göreli piyasa payı 5) Yıldızlar
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8. TEMEL STRATEJİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Büyüme Stratejileri
8.1.1. Mevcut İşin Tanımını Değiştirmeden Geliştirilen Büyüme Stratejisi
8.1.2. Mevcut İşin Tanımını Değiştirerek Büyüme Stratejisi
8.1.2.1. İşletmenin Ürettiği Mal ve Hizmetlere Yeni Mal ve Hizmetler Eklenmesi;
8.1.2.2. İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Pazarlara Yeni Pazarlar Eklenmesi
8.1.2.3. Mevcut Üretim ve Operasyon Faaliyetleri ve Süreçlerine Yenilerinin
Eklenmesi
8.2. Durağan (Dengeli Büyüme) Stratejiler
8.3. Küçülme Stratejileri
8.4. Karma Stratejiler
8.5. Temel Stratejilerin Alt Grupları

.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İşletmenin
temel
stratejilerinin
neler
olabileceğini açıklayabilmek
ve seçebilmek
Büyüme
stratejilerinde
alternatif yöntemlerin neler
olabileceğine
karar
verebilmek
Mevcut durumu koruyacak
durağan stratejilerin ve
gerileme
küçülme
stratejilerinin ne zaman ve
nasıl
kullanılabileceğini
açıklayabilmek
Karma stratejiler ve Temel
Stratejilerin alt gruplarına
karar verebilmek
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Anahtar Kavramlar
Temel Stratejiler
Büyüme Stratejileri
Dengeli Büyüme (Durağan ) Stratejiler
Gerileme-Küçülme Stratejileri
Karma Stratejiler
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Giriş

Stratejistler gerekli olan verileri toplayıp, analiz ettikten sonra burada elde ettiği
sonuçlara göre alternatif stratejiler geliştirmelidir. Alternatifler geliştirebilmek için ise,
seçeneklerin neler olduğunun bilinmesi gerekir. Temel stratejiler, şirketin uzun vadeli
karlılığını maksimize etmek için büyüme ve gelişmeyi nasıl yönetmeliyiz? Sorusuna yanıt arar.
Temel stratejiler, işletmenin veya çeşitli iş birimlerinin amaçlarına ulaşabilmeleri ve pazarda
rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için yapılaması gereken işler ve faaliyetlerle ilgilidirler.
İşletmelerde temel strateji olarak dört stratejiden bahsetmek mümkündür. Bunlar;
büyüme, dengeli (durağan) büyüme, gerileme küçülme ve karma stratejilerdir. Bu bölümde
temel stratejiler detaylı olarak incelenecektir.
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8.1. Büyüme Stratejileri
İşletmelerin mevcut pazar payını arttırmak, daha fazla mal veya hizmet üretmek ve
satmak, daha kaliteli ürünler üretmek, yeni pazarlara girmek amacıyla uygulanan stratejiler
büyüme stratejileridir. Büyüme nitelik ve nicelik olarak artışı ifade eder.
Niceliksel büyüme: işletmenin sahip olduğu varlıklarında, pazar payı, müşteri sayısı,
ürün çeşitliliği, çalışan sayısı, sermaye miktarı, kapasite gibi pek çok değişik unsurda meydana
gelen sayısal (niceliksel) artışı ifade eder.
Niteliksel büyüme: işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerde, işletmenin fonksiyonlarında
ortaya çıkan kalite artışını ifade eder. İşletmenin sahip olduğu unsurlara ilişkin niteliksel
değişimi takip etmek, değişimi ölçmek için kullanılan pek çok yöntem olmasına rağmen
niteliksel büyümenin tam anlamıyla sayısal olarak ifade edilmesi oldukça güçtür.
Büyüme stratejileri, işletmenin ürettiği ve sattığı mamul veya hizmetlerin piyasa
koşullarına bağlı olarak atak stratejiler ve korunma amaçlı stratejiler olarak iki grupta ele
alınabilir.
Atak stratejiler; işletmelerin saldırgan bir biçimde gerek nitelik gerek nicelik olarak
büyümeleri için kullandıkları stratejilerdir. Bu stratejiler proaktif stratejilerdir.
Korunma amaçlı stratejiler; büyüyen piyasalarda işletmelerin mevcut durumlarını
koruyabilmek amacıyla uyguladıkları stratejilerdir. Bu stratejilerde işletmenin değişen
koşullara uyum göstermek için uyguladığı stratejiler söz konusudur ve reaktif stratejiler olarak
karşımıza çıkarlar.
Şirketler büyüme stratejilerini iki temel nokta üzerinde geliştirebilir. Bunlar: Mevcut
işin tanımını değiştirmeden geliştirilen büyüme stratejisi, mevcut işin tanımını değiştirerek
büyüme stratejisi olarak ifade edilebilir.

8.1.1. Mevcut İşin Tanımını Değiştirmeden Geliştirilen Büyüme
Stratejisi
İşletme, mevcut faaliyetlerinde, üretilen ürün ve hitap edilen pazarlarında değişiklik
yapmadan büyümeyi gerçekleştirmek için çabalayabilir. Mevcut faaliyetlerde değişiklik
yapılmadan satışların ve karların arttırılmasına odaklanan bir stratejidir. Genellikle tek mal
veya tek bir sanayi üzerinde uzmanlaşmış şirketlerde görülür. Bu stratejide tüketicilerin satın
alma miktar ve sıklıkları arttırılmaya çalışılır. Buradaki amaç, mevcut çalışma konularında
faaliyete devam etmek ancak bunların hızını ve etkinliğini değiştirmektir.
İşletme bu stratejiyi uygulayabilmek için:

144

-

Mevcut ürünlerde kullanım geliştirmeleri yapar. Yalnızca bebeklerin kullanması için
üretilen bir şampuanın koruyucu etkisi, yumuşaklığı ve sahip olduğu ph derecesi
nedeniyle günlük kullanıma uygun olduğunun anlatılması böylece en azından bebeği
için şampuan alan annenin ve belki de evdeki diğer yetişkinlerin bu şampuanı
kullanmasını sağlayarak, satışların arttırılması buna örnek olarak verilebilir.

-

Yeni pazarlara girmeden, mevcut pazarlara daha etkin girişimler yapar. İşletme mevcut
Pazar içinde yer alan potansiyel müşterilerini gerçek müşterileri haline getirecek
çalışmalar yapabilir. Aynı pazarda hedef kitle içine alınmamış olan kitle işletmenin
hedef kitlesi olarak belirlenerek onlara ulaşılmaya çalışılabilir.

-

Yeni üretim yatırımı ve süreçler eklemeden mevcut faaliyetlerin kapasitesini arttırır.
Örneğin: fazla mesai yaparak veya tek vardiya sisteminden çift vardiya sistemine
geçerek yeni yatırım yapmadan işletmenin üretim yeteneğini arttırması mümkündür.

Bu stratejinin başarılı olabilmesi için bazı koşulların varlığı gerekir. Bunlar:
-

Hızlı büyüyen piyasalarda deneyim etkisi ve büyük ölçekten yararlanma

-

Güçlü mamul

-

Mamulün hayat seyrinde gelişme aşamasında olması

-

İşletmenin iç kaynaklarındaki üstünlükler

-

Liderin atak stratejiler uygulamaktan kaçınmasıdır.

8.1.2. Mevcut İşin Tanımını Değiştirerek Büyüme Stratejisi
İşletme, mevcut işin tanımını değiştirerek büyüme stratejisi uygulamak istediğinde
faaliyetlerini bu yapıya uygun bir şekilde düzenlemelidir. Büyümeyi bu şekilde gerçekleştirmek
isteyen işletmeler:
-

Ürettiği mal ve hizmetlere yeni mal ve hizmetler,

-

Faaliyette bulunduğu pazarlara yeni pazarlar,

-

Mevcut üretim ve operasyon faaliyetleri ve süreçlerine yenilerini ekler.
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İşletme mevcut işin tanımını değiştirerek büyümeyi kendi kaynakları ile yapabileceği
gibi, birleşmeler, satın almalar, ortak girişimler yoluyla büyüme stratejileri de uygulanabilir.

8.1.2.1. İşletmenin Ürettiği Mal ve Hizmetlere Yeni Mal ve Hizmetler
Eklenmesi;
İşletme, yeni mamul ve hizmetler geliştirilerek çeşitlendirme yapılabileceği gibi dikey
birleşmeler yoluyla da çeşitlendirme gerçekleştirilebilir. İşletme geriye doğru veya ileriye
doğru dikey birleşmeler yapabilir. Örneğin, konfeksiyon üretimi yapan bir işletmenin kumaş
aldığı tedarikçisiyle veya kumaş üretimi yapan bir üretici ile birleşmesi geriye doğru dikey
birleşmeye örnek olarak verilebilir. Beyaz eşya üreticisinin ürettiği ürünleri tüketicilere
ulaştıran teknoloji marketi ile birleşmesi ise ileriye doğru dikey birleşmeleri ifade eder. Yani
işletmeyi hammadde kaynaklarına yaklaştıran birleşmeler geriye doğru dikey birleşmeler,
işletmeyi tüketiciye yaklaştıran birleşmeler ise, ileriye doğru dikey birleşmeleri oluşturur.
İşletme birleşmeler olmadan da kendi kaynakları ile yeni mamul veya hizmetler
geliştirebilir. Örneğin mavi jeans öncelikli olarak uzun yıllar sadece kot kumaşı üreten bir
işletme iken sonrasında pantolon üretimine başlaması, günümüzde ise yalnızca kot kumaşından
ürünler değil, hem değişik yaş grupları hem de değişik ürün gruplarını üretip, satan işletme
haline gelmiş olması buna iyi bir örnek olarak verilebilir.
Yeni mamul ve hizmetler için yeni piyasalar gelişirse şirket hizmet geliştirme
aşamasında bundan da yararlanmalıdır. Örneğin: Apple, Samsung Önceleri bilgisayar
üretiminde uzmanlaşan Apple geliştirdiği ipodlar ile gençlerin kullandığı mp3 lere yeni bir şekil
vermiş, ipodlar üzerinde uyguladığı ve geliştirdiği her türlü işlemin ekran yüzeyine dokunarak
yapıldığı işletim sistemini sonradan cep telefonlarında kullanarak yepyeni pazarlar yaratmıştır.

8.1.2.2. İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Pazarlara Yeni Pazarlar
Eklenmesi
İşletme faaliyet gösterdiği pazarların çeşitlendirilmesi bu stratejide önemlidir. İşletme o
güne kadar faaliyet göstermediği farklı coğrafi bölgelere yönelebilir. Örneğin sadece Marmara
bölgesinde faaliyet gösteren işletme İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya açılabilir.
Yalnızca ulusal pazarlara hitap eden işletme uluslararası alanda faaliyet göstermeye
başlayabilir. Bu pazarlar işletmenin büyümesi için gerekli olanaklara kavuşmasında etkili
olabilir.
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8.1.2.3. Mevcut Üretim ve Operasyon Faaliyetleri ve Süreçlerine
Yenilerinin Eklenmesi
Belirli bir üretim veya operasyon faaliyetinde bulunan işletmenin yeni alanlara girmesi
sonucunda oluşan büyüme bu tür bir büyümedir. Örneğin turizm yatırım olan otel işletmeciliği
yapan bir işletmenin kendi faaliyet alanı ile ilintili olan seyahat acentesi açması veya
karayolunda otobüs taşımacılığı yapan işletmenin yeni yatırımlarla deniz yolu veya karayolu
taşımacılığı alanlarında da faaliyet göstermesi faaliyet ve süreçlere yenilerinin eklenmesi
yoluyla büyümeye örnek olarak verilebilir. Bu büyüme, dikey veya yatay olabilir.
Dikey büyüme; Üretim girdilerinin işletme içinde geliştirilmesi veya dağıtım
kanallarının oluşturulmasıdır.
Yatay büyüme; mevcut mal veya hizmetlerden tamamen farklı mal veya hizmetlerin
eklenmesidir.

8.2. Durağan (Dengeli Büyüme) Stratejiler
Durağan stratejilerde amaç; mevcut durumun korunmasıdır. Bu strateji,
-

Dış çevrenin hızla değişmediği

-

İşletmenin içinde bulunduğu sanayi dalının koşullarının uzun süre iyi olduğu

-

Dış ekonomik koşullar durgun olduğunda etkili olabilen bir stratejidir.

İşletme;
-

Mevcut mal ve hizmetlerde, paket, tasarım, tat, vb. küçük değişikliklerde bulunarak

-

Pazarlarda tutundurucu, hatırlatıcı reklamlar yaparak

-

Mevcut üretim ve operasyonlarda güncel teknoloji ile uyum sağlayarak ve küçük
iyileştirmeler yaparak, durumunu sürdürür.

Durağan stratejilerde dört alt strateji vardır:
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-

Yavaş Büyüme; Büyüme hızının enflasyona göre düzenlenmesidir. Tutucu ve düşük
riskli bir stratejidir. İşletmenin başarılı olduğu ve başarının mevcut koşullarda devam
edeceği görüşü bulunduğunda uygulanır.

-

Kar veya Hasat; Kısa dönemde nakit girişleri ve kârı arttırmayı hedefler. Genellikle
bir ürünü piyasadan çekmeden önce uygulanır. Elde edilen nakit başka ürünlerin
desteklenmesinde kullanılabilir.

-

Duraklamak için Büyümeyi Yavaşlatmak; Büyümeden dengeli büyüme stratejisine
geçerken kullanılır. Amaç iç etkinliği sağlamaktır. Özellikle çevresel değişimlere
yapısal olarak uyum gösteremeyen işletmelerin veya bazı nedenlerle aşırı derecede ve
hızlı büyümüş ancak buna uygun organizasyon yapısı oluşturamamış işletmelerin
büyümeye ara verip öncelikli olarak iç etkinliklerini sağlamaya çalıştıkları, daha sonra
mevcut yapılarını korumaya çalışacak işletmeler için gerekli olabilecek bir stratejidir.

-

Yaşamı Sürdürme; Bu stratejide işletme yalnızca faaliyetlerini sürdürür. İşletme
büyümek veya küçülmek için herhangi bir çalışma yapmaz.

8.3. Küçülme Stratejileri
Stratejik seçenekler içerisinde belirlenmesi ve uygulanması en zor olan seçenek
küçülme stratejileridir. Bu stratejinin seçilmesi hem hissedarlar, hem de yöneticiler için zordur.
Ancak:
-

İşletmenin piyasa payı/satışlarının yetersiz olduğu

-

Başka alanlarda daha iyi yatırım olanaklarının mevcut olduğu

-

Yeni teknolojiler için yeterli kaynak bulunmadığı

-

Birleşme sonrası uyumsuzluk gösteren bölüm veya birimlerin olduğu durumlarda,
başvurulan bir stratejidir

Küçülme Stratejileri iki ana grupta toplanabilir: Bunlar tasarruf stratejisi ve Kısmi
tasfiye ve Tam tasfiye stratejileridir.
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Tasarruf Stratejisi: İşletmenin olumsuz finansal durumunun düzeltilmesi için,
verimsiz faaliyetlerin gözden geçirilerek onları tekrar verimli duruma getirebilmek amacı ile
işletme içine dönük olarak uygulanan bir stratejidir.
Kısmi Tasfiye ve Tam Tasfiye Stratejileri: İşletmenin başarılı olamayan
faaliyetlerinin veya bölümlerinin kısmen veya tamamen terk edilmesi yolu ile uygulanan
stratejilerdir.
Küçülme stratejileri mevcut işin tanımını değiştirerek küçülme ve mevcut işin tanımını
değiştirmeden küçülme olarak iki grupta ele alınabilir.

8.3.1. Mevcut İşin Tanımını Değiştirerek Küçülme Stratejisi
Mevcut işin tanımını değiştirerek küçülme stratejisini uygulamak isteyen işletmeler
aşağıdaki seçenekleri kullanabilir.
- İşletme faaliyette bulunduğu mal ve hizmetlerinden bir

kısmını

veya

tamamını,

geçici olarak veya sürekli olarak terk eder.
- Faaliyette bulunduğu pazarlardan bir kısmını geçici veya sürekli olarak terk eder ve
pazardan geri çekilir.
- Mevcut üretim ve operasyon faaliyetlerinden veya süreçlerinden bir kısmını geçici
veya sürekli olarak terk eder.

8.3.2. Mevcut İşin Tanımını Değiştirmeden, Faaliyetlerin Hızını ve
Etkisini Değiştirerek Küçülme Stratejisi
Bazen işletmeler küçülme stratejisini uygularken mevcut işlerinin sayısını ve çeşidini
azaltma yoluna gitmez. Bu işletmeler aşağıda belirtilen biçimlerde küçülme çabaları gösterirler.
- İşletme mevcut mal ve hizmetlerini hiçbir şekilde terk etmez, ama bu mal ve
hizmetlerde hiçbir geliştirme yapmaz.
- İşletme mevcut pazarlarını terk etmez, ancak bu pazarlardaki faaliyetlerini azaltarak
bilinçli bir şekilde pazar payının küçülmesine neden olur.
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- İşletme mevcut üretim ve operasyon faaliyetlerini terk etmez, ancak bunların
kapasitelerini düşürerek bir daralma veya küçülme uygulayabilir.

8.4. Karma Stratejiler
Karma stratejiler işletmenin temel stratejilerin birkaçını aynı zamanda izlemesi veya
kullanması ile oluşan strateji türüdür. Özellikle birden fazla mal veya hizmet üreten işletmeler
veya bünyesinde birden fazla SİB (stratejik iletme birimi) bulunduran şirketler bu stratejiyi
uygulayabilmektedir.
-

İşletmenin farklı çevrelerde faaliyet göstermesi

-

Dış çevrelerin farklı hızlarda değişmesi

-

Ürün ya da hizmetlerin farklı yaşam evrelerinde bulunmaları, karma stratejinin
uygulanma koşulları arasında yer alır.

8.5. Temel Stratejilerin Alt Grupları
Temel stratejiler uygulanırken değişik uygulamalar bunlara ait alt grupları ortaya
çıkarır. Bunlar:
- Bağımsız(iç) ve Bağımlı(Dış) Temel Stratejiler
- İlişkili ve İlişkisiz Temel Stratejiler
- Yatay ve Dikey Temel Stratejiler
- Aktif ve Pasif Temel Stratejiler olarak gruplandırılabilir.

Bağımsız (iç) Temel Stratejiler; İşletmenin, tamamen kendi varlık ve yeteneklerine
dayanarak, başka bir işletmenin desteği ve ilişkisi olmadan, bağımsız bir ana strateji
uygulamasıdır.
Bağımlı (Dış) Temel Stratejiler; İşletmenin, dış çevreden başka bir işletmenin desteği
ile veya onunla birlikte veya ilişkili olarak bir strateji uygulamasıdır.
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İlişkili Temel Stratejiler; İşletmenin, temel stratejilerini kendi mevcut iş kolunda
(sektöründe) benzer mal ve hizmetler, pazarlar, üretim faaliyet ve süreçleri ile ilgili olarak
uygulamasıdır.
İlişkisiz Temel Stratejiler; İşletmenin, temel stratejiyi hâlihazırda yaptığı işin
tanımının dışında kalan farklı ürün, pazar ve süreçlerle kendisine yabancı farklı bir işkolunda
uygulaması.
Yatay Temel Stratejiler; İşletmenin hali hazırda faaliyette bulunduğu ürün ve pazar
ile üretim ve operasyon etkinliklerine veya süreçlerine tamamlayıcı ürün, pazar ve süreçlerin
eklenmesi durumunda oluşmaktadır.
Dikey Temel Stratejiler; Genellikle işletmenin üretim ve operasyon faaliyetleri ve
süreçleri ile ilgili uygulamaları kapsar.
Aktif Temel Stratejiler; Dış çevreyi etkilemeye yönelik, atak ve proaktif tutum ve
davranışlarla uygulanan genel stratejiler.
Pasif Temel Stratejiler; Dış çevreden gelen uyarılar nedeni ile uyumlu, yavaş ve
reaktif tutum ve davranışlarla uygulanan genel stratejiler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Temel stratejiler, işletmenin veya çeşitli iş birimlerinin amaçlarına ulaşabilmeleri ve
pazarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için yapılaması gereken işler ve faaliyetlerle
ilgilidirler. Bu stratejileri dört grupta ele almak mümkündür. Bunlar; büyüme stratejisi, dengeli
büyüme (durağan) stratejiler, gerileme küçülme stratejileri ve karma stratejilerdir. Bu
stratejilerin her birinin ilişkili, ilişkisiz, bağımlı, bağımsız, yatay, dikey olmak üzere alt
stratejileri de bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) İşletmenin, tamamen kendi varlık ve yeteneklerine dayanarak, başka bir işletmenin
desteği ve ilişkisi olmadan, bağımsız bir ana strateji uygulaması aşağıdakilerden
hangisidir?
a) İlişkili temel strateji
b) İlişkisiz temel strateji
c) Bağımsız temel strateji
d) Aktif temel strateji
e) Pasif temel strateji
2) Duraklamak için büyümeyi yavaşlatmak hangi temel stratejinin alt stratejisidir?
a) Büyüme
b) Dengeli büyüme
c) Karma
d) Gerileme Küçülme
e) Bağımlı temel strateji
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)………………..; İşletmenin, temel stratejiyi hâlihazırda yaptığı işin tanımının dışında
kalan farklı ürün, pazar ve süreçlerle kendisine yabancı farklı bir işkolunda
uygulaması.
4)…………………; Genellikle işletmenin üretim ve operasyon faaliyetleri ve süreçleri
ile ilgili uygulamaları kapsar.
5…………………..; Dış çevreden gelen uyarılar nedeni ile uyumlu, yavaş ve reaktif
tutum ve davranışlarla uygulanan genel stratejiler.
Cevaplar:1) c 2) b 3) İlişkisiz Temel Stratejiler 4) Dikey Temel Stratejiler 5) ) Pasif Temel
Stratejiler
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9. KURUMSAL STRATEJİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Strateji Hiyerarşisi
9.2. Kurumsal Stratejiler
9.2.1. Çeşitlendirme Stratejisi
9.2.1.1. Çeşitlendirme Biçimlerine Göre İşletmeler
9.2.1.2. Uygulama Biçimine Göre Çeşitlendirme Stratejileri
9.2.2. Çekilme Stratejisi
9.2.2.1. Tasarruf Stratejisi
9.2.2.2. Kısmi Tasfiye Stratejisi
9.2.2.3. Tam Tasfiye Stratejisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Strateji
hiyerarşisini
açıklayabilmek
Kurumsal
stratejilerin
çeşitleri
ve
uygulanma
koşullarını kavrayabilmek
Çeşitlendirme stratejilerini
belirleyebilmek
Tasarruf
ve
tasfiye
stratejilerinin özellikleri ve
uygulanma
biçimlerini
açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Kurumsal stratejiler
Çeşitlendirme stratejileri
Çekilme stratejileri
Tasfiye stratejileri
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Giriş

Temel stratejiler, her yönetim düzeyinde belirlenen ve uygulanan stratejilerdir. Ancak,
bu stratejilerin farklı yönetim düzeylerinde odak noktaları ve bakış açıları birbirinden farklıdır.
Bu nedenle, farklı düzeydeki stratejilerin kapsamları da birbirinden farklılık gösterir. Bu
nedenle strateji hiyerarşisini gözden geçirmek ve buna göre stratejileri sınıflandırmak yararlı
olacaktır.
Bu bölümde öncelikli olarak strateji hiyerarşi anlatılacak daha sonra ise, kurumsal
stratejiler detaylandırılacaktır.
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9.1. Strateji Hiyerarşisi
Yönetim kademelerine göre stratejiler hiyerarşik olarak sınıflandırılabilmektedir. Şekil
9-1 yönetim kademelerine göre strateji hiyerarşini göstermektedir.

Şekil 9-1 Yönetim Kademelerine Göre Stratejiler
Kaynak: Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010. s.221

Şekil 9-1’de ifade edilen stratejileri kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir.
Kurumsal stratejiler; Farklı işletmeler ve işletme gruplarında oluşan şirketler
topluluğunun stratejisi bu grupta yer alır. Kurumsal strateji işletmenin kendisini tanımlaması
ile ilgilidir ve geniş kapsamlıdır. Şirketlerin yaygın faaliyetleri için portföy stratejisi geliştirme
amacındadır.
İşletme Stratejileri (Rekabet Stratejileri); İşletme gruplarının piyasadaki rekabet
stratejisini tanımlar. Genellikle mamul-piyasa bölümlendirme ve mamul-piyasa geliştirme
aşamaları bu stratejilerin konularını oluşturur.
Porter tarafından geliştirilen rekabet stratejileri; maliyet liderliği, farklılaştırma ve
odaklanma stratejileri olarak sınıflandırılmaktadır.
Fonksiyonel Alan Stratejileri; İşletmede yer alan, üretim, pazarlama, muhasebefinans, insan kaynakları, Ar-Ge bölümleri gibi fonksiyonel bölümlerin faaliyetleri ile ilgilidir.
İşletmenin fonksiyonel alanlarında geliştirilen stratejiler şirket stratejilerinin başarısını
sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu nedenle her alanda geliştirilecek strateji hem birbiriyle hem
de işletmenin temel stratejisi ile uyumlu olmak zorundadır.
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9.2. Kurumsal Stratejiler
Kurumsal stratejiler, işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve sahip olduğu rekabet
üstünlüğünü devam ettirerek piyasa değerini yükseltmesi için bulunması gereken konum ve
yapması gereken işler üzerine yoğunlaşır.
Bu nedenle aşağıdaki soruların yanıtları aranır.
-

İşletme mevcut işinde rekabet etmek için ne yapmalıdır?

-

İşletmenin temel işi ve faaliyet alanı nedir? Gelecekte işletme hangi alanlarda
çalışmalıdır?

-

İşletme şu anki iş alanlarındaki etkinliklerini ve işlerini sürdürmeli ve arttırmalı
mıdır?

Kurumsal stratejiler şekil 9-2’de görüldüğü gibi iki grupta ele alınabilir.

Şekil 9-2 Kurumsal Yönetim stratejileri
Kaynak: Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010. s.222.

9.2.1. Çeşitlendirme Stratejisi
Çeşitlendirme stratejisi, Yeni iş alanlarına girmek ve oradaki fırsatlardan yararlanarak
ortalamanın üzerinde getiri elde etmek isteyen işletmelerde uygulanan bir stratejidir.
İşletmelerde çeşitlendirme stratejisi, farklı biçimlerde uygulanabilir. Buna göre işletmeleri
farklı şekillerde de gruplandırmak mümkündür.
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9.2.1.1. Çeşitlendirme Biçimlerine Göre İşletmeler
Çeşitlendirme biçimlerine göre işletmeler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Bu
sınıflandırma işletmelerin hangi derecede çeşitlendirme yaptığını ve çeşitlendirmenin
derecesini ifade etmektedir.
-

Tek işte yoğunlaşan işletmeler

-

Esas iş ağırlıklı işletmeler

-

Orta dereceli çeşitlendirme uygulayan işletmeler

-

Yüksek dereceli çeşitlendirme uygulayan işletmeler.

Tek İşte Yoğunlaşan İşletmeler; Gelirlerinin % 95’den fazlası tek işten gelmektedir.
Bu tür işletmeler düşük çeşitlendirme yapan işletmelerdir.
Esas İş Ağırlıklı İşletmeler, Gelirlerinin % 70-95’i esas işten %30 – 5’lik kısmı diğer
işlerden gelen işletmelerdir. Bu işletmeler, düşük çeşitlendirme yapan işletmelerdir.
Esas İş ve Düşük Düzeyde Farklı İşler Yapan İşletmeler; Gelirlerinin % 70’den azı
esas işten, %30’dan fazlası diğer işlerden gelen ve benzer iş alanlarında çeşitlendirme yapan
işletmelerdir. Diğer iş ile esas iş ilişkili veya kısıtlı ilişki içindedir. Bu tür işletmelerde orta
düzeyde çeşitlendirme vardır.
Esas İş ve Yüksek Düzeyde Farklı İşler Yapan İşletmeler; Gelirlerinin % 70’den azı
esas işten, %30’dan fazlası diğer işlerden gelen ve farklı iş alanlarında çeşitlendirme yapan
işletmelerdir. Esas iş ile diğer işin hiç bir benzerliği ve ilişkisi yoktur. Bu tür işletmelerde
yüksek çeşitlendirme vardır.

9.2.1.2. Uygulama Biçimine Göre Çeşitlendirme Stratejileri
İşletmelerin uygulama biçimlerine göre çeşitlendirme stratejileri dört grupta ele
alınabilir. Bunlar; ilişkili çeşitlendirme stratejisi, ilişkisiz çeşitlendirme stratejisi, bağımlı
çeşitlendirme stratejisi ve bağımsız çeşitlendirme stratejisidir.
-

İlişkili Çeşitlendirme Stratejisi; İşletmenin, faaliyette bulunduğu mevcut iş alanları

içinde veya benzer konularda yeni işlere yatırım yapmasını ifade eder. Bu stratejide, işletme
bildiği, deneyim sahibi olduğu veya mevcut işine benzer işlerde büyüme ve gelişme
isteğindedir. İlişkili çeşitlendirme stratejisi deneyim nedeniyle diğer stratejilere oranla az
risklidir.
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İlişkili çeşitlendirme stratejisinin kullanılma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-

İş birimlerinin mevcut faaliyetlerinden ortak olarak yararlanmak, yani yatırım sinerjisi
yaratmak için bu tür çeşitlendirmeler avantaj sağlayabilir.

-

Pazar gücü elde etmek, aynı alanda yapılacak yatırımlar işletmenin o sektörde
büyümesine ve belki de tekelci bir güç yaratmasına olanak sağlayabilir.

-

Temel yeteneklerin ve mevcut varlıkların yeni ürün ve işlerde kullanımını sağlayarak
gelir ve fayda yaratmak. İşletme bu sayede özellikle deneyim etkisinin ve öğrenmenin
önemli olduğu alanlarda rakiplerine göre rekabet avantajı yaratabilir.

-

Maliyet tasarrufu sağlamak ve yüksek getiri elde etmek; Benzer alanlara yatırım yapan
işletme özellikle büyük ölçekten yararlanmanın sağladığı maliyet tasarrufunu
gerçekleştirebilir.

-

Teşviklerden yararlanmak,

-

Riskleri azaltmak; Bilinen alanlara yapılan yatırımlar işletmenin hiç bilgi ve
tecrübesinin olmadığı alanlara yapılan yatırımlara oranla daha düşük risklere sahiptir.

-

İlişkisiz Çeşitlendirme Stratejisi: Bu strateji, büyümek isteyen işletmelerin daha önce
faaliyette bulunduğu alanlardan çok farklı alanlarda yeni işlere girmesidir. İlişkisiz
çeşitlendirme, yeni bir iş alanına girmeyi ifade ettiği için ilişkili çeşitlendirmeye oranla
daha yüksek risk vardır. Çünkü işletme daha önceden faaliyet göstermediği, deneyim
sahibi olmadığı alanlara yatırım yapmaktadır. Özellikle menkul kıymetler borsalarının
geliştiği ülkelerde bu yatırımlar daha kolay yapılabilmektedir.
İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi uygulama nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

-

Finansal kaynakların sermaye piyasasında kullanılma isteği, hissedarların farklı
alanlarda mevcut yatırımlarından daha yüksek karlar elde etmek veya riski farklı
alanlara yaymak amacıyla yaptığı faaliyetlerdir.

-

Temel yeteneklerin ve varlıkların kullanılma isteği; Örneğin, marka, kurumsal itibar,
vb. İşletme sahip olduğu temel yetenekleri ve varlıkları ile farklı pazarlarda kendi lehine
bir ortamın varlığında bu ortamlardan yararlanmak isteyebilir. Böylece işe yeni
başlayan ve bu yeteneklerden yoksun olan diğer işletmelere üstünlük sağlayarak başarılı
olma yeteneğini arttırabilir.
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-

Teşviklerden yararlanmak; Hükümetler belirli konularda ve belirli bölgelerde
yatırımları arttırmak için vergi indirimi, yatırım yapılacak alan tahsisi veya vergilerde
geri ödeme, vb., teşvik tedbirleri uygulayarak yatırımları arttırmak istediğinde
işletmeler bu olumlu ortamdan yararlanmak için kendi faaliyet alanları dışında yeni
alanlara yatırımlar yapabilirler.

-

Zorunlu el koyma; Özellikle finans piyasalarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
Müşterilerin borçlarını ödeyememesi durumunda icra yolu ile borçlu işletmenin el
değiştirmesi buna örnek olarak verilebilir.

-

Başarısız işletmeleri yeniden yapılandırmak; Farklı alanlara yapılan yatırımlarla
başarısız işletmelerini daha karlı bir hale getirip, yeni bir yapıya kavuşturabilirler.

-

Bağımsız Çeşitlendirme Stratejisi: yabancı bir işletme desteği olmadan uygulanan
stratejidir. İşletmenin deneyim sahibi olması, iş alanının iyi tanınması, vb. stratejistler
bağımsız çeşitlendirme stratejisi uygulama kararı alabilirler. Genellikle ilişkili
çeşitlendirme stratejilerinde görülmektedir.

-

Bağımlı Çeşitlendirme Stratejisi: İşletmenin gireceği farklı iş alanında deneyim sahibi
olan başka bir işletmeyle işbirliği yaparak uyguladığı stratejidir. Böylece işletme kendi
deneyim eksikliğini diğer işletmenin deneyimi ile kapatarak riski azaltmayı hedefler.
Birleşmeler, satın almalar, ortak girişimler ve iştirakler bağımlı stratejilerdir ve
genellikle

ilişkisiz

çeşitlendirme

stratejisinin

uygulanmasında

kullanılabilen

tekniklerdir.

9.2.2. Çekilme Stratejisi
Çekilme stratejisi: İşletmenin mevcut işlerinin bazılarından veya tamamından
vazgeçmek, onları geçici veya süresiz olarak terk etmek kararıdır. Bu strateji bir küçülme
stratejisi olduğu için hangi amaçla yapılırsa yapılsın genellikle olumsuz karşılanan bir
stratejidir. Bu nedenle hem yöneticiler hem de girişimciler için bu stratejik kararı almak son
derece zordur.
Çekilme stratejisi uygulamanın nedenlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
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-

İşletmenin istediği sonuçlara ulaşamaması (başarısız olması),

-

Ortalamanın altında gelir elde etmesi,

-

Paydaş beklentilerini karşılayamaması
Veya

- Yeni gelişen yüksek getiri elde etme olanağı olan alanların ortaya çıkması ve şirketin o
alanlara yatırım yapma isteği. Bu tür çekilmeler özellikle yeni gelişen yatırım alanları için daha
sık karşımıza çıkmaktadır. Bu çekilme nedeni, diğer çekilme nedenlerine göre aslında karlı ve
başarılı bir işletme olmasına rağmen alınan bir karar olduğu için farklı bir özellik taşır. Burada
amaç şu anda veya gelecekte daha yüksek karların beklendiği alanlardan yararlanma isteğidir.
Çekilme stratejisinde uygulanabilecek yöntemler Şekil 9-3’de görülmektedir.

Şekil 9-3 Çekilme Stratejileri
Kaynak: Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010. s.229.

9.2.2.1. Tasarruf Stratejisi
Tasarruf stratejileri İşletmenin üstünlüklerini kaybetmesi ve finansal açıdan zayıflaması
durumunda belirli bir süre için büyüme ve gelişme faaliyetlerini azaltıp, tüm dikkat ve uğraşları
işletme içi verimliliğin yükseltilmesine yönelten stratejilerdir. Bu stratejide işletmenin faaliyet
alanlarında değişiklik yapılmaz ancak etkinliği ve tasarrufu sağlayacak uygulamalar
geliştirilmeye çalışılır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tasarruf, işletmenin
temel yetenekleri ve kritik başarı faktörlerinde uygulanmamalıdır.
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Tasarruf stratejisi uygulayan işletmelerin yapabileceği çalışmalar aşağıdaki şekilde
sıralanabilir:
-

Yatırım harcamalarının kısılması

-

Personel giderlerinin kısılması

-

Yönetim ve genel giderlerin kısılması

-

Alacak takibi ve nakit akışlarının hızlandırılması

-

Satın alma, stok ve satış denetimlerinin arttırılması

-

Satış arttırıcı fiyat stratejileri uygulama

-

Ürünlerde küçük iyileştirmeler yapılması

-

Gelir ve nakit yaratan diğer faaliyetlerin iyileştirilmesi

9.2.2.2. Kısmi Tasfiye Stratejisi
Kısmi tasfiye, işletmenin belirli bir bölüm veya faaliyetini terk etme kararıdır. Bu
strateji genellikle tasarruf stratejileri işe yaramadığında kullanılan stratejilerdir. Kısmi tasfiye
stratejisi işletmenin mevcut faaliyetlerinin bir bölümünün terk edilmesi olduğundan işgücü,
tedarikçi ve toplum düzeyinde etkiler yaratır. Kısmi tasfiye ilişkili ve ilişkisiz uygulanabilir.
İşletmenin ana iş ve faaliyetlerinin bazılarını terk etmesi ilişkili tasfiyedir. İşletmenin
deneyimsiz oluğu, farklı iş alanlarındaki faaliyetlerini ter etmesi ise, ilişkisiz tasfiyedir.

9.2.2.3. Tam Tasfiye Stratejisi
Tam tasfiye stratejisi, işletmenin tüm faaliyetlerini durdurması ve varlığını sona
erdirmesidir.
Alınması ve uygulanması son derece zor bir karar olan tam tasfiye ancak, işletmenin
yaşamını devam ettiremeyecek bir duruma yaklaşması, kararın gecikmesi halinde eldeki
varlıkların borçları karşılayamama riskinin olduğu durumlarda uygulanan bir strateji olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Uygulamalar

169

Uygulama Soruları

170

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kurumsal strateji işletmenin kendisini tanımlaması ile ilgilidir ve geniş kapsamlıdır.
Şirketlerin yaygın faaliyetleri için portföy stratejisi geliştirme amacındadır. Kurumsal stratejiler
çeşitlendire ve çekilme olarak iki grupta ele alınabilir. Bu stratejilerinin her birinin alt stratejileri
bulunur ve bunlar işletmenin yapısına ve rekabet özelliklerine göre değişim gösterir.
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Bölüm Soruları
1) İşletmenin mevcut işlerinin bazılarından veya tamamından vazgeçmek, onları geçici
veya süresiz olarak terk etmek kararı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çeşitlendirme
b) Bağımsız çeşitlendirme
c) Çekilme
d) İlişkisiz çeşitlendirme
e) Dikey çeşitlendirme
2) Gelirlerinin % 95’den fazlası tek işten gelmektedir. Bu tür işletmeler düşük
çeşitlendirme yapan işletmeler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Esas İş ve Düşük Düzeyde Farklı İşler Yapan İşletmeler
b) Tek İşte Yoğunlaşan İşletmeler
c) Esas İş Ağırlıklı İşletmeler
d) Esas İş ve Yüksek Düzeyde Farklı İşler Yapan İşletmeler
e) Orta Derece Çeşitlendirme Yapan İşletmeler
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)…………….; İşletmenin, faaliyette bulunduğu mevcut iş alanları içinde veya benzer
konularda yeni işlere yatırım yapmasını ifade eder.
4) ……………..İşletmenin üstünlüklerini kaybetmesi ve finansal açıdan zayıflaması
durumunda belirli bir süre için büyüme ve gelişme faaliyetlerini azaltıp, tüm dikkat
ve uğraşları işletme içi verimliliğin yükseltilmesine yönelten stratejilerdir.
5)………………, işletmenin tüm faaliyetlerini durdurması ve varlığını sona
erdirmesidir.
Cevaplar: 1) c 2) b 3) İlişkili Çeşitlendirme Stratejisi 4) Tasarruf stratejileri 5) Tam
tasfiye stratejisi

172

10. REKABET STRATEJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Rekabet Stratejisi Çarkı
10.2. Rekabet Stratejilerinin Kurulduğu Bağlam
10.3. Rekabet Stratejisi Geliştirme Süreci
10.4. Rekabet Stratejilerini Belirleyen Unsurlar
10.4.1. Pazar
10.4.2. Müşteriler
10.5. Rekabet Stratejileri
10.5.1. Maliyet Liderliği Stratejisi
10.5.1.1. Maliyet Liderliği ve Beş Güç Üzerindeki Etkisi
10.5.1.2. Maliyet Liderliği Stratejisinin Riskleri
10.5.2. Farklılaştırma Stratejisi
10.5.2.1. Farklılaşma ve Beş Güç Üzerindeki Etkileri
10.5.2.2. Farklılaşmada Ortaya Çıkabilecek Sakıncalar
10.5.3. Odaklanma Stratejisi
10.5.3.1. Odaklanmanın Sakıncaları
10.5.4. Birleşik Rekabet Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Rekabet çarkının özelliklerini
tanımlayabilmek
Maliyet liderliği stratejisinin
yapısını
ve
özelliklerini
açıklayabilmek
Farklılaştırma
stratejisinin
özellikleri
ve
uygulanma
yöntemlerini kavrayabilmek
Odaklanma ve birleşik rekabet
stratejilerini açıklayabilmek ve
uygulayabilmek

176

Anahtar Kavramlar
Rekabet stratejileri
Rekabet çarkı
Maliyet liderliği
Farklılaştırma
Odaklanma stratejileri
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Giriş
İşletmeler sahip oldukları kıt kaynaklarla amaçlarına ulaşmak, misyonlarını yerine
getirmek ve belirlemiş oldukları vizyon doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek için stratejiler
belirlerler. Daha önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi stratejiler çeşitli şekillerde
sınıflandırılabilir. Rekabet stratejileri, işletmenin günlük yaşamı ile ilgili olarak, içinde
bulunduğu pazarda rakiplerine karşı nasıl hareket edeceğini ve onlarla nasıl rekabet etmesi
gerektiği ile ilgili konuları inceler. Bu bölümde Michael E. Porter’ın rekabet stratejileri
üzerinde durulacaktır.
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Strateji hiyerarşisi içinde ele aldığımızda şekil 10-1’de görüldüğü gibi rekabet
stratejileri kurumsal stratejilerin altında yer alan, kurumsal stratejilerle uyumlu bir şekilde
belirlenmesi gereken stratejilerdir.

KURUMSAL
STRATEJİLER
REKABET
STRATEJİLERİ
FONKSİYONEL ALAN
STRATEJİLERİ

Şekil 10-1 Rekabet Stratejileri

Porter’a göre rekabet stratejileri, bir şirketin nasıl rekabet edeceği, hedeflerinin neler
olması gerektiği ve bu hedeflere ulaşmak için hangi politikalara ihtiyaç duyulduğu konusunda
genel bir formül ortaya koymaktır. Bu nedenle, rekabet stratejilerinin anlaşılmasında rekabet
stratejisi çarkı ile çalışmalara başlamak yararlı olacaktır.

10.1. Rekabet Stratejisi Çarkı
Rekabet stratejisi, işletmenin ulaşmaya çalıştığı hedeflerle bu hedeflere ulaşmak için
kullandığı araçların bir kombinasyonudur. Şekil 10-2’de yer alan rekabet stratejisi çarkı bu
kombinasyonu göstermektedir.
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Ürün
Yelpazesi
Finans ve
Denetim

Hedef
Pazarlar

HEDEFLER
Şirketin nasıl
rekabet edeceği,
karlılık, gelişme,
sosyal sorumluluk,
pazar payı

Araştırma ve
Geliştirme

Pazarlama

Satın Alma

Satış

Dağıtım
İşgücü

Üretim

Şekil 10-2 Rekabet Stratejisi Çarkı
Kaynak: Porter, Michael E.; Rekabet Stratejisi, Çev:Gülen Ulubilgen, Sistem Yayıncılık
Mat.San.A.Ş., İstanbul, 2007, s.xxvii.

Rekabet stratejisi çarkının merkezinde işletmenin nasıl rekabet etmek istediği, genel
olarak ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, hedefleri yer almaktadır. Çarkın kanatlarında
ise, işletmenin bu amaçlara ulaşmak için kullandığı politikalar, faaliyetleri, o fonksiyonel
alandaki kilit işletim politikalarının özeti yer almaktadır. Çarkın kanatları (politikalar) içeriden
(hedeflerden) dışarıya doğru yayılmalı ve hedefleri yansıtmalıdır. Bunun yanında mutlaka
kanatların birbiri ile bağlantısının olması gerekir. Aksi takdirde bu çarkın dönmesi mümkün
olmaz.

10.2. Rekabet Stratejilerinin Kurulduğu Bağlam
Rekabet stratejisinin oluşturulmasında işletmeye ilişkin dört kilit etkenin dikkate
alınması gerekir. Şekil 10-3 bu etkenleri göstermektedir.
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İşletmenin
Güçlü ve Zayıf
Yanları
Şirket İçi
Faktörler

Sektördeki
Fırsatlar ve
Tehditler
Rekabet
Stratejisi

Kilit Konumdaki
Uygulayıcıların
Kişisel Değerleri

Şirket Dışı
Faktörler
Daha Genel
Toplumsal
Beklentiler

Şekil 10- 3 Rekabet Stratejisinin Kurulduğu Bağlam
Kaynak: Porter, Michael E.; Rekabet Stratejisi, Çev:Gülen Ulubilgen, Sistem Yayıncılık
Mat.San.A.Ş., İstanbul, 2007, s.xxvix.

Şirketin güçlü ve zayıf yanları, şirketin becerileri ve varlıklarının profilini ortaya koyar.
Seçilen stratejiyi uygulaması gereken kilit yöneticilerin ve diğer personelin motivasyonları ve
ihtiyaçları organizasyonun kişisel değerlerini ortaya koyar. Kişisel değerlerle birleştirilen güçlü
ve zayıf yönler şirketin başarıyla uygulayabileceği rekabet stratejisindeki iç sınırlamaları
gösterir.
İşletmenin dış sınırlamalarını sektör ve genel çevre belirler. Burada dış çevrenin
getirdiği fırsat ve tehditlerin yanında sosyal beklentiler, devlet politikaları, sosyal olaylar, örf
ve adetler ile birçok farklı etkenin belirleyici olduğu görülmektedir.
İşletmenin hedefleri, politikaları ve rekabet stratejileri belirlenirken bu dört unsurun
mutlaka göz önünde bulundurulması ve dikkate alınması gerekir.

10.3. Rekabet Stratejisi Geliştirme Süreci
Etkili bir rekabet stratejisi belirlemek için rekabet stratejisi geliştirme sürecinin
basamakları takip edilmelidir. Bu süreçte, temel olarak aşağıdaki soruların sırasıyla yanıtlarının
verilmesi rekabet stratejisinin belirlenmesinde yararlı olacaktır.
A. İşletme Şu Anda Ne yapıyor?
1. Tanımlama
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2. Olası Yaklaşımlar
B. Çevrede Neler Oluyor?
1. Sektör Analizi
2. Rakiplerin Analizi
3. Toplumsal Analiz
4. Güçlü ve Zayıf Yanları
C. İşletme Ne Yapmalıdır?
1. Varsayım Testleri
2. Stratejik Alternatifler
3. Stratejik Seçim
Bu sorular yanıtlanırken sanki sezgisel bir yanıt bekleniyormuş izlenimi vermesine
rağmen ciddi analizler yapılması gerekir.

10.4. Rekabet Stratejilerini Belirleyen Unsurlar
Rekabet stratejilerinin belirlenmesinde özellikle iki unsur son derece önemlidir. Bunlar,
faaliyet gösterilen pazarın özellikleri diğeri ise, müşterilerdir.

10.4.1. Pazar
Rekabet stratejilerinin belirlenmesinde faaliyet gösterilen pazara ilişkin kapsamlı
araştırmalar yapılarak pazarın en iyi şekilde anlaşılması gerekir. Bunun için pazarın yapısı,
sınırları, içinde bulunduğu hayat evresi ve Pazar büyüme hızı araştırılmalıdır. Bu konulara
ilişkin araştırılması gereken detaylar aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Pazarın yapısı; Pazardaki firma sayısı, rekabet durumu (tam rekabet/eksik rekabet,
v.b.,), pazara giriş zorluk derecesi
Pazar sınırlarının belirlenmesi;
açıdan pazarın sınırlarının belirlenmesi

Ürün yapısı özelliği açısından ve coğrafi/bölgesel
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Pazarın büyüme (gelişme) hızı ve Pazar hayat evresi; Faaliyette bulunulan pazarın
bir önceki yıla göre ve temel alınan bir ölçüye göre göreceli olarak değişme derecesi.

Şekil 10-4 pazara ilişkin unsurları göstermektedir.

Şekil 10-4 Pazar Analizinin Unsurları
Kaynak: Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010. s.

10.4.2. Müşteriler
Rekabet stratejilerini belirleyen bir diğer unsur da müşterilerdir. Müşteriler, işletme için,
ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğu ve karşılığında bir getiri elde edilen gruptur. Müşterileri
iki grupta ele almak mümkündür. Bunlar nihai tüketiciler (Tüketici Müşteriler) ve endüstriyel
müşterilerdir.
Nihai Tüketiciler (Tüketici Müşteriler); Kendi kişisel ve aile tüketimlerini karşılamak
amacıyla mal ve hizmet satın alan müşteriler.
Endüstriyel Müşteriler; İşletmelerinde tüketim, yatırım, üretim ve ticari amaçlarla mal
veya hizmet satın alanlar.
İki müşteri tipinin satın alma nedeni ve davranışı farklılık gösterir. Dolayısıyla, bu
müşteri gruplarına ayrı davranışlar belirlemek gerekir.

10.5. Rekabet Stratejileri
Bölümün başında tanımını verdiğimiz rekabet stratejilerinin Porter’ın beş güç
modelinde yer alan beş rekabetçi güç ile rekabet edebilecek ve rakiplere göre sektörde
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potansiyel olarak başarılı olmayı sağlayabilecek üç strateji yaklaşımı vardır. Bunlar aşağıdaki
gibi gruplandırılabilir.
-

Toplam Maliyet Liderliği

-

Farklılaşma

-

Odaklanma

Bu rekabet stratejileri Şekil 10-5’deki görselleştirilebilir. Şekilde görüldüğü gibi ve
yukarıda ifade edildiği gibi oluşturulan bu stratejilerin incelenmesi yararlı olacaktır.

Şekil 10-5 Porter’ın Rekabet Stratejileri
Kaynak: Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010. s.
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10.5.1. Maliyet Liderliği Stratejisi
Maliyet liderliği stratejisi, işletmenin faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle
yapması ve ürünlerini sektörde oluşan ortalama fiyatlarla satarak ortalamanın üzerinde getiri
elde etmesine yöneliktir. Bu stratejide, mal ve hizmet fiyatlarının düşürülmesi söz konusu
olmayıp, tüm faaliyetlerde maliyetlerin düşürülmesi esastır. Böylece sektörde oluşan fiyatlarla,
maliyetler arasındaki fark açılacak ve işletme ortalamanın üzerinde getiri elde ederek
rakiplerine üstünlük sağlayacaktır.
Maliyet Liderliği; değer yaratan faaliyetlerde iç verimlilik sağlanması, değer
yaratmayan maliyet unsurları elimine edilerek yaratılabilir. Her faaliyetin mutlaka rakiplerden
maliyetinin düşük olması gerekmez. Ancak; faaliyetlerin değer yaratmadaki önemi ve yaratılan
değerin büyüklüğü önemlidir.

10.5.1.1. Maliyet Liderliği ve Beş Güç Üzerindeki Etkisi
Sektöre Yeni Girecek İşletmeler; deneyimlerinin olmaması, kendi değer zincirlerinde
maliyet üstünlüğü sağlayacak varlık ve yeteneklere sahip olmamaları halinde sadece normal
kar elde ederler. Bu işletmeler için maliyet liderliği uygulayan bir işletmenin varlığı ile pazarın
çekiciliği azalır.
İkame Malların Yarattığı Tehdit; Düşük maliyet liderliği fiyatları bir miktar aşağıya
doğru indirir. İkame mallar piyasaya girdiğinde işletme fiyatları biraz daha düşürebilir ve bu
durumda dahi karlıdır. Sonra fiyatlar tekrar yukarıya çıkartılabilir. Böyle bir davranış seçeneği
ile talebin ikame mallara kayması engellenmiş olur.
Tedarikçilerin Pazarlık Gücü; Tedarikçiler ileriye doğru büyüdüğünde sektöre yeni
girecek rakiplere benzer. Düşük maliyet liderliği tedarikçilerin ileriye doğru büyümesini
engeller veya azaltır.
Müşterilerin Pazarlık Gücü; Maliyet liderliği uygulaması müşterilerin geriye doğru
büyüme arzusunu engeller. İşletme talebin düştüğü zamanlarda düşük maliyetlerin desteği ile
fiyatları rakiplerin çekemeyeceği düzeye çekerek talebi kendisine yönlendirir.
Rakiplerin Tehditleri; Maliyet lideri ile fiyat savaşına girmek uzun vadede yüksek
maliyetli rakiplerin rekabet pozisyonlarını devam ettirmelerini engeller. Bu nedenle, işletmeye
önemli bir rekabet avantajı yaratır ve rakiplerin tehditleri azalır veya ortadan kalkar.
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10.5.1.2. Maliyet Liderliği Stratejisinin Riskleri
Maliyet liderliği daha önceden anlattığımız nedenlerle işletmeye önemli bir güç sağlasa
da aşağıda sayılan durumlar maliyet liderliği stratejisinin avantajlarını ortadan kaldırabilir.
-

Geçmişte yapılan yatırımları veya öğrenilenleri geçersiz hale getiren teknolojik
yenilikler

-

Sektöre yeni girenlerin veya arkadan gelenlerin taklit yoluyla veya iyi tesislere yatırım
yaparak düşük maliyetle işi yapmayı öğrenmeleri

-

Maliyete fazlaca odaklanma, sektördeki sosyo-kültürel değişimin farkına varamama,
maliyet liderliği ile yaratılan değerin müşterinin gözünde azalması

-

İşletmenin rakiplerin marka imajını dengelemek için fiyat değişimini veya diğer
farklılaştırma yaklaşımlarını daraltacak maliyet enflasyonu

-

Maliyet Liderliği Örneği: Ford sınırlı model ve çeşit, yoğun geriye entegrasyon, yüksek
otomatize sistemler ve öğrenme ile maliyet liderliğini elde etmiştir. Ancak, gelir artışı,
ikinci araba isteğinde model, konfor, yüksek fiyat ödemeye razı olma durumunda sınırlı
çeşitlilik nedeniyle müşteri talepleri karşılanamamış ve müşteriler en yakın rakibine
giderek maliyet liderliğine aşırı derecede odaklanmanın olumsuzluklarının ortaya
çıkmasına neden olmuştur.

10.5.2. Farklılaştırma Stratejisi
Farklılaştırma stratejisi işletmenin mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden
daha farklı bir şekilde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunarak, yine ortalamanın üzerinde
getiri elde etmesine yöneliktir.
Farklılaştırma stratejisi, işletmenin değer yaratan tüm faaliyetlerinde farklılaştırma
yaparak ortalamanın üzerinde getiri sağlamasına yönelik bir rekabet stratejisidir.
Farklılaştırma, genelde, işletmenin mal ve hizmetlerindeki farklılaştırma olarak
düşünülmektedir. (Bu pazarlama stratejileri ile ilgili olup, fonksiyonel/İşlevsel sratejidir.)
Farklılaşma stratejisi ile rakiplerden farklı bir şekilde müşteri beklentileri yerine
getirilerek müşterinin kabul ettiği daha yüksek fiyat uygulanır ve sektör ortalamasının üstünde
gelir elde edilir. Farklılaşma, yüksek fiyat uygulayabilme yanında müşteri bağlılığı da yaratır.
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10.5.2.1. Farklılaşma ve Beş Güç Üzerindeki Etkileri
Olası Rakipler: Sadık müşterileri etkilemek son derce zordur. Yeni girenin farklılığı
yaratması güçtür. Bu nedenle, olası rakiplerin mevcut müşterileri etkilemesi oldukça zor
olacaktır.
İkame mallar; Farklılaşma ikameyi zorlaştırır hatta imkansız kılabilir.
Tedarikçilerin Pazarlık Gücü: İleriye doğru dikey büyüme müşteri bağlılığı nedeniyle
oldukça zordur. Tedarikçilerin yüksek fiyat uygulamaları işletmenin yüksek fiyat uygulaması
ve yüksek karları nedeniyle rakiplerden daha az etkilenmesine neden olur.
Müşterilerin Pazarlık Gücü: Farklılaşma geriye doğru dikey büyümeyi zorlaştırır.
Ekonomik sıkıntı halinde bağlılık nedeniyle talep istikrarı korunabilir.
Rakiplerin rekabeti; Rakipler, farklılaşmayı sağlayamazlarsa bağlı müşterileri
kendilerine çekemezler ve yüksek fiyat uygulayamazlar.

10.5.2.2. Farklılaşmada Ortaya Çıkabilecek Sakıncalar
-

Müşteriler farklılığı tam olarak algılayamayabilir ve önerilen fiyatı yüksek bulabilir.

-

Farklılıklar rakipler tarafından taklit edilebilir.

-

Belirli bir süre içinde kabul edilen ve önemli bulunan farklılık bir süre sonra müşteri
gözünde önemini kaybedebilir.

10.5.3. Odaklanma Stratejisi
Odaklanma, belirli bir hedefe çok iyi bir şekilde hizmet vermek etrafında kurulur ve her
bir fonksiyonel politika bu düşünce etrafında toplanır.
Odaklanma, iki ana rekabet stratejisinin farklı pazar bölümünde (belirli ve dar bir
yelpazede) uygulanmasıdır.
İşletmeler pazarı aşağıdaki şekilde daraltabilirler:
- Pazarı coğrafi / bölgesel olarak bölümlendirebilirler
- Farklı ve değişik müşteri istek ve beklentilerine göre pazar daraltılabilir
- Farklı ve değişik özelliklere sahip mal ve hizmet üretimi ile yeni bir pazar yaratılabilir.
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- Odaklanmış Maliyet Liderliği Stratejisi: İşletmeler belirli müşteri grubuna
odaklanmış olarak, maliyet liderliği stratejisi uygulayabilirler.
- Odaklanmış Farklılaştırma Stratejisi: İşletmeler farklılaştırma stratejisini belirli
müşteri grubuna odaklanmış olarak dar bir pazarda uygulayabilirler.

Şekil 10-6 üç rekabet stratejisini birlikte göstermektedir.
STRATEJİK AVANTAJ
Alıcının Algıladığı
Düşük Maliyetli
Benzerlik
Konum
STRATEJİK HEDEF
Sektör Çapında

FARKLILAŞTIRMA

Yalnızca Belirli
Bir Kesim

TOPLAM MALİYET
LİDERLİĞİ

ODAKLANMA

Şekil 10-6 Üç Rekabet Stratejisi
Kaynak: Porter, Michael E.; Rekabet Stratejisi, Çev:Gülen Ulubilgen, Sistem
Yayıncılık Mat.San.A.Ş., İstanbul, 2007, s.49.

10.5.3.1. Odaklanmanın Sakıncaları
-

Odaklanma maliyet liderliği ve farklılaştırma ile birlikte kullanılır. Dolayısıyla onların
sakıncaları burada da geçerlidir.

-

Daraltılmış Pazar ve gelişmeyen müşteri grubu nedeniyle büyüme sağlanamayabilir.

-

Müşteriler için algılanan farklılık önemli olmayabilir.

-

Daraltılmış Pazar ve farklı müşteriler çok cazip olduğunda ana pazardaki işletmeler
odaklanmayı uygulayabilir.
188

10.5.4. Birleşik Rekabet Stratejileri
Birleşik rekabet stratejileri İşletmelerin, ana rekabet stratejilerini veya odaklanmış
stratejilerden iki veya daha fazlasını aynı anda veya birbirine yakın aralıklarla
uyguladığı durumlarda söz konusu olmaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

191

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Rekabet stratejileri, işletmenin günlük yaşamı ile ilgili olarak, içinde bulunduğu
pazarda rakiplerine karşı nasıl hareket edeceğini ve onlarla nasıl rekabet etmesi gerektiği ile
ilgili konuları inceler. M. Porter rekabet stratejilerini maliyet liderliği, farklılaştırma,
odaklanmış maliyet liderliği, odaklanmış farklılaştırma ve birleşik rekabet stratejileri olarak
gruplandırmıştır. Bu stratejilerin her birinin etkin kullanılması için gerekli koşullar vardır ve
bunların her zaman olumlu sonuçlar yaratacağını söylemek mümkün değildir. Bazen bu
stratejilerden kaynaklanan sakıncalar da söz konusu olur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi M. Porter’ın farklılaştırma stratejisinin uygulanmasında
oluşabilecek riskler arasında sayılamaz?
a) Müşteriler farklılığı tam olarak algılayamayabilir
b) Müşteriler farklılık için önerilen fiyatı yüksek bulabilir.
c) Geçmişte yapılan yatırımları, öğrenilenleri ve deneyimi geçersiz hale getiren
teknolojik yenilikler meydana gelebilir.
d) Farklılıklar rakipler tarafından taklit edilebilir.
e) Belirli bir süre içinde kabul edilen ve önemli bulunan farklılık bir süre sonra
müşteri gözünde önemini kaybedebilir.
2)M. Porter’ın maliyet liderliği stratejisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İşletme faaliyetlerini rakiplerden daha az bir maliyetle gerçekleştirmektedir.
b) Sektörde oluşan fiyatlarla işletmenin maliyetleri arasındaki fark açılmaktadır.
c) Değer yaratmayan maliyet unsurları elenmektedir.
d) Değer yaratan faaliyetlerde iç verimliliğe odaklanılmaktadır.
e) İşletme ürünlerini daha düşük maliyetle üretip ortalamadan düşük fiyatla
satmaktadır.
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)

…………………İşletmelerin, ana rekabet stratejilerini veya odaklanmış
stratejilerden iki veya daha fazlasını aynı anda veya birbirine yakın aralıklarla
uyguladığı durumlarda söz konusu olmaktadır.

4) ……………….stratejisi, işletmenin faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle
yapması ve ürünlerini sektörde oluşan ortalama fiyatlarla satarak ortalamanın
üzerinde getiri elde etmesine yöneliktir
5) ………………..işletmenin mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden
daha farklı bir şekilde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunarak, yine
ortalamanın üzerinde getiri elde etmesine yöneliktir.
Cevaplar: 1) c 2) e 3) Birleşik rekabet stratejileri 4) Maliyet liderliği 5)
Farklılaştırma stratejisi
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11. MAVİ OKYANUS STRATEJİLERİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Mavi Okyanus Yaratma Zorunluluğu
11.2. Kızıl Deniz ve Mavi Okyanus Stratejilerinin Farklılıkları
11.3. Mavi Okyanus Startejilerinin Temel İlkeleri
11.4. Mavi Okyanusun Analitik Araçları ve Çerçeveler
11.4.1. Strateji Tuvali
11.4.2. Dört Eylem Çerçevesi
11.4.3. Yok Et-Azalt-Yükselt-Yarat Tablosu
11.5. İyi Bir Stratejinin Üç Özelliği
11.6. Strateji Tuvalinin Yorumlanması

195

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

196

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Mavi okyanus yaratmanın
zorunluluklarını açıklayabilmek
Mavi okyanus ile kızıl deniz
stratejileri arasındaki farkı
kavrayabilmek
Strateji tuvali çizebilmek
Dört eylem çerçevesi ve yok etyarat-azalt-yükselt
tablosu
hazırlayabilmek
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Anahtar Kavramlar
Mavi okyanus
Strateji tuvali
Dört eylem çerçevesi
.Yok Et-Azalt-Yükselt-Yarat Tablosu
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Giriş

Onuncu bölümde işletmelerde belirlenebilecek rekabet stratejileri olarak Porter’ın
rekabet stratejileri anlatılmıştır. Kuşkusuz bu stratejiler rekabet için kullanılacak tek strateji
tipolojisini oluşturmamaktadır. W. Chan Kim ve Renee Mauborgne 2005 yılında yazdıkları
Mavi Okyanus Stratejisi isimli kitaplarıyla rekabet kavramına ve rekabet etmek için yaratılacak
stratejilere bambaşka bir bakış açısı kazandırmışlardır. Temel olarak değer inovasyonunu olan
bu strateji üzerinde konuşulması ve tartışılması gereken bir yapı oluşturmuştur. Bu bölümde,
W. Chan Kim ve Renee Mauborgne’un kitabı temel alınarak anlatılacaktır.
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11.1. Mavi Okyanus Yaratma Zorunluluğu
İşletmelerin günümüzde içinde bulundukları ortamlar yoğun rekabeti içeren kızıl
denizlerdir. Ancak bazı nedenlerle bu durumun daha fazla devam etmesinin mümkün
olmadığını düşünen yazarlar bu nedenleri aşağıdaki gibi sıralamaktadırlar.
-

Teknolojik Gelişmeler sonucu artan mal ve hizmet çeşitliliği

-

Endüstriyel verimlilik artışı ve arzın talepten fazla olması

-

Küreselleşme ile birlikte ürünler ve fiyatları hakkında bilgi edinme kolaylığı ortak
ihtiyacı karşılamaya yönelik pazarlar ve tekelciliğin azalması

-

Markaların birbirine benzemesi, marka bağlılığının azalarak, fiyat rekabetini zorunlu
kılmasıdır.

Mavi okyanus stratejisi için yaklaşık on beş yıllık araştırma ve yüzyıl geriye giden
verileri kullanan yazarlara göre Mavi Okyanus terimi yeni bir terim ancak mavi okyanusun
varoluşu yeni değil. İncelendiğinde yüzyıl önce olmayan endüstriler arasında otomotiv, sağlık
ve yönetim danışmanlığı, petrokimya, havacılık… sektörleri saymak mümkün. Elli yıl sonra şu
anda bilmediğimiz kaç endüstri dalı olabilir? Sorusuna verilecek yanıt ise, kesin olarak belli
değildir. Bilmediğimiz, şu anda hayal dahi etmediğimiz ya da edemediğimiz pek çok endüstri
dalının ortaya çıkacağı kesindir.

11.2. Kızıl Deniz ve Mavi Okyanus Stratejilerinin Farklılıkları
İş dünyasında kızıl deniz stratejisi ve mavi okyanus stratejisi olmak üzere iki farklı
strateji modeli bulunmaktadır.
-

Kızıl deniz modeli bugünün var olan endüstrileri yani bilinen pazar payıdır.

-

Kızıl denizlerde şirketler talepten daha fazla pay alabilmek adına rakipleriyle yarışır.

-

Pazar kalabalıklaştıkça kar oranı ve şirketlerin genişleme oranı azalır.

-

Mavi okyanus modeli ise, henüz var olmayan endüstriler yani bilinmeyen pazar payıdır.

-

Mavi okyanus modelinde var olan talepten söz edemeyiz çünkü talep yeni yaratılır.

-

Bazen endüstriler var olmayan yeni endüstri dalları yaratırlar fakat çoğunlukla mavi
okyanuslar kızıl denizlerden oluşturulur.
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-

Kırmızı deniz stratejisi var olan alanı daha küçük parçalara bölerken mavi okyanus
stratejisinde endüstriler kendilerine yarışın olmadığı yeni bir alan açarlar.

-

Rekabet stratejileri, farklılık ya da düşük maliyet üzerinde seçim yapmayı gerektirir.
Mavi okyanus stratejisi ise, stratejinin bu ana prensibini yok sayarak farklılık ve düşük
maliyeti aynı anda gerçekleştirmeyi hedefler.

Tablo 11-1 Kızıl Deniz stratejileri ile Mavi Okyanus stratejisini karşılaştırmalı olarak
göstermektedir.

Tablo 11-1 Kızıl Deniz ve Mavi Okyanus Stratejileri
KIZIL DENİZ STRATEJİSİ

MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ

Mevcut Pazarlarda Rekabet

Çekişmesiz Yeni Pazar Alanı Yaratma

Rekabette Üstünlük

Rekabeti Anlamsız Kılma

Mevcut Talebi Kendine Çekmeye Çalışmak

Yeni Talep Yaratma ve Elde Etme

Değer-Maliyet Değiş Tokuşu Yapmak

Hem Değer Arttırma Hem Maliyet Düşüşü Sağlama

Şirketin
Faaliyetlerinden
Oluşan
Sistemi
Farklılaştırma veya Düşük Maliyet Arasındaki
Stratejik Tercihe Uyumlu Hale Getirmek

Farklılaştırma ve Düşük Maliyet Yaratılmaya
Çalışılırken, Şirketin Faaliyetlerinden Oluşan Sistemi
Uyumlu Hale Getirmek

Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren: Şükrü
Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.18.
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11.3. Mavi Okyanus Startejilerinin Temel İlkeleri
Mavi okyanus stratejisinin üç temel ilkesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu ilkeler:
-

Pazar sınırlarını yeniden inşa et

-

Mevcut talebin ötesini düşün

-

Değer-maliyet ikilemini ortadan kaldır şeklinde sıralanabilir.

Mavi okyanus stratejisinin odak noktası değer yenilemedir. Değer yenileme, bir şirketin
eylemlerinin hem şirketin maliyet yapısını hem alıcılara değer sunmasını olumlu yönde
etkilediği bölgede yaratılır. Rekabete konu olan faktörler ortadan kaldırılarak veya azaltılarak
maliyet düşürülür. Sektör tarafından hiç sunulmayan unsurlar arttırılarak veya yaratılarak alıcı
değeri yükseltilir. Zamanla, üstün değerin meydana getirdiği yüksek satış hacmine bağlı olarak
ölçek ekonomileri etkisini gösterdikçe maliyetler daha da düşecektir. Değer yenileme Şekil 111 deki gibi görselleştirilebilir. Değer yenileme diğer bir değişle farklılaşma ve maliyet
liderliğinin aynı anda gerçekleştirilmesi çabasıdır.

Maliyetler
Değer
Yenileme

Alıcı Değeri
Şekil 11-1 Değer Yenileme
Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren: Şükrü
Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.16.

Mavi okyanus stratejisinin temel ilkeleri bazı riskleri azaltır. Bu riskler Tablo 11-2’de
yer almaktadır.
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Tablo 11-2 Mavi Okyanus Stratejisi İlkelerinin Azalttığı Risk Faktörleri
İLKELER

İLKENİN AZALTTIĞI RİSK FAKTÖRÜ

Pazar Sınırlarını Yeniden Yapılandırmak

Araştırma Riski

Sayılara Değil Büyük Resme Odaklanmak

Planlama Riski

Mevcut Talebin Ötesine Ulaşmak

Ölçek Riski

Stratejik Sırayı Doğru Belirlemek

İş Model Riski

Önemli Organizasyonel Engelleri Aşmak

Organizasyonel Risk

Uygulamayı Strateji ile Birleştirmek

Yönetim Riski

Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren:
Şükrü Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.21.

11.4. Mavi Okyanusun Analitik Araçları ve Çerçeveler
Rekabet stratejilerini belirlemek için Rorter’ın önerdiği beş güç modelinin içinde yer
aldığı iş çevresinin analizi ve SWOT analizi gibi mavi okyanus stratejisini belirlemek için de
kullanılan bazı analitik araçların olma zorunluluğu vardır. Kim ve Mauborgne mavi okyanus
stratejisi için kendi geliştirdikleri analiz yöntemlerini kullanmaktadırlar. Bunlar; Strateji Tuvali
çizilmesi, Dört Eylem Çerçevesinin belirlenmesi, Değer Eğrisi ( Odaklanma, Uzaklaşma ve
Etkileyici Slogan) çizilmesidir.

11.4.1. Strateji Tuvali
Strateji Tuvali, mavi okyanus stratejisi oluşturmak için tanı ve eylem kararı alınabilecek
bir araçtır. İki amaca hizmet eder.
-

Bilinen pazarın mevcut durumunu ortaya koyar. Rekabette nerelere yatırım yapıldığı,
endüstrinin uğruna rekabet ettiği faktörler, hizmet, dağıtım ve müşterinin bunlar
arasından neyi satın aldığını anlamamızı sağlar. Böylece göreceli bir analiz yapmak
mümkündür.
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-

Strateji tuvalinin ilk basmağı tamamlandıktan sonra yapılması gereken şey strateji
tuvalini değiştirmektir. Sektörün strateji tuvalini bütünüyle değiştirmek için stratejik
odak endüstrinin rakiplerinden alternatiflerine, müşterilerinden müşteri olmayanlara
kaymalıdır. Böylece sektörün dışında kalan müşteri değeri unsurlarının yeniden nasıl
yapılandırılacağı anlaşılır.

Strateji tuvalinin amaçları göz önünde bulundurulduğunda aslında diğer analizlerde yer
alan Pazar analizi üzerine odaklanılmakta ve elde edilen sonuçlar görselleştirilmektedir.
Yazarlar eserlerinde ABD’de şarapçılık alanında yatırım yapacak bir işletme için
hazırlanmış strateji tuvali üzerinden yola çıkarak tuvalin çizimi ve nasıl kullanılacağı üzerine
odaklanmışlardır. ABD’de özellikle bağları ile ünlü olan California’da hem ülke hem de dünya
çapında başarılı markalar yer almaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi bu alanda başarılı olmak
isteyen işletmeler bazı noktalar üzerine yoğunlaşmaktadırlar. Bu odak noktaları genelde şarabın
kalitesini belirleyen üzüm bağlarının yapısı, yıllanma derecesi ve koşulları gibi teknik konuları
içermektedir. Bu noktalar özellikle pahalı şaraplar için son derece önelidir. Böyle şarapların
fiyatı yüksek ve rekabet yoğundur. Ucuz şaraplar da aslında aynı noktalar üzerine
odaklanmaktadır. Ancak, odak derecesi düşük ve fiyatları da pahalı şaraplarla mukayese
edilemeyecek kadar düşüktür.
Şekil 11-2’de yer alan strateji tuvalinde rekabetin nereye yatırım yaptığı, endüstrinin
ürünler için rekabet ettiği faktörleri görmek mümkündür.
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Yüksek

Kaliteli Şaraplar

Ucuz Şaraplar

Düşük
Fiyat

Şarap
Terminoloj
isi ve
Üstünlüğü
n
Kullanılm
ası

Reklam

Yıllanma Üzüm BağlarınınŞarabın Şarap
Kalitesi İtibarı ve Ünü
KarmaşıklığıÇeşidi

Şekil 11-2 Strateji Tuvali
Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren: Şükrü
Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.26.

Şekil 11-2 incelendiğinde, Amerikan şarap endüstrisinin başlıca yedi faktör üzerine
odaklandığı görülmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
-

Şarap şişesi başına fiyat

-

Ambalajda şarap üretimi sanat ve bilimini vurgulayan elit ve çekici bir imaj verilmesi

-

Reklam

-

Şarabın yıllanma kalitesi

-

Üzüm bağının itibarı

-

Şaraptaki tat zenginliği ve karmaşıklığın verdiği zevk

-

Şarap çeşidi.
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Yukarıda sıralandığı gibi endüstrinin genel yapısı ve odak noktalarının belirlenmesi
aslında mevcut durumda hangi noktalardan rekabet edildiğini göstermektedir. Bu aşamadan
sonra ikinci basamak uygulanmalıdır. Bu ise dört eylem çerçevesidir.

11.4.2. Dört Eylem Çerçevesi
Yeni bir değer oluştururken alıcı değeri unsurlarını yeniden yapılandırmak için dört
eylem çerçevesi geliştirilmiştir. Farklılaştırma ve maliyet liderliği arasındaki dengeyi yıkmak
ve yeni değer eğrisi yaratmak için dört kilit soru sorulmalıdır.
-

Endüstrinin tartışmasız kabul ettiği faktörlerden hangileri yok edilmelidir?
Bu soru işletmeyi endüstrideki şirketlerin uzun zamandır uğruna rekabet ettiği faktörleri

yok etmeye düşünmeye zorlar. Bu faktörler endüstride genellikle doğru kabul edilmiştir. Bazen
alıcıların değer verdiği şeyler değişikliğe uğrar ancak şirketler kendi aralarındaki
karşılaştırmalar nedeniyle bunların farkına varamazlar.
-

Hangi faktörler endüstri standardının iyice altına indirilmelidir?
Bu sorunun yanıtı şirkete yarışta denklik sağlamak ve rekabeti kazanmak için ürün ve

hizmetlerin tasarımında aşırıya kaçılıp kaçılmadığını belirlemesini sağlar.
-

Hangi faktörler endüstri standardının iyice üstüne çıkarılmalıdır?
Bu sorunun yanıtı şirketi endüstrinin müşterileri yapmaya zorladığı uzlaşmaları ortaya

çıkarıp yok etmeye iter.
-

Endüstrinin hiç sunmadığı hangi faktörler yaratılmalıdır?

Bu sorunun yanıtı ise, işletmenin müşteriler için tamamen yeni değer kaynakları
keşfetmesini, yeni talep yaratmasını ve endüstrinin stratejik fiyatlandırmasını yükseltmesine
olanak sağlar.
Dört eylem çerçevesi Şekil 11-3’deki gibi görselleştirilebilir.
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Şekil 11-3 Dört Eylem Çerçevesi
Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren:
Şükrü Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.29.

11.4.3. Yok Et-Azalt-Yükselt-Yarat Tablosu
Yok et-Azalt-Yükselt-Yarat Tablosu dört eylem çerçevesine ek bir analitik araçtır.
Tablo, şirketleri dört eylem çerçevesindeki soruların yanında yeni değer eğrisi yaratmak için
dördünü de uygulamaya yöneltir. Böylece şirketler yok etme ve azaltma faaliyetlerinin yanında
yükseltme ve yaratma bölümlerini de uygulayarak dolaysız dört fayda sağlar.
Yok et-Azalt-Yükselt-Yarat Tablosunun faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
-

Şirketleri değer-maliyet dengesini bozmak için aynı anda farklılaştırma ve düşük
maliyeti gerçekleştirmeye iter.

-

Sadece yükseltme ve yaratmaya odaklanan şirketleri hemen uyarır.
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-

Her düzeydeki yöneticiler tarafından kolaylıkla anlaşıldığı için, uygulamalarda yüksek
düzeyde katılım sağlanır.

-

Tabloda şirketin endüstrinin rekabet ettiği faktörlerden her birini dikkatlice
incelemesi, sahip oldukları varsayımların boyutlarını keşfetmesini sağlar.

YOK ET

YÜKSELT

Şarap Terminolojisi ve ayrımlar

Ucuz Şaraplar Karşısında Fiyat

Yıllanmışlık Kalitesi

Perakende Mağazalarla İlişki

Reklam
AZALT

YARAT

Şarabın Karmaşıklığı

Kolay İçim

Şarap Çeşidi

Seçme Kolaylığı

Üzüm Bağı Prestiji

Eğlence ve Macera

Şekil 11-4 Yok et-Azalt-Yükselt-Yarat Tablosu
Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren:
Şükrü Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.35.

Şekil 11-4’de yer alan Yok et-Azalt-Yükselt-Yarat Tablosu daha önce anlatılan ABD
şarap endüstrisi için yapılmıştır. Burada sektöre farklı bir yapı ile girmek isteyen bir marka için
hazırlanan örnek tablodur. Şekil 11-5 ise bu tabloya dayanarak hazırlanan yeni strateji tuvalini
göstermektedir.
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Şekil 11-5 Yeni Strateji Tuvali
Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren: Şükrü
Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.38.

11.5. İyi Bir Stratejinin Üç Özelliği
Yazarlara göre iyi bir stratejinin üç temel özelliği vardır. Bunlar, odak, uzaklaşma ve
etkileyici slogandır.
-

ODAK; Her stratejinin bir odağı vardır ve şirketin stratejik profili ile değer eğrisi bu
odağı göstermelidir.

-

UZAKLAŞMA; Yok etme, azaltma, yükseltme ve yaratmadan oluşan dört eylemi
uygulayarak sektörün ortalama profilinden uzaklaşılmalıdır.

-

ETKİLEYİCİ SLOGAN; sadece mesajı net bir şekilde iletmekle kalmayıp sunulan
hizmetin reklamını da doğru yapmalıdır.
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11.6. Strateji Tuvalinin Yorumlanması
Şirket strateji tuvali hazırladığına ortaya çıkan değer eğrisi, şirketin bugünkü durumuna
ve geleceğine ilişkin önemli bilgiler verir. Şirketin kazanmayı hak edip etmediği strateji
tuvalinden anlaşılabilir. Mavi okyanus stratejisinin odak, uzaklaşma ve etkileyici slogan
kriterleri varsa şirket doğru yoldadır.
-

Değer eğrisinin odağı yoksa, şirketin maliyeti yüksek, işletme modeli karmaşık olur.

-

Değer eğrisinde uzaklaşma yoksa şirket stratejisi kopyadır.

-

Etkili sloganın yokluğu ise, şirket içsel dürtülerle yönetiliyordur ve büyük bir ticari
potansiyeli ve doğal dengesi olmadığını gösterir.

-

Şirketin değer eğrisi rakiplerine yaklaştığında şirket keskin rekabetin olduğu kızıl
okyanusa sıkışıp kalan şirket olma olasılığına sahiptir. Çünkü bu şirket maliyet ve
kaliteye dayanarak rekabet etme eğilimindedir. Şirket kendiliğinden büyüyen bir
sektörde ise yavaş büyüme ortaya çıkar. Bu büyüme şansa bağlı bir büyümedir.

-

Strateji tuvalinde şirketin değer eğrisi faktörlerinin tümüne yüksek önem verdiği
görülürse şirketin Pazar payı ve karlılığının bu yatırımları yansıtıp yansıtmadığını
sorgulamak gerekir. Aksi takdirde Geri Ödemesiz Fazla Teslimat yapılmış demektir.
Şirket uzaklaşan bir değer eğrisi için sadece hangi faktörleri yükseltip yaratacağına değil
hangi faktörleri yok edip azaltacağına karar vermelidir.

-

Şirketin değer eğrisi sebepsiz bir zikzak çizer görünümde ise, tutarsız stratejinin
varlığından söz edebiliriz. Burada alt bölümlerin veya fonksiyonel alanların şirket
stratejisi ile uyumlu olmayan bağımsız stratejiler uyguladığını söylemek mümkündür.
Bu durumda şirketin ortak vizyona dayalı mavi okyanus yaratacak stratejisinin
olmadığını söylemek mümkündür.

Şirketin değer eğrisinde birbirini destekleyici özelliğe sahip rekabet faktörleri arasında
önemli farklılıkların olması stratejik çelişkinin varlığına işaret eder.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Rekabet stratejilerine yeni bir bakış açısı kazandırılan mavi okyanus stratejileri önemli
bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel olarak değer inovasyonunu olan bu strateji
üzerinde konuşulması ve tartışılması gereken bir yapı oluşturmuştur. Mavi okyanus stratejileri
geliştirebilmek için strateji tuvali gibi analize uygun bir yapı ve dört eylem çerçevesi gibi
strateji belirlemede kılavuz olarak kullanılabilecek bir araç ortaya çıkmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Mavi Okyanus stratejisinin 4 Eylem Planı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a) İncele-Düşür-Fiyatlandır-Pazarla
b) Yok et-Yükselt-Azalt-Yarat
c) Yarat-Pazarla-Düzelt-Dağıt
d) İndir-Analiz et-Yükselt-Değiştir
e) Analiz et-Bilgilendir-Azalt-Oluştur
2) Mavi Okyanus stratejisinde geçen “Strateji Tuvali” hakkında aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğrudur?
a) Strateji tuvali sadece bir eylem çerçevesidir.
b) Mavi Okyanus stratejisinde sonradan oluşacak olası rekabeti analiz eder.
c) Hala hazırda pazarda birbiriyle rekabet eden şirketlerin belli başlı stratejilerini
karşılaştırır.
d) Maliyet üstünlüğü yaratmak için geriye entegrasyon yöntemini kullanır.
e) Rakiplerin yakaladığı kârlılığa en çabuk bir şekilde nasıl ulaşılacağını analiz
eder.
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) Yeni bir değer oluştururken alıcı değeri unsurlarını yeniden yapılandırmak için
……………..geliştirilmiştir.
4) Mavi okyanus stratejisinin odak noktası …………….dir.
5)………………, mavi okyanus stratejisi oluşturmak için tanı ve eylem kararı
alınabilecek bir araçtır.
Cevaplar: 1)b 2) c 3) dört eylem çerçevesi 4) değer yenileme 5) Strateji Tuvali
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12. MAVİ OKYANUS STRATEJİLERİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Pazar Sınırlarını Yeniden Yapılandırmak
12.1.1. Alternatif Endüstrilere Bakmak
12.1.2. Endüstri, İçindeki Stratejik Gruplara Bakmak
12.1.3. Alıcılar Zincirine Bakmak
12.1.4. Tamamlayıcı Ürün ve Hizmet Teklifleri
12.1.5. Müşteriler Yönünden Fonksiyonel veya Duygusal Çekicilik
12.1.6. Zamana Bakmak
12.2. Sayılara Değil Büyük Resme Odaklanmak
12.3. Mevcut Talebin Ötesine Ulaşmak
12.4. Stratejik Sırayı Doğru Anlamak
12.5. Önemli Organizasyonel Engelleri Aşmak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

217

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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yapılandırmak
için
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Anahtar Kavramlar
Alıcılar zinciri
Stratejik grup

219

Giriş

On birinci bölümde mavi okyanus yaratma nedenleri, mavi okyanusların özellikleri ve
mavi okyanus yaratmada kullanılabilecek analiz yöntemleri ve kullanılabilecek teknikler
üzerinde durulmuştur. Bu bölümde mavi okyanus için değer yaratan fikirlerin kaynakları ve
süreç örneklerle anlatılacaktır. Bu bölümde de W. Chan Kim ve Renee Mauborgne’un kitabı
temel alınarak anlatılacaktır.

220

12.1. Pazar Sınırlarını Yeniden Yapılandırmak
Pazarı yeniden yapılandırmak diğer bir ifadeyle işletmenin kendine rekabetin olmadığı
yeni pazar bölümleri yaratabilmesi için izleyebileceği yollar bu bölümde anlatılacaktır. Kızıl
denizlerden kurtulabilmek için bu alanlarda bulunan işletmelerin kabul ettikleri sınırlardan
uzaklaşmak, kurtulmak gerekir. Bu nedenle yöneticilerin sistematik olarak içinde çalışılan
endüstrinin sınırları yerine bunların ötesine bakması lazımdır. Yöneticiler, alternatif
endüstrilerin, stratejik grupların, alıcı grupların, tamamlayıcı ürün ve hizmet sunumlarının,
endüstrinin fonksiyonel-duygusal yöneliminin ve hatta zamanın ötesine bakmalıdır.

12.1.1. Alternatif Endüstrilere Bakmak
İşletmeler sadece kendi faaliyet gösterdikleri endüstriler değil, alternatif ürün veya
hizmet üreten işletmelerle de rekabet halindedirler. Alternatifler ikamelerden daha geniştir.
Aynı zamanda, alternatifler farklı fonksiyon ve şekillere fakat aynı amaca sahip ürünleri ve
hizmetleri kapsar. Alternatiflere bakarak mavi okyanus yaratan NetJet burada verilebilecek iyi
bir örnektir.
Havacılık sektöründe en karlı müşteriler şirket yolcularıdır. Netjets mevcut durumda
yolcuların iş seyahatlerinde iki seçeneğin olduğunu belirlemiştir. Şirket yöneticileri ya tarifeli
uçuşlarda business-class veya first-class uçacaklardır ya da şirket kendi uçağını satın alacaktır.
Şirketlerin tarifeli uçuşları seçiş nedeni maliyettir. Şirketler bir yıllık uçuşlar için gerekli
biletleri satın alarak değişken maliyetleri düşürür. Çünkü toplu ve önceden alım nedeniyle bilet
fiyatları düşer. Bu işin tarifeli uçuşlarla yapılması diğer taraftan şirketin uçak alma maliyetini
ortadan kaldırır. Yani sabit maliyetler de azalır. Diğer taraftan, tarifeli uçuşların başka
maliyetleri vardır. Örneğin kalabalık havaalanlarında bekleme süresi, rötarlar, uçuş sıklıklarının
az olduğu yerlerde konaklama mecburiyeti ve otel maliyetleri, havaalanından toplantı yerine
transfer maliyeti vb.
Netjets 16 müşteriye 1 uçak tahsis emektedir. Her müşterinin yıllık 50 saat uçuş hakkı
vardır. Yıllık 375.000 dolardan 6000.000 dolarlık bir uçağın bir yıllık kullanım hissesini şirket
satın alabilmektedir. Küçük uçaklar kullanan NetJets ABD’de en çok uçuş yapılan 30 havaalnaı
yerine 5500 havaalanına erişim sağlayarak transfer ve konaklama zorunluluğunu ortadan
kaldırmaktadır. Uçuş isteğinizi belirttikten 4 saat sonra uçağın hazır olması da önemli bir
ayrıcalık olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, size yapılacak olan ikramlarda isteğiniz
doğrultusunda hazırlanır. Bu düzenlemeler sonunda NetJets yirmi yıldan kısa bir süre içinde
500’den fazla uçakla 140 ülkeye 250.000’den fazla uçuş yaparak 1993den 2000 yılına kadar
yıllık %30-35 gelir artışı sağlamıştır.
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12.1.2. Endüstri, İçindeki Stratejik Gruplara Bakmak
Mavi okyanuslar alternatif endüstrilere bakarak yaratılabileceği gibi mevcut endüstri
içindeki stratejik gruplara bakılarak da yaratılabilir. Stratejik Grup; sektördeki benzer stratejiyi
uygulayan şirketlerdir. Stratejik gruplar genel olarak iki boyut üzerine konumlandırılır. Bunlar;
fiyat ve performanstır.
Mevcut stratejik gruplarda mavi okyanus yaratmak için müşterilerin bir gruptan diğerine
ticaretini artırma veya azaltma kararını etkileyen faktörleri belirleyerek dar görüşten kurtulmak
gerekir.
Örneğin; Bayan fitnes şirketi Curves, Türkiye’de b-fit aynı mantıktan yola çıkarak
Başarlı olan şirketlerdir. Curves, fitnes ile formda kalmak için çabalayan ve başarısız olan
kadınların mavi okyanusu olarak kullanılmamış bir pazarın ortaya çıkmasını sağlamıştır.
ABD’de ve ülkemizde yaygınlıkla görülen bütün egzersiz ve spor seçeneklerini sunan,
hem kadn hem de erkeklere hizmet veren, pahalı ve genellikle yüksek gelir gruplarının yaşadığı
yerlerde kurulan spor salonları bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer seçenek ise,
video, cd, kitap, dergi gibi seçenekleri kullanarak evde egzersiz yapmaktır. Düşük maliyetli
gibi görülen bu seçenek aslında disiplinli bir biçimde spor yapılmasına pek de uygun değildir.
Curves’de deneyim tipik spor salonundan farklıdır. Geleneksel spor salonlarında
bulunan özel makineler, yiyecek, sauna, havuz hatta soyunma odaları bu işletmelerde
bulunmamaktadır. QuickFit dairesel antrenman sisteminde ayarlama gerektirmeyen, güvenli,
kullanımı kolay ve göz korkutmayan hidrolik egzersiz aletleri bulunmaktadır. Kadınlar için özel
tasarlanan aletler darbe stresini azaltır, kuvveti arttırır ve kas geliştirir. Üyeler daire şeklindeki
aletlerin aerobik tahtalarının etrafında hareket eder ve tüm çalışmayı 30 dakikada bitirir. Aylık
ödenecek ücret 30 dolardır. Curves salonu kurmanın maliyeti de geleneksel spor salonları ile
mukayese edilince son derece düşük olduğu görülmektedir. 2004 sonuna kadar Curves’ün
8.500 şubeye ulaşması beklenmektedir.
Ülkemizde de bu mantıkla faaliyet gösteren b-fit şirketi 2006 yılında kurulmuştur. b-fit
bugün 48 ilde, 220 merkeziyle, 180.000 kadına hizmet sunarak; sağlıklı bir yaşam için gerekli
her türlü desteği sağlamaktadır. Sadece kadın girişimcilere franchising veren şirketin resmi
internet sitesine göre b-fit merkezi açma maliyeti İstanbul için 39.000+KDV, diğer iller için ise
35.000+KDV'dir.

12.1.3. Alıcılar Zincirine Bakmak
Birçok sektörde hedef alıcının kim olduğu bellidir. Ancak, alma kararı ile doğrudan
veya dolaylı olarak ilişkili alıcılar zinciri vardır. Ürün veya hizmet için ödeme yapan alıcılar
ile gerçek kullanıcılar farklı olabilir ve bazı durumlarda bunlar önemli ölçüde etkileyicidir.
Şirketin önceden önemsenmemiş alıcı gruplarına odaklanması değer eğrilerinin yeniden
tasarlanmasında yararlı olur.
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Alıcılar zincirine bakılarak yaratılan mavi okyanuslara örnek olarak Novo Nordisk
insülin kalemleri, Bloomberg;
sermaye piyasasında işlem yapanların çalışmalarını
kolaylaştıracak hizmetler verilebilir.
Novo Nordisk endüstrini odağı olan doktorlardan uzaklaşıp kullanıcılara yani hastalara
odaklanmıştır. Diyabet hastalarının ufak şişelerde pazarlanan, özel şırınga ve iğne ile
uygulanması gereken ve doz ayarlamalarının yapılması gibi pek çok unsuru içeren insülin
kullanmaları zorluklar getirmekteydi. İğne ve şırıngaların taşınması insanları sosyal olarak
zorlamaktaydı. Novo Nordisk 1985 yılında NovoPen’i geliştirdi. NovoPen dolmakalemi
andıran, hastaların kolaylıkla taşıdığı, 1 haftalık insülin içeren kartuşa sahip bir üründür.
Kaleme entegre kilitli mekanizmayla doz ayarı son derece basit ve kullanımı çok kolay ve
güvenli bir ürün olan NovoPen geliştirilerek 1989’da NovoLet, 1999’da ise Innovo piyasaya
çıkarılmıştır. Bu ürünlerle şirket, insülin üreticisinden diyabet hizmet şirketine dönüşmüştür.

12.1.4. Tamamlayıcı Ürün ve Hizmet Teklifleri
Ürünlerin büyük bir çoğunluğu diğer ürün ve hizmet değerlerinden etkilenir.
Kullanılmaya başlanmamış değer çoğunlukla tamamlayıcı ürün ve hizmetlerde bulunabilir.
Alıcıların mal veya hizmetleri seçerken aradıkları tam çözümü tanımlamak gerekir.
Örneğin. Sinemaya gitmeden önce bebeğe bakacak kişi, otopark vb. ayarlamak ve
bunların maliyetine katlanmak gerekir. Yine de bu tamamlayıcı hizmetler sinema endüstrisinin
sınırlarının dışındadır.
Macar otobüs şirketi NABI ortalama 12 yıl kullanmak için satın alınan belediye
otobüslerinde belediyelerin ilk satın alma fiyatına odaklandıklarını ancak en yüksek maliyet
unsurunun satın almadan sonra gelen maliyetler olduğunu fark etmiştir. Bundan sonra şirket
tamamlayıcı faaliyetlerin toptan çözümünü ele alarak farklı bir otobüs yaratmıştır. NABI
otobüslerini fiberglasdan üretti. Fiberglas gövdeler korozyona uğramadığı için koruyucu bakım
maliyetleri düşmüştür. Kaza ve vuruklarda hasarlı bölüm kesilerek çıkartılmakta yerine yeni
fiber materyal lehimlenmektedir. Böylece, kaza ve vurukların tamiri hızlanıp ucuzlamıştır.
Araçların hafif oluşu yakıt tüketimi ve emisyonu büyük oranda düşürerek otobüslerin çevre
dostu olmasını sağlamıştır. Hafiflik sayesinde düşük güçlü motorlar ve daha az aks kullanılması
maliyetlerin de düşmesine neden olmuştur.
Yapmış olduğu değişikliklerle NABI siparişlerini arttırarak hızlı bir Pazar büyümesi
yaratmış ve 2002 yılında dünyadaki en başarılı 30 şirketten biri olarak seçilmiştir.

12.1.5. Müşteriler Yönünden Fonksiyonel veya Duygusal Çekicilik
Bir ürün veya hizmetin çekiciliği nadiren ürünün kendisidir. Genellikle geçmişteki
rekabet şeklinden kaynaklanan bir beklenti söz konusudur. Bazı endüstriler prensip olarak
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faydanın hesaplanmasında esas olarak fiyat ve fonksiyon için rekabet ederler; onların çekiciliği
rasyoneldir. Bazı endüstriler ise, daha çok duygular için rekabet eder; onların çekiciliği ise
duygusaldır.
Şirketlerin davranışı alıcıların beklentilerini sürekli olarak kuvvetlendirerek etkiler.
Zamanla fonksiyonel görüşü destekleyen şirketler fonksiyonelliği daha fazla destekler hale
gelir ve duygusal görüşü destekleyen şirketler duygusallığı daha fazla destekler.
Şirketler fonksiyonel-duygusal gelişme yönlerinde farklılık yapmaya başladıklarında
yeni pazarlar bulurlar. Duygusallığı destekleyen şirketler fonksiyonelliği arttırmadan fiyat
üstüne eklenen birçok ekstra sunar. Bu ekstraların çıkarılması ile müşterilerin memnuniyetle
karşılayacağı daha basit, daha düşük fiyatlı ve daha düşük maliyetli işletme modelleri
yaratılabilir. Bunun aksine, fonksiyonelliği destekleyen endüstriler çoğunlukla duygu dozu
katarak ürünlere yeni hayata aşılarlar ve yeni talep oluşumunu teşvik edebilirler.
Örneğin: Fonksiyonelliği ifade eden saat endüstrisinde duygusallıkla ortaya çıkan moda
ve Swatch. Duygusallığı destekleyen kozmetik endüstrisinde fonksiyonelliği yaratan The Body
Shop, Quick Beauty House (QB House), Cemex.

12.1.6. Zamana Bakmak
İşletmeler zaman içinde ortaya çıkan trendlere açıktır. İster yeni teknolojilerin ister
önemli düzenleme değişikliklerinin ortaya çıkışı olsun, yöneticiler trendin kendisini
planlamaya odaklanma eğilimindedir. Yani teknolojinin hangi yönde gelişeceğini, nasıl
benimseneceğini, genişletilebilir olup olmadığını sorgularlar. Mavi okyanus stratejisinde
trendin değeri müşterilere göre nasıl değiştireceği ve şirketin işletme modelini nasıl
değiştireceğini bulmak önemlidir.
Buna örnek olarak Apple iTunes uygulamaları verilebilir. Apple 1990’ların sonunda
başlayan yasal olmayan müzik dosyası paylaşımını izlemiştir. İnternette müzik paylaşımı ile
başlayan furya yasak olmasına rağmen milyonlarca kişinin kendi mp3 çalarlarına u müzik
parçalarını yüklemesini engellememekteydi. Bir CD’ye yaklaşık 19 dolar ödemek yerine bunu
internetten indirmek herkese cazip gelmekteydi. Apple iPod’lar için müzik marketi iTunes’u
kurdu. iTunes beş büyük müzik şirketi ile anlaşarak yasal, kullanımı kolay ve esnek müzik
yüklemesi sunmuştur. iTunes müşterilerine 200.000 şarkıyı bedava tarayıp bakmai otuz
saniyelik örneklerini dinleme, tek bir şarkıyı 99 sente veya tüm albümü 9.99 dolara yükleme
imkanı sağlamıştır.
iTunes marketi günümüzde 700.000 den fazla şarkı sunmaktadır ve kullanıcıların
haftada ortala 2.5 milyon şarkı indirmeleri ile ilk yıl 70 milyondan fazla şarkı satmıştır. Bugün
yasal müzik yükleme pazarının %70’i iTunes’undur.
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Yukarıda örnekleri ile anlatılan pazarın sınırlarının yeniden yapılandırılmasında
kullanılan tekniklerle geleneksel rekabette uygulanan yöntemler Şekil 12-1’de
gösterilmektedir.

Şekil 12-1Başabaş Rekabetten Mavi Okyanusa
Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren: Şükrü
Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.79.

12.2. Sayılara Değil Büyük Resme Odaklanmak
Mavi okyanus yaratmak için uygulanabilecek yöntemler ortaya konulduktan sonra
büyük resme odaklanmak için stratejik planlama sürecinin nasıl ortaya konulacağı ve mavi
okyanus stratejisine ulaşmak için şirket stratejisini çizmede bu fikirlerin nasıl uygulanacağının
belirlenmesi gerekir.
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Büyük resme odaklanmak çok büyük çaba ve zaman harcanmasına rağmen sadece kızıl
deniz taktiklerini ortaya koyan planlama riskini azaltmanın çözüm yoludur. Burada, stratejik
planlama için belge hazırlamayı değil, strateji tuvalini çizmeyi temel alan alternatif yaklaşım
geliştirmek gerekir. Böyle bir yaklaşım organizasyonda sürekli olarak çok sayıda kişinin
yaratıcılığını ortaya çıkaran, şirketlerin gözünü mavi okyanuslara açan ve etkili uygulama için
anlaşılması ve iletimi kolay olan stratejiler üretir.

12.3. Mevcut Talebin Ötesine Ulaşmak
Mevcut talebin ötesine geçme ilkesi mavi okyanus yeniliğini elde etmenin temel
unsurudur. Bu yaklaşım, yeni teklif için en fazla talebi toplayarak, yeni Pazar yaratmayla ilişkili
ölçek riskini azaltır. Mevcut talebin ötesine ulaşmak mavi okyanusu yaratmanın en temel
unsurlarından biridir. Mavi okyanusu genişletmenin yolu aşağıdaki gibi iki grupta ele alınabilir.
Bunlar:
-

Müşterilere odaklanmak yerine müşteri olmayanlara bakmak,

-

Müşteri farklılıkları yerine, müşterilerin değer verdiği ortak noktalar üzerine
odaklanmaktır.

Müşteri olabilecek ancak şu anda müşteri olmayan üç katman olduğunu söylemek
mümkündür. Bunları aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür. Şekil 12-2 Müşteri olmayan
üç katmanı göstermektedir.

Birinci
Katman
Pazarınız

İkinci
Katman

Üçüncü
Katman

Şekil 12-2 Müşteri Olmayanların Üç Katmanı
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Alpagut, CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.104.

Birinci Katman; “Yakında müşteriniz olacak” ancak şu anda müşteriniz olmayanlardır.
Pazarın mevcut ürünlerini minimum seviyede kullanırlar. Bunlar daha iyi bir alternatif
bulduklarında pazara dâhil olacaklardır. Bu durumu tespit eden İngiliz şirketi basit bir formül
geliştirmiştir. Pret her gün sadece en iyi malzemeden yapılmış, restoran kalitesinde taze
sandviçler sunar ve yemek servisi restorandan hatta fast-food satan işletmelerden bile daha
hızlıdır. Üstelik bu hizmetini zarif bir ortamda ve uygun fiyatlar vermektedir. Müşterilerin
mağazada sıraya girip istediklerini alıp çıkmaları ortalama 90 saniyedir. Günlük olarak
satılamayan ürünler o gece evsizlere dağıtılmaktadır. Bugün Pret İngiltere’deki 130
mağazasında günde 25 milyondan fazla sandviç satmaktadır.
İkinci Katman; Pazarınızı bilinçli olarak seçmeyen “reddedici” müşteri olmayanlardır.
Pazarda teklif edilenleri kabul edilemez veya alım güçlerinin üstünde buldukları için
kullanmayan veya bedelini ödeyemeyenlerdir. İhtiyaçları ya başka şekilde karşılanır ya da
görmezden gelinir.
Örnek: JCDecaux’un açık hava reklamcılığında ulaştığı müşteriler. Açık hava
reklamcılığı sadece geçici olarak görüldüğünden birçok işletme için popüler bir araç değildi.
Açık hava reklamlarını kişiler ulaşım esnasında çok kısa süreliğine görmekteydi ve yeniden
görme olasılığı düşüktü. Özellikle az tanınan, küçük işletmeler için etkin olmayan bir araç gibi
görülmekteydi. JCDecaux yukarıdaki görüşleri savunan müşterilere otobüs durakları gibi sabit
şehir içi yerlere banklar konularak kampanya süresince bunların üzerine konulan reklam
sloganları ile pek çok tüketiciye ulaşmak mümkün olmuştur.
Üçüncü Katman; Sizin pazarınızdan uzak pazarlarda bulunan “keşfedilmemiş” müşteri
olmayanlardır; Sektördeki şirketler tarafından genellikle hedeflenmeyen veya potansiyel
müşteri olarak düşünülmeyenlerdir.
Örneğin: JSF’nin Donanma ve Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri için ortak
özelliklerin toplandığı uçaklar. Donanma ve Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetlerinin ideal
savaş uçakları geleneksel olarak farklıdır. Dolayısıyla, her kuvvet kendi uçağını bağımsız
olarak tasarlamıştır. Geçmişte bağımsız kuvvetler arasındaki farklar olağan kabul ediliyordu.
Ortak Taaruz Uçağı (JSF) programı bu ilkeyi ortadan kaldırmıştır.

12.4. Stratejik Sırayı Doğru Anlamak
Her fikrin ticari olarak başarılı mavi okyanus haline gelmesi mümkün değildir. Ticari
olarak uygulanabilirliği sağlayabilmek için bu düşünceler ayrıntılı olarak incelenmelidir. Doğru
stratejik sıralamayı ve bu sıralamadaki kilit ölçütlere uygun olarak mavi okyanus
düşüncelerinin nasıl değerlendirileceği anlaşıldığında işletme modeli riski azalır.
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Ticari Olarak Uygulanabilir Mavi Okyanus
Düşüncesi
Şekil 12-3 MaviOkyanus Stratejisinin Akış Diyagramı
Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren: Şükrü
Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.118.

Şekil 12-3’de gösterildiği gibi, şirketler mavi okyanus stratejilerinin alıcı faydası, fiyat,
maliyet ve kabul (benimseme) sırasına göre inşa etmelidir. Her bir geriye doğru dönen ok hayır
cevabını ve yeniden düşünme gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Başlangıç noktası alıcı faydası olmalıdır. Alıcı faydası sunduğumuz şeyin müşteri
açısından önemli bir fayda ortaya çıkarıp çıkarmadığı ile ilgilidir. Ortaya çıkan fayda
müşterinin satın alması için ikna edici midir? Burada olumlu yanıt veremiyorsak mavi
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okyanusun olmadığını söyleyebiliriz. Bu fikirden belirli bir süre vazgeçmek veya burada
olumlu yanıt alıncaya kadar düşünmek gerekir.
İkinci basamak doğru stratejik fiyatın belirlenmesi ile ilgilidir. Burada yanıtlanması
gereken soru; Sunumunuz, hedef alıcı kitlesini çekecek ve böylece hedef alıcı kitlesinin para
ödemesi için ikna edici bir neden sağlayacak şekilde fiyatlandırıldı mı? Yanıt olumsuz ise,
hedef alıcı kitlesi sunulan mal ya da hizmeti satın almaz.
Üçüncü aşamada sunulan mal veya hizmet hedeflenen maliyetle üretilebiliyor mu ve
yeterli kâr sağlanabiliyor mu? Hedef maliyet sağlanamıyorsa mavi okyanus kârlı olamayacağı
için bu fikirden vazgeçilmelidir. Maliyetlerin fiyata yansıtılarak kâr sağlama yolundan
vazgeçilmelidir. Çünkü önce fiyat belirlenmiştir. Bunu tersine döndürmek mavi okyanus
mantığına aykırıdır.
Son aşama kabul aşamasıdır ve burada karşılaşılan engellerle ilgilenilmesi
hedeflenmektedir. Mavi okyanus stratejisinin formülasyonu ancak, fikirlerin başarılı şekilde
gerçekleşmesini sağlamak için kabul aşamasındaki engellerle başından ilgilenildiği zaman
tamamlanır.

12.5. Önemli Organizasyonel Engelleri Aşmak
Mavi okyanus stratejisi geliştirildiğinde başarılı bir şekilde bunun uygulanması gerekir.
Ancak, her zaman yeni bir fikri uygulamaya koymak sıkıntılıdır. Mavi okyanus stratejilerini
uygulamak kızıl deniz stratejilerini uygulamadan daha zordur. Çünkü mavi okyanus stratejisi,
değer eğrilerinde düşük maliyetlerle yakınlaşmadan uzaklaşmaya doğru değişime dayanır. Bu
durum uygulama engellerini arttırmaktadır.
Şekil 12-4’de görüldüğü gibi mavi okyanus stratejilerini uygulamaya koymada
karşılaşılan dört temel engel vardır. Bunlar bilişsel engeller, sınırlı kaynaklar, motivasyon ve
politik engellerdir.
Bilişsel engel stratejik değişimin gerekli olup olmadığı ile ilgilidir. Çalışanların bu
değişimin gerekli olduğuna inanması gerekir. Kızıl denizler gelecekte kârlı büyümeyi
sağlayamayabilir, ancak çalışanlara rahat gelebilir ve hatta o zamana kadar organizasyonun
amaçlarına hizmet etmiş de olabilir. Bu durum, çalışanların değişime inanmamasına veya
istememesine, ret etmesine neden olabilir.
Stratejinin uygulanmasındaki ikinci önemli engel kaynakların sınırlı olmasıdır.
Stratejideki değişim büyüdükçe uygulama için gerekli kaynaklar da o kadar artar. Ancak, pek
çok organizasyonda değişim zamanlarında kaynaklar arttırılmamakta aksine kısılmaktadır.
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BİLİŞSEL ENGEL
Statükoya sıkı sıkıya
sarılmış bir organizasyon
POLİTİK ENGEL
Güçlü çıkar sahiplerinin
karşı koyması

KAYNAK ENGELİ
Sınırlı kaynaklar

MOTİVASYONEL ENGEL
Motive edilmeyen
personel

Şekil 12-4 Strateji Uygulamasının Önündeki Dört Organizasyonel Engel
Kaynak: Kim, W.Chan; Mauborgne, Renée; Mavi Okyanus Stratejisi, Çeviren: Şükrü
Alpagut,CSA Global Publishing, İstanbul, 2005, s.150.

Üçüncü engel motivasyondur. Kilit noktalardaki çalışanların statükodan ayrılmaları ve
bunu hızlı ve kararlı bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek
genellikle uzun yıllar almaktadır. Ancak mavi okyanus stratejilerini hatta hiçbir stratejiyi
uygulamaya koymak için bu kadar uzun zaman yoktur.
Son engel de politikalardır. İşletme içindeki güçlü personel kendi pozisyonunu korumak
ve mevcudu devam ettirmek için gücünü kullanmaktan çekinmezler.
Başarılı olmak isteyen işletmeler değişimin gerçekleştirilmesi konusunda algılanan
anlayıştan vazgeçmelidir. Geleneksel anlayış, değişiklik ne kadar büyükse sonuçları ortaya
çıkarmak için gerekli zamanın ve kaynakların da daha fazla olacağını öne sürmektedir. Bunun
yerine, dönüm noktası liderliği olarak adlandırdığımız süreci kullanarak, geleneksel anlayışı
tepe taklak etmek gerekir. Dönüm noktası liderliği, statükodan ayrılmayı gerçekleştirirken
çalışanların desteğini alarak bu dört engeli çabuk ve düşük maliyetle aşmaya olanak sağlar.
Stratejinin uygulamaya dönüştürülebilmesi için insanlar motive edilerek güven ve
bağlılık duygusu yaratılmalıdır.
Bağlılık ve güven yaratılırken işletmenin her kademesindeki çalışanlar dikkate alınmalı
ve katılımları sağlanmalıdır. Burada örgütsel adalet kavramı üzerine odaklanılmalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Mavi okyanus için değer yaratan fikirlerin kaynakları ve süreç örnekleri detaylı olarak
incelenmiştir. Bunlara örnek olarak alternatif sektörlerin önemi, alıcılar zinciri, endüstri
içindeki diğer gruplar vs. örneklerle açıklanmıştır
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Bölüm Soruları
1) Pazar sınırlarını yeniden yaratmayı planlayan bir işletmenin dikkat etmesi-bakması
gerekenler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.
a) Teknolojik endüstriler, Sektör liderleri, Tedarik zincirleri, İkame ürünlerin
Tehdidi
b) Üretim Faktörleri,Faaliyet Tabanlı Maliyetleme , Benchmarking (Kıyaslama),
Esas Rakip
c) İç Lojistik, Üretim, Dış Lojistik, İnsan Kaynakları
d) Alternatif Endüstriler, Alıcılar Zinciri, Tamamlayıcı Ürün ve Hizmet
Teklifleri, Endüstri içindeki Stratejik Gruplar
e) Nakit Akış Tablosu, Bilanço, Envanter, Fon Akım Tablosu
2) Ticari olarak uygulanabilir bir mavi okyanus stratejisi geliştirmek için uygulanması
gereken doğru sıralama aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İşletme Fikri alıcı faydası içerir, Fiyat alıcıların ödeyebileceği seviyededir,
Maliyetler işletmenin kâr hedefine engel değildir, Engeller en baştan beri
değerlendirilir.
b) İşletme Fikri paydaşlar için fayda içerir, Fiyatlar piyasa seviyesindedir,
Maliyetlerin yüksek olması sorun değildir, Engeller görmezden gerilir(Ignore).
c) İnovatif
çalışmalar
değerlendirilir,
Büyük
değişimler
kıyaslanır
(Benchmarking), Faaliyet tabanlı maliyetleme yapılır, Engeller ürünün son
aşamasında değerlendirilir.
d) Büyük değişimler yapılır, Küçük iyileştirmeler yapılır (Kai-Zen), Sonuçlar
istatistiki olarak değerlendirilir, Tepe yönetimin ortak kararı beklenir.
e) Alıcı Faydası ölçülür, Sektörün üstünde fiyatlandırma yapılır, Müşteri
memnuniyeti ölçülür (Feed-Back), Engeller baştan beri değerlendirilir.
Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3)……………..; sektördeki benzer stratejiyi uygulayan şirketlerdir.
4) …………..bakılarak yaratılan mavi okyanuslara örnek olarak Novo Nordisk insülin
kalemleri, Bloomberg verilebilir
5) Fonksiyonelliği ifade eden saat endüstrisinde duygusallıkla ortaya çıkan moda ve
Swatch……………….……………… dikkate alınarak geliştirilmiş mavi
okyanustur.
Cevaplar: 1) d 2) a 3) Stratejik Grup 4) Alıcılar zincirine 5) Müşteriler Yönünden
Fonksiyonel veya Duygusal Çekicilik
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13. ULUSLARARASI STRATEJİLER
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Uluslararasılaşma
sürecinin
günümüze kadar nasıl geldiğini
anlamak.
Uluslararası pazarlarda faaliyet
göstermeyi
planlayan
şirketlerin hangi faktörlerden
etkilendiğini kavramak.
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Çokuluslu Kurumsal Stratejiler
Küresel Kurumsal Stratejiler
Uluslar ötesi kurumsal stratejiler
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Giriş

Günümüzde işletmeler için en önemli sorunlardan biri işletme yalnızca yerel boyutta
çalışıyor olsa da küresel rakiplere sahip olmasıdır. Küreselleşme işletmelerin kaçınmaları
mümkün olmayan gerçeklerden biridir. Bu nedenle uluslararası stratejiler belirlenmeden önce
küreselleşme olgusu üzerinde durmak yararlı olacaktır.
Küreselleşme ekonomik faaliyetlerin; ticaret, yatırım ve sermaye hareketlerinin; işgücü
ve girişimcilerin dolaşımı ve teknoloji transferi yolu ile tüm ilişkilerin uluslararası boyuta
taşınması anlamına gelmektedir.
Küreselleşme olgusu genellikle 4 alanda görülmektedir;
-Dış ticaret faaliyetleri
-Sermaye hareketleri
-İşgücü ve girişimcilerin dolaşımı
-Bilgi ve teknolojilerin yayılmasıdır.
Küreselleşme olgusuna kısaca değindikten sonra uluslararası rekabet ve bu alandaki
gelişmelere kısaca göz atmak yararlı olacaktır.
Bu bölümde uluslararasılaşmada etkili olan faktörler ve dikkat edilmesi gereken
unsurlar açıklandıjktan sonra uluslararası stratejiler detaylı olarak incelenecektir.
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13.1. Uluslararası Rekabet ve Tarihsel Gelişim
Uluslararası rekabet yüzyıllardır üzerinde teoriler ve yaklaşımlar geliştirilen bir
konudur. Ülkelerin uluslararası ticarete yönelmelerinin nedenlerini ve etkin yolları araştıran
pek çok çalışma ve dönemsel olarak kabul görmüş teoriler bulunmaktadır. Bunların bir kısmını
incelemek yararlı olacaktır.
Merkantilizm; Tarihsel açıdan incelediğimizde ilk uluslararası işletmecilik
yaklaşımlarının merkantilizm ile başladığını söylemek mümkündür. 16. yy. ortalarıyla 17. yy.
sonları arasında Batı Avrupa'da etkinlik kazanan bu ekonomik doktrinin doğuşunun temelinde
ulusal devletin ortaya çıkması, uluslararası ticaretin gelişmesi ve ticaret sermayesinin güç
kazanması bulunmaktadır. Merkantilistlerin üzerinde en çok durdukları konuların başında, bir
ülkenin serveti ya da zenginliğiyle dış ticaret bilançosu arasındaki ilişki gelmektedir. Ulusal
ekonominin gösterdiği gelişmenin farkına varan merkantilistler, devletin ulusal zenginliği
maksimum kılmak amacıyla ekonomik faaliyetlere müdahalesini savunmuşlardır. Bu doktrine
göre altın ve gümüş gibi değerli madenler, bir ülkenin siyasi ve ekonomik gücünün başlıca
kaynağıdır.
Merkantilistler dış ticaret politikasının amacının, hazinenin altın ve gümüş varlıklarını
arttırması olduğu görüşünden hareketle, ihracatın özendirilmesi, sanayide yerli hammadde
kullanımının sağlanması için, hammadde ihracatının yasaklanması, ithalatın yüksek gümrük
vergileri ve yasalarla kısıtlanması gibi önlemlerin savunucusu olmuşlardır. Merkantilistler
ayrıca güçlü ulusal deniz ticaret filolarının kurulmasına da büyük önem vermişlerdir.
Müdahaleci ve korumacı bir ekonomik politikanın savunucusu olan merkantilist uygulama ve
teorideki etkinliği, sanayi devriminin gerçekleştiği 18. yy. sonlarına kadar azalarak sürmüştür.
Mutlak Üstünlükler Teorisi; Adam Smith bu teoride merkantilist yaklaşıma karşı
görüşler ileri sürer. 1776 yılında Ulusların Zenginliği (The Wealth of Nations) isimli kitabında
Adam Smith, dünyada serbest ticaretin gerek ülkelerin ve gerekse dünya refahının artması
bakımından çok daha yararlı olacağını savunmuştur.
Adam Smith'e göre ülkeler, kapalı ekonomi durumuna göre daha kârlı olduğu için dış
ticaret yaparlar. Bir ülke bir malı diğerine göre mutlak olarak daha ucuza üretiyorsa, o malın
üretiminde ihtisaslaşmalı, buna karşılık mutlak üstünlüğe sahip olmadığı malların üretim ve
ihracatını üstünlüğe sahip olan ülkelere bırakmalıdır. Smith için üstünlük, bir malın diğer
ülkelere göre bir ülkede daha verimli üretilmesidir. Bu şekildeki uluslararası ihtisaslaşma
sonucunda, üretim faktörleri ülkeler arasında daha etkin bir şekilde kullanılacak ve dünya
üretiminde artış sağlanacaktır. Bundan, şüphesiz birbirleri ile ticaret yapan tüm ülkeler
yararlanacaktır.
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi; Adam Smith’in mutlak üstünlükler teorisinin
uluslararası faaliyetlerin tamamını açıklayamadığını savunan Ricardo karşılaştırmalı
üstünlükler teorisini geliştirmiştir. Ricardo, bir ülkenin iki farklı malda mutlak olarak üstünlüğü
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olmasına ve diğer bir ülkenin bu malların üretiminde mutlak üstünlüğü olmamasına rağmen,
ülkeler arasında yine de ticaret yapılabileceğini ve bu ticaretten her iki ülkenin de kârlı
çıkabileceğini göstermiştir. Ricardo'ya göre her iki malın üretiminde de mutlak olarak
dezavantajı olan bir ülke, daha az dezavantaja sahip olduğu malı üretip ihraç ederse, bu malın
üretim ve ihracatında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olur. Diğer taraftan bu ülke, daha fazla
mutlak dezavantajı olduğu malın üretimini durduracağı için, bu malı diğer ülkeden ithal
edecektir, işte bu kurala ekonomi öğretisinde, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi adı verilir.
Burada iki mal arasında fırsat maliyetleri açısından hangi malı üretmenin daha avantajlı olduğu
konusu üzerine odaklanılmaktadır.
Faktör Donatımı Teorisi; Dış ticaretin nedenini açıklamak üzere ortaya atılan bir teoridir
ve Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisini geliştirmekte, ona yeni bir yorum
getirmektedir. 1919 yılında yayınlanan bir makalede İsveçli İktisatçı Eli Heckscher tarafından
ortaya atılmış, öğrencisi Bertil Ohlin tarafından geliştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Paul Samuelson da Teoriye yeni katkılar yapmıştır. Faktör Donatımı Teorisi’nde ülkeler
arasında üretim maliyetlerinin neden farklı olduğu sorusu sorulmakta ve cevap olarak da ülkeler
arasındaki Faktör Donatımlarının farklılığı gösterilmektedir. Diğer bir deyişle, dünya
ülkelerinden bazıları emek zengin, bazıları da sermaye zengin ülkelerdir. Üretilen malların da
bazıları emek-yoğun mal, bazıları da sermaye-yoğun maldır. Malların bu özelliğini teknoloji
belirler. Bu durumda Faktör Donatımı Teorisine göre, emek zengin ülkeler emek-yoğun,
sermaye zengin ülkeler de sermaye - yoğun malları daha ucuza üretirler. Türkiye’nin tekstil,
ABD’nin uçak üretmesi örnek olarak verilebilir. Bu durumda her ülke söz konusu ucuza ürettiği
malları ihraç ederek, uluslararası iş bölümünden kazanç sağlayacaktır.
- Ürün Yaşam Aşaması Yaklaşımı; Bu yaklaşımda uluslararası ticaretin mal ve
hizmetlerin yaşam aşamasına bağlı olarak gerçekleştiğini ve karşılaştırmalı üstünlüklerin
zaman içinde bu aşamalara göre değiştiği öne sürülmektedir. Ürünün yaşam seyrinde başlangıç
aşamasında o mal veya hizmetin yaratıcısı, ilk üreticisi olan ülke buluş, teknoloji, patent,
yenilik, kaliteli işgücü ve yüksek sermaye gereksinimi gibi faktörlerde karşılaştırmalı
üstünlüklere sahip, monopol olarak diğer ülkelere ihracat yapabilmektedir. Ancak, mal ya da
hizmetler olgunluk aşamasına geldiğinde mamul standartlaşmaya başlar, kullanılan hammadde
ve diğer üretim faktörleri kolaylıkla temin edilebilir. Böylece tüm ülkelerde mal ya da hizmetin
üretimi mümkün olur. İlk üretici olan ülke üstünlüklerini kaybeder. Bu ürünü kopyalayan
ülkeler daha ucuza üretmenin yollarını bulurlarsa onlar ihracat olanaklarını ele geçirirler.
Uluslararası ticaret faaliyetlerini ve rekabet üstünlüğü yaratmada kullanılabilecek
yaklaşımları açıklamada güncel teorilerden en çok kabul edilen teori M. Porter’ın Ulusların
Rekabet Avantajı Teoremidir.

- Ulusların Rekabet Avantajı; Porter, ülkelerin rekabet ve güç yeteneğini belirlemede
dört temel unsurdan yola çıkar ve bu faktörlerin birbirleri ile bağlantılı, bağımlı ve etkileşimli
olduğunu ileri sürer. Porter’ın Elmas modeli olarak adlandırılan bu modelde her bir temel
faktörün altında yer alan farklı değişkenler bulunmaktadır. Porter elmas modelini 10 ülkeden
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yüzü aşkın sektörü inceleyerek geliştirmiştir. Model rekabet edilebilirliği yerel koşullara
bağlamaktadır. Şekil 13-1 Porter’ın elmas modelini göstermektedir.

Şekil 13-1 Porter’ın Elmas Modeli

Şekilde görüldüğü gibi rekabet gücünü belirleyen unsurlar;
- Üretim faktör koşulları
- İşletmenin strateji, yapı ve rekabet durumu
- Talep koşulları
- İlişkili ve destekleyici sanayilerdir.

Devletin rolü; ki bu rol önemli ancak dolaylı etkiye sahiptir, ve şans faktörleri de bu ana
unsurları destekler niteliktedir.
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- Üretim faktör koşulları; Bu unsur bir endüstrinin rekabet için ihtiyaç duyduğu
girdileri ifade eder. Bunlar temel faktörler; emek, doğal kaynaklar, vb. ve gelişmiş faktörler; iyi
eğitilmiş işgücü, dijital iletişim sistemleri vb. sınıflandırılabilir. Diğer üretim faktörleri ise,
genelleştirilmiş (karayolları sistemi, borç kaynakları, vb.) ve ihtisaslaşmış (özel bir alanda
ihtisaslaşmış çalışan vb.) olarak sınıflandırılabilir. Ülke eğer hem gelişmiş hem ihtisaslaşmış
(uzmanlaşmış) üretim faktörlerine sahipse bu endüstriler küresel rekabette başarılı olacak
yetkinliğe sahiptir.
- Talep Koşulları; Bu unsur, endüstriyel mal veya hizmetler için ülkedeki müşterilerin
ihtiyaçlarının büyüklüğü ve yapısını ifade eder. Talep endüstrinin büyük ölçeğe sahip olmasını
sağlayan en önemli unsurdur. İhtisaslaşmış talep ülke sınırları dışında da faaliyet göstermek
için olanaklar yaratmaktadır. . Yeni veya gelişmiş ürünler talep eden bilinçli yerel tüketiciler,
endüstrilerin bu talepleri yerine getirmesi için yaratıcı ve yenilikçi olmasına neden
olduklarından uluslararası arenada yüksek standartlara sahip ürünlerin üretilerek rekabetçi
avantaja sahip olmasını sağlayabilirler. Bu bakımdan Porter, rekabetçi avantajın arttırılması
yönünde uyarıcı etkiye sahip olan yerel talep koşullarına özel önem vermektedir.
- İlişkili ve destekleyici sanayiler; Burada sanayilerin birbiri ile ilişkisi ve başarılı olan
sanayi dallarının başka sanayilerin gelişiminde destekleyici rol oynadığı ifade edilmektedir.
Ulusal avantajın bir diğer belirleyicisi, ülkenin yoğunlaştığı endüstri ile bağlantısı bulunan ve
bu endüstriyi destekleyen uluslararası rekabet gücüne sahip yerel endüstrilerin varlığıdır. Bu
destekleyici ve ana endüstri ile bağlantılı yerel endüstriler/tedarikçiler, ana endüstriye maliyetetkin, hızlı ve öncelikli girdi sağlayarak avantaj yaratabilirler Örneğin; İtalya gelişmiş deri
işleme endüstrisi sayesinde ayakkabı, çizme veya deri giysiler için gerekli kaliteli deri üretimi
yapabildiği için İtalyan ayakkabı sektörü dünya lideri olarak karşımıza çıkmaktadır.
- İşletmenin strateji, yapı ve rekabet durumu; Bölgesel koşullar firma ve/veya
sektörlerin stratejilerini etkilemektedir. Sektördeki düşük rekabet o sektörü çekici kılmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, firmalar düşük rekabeti tercih ederler, ancak, bölgesel rekabet firmaları
yeniliğe, yani, yeni bir şeyler üretmeye ve gelişmeye zorlar. Sonuç olarak yüksek bölgesel
rekabet, düşük küresel rekabeti doğurmaktadır.

Ulusun iş ortamını oluşturan bu elmas modelindeki her bir unsur birbiri ile etkileşim
içerisinde olmakla beraber bir faktörde yaşanan değişim diğer faktörleri de etkilemektedir.
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13.2. Uluslararasılaşmada Temel Nedenler
İşletmelerin uluslararası alanda faaliyet göstermesinin temel nedenlerini; pazar
faktörleri, maliyet faktörleri, rekabet faktörleri ve ülke faktörleri olarak dört grupta incelemek
mümkündür. Bu faktörleri kısaca açıklarsak;
Pazar Faktörleri;
-Farklı toplumlarda tüketicilerin benzer mal ve hizmet ihtiyaçlarının, beğenilerinin ve
beklentilerinin olması
-Benzer mal ve hizmetler için yabancı pazarlarda tüketici potansiyelinin bulunması;
-İşletmenin pazarlama karmasının yabancı toplumlar için de uygun bulunması.

Maliyet Faktörleri;
-Yerel Pazar dışında yabancı pazara çıkmanın işletmenin ölçek ekonomisi sağlamasına
yardımcı olması
-Yabancı pazarların sahip olduğu maliyet avantajlarından yararlanma amacıyla değer
zincirinde maliyet avantajı sağlayacak faaliyetleri yabancı ülkeye taşıma
-Ülkeler arasında taşıma maliyetlerinin gelişen teknik imkânlar nedeniyle düşürülmesi.

Rekabet Faktörleri
-Ülkeler arasında dağılmış faaliyetlerin koordineli şekilde yönetilmesi zorunluluğu
-Yerel ve uluslararası pazarlarda küresel rakiplerin bulunması ve bunların aktif
faaliyetleri

Ülke Faktörleri
-Ülkelerin sınır ötesi ticari faaliyetleri teşvik etmesi
-Yabancı ülkelerin serbest ticaret engellerini azaltması
-Özelleştirmeler
-Sermayenin uluslararası dolaşım serbestliği
-Ulaşım imkânlarının kolaylaşması… gibi ülkelerin özgün ticaret politikaları.
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13.2.1. Uluslararasılaşmada Dikkate Alınması Gereken Beş Unsur
- Uluslararasılaşmanın Zamanı ve Sürecin Hızı; İşletmelerin uluslararası faaliyetlere
başlaması için bazı şartların olgunlaşması gerekir. Bu nedenle, ne zaman, hangi yollarla ve
hangi yaygınlıkta faaliyetlerin başlayacağının önceden planlanması başarı için zorunluluktur.
- Faaliyet Alanları – Bölgesel ve İşlevsel; İşletmenin hangi alanlarda uluslararası
faaliyetleri yürüteceği, coğrafi bölge olarak hangi bölgelerde faaliyet göstereceğine karar
vermesi gerekir.

- Yöntemler ve Araçlar; Uluslararası pazarlara girişte bu bölümde daha sonra
anlatılacağı gibi farklı risklere sahip farklı stratejiler kullanılabilir. Bunlar faaliyetlerin yapısı,
ürün özellikleri ve faaliyet gösterilecek bölge ve ülkelere göre farklılık gösterebilir.
- Farklılaştıran Faktörler; Uluslararası faaliyetlere başlamak işletmeyi rakiplerinden
farklılaştıracaktır. Bu farklılaşma ölçek ekonomilerinin ortaya çıkması şeklinde olabileceği
gibi, işletmenin daha düşük maliyetlerle üretim yapma olanaklarına kavuşması gibi farklı
koşullar ortaya çıkarabilir. Bütün bu olanakların değerlendirilip, sonuçları belirlenmeye
çalışılmalıdır.
- Ekonomik Mantık; Uluslararası faaliyetler işletmenin ekonomik olarak daha başarılı
olması, rekabette farklılaşma veya maliyet liderliği gibi farklı sonuçların ortaya çıkıp
çıkmayacağının belirlenmesi önemlidir. Çünkü uluslararası pazarlara açılmanın ekonomik
mantığının olması gerekir.

13.2.2. Uluslararası Alanda Faaliyetlerin Taşıdığı Riskler
Uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerin karşılaşabileceği bazı temel
riskler bulunmaktadır. Bu riskleri; ülke riski, soyo-kültürel riskler, finansal riskler ve ticari
riskler olarak sınıflandırabiliriz.

Ülke Riski; Uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin karşılaşabileceği riskler
içinde yabancı ülkedeki politik, yasal, ekonomik, hukuki anlamda ortaya çıkabilecek olumsuz
koşullardan kaynaklanan riskler önemli yer tutar. Bunların her zaman kolaylıkla önceden
tahmin edilmesi mümkün olmayabilir. Bu konudaki zorluklar ülkelerin belirtilen alanlardaki
farklılıklarından kaynaklanabileceği gibi, aniden ortaya çıkabilecek farklı düzenlemelerden de
olabilir. Örneğin: Arap Baharı hareketleri aniden ortaya çıkıp, dalga dalga yayılarak bazı
ülkelerde işletmelerin çok olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Örneğin: Libya’daki Türk
işletmelerinin kayıpları, vb.
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- Sosyo-kültürel Riskler; Toplumların farklı gelenek ve görenekleri, kültürel
alışkanlıkları, değerler sistemi bulunmaktadır. Sosyo-kültürel farklılıklar yaşam biçimlerini ve
bu yaşam biçimlerine bağlı olarak üretim ve tüketim modellerini değiştirmektedir. İşletmelerin
bu farklılıkları göz önünde bulundurarak uluslararası alandaki faaliyetlerini yönetmeleri
gerekir.
- Parite/Finansal Riskler; İşletmelerin uluslararası alanda faaliyet göstermelerinin
nedeni, işletmelerin kârlılıklarını arttırmak isteğidir. Ancak, uluslararası alanda faaliyet
gösterirken yerel para cinsinden değil yabancı para cinsinden faaliyetler sürdürülmektedir.
Burada, döviz kurlarında meydana gelen değişimler işletme için avantajlı durumlar
yaratabileceği gibi olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle, işlemelerin uluslararası
faaliyetlerde riskleri azaltmak için bazı farklı uygulamaları kullanmaları gerekebilir.
- Ticari Riskler; İşletmelerin ulusal pazarlarda yaşadığı ticari risklerle uluslararası
pazarlarda yaşadıkları arasında fark yoktur. Çünkü bu riskler operasyonel hatalardan, olumsuz
rekabet koşullarından, ortak seçiminde yapılan hatalardan ve stratejik yönetim
uygulamalarındaki hatalardan ortaya çıkar.

13.3. Uluslararası Stratejiler
Uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin pek çok farklı stratejiyi belirlemesi
gerekmektedir. Bunlar:
- Uluslararası Ülke/Pazar Seçim Stratejileri
- Uluslararası Ürün Stratejileri
- Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri
- Uluslararası Kurumsal Stratejiler
- Uluslararası Rekabet Stratejileri
- Uluslararası Bölümsel Stratejiler olarak sınıflandırılabilir.

13.3.1. Uluslararası Ülke/Pazar Seçim Stratejileri
Uluslararası ülke seçiminde dikkat edilmesi gereken kritik faktörler:
-Yabancı pazar ve ürün: yapancı pazarın büyüklüğü ve ürün miktarları
-Yabancı pazarlarda ürün ve pazar özelliklerinin yerel pazarlardan farkları
-Yabancı pazarda rekabet analizi
- Potansiyel hedef pazarın yapısal özellikleri
-Yabancı pazarda trendler
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-Yabancı pazarda başarı faktörleri
-Yabancı pazarda stratejik açılımlar: yabancı pazara giriş zamanlaması ve yöntemlerdir.

Uluslararası alanda faaliyet gösterecek işletmelerde faaliyet gösterilecek ülke ve pazarı
seçmek içi kullanılabilecek yöntemlerden biri PEST analizidir.
PEST analizi, daha geniş içeriğiyle PESTLE analizi kısaltması bir organizasyonun,
bölümün ya da ürünün stratejik planlaması yapılırken içinde bulunduğu pazarı ya da faaliyet
gösterdiği çevreyi değerlendirmek için kullanılan Siyasi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel,
Teknolojik, Yasal, Çevresel (ing. Political, Economic, Social, Technological, Legal,
Environmental) faktörlerin baş harflerinden oluşmaktadır.
PEST analizi organizasyonun dışındaki faktörleri inceleyen bir analiz aracıdır. Analiz
başlıkları organizasyon ile ilgili dış faktörleri incelemek için genel çerçeveyi belirler.
Genellikle SWOT analizinin bir parçası olarak kullanılır. PEST analizi iş planlaması, stratejik
planlama, pazarlama planları, iş ve ürün geliştirme ve araştırma raporlarının hazırlanması
sırasında organizasyonun pozisyonunu, yönünü, stratejisini, pazar hedefini incelemek için de
kullanılabilmektedir.

TEKNOL

POLİTİK

OJİK
UNSURLAR
UNSURLAR
SOSYOKÜLTÜREL

EKONO
MİK

UNSURLAR

UNSURL
AR

Şekil 13-2 Pest Analizi
Kaynak: Ülgen, Hayri, Mirze, S. Kadri; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010, s.331.

Uluslararasılaşacak işletme faaliyette bulunulacak yabancı ülkeler arasındaki “mesafe
veya uzaklığı”nı, çeşitli boyutlar açısından değerlendiren anaiz, CAGE (cultural,
admınıstratıve, geograhıc, economıc dıstances) analizi olarak adlandırılır.
Cage analizinde araştırılan unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
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Kültürel uzaklık: Dil, din, etnik durum, sosyal ve kültürel alışkanlıklar, beğeniler,
beklentiler, örf ve adet
İdari uzaklık: Politik ve yasal sistem, toplumsal kurallar, prosedürler
Coğrafi uzaklık: ıklım, ülke büyüklüğü, ülke büyüklüğü, demografik, ulaşım ve
iletişim
Ekonomik uzaklık: refah düzeyi, doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye yapısı,
ekonomik altyapı, teknoloji kaynakları, milli gelir, satın alma düzeyi

13.3.2. Uluslararası Ürün Stratejileri
İşletmenin mevcut ürünlerinde yabancı pazarlara özgü bir değişiklik yapıp yapmayacağı
önem taşımaktadır.
-Ethnocentric Yaklaşım; Yerel pazarda kabul görmüş ürünlerin, yabancı pazarlarda
beğeni göreceği varsayımı ile mevcut ürünlerde herhangi bir değişiklik yapılmadan yabancı
ülke pazarına sunulmasıdır
-Polycentric Yaklaşım; yabancı Pazar beğenilerine veya gereksinimlerine uygun ürün
değişiklikleri yapılarak, farklı bir ürün ile yabancı pazara girilmesidir.
-Geocentric Yaklaşım; hemen her toplumda uygulanabilen sınır ötesi, küresel ürünler
geliştirerek yerel ve yabancı pazarlara sunulmasıdır.

13.3.3. Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri
İşletmeler uluslararası pazarlara girerken farklı stratejiler kullanırlar. Bunların her biri
kendine has özelliklere sahiptir ve pazara giriş biçimleri, riskleri farklı özellikler gösterir. Tablo
13-1 uluslararası pazarlara giriş stratejilerini göstermektedir.
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Tablo13-1 Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

Kaynak: Ülgen, Hayri, Mirze, S. Kadri; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı,
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010, s.334.

Tablo 13-1’de yer alan stratejileri kısaca açıklamak yararlı olacaktır.

13.3.3.1. İhracat ve Takas
İşletmelerin kendi ülkelerinde üretilen mal ve hizmetleri yabancı ülkelere satmaları
ihracat olarak adlandırılır. Bu amaçla üretilen mal ve hizmetler ise ihracat malı olarak
adlandırılır.
İşletmelerin yerel pazarlarda satmak veya üretimde kullanmak amacıyla diğer
ülkelerden yabancı mal ve hizmet satın almasına ise ithalat denir. İthalat ve ihracat dolaylı ve
dolaysız yollarla yapılabilir. İşlemlerin bir aracı işletme vasıtasıyla yapılması halinde dolaylı
ihracat veya ithalat söz konusu olur.
İhracatın yararları:
-İhracatçıların sorumlulukları ve riskleri düşüktür. Çünkü sadece mal gönderirler ve
yabancı ülkedeki değer zinciri faaliyetlerine karışmazlar.
-Yabancı ülkedeki satışlar işletmenin toplam satış cirosunu yükseltir.
-Uluslararası pazarlara girmenin en basit yöntemidir.

İhracatın sakıncaları;
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-Yabancı ülkedeki faaliyetlere karışılmadığı için değer zinciri faaliyetleri sonucu
oluşabilecek ek gelirlerden ihracatçı yararlanamaz.
-Yabancı pazarlardaki faaliyetlere karışılmadığı için ihracatçıların uluslararası deneyim
ve yetkinlik kazanması mümkün değildir.
-Yabancı ülkelerdeki başarı yerel aracı işletmelere bağlıdır.
-Gümrük vergileri ve diğer ticari engellere karşı korumasızdır bir işlemdir.
-Yüksek ulaşım ve lojistik giderlerine katlanmayı gerektirir.

13.3.3.2. Sözleşmeye Dayalı İşbirlikleri
Bayilik; Uluslararası faaliyetlerde bulunan işletme ile pazarlarda faaliyet gösteren
işletme arasında yapılan ve belirli bir süreyi kapsayan, anlaşma konusu ürünlerin belirli bir
yerel bölge içinde dağıtım ve satışına ilişkin bir sözleşme yapmaları işlemidir.
Lisans anlaşmaları; uluslararası firma, yerel pazarlarda faaliyette bulunan işletmelere
ürünleri ile ilgili sahip olduğu üretim, pazarlama ve yönetim haklarının yerel pazarlarda
kullanım hakkını devreder.
Franchising; Franchisee (franchising haklarını satın alan işletme) kendisine bu hakları
belirli bir bölge için kapsamlı olarak veren uluslararası işletmeyi (franchiser) tüm özellikleri ile
temsil eder ve onun yönetim ve kontrolü altında kendi pazarında faaliyette bulunur.
Sözleşmeli üretim; yerel işletme ürünlerin sahibi olan uluslararası işletme adına üretim
veya diğer faaliyetleri kendi ülkesinde yüklenir.

13.3.3.3. Mülkiyet Temelli Uluslararası Ortaklıklar
Mülkiyet temelli uluslararası ortaklıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu konular daha
önceden açıklandığı için detaylandırılmayacak yalnızca isimleri sayılacaktır. Bunlar:
-Uluslararası İşletmeler Arasında Birleşmeler; Bu yabancı ülkedeki işletme ile yerel
işletmenin kendi varlıklarını sona erdirerek yeni bir işletme kurmalarını ifade eder.
-Uluslararası İşletmeler Arasında Satın Almalar; Farklı ülke menşeli işletmelerin birinin
diğerinin hisselerini satın almasını ifade eder. İşletmelerden biri diğerinin tüm hisselerini
alabileceği gibi, çoğunluk veya azınlık hisselerinin satın alınması şeklinde bir yapı da ortaya
çıkar.
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-Uluslararası Ortak Girişimler; Yerel bir işletmenin yabancı yatırımcılarla yerel pazarda
iş yaratmak amacıyla gücünü birleştirerek, mülkiyet ve kontrol paylaşımı ile ortaklık
kurmasıdır. Sabancı Holding Carrefour ortak girişimi ile kurulan CarrefourSa buna örnek
verilebilir.
-Doğrudan Yabancı Portföy Yatırımları; Sermaye piyasalarının geliştiği ülkelerdeki
işletmelerin hisse senetlerinin satın alınmasını ifade eder.
-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları; İşletmenin kendi ülkesi dışındaki pazara
sıfırdan yeni tesisler inşa ederek, mevcut tesisleri satın alarak veya yerel bir firmayla ortak
girişimlerde bulunarak açılmasıdır.

13.3.4. Uluslararası Kurumsal Stratejiler
Uluslararası kurumsal stratejiler, işletmenin faaliyetleri ile hem ürün hem coğrafik
farklılaşmayı bir arada ele alır. Uluslararası kurumsal stratejiler şirket birkaç sektörde ve birkaç
ülke veya bölgede faaliyet gösterdiği zaman ihtiyaç duyulan stratejilerdir. Dört temel strateji
kullanılabilir.

Şekil 13-3 Uluslararası Kurumsal Stratejiler
Kaynak: Ülgen, Hayri, Mirze, S. Kadri; İşletmelerde Stratejik Yönetim, 5. Baskı,
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , İstanbul, 2010, s.341.
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Çokuluslu kurumsal stratejiler: Bu stratejide stratejik ve operasyonel kararlar
merkezileştirilmiş olmasına rağmen, her bir farklı ülkede yer alan SİB’ler (Stratejik İşletme
Birimi) yerel pazarlara uygun ürünlerin geliştirilmesine izin verilir. Bu stratejiler, ülkeler
arasında müşteri talep ve beklentilerinin farklı olduğu durumlarda kullanılan stratejilerdir.
Uluslararası kurumsal stratejiler: Yerel pazarlar için üretilen ürünlerin belirli bir süre
sonra değiştirilmeden yabancı pazarlara, uygun giriş yöntemleri kullanılarak sokulması
stratejisidir.
Küresel kurumsal stratejiler: ürünün büyük oranda standartlaştığı durumlarda
kullanılan stratejidir. Küresel stratejiler merkezileşmiştir ve ana ülkedeki merkez tarafından
kontrol edilir. Küresel stratejiler, ölçek ekonomisi üzerine odaklanır ve şirket düzeyinde yenilik
(inovasyon) yaratmada daha fazla fırsat yakalar. Uluslararası muhasebe ve finansman
stratejilerinin yaygınlık kazanması bu stratejinin uygulanmasını arttırmaktadır.
Uluslarötesi kurumsal stratejiler: İşletmelerin hem küresel etkinlik hem yerel
ihtiyaçlara cevap verebilme amacıyla uyguladıkları stratejilerdir. Bu stratejide benzer beğeni
ve gereksinimler için standartlaşmış ürünler sunulurken yerel beğeni ve beklentiler göz önünde
bulundurularak ürünün bu beklentilere uygun değişimi de sağlanmaktadır. Burada amaçlara
ulaşmak oldukça zordur. Çünkü yerel esnekliği sağlamaya çalışırken küresel koordinasyonun
da başarılması gerekir.

13.3.5. Uluslararası Rekabet Stratejileri
Uluslararası rekabet stratejileri daha önce anlatılan rekabet stratejilerinin uluslararası
piyasalarda uygulanmasını ifade eder. Bu nedenle:
-Maliyet liderliği
-Farklılaştırma
-Odaklanmış ve Birleşik rekabet stratejileri uygulanır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Günümüzde işletmelerin, hangi koşullarda ve ne nedenle uluslararası piyasalarda
faaliyet göstermek durumunda kaldığı, küresel rekabetin ve uluslararası iktisadi teorilerin de
yardımıyla incelenmiştir. Bu bilgilerin ışığında günümüz işletmelerinin uluslarası pazarlarda
faaliyet gösterirken kullanabileceği stratejilerin hangi faktörlere dikkat edilerek nasıl
oluşturulacağı ve uygulanacağı detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

257

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın Elmas Modelini oluşturan unsurlardan birisi
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Üretim faktör koşulları
İşletmenin strateji, yapı ve rekabet durumu
Talep koşulları
Arz koşulları
İlişkili ve destekleyici sanayiler

2) Aşağıdakilerden hangisi Küreselleşmenin (Globalizm) görüldüğü alanlardan bir
tanesi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Dış ticaret faaliyetleri
Sermaye hareketleri
Tüketicilerin dolaşımı
İşgücü ve girişimcilerin dolaşımı
Bilgi ve teknolojilerin yayılması

Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) ……………………….. Yaklaşım; yabancı Pazar beğenilerine veya gereksinimlerine
uygun ürün değişiklikleri yapılarak, farklı bir ürün ile yabancı pazara girilmesidir.
4) …………………………. Bu stratejide stratejik ve operasyonel kararlar
merkezileştirilmiş olmasına rağmen, her bir farklı ülkede yer alan SİB’ler (Stratejik İşletme
Birimi) yerel pazarlara uygun ürünlerin geliştirilmesine izin verilir. Bu stratejiler, ülkeler
arasında müşteri talep ve beklentilerinin farklı olduğu durumlarda kullanılan stratejilerdir.
5) ……………………. uluslararası firma, yerel pazarlarda faaliyette bulunan
işletmelere ürünleri ile ilgili sahip olduğu üretim, pazarlama ve yönetim haklarının yerel
pazarlarda kullanım hakkını devretmesidir.

Cevaplar: 1) d 2) c 3) Polycentric 4) Çokuluslu kurumsal stratejiler 5) Lisans
anlaşmaları
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14. STRATEJİLERİN UYGULANMASI VE KONTROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Strateji Uygulama Süreci
14.2. Örgüt İçi Stratejik Uyum Unsurları
14.3. Strateji Ve Politikalar
14.4. Strateji ve Organizasyon Yapıları
14.5. Stratejik Liderlik
14.6. Stratejinin Kontrolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Stratejinin
uygulanması
aşamasında hangi unsurların
etkili olduklarını anlayabilmek.
Strateji ve Örgüt Yapısı
ilişikisini değerlendirebilmek.
Stratejik Liderlerin
kavrayabilmek.

önemini

Stratejinin
nasıl
edileceğini anlamak.

kontrol
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Anahtar Kavramlar

Stratejik Uyum
Strateji Örgüt Yapısı İlişkisi
Stratejik Liderlik
Adhokrasi
Sorumluluk Merkezleri

263

Giriş
Stratejilerin belirlenmesi kadar belirlenen stratejinin etkili bir biçimde uygulanması ve
uygulamaların başarılı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Kontrol yaşanan sorunları ve
stratejideki eksiklikleri ortaya çıkaracaktır. Bu şekilde stratejinin düzeltilebilmesi için gerekli
olan çalışmalar yapılabilir. Bu bölümde önce strateji uygulama süreci anlatıldıktan sonra örgüt
içi stratejik uyum unsurları detaylandırılarak stratejinin kontrolünde sorumluluk merkezi
yaklaşımları ele alınacaktır.
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14.1. Strateji Uygulama Süreci
Stratejinin uygulanması, gerekli program, bütçe ve prosedürlerin oluşturulmasını ve
organizasyon yapısı içinde de stratejinin uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını
içerir. Uygulama süreci başlamadan önce:
-

Stratejiyi uygulayacak olanlar kimlerdir?

-

Ne yapılmalıdır?

-

Nasıl yapılmalıdır? Sorularının yanıtlanması gerekir.

Stratejinin uygulanması için teknik, yönetim ve kültürel sistemin uyumlu çalışması
gerekir. Bu nedenle stratejinin etkin uygulanabilmesi için aşağıdaki konularda çalışmalar
yapılması gerekir;
-

Stratejilerin bir bütün olarak işletmedeki her kademede ölçülebilir amaçlar haline
getirilmesi

-

Merkezi görev yerlerinin belirlenmesi

-

Gerekiyorsa organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesi

-

Koordinasyon için yöntem geliştirme, yetki devri yapılması

-

İşletme bölümlerine kaynak tahsisi yapılması

-

Faaliyetlere rehberlik edecek politikalar oluşturulması

-

Başarıyı ölçmede kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi

-

Bilgi sistemlerinin kurulması

-

İstenilen davranışları pekiştirmede kullanılacak teşvik ve ödüllendirme sistemlerinin
açıklanması

-

Çalışanın eğitilmesi

-

Kontrol mekanizmalarının gözden geçirilmesi

-

Sonuçların tanımlanması ve fark analizleri yapılarak geri besleme sağlanması

-

Farkları düzeltici tedbirler almak.

14.2. Örgüt İçi Stratejik Uyum Unsurları
Stratejik uyum, öncelikli olarak işletme ve çevresi arasındaki uyumu ifade ederken
literatürde bir diğer uyum konusu ise, işletmedeki çeşitli birim ve unsurlar arasındaki uyumdur.
Açık bir sistem olarak kabul edilen işletmeler için hem işletmenin dış çevresi hem işletme içi
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unsurlar arasındaki etkileşim ve uyum son derece önemlidir. Şekil 14-1 örgüt içi stratejik uyum
unsurlarını göstermektedir.

YAPI

SİSTEMLER

STRATEJİ

ORTAK DEĞERLER

YETENEKLER

YÖNETİM TARZI

ÇALIŞANLAR

Şekil 14-1 Örgüt İçi Stratejik Uyum Unsurları
Kaynak: Ömer Dinçer; Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 5. Baskı, Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1998, s.317.

Şekilde yer alan unsurları kısaca açıklamak yararlı olacaktır.
Yapı; Organizasyon yapısıdır. Organizasyon yapısı ast-üst ilişkisinin belirlendiği ve
yapılacak işlerin nasıl dağıtıldığını gösterir. Organizasyon yapısı işletmelerde organizasyon
şeması ile görselleştirilebilir.
Strateji; Amaçlara ulaşmak için eldeki kıt kaynakları kullanarak işletmenin takip
etmesi gereken yoldur. Stratejiler temel stratejiler, rekabet stratejileri, fonksiyonel alan
stratejileri gibi sınıflandırılabilir.
Sistemler; İşletmenin günlük çalışma düzeni sistemleri oluşturur. Örneğin: yönetim
bilgi akış sistemi, bütçeleme sistemi, kalite güvence sistemi, kalite kontrol sistemi, performans
değerleme sistemi, ödüllendirme sistemi vb.
Ortak Değerler; Örgüt kültürü olarak da ifade edebileceğimiz ortak değerler, çalışanlar
tarafından paylaşılan ortak düşünce, duygu ve inançlardır. Kültürün yani ortak değerlerin
stratejinin uygulanması ve başarısında önemli bir etkisi bulunur. Kültüre uygun olmayan bir
strateji genellikle başarılı olmaz. Bu nedenle, zaman zaman işletmede uygulanması gereken
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stratejiler zorunlu kıldığında kültür değiştirilmeye çalışılır. Kültür değişimi son derece zordur.
Bu durum genellikle kültüre uygun stratejilerin seçilmesini sağlamaktadır. Ancak, kültür
işletmenin değişen koşullarda başarılı olmasını engelleyen bir unsur haline geldiğinde kültürü
değiştirmek için çalışmalar yapmak daha anlamlı olur.
-

İşletmenin değişen koşullara uymayan bir kültüre sahip olması,

-

Hızlı değişimin ve güçlü rekabetin olduğu bir sektörde faaliyet gösterilmesi,

-

Küçük ancak, hızlı büyüyen bir işletmede,

-

İşletmenin durumunun göreli olarak kötüye gitmesi durumlarında kültür değiştirilmeye
çalışılmalıdır.

Yönetim tarzı; Yöneticilerin faaliyetlerini yerine getirirken göstermiş olduğu
davranışlardır. Kısacası liderlik biçimi uyumda son derece önemli bir unsurdur.
Yetenekler; İşletmenin sahip olduğu tüm maddi ve maddi olmayan kaynaklarından
ortaya çıkan başarılı olma gücüdür. Burada yalnızca unsurların büyüklüğü değil, daha önceki
bölümlerde anlatıldığı gibi bu unsurlar arasındaki etkileşim ve onların yarattığı güç önemlidir.
Çalışanlar; Çalışanların sayısı ve demografik özelliklerinin yanında çalışanların sahip
oldukları bilgi, beceri ve tecrübe ile birlikte çalışmalarından doğan sinerjik etki de önemlidir.
Yukarıda kısaca açıklanan unsurlar arasındaki uyum işletmede uygulanacak olan
stratejinin başarısını arttıracaktır.

14.3. Strateji Ve Politikalar
Stratejistler tarafından belirlenen stratejilerin uygulanabilmesi için gerekli genel
politikalar öncelikli olarak şirket düzeyinde sonra ise fonksiyonel alanlarda belirlenmelidir.
Daha önceki bölümlerde ifade ettiğimiz gibi politikalar stratejilere yol gösteren, stratejilerin
uygulanmasını kolaylaştıracak kurallardır. Politikalar, stratejilerden daha uzun süre varlıklarını
devam ettirirler. Bu nedenle işletme kültürünün bir parçası haline gelebilirler.
Bölüm Strateji ve Politikaları:
-

Bölümlerdeki özel durumlar ve faaliyetler için genel kurallar oluşturur.

-

Bölümlerdeki faaliyetlerin ortak bir sonuca yönelmesini sağlar.

-

Stratejik uygulamaların sonuçlarını kontrol ederek zamanında düzeltici önlemlerin
alınmasını sağlar.
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Bölüm strateji ve politikalarına aşağıdaki gibi bölümler temel alınarak örnekler
verilebilir.
-

Finansman Strateji ve Politikaları
Finans bölümüne yönelik politika uygulamaları genellikle aşağıdaki konuşları

içermektedir. Bunlar:
-

Çalışma sermayesi belirlenmesi

-

Fonların işletme içinde dağıtımı

-

Sermaye temini

-

Kar dağıtımıdır.

Uygulanacak olan stratejiye bağlı olarak buralarda dikkate edilecek hususlar ve yapı
farklı olacaktır. Örneğin büyüme stratejisinde farklı, dengeli büyüme veya gerileme küçülmede
farklı uygulamalar, farklı ihtiyaçlar söz konusudur.

-

Pazarlama Strateji ve Politikaları
Pazarlama strateji ve politikaları:

-

-

Hedef pazar seçimi

-

Pazarlama karmasının oluşturulması konularına odaklanmalıdır.

Üretim Strateji ve Politikaları
Üretim strateji ve politikaları

-

Kapasite ve yerleşim düzeni

-

Üretim süreci

-

Bakım onarım

-

Tedarik ve depolama konularında yoğunlaşmalıdır. Bu konular için kararlar alınmalıdır.

-

Personel Strateji ve Politikaları

Personel strateji ve politikaları işletmedeki işgücünün planlanması ve etkin çalışması
için gerekli önlemlerin alınması ile ilgilidir. Personel ile ilgili kararlar aşağıdaki konuları
içermelidir.
-

İşe alma ve yerleştirme

-

Ücret ve maaş politikaları

-

Sağlık ve güvenlik politikaları
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-

Çalışma hayatının kalitesi

-

Araştırma Geliştirme Strateji ve Politikaları

Günümüzde işletmeler için en önemli konulardan biri yenilikçi (inovatif) olabilmek son
derece önemlidir. Yenilikler, işletmedeki verimliliği arttırabilmek için üzerinde durulması
gereken temel konulardan biri de güçlü AR-GE bölümü ve bu bölüm için etkili strateji ve
politikalar geliştirmektir. Başarılı bir AR-GE için aşağıdaki konulara dikkat etmek ve bu
konularda tercih belirlemek gerekir.
-

Özel veya genel araştırma

-

Pazara yönelik veya teknolojiye yönelik araştırma

-

Merkezileştirilmiş veya merkezileştirilmemiş araştırma

-

İç kaynaklarla veya dış kaynaklarla araştırma.

14.4. Strateji ve Organizasyon Yapıları
Strateji ve yapı ilişkisi pek çok bilim insanı tarafından incelenmiş ve yapılan çalışmalar
sonunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Örneğin Chandler strateji yapıyı belirler derken,
Mintzberg ve Quinn yapı stratejiyi belirler görüşünü savunmaktadır. Kuşkusuz her ikisi de
birbirini etkilemektedir. Özellikle yeni kurulan işletmelerde girişimcinin uygulamayı
düşündüğü strateji nasıl bir organizasyon yapısına sahip olunması gerektiğini belirleyen önemli
bir faktördür. Ancak, işletme yapısı belirlendikten sonra genelde yapıya uygun stratejilerin
önerildiği veya seçildiği gözlemlenmektedir. Önceki bölümde ifade edildiği gibi değişken
çevrede işletmelerin aynı kalması onları rekabette zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle hem
yapı hem kültür rekabet gücünü arttırmak için değiştirilebilir. Açıklamalardan da
anlaşılabileceği gibi strateji-yapı ilişkisinde tek doğru seçenek bulmak mümkün değildir. Ancak
karşılıklı etkileşim olduğunu söylemek mümkündür.
Strateji yapı ilişkisi içinde işletmeleri değişik şekillerde sınıflandırmak mümkündür.
Bunları kısaca aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
yapısıdır.

Girişimci Örgütler; Genellikle tek mal veya hizmet üreten küçük işletme

Yönetici genellikle işletmenin kurucusudur. Girişimci işletmenin misyon ve vizyonunu
belirler. Tüm kararlar yönetici tarafından alınır. Kısa vadeli bakış açısı, otokratik liderlik genel
özelliklerden sayılır. İşletmenin formal yapısı tam olarak oluşmamıştır. Çalışanlar arasındaki
informal ilişkiler gözlemlenir. İşletmenin küçük ve yapısının informal olması esneklik sağlar.
Ancak, sınırlı kaynaklar ve tek kişinin hakimiyeti risk oluşturur.
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-

Mekanik Bürokrasi (kamu kurumları, bankalar, büyük alışveriş merkezleri);

Adından da anlaşılabileceği gibi mekanik ilişkilerin olduğu, tüm ilişkilerin, faaliyetlerin
önceden belirlenerek standartlaştığı yapılar söz konusudur. Bürokratik işletmelerin özelliği olan
kararların tepeden alınıp aşağıya iletildiği ve kararlarda rasyonellik ilkesinin uygulanmaya
çalışıldığı işletmelerdir. Stratejik kararlar orta ve alt kademedeki yöneticiler tarafından
uygulanır. Genellikle durgun çevrelerde faaliyet gösterilir. Aşırı standartlaşma ve uzmanlık
görülen bu işletme tiplerinde hiyerarşik yapı nedeniyle kararların alınması ve uygulanmasında
çok zaman harcanır. Bu nedenle değişik durumlarla karşılaşıldığında buna uygun strateji
geliştirmek zordur veya imkânsızdır.
Profesyonel Bürokrasi (üniversiteler, hastaneler); Bu organizasyon yapısında
bir taraftan uzmanlık gücü ile etkin olan çalışanlar; Örneğin: akademisyenler, diğer taraftan
fonksiyonel uzmanlaşmanın olduğu bir diğer yapı yer almaktadır. Bu bölümde yer alan
çalışanlar genellikle rutin işleri yaparlar ve pozisyon gücüne sahiptirler. Stratejik kararlar
genellikle bürokratlar tarafından verilir. Örgütler büyük ya da küçük olabilir. Karar alıcılar ve
uygulayıcılar iki ayrı gruptur. Bu nedenle çatışmaların olması muhtemeldir.
Çok Bölümlü Örgütler (Holdingler); Bu işletmeler, birden fazla stratejik
işletme birimine sahip olan kuruluşlardır. Bağımsız birimlerin faaliyetleri merkez tarafından
koordine edilir. Farklı pazarlara, farklı faaliyet alanlarına ve rakiplere sahip olan bu işletmelerin
ürettikleri ürünler ve sahip oldukları teknolojilerin çoğunlukla benzer özellikleri
bulunmamaktadır. Bu tür şirketler genelde büyük şirketlerdir.
Misyoner Örgütler; Vakıflar, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar misyoner örgütler
Bu şekilde adlandırılabilir. Başlangıçta işbölümü ve uzmanlaşmanın olmadığı bu
kuruluşlarda büyüdükçe ve üye sayısı attıkça işbölümü ve uzmanlaşma ortaya çıkar. Çalışanlar
aynı inançları paylaşırlar. Örgütte belirli, güçlü yapı yoktur. Teknik yapı ve kontrol sistemi
zayıftır. Fazla büyümezler. Ancak, büyürlerse genelde kısa süre içinde bölünürler.
Politik Örgütler; Yapısal özellikleri son derece sınırlıdır. Örgüte hâkim
yönetim grubu, hiyerarşi ve koordinasyon mekanizması yoktur. Kararlarda etkili olan unsur
genelde çıkarlardır. Genellikle küçük ölçekli olan bu yapılarda organik bir organizasyon yapısı
olduğunu söylemek gerekir.

Yenilikçi Örgütler ve Adhokrasi (Gazeteler, yönetim danışmanlığı şirketleri,
uzay araştırması yapan kuruluşlar, inşaat şirketleri), Adhokrasi değişik mesleki uzmanlığa sahip
grupların bir arada yaşayabildiği yapılardır. Dinamik, yenilikçi, esnek yapılardır. Formalleşme
derecesinin düşük olduğu bu yapılarda takım çalışmasının yoğun olduğunu ve organik yapılar
olduklarını söylemek mümkündür. Tepe yöneticiler, çalışanlar arasındaki çatışmaların çözümü,
faaliyetlerin koordinasyonu ve dış çevreye uyum üzerine odaklanırlar. Proje örgüt yapıları,
Matriks örgüt yapıları ve şebeke organizasyonlar bu tür yapılar arasında yer alır.
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14.5. Stratejik Liderlik
Bir işletmenin stratejisini oluşturma, uygulama ve değerlendirme sorumluluğuna sahip
olan lider stratejik lider olarak adlandırılabilir.
Mintzberg stratejik liderleri aşağıdaki gibi üç grupta ele almıştır. Bu liderlerin kısaca
özelliklerini incelemek faydalı olacaktır.
Girişimci Lider; İşletmeyi kuran veya devralan liderdir. Bağımsızlık isteği kuvvetlidir.
İşletmenin büyüklüğü davranışını etkilemez.
-

Strateji oluşturma yeni fırsatların araştırılmasına dayanır.

-

Güç merkezileşmiştir.

-

Strateji cesur kararlarla oluşturulur.

-

Büyüme liderin ağırlıklı amacıdır.

Tepkisel Lider; Sürekli savunmadadır ve değişimlere uyum sağlayarak rakiplerine
karşı önlemler alır.
-

Merkezi bir güç kaynağı yoktur.

-

Strateji oluşturmada mevcut problemler üzerine odaklanılır.

-

Karlar ve riskler geniş hacimli değildir.

-

Tepkici ve birbiriyle bütünleşmemiş adımlarla strateji oluşturulur. Bu nedenle
esneklik sağlamak kolaydır.

Planlayıcı Lider; Güçlü bir rehberdir.
-

Analiz strateji oluşturmada önemli rol oynar. Bu nedenle yönetici ve analist
birlikte çalışır. Bilim ve teknoloji uzun vadeli strateji oluşturmada kullanılır.

-

Süreç daima sistematik analize dayalı ve yapısaldır.

-

Tüm kararlar strateji ile uyumludur.
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14.6. Stratejinin Kontrolü
İşletmenin planlanan ile gerçekleşeni karşılaştırması son derece önemlidir. Bu sayede,
olumlu ve olumsuz farklar incelenerek, farkların nedenleri bulunarak, düzeltilmesi için gerekli
çabalar organize edilebilir.

11 1

Stratejik
Amaçlar

Başarı
Standartları
3
3

Örgüt
Stratejisi

2

Stratejinin
Uygulanması

Stratejik
Açıklığı
Düzeltici
Tedbirler

Stratejik
Açıklık

Uygulama
Sonuçları

4
4

Stratejik Açıklığı Teşhis
Stratejik Teşhis

Uygulama
Teşhisi

Şekil 14-2 Stratejik Kontrol Süreci
Kaynak. Ömer Dinçer; Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 5. Baskı, Beta Basım
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1998, s.362.

Şekil 14-2 stratejik kontrol sürecini göstermektedir. Şekilden de görüldüğü ve daha
önceki bölümlerde ifade edildiği gibi işletmede amaçların belirlenmesi ile birlikte başarı
standartları da belirlenmiş olur. Stratejik amaçların doğrultusunda bu amaçlara ulaşmayı
sağlayacak örgüt stratejisi oluşturulur. Stratejinin uygulanması ile sonuçlar elde edilir ve bu
sonuçlar başarı standartları ile karşılaştırılır. Sonuçlarla standartlar arasında fark varsa bunun
stratejiden mi yoksa stratejinin uygulanmasından mı olduğu belirlenerek farlar düzeltilmeye
çalışılır.
Stratejinin Kontrolünde farklı yöntemler kullanılabilir. Bu derste stratejinin kontrolünde
sorumluluk merkezleri anlatılacaktır.

Sorumluluk Merkezleri; Belirli bir örgüt biriminin belirli bir yöneticinin
sorumluluğunda yürütülmesi düşüncesinden ortaya çıkmıştır. Bir bölümden sorumlu olan
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yönetici o bölüme ilişkin kararları alabilir dolayısıyla kendi sorumluluk alanlarının gelir ve
giderlerini kontrol edebilir. Sorumluluk merkezleri ile etkili kontrol sağlayabilmek için yapılan
çalışmalar muhasebeleştirilebilir olmalıdır.
Sorumluluk merkezleri dört grupta toplanmıştır. Bunlar:
Masraf Merkezleri; Masraf yaratan ancak gelir yaratamayan bir merkezdir. Üretim
bölümleri, idari işlerle ilgili bölümler, Pazar araştırmaları bölümü, ar-ge örnek olarak
verilebilir. Kontrol, planlanan ile gerçekleşenin karşılaştırılması yoluyla yapılır. Bütçelerle
gerçekleşen değerler mukayese edilir. Başarı için sorumlulukların açık ve net olarak
belirlenmesi ve herkes tarafından bilinmesi gerekir.
Gelir Merkezleri; İşletmenin satışla ilgili tüm bölümleri burada yer alır. Gelir
merkezlerinde herhangi bir masraf oluşmadan gelir ortaya çıkar. Öncelikli olarak her faaliyet
dönemine ilişkin satış tahminleri yapılmalı ve elde edilecek gelirler için standart
oluşturulmalıdır.
Kâr Merkezleri; Örgüt yapısı içinde oluşturulan bağımsız birimdir ve yöneticisi hem
gelir hem de giderlerin yönetiminde yetkilidir. Tek mal veya hizmet üreten ve satan işletmelerde
kâr merkezi tepe yöneticisidir. Birden fazla mal ve hizmet üreten farklı işletmelerden oluşan
şirketlerde stratejik işletme birimleri kâr merkezi olarak düzenlenirler.
Yatırım Merkezleri; Gelir ve giderlerin yanı sıra gelirlerin elde edilmesi için gerekli
yatırımların da belirli bir yöneticinin sorumluluğuna verildiği bölüm ya da birimlerdir. Yatırım
merkezi stratejik işletme birimi veya bölüm düzeyinde olabilir. Yatırım merkezlerinin
verimliliğini ölçmede genellikle yatırımın getirisi (ROI) oranı kullanılır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde daha önceki bölümlerde detaylı olarak stratejilerin nasıl oluşturulduğu
incelenmiştir. Bu bölümde oluşturulan stratejilerin uygulama aşamasında dikkat edilmesi
gereken unsurlar ve daha sonrasında ise uygulanan stratejilerin kontrol edilmesi ele alınmıştır.

276

Bölüm Soruları
1) Strateji ve organizasyon yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Chandler’e göre yapı stratejiyi belirlemektedir.
Quinn’e göre strateji yapıyı belirlemektedir.
Kamu kurumları be bankalar profesyonel bürokrasiye örnek verilebilir.
Holdingler çok bölümlü örgütlerdir.
Adhokraside esneklik ve yaratıcık söz konusu değildir.

2) Gelir ve giderlerin yanı sıra gelirlerin elde edilmesi için gerekli yatırımların da belirli
bir yöneticinin sorumluluğuna verildiği bölüm ya da birimlere ne ad verilmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kar merkezi
Gelir merkezi
Masraf merkezi
Yatırım merkezi
Strateji merkezi

Aşağıdaki sorularda boşlukları doldurunuz.
3) Mintzberg’e göre ……………… İşletmeyi kuran veya devralan liderdir. Bağımsızlık
isteği kuvvetlidir. İşletmenin büyüklüğü davranışını etkilemez.
4) …………………… değişik mesleki uzmanlığa sahip grupların bir arada
yaşayabildiği yapılardır. Dinamik, yenilikçi, esnek yapılardır. Formalleşme
derecesinin düşük olduğu bu yapılarda takım çalışmasının yoğun olduğunu ve
organik yapılar olduklarını söylemek mümkündür. Tepe yöneticiler, çalışanlar
arasındaki çatışmaların çözümü, faaliyetlerin koordinasyonu ve dış çevreye uyum
üzerine odaklanırlar.
5) …………………. ; Bu işletmeler, birden fazla stratejik işletme birimine sahip olan
kuruluşlardır. Bağımsız birimlerin faaliyetleri merkez tarafından koordine edilir.
Farklı pazarlara, farklı faaliyet alanlarına ve rakiplere sahip olan bu işletmelerin
ürettikleri ürünler ve sahip oldukları teknolojilerin çoğunlukla benzer özellikleri
bulunmamaktadır. Bu tür şirketler genelde büyük şirketlerdir.
Cevaplar: 1) d 2) d 3) Girişimci Lider 4) Adhokrasi 5) Çok Bölümlü Örgütler
(Holdingler)
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