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ÖNSÖZ
Bu kitap işletmelerin günümüz pazar koşullarında rekabet edebilmeleri, ortalamanın
üzeri kazanç sağlamaları ve uzun vadede yaşamlarını sürdürebilmeleri için
uygulayabilecekleri stratejilerin neler olacağını irdelemektedir. Stratejilerin belirlenmesi bir
karar verme sürecidir ve bu süreç rutin verilen kararlardan farklıdır. Çünkü stratejik yönetim
sürecinde, üst yöneticiler, işletmenin dış çevresini, kaynak ve yeteneklerini iyi analiz etmeli
ve strateji kararlarını verirken ellerindeki bu veriyi rakiplerini göz önünde de bulundurarak
kullanmalıdır.
İşletmelerin rekabet avantajı kazanabilmeleri doğrultusunda tek bir yöntemden söz
etmek mümkün değildir; aynı pazarda faaliyet gösteren çok benzer işletmeler için dahi tek bir
stratejiden bahsetmek mümkün olamaz. Oyun teorisi; eğer bir oyunda, oyunculardan biri
pozisyonunu bir şekilde değiştirip avantaj sağlıyor ise o oyunda statik bir dengeden
bahsetmenin mümkün olmadığını; oyunun dinamik bir değişim şeklinde süreceğini söyler.
Ayrıca yine oyun teorisine göre bir oyuncunun stratejisinin başarısı, diğer oyuncuların
hamlelerine bağlıdır. Stratejik yönetim bu mantığı her zaman göz önünde bulundurur ve bu
yönüyle strateji “dinamik bir kararlar topluluğudur”.
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1. STRATEJİ KAVRAMI VE STRATEJİK YÖNETİME GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. STRATEJİ KAVRAMI VE STRATEJİK YÖNETİME GİRİŞ
1.1. Stratejik Yönetimin Tanımı
1.2. Stratejik Yönetim Süreci
1.3. Stratejiye Yön Verme: Misyon ve Vizyon
1.4. Rekabet ve Rekabet Avantajı
1.5. Stratejik İş Birimi Kavramı
1.6. Oyun Teorisi
1.7. Politika, Amaç, Hedef ve Taktikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Strateji nedir?
2. Stratejinin temelleri nereden gelmektedir?
3. Stratejik yönetim süreci nasıl ilerler?
4. Misyon ve vizyon tanımlamalarının önemi nedir?
5. Rekabet ve rekabet avantajının işletmeler için önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Stratejik yönetimin tanımı

Strateji tanımını kavrama

Stratejik yönetim süreci

Sürecin işlyişi hakkında
temel bilgi sahibi olmak

Stratejiye yön verme

Misyon ve vizyon
tanımlarının içeriğini ve
önemini kavramak

Rekabet ve rekabet avantajı

Rekabet, ortalama üzeri
getiri ve rekabet avantajı
tanımlarını stratejik açıdan
öğrenmek

Stratejik iş birimi kavramı

İşletmeleri oluşturan iş
birimlerinin stratejik
önemini kavramak

Oyun teorisi

Karar verme ve stratejilerin
çıkış noktasını öğrenmek

Amaç politika ve taktikler

Stratejilere destek olan
unsurları kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Strateji,



Stratejik yönetim süreci,



Misyon,



Vizyon,



Rekabet,



Oyun teorisi,



Amaçlar,



Taktikler,



Politikalar
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Giriş
Stratejik yönetim işletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil
işletmenin “uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak, ona rekabet
üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinde getiri sağlayabilecek” işlerin yönetimiyle ilgilidir.
Modernist görüş açısından stratejik yönetim: “işletmenin uzun dönemde yaşamını devam
ettirebilmek, ona sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısı ile ortalama kâr üzerinde getiri
sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan kaynakları,
sermaye, altyapı, hammadde, vs.) etkili ve verimli olarak kullanılması” olarak tanımlanabilir.
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1.1. Stratejik Yönetimin Tanımı
Strateji kelimesinin, kökeni bakımından iki kaynağa dayandığı söylenir. Bunlardan
biri Latince yol, çizgi ya da yatak anlamına gelen stratum kavramı, ikincisi ise, eski Yunanlı
General Strategos’un adıyla ilgilidir. Strateji, bilimsel bir disiplin olarak gelişmesini askeri
alanda taşıdığı öneme borçludur.
Temelde askeri bir terim olan strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun barış ve
savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik,
psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatıdır. ‘’Ben savaşırken herkes
taktiklerimi görebilir; fakat hiç kimse asıl zaferin kaynağı olan stratejiyi göremez.’’( Sun Tzu
). "Stratejik etkenlerin çoğunu kendi safında bulunduran kimse, daha savaşa girmeden
karargâhta kazanmış; bunların azını elinde tutan kimse daha savaşa girmeden yenilmiş
sayılır."(Sun Tzu) Strateji, belirli bir amaca ulaşılabilmek için kullanılan yollar olarak
tanımlanabileceği gibi, amaçlarla araçlar arasındaki dengenin kurulması şeklinde de
tanımlanabilir.
Strateji, işletme bilimi bağlamında ise, "Yoğun rekabet ortamında, amaçlarını
gerçekleştirmeye çalışan bir işletmenin uygulayacağı hareket biçimi" olarak tanımlanabilir.
İşletmelerde strateji, en basit şekliyle kazanmanın nasıl gerçekleşeceğinin zihinsel
kurgusudur. Andrews, işletme stratejisini; bir şirketin amaç ve hedeflerini belirleyen ve
ortaya koyan, bu hedeflere ulaşmak için planlar yapan, işletmenin takip edeceği faaliyetleri
belirleyen ve ayrıca hissedarlara, çalışanlara, tüketicilere, topluma iktisadi ve iktisadi
olmayan katkılar sağlamaya yönelik bir karar verme modeli olarak tanımlamaktadır (Evered,
1983). Bir başka ifadeyle, strateji, işletmeye yön vermek ve rekabetçi üstünlük sağlamak
amacıyla işletme ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi,
faaliyetlerin planlanması, gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi sürecidir
(Dinçer, 1998). Aşağıdaki tabloda bazı strateji tanımları verilmiştir (Barney, 2001).
Strateji kavramı ile ilgili muhtelif tanımlamalar
YAZARLAR

TANIMLAMALAR

Chandler, 1962

Bir işletmenin temel,uzun vadeli amaç ve hedeflerinin
belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli
kaynakların ve faaliyetlerin belirlenmesidir.

Steiner&Miner,
1977

Örgütsel amaçlara ulaştıracak planların uygulanmasını
sağlamak için ihtiyaç duyulan yöntemlerdir.

Glueck,1980

Bir firmanın temel amaçlarına ulaşması için İşletme
tasarlanmış bir bütün hâlindeki kapsamlı holistik
planlardır.
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Mintzberg &

Birbirini takip eden karar ve faaliyetlerin oluşturduğu
bir bütünlüktür.
İçin

McHugh,1985
Hatten, 1988

Örgütsel amaçlara ulaşma yolu.

Strateji

Miller & Dess, 1993 Bir işletmenin önceden belirlediği amaçları yerine
getirmesine yardımcı olan plan ve faaliyetlerdir.
Barney, 2001

Başarılı bir şekilde nasıl rekabet yapılması gerektiğine
dair firmanın teorisidir.

Hitt,Ireland &

Rekabet üstünlüğü sağlamak ve temel yetenekler
geliştirmek için tasarlanmış faaliyetler
ve
yükümlülüklerin
bir
araya
getirilmesi
ve
koordinasyonudur.

Hoskisson,2007

Sonuç olarak strateji kavramını işletmenin amaçlarına ulaşması için aldığı kararların
ve yaptığı plan ve faaliyetlerin bir bütünü olarak tanımlayabiliriz.
Stratejik yönetim işletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil
işletmenin “uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak, ona rekabet
üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinde getiri sağlayabilecek” işlerin yönetimiyle ilgilidir.
Modernist görüş açısından stratejik yönetim: “işletmenin uzun dönemde yaşamını
devam ettirebilmek, ona sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısı ile ortalama kâr
üzerinde getiri sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının (doğal kaynaklar, insan
kaynakları, sermaye, altyapı, hammadde, v.s.) etkili ve verimli olarak kullanılması” olarak
tanımlanabilir.
Yukarıda tanımlanan stratejik yönetimin başlıca unsurlarını ve özelliklerini kısaca
aşağıdaki şekilde sayabiliriz:
1.
Stratejik yönetim “uzun dönem”deki faaliyetlere ve “nihai sonuçlara”
yoğunlaşan bir işletme yönetimi sürecidir.
2.
Uzun dönemde “yaşamı devam ettirebilmek için” kendisini tehdit eden çevre
unsurlarını inceleyerek uygun önlemler almaya yöneliktir.
3.
Ayrıca uzun dönemde varlığını sürdürebilmenin ancak rekabet üstünlüğü
sağlayacak işler ve faaliyetlerle başarılacağının bilinciyle, “sürdürülebilir rekabet üstünlüğü”
ve dolayısıyla “ortalama kâr üzerinde getiri” elde edilebilecek iş ve faaliyet konularını
inceleyerek işletme için bunları sağlamaya yöneliktir.
4.
Bu bağlamda stratejik yönetim süreci, bilgi toplama, analiz etme, karar verme
ve uygulamayı kapsayan “analitik bir süreç” tir.
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5.

Bu süreç “etkili ve verimli” olmayı amaçlar.

6.
Hedeflenen sonuçlara varmak için “yönetimin dört işlevini (planlama,
organize etme, yürütme ve kontrol) kullanır”.
Strateji en genel tanımı ile: Bir işletmenin nasıl rekabet avantajı sağlayacağının
teorisidir.

1.2. Stratejik Yönetim Süreci
Stratejik yönetim süreci işletmelerin rekabet avantajı sağlamak ve diğer
işletmelerin/rakiplerinin önüne geçmek için kullanacağı araçların bütününü ifade etmektedir.
Stratejik yönetim süreci sonunda işletmeler rekabet avantajı sağlayacak, uzun dönemde
yaşamlarını sürdürebilecek ve ortalamanın üzeri getiri sağlayacaktır. En azından sürecin
temel amacı bu doğrultudadır. Elbette ki süreç içerisinde doğacak hatalar veya sapmalar;
hatta en temelde sürecin uygulanmasında yapılan yanlış seçimler ve verilen yanlış kararlar
sürecin başarısı ile doğrudan ilişkilidir.
Stratejik yönetim süreci misyon ve vizyon tanımlamaları ile başlar. Misyon en basit
tanımı ile “işletmenin varoluş nedenini” tanımlamaktadır. Vizyon ise işletmenin “gelecekte
kendisini görmek istediği yer” olarak tanımlanabilir. Stratejik yönetim süreci içerisinde
misyon ve vizyon stratejiye yön veren tanımlardır. Ve stratejik yönetim için olmazsa olmaz
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Her ne kadar sürecin misyon ve misyona bağlı
olarak vizyon tanımlaması ile başladığını belirtmiş olsak dahi; misyon ve vizyon daha
evrensel tanımlardır ve sürecin her aşamasında etkisi bulunmaktadır.
Bu tanımlamalar doğrultusunda stratejik yönetim süreci aşağıdaki biçimde
gösterilebilir:
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Stratejik yönetim sürecindeki en zorlu adım stratejik seçim yapmaktır. Çünkü doğru
bir stratejik seçim için ciddi bir iş ve dış çevre analizi gereklidir. Ayrıca yanlış seçilecek
stratejilerin uygulanması işletmenin sonunu getirecek olan en kritik sonuçlardan bir tanesine
yani rekabet avantajını kaybetmesine neden olabilir. Elbette ki süreçteki basamakların birinin
diğerinden daha önemli olduğunu söylemek imkânsızdır, zira stratejik yönetim süreci bir
bütün olup bir ya da birkaç adımının atlanması süreci etkisiz hâle getirecektir. Strateji seçimi
sonunda iki temel tip stratejiden bahsetmek mümkündür. Bunlardan birincisi iş rekabet
stratejileri, ikincisi ise kurumsal düzeyde stratejilerdir. Strateji seçimi süreci aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir.

Misyon ve vizyon sürecin her aşamasında yer almaktadır. Birinci adım olarak
belirtilen amaçların belirlenmesinden başlayarak rekabet avantajının sağlanmasına kadar olan
süreçte yön gösterici unsur öncelikle misyon, daha sonra da vizyondur.

1.3. Stratejiye Yön Verme: Misyon ve Vizyon
Misyon tanımı organizasyonun ne yaptığını, niçin var olduğunu ve yaşam amaçlarını
tanımlayan ve ortaya koyan bir ifadedir. Misyon ifadesi birçok sorunun cevabı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak en alt düzeyde; temel ürün ve hizmetlerin neler olduğunu, ana
müşterileri ve faaliyet gösterilen ana pazarın ne olduğunu tanımlaması beklenir. Gereğinden
uzun misyon ifadeleri ise yetersiz olanlar kadar başarısız ifadelerdir. Güncel ve kolay akılda
kalacak bir tanımlama yapmak gerekirse misyonu işletmelerin “selfie” resmi (özçekimi)
olarak tanımlamak doğru olacaktır. İşletme hakkında yeteri kadar bilgi verir ancak yürütülen
faaliyetlerin bütününü, tüm stratejileri vb. içermez. Misyon içeriği itibariyle hem iç hem de
dış paydaşlara yönelik bir tanımlamadır.
Her ne kadar misyon ifadesi işletmenin halihazırdaki işlerini, müşterilerini veya var
oluş amacını ortaya koyuyor gözükse de stratejik yönetim süreci ile birlikte ele alındığında
stratejik amaçlara veya stratejik rekabet avantajına temel teşkil eden maddi ve manevi bir rol
üstlenmektedir. Zira misyon ve misyonu takiben belirlenen vizyon, işletmenin hangi noktada
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olduğunu ve hangi noktada olma gayesi taşıdığını gösterdiğinden stratejik yönetimin
başlangıç noktasını teşkil etmektedir.
Vizyon ve misyon tanımları birbirleri ile ilişkili olsa ve aynı amaca hizmet etse dahi
aynı olmayan ve birbirlerini destekleyen ifadeler olmak durumundadırlar. Vizyon işletmenin
gelecekte, hizmet verdiği paydaşlarına ne gibi bir katkıda bulunacağının veya bulunma gayesi
olduğunun bir göstergesidir. Misyon ise vizyona ulaşmak için işletmenin halihazırda
yüklendiği sorumlulukları ve vizyon doğrultusunda göstereceği değişiklikleri nasıl
başaracağının temelini ortaya koyan ifadesidir.
Tüm bu stratejik temele ek olarak misyon ifadesi yönetim ve çalışanların, tanımlanan
iş, strateji ve amaçlar doğrultusunda bir araya getiren bir rol de içermektedir. Bahsi geçen
sebeple bir motivasyon kaynağı ve birleştirici unsur olmasının yanı sıra çalışanların
sorumluluklarını benimsemelerini ve hatırlamalarını sağlayan bir unsurdur. Bu bağlamda
genişletilmiş bir misyon ifadesi içerisinde işletmenin var oluş nedeninin, ürün ve
hizmetlerinin, müşteri ve pazarların yanı sıra işletmenin üstlenmiş olduğu değer ve inançları
da içerebilir. Ancak bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken misyon ifadesinin uzunluğudur.
Misyon ifadesi gereğinden fazla uzadığında ne çalışanlar ne de dış paydaşlar açısından
anlamını yitirecek ve başvurulmayan bir kaynak olarak kalacaktır.
İyi ve etkili bir misyonun bazı temel özellikleri:


Misyon belirli bir işletmeye özgüdür ve özel bir tanımlamadır.



Misyon ifadesi makul uzunlukta ve akılda kalıcı nitelikte olmalıdır.



Misyon ifadesi paylaşılan ortak değerleri ve inançları ortaya koymalıdır.


Gerçekçi olmalıdır. Misyon “şu anı” resmetmektedir, gelecekteki olacak
olanlar veya olunmak istenenler vizyon ile alakalıdır.

Güncel olmalıdır. Sürekli bir şekilde değiştirilen ve revize edilen bir ifade
olmamalı ancak bir kere tanımlanıp da web sitesinde unutulmuş birkaç satır olarak
kalmamalıdır. Öncelikler, iş tanımları, var oluş nedeni, odaklanılan konular veya işler ciddi
anlamda değiştiğinde misyon ifadesi de revize edilmelidir. Bunun için en kolay yöntem
“Misyon ifademiz şu anki halimizi yansıtıyor mu?” sorusuna cevap vermek olacaktır.


Misyon ifadesi firma imajını ve karakterini yansıtıcı nitelikte olmalıdır.

İşletmelerin vizyonu ise, misyondan farklı bir kavram olarak, gelecekte olmasını
arzuladıkları durumun ifadesidir. Bir işletmenin vizyonu genelde gelecekle ilgili olup belli bir
zaman süresini kapsar. Vizyon, değişimi ve yeniden örgütlenmeyi planlayan bir işletmenin
üst yönetimi için bir referans ve dönüm noktasıdır. Güçlü bir vizyon, insanları bir arada tutup
geleceğe yönlendirerek motive eder ve bir rehber görevi görür. Vizyon, gelecek için
çalışanlara rehber olur ve yatırımcılara hedeflenen amaçlara ulaşmaya çalışırken nasıl hareket
etmeleri gerektiği konusunda yol gösterecek ilkeler geliştirir.
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Güçlü vizyonlar ilham vericidir. Vizyon ifadeleri işletmenin değerlerini, gayesini
yansıtır ve temel amacı çalışanların ve hatta paydaşlarının tümünün kalplerini ve akıllarını
fethetmektir. Bir vizyon ifadesi neredeyse tamamen hatırda kalacak kadar kısa ve öz
olmalıdır.
Vizyon yol göstericidir, ulaşılmak istenen hayali simgeler. Bu nedenle ulaşılması çok
kolay vizyon tanımları motive edici olmadığı gibi ulaşılması tamamen imkansız vizyonlar ise
yine aynı şekilde vizyonu takip edenleri motive etmeyecektir. Toplumların, ülkelerin ve
kuruluşların başarı hikayeleri incelendiğinde hepsinin bir vizyonu olduğu görülür. En eski ve
en sağlam vizyonlar dinsel niteliklidir. Fatih’in, Napolyon’un, Abraham Lincoln’un,
Mahatma Gandhi’nin, M. Kemal Atatürk’ün, Adolf Hitler’in, birer lider olarak vizyonları
ülkelerinin kaderlerini etkilemiştir. Elbette ki işletmelerde de liderlerin vizyonları ile
işletmelerin kendi vizyonları birbirlerinden ayrı düşünülemez. Lider ve takipçileri vizyonun
taşıyıcılarıdır; liderler kişisel vizyonları ile işletme vizyonunu bütünleştirdikleri sürece
liderlik ettikleri kurumları veya toplulukları başarıya götürebilirler. Liderin benimsemediği
bir işletme vizyonunu, onu takip eden çalışanların benimsemesi beklenir bir durum değildir.
Dolayısı ile vizyon tepeden inme şekilde koyulan bir tanımdan çok daha fazlasıdır; vizyon
yöneticiler ve çalışanların ortak gayesinin ve hayalinin bir ürünüdür. Vizyonu oluşturmanın
ve geliştirmenin en ideal yöntemi, vizyonu çalışanlarla birlikte oluşturmaktır. Ancak bu
yöntem, en iyi vizyona sahip olmanın değil, en iyi vizyonu geliştirmenin ideal yoludur.
Kurucunun, patronun, liderin veya bir profesyonelin oluşturduğu vizyon, tüm örgüt üyeleri
tarafından paylaşılan bir vizyona dönüşmelidir.
Vizyonu farklı bir biçimde tanımlamak belki amacı ile daha bütünleşik olacaktır:
Vizyon işletmenin gelecekteki imajını yansıtan bir ifadedir. Vizyon işletmenin şu anki
durumunu dolaylı bir biçimde kavratan fakat gelecekte ulaşabileceği noktayı ve bu yoldaki
amaçlarını da ortaya koyan bir tanımlamadır. Örneğin yeni kurulan bir işletmenin vizyonu
“Beş yıl içerisinde perakende sektöründe faaliyet gösteren ilk on firma içerisinde yer almak”
ise burada iki durum söz konusu olabilir. Birincisi ve en muhtemel olanı vizyon ifadesinin
rastgele belirlendiği ve sadece bulunsun diye yazıldığıdır; ikinci olasılık ise işletmenin pazara
çok ciddi ve büyük miktarda bir yatırım ile girdiği olasılığıdır. Yukarıdaki tanımı da göz
önüne alırsak, doğru biçimde belirlenmiş, güvenilir ve çalışanlar tarafından benimsenebilir
bir vizyon “ulaşması zorlu olsa dahi” işletmenin şu anki durumu hakkında bilgi verir ve
geleceğe yönelik stratejilerini yansıtır. Rastgele belirlenmiş ve gerçek dışı bir vizyon,
yalnızca kağıt üzerinde duran bir ifade olarak kalacaktır. Unutulmamalıdır ki vizyon ancak
benimsendiği sürece anlam taşır.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda iyi ve etkili bir vizyonun temel özellikleri:

İlham verici olmalıdır: Vizyon ifadesinden zorlayıcı olması, heyecan ve
ilham vermesi beklenmektedir. Vizyon ifadesi tanımlanırken güçlü, parlak, ilgi çekici kelime
ve cümlelerin seçilmesi onu daha akılda kalıcı ve ilgi çekici hâle getirecektir. Bu şekilde bir
tanımlama işletmenizin rutin işlerinin ve günlük çabalarının daha büyük bir gayeye hizmet
ettiğinin hatırlanmasına yardımcı olacaktır.
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Geleceğe odaklanmalıdır: Bahsi geçen gelecek kısa vadeli bir gelecek
değildir. 5-10 sene sonra işletmenin kendini görmek istediği nokta belirtilmelidir. Bu özelliği
ile vizyon yönetici ve çalışanlar için bir “kuzey yıldızı” niteliği taşıyacaktır.

Yön gösterici olmalıdır: Vizyon, gelecekte ulaşılmak istenen noktayı açık bir
biçimde ortaya koymalıdır; aksi taktirde vizyon çerçevesinde stratejiler belirlemek
zorlaşacaktır. Fakat gelecekte ulaşılmak istenen çok spesifik bir gaye ise bu da yenilikçi
fikirlerin önüne geçecek bir unsurdur. Bu nedenle vizyon işletmenin yönünü gösterecek kadar
net, ancak yeni fikirler geliştirilmesine imkan verecek ve motivasyon sağlayacak kadar da
muğlak olmalıdır.

Zorlayıcı ve tutku uyandırıcı olmalıdır: Vizyon izzete davettir; bu nedenle
etkili bir vizyon çalışanları zorlayıcı olmalıdır. Büyük olmak için kolay yol yoktur, bunu
bilen çalışanlar vizyona ulaşmak için çok çabalamaları gerektiğini bileceklerdir. Vizyon,
işletmenin tüm kaynaklarının (maddi veya manevi) bir araya bir bütün olarak
getirilebildiğinde varabilmesi olası en uç nokta olmalıdır. Çok ulaşılır bir ifade, çabalamadan
ulaşılacak bir gaye motive etmekten çok uzak kalacaktır.

Gerçekçi olmalıdır: Vizyon tutku uyandırıcı ve ilham verici olduğu kadar
içerisinde ulaşılabilirlik hissini de taşımalıdır. Zorlayıcılık ve ulaşılabilirlik dengesi iyi
korunmalı ne çok kolay hedeflerden kaçınılması gerektiği gibi imkansız hedefler de
belirlenmemelidir. Ulaşılması imkansız bir vizyonun inandırıcılığından da söz etmek
mümkün değildir.

Organizasyon ile uyumlu ve misyon ile tutarlı olmalıdır: Etkili bir vizyon
işletmenin geçmişini ve bugününü göz önüne almalıdır. Yapay bir gerçeklik, bir boşluk
içerisinde üretilemez. Vizyon ifadesi tanımlanırken günün gerçekleri, işletmenin geçmişi ve
belki de en önemlisi işletmenin kültürel değerlerini göz önüne almak önemlidir. İşletmenin
vazgeçilmezleri var ise bunlar vizyon ifadesinde kendine yer bulmalıdır.


Vizyon ifadesi çalışanların da görüşlerini yansıtmalıdır.

Misyon ve vizyon tanımları stratejik planlamanın ilk basamağını oluşturur, dolayısıyla
etkili ve etkin ifadeler işletmenin geleceği açısından hayati önem taşıyacaktır. Bu ifadeler
amaçları bir araya getiren, çalışanları teşvik ve motive eden, onlara ilham veren unsurlardır.
Uzun dönemli bir rekabet avantajı yakalamak iyi bir stratejik planlama sürecinden geçer; iyi
bir stratejik planlama süreci ise açık bir misyon tanımlaması ve etkili bir vizyon ile
başlayacaktır.

1.4. Rekabet ve Rekabet Avantajı
Rekabet ya da rekabet gücü olarak nitelendiğimiz kavram, serbest ve adil pazar
koşulları altında, aynı zamanda uzun dönemde kendi ülkesindeki insanların gerçek gelirlerini
de korumak ve artırmak suretiyle, uluslararası pazarlarla buluşan mal ve hizmetler üretebilme
derecesidir. Bir başka tanıma göre "rekabet iki veya daha fazla tarafın, herkesin aynı anda
elde etmesi mümkün olmadığı bir şeyi elde etmek için uğraşmasından kaynaklanan yarıştır".
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Bu genel tanım çerçevesinde rekabet, yarışma biçiminin (ticaret, ihale vs.), araçlarının (fiyat,
reklam, ar-ge vs.), amaçlarının (kar, promosyon, ödül, ayakta kalmak vs.) her türlüsünü
içermektedir. Rekabet, doğrudan ya da dolaylı olarak pazara ürün ya da hizmet sunmaya
çalışan işletmelerin faaliyetlerini etkileyen ortam ve koşulların bütününden oluşan bir
kavramdır. İşletmeler arası rekabet; fiyat, kalite, hizmet, destek v.b. birtakım faktörlere
dayanmakta ve işletmelerin amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili olmaktadır. Değişen
rekabet anlayışı, üretim üstünlüğü ile başlamış, maliyet, kalite ve hız üstünlüğü ile gelişmiş
ve günümüzde hizmet üstünlüğü ile daha da belirgin hâle gelmiştir. Rekabet, işletme ve
tüketicilerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından gerekli bir olgudur. Günümüzde
küreselleşme olgusu ile hem rekabet yoğunluğu hem de rekabet çeşitliliği artmıştır.
Rekabet avantajı en basit tanımı ile “Rakiplere kıyasla daha fazla ekonomik değer
yaratmaktır”. Değer müşteri tarafından atfedilen bir olgudur ve müşterinin algıladığı değer
karşılığında ödemeye gönüllü olduğu bir ekonomik bedel olacaktır. İşte bu söz konusu
algılanan değer rakiplere kıyasla daha yüksek ise müşteri o işletmeyi tercih edecektir.
Dolayısıyla bu da direkt olarak bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Rekabet avantajı sağlamak
için işletmenizin sunduğu ürün yada hizmetlerde bire bir rakiplerinizden ayrışan bir yön
olması ön koşuldur. Eğer tüm firmaların stratejileri aynı ise bu pazarda bir rekabet
avantajından söz etmek mümkün değildir, ve elde edilecek kâr ancak ortalama düzeyde
kalacaktır. Özetle rekabet avantajı, rakiplerimizden farklı veya daha iyi becerdiğimiz şeylerin
sonucudur.
“Farklı” dendiği zaman iki tip farklılık akla gelmelidir. Bunlardan ilki sunulan ürün
veya hizmetin rakiplerin sunduklarından farklı algılanması sonucu gerçekleşir. Bu farklılık
sonucu eğer müşteriler bir fark ödemeyi kabul ediyorsa bu durumda ortalamanın üzeri bir kâr
sağlanacaktır. İkinci tip farklılık ise maliyetlerde gerçekleştirilecek olan azaltma ile
gerçekleşir. Maliyetler düşük olduğunda ortalama fiyata satılan bir ürün sonuçta ortalamanın
üzeri bir kâr getirecektir. Akla bir üçüncü farklılık olarak fiyat farklılaştırma, yani ucuza
satma gelebilir. Fakat unutulmamalıdır ki stratejik yönetimin temel amacı rekabet üstünlüğü
sağlamak sureti ile ortalamanın üzerinde bir kâr elde etmektir. Bu doğrultuda eğer
maliyetlerde çok ciddi bir azaltma yoluna gidilememiş ise ortalama kâr elde edilecek, hatta
bazı durumlarda ortalama karın altına düşülecektir. Bu ise stratejik yönetimin tanımına dahil
olan “işletmenin uzun süreli rekabet avantajı sağlaması” ilkesine terstir. Bu şekilde var olan
işletmeler çok uzun süre yaşamlarını sürdürememektedirler.
Farklı olanı bulmak ve müşterilere uygun biçimde sunmak rekabet avantajı sağlayan
bir durumdur. Dolayısı ile yenilikçilik (inovasyon) rekabet avantajı sağlamak için günümüzde
en önemli araçlardan bir tanesidir. Günümüzde işletmelerin pazarları kendi faaliyet
gösterdikleri il, ülke sınırlarını aşmıştır. Özellikle internet ve bilgi teknolojilerinin de devreye
girmesi ile Pazar sınırları artık tüm dünya olarak gösterilmektedir. Pazar sınırlarının bu
derece büyümüş olması işletmeler için bir fırsattır, ancak aynı zamanda rekabet etmeleri
gereken firmaların artık sadece yerel olanlar değil dünyanın herhangi bir yerinde konuşlanmış
olan birçok firma olması da eş dereceli bir tehdittir.
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Rekabet avantajı yaratan bir farklılık genellikle ortalamanın üzeri, yüksek kârlılık
getirecektir. Yüksek kârlılık ise rekabeti bir mıknatıs gibi kendisine çeker. Dolayısıyla
rekabetin kendisi, rekabet avantajını çoğu zaman kısa vadeli, geçici hâle getirmektedir.
Sürdürülebilir bir rekabet avantajı ancak rakipleriniz elinizdeki rekabet avantajı sağlayan
unsuru taklit edemiyorsa ya da o unsuru sağlayan kaynağa ulaşamıyorsa daimidir. Günümüz
işletmeleri şunun farkına varmalıdır: “daimi bir rekabet avantajı elde etmek çok zordur!”.
Daimi rekabet avantajına örnek olarak petrol üreten ülkeler verilebilir (ki buna da daimi
demek çok doğru değildir), petrol kaynakları sayesinde rekabet avantajını sürekli ellerinde
tutmaktadırlar. Ancak böyle kıt bir yeraltı kaynağı vb. bir kaynak elinizde yok ise daimi bir
rekabet avantajı elde edilemez. Fakat sürdürülebilir bir rekabet avantajından bahsetmek
mümkündür. Bir rekabet avantajı ancak desteklendiğinde sürdürülebilir olabilir. Bu da
yalnızca sürekli biçimde fırsatları inceleyerek yeni farklılıklar bulabilmekten geçer.
Unutulmamalıdır ki zamanında batamayacak kadar büyük denilen firmaların bir çoğu şu anda
yaşamını sürdürmemektedir.
Rekabet avantajı yok ise iki durum söz konusu olmaktadır. Birincisi “Rekabet
Denkliği” olarak adlandırılır. Rekabet denkliği durumunda işletmenin sundukları “ortalama”
olarak algılanır ve ortalama bir değere müşteriler tarafından ortalama bir bedel ödenir.
Rekabet denkliği yaratan bir diğer sebep ise müşterilerin işletmenin sunduğu ürün ve
hizmetler doğrultusunda özel bir seçiminin olmamasıdır; bu işletmenin ürünlerinin
özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi faaliyet gösterilen pazarın çok standart olmasından
kaynaklanabilir. Bunlar genellikle günlük ihtiyaçları gideren ürün veya hizmetlerdir; fakat bu
yanıltıcı olmamalıdır, çünkü sayıca az da olsa her pazarda bir farklılık yaratmak mümkündür
(kameralı telefonlar, akıllı telefonlar, organik gıda, kırılmayan tabak, sıfır hata ve sıfır stokla
üretim vb.) ve bu farklılığı yakalayan işletmeler rekabette öne çıkmaktadırlar. Rekabet
denkliği yaratan başka bir sebep ise pazardaki diğer firmalara karşı maliyet avantajı
yakalayamamaktır. Elbette ki bu rekabet denkliği durumu maliyet liderliği sonucu elde
edilmek istenen rekabet avantajı için geçerlidir. Özetle işletmenin ürün yada hizmetlerinde
hem bir farklılık yok ise hem de maliyet konusunda bir avantaj sağlanamıyor ise rekabette
denklik durumu söz konusudur.
Rekabet avantajı yok ise karşımıza çıkan ikinci ve en tehlikeli durum “Rekabet
Dezavantajıdır”. Rekabet dezavantajının temel sebebi insanların, firmanın sunduklarından
kaçınmasıdır. Bu birçok sebepten olabilir; işletmenin kötü itibarı, herhangi bir sebeple içine
düştüğü kötü bir durum, ürün veya hizmetlerinde geçmişe dönük ciddi zarar verici unsurlar
vb. birçok durum bu sebeplere örnektir. İşletmenin teknolojik açıdan geri kalmış olması veya
modası geçmiş üretim yöntemleri tercih ediyor olması da algılanan değeri düşüren
unsurlardır. Ayrıca işletmenin, rakiplerine kıyasla belirgin bir maliyet dezavantajı söz konusu
olabilir, bu durumda maliyet düşürerek rekabet avantajı sağlama şansı da olmayacağından
işletme rekabette dezavantajlı konumda olacaktır. Böyle bir işletmenin uzun süre yaşamını
sürdürmesi mümkün değildir, bu nedenle ya dezavantajları ortadan kaldırmalıdır ya da
çekilme/pazar değiştirme yoluna gitmesi gerekecektir.
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Rekabet avantajını ölçmek, bir işletmenin şu kadar rekabet avantajı var demek
genellikle imkansızdır, fakat rekabet avantajının kanıtları ve belirtileri kolayca
gözlemlenebilir. Bu belirtiler genellikle finansal ölçütler olarak karşımıza çıkar. Endüstri
ortalamasının üzerinde bir kârlılık, ortalama üzeri bir varlık kârlılığı, ortalamanın üzeri bir
sermaye getirisi buna en iyi örneklerdir. Rekabet avantajı var ise finansal oranların Pazar
ortalamasının üzerinde olması beklenir. Eğer rekabet denkliği söz konusu ise ortalama
değerler izlenecektir. Fakat bir dezavantaj söz konusu ise ortalamanın altında değerler ve
beklentiler ortaya çıkacaktır.

1.5. Stratejik İş Birimi Kavramı
Stratejik yönetim, stratejiler, kârlılık veya rekabet vb. tüm unsurlar işletme ve yönetim
fonksiyonları ile ilişkilendirilmektedir. Bu elbette ki tanım itibariyle doğrudur, ancak
işletmeden bahsederken bir kavramın üzerinde önemle durmak gerekecektir. Bu kavram
işletmeleri bir bütün olarak hantal yapılarıyla değil, daha esnek ve çevik olan alt birimler
olarak ele almamıza yardımcı olur. Sistem teorisi her sistemin en az bir alt sistemi olduğunu
söyler, bu doğrultuda işletmeler de birçok alt sistem şeklinde ele alınabilir. Departmanlar
birer alt sistemdir, veya proje grupları birer alt sistem olarak karşımıza çıkar, çalışan
bireylerin her biri yine alt sisteme örnektir. Fakat stratejik anlamda işletmeleri alt sistemlere
bölersek bahsetmemiz gereken yapılar “Stratejik İş Birimleri” olacaktır.
Stratejik iş birimleri otonom bölüm veya organizasyonel birimi ifade eder; bu birimler
esneklik yaratacak kadar küçük ve uzun dönemli performansını ve stratejilerini belirleyecek
ve yönetecek kadar da büyük yapılardır. Stratejik iş birimlerinin en önemli bileşeni “kar
merkezi” olmalarıdır. kâr merkezleri olarak stratejik iş birimleri ürün sunmaya ve/veya Pazar
segmentasyonuna odaklıdır. Genellikle işletme bünyesinde ele alınan stratejik iş birimlerinin
her birinin kendine özgü yönetim, rekabet, pazarlama stratejileri vardır; farklı pazarlarda
farklı ürünler ile faaliyet gösterdiklerinden her biri için farklı değerlendirme yapılmalıdır. Bu
iş birimleri ayrı birer işletme gibi yönetilir fakat ana işletmeye bağımlı ve sorumludurlar.
Kurumun organizasyon yapısına göre stratejik iş birimleri farklılık gösterebilir; ürün
gruplarından her biri ayrı bir stratejik iş birimi olabileceği gibi, kurumun bünyesinde
bulundurduğu markalar ya da fonksiyonel departmanlar (pazarlama, lojistik, finans vb.) bu
şekilde tanımlanabilir. Her bir stratejik iş biriminin kendi misyonu, kendi rakipleri vardır. bu
birimlerin toplamı ise işletmenin portföyünü oluşturur.

1.6. Oyun Teorisi
Oyun teorisi stratejilerin nasıl belirlendiğine dair açıklamalar getiren matematiksel bir
teoridir. Ancak uygulama alanları matematiğin çok ötesine geçmiş ve sosyoloji, politika,
ekonomi, kriminoloji, strateji gibi birçok alanda kendine yer bulmuştur. Oyun teorisinin
temelinde oyuncunun stratejisinin sonuçlarının yalnızca bireysel uygulamalara değil, diğer
oyuncuların da hamlelerine bağlı olduğu fikri yatmaktadır ve bir oyuncunun stratejisi, oyun
sırasında yapılan taktiksel manevralar veya hamlelerle karıştırılmamalıdır, strateji oyunun
tümü boyunca olası tüm durumlarla nasıl başa çıkılacağının tasarlanmasıdır.
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Bu karşılıklı strateji düzenlemesi ve dengelemesi “Nash dengesi” olarak
bilinmektedir; ekonomi biliminin temelleri Nash dengesi tanımlamasından sonra değişmiştir.
Ekonominin babası olarak görülen Adam Smith’in maksimizasyon fikrine göre “Her insan
kendi çıkarını düşünür ve ona göre hareket ederse toplum refahı da aynı şekilde artar” tanımı,
Nash’den sonra “Her insan hem kendi çıkarını hem de ait olduğu grubun menfaatlerini
düşünür ve ona göre hareket ederse toplam refah artar” şeklinde yenilenmiştir. Fakat ilk
tanım bir maksimizasyon içerirken, ikinci tanım maksimum fayda değil tatmin edici
“optimum” fayda çıktısını kastetmektedir.
Nash dengesi her oyuncunun, karşısındaki oyuncuları düşünerek kendi açısından en
iyi stratejiyi belirlemesi ile yakalanacak ve bu denge yakalandıktan sonra hiçbir oyuncu
stratejilerini değiştirmeyecektir... “Taa ki, oyunculardan biri dengeyi bozana kadar...”.
Eğer bir oyuncu “Diğer stratejileri ve olası durumları değerlendirdiğimde mevcut
stratejimi değiştirmek bana fayda sağlayacak mı?” sorusuna “evet” cevabını verdiği an denge
bozulacak ve Nash dengesi olmayan bir durum ortaya çıkacaktır. Serbest piyasalarda denge
birçok şekilde bozulmaktadır, stratejik açıdan dengeyi bozan taraf bunu rekabet avantajı
doğrultusunda yapacaktır; bunun anahtarları da sonraki bölümlerde ele alınacak olan “rekabet
stratejileridir”. Monopol piyasalarda diğer oyuncular düşünmeden strateji belirlenebilmesi
daha kolaydır, oligopol piyasalarda olası Nash dengelerini gözlemlemek çok daha rahat
olmaktadır, çünkü oyuncu sayısı kısıtlıdır. Fakat tam rekabet piyasalarında daha dinamik bir
yapı söz konusudur; değişen çevre koşulları, yeni rekabet stratejileri ve inovasyon gibi
unsurlar sonucunda denge durumu bir oyuncu tarafından daha sık bozulmakta ve Nash
dengesi kaybedilmektedir.
Fakat şu ön koşul unutulmamalıdır: “Oyunculardan biri stratejisinde her ne değişik
yaparsa yapsın bu değişiklikten, mevcut denge durumuna kıyasla daha fazla fayda sağlıyor
ise Nash dengesi bozulacak; ancak değişiklik sonunda gelirleri, kârları vb. artmıyor ise piyasa
tepki vermeyecek ve nash dengesi bozulmayacaktır.”
Basit bir gerçek hayat örneğiyle anlatmak gerekirse;
OPEC’in bir petrol fiyatı ve bu petrol fiyatına uygun üretim kotası belirlediği ve bu
kotayı ülkelere dağıttığı; dolayısıyla arz, talep ve fiyatın dengede olduğu durumu ele alalım.
Eğer üretici ülkelerden biri kotanın üzerine çıkmayı ve üretim miktarını artırmayı strateji
olarak belirlerse ne olur?
Arz artacağı için petrol fiyatı düşecek ve kotayı aşan ülkenin gelirleri
artmayacaktır. Bu durumda piyasa Nash dengesini korur; çünkü bu durumda dengeyi bozmak
üretici diğer ülkelerin işine gelmeyecektir.
Arz artacağı için petrol fiyatı düşecek ancak düşüş fazla olmayacağından
kotayı aşan ülkenin gelirleri artacaktır. Bu durumda Nash dengesi bozulmuştur, çünkü
dengeden sapma sonucunda kârlı çıkan bir üretici söz konusudur. Dolayısıyla önceki
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belirlenmiş fiyat ve arz miktarı tutunamaz; değişmek ve yeni dengeyi bulmak zorunda
kalacaktır.
Stratejik yönetim açısından tartışıldığında oyun sonunda beklenen çıktı sürdürülebilir
rekabet avantajıdır, her işletme elindeki kaynakları ve dış çevredeki fırsatları değerlendirerek
kendilerine has stratejiler geliştirecektir. Stratejilerin belirlenmesinde dış çevre analizi önemli
bir rol oynar, dış çevre analizinin esas amacı ise rakipler de dahil olmak üzere dış çevredeki
tüm unsurları belirlemek, olası durumları çözümlemek ve bu durumlara karşı stratejiler
geliştirmektir.
Fırsatları değerlendirecek veya tehditlerden kaçınacak stratejileri tasarlamak
işletmenin tek başına aktör olduğu durumlarda daha kolaydır, monopol piyasalarda işletmeler
diğer oyuncuları düşünmeden stratejilerini yalnızca dış çevreden edindikleri bilgilere göre
düzenleyebilirler. Oyun teorisi kapsamında stratejiler iki temel sınıfa ayrılabilmektedir:
1-

Baskın stratejiler

2-

İşbirlikçi stratejiler / Rekabetçi stratejiler

Baskın stratejilerde diğer oyuncuların davranışı her ne olursa olsun odak oyuncuya en
yüksek faydayı sağlayan tek bir seçenek vardır. Fakat baskın stratejiler gerçek hayatta
karşımıza çıkacak durumların çoğunu açıklamakta yetersiz kalmaktadır; çünkü bireysel
menfaatler ile birden fazla oyuncunun yer aldığı toplumsal menfaatler genellikle
örtüşmemektedir. Bütün oyuncuların kendilerine ait ve faydaları maksimize edecek
stratejileri olabilir, ancak bu “baskın stratejiler” oyundaki yegane oyuncu onlar olmadığından
uygulanamazlar; sonuç olarak da bir denge durumuna razı olunması gerekmektedir. Fakat bu
denge durumu genellikle maksimumda yakalanmaz, her oyuncu karşı tarafın stratejilerinin ne
olduğunu tahmin ederek kendi durumunu optimum yapan stratejiye yönelecektir. Denge
durumunun nasıl ve hangi düzeyde yakalanacağı ise “işbirlikçi stratejiler” ve “rekabetçi
stratejilerin” doğrultusunda belirlenebilmektedir.
İşbirlikçi ve rekabetçi stratejiler “Mahkum Açmazı” örneği ile açıklanabilir;
Önermeye göre; Murat ile Mehmet banka soymuşlarıdır. Üzerlerinde ruhsatsız silahla
yakalanınca polisler bu banka soygununun onlar tarafından yapıldığından şüphelenmişlerdir.
Fakat ellerinde onların soyduğuna dair kanıt yoktur. Ancak polisler, ayrı sorgu odalarında;
birbirlerinin ne söyleyeceğinden habersiz olan bu iki arkadaşa suçlarını itiraf ettirmek için
baskı kurmaktadırlar. Şüpheliler şu konularda bilgi sahibidirler;
- İkisi de suçlarını itiraf ederlerse 6' şar yıl hapse mahkum olacaklardır.
- Her ikisi de suçlarını inkar ederlerse ruhsatsız silah taşımaktan 6'şar ay hapse
mahkum olacaklardır.
- Biri suçu itiraf ederken diğeri susarsa; itiraf eden mahkemeye yardımcı olmaktan
serbest bırakılırken öteki 12 yıl hapis cezası alacaktır.
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Çıkmaz şudur: Murat ve Mehmet birbirlerinin ne söyleyeceğinden habersizken nasıl
bir seçim yapmalıdır. Çünkü birinin verdiği kararın sonucu diğerinin vereceği karara bağlıdır.
Oyun teorisi her insanın en rasyonel karar vereceği varsayımı üzerine kuruludur. İkisinin de
son derece rasyonel düşündüğü varsayımı altında, verecekleri karar şöyle olmalıdır;
mahkumlar çıkmazında en olası çözüm, baskın (dominant) stratejiyi izlemektir. Baskın
strateji tarafların diğerinden bağımsız olarak kendisi için en kazançlı stratejiyi
benimsemesidir.
Mahkumlar açmazında her iki suçlu için de baskın strateji diğer suçlunun stratejisinin
ne olacağına bakmaksızın suçu itiraf etmektir. Böylece diğer suçlu sessiz kalırsa serbest
kalacak diğer suçlu da itiraf ederse 6 yılla kurtulacaktır. Kuşkusuz; her iki mahkumda suçu
inkar etse, yani sussa; en az ceza ile kurtulabileceklerdir. Ancak susma stratejisi, görüşme
şansları olmadıklarından ve birbirlerine güvenmediklerinden, diğerinin suçu itiraf etmesi
hâlinde 12 yıl mahkum olma riskini de taşımaktadır. İşte mahkumlar çıkmazı deyimi buradan
gelmektedir. Yani taraflar birbirlerine güvenmedikleri için; diğerinin kararı ne olursa olsun,
kendilerini daha kötü duruma getirmeyecek olan baskın stratejiyi seçerken, daha az
mahkûmiyetle kurtulacakları stratejiyi ( daha kazançlı olan stratejiyi ), çıkmaza düştüklerinde
terk etmektedirler.
Kuram en çok liberalizmin ilgi alanına girer çünkü oyuncuların uzun vadede çıkarı
için işbirliğine girmesi gerekir. Neo-realist bakış açısı oyuna, devletler birbirlerinin
güvenliğinde tehdit unsuru oldukları için işbirliği gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle yaklaşır.
Kurumsalcılar, mahkum açmazının kurumlarla ve iletişimle üstesinden gelinebileceğini
savunurlar. Olgusalcılar ise devletin kimlik (demokrasiyi) paylaştığını belirterek kuramın
kimlikleri ve normları ihmal edeceğini savunarak yararsız bulurlar. Gerçek dünyadaki
durumlarda dayanışma probleminin prototipi olması dolayısıyla uygulanabilir. Örneğin; iki
firmanın birleşmesinde, iflas etmesinde bunu görebiliriz. Firmalar kısa vadede işbirliğine
yanaşmazlar ve uzun vadede karşılıklı işbirliği ikisi içinde kârlı bir durumdur. Şirketlerin
rakiplerinin de fiyat kıracaklarını bile bile düşük fiyat politikası uygulaması, denizlerde
avlanma yasağı koyup, sonra bir ülke balıkçılarının avlanmaya devam etmeleri, kopya
çekmeyi beceremeyen öğrencilerin kopya çekebilen arkadaşlarını kıskanmaları, şirketler arası
ve şirket içi her seviyede bilgi paylaşımı, mahkumların açmazı oyunu ile izah edilebilir.
Teori; politika, sosyoloji, biyoloji, etnoloji ayrıca silahlanma yarışı ve çevre kirliliği gibi
canlıların etkin olduğu sosyal bilimlerde uygulanabilir ancak teoriden farklı olarak
uygulandığında kişilik yapısı etkili olacağından oyunda farklı opsiyonlar ve farklı sonuçlar
elde edilebilir. Bu durumda mahkum açmazı oyunu, Nash'in denge kavramıyla çelişir. Nash,
her oyuncunun kendi en iyi stratejisini izleyeceğini, çünkü öteki oyuncuların da öyle
yapacağını var sayar ancak oyun bize bunun her durumda geçerli olmayacağını gösterir.
Nash’in bu tür oyunlardaki kısır döngüyü çözmek için önerisi şöyledir: Bütün oyuncuların
kendine en yüksek faydayı sağlayacak stratejisi vardır. Fakat “dominant strateji” denen bu
strateji oyun tek kişilik olmadığı için uygulanamayacak ve taraflar bir denge durumuna razı
olacaklardır. Şu durumda Nash’in denge stratejisi, bir oyuncunun karşı tarafın kullanacağını
düşündüğü stratejiye karşı kendisine en çok yarar sağlayacak stratejiyi seçmesi olarak
karşımıza çıkar.
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1.7. Politika, Amaç, Hedef ve Taktikler
Amaç ve hedefler kesin ve ölçülebilir özellikte olup, genelde vizyonun, belli bir
zaman sürecinde nicelik olarak belirtilmiş şeklidir. Bir işletmenin işlevlerini etkin olarak
yerine getirebilmesi için amaçların gerçekçi, belirgin ve ölçülebilir olması, belirli bir zaman
süresinde sonuçları etkileyecek önemli hususları kapsaması gerekecektir.
İşletmelerin amaçları birçok açıdan sınıflandırılabilir.
1.
İşletmenin amaçlarının bir bölümü biçimsel olarak tanımlanmış olabileceği
gibi, tanımlanmamış da olabilir. Birçok işletmede amaçlar yalnız üst yönetim ve patron
tarafından bilinmekte, yalnız onların düşünce ve davranışlarından çıkartılabilmektedir.
2.
Amaçları ilgili oldukları yönetim düzeyleri açısından stratejik amaçlar ve
işlevsel amaçlar olarak sınıflandırabiliriz.
3.
Bir başka sınıflandırma da amaçların süreleri açısından kısa, orta ve uzun
dönemli amaçlar olarak yapılabilir.
4.
Son olarak amaçlar, ekonomik olma ve ekonomik olmama şeklinde bir
sınıflandırmaya da tabi tutulabilir. Ekonomik amaçlar kârlılık, büyüme ve süreklilik gibi bir
takım nicel ölçütler ile tanımlanırken, ekonomik olmayan amaçlar toplumsal ve kültürel
değerlerle ölçülürler.
Politikayı, işletme veya örgütlerde arzulanan amaçlara ulaşılabilmesi için belirlenen
stratejilerin uygulanması sürecinde çalışanların vermesi gerekli olan kararlara ve yapılması
gerekli faaliyetlere yol gösteren bir düşünce tarzı, rehber, bir pusula olarak tanımlayabiliriz.
Taktikler de, aynen stratejiler gibi, bir plan türü olup, stratejilerin uygulanması
süresinde karşılaşılan rekabete ve değişen şartlara uygun olarak yapılan dinamik ve daha kısa
dönemleri kapsayan, genellikle nihai sonuca odaklı olmayan, ama olası rakip davranışlarını
dikkate alan faaliyetler ve kararlardır. Süre ve ölçek olarak daha kısa ve küçük, ancak
dinamik faaliyetlerdir. Taktikler stratejinin bir parçası olduğundan onun gibi nihai sonuca
odaklı değildir.
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Uygulama Soruları
1. İnternetten Türkiye’nin ilk 10 işletmesinin hangileri olduğunu öğreniniz. Ve bu 10
işletmenin web sitesini inceleyerek stratejileri, misyon ve vizyon tanımları hakkında fikir
edininiz.
2. Uygulama bölümünde verilen makaleler ile ders kapsamında öğrendiklerinizi
mukayese ediniz.
3. Stratejik yönetim süreci nasıl ilerler?
4. Misyon ve vizyon tanımlamalarının önemi nedir?
5. Rekabet ve rekabet avantajının işletmeler için önemi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Stratejik yönetim üst yönetimin sorumluluğunda rekabet avantajının nasıl sağlanacağı
ve stratejik yönetim sürecinin bu avantaj sağlamadaki rolü tartışılmıştır. Rekabet avantajının
stratejik açıdan önemi ve stratejinin neden işletmeler için önemli olduğu tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-“ Strateji” tanımı ile ilgili aşağıda yazılı tarif ve kavramlardan hangisi doğrudur?
a)
b)
sanatıdır.

Örgütsel amaçlara ulaşma yoludur.
Politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve

c)

Başarılı bir rekabet yapılması gerektiğine dair firmanın teorisidir.

d)

Belirli bir amaca ulaşmak için kullanılan yollar bütünüdür.

e)

Hepsi

2- Stratejik yönetim süreci için; aşağıda yazılı olanlardan hangisi yanlıştır?
a)
süreçtir.

Bilgi toplama, analiz etme, karar verme ve uygulamayı kapsayan analitik bir

b)
Hedeflenen sonuçlara varmak için yönetimin dört işlevini (planlama, organize
etme, yürütme ve kontrol) kullanır.
c)
Stratejik yönetim süreci; kısa ve orta dönemlerde işletmenin varlığını
sürdürmesini amaçlar.
d)

Stratejik yönetim sürecinde bu süreç etkili ve verimli olmayı amaçlar.

e)

Yönetim süreci; ortalama kâr üzerinde getiri sağlamayı hedefler.

3-Stratejik yönetim sürecindeki en zorlu ve önemli adım stratejik seçim yapmaktır.
Stratejik seçimde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a)

Dış çevre analizi

b)

Çalışanların oturduğu yerlerin saptanması

c)

Rekabet stratejileri (İşletmeyi konumlandırma)

d)

Kurumsal stratejiler (Hangi işler)

e)

İç çevre analizi

4-Bir işletmenin yüklendiği “misyon” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)

Misyon belirli bir işletmeye özgüdür ve o işletme için özel bir tanımlamadır.

b)

Misyon ifadesi makul uzunlukta ve akılda kalıcı nitelikte olmalıdır.
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c)
olmalıdır.

Misyon gelecekteki olacak olanlar veya olunmak istenenler ile alakalı

d)

Güncel ve gerçekçi olmalıdır.

e)

Misyon ifadesi firma imajını ve karakterini yansıtıcı nitelikte olmalıdır.

5) Aşağıdakilerden hangisi misyon ve vizyon için söylenemez?
a)
yansıtır.

Misyon ; “şu anı” resmetmektedir. Vizyon gelecekteki olanlar veya olacakları

b)
Vizyon; geleceği ifade ettiği için çalışanlar için “kuzey yıldızı” misyon şu anı
ifade ettiği için “selfie” (özçekimi ) olarak söylenebilir.
c)
resmeder.

Vizyon; yol göstericidir gelecekteki hayalleri ifade eder. Misyon bu hayalleri

d)
Vizyon; misyonun takiben belirlenir ve işletmenin hangi noktada olma gayesi
taşıdığını gösterdiğinden stratejik yönetimin başlangıç noktasını teşkil etmektedir.
e)
Vizyon ve misyon tanımları birbirleri ile ilişkili olsa ve aynı amaca hizmet etse
dahi aynı olmayan ve birbirlerini destekleyen ifadeler olmak durumundadırlar.
6- Rekabet için aşağıda yazılı ifadelerden hangileri yanlıştır?
I-Rekabet tekel piyasasında rakiplere karşı güçlü bir avantaj sağlar.
II- İşletmeler arası rekabet; fiyat, kalite, hizmet, destek vb. gibi birtakım faktörlere
dayanmakta ve işletmelerin amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkili olmaktadır.
III-Rekabet; rakiplere kıyasla daha az bir ekonomik değer yaratarak avantaj
sağlamaktır.
IV-Rekabet; işletme ve tüketicilerin varlıklarını sürdürebilmeleri açısından gerekli bir
olgudur.
V-Rekabet; iki veya daha fazla tarafın, herkesin aynı anda elde etmesi mümkün
olmadığı bir şeyi elde etmek için uğraşmasından kaynaklanan yarıştır.
a)II-III b) I-IV c) IV-V d) I-III e) II-V
7-Rekabet avantajı yaratan bir farklılık genellikle ortalamanın üzeri yüksek bir kârlılık
..............(1). Yüksek kârlılık .................(2) rekabeti mıknatıs gibi kendine çeker. Dolayısıyla
rekabetin kendisi, rekabet avantajını çoğu zaman ...............(3) vadeli hâle getirmektedir.
Daimi bir rekabet avantajı elde etmek çok ................(4)
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Yazıda bulunan numaraların yerine hangi ifadeler koyulursa doğru bir anlatım
olacaktır.
a)

Getirecektir-Olmaması-Uzun-Kolaydır.

b)

Getirmeyecektir-Getirmemesi-Kısa-Kolaydır.

c)

Getirmeyecektir-Getirmesi-Kısa-Zordur.

d)

Getirecektir-Getirmesi-Kısa-Zordur.

e)

Getirecektir-Getirmesi-Uzun-Kolaydır.

8-Günümüz işletmeleri için “daimi bir rekabet avantajı elde etmek zordur” ifadesini
“sürekli rekabet avantajını elinde tutan” olarak değiştirecek ürün aşağıdaki ürünlerden
hangisidir?
a) Kâğıt
b) Televizyon
c) Elektrik
d) Petrol
e) Buğday
9-Bir işletmenin sundukları ortalama bir değer olarak algılanır, bu ortalama değere
müşteriler ortalama bir bedel öder. Müşterilerin işletmenin sunduğu ürün ve hizmetler
doğrultusunda özel bir seçimi yoktur. İşletme pazardaki diğer firmalara karşı maliyet avantajı
yakalayamamıştır. Ayrıca ürün ve hizmetlerinde bir farklılık yoktur.
Bu durumu aşağıda belirtilen seçeneklerden hangisi ile ifade ederiz.
a)

Rekabet avantajından söz ederiz.

b)

Tekelci bir durumdur.

c)

Rekabet dezavantajı vardır.

d)

Rekabet denkliği söz konusudur.

e)

Hiçbiri

10-Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanlar hangi şıkta verilmektedir?
I-Rekabet avantajı var ise karşımıza çıkacaklardan biride “rekabet dezavantajıdır”
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II-Rekabet avantajını ölçmek bir işletmenin şu kadar rekabet avantajı var demek
genellikle imkânsızdır.
III-İnovasyon(yenilikçilik) rekabet avantajı sağlamak için günümüzde en önemli
araçlardan biridir.
IV-Rekabet avantajı yaratmada farklılık iki tiptir. Birincisi sunulan ürün veya
hizmetin rakiplerin sunduklarından farklı olması. İkincisi maliyetlerde gerçekleştirilecek
azaltmadır.
V-Elinizde petrol gibi kıt yer altı kaynağı varsa daimi bir rekabet avantajını elinizde
tutamazsınız.
a) I-IV
b) II-III
c) I-V
d) III-V
e) III-IV
Cevaplar
1) e, 2) c, 3) b, 4) c, 5) d, 6) d, 7) d, 8) d, 9) d, 10) c
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2. YÖNETİM VE KARAR VERME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. YÖNETİM VE KARAR VERME
2.1. Karar Teorileri ve Karar Verme Modelleri
2.1.1. Ussal-İktisadi Karar Modeli
2.1.2. Yönetsel Karar Modeli
2.2. Karar Ortamının Unsurları
2.2.1. Belirsizlik
2.2.3. Karmaşıklık
2.2.4. Çatışma
2.3. Karar Verme Tarzları: Rasyonel ve Sezgisel Karar Verme
2.4. Karar Vermede Zamanlama Davranışı
2.4.1. Erteleme Davranışı
2.4.2. Önceden Planlı Olmayan (Tepkisel) Davranış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Karar verme süreci nasıl işlemektedir?
2. Temel karar teorileri nelerdir?
3. Rasyonellik ve sınırlı rasyonellik kavramları ne anlama gelmektedir?
4. Yönetsel karar modeli nasıl işler?
5. Karar ortamının unsurları nelerdir?
6. Belirsizlik, karmaşıklık ve çatışmanın kararlar üzerindeki etkileri nelerdir?
7. Karar verirken erteleme ya da tepkisel karar verme nasıl işler?

30

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Karar verme teorileri ve
modelleri

Geçmişten günümüze karar
verme teorilerinin gelişimini
kavramak

Karar ortamının unsurları

Karar verirken yöneticilerin
veya kişilerin hangi ortam
unsurlarından
etkilendiklerini görmek

Karar verme tarzları

Rasyonel ve sezgisel karar
verme tarzlarının farkında
olmak ve farklarını
öğrenmek

Karar vermede zamanlama
davranışı

İşleri ertelemek veya
düşünmeden işe atılmak gibi
durumların sebeplerini
kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Karar verme,



Rasyonellik,



Sınırlı rasyonellik,



Yönetsel karar modeli,



Belirsizlik,



Karmaşıklık,



Çatışma,



Erteleme davranışı,



Tepkisel davranış
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Giriş
Bugün yönetim bilimini oluşturan, farklı yönetim ve düşünce okullarından,
davranışsal yaklaşımlı okullar, yönetim sürecinde “yürütme” fonksiyonuna ağırlık verirken,
sayısal yaklaşımlı okullar, “planlama” ve “kontrol” fonksiyonlarına ağırlık vermektedirler.
Tüm görüş farklılıklarına rağmen yönetim uygulamaları içinde “karar verme” tüm
örgüt faaliyetlerinin başlangıç noktasını meydana getirmektedir. Yönetim okulları içinde
bulunan karar teorisi okulları, incelemelerini ve araştırmalarını karaların ussallığı üzerinde
yoğunlaştırmaktadırlar .
“Karar verme süreci çeşitli seçenekler arasında seçim ve tercih yapmakla ilgili
bedensel ve zihinsel çabaların toplamıdır. Karar dilimizde, düşünme ve usa vurma sonunda
verilen hüküm, süreklilik, sakilik, sebat, düzen, ne az ne çok, öngörü ve bu gibi anlamlar
ifade eder.”
Karar verme süreci esas itibariyle psikolojik bir süreçtir ve ağırlıklı olarak zihinsel
çabaları içerir, karar vermenin fiziksel yanı ise daha çok bilgi toplama ve öğrenme
sürecindeki çabalardan oluşmaktadır. Karar verme süreci şu öğelerden oluşur :
1.

Amaç,

2.

Amaca ulaşmak için gereken uygun araç(lar),

3.

Uygunluğu belirlemeye yarayacak olan, kontrol için gerekli standartlar,

4.

İstenen ve istenmeyen sonuçların karşılaştırılması,

5.

Davranışa geçmek için istek ve irade.

Psikolojik yönüyle karar süreci, bir düşünme ve usa vurma sürecidir. Usa vurma
sonunda nasıl bir yargıya varılıyorsa, karar işlemi sonucunda da bir karar verilmektedir.
Stratejiler en üst düzey kararlardır ve işletmenin geleceğini etkilerler. Bu kararları
alırken en önemli unsurlardan biri bu süreçte karşılaşılacak kısıtlılıklardır. Bu kısıtlardan
birçoğunun düzeltilmesi ya da üstesinden gelinmesi neredeyse imkansızdır, fakat farkındalık
yanlışın önüne geçmede faydalı olacaktır.
Her insanın karar verme tarzı ve etkilendiği unsurlar birbirlerinden farklıdır,
dolayısıyla tüm yöneticileri ve verdiği kararları aynı değerlendirmek imkansız olacaktır.
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2.1. Karar Teorileri ve Karar Verme Modelleri
Beklenen fayda teorisi; temellerini matematik ve ekonomi gibi bilimlerden almaktadır
ve ussal-iktisadi verme modelinin temelini oluşturmaktadır. Bu teoriye göre kararlar, olası
alternatiflerin tümünün toplanması ve her alternatifin faydasının, o alternatifin gerçekleşme
olasılığı ile ağırlıklandırılarak hesap edilmesiyle verilir. İnsanların nasıl karar vermeleri
gerektiğini öne süren bu teori, fayda maksimizasyonunu, kurallara dayalı bir seçim sistemi
prensibiyle incelendiği için bir çok kez eleştirilmiştir .
Kişilerin, onları sadece amaçlarına ulaşacak biçimde tatmin eden faaliyetlerle de
yetinebildiğini; faydanın maksimum olmasının zorunlu olmadığını söylenebilir. İnsan beyni
yapısı itibariyle kısıtlı bir muhasebe yetisine sahiptir ve insanın içinde bulunduğu toplumsal
çevre “belirsiz”dir. Bu nedendendir ki insanlar kendileri için “en yüksek getirisi olan”
tercihin ne olduğunu/olacağını neredeyse hiçbir zaman kestiremezler . Bunun yerine kendileri
için “en uygun” tercihte karar kılacak şekilde “yetinmelik” davranırlar.
Ussal-iktisadi karar verme modelinin temelini oluşturan beklenen fayda teorisi, sadece
fayda maksimizasyonu yönünden değil, karar vermedeki kuralcı yaklaşımı yönünden de
eleştirilmiştir. Aynı bilgi iki farklı karar verici tarafından; onların bakış açılarına, konu
üzerindeki ilgilerine, vb bireysel etmenlere bağlı olarak farklı yorumlanabilir ve karar
sürecinde farklı kullanılabilir. Dolayısıyla iki farklı karar verici için aynı modeli kullanmak
ve kurallara dayandırmak imkânsız olacaktır . Zihinsel muhasebenin kısıtlarını ortaya koyan
en iyi örneklerden biri Tversky ve Kahneman’ın ceket ve hesap makinesi araştırmasıdır.
Kişiler 125$’lık bir ceket alırken 5$ indirim için 20 dakika kat etmeyi göze alırlarken (%71),
15$’lık bir hesap makinesinde 5$’lık bir indirim için aynı yolu gitmeyi gereksiz bulmuşlardır
(%68) ve 15$ verip makineyi almayı kabul etmişlerdir. Her iki seçenekte de yapılan indirim
5$ olmasına rağmen kişiler farklı seçeneklerde karar kılmışlardır. 125$zaten çok fazla
geldiğinden üzerine yapılacak bir indirim, bireyleri o yolu kat etmeye sevk etmiştir . Zihnin
muhakemesinin bu derece yanılsamalara açık olduğunu düşünülürse hiçbir kararın tam
güvenilirliğinden söz etmek de çok zordur.
Literatürdeki belli başlı iki karar modelinden tarihi bakımından daha önceye
rastlayanı Adam Smith'in XVIII. yüzyıl Klasik Ekonomisi doğrultuşunda oluşan "RasyonelEkonomik Karar Modeli" ya da "Ussal-İktisadi Karar Modeli"; daha yeni olan diğer model
ise Nobel Ödülü sahibi Herbert A. Simon'ın ortaya koyduğu "Yönetsel Karar Modeli"dir
(administrative model) . Ussal-İktisadi Karar Modeli ideal kararın nasıl olduğunu gösteren,
günümüzün koşullarında pek gerçekçi sayılmayan, norm koyucu bir modeldir: kararın nasıl
verildiğinden çok, nasıl verilmesi gerektiğini göstermektedir.
Simon 1955'te yayınlanan bir makalesinde, zamanın ekonomik gelişmeleri karşısında,
geleneksel ekonominin bir ön boyutu olan "ussal-iktisadi insan modelinin" "ussal-iktisadi
karar modelinin" de temelini oluşturduğunu ancak "ussal-iktisadi insan Modeli”nin bir
ekonomi kuramının temelini oluşturmaya uygun olmadığını ileri sürmüş, bu iki modelde
geniş çaplı bir yenilemeye gerek olduğunu belirtmiştir . Simon ussal-iktisadi insan modeline
dayandırılmış olan ussal—iktisadi karar modeline yönelttiği eleştiriler doğrultusunda, insanın
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gerçek davranışlarına dayandırdığı "Yönetsel Karar Modelini" oluşturmuştur. "A Behavioral
Model of Rational Choice"(Ussal Seçimin Davranışsal bir Modeli) adlı makalesinde Simon
karar sürecinin her aşamasını ve yönünü eleştirdiği ussal-iktisadi karar modeliyle önerdiği
davranışsal temelli yönetsel karar modelini kıyaslayarak açıklamıştır . Aşağıda bu iki model
ana-hatları ile ele alınmaktadır.

2.1.1. Ussal-İktisadi Karar Modeli
Bu model karar sürecinin baştan sona içerdiği aşamaları belirlemekte, bu aşamaların
nasıl gerçekleştirileceği hakkında normlar koymaktadır. Belirli özellikte, az sayıda bazı
sorunlar için karar vermekte kullanılabilir . Aşamalar şunlardır:
a)

Bir sorunun varlığını gösteren belirtiler keşfedilir,

b)

Sorun belirlenir, sorunun çözümü ile ulaşılacak hedefler tanımlanır.

c)
Mümkün çözüm yollarını değerlendirmede kullanılacak olan kıstaslar
belirlenir.(Kriterler sorunun çözümünden beklenen yararları maksimize edecek özelliktedir. )
d)
Sorunu çözmek için potansiyel olarak mevcut bütün alternatif çözüm yolları
belirlenir. Bu suretle yararlı alternatiflerin hiçbirinin değerlendirme dışında kal-maması
sağlanır,
e)
Bütün alternatifler için gerekli bilgi toplanır ve her eylem yolu getireceği
sonuçlar bakımından incelenir.
f)

Toplanan bilgilerin ışığında her bir eylem yolu kriterlere göre değerlendirilir.

g)
Nihayet, kriterlere göre maksimum yararları sağladığı görülen alternatif seçilir
ve uygulanır.
Modelin varsayımları :
1.
Sorun açık ve doğru bir biçimde belirlenebilir.(Hedef’ler veri kabul
edilmektedir: buna göre hedefler ya önceden bilinebilir ya da açık seçik görülebilir.
Hedeflerin belirsiz olması ya da çatışması dikkate alınmamaktadır)
2.
Tüm alternatifler dikkate alınır, hiçbir alternatif ihmal edilmez,(Bazı
alternatiflerin teşhis edilemeyeceği göz önüne alınmamaktadır)
3.
Tüm alternatiflerin sonuçları tahmin edilebilir ve hesaplanabilir. (Bu bazı
sonuçlar için olanaksızdır)
4.
Tam ve mükemmel bilginin hazır ve mevcut olduğu ya da bedelsiz
sağlanabileceği kabul edilmektedir.
5.
sahiptirler.

Karar verecek kişiler yararlarını ussal bir biçimde maksimize edecek yeteneğe
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Modeldeki karar aşamaları ve bunların sıralanışı doğru belirlenmiştir. Bir bakıma
model ideal kararın nasıl olması gerektiğini gösteren, belli bir kararın ideal kararla
kıyaslanmasını sağlayan bir ölçüt sayılabilir. Modelin zaafları ise varsayımlarının çok aşırı
ve abartılı olması ve bu modele tamamen uygun kararlar vermenin asla mümkün
olmamasıdır. Ussal-iktisadi karar modeli "kapalı bir model" niteliğindedir: ne karar birimini,
ne karar ortamını, ne de kararın içerdiği seçim eyleminin karmaşıklığını dikkate almaktadır.
Oysa Simon'a göre ortam ve koşullar kararı etkiler. Bu ortam ve koşullar bir yandan dış
çevrenin değişkenlerinden, diğer yandan da karar verecek bireyin kendisinden kaynaklanan
değişkenlerden oluşur: Simon'un ifadesi ile "karar ortamının bir kısmını biyolojik
organizmanın derisinin altında olup bitenler belirler"

2.1.2. Yönetsel Karar Modeli
Davranış boyutlarını da karar verme süreci içerisine katan bu model, Ussal-iktisadi
karar verme modelinin aksine “Açık bir model” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu modelde
bazı yeni kavramlar öne sürülmüştür :


Ussallık yerine "sınırlı ussallık",



İdeal kararlar yerine "doyurucu kararlar" ,


Bir sorunun her yönünü göz önüne almak yerine kararı basitleştirici yöntem ve
usullere başvurmak (heuristics),

Her çeşit eylem yoluna başvurmak yerine, eylem yollarının ve beklenen
sonuçların ahlâki ve sosyal değerlerle sınırlandırılması (bounded discretion),

Optimal-ussal kararlar için çaba sarf etmek yerine, soruna ve ortama uygun
olan optimal karar süreçlerini ve yöntemlerini, en elverişli işlemleri oluşturmak için çaba sarf
etmek. Karar vermekte kullanılan işlemlerin, yöntemlerin ve süreçlerin seçiminde ussallık
(Procedural Rationality).
Bu kavramları kısaca açıklarsak, insanların gerçek karar verme davranışlarını ifade
ettikleri görülür;
Sınırlı ussallık: Bireyler eylemlerinin çok küçük bir kısmında ussal seçimlerde
bulunurken, çoğunluğunda duygularından etkilenmekte ve irrasyonel seçimlerde
bulunmaktadırlar. Kişilerin tüm alternatifleri değerlendirme ve davranışsal hiçbir etki altında
olmaksızın maksimum fayda sağlayan seçenekte karar kılmaları imkânsızdır . Bu nedenle
sınırlı ussallık, “İdeal karar” yerine “Doyurucu karar” seçeneğini öne sürmektedir.
İnsanların karşılaştıkları problemlerin veya seçeneklerin gerçek tabiatını tam olarak
anlamaları mümkün değildir. Her seçenek beraberinde noksanlarla bireylerin karşısına
çıkacaktır. Ayrıca insanlar sınırlı kapasitelerinden dolayı hiçbir zaman bütün alternatifleri
göremezler, bu nedenle kararlarını sadece kestirebildikleri alternatifler üzerinden verirler.
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Benzer şekilde alternatiflerin değerlendirilmesi de hiçbir zaman, tam anlamıyla mümkün
değildir; çünkü insanlar düşündükleri tüm alternatiflerin sonuçlarını kestiremezler.
Doyurucu kararlar: Karar vericinin, tatmin olma şansının en yüksek olduğu
seçenekte karar kılması anlamına gelir. İdeal veya optimal karar yerine, karar verici,
ihtiyacını karşılayan (veya karşılaması muhtemel) ve onu tatmin edecek çözüme
yönelmektedir .
Pratik karar verme usulleri (heuristics): İnsanların karar verirken, yargılarda
bulunurken, problemleri analiz ederken, kararlar alırken; özetle karmaşık ve/veya tam
olmayan bilgi yığınlarını, zihinlerinde işlerken kullandıkları kısa yollardır. Bu kısa yollar
insanlara çevrelerindeki bilgi yığını ile baş etme imkânı verir . Fakat belirli durumlarda
bireyleri, “eğilimli” kararlara yöneltebilirler.
Eylem yollarının ve beklenen sonuçların ahlâki ve sosyal değerlerle
sınırlandırılması (bounded discretion) : Karar vericilerin kararlarını ve uygulamalarını
ahlaki ve sosyal değerler çerçevesinde yaparak, alternatifleri sınırlandırmasıdır .
Karar vermekte kullanılan işlemlerin, yöntemlerin ve sü¬reçlerin seçiminde
ussallık (procedural rationality) : İnsanların karar vermedeki kısıtlarını fark etmeleri ve
ussal karar vermenin mümkün olmadığını öğrenmeleri sonucu, karar vermeyi en etkin ve
etkili biçime getirmek için karar yöntemleri geliştirmelerini ve seçmelerini ifade eder .

2.2. Karar Ortamının Unsurları
Sorunlar veya karar vermeyi gerektiren durumlar matematik problemi çözmek gibi ele
alındığında az bir gayretle ve yöntem bilgisi ile sonuçlara ulaşmak mümkündür. Fakat günlük
hayatta karşımıza çıkacak olan problemleri, matematiksel olarak kâğıda dökmek mümkün
değildir. Eksik bilgiler ve belirsiz ipuçları ile karar verme durumunda, matematik formüllerin
veya süreçlerin kullanılması mümkün olmayacaktır.
Bir sorunu çözmek ve tatmin edici bir sonuca ulaşmak için öncelikle sorunun
tanımlanması gerekir, fakat daha bu noktada dahi karar verme ortamının unsurları bireylerin
sorunu yapılandırmasını bozucu ve engelleyici olmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman karşımıza
kötü yapılandırılmış ya da kısmen yapılandırılabilmiş (ill-structured) sorunlar çıkar. Karar
vericiyi bu duruma sürükleyen unsurlar, iç ve dış unsurlar olmak üzere gruplandırılabilir. İç
unsurlar karar vericinin tecrübe ve bilgi eksikliğinin yanı sıra takip eden bölümde
bahsedilecek olan eğilimlerdir. Dış koşullar ise karar ortamında bulunan unsurlara bağlıdır ve
belli başlı üç grupta toplanabilir : belirsizlik, karmaşıklık ve çatışma.

2.2.1. Belirsizlik
Belirsizlik bir “sorunla ilgili değişkenler hakkında kısıtlı bilgiye sahip olmak”
biçiminde tanımlanabilir ve örgütsel karar verme uygulamalarında sıkça rastlanmaktadır.
Belirsizlik karar verici için şu durumlarda söz konusudur:
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-

Ne gibi olayların ortaya çıkarak sonuçları etkileyeceğini bilmemek

-

Çevredeki neden-sonuç ilişkilerinden haberdar olmamak

-

Çevre üzerindeki kontrol yetersizliği

göstermesi

Karar biriminin dengesiz ve/veya istikrarsız bir çevre içerisinde faaliyet

Belirsizlik durumlarında yönetici ;
Sorunun yapısı, ne zaman ve nasıl çözülmesi gerektiği ya da çözmek için
herhangi bir girişimin gerekip gerekmediği konusunda kesin bir bilgiye sahip değildir.
Çözüme ulaşmak için kullanılacak yöntemler ve alternatif yollar hakkında
bilgili, tecrübeli değildir veya bilgisi, tecrübesi kısıtlıdır.
Seçilecek alternatiflerin sonuçları ve dış etmenlerin bu alternatif yollar
üzerindeki etkileri hakkındaki bilgi kısıtlıdır.
Örgütsel kararlarda belirsizlik, yani bilgi noksanı arttıkça “risk” de aynı oranda
artmaktadır. Başka bir deyişle stratejik kararlardaki belirsizlik oranı, risk oranını ifade
etmektedir.

2.2.3. Karmaşıklık
Karmaşıklık; karar verme ortamının çok geniş ve kapsamlı, heterojen ve karar
ortamındaki unsurların birbiriyle ilişkili, iç içe geçişik olmasını ifade eder. Sistemdeki
etmenlerin sayısı, sistem içerisindeki ilişkilerin yoğunluğu, öğelerin etkileşimi ne kadar fazla
ise sistem de o derece karmaşıktır denebilir . Karmaşık bir sistemdeki çok küçük değişimler
dahi sistemin tümünde geniş çaplı sapmalara yol açabilirler. Dolayısıyla karar ortamındaki
etmenlerin, karar verici üzerindeki küçük bir etkisi tüm kararın gidişatını, problemin
çözümünü etkileyecektir.
Karar verme ortamındaki karmaşık sorunların, genellikle birden fazla konu ve disiplin
ile ilişkisi söz konusudur; bu nedenle de birçok farklı paydaşı (stakeholder) bağlamaktadırlar
. Dolayısıyla çok karmaşık karar ortamlarında bir bireyin, yalnız başına karar alması, etkin
olsa dahi, yetersiz olabilir. Zira tek bir kişinin birden fazla disiplinle ilgili olması, olsa dahi
aralarındaki ilişkiyi kurması, kapasitesini aşacaktır. Bu durumda, farklı görüşlere ve
tecrübelere sahip bireylerden oluşturulacak bir karar grubu daha etkili olabilir.
Karmaşıklık karşısında karar verici, istemli ya da istemsiz olarak, birçok yola
başvurulabilir. Bunlardan bazıları ;
a)

Bir otorite merciine başvurmak,

b)

Uzmanların görüşünü almak,
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c)

Karar grupları oluşturmak,

d)

Söylentilere göre hareket etmek,

e)

Sağduyusuna güvenerek hareket etmek,

f)

Stereotiplere (klişeler) göre davranmak,

g)

Kültürel eğilimlere göre davranmaktır.

Fakat karmaşıklık ile belirsizlik arasında fark vardır: Belirsizlik bilgi noksanlığından
kaynaklanmaktadır; oysa karmaşıklığın temelinde ise eldeki bilgilerin ve kararı etkileyen
etmenlerin çok karışık bir örgü oluşturmasından dolayı, insan kapasitesini zorlaması ve/veya
aşması yatmaktadır . İnsan zihni çoğu zaman kısayollara (heuristics) başvurarak bu
karmaşıklıktan kendini kurtarmaya çalışır, elbette ki bu da kimi zaman beraberinde eğilimleri
(biases) getirecektir.

2.2.4. Çatışma
Karar ortamında çatışma: “Hedefleri ya da kaynakların dağıtımına ilişkin tercihleri
farklı olan, ancak etkileşim içinde bulunmaları gereken, birden çok sayıda kişiyi kapsayan bir
durum” olarak tanımlanabilir. Karar ortamında çatışmanın çeşitli nedenleri vardır, bunlar:
a)

Birden çok taraf ya da hizbin bulunması,

b)

Taraflardan birinin faaliyetlerinin diğerini etkilemesi,

c)

Tarafların sonuçlarla ilgili tercihlerinin farklı bir sıralama göstermesi,

d)

Tarafların aralarındaki uyuşmazlığın farkında olması.

Geleneksel görüşe göre çatışma, örgütlerde istenmeyen bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bir başkasının amaçlarını engelleyici bir olgu olarak görüldüğünde, çatışmanın
her ne koşulda olursa olsun kaçınılması ve çözümlenmesi gereken bir yönetim anlayışı ile ele
alınması beklenir bir durumdur . Fakat birçok yönetim bilimci, kısıtlı kaynakların ortaya
çıkardığı rekabet dolayısıyla, örgüt üyelerinin arasında çatışmanın kaçınılmaz olduğunu
kabul etmektedirler. Bu alternatif görüş; yine geleneksel görüş sonucu, çatışmalara karşı orta
çıkan yaklaşıma benzer bir çözümü gerektirmektedir . Bu alternatif yönetim anlayışına göre
müfrit çatışmadan kaçınırken, çatışmanın belli bir düzeye kadar kabulü söz konusudur; zira
belli bir düzeye kadar çatışma kaçınılmazdır.
Geleneksel görüşler, çatışmanın olumlu yanları da olduğunu savunan bazı yönetim
bilimciler tarafından çürütülmüştür. “Etkileşimci görüş” olarak adlandırılan bu görüş;
çatışmanın kimi zamanlarda yaratıcılığı körüklediğini, problemlerin çözülmesini
desteklediğini ve grup üyelerinin birbirine bağlılığını teşvik ettiğini savunmaktadır.
Dolayısıyla çatışmalarda “azaltma” stratejilerinden ziyade, çatışmayı “yönetme”
stratejilerinden bahsedilebilir.
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İki tip çatışma vardır; bunlardan ilki faydalı olarak nitelendirilen ve “bilişsel veya
sorun odaklı çatışma” olarak adlandırılan çatışma tipidir. Diğeri ise “değerlerin çatışması”
olarak adlandırılabilen ve büyük ölçüde kararın kalitesini zedeleyen çatışma biçimidir .

2.3. Karar Verme Tarzları: Rasyonel ve Sezgisel Karar Verme
Problem çözme süreci birçok kaynakta: problemi tanımla, nedenlerini analiz et,
alternatifleri üret, bu alternatifleri değerlendir ve uygun olan alternatifi seç; biçiminde
tanımlanmaktadır. Fakat görünüşte mantıklı ve kullanışlı olan bu sürecin, uygulama
aşamasına gelindiğinde grup üyeleri tarafından atlamalara, geriye doğru yönelmelere, birçok
alternatifin birden değerlendirilmesine, dolayısıyla sürecin bozulmasına ve karıştırılmasına
maruz kalmaktadır.
Yönetim bilimi, diğer tüm bilimlerinde içlerinde barındırdığı, bilimsel yöntem olarak
vücut bulmuş, en iyi ve tek yol olarak nitelendirilen “ussallık” varsayımına dayandırılmıştır.
Mantık ve rasyonellik üzerine yapılan bu derece önemseme, son iki asırdır batı kültürünün
teknoloji ve bilimde başarılı olmasıyla da desteklenmiştir. Zira rasyonel davranma batı
kültürünün vazgeçilmez bir özelliği, belirgin bir biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Fakat 1970’lerin sonlarına doğru yapılan bir dizi araştırma ve yazılan onlarca makale
sonrasında, eskiden sadece sanatçıların ve benzeri işler yapan kişilerin “anormal” varsayılan
bir özelliği olan “sezgi”, düşünce sistematiğinde yer bulmaya başlamış ve rasyonel düşünme
biçimine karşılık olarak “sezgisel düşünme biçimi” şeklinde adlandırılmıştır. Literatürde,
burada bahsedeceğimiz rasyonel ve sezgisel düşünce tarzlarının; sistematik-sezgisel, analitikküresel ilişkisel, pasif-aktif, akan bağımlı-alan bağımsız olarak adlandırıldığına da rastlanır :
Sezginin bazı tanımları aşağıdaki gibidir;
Normalde daha fazla bilgi birikimi gerektiren bir durumda, az bir bilgi ile
sonuca ulaşma süreci.
Karar vericinin daha önceki tecrübelerine ve duygusal girdilerine dayalı,
bilişsel sonuca ulaşma süreci .
Bir bütünü oluşturan dağınık bilgi demetlerini bağlamaya yönelik, algısal
bilinçaltı süreç.
Bu iki düşünce biçimi temellerini insanın doğasından almaktadır. Beynin sol kısmı
mantıksal, matematiksel ve sözlü yetenek gibi fonksiyonları yüklenirken, sağ beyin daha çok
olayları bütünsel olarak ele alan, olayların birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgilenen ve
yaratıcılık yeteneğini yüklenen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle yön duygusu, sanatsal
gayretler, yüzlerin ve biçimlerin zihinde canlandırılması ve tutulması, nesnelerin ve olayların
tümleştirilmesi (Gestalt) sağ beynin görevidir. Tüm bireylerde sağ ve sol beyin birlikte
çalışmasına rağmen, kimi insanda sağ taraf baskınken kiminde de sol baskındır . Karar verme
ve yorumlama gibi faaliyetlerde de etkisi belirgin biçimde ortaya çıkacaktır, bireylerin bir
kısmı karar verme sürecinde sol kimi ise sağ beynin baskın etkisinde kalırlar.
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Bireyler elbette ki bu düşünme biçimlerinin sadece bir tanesini kullanmamaktadırlar.
Gerçekte hiçbir insan birini diğerine tamamen alternatif olarak kullanamaz. Günlük
yaşamımızda rasyonel ve sezgisel biçimler arasında sürekli bir şekilde geçiş hâlindeyizdir .
Yine de bazı insanlar problemlere, daha ağırlıklı olarak rasyonel yaklaşırken, diğer kısmı ise
sezgisel yaklaşmaktadırlar. Sezgisel biçimde düşünenler genellikle fikirleri ve olayları
birlikte, ilişkileriyle ve etkileşimleriyle ele alırlar. Dolayısıyla sistemli bir karar verme
sürecinin içerisinde yer almaya zorlandıklarında üretkenliklerini kaybedebilir veya sisteme
ayak uydurmakta problem yaşayabilirler. Çoğu zaman da örtülü ve geniş bağlamda bilgiler
sunduklarından konuyla alakasız olmakla suçlanırlar. Terazinin diğer ucunda ise rasyonel
düşünenler yer almaktadır; benzer şekilde rasyonel bir kişiyi, sezgisel karar verme sürecine
sokarsak uyum problemleri yaşamalarını bekleyebiliriz.
Bir düşünme biçiminin diğerinden üstün olduğunu savunmak imkânsızdır, fakat doğru
tarzda bireylerin doğru yerde olması kişilerin birbirlerini anlamalarını kolaylaştırarak hem
çatışmaları azaltacaktır, hem de kararların verimliliğini ve etkililiğini artıracaktır. Ayrıca
belirli karar tipleri ve problemler sezgisel düşünme biçimi gerektirebilecek iken, diğerleri
rasyonel düşünme tipini gerektirebilir . Örneğin; yaratıcılık gerektiren kararlar genellikle
sezgisel düşünme gerektirirken, rutin kararlar, politikalar, hukuksal kararlar vb. tipte kararlar
rasyonel düşünme sistematiğini gerektirecektir. Yöneticiler için de aynı şey geçerlidir; daha
önce de belirtildiği gibi, her birey her ikisini de kullanmaktadır, sadece birinin diğerine
baskın olması durumu söz konusudur. Daha çok yaratıcılık ve bütünü görme gerektiren
kararlarda (örn. Stratejik kararlar) sezgisel düşünme sistematiğini ön plana çıkartmak
gerekirken, daha sistemli ve daha sayısal olması gereken kararlarda (örn. Yatırım kararları,
portfolyolar vb.) rasyonel düşünen insanların daha başarılı olması beklenir.
Rasyonel karar verme sürecinde kontrol, sezgisel karar verme sürecine kıyasla çok
daha sıkıdır. Süreçte esnetmelere çok fazla izin verilmez, adımları takip etmek ideal
durumdur. Sezgisel modelde ise ideal durum, karar verme sürecinde tam esnekliktir.
Dolayısıyla kişi olası tüm sonuçları gözden geçirme, bilginin kaynağını kontrol etme ihtiyacı
hissetmeyecektir.

2.4. Karar Vermede Zamanlama Davranışı
İnsanlar, karar verme davranışlarındaki ve işlerini yerine getirmekteki zamanlamaları
nedeniyle farklı gruplarda gruplandırılabilirler; bunlar görevlerini erteleyenler (erteleme
davranışı), görevlerini gerektiği zamanlarda yerine getirenler ve kararlarını gerektiği
zamanlarda verenler, önceden planlı olmayan davranış sergileyenler ve bu davranışı
sergilemeyenler şeklinde sayılabilir.
Erteleme Davranışı daha çok belirli bir süreyi kapsayan ve bir son teslim tarihi
(deadline) olan işlerin, başlanması gereken zamandan geç başlanılmasını; dolayısıyla sıklıkla
bu işlerinin son günü (deadline) yaklaşınca harekete geçilmesini ve ya yetiştirilememe
durumuna gelmesini ifade eder. Fakat “önceden planlı olmayan davranış (Impulsive
Behavior)” uzun vadeli işlerden, görevlerden ziyade kısa süreyi kapsayan eylemlerde
sözkonusudur; kişi davranışa planlı olmayan bir biçimde, hatta düşünmeksizin geçer.
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2.4.1. Erteleme Davranışı
Erteleme davranışı, bir göreve başlamadaki veya bir görevi tamamlamadaki
geciktirmeyi ifade eder. Bu davranış kişinin günlük yaşamını etkileyecek düzeye geldiyse
kronik ve fonksiyonel bozukluk olarak adlandırılır . Ve sonucunda bireyde psikolojik
huzursuzluk baş gösterir .
Erteleyenler ertelemeyenlerden birçok yolla ayrılırlar. Örneğin erteleyenler
mükemmellik arayışı içindedirler, hata yapmaktan korkarlar, kötümserdirler; en önemlisi
termin (deadline) yaklaştıkça ve erteledikleri, onları rahatsız etmeye başladıkça huzursuz
olurlar.
Erteleme davranışı farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazı kronik erteleyiciler acele
etmekten kaçındıkları için görevlerini ertelerler, bir diğer kısmı anlık davranmayı sevdiklerini
söylemektedir. Diğerleri görevden veya durumdan kaçmak için veya hata yapmaktan
korktukları için görevlerini ertelemektedirler . Tüm geciktirmelere erteleme denemez. Eğer
gecikmeler hayati stratejik amaçla, hazırlayıcı bilgileri toplama, sıraya koyma ve özümseme
amacı güdüyorsa avantaj sağlayacaktır .
Erteleme geniş kapsamlı ve sıklıkla örtüşen iki kategoriye ayrılmaktadır: Sosyal
erteleme ve kişisel erteleme. Bireyin kendisine bağlı olarak, hem sosyal hem de kişisel
erteleme davranışı durumsal veya kalıcı özellikler içerir. Sosyal hayatlarında bu davranışı
gösterenler genellikle randevularına geciken, vergilerini atlayan, grup projelerinde
görevlerini en sonra bırakan veya raporlarını en geç veren kişilerdir . Sosyal erteleme
davranışı ertelemenin en belirgin tipi olmasına rağmen en zararlısı değildir. Kişisel erteleme
davranışı sergileyenler, grup görevlerini geciktirmekten ziyade kendi hayatlarını direkt olarak
etkileyecek, gereksiz erteleme davranışları sergilerler. Bu tip insanlara; sosyal fobileriyle baş
etmekten kaçınan insanları, memnun olmadığı bir işten ayrılmak veya yenisini bulmak için
harekete geçemeyen kişileri, tehlikeli maddeler kullanmayı alışkanlık edinmiş veya tıbbi
muayenelerini erteleyen insanları örnek olarak gösterebiliriz .
Stratejik amaç gütmeyen, tüm erteleme davranışları bir fonksiyon bozukluğu olarak
tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere erteleme davranışı şu bilişsel ve
davranışsal süreçleri ihtiva eder : (a) etkinlikten kaçınmak için bir arzu, (b) geciktirmeye
karar verme (c) daha sonra dönmek için söz verme (d) ikame oyalayıcı faaliyetlere yönelme
(e) ayıplamalardan berat etmek ve gecikmeleri haklı çıkarmak için mazeretler üretme.
Erteleme davranışında bulunanlar kendilerine sürekli bir biçimde, örneğin
dinlendikten sonra çalışmaya hemen geri dönecekleri gibi sahte sözler verirken;
etraflarındakilere çok nadiren aynı mazereti sunacaklardır . Çok az öğretmen, bir
öğrencisinden "Ödevimi yetiştiremedim çünkü başlamadan önce kendimi tamamen dinlenmiş
hissedene kadar bekledim" gibi bir mazeret duyar; onun yerine duyacakları "Büyük annem
vefat ettiği için cenazeye gitmek zorunda kaldım" gibi gerçek dışı bahaneler olacaktır. Benzer
şekilde hiçbir çalışan bir raporu bitiremediğinde, üstüne "Canım istemedi o yüzden geç
başladım" gibi bir açıklamayla gelmeyecektir.

42

Erteleme davranışı sergileyenler iki temel hataya düşerler. Bunlardan ilki elbette ki
işlerini gereksiz yere ertelemeleri olacaktır, ikincisi ise mesuliyetten kendilerini sıyırmaya
çalışmalarıdır. Ve bunu yaparken genellikle başkalarını veya başka sebepleri
suçlayacaklardır. Erteleme davranışının nedenleri kişiden kişiye ve zamandan zamana
farklılık gösterebilir. Fakat önemli olan ertelenmiş ve son ana bırakılmış işin/kararın ne gibi
eğilimlere maruz kaldığıdır.

2.4.2. Önceden Planlı Olmayan (Tepkisel) Davranış
Önceden planlı olmayan davranış biçiminde (impulsiveness), hazırlıklar, bilgi
birikimi vb. tamam duruma getirilmeden faaliyete geçme söz konusudur. Bireyler önce
harekete geçer, daha sonra düşünürler denilebilir; karar verme ve konuşmalarında da bu
özelliğe açıkça rastlanır. Dolayısıyla görevler arasında sürekli bir geçiş hâlindedirler ve
düzensizlik baş gösterir.
Tepkisel davranış sistemi bilginin, zihindeki içerikler arasındaki paralel ve hızlı ilişki
kurma sonucu otomatik olarak yorumlanmasını ifade eder. Buna mukabil, kural-temelli usa
vurma ve simgesel kavramlaştırma süreçleri ise yansıtıcı sistemi ifade etmektedir. Büyük
esneklik sağlamasına rağmen, yansıtıcı sistem, düşünmesiz sisteme göre çok yavaş çalışır,
diğer süreçler ve uyarıların etkisi ile karışıklık içine girme ve bozulma eğilimindedir ve kasta
dayalıdır. Her ne kadar iki sistem farklı işleme prensibine sahip olsa da çoğu zaman paralel
olarak çalışır ve bilgi işlemenin farklı safhalarında etkileşimde bulunurlar . Bu etkileşim her
iki yönde de gerçekleşir ve bilişi, davranışı ve duyguları etkilediği öngörülmektedir.
Önceden planlı olmayan davranış kavramı durumun gerektirdiğinden daha yetersiz bir
biçimde düşünülen, zamansızca ifade edilen, aşırı derecede riskli veya uygunsuz olan
hareketleri öngörmektedir. Sonuç olarak söz konusu faaliyet, karar veya durum çoğunlukla
istenmeyen sonuçlarla sonuçlanır. Önceden planlı olmayan davranış sözlük anlamı itibariyle
üzerinde düşünmeden (mütalaa etmeden) harekete geçmekten ziyade ani bir dürtü ile
harekete geçmeyi ifade etmektedir .
İki tip önceden planlı olmayan davranış söz edilebilir :
Fonksiyonel olmayan önceden planlı olmayan davranış: Ön düşünme
olmaksızın harekete geçmeyi ifade eder ve çoğu zaman söz konusu kişiyi zor durumlarda
bırakır.
Fonksiyonel önceden planlı olmayan davranış: Durumun elverdiği zamanlarda
çok az bir ön düşünceyle harekete geçmeyi ifade eder. Ani ve beklenmeyen fırsatları
yakalamada, hızı harekete geçmeyi sağlar.
-

Düşük derecede önceden planlı olmayan davranış gösteren bireyler dikkat gerektiren
görevlerde çok daha başarılı olmuşlardır, yine de dikkatin çok ani ve hızlı bir biçimde başka
yöne yöneltilmesini gerektiren durumlarda yüksek derecede önceden planlı olmayan davranış
gösteren kişilerin çok daha başarılı olduğu izlenmiştir.
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Önceden planlı olmayan davranış gösteren bireyler fazla düşünmek zorunda
kaldıklarında çabuk bıkarlar, geleceği planlamak yerine daha çok anı düşünürler. Plan
yapmayı sevmeyen yapıları vardır, konular üzerine çok düşünmezler, konsantrasyon
problemleri vardır, düşünmeden konuşurlar, çok sık iş değiştirme ve görevden göreve atlama
eğilimindedirler. Komplike durumlardan ve uzun süreçlerden ise çok çabuk sıkılırlar, fevri
hareketlerde bulunur ve anlık yaşama eğilimindedirler .
Dikkat edilmesi gereken en önemli husus “önceden planlı olmayan davranış”ın
“erteleme davranışı”nın karşılığı (counter) olmadığıdır. Bir bireyde her iki davranış da
gözükebildiği gibi sadece bir tanesi bulunabilir, yada hiçbiri rastlanmayabilir. Örneğin; bir
öğrenci dönem ödevini erteleme davranışı içerisine girerken, aynı zamanda günlük
seçimlerinde ani kararlar verebilir.
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Uygulamalar
Yüksek Öğretim Kurumu’nun web sitesinden M. Murat Yaşlıoğlu’na ait “214625”
numaralı yüksek lisans tezinin literatür kısmı okunmalıdır. Bu tez içerisinde bölümde
anlatılan konular daha derin olarak incelenmiştir.
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Uygulama Soruları
1. Karar verme biçiminizin rasyonel mi sezgisel mi olduğunu değerlendiriniz.
2. Yüksek lisans tezi içerisinde yer alan anketi cevaplayarak kendinizi karar verme
biçiminiz doğrultusunda değerlendiriniz.
3. Rasyonellik ve sınırlı rasyonellik kavramları ne anlama gelmektedir?
4. Belirsizlik, karmaşıklık ve çatışmanın kararlar üzerindeki etkileri nelerdir?
5. Karar verirken erteleme ya da tepkisel karar verme nasıl işler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanların birbirlerinden bu kadar farklılarken bireysel olarak “en uygun” teriminden
söz etmenin mümkün olmadığı. İnsanların yaradılışlarından, büyüme şekillerinden veya
çevrelerinden gelen etkilerden dolayı algıları, farkındalıkları, düşünme şekilleri,
zamanlamaları farklılıklar gösterdiği. Bireysel kararlarda bu farklılıklar kolayca fark
edilebileceği gibi, çoğunlukla kişinin kendisi tarafından dahi hissedilebildiği. Kimi insanın
kararlarını verirken daha rasyonel olurken, kimi sezgileriyle karar verebildiği ve aynı şekilde
bir kısmı kararlarını ve davranışlarını erteleme davranışı gösterirken, bir kısmının ani bir
biçimde (önceden planlı olmayan davranış göstererek) harekete geçebildiği bölüm
kapsamında tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Literatürde belli başlı iki karar modelinden Adam Smith’in ortaya koyduğu
“Rasyonel-Ekonomik karar modeli” ya da diğer adıyla “Ussal İktisadi Karar Modeli” ele
alındığında uygulama aşaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
Sorunun varlığını gösteren belirtiler keşfedilir. Sorun belirlenir, sorunun
çözümü ile ulaşılacak hedefler tanımlanır.
b)

Mümkün çözüm yollarını değerlendirme de kullanılacak kıstasların önemi

c)
belirlenir.

Sorunu çözmek için potansiyel olarak mevcut bütün alternatif çözüm yolları

yoktur.

d)
Bütün alternatifler için gerekli bilgiler ve her eylem yolu getireceği sonuçlar
bakımından incelenir. Toplanan bilgilerin ışığında her bir eylem yolu kriterlere göre
değerlendirilir.
e)
Sonuçta kriterlere göre maksimum yararları sağladığı görülen alternatif seçilir
ve uygulanır.
2-Karar verme sürecini; çeşitli seçenekler arasında seçim ve tercih yapmakla ilgili
bedensel ve zihinsel çabaların toplamıdır diye tarif edebiliriz. Bu tariften yola çıkarak karar
verme süreci için hangi seçenekte yanlış söylem vardır?
a)
Karar verme sürecinde; ilk olarak amaç ve amaca ulaşmak için gereken uygun
araçlar tespit edilir.
b)
Karar verme süreci esas itibariyle psikolojik bir süreçtir diyemeyiz ağırlıklı
olarak zihinsel çaba bu süreç için yeterlidir.
c)

Karar süreci sonunda istenen istenmeyen sonuçlar karşılaştırılır.

d)

Karar vermenin fiziksel yanı bilgi toplama ve öğrenme sürecindeki çabalardan

e)

Psikolojik yönüyle karar süreci, bir düşünme ve usa vurma sürecidir.

oluşur.

3-Bir sorunu çözmek ve tatmin edici bir sonuca ulaşmak için öncelikle sorunun
tanımlanması gerekir. Bu noktada bile karar verme ortamının unsurları sorunun
yapılandırmasını bozucu ve engelleyici olmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman karşımıza kötü
yapılandırılmış ya da kısmen yapılandırılmış sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdaki karar vericiyi
bu duruma sürükleyen unsurlardan veya koşullardan hangisi yanlış olarak tanımlanmıştır?
a)

Karar vericiyi etkileyen unsurlar iki grupta toplanır iç unsurlar, dış unsurlar.
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b)

İç unsurlar; karar vericinin tecrübe ve bilgi eksikliğinin yanı sıra eğilimleridir.

c)

Dış koşullar; karar ortamında bulunan unsurlara bağlıdır.

d)
Dış
gruplandırılabilir.

koşullar;

karmaşıklık,

belirsizlik,

çatışma

ve

eğilimler

olarak

e)
Karar vericinin çözüme ulaşmak için öncelikle sorunu iyi teşhis edip
tanımlaması gerekir.
4-Bir sorunu çözmek ve tatmin edici bir sonuca ulaşmak için sorunu tanımlarken
karar vericinin tanımlama yapmasını bozan, engelleyen iç ve dış unsurlar vardır. Dış
koşullardan olan “belirsizlik” karar verici için hangi durumlarda söz konusu olmaktadır?
a)

Çevre üzerindeki kontrol yetersizliği

b)

Çevredeki neden sonuç ilişkilerinden haberdar olmamak

c)

Ne gibi olayların ortaya çıkarak sonuçları etkileyeceğini bilmemek

d)
göstermesi
e)

Karar biriminin dengesiz ve/veya istikrarsız bir çevre içerisinde faaliyet

Hepsi

5-Karar vermenin iç ve dış unsurları ile ilgili aşağıda yazılı tanım ve eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
a)

İç unsur- Bilgi eksikliği

b)

Belirsizlik- Çevre üzerinde kontrol yetersizliği

c)

Karmaşıklık- Dış koşul

d)
Ne gibi olayların ortaya çıkarak sonuçları etkileyeceğini bilmemek –
Karmaşıklık
e)

Uzmanların görüşüne başvurmak –Karmaşıklık

6- Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin dış unsurlarından olan “çatışma”
nedenlerinden biri olarak sayılamaz?
a)

Birden çok taraf ya da hizbin bulunması.

b)

Tarafların sonuçlarla ilgili tercihlerinin farklı bir sıralama göstermesi

c)

Tarafların aralarındaki uyuşmazlığı fark etmemesi
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d)

Taraflardan birinin faaliyetlerinin diğerini etkilemesi

e)

Hepsi sayılabilir.

7-Aşağıdakilerden hangisi, karar verici için karar sürecini etkileyici unsurlardan biri
değildir?
a)

Çatışmalar

b)

Belirsizlikler

c)

Karar verme ortamının kalabalık ve gürültülü olması

d)

Bilgi yetersizliği

e)

Hiçbiri

8-Karar vermede; normalde daha fazla bilgi birikimi gerektiren bir durumda, az bir
bilgi ile sonuca ulaşma süreci aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
a)

Tecrübe

b)

Anormal düşünce

c)

Yetenek

d)

Sezgi

e)

Hiçbiri

9-Belirli bir süreyi kapsayan ve bir son teslim tarihi olan işlerin, başlaması gereken
zamandan geç başlanılması, işlerin son günü yaklaşınca harekete geçilmesi veya işlerin
yetiştirilememe durumuna gelmesi durumunda, karar vericinin bu davranış biçimine ne ad
verilir?
a)

Aldırmama davranışı

b)

Plansız davranış

c)

Kendine çok güvenme

d)

Erteleme davranışı

e)

Hiçbiri

10-Karar verme sürecinde erteleme davranışı sergileyenler için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a)

İşlerini gereksiz yere ertelemişlerdir.
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b)
Kendilerini mesuliyetlerinden sıyırmak için başkalarını veya başka sebepleri
suçlayacaklardır.
c)

Ayıplanmaktan kaçınmazlar ve açık olarak sebeplerini söylerler

d)

Erteleme davranışlarında nedenler kişiden kişiye farklılık gösterir.

e)

Bu kişiler “ikame” (oyalayıcı) faaliyetlere yönelirler

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) d, 4) e, 5) d, 6) c, 7) c, 8) d, 9) d, 10) c
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3. KARAR VERME SÜRECİNDE EĞİLİMLER: YANILSAMA VE
ALDANMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. KARAR VERME
ALDANMALAR

SÜRECİNDE

EĞİLİMLER:

YANILSAMA

VE

3.1. Karar Verme Sürecinde Eğilimler: Yanılsama ve Aldanmalar
3.2. Kayıplardan Kaçınma Eğilimi
3.3. Aşırı Güven Eğilimi
3.4. Çerçeveleme Etkisi
3.5. Algıda Seçicilik
3.5.1. Kendini Haklı Çıkarma Duygusu
3.5.2. Güdüsel Olmayan Etmenlere Dayalı Kendini Haklı Çıkarma Duygusu
3.5.3. Güdüsel kendini haklı çıkarma duygusu
3.6. Geri Görüş Yargısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsanlar ve dolayısıyla yöneticiler verdikleri kararlarda ne kadar doğru olabilirler?
2. Verilen kararlar insanların eğilim ve yanılmalarıyla ne biçimde şekillenmektedir?
3. Startejik açıdan karar verme hatalarının önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kayıplardan kaçınma eğilimi İnsanın aynı miktar kazanca
kıyasla, kayıplardan daha
çok kaçınacağını kavramak
Aşırı güven eğilimi

İnsanların bazı durumlarda,
özellikle bilgi
eksikliklerinden
kaynaklanan nedenlerle
kendilerine aşırı güvenme
eğiliminde olduklarını
anlamak.

Çerçeveleme etkisi

Yöneticilerin aynı durumun
farklı sunumları ile
kararlarının manipüle
adilebileceğini veya
değişebileceğini anlamak.

Algıda seçicilik

İnsanların algıalrının kendi
geçmiş tecrübeleri ile nasıl
şekillenebildiğini görmek

Kendini haklı çıkarma
duygusu

“Düşman dışarıda”
olgusunun nasıl oluştuğunu
idrak etmek.

Geri görüş yargısı

Kişilerin veya yöneticilerin
“Ben başından beri
biliyordum” cümlesini neden
bu kadar çok kurduklarını
anlamak.
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Anahtar Kavramlar


Eğilimler,



Karar verme hataları,



Yanılsamalar,



Kayıplardan kaçınma,



Aşırı güven,



Çerçeveleme,



Algıda seçicilik,



Başından beri biliyordum,



Düşman dışarıda
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Giriş
Karar verme süreci insanların sahip olduğu eğilimler ile de bozulmalara uğrayabilir,
bu eğilimler kararları bozucu unsurlar olarak karşımıza çıkar. Eğilim altında alınan bir
kararın yanlış veya doğru olup olmadığından bahsetmek hatalı olacaktır, fakat eğilimlerin
kararları veya kararların ve sonuçlarının başkaları tarafından doğru algılanmasını tahrif
edeceği bir gerçektir. Bu eğilimlerin tümünden bahsetmek ve tümünü incelemek tek bir
araştırmaya konu olabilecek bir konu değildir; araştırmamızda en yaygın görülen ve kararları
etkilemesi beklenen “kayıplardan kaçınma eğilimi, aşırı güven eğilimi, algıda seçicilik,
sosyal mübadelede güce eğilim, çerçeveleme etkisi, geri görüş yargısı ve kendini haklı
çıkarma duygusu” olarak adlandırılan eğilimlerden bahsedilecektir. Ayrıca bu eğilimler ile
karar verme biçimi ve karar vermede zamanlama davranışları arasındaki ilişki çok boyutlu
olarak ele alınacaktır.
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3.1. Karar Verme Sürecinde Eğilimler: Yanılsama ve Aldanmalar
İnsan beyni yapısı ve işleyişi itibariyle çok karmaşık bir organdır; zaman ilerledikçe
ve bilim geliştikçe insanoğlu beynin işleyişini daha da fazla anlamaktadır. Fakat beyin
rasyonel karar veren bir organ değildir, aksine yaradılışı itibariyle kararları irrasyonel verme
eğilimindedir. Binlerce yıllık gelişiminde zaman zaman kendini yanıltacak ve aldatacak kısa
yollar, basit algılar, yanlış alışkanlıklar kısacası “Eğilimler” edinmiştir . Evrimi süresince bu
eğilimler insan yaşamı için hayati önem taşımıştır; örneğin: “Bir şey uzaktan yabani bir
hayvana benziyorsa ve herkes hemen onun peşinden koşuyorsa bu olası bir yemektir ve
bende onun peşinden gitmeliyim”. Bu basit örnekteki gibi indirgenmiş ve genellenmiş
yargılar günümüz dünyasında önemli kararlar alırken problemler yaratmaktadır. Bu
eğilimlerin kaynağı eğitim, sosyalleşme, ekonomik nedenler olabilir ; fakat kaynağı ne olursa
olsun beyin rasyonel karar vermede kimi zaman yanıltıcı olabilir. “Eğilimler” insanoğlunun
kendileri için yarattığı kısa yolların (Heuristics) bir sonucudur, fakat kabul etmek gerekir ki
bu kısa yollar ve kestirme düşünme biçimleri olmaksızın insanların varlıklarını
sürdürebilmesi mümkün değildir . Bu durumda “eğilimleri” kısa yolların kaçınılmaz bir
sonucu olarak ele almakta fayda vardır.
Mükemmel rasyonellik insan davranışı ile tutarlı bir kavram değildir . Burada insan
davranışı kavramı ön plana çıkmaktadır. İnsan beyni her ne kadar insan davranışlarını kontrol
ediyor olsa da edindiği bu ve benzeri eğilimler, dış etmenler karar verme sürecinde
rasyonelliği kısıtlamaktadır.
Klasik karar modeli mantık ve rasyonellik üzerine kurulmuştur fakat karar verme
süreci karar verenin kendinden kaynaklanan birçok yanılsama ve aldanma ile bulanmaktadır .
Bu süreci daha sağlıklı bir hâle getirmek ancak kararları etkileyen bu eğilimlerin varlıklarını
kabul etmekle başlar.
Geleneksel karar verme hiyerarşisi :
a)

Problemi tanımla

b)

Amaçları belirle

c)

Amaçları önceliklerine göre sırala

d)

Çözüm alternatifleri üret

e)

Alternatifleri değerlendir ve uygun alternatifi seç.

f)

Uygulama ve kontrol sürecine geç.

Bu model açık olmasına, genel, bilimsel muhakeme ve mantık prensiplerine uymasına
karşın üç tane temel ve hayati zayıflığı içerisinde barındırmaktadır. Bunlardan birincisi bu
model gerçeği yansıtmaktan çok uzaktır, karar verme süreci bilişsel bir süreçtir ve ister grup
hâlinde ister bireysel olsun bu sırayı takip etmesi zordur . İkinci olarak bilgi noksanının
olduğu ortamlarda ki iş hayatında tam belirliliğin söz konusu olmadığı aşikârdır ve bu genel
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ilkeler üzerinden hareketin ne derece doğru olduğu tartışılmaktadır. Üçüncüsü ve en önemlisi
bireylerin düşünce sistematiğinde yer alan ve önce de bahsettiğimiz “Eğilimlerin” önemine
olan farkındalık her geçen gün artmaktadır.
Gerçek hayatta karar vericiler çok nadir olarak maliyet ve fayda dengesini kurabilirler
ve yine çok nadiren mevcut duruma karşı gelerek birden fazla seçeneği göz önünde
bulundurarak karar verme yetisine sahiptirler . Kararlar genellikle hızlı bir şekilde bir amaca
yönelik olarak verilir ve temel olarak başarısızlık olasılığını en aza indirmeye yönelik
önlemler içerirler. İnsan davranışı ister kendini, ister organizasyonu, isterse çevre
etmenlerinden herhangi birini korumaya ve/veya herhangi birinin durumunu iyileştirmeye
yönelik bu girişiminde eğilimler gösterecektir; göstermek zorunluluğundadır .
Davranış ekonomisi (Behavioral economics) teorisi bizlere göstermektedir ki tüm
insan davranışları başta “Aşırı İyimserlik”, “Kayıplardan Kaçınma Eğilimi” ve “Aşırı Güven”
olmak üzere birçok evrensel eğilimden etkilenmektedir. Sonuçları bazen işletmenin
batmasına dahi neden olabilecek karar hataları doğurmaktadır, bu eğilimlerin en belirgin
sonuçlarından biri de vekâlet teorisinde yer alan “Asil-Vekil Sorunu”dur .
Araştırmalar göstermektedir ki en iyi ve en tecrübeli CEO’lar dahi kararlarında ve
yargılarında belli başlı eğilimlerden etkilenmektedirler . Bu durumda yapılması gereken karar
verirken, ki bu karar özellikle işletmenin geleceğini etkileyecek önemde stratejik bir karar
ise, eğilimlerin farkına varıp bunların üstesinden gelmeye çalışmaktır. Elbette ki varlığından
haberdar olunmayan bir şeyden kaçınmak mümkün değildir, yöneticiler kendilerini bu yönde
eğittikçe eğilimleri kaybolmasa da kararlar üzerindeki zararlı etkileri azalacaktır.
Bu eğilimlerin her birini tek tek açıklamaya geçmeden önce bir örnek vermek yerinde
olacaktır:
“Büyük uluslararası bir işletmenin CEO’su dev çapta bir birleşmeye girip girmeme
konusunda karar aşamasındadır. Bu karar sadece işletmenin geleceğini etkilemekle
kalmayacak aynı zamanda tüm endüstriyel yapısını da değiştirecektir. Son karar için CEO üst
düzey yöneticilerini acil toplantıya çağırmıştır. Toplantıda birleşmenin en büyük yandaşı ve
savunucusu (aynı zamanda işletmenin en büyük ve en başarılı bölümünün yöneticisi) söz
almış, şevkle ve özenle birleşmenin stratejik avantajlarından ve işletmeye katacaklarından
bahsetmiştir. Şaşırtıcı değildir, eğer anlaşma sağlanır ve birleşme gerçekleşirse sözü geçen bu
kişi bölümünü daha da büyütecek ve ileride CEO’nun tartışmasız varisi durumuna gelecektir.
Finans bölümünün müdürü ise tahminlerinin bu birleşmenin sonuçlarının çok belirsiz
olduğundan yana olduğunu savunmakta, aynı zamanda finansal tarafını da çok ikna edici
bulmamaktadır. Üst yönetimin diğer üyeleri yorum yapmaktan kaçınmışlardır. Elbette ki
karar vermek için süresi olsa daha fazla analiz önerecek olan CEO, zaman kısıtından dolayı
en çok güvendiği yöneticisinin kararını desteklemiştir ve öneriyi yönetim kuruluna
götürmüştür; yönetim kurulu da kararı onaylamıştır. Sonuç ise stratejik sinerji
oluşturulamamasından dolayı felaketle sonuçlanan bir birleşme ve inanılmaz miktarlarda
maddi ve manevi kayıp olmuştur.”
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Stratejik planlama ve diğer karar süreçlerine yapılan büyük miktarlardaki harcamalara
rağmen kimi zaman CEO’lar kararlarını tartışmasız sonuçlar veren finansal gerçekler üzerine
vermelidirler. Fakat araştırmalar göstermektedir ki üst düzey yöneticiler büyük çoğunlukla
kararlarını önerileri yapan kişilere olan güvenleri doğrultusunda vermektedirler . Bu nedenle
karar alma aşamalarında bu eğilimle karşı karşıya gelinebileceği unutulmamalıdır.

3.2. Kayıplardan Kaçınma Eğilimi
Kayıplardan kaçınma eğiliminin temelinde bireylerin kayıplardan, aynı miktardaki
kazanca oranla daha fazla etkilenecekleri varsayımı yatmaktadır.
Örneğin ; X kişinsin kayıplardan kaçınma eğilimi gösteren bir birey olduğunu
varsayalım. X kişisine bir oyun teklif edilmiş, herhangi bir giriş ücreti ödemeden aşağıdaki
seçeneklerden birini seçme şansı tanınmış olsun:
A - %50 olasılıkla 100TL verecek - %50 olasılıkla 120TL kazanacak
B - %50 olasılıkla 100TL verecek - %50 olasılıkla 150TL kazanacak
C - %50 olasılıkla 100TL verecek - %50 olasılıkla 200TL kazanacak
X kişisi eğer söylendiği gibi bu eğilimde birisi ise yukarıdaki seçeneklerden hiçbirini
kabul etmeyecektir. Zira 100TL kayıp ona 200TL kazancın verdiği hazdan çok daha fazla
üzüntü verecektir . Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bir kazancın verdiği haz kaybın yerine
geçebilmesi için, ortalama olarak, o kazancın maddi değerinin kaybın 2.25 katı olması
gerekmektedir. Bu ortalama genel ortalamadır ve normal dağılım gösterdiği izlenmiştir .
Özetle denebilir ki bu eğilim kimi insanda fazla kimi insanda daha az görülebilir, fakat
hemen hemen her insanda mevcuttur.
Kişiler kayıpları göz önünde bulundururlarken risk alma eğilimdeyken, başka bir
deyişle kayıplar arasında seçim yapacakları zaman risk alırken, kazançlar arasında seçim söz
konusu olduğunda riskten kaçınma eğilimindedirler.
Örneğin;
Stanford Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesinde deneklere aşağıdaki karar
problemleri sunulmuş ve her iki karar probleminde bir tane seçeneği seçmeleri istenmiştir.
Karar (i): Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
a.

Kesin olarak 250$ kazanmayı mı?

b.

%25 ihtimalle 1000$ kazanmayı, %75 ihtimalle hiçbir şey kazanmamayı mı?

Karar (ii): Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
a.

Kesin olarak 750$ kaybetmeyi mi?
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b.
%75 ihtimalle 1000$ kaybetmeyi veya %25 ihtimalle hiçbir şey kayıp
etmemeyi mi?
Karar (i) için %84 A seçeneği, %16 B seçeneği seçilirken; Karar (ii) için %13 A
seçeneği, %87 B seçeneği seçilmiştir. Kişiler iki kazanma seçeneği arasında seçim yaparken
riskten kaçınma eğiliminde olurken, kayıpları arasında seçim yaparken risk arayışına girerler.
Bu sonuçlar kişilerin kayıplara ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir . Karar (i)’de B
seçeneği kesin olarak kazanılabilecek 250$’ın kaybı olarak algılandığından, A seçeneği tercih
edilmekte iken; seçiciler Karar (ii)’de fazladan 250$ kaybı göz önüne alarak riske
girmektedirler, çünkü 750$ kayıp onları risk almaya ve bir ihtimal de olsa kazanmaya
yöneltmiştir.
Kayıplardan kaçınma eğilimi fazla olan karar vericileri refahlarındaki azalmaya karşı,
yükselmelerden daha hassas olma eğilimindedirler. Bu gibi bireyler mevcut durumu koruma
eğilimindeki kişilerdir ve aynı oranda risk almaktan da kaçınırlar . Ayrıca bu eğilim az yada
çok her insanın doğasında vardır ve köklerini paranın henüz anlamsız olduğu çok küçük
yaşlardan alırlar .

3.3. Aşırı Güven Eğilimi
Birçok kişi dünyaya pembe gözlükler arkasından bakmaktadır. İnsanlar geleceklerinin
diğer kişilerden ve denklerinden daha iyi olacağına inanırlar ve çoğu zaman diğer kişilerden
daha üstün olduklarını varsayarlar . Şansa dahi bağlı olsa birçok durum üzerinde kontrolleri
olduklarına inanırlar ve başarılarını becerilerine, başarısızlıklarını ise kötü şansa bağlarlar .
Bunlar ve benzeri pozitif illüzyonların; motivasyon kazanma beklentileri yükseltme
ve olumsuz durumlarla başa çıkabilme gücünü artırma gibi olumlu etkileri vardır; fakat iş
stratejik karar verme aşamasına geldiği zaman aşırı güvenden daha yıkıcı bir eğilim olamaz .
Bu sebeple çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
Yeni girişimciler kurdukları işletmelerin çok başarılı olacaklarına inanırlar; proje
yöneticileri, mimarlar, mühendisler büyük ölçüde projelerinin tamamlanma sürelerini
normalden daha kısa olarak planlarlar. Bu ve bu gibi örnekler aşırı güven eğilimin hayatta
karşımıza çıkan en basit örnekleridir. Araştırmalar göstermektedir ki insanlar %65-70
oranında haklı veya doğru olduklarını söylediklerinde sadece %50; %100 emin olduklarını
dile getirdiklerinde ise sadece %70-85 aralığında haklı çıkmaktadırlar .
Bireyler özellikle kendi değerlendirmelerinde aşırı güven eğilimine karşı savunmasız
kalmaktadır. Lise son sınıf öğrencileri ile yapılan bir araştırma sonuçları göstermiştir ki
katılımcıların “hepsi” sosyal ilişkilerindeki başarılarında ortalamanın üstünde olduklarına
inanmaktadırlar. %60’ı kendisinin %10’luk kesimde ve dahası %25 gibi büyük bir kısmı ise
%1’lik kesimde yer aldığına inanmaktadır . Rakamlar ve oranlar insanların aşırı güven
eğilimine ne kadar duyarlı olduklarını göz önüne sermektedir. İstatistik kurallarına dayalı
olarak çalışanların sadece %50’lik kısmı ortalama performansın üzerinde kalabilir, fakat
çalışanların %80 gibi büyük bir kısmı kendilerinin ortalama performansın çok üzerinde
olduğunu, %95’i de ortalamanın üzerinde performans sergilediklerini savunmaktadır .
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Kişilerin aşırı güven eğilimi yatırım kararları gibi stratejik kararlarda ortaya çıktığında
çok büyük tahribatlar verebilir. Yöneticiler kendilerini yine kendi aşırı güven eğilimleriyle
kandırır ve yatırımlarında başarısızlıkla karşılaşırlar. Aşağıdaki örnekler bu durumu çok iyi
özetlemektedir :
1.
“Hisse senetleri daimi bir tavan elde etmiştir” Irving Fisher, Yale Üniversitesi
Ekonomi Profesörü. 1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri “Büyük ekonomik buhran”a
girmeden sadece birkaç gün önce.
2.
“Ne olursa olsun ABD donanması hiçbir zaman hazırlıksız
yakalanmayacaktır.” ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı, Pearl Harbor saldırısından üç gün
önce.
3.
Aria-Aycell birşelmesi sırasında yöneticilerin tümü birleşmenin yeni operatörü
pazar lideri yapacağına inanmıştır, fakat beklenen olmamış Avea halen son sıradaki operatör
konumundadır.
Bu iyimserlik eğilimi her bireyde ve her durumda eşit düzeyde ortaya çıkmamaktadır.
Genellikle özgüvenin çok yüksek olduğu durumlarda, yani aşırı güven eğilimin olduğu
durumlarda veya doğru yargıları vermenin zor olduğu durumlarda ortaya çıkar . Bu gibi
durumlarda astlardan biri %95-100 emin olduğunu dile getiriyor ise dahi göz önünde
bulundurulmalıdır ki ancak %70-80 ihtimalle haklı çıkacaktır.
İnsanlar özellikle tam hâkim olmadıkları konular veya kavramlar üzerinde karar
verirlerken ve/veya yargıda bulunurlarken daha büyük ölçüde aşırı güven eğilimi
göstermektedirler . Sorun hakkında daha bilgili ve tecrübeli hâle gelindikçe daha az oranda
aşırı güven eğilimi sergilemektedirler. Özetle denebilir ki aşırı güven çoğunlukla kişilerin
uzmanlıkları dışında yargıda bulunduklarında ortaya çıkar. Yalnız bu kesinlikle uzmanlığın
aşırı güven eğilimini ortadan kaldıracağı anlamına gelmez . Karar alıcılar bir konuda ne kadar
bildiklerinden çok, ne kadar bilmediklerini iyi hesap etmek zorundadırlar, aksi takdirde aşırı
güven eğilimiyle karar vermeleri kaçınılmazdır . Bir başka deyişle kişiler bilmedikleri
kısımların ne kadar farkında olurlarsa o kadar az aşırı güven eğilimi gösterirler.
Kendi profesyonel alanımız dışında karar verirken ve söylevlerde bulunurken çok
daha fazla dikkatli olmamız gerekir zira bu söylevler karar aşamalarında çok yanıltıcı
sonuçlar doğurabilir . Örneğin, Toplam kalite yönetimi konusunda bir karar hakkında fikrini
söyleyen bir finans yöneticisinin ağzından çıkan “%90 eminim” söylevi ile bir toplam kalite
yöneticisinin ağzından çıkan “%90 eminim” söylevi arasında karar vericileri etkileme
açısından bir fark yoktur, çünkü her ikisi de aynı ölçüde emindirler . Fakat bir finansçının
uzmanlığı dışındaki bir konuda, o konunun uzmanı derecesinde emin olması rasyonel
değildir.

3.4. Çerçeveleme Etkisi
Çokça bilinen bir soru “Bardağın yarısı boş mu? Dolu mu?”; aslında algılar üzerinde
çok önemli bir konuya değinmektedir: Bir uyaran farklı bakış açılarıyla veya farklı sunuş
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biçimi ile birbirlerinden çok farklı zihinsel simgeler yaratmakta kullanılabilir. Bu nedenle bir
dik çizgi eşi olan yatay bir çizgiden daha kısa gözükürken; ay ufuk çizgisinin üzerinde daha
büyük, tepede daha küçük görünmektedir. Zihin aynı durumların farklı sunumları ile
kıyaslama referans noktaları değiştirilerek yanıltılabilir ve/veya yönlendirilebilir . Bu nedenle
karar verme durumlarında seçenekler sunuluş biçimlerine bağlı olarak bakış açılarımızı
değiştirecektir .
Çerçeveleme etkisinin geçerliliği ve anlamlılığı üzerine birçok araştırma yapılmıştır .
Araştırmalar genelde aynı seçeneğin deneklere iki farklı şekilde pozitif ve negatif
çerçevelerle sunulması yolu ile yapılmış, seçeneklerin tercih edilme ağırlıkları incelenip
aralarında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmaların (bir kaçı hariç)
hepsinde çerçeveleme etkisine rastlanmıştır.
Çerçeveleme etkisi araştırmalarının öncüsü 1981 yılında Tversky ve Kahneman’ın
gerçekleştirdiği “Asian Disease” araştırmasıdır. Araştırmada daha önce de değinildiği gibi
aynı problem iki ayrı biçimde sunulmuştur:
Pozitif çerçeveleme;
-

Eğer A tedavisi uygulanırsa 200 kişi kurtulacaktır

Eğer B tedavisi uygulanırsa 1/3 ihtimalle 600 kişi kurtulacak, 2/3 ihtimalle
kimse kurtulamayacaktır.
Negatif çerçeveleme;
-

Eğer A tedavisi uygulanırsa 400 kişi hayatını kaybedecektir.

Eğer B tedavisi uygulanırsa 1/3 ihtimalle kimse ölmeyecek, 2/3 ihtimalle
herkes ölecektir.
Problemin pozitif ve negatif sunumları arasında cümlelerin sunuş biçimi haricinde
hiçbir fark olmamasına rağmen olumlu çerçeveleme uygulanan gruptaki katılımcıların çok
büyük bir çoğunluğu A tedavisini, yani “garanti” seçeneği tercih ederken; negatif
çerçevelemenin uygulandığı gruptaki katılımcıların çok büyük çoğunluğu “riskli” seçeneği
yani B tedavisini tercih etmişlerdir .
Tercihlerdeki bu farklılaşma karar vericilerin referans aldıkları noktalardaki
değişimden kaynaklanmaktadır. Pozitif çerçeveleme de alternatifler “kimsenin yaşamını
sürdürmeme” senaryosu referans gösterilmiş karar vericilerin seçenekleri “kazanç” olarak
değerlendirilmesi sağlanmıştır; negatif çerçevelemede ise “herkesin yaşamını sürdürmesi”
referans noktası olarak gösterilmiştir, bu durumda seçenekler iki “kayıp” arasında seçim
olarak ele alınmıştır. “Bekleyiş Teorisi” ile uygun olarak karar vericiler kazanç seçenekleri
olarak algılanan durumlarda “riskten kaçınma eğilimi” gösterirken, kayıp seçenekleri olarak
algılanan durumlar arasında seçim yaparken “risk arayışı” içine girmişlerdir . Problemdeki
negatif ve pozitif çerçeveleme algılanan referans noktalarını bir durumda kazanç referans
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noktası, diğerinde ise kayıp referans noktası olarak manipüle ettiğinden karar aşamasında
etkili olmuş ve iki farklı grupta farklı seçeneklerin gözlenmesine sebebiyet vermiştir.
Çerçevelemenin etkisi ilaç seçimi, arabuluculuk, işçi kontratları, oy verme, kamu mallarının
tahsisi, kumar, tüketici davranışı, ikna etme gibi birçok konu üzerinde test edilmiş,
araştırılmış ve geçerliliği ispatlanmıştır .
Çerçeveleme etkisinin varlığı kabul edilmekle birlikte nedenleri ve nasıl kaçınılacağı
halen tartışma konusudur. Bazı araştırmacılar çerçeveleme etkisini insan yaradılışının ve
düşünme sistematiğinin bir zaafı olarak görürken; kimi ise karar verme sistematiğine “sığ”
bir bakış açısı olarak yorumlamakta, bireylerin daha derinlemesine düşündüğünde bu
eğilimden kurtulabileceklerini savunmaktadır . Çerçeveleme etkisinin dikkatle doğru orantılı
olarak azaldığı araştırmalarla da kanıtlanmıştır fakat hiçbir zaman tam olarak kaybolmadığı
da kabul edilmiştir Fakat karar vericilerin dikkatli olmaya ısrarla yöneltilmedikçe bu şekilde
bir davranışta bulunmayacakları da bilinmektedir. Karar vericiler karar verirken itinalı
olmaya mecbur bırakıldıklarında çerçeveleme etkisinin azaldığı ispatlanmıştır ayrıca grup
hâlinde karar verme durumlarında grup büyüklüğü arttığı zaman kararlar üzerine tartışma
süresi uzadığından ve karar vericiler daha itinalı düşündüklerinden, grup büyüklüğü dolaylı
olarak çerçeveleme etkisini azaltıcı faktör olarak tanımlanmıştır .

3.5. Algıda Seçicilik
Bir uyaran daha önce o uyarana dair bir tecrübe veya bilgiye sahip olunması
durumunda daha kolay algılanır duruma gelmektedir. Dolayısı ile insanlar önceki tecrübeleri
ve önceleri edindiği bilgiler vasıtası ile algısal kısa yollar geliştirmektedirler. Uyaran
sayısının artması insanlarda şaşkınlığa sebebiyet vermektedir, dolayısı ile insanlar bu çok
sayıda uyaran içerisinden kendilerine tanıdık gelenleri çok daha kolay seçerler .
Uyaran sayısı, önceden o uyarana ait bilgi veya tecrübe edinilmiş olması ve
performans arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Karar verme sürecinde uyaran sayısı arttıkça,
uyaranlara ait önceden bilgi sahibi olmak karar verme performansını büyük ölçüde
arttırmaktadır .
İnsanoğlunun sınırlı algısal yetenekleri onu olayları gruplandırmaya zorlamaktadır.
Genel olarak denilebilir ki bir kişi bir anda en fazla 4-5 özelliği fark edebilmektedir, çok
nadir olarak bu sayı biraz daha fazla olabilir . Hafızamıza yardımcı olmak için "formüller" ya
da "kodlar" geliştiririz; başka bir deyişle olayları gruplandırmaktan da öte olarak kafamızda
çeşitli kalıplar oluştururuz. Sadece bu şekilde bir soyutlama ve sembolik kodlama ile
düşüncelerimizi ve davranışlarımızı organize edebilmemiz mümkündür . Bu da sonuç olarak
sınırlı bir biliş sürecini getirmektedir, özetle insan sınırlı bir kapasiteye sahip olduğundan
herhangi bir şeyden biraz bilebilmek için her şeyi tamamen bilme emelinden vazgeçmiştir,
zira bu mümkün değildir.
Her durumda insanın karşısına kafasında henüz olgunlaştırmadığı bir bilgi yığını
çıkar. Bu bilgi yığını içerisinde kaybolmamak için kişiler seçici davranmak durumunda
kalırlar, böylece bir veya birkaç uyaranı seçip onlar üzerine odaklanırken geri kalan büyük
bir kısım bilgiyi geri plana atmak durumundadırlar . Dünya insanların kabul etmek
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istediğinden daha fazla belirsizdir ve her bir bireyin, bu belirsizliklerle dolu dünyadaki durum
ve olayları yorumlarken kullandığı formül ve kalıplar, diğerlerinkinden farklıdır.
Belirsizlik durumlarında algıları; uyaranın etkisinden çok uyarılanın tutumları, ilgi
alanları, tecrübeleri ve geçmişi doğrultusunda yaptığı "eğilimli" yorumlar etkilemektedir.
Zira insanlar kendileri için oluşturduğu, formül ve kodlar; tutumları, ilgi alanları, tecrübeleri
ve geçmişleri doğrultusunda şekillendirmektedirler. Örneğin bir iş "vaka çalışması"
uygulanan üretim, finans, pazarlama başta olmak üzere 8 ayrı bölüm yöneticisi vakayı
çözümlerken en önemli kısmı kendi departmanları üzerinde yorumlamışlardır; çünkü
tecrübeleri, ilgi alanları ve geçmişleri ile kafalarında yıllar süresince oluşturdukları kodlar
onları bu yorumlara yönlendirmiştir. Literatürde bahsedilen bu formül ve kodlara “inanç
kalıpları” adı verilmektedir; inanç kalıpları karar vericiler için kaçınılmaz olarak
tanımlanmaktadır, inanç kalıpları olmaksızın bireyler bilgi yığınları ve karmaşıklık içerisinde
kaybolacaktır . İnanç kalıpları bilgi işleme, süzme faaliyetlerini insanlar için basitleştirerek
bilgiyi daha hızlı şekilde kullanılır kılmaktadırlar.
Algılarımız; geçmişimiz, ilgi alanlarımız gibi birçok şeyden etkilenmektedir; insanın
algılarının yönlendirmesiyle karar verdiği gerçeği göz önüne alındığında, kararlar üzerindeki
etki de göz ardı edilemez. Gerçekler bakan kişinin görmek istediği gibi görünebilir, bu da
karar alma aşamasında büyük yanlışlara neden olabilir. Elbette ki kendimizi bu algısal
yanılsamadan kurtarmamız çok kolay olmayacaktır zira bilişsel sürecimizde inanç
kalıplarının kullanımı kaçınılmazdır, önemli olan geçmiş tecrübelerimizin ve ilgi
alanlarımızın karar verirken kullandığımız inanç kalıplarımızın üzerindeki etkisini azaltma
gereğidir. Bu durumda karar verirken ne kadar çok kişiye danışılırsa bu eğilimin etkisi o
kadar çok azaltılabilir.

3.5.1. Kendini Haklı Çıkarma Duygusu
Kendini haklı çıkarma duygusu (self-serving bias); bireylerin, meydana gelen
sonuçları değerlendirirken başvurdukları bir çeşit kendilerini veya egolarını koruma
mekanizmasının sonucudur. Genellikle insanlar kendilerinin başarılı olduğunu gösteren
sonuçları bireysel becerilerine bağlarken, kötü sonuçların nedenlerini dışsal etmenlerde
bağlama eğilimindedirler . Başka bir deyişle, kişiler başarılarının sonuçlarını üstlenirler fakat
başarısızlıklarını kendi kontrolleri dışındaki kişiler ve/veya etmenlerde ararlar. İnsanlar hatalı
bir şeyler yaptıkları zaman da kendilerini haklı çıkartmak ve egolarını korumak için aynı
eğilimi göstermektedirler, örneğin işyerindeki bilgisayarına bir bilgisayar oyunu kuran
çalışan, kendisine çok az dinlenme zamanı verildiğini söyleyerek üstünü suçlama yoluna
gidebilir.
Kendini haklı çıkarma duygusu üzerine iki ayrı fakat birbirleri ile çelişmeyen görüş
mevcuttur, bu iki bakış açısını da kendini haklı çıkarma duygusu eğilimini açıklamak için
kullanılabilir ve ikisi de kabul edilmiştir. Bunlardan birincisi eğilimi güdüsel etmenlere
bağlarken, diğeri bilgi akışındaki yanlışları temel almaktadır.
Kendini haklı çıkarma duygusu her iki durumda da yani hem başarısız sonuçların
alındığı durumlarda kişilerin olayların sonuçlarını dışsal etmenlere bağlaması biçiminde, hem
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de başarılı sonuçların alındığı durumlarda başarıyı fazlasıyla sahiplenme şeklinde ortaya
çıkar. Fakat ilk bahsedilen çok daha fazla hissedilen türdür.

3.5.2. Güdüsel Olmayan Etmenlere Dayalı Kendini Haklı Çıkarma
Duygusu
Kendini haklı çıkarma duygusu ilk olarak güdüsel olmayan bir eğilim olarak ele
alınmış, bilgi akışındaki bir problem olarak yorumlanmıştır . Bu bakış açısına göre kişiler
tüm dikkatlerini ellerinde olan bilgiye odaklamaktadırlar ve bu kusurlu bilgi yığını da onları
başarısızlıklarında kendini haklı çıkarma duygusuna yöneltmektedirler. Bilişsel olarak daha
bileşik (complex) olan bireyler bilgiyi çok yönlü biçimlerde işlerlerken, daha basit bireyler
bilgiyi tek yönlü olarak işlemektedirler. Bilgiyi doğru biçimde yani çok yönlü olarak ele alan
bireyler, bilgiyi sadece başarıya ulaşma sorumluluğunun bir parçası olarak kullananlara
kıyasla çok daha az kendini haklı çıkarma duygusuna sahip olma eğilimindedirler. Basit
olarak ele alan kişiler ise çok yönlü olarak düşünmediklerinden bilginin eksikliğini fark
edememekte ve hata yaptıkları zamanlarda sebeplerini dış etmenlerde veya kişilerde
aramaktadırlar.
Bu görüşe göre bireyler üç nedenden dolayı kendini haklı çıkarma duygusu ile hareket
ederler;
Bireyler giriştikleri işlerde başarısızlıktan çok başarı beklerler, dolayısıyla
beklenen sonuçları beklenmeyen sonuçlardan daha çok kendilerine yorarlar.
Bireyin kendi davranış biçimi ile olayın sonucu arasındaki kovaryans, eğer kişi
başarılı bir sonuç elde ettiyse yüksek, başarısız bir sonuç ise düşüktür.
Bireyler davranışları ile çıktılar arasındaki belirsizliğe dayalı yargılarını bu
belirsizliğin derecesi yerine sonuçların kendileri üzerinden yaparlar. Başka bir deyişle eldeki
bilginin yeterliliği çıktılara göre yorumlanır. Çünkü kişiler başarılı olmayı beklerler ve
başarılı bir sonuç da yaptıkları faaliyetleri sonuçla ilişkilendirmelerine, büyük olasılıkla da
hak ettiklerinden fazla kendilerine pay çıkartmalarına neden olur. Başarısız sonuç ise
beklentilerin dışında kaldığından ve beklentiler de eldeki bilgilere dayandırıldığından
başarısız sonucun tek sebebi dış etmenler olarak algılanır.
Burada belirgin bir kendini olduğundan iyi gösterme güdüsü söz konusu değildir,
fakat birey eksik bilgilerinden dolayı yanlış bir yargıyla başarının veya başarısızlığın
kimlerden veya nelerden kaynaklandığını tam kestirememektedir.

3.5.3. Güdüsel Kendini Haklı Çıkarma Duygusu
Bu görüş ise kendini haklı çıkarma duygusunun güdüsel etmenlere dayandığını
savunmaktadır ve bu görüşe göre bireyler kendilerini olumlu görmek istedikleri için başarılı
sonuçları kendilerine mal ederken başarısız olanları başkalarına veya başka etmenlere
yüklemektedirler . İnsanlar kişisel değerlerini korumak ve geliştirmek zorundadırlar bu
sebeple kendi öz saygılarını sağlama almak için kendini haklı çıkarma duygusu gösterirler.
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Çoğu birey kendisi hakkında, çoğu durumda, olumlu yargıya sahiptir; bir başka
deyişle kendilerinin birçok açıdan iyi olduklarını düşünürler. Bu bireylere öz-yargılarını
tehdit edici geribildirim veya bilgi verildiğinde özsaygılarında bir azalma hissedeceklerinden
kendini haklı çıkarma duygusu göndermeleri ile tepki vereceklerdir . Tehditler ne kadar fazla
ise bu tepki de o kadar şiddetli olacaktır.
Güdüsel kendini haklı çıkarma duygusuna insanlar hemen her karar sonrasında
başvurabilirler fakat ağırlıklı olarak aşağıdaki dört durumda ortaya çıktığı gözlenmiştir:

Dışsal kontrole (external locus of control) sahip insanlar içsel kontrole sahip
olanlara kıyasla daha fazla kendini haklı çıkarma duygusu gösterirler.

Yeteneklere yönelik işlerde çalışanlar diğer işlerde çalışanlara göre daha fazla
kendini haklı çıkarma duygusu göstermektedirler.

Kişilerin bireysel performanslarının gözler önüne serildiği durumlarda kendini
haklı çıkarma duygusu ortaya çıkmaktadır.

Birey bir faaliyetin yapılmasına öncülük ettiyse sonuçlarından da sorumlu
hissedecektir, bu durumda kendini haklı çıkarma duygusu daha fazla hissedilir.
Kendini haklı çıkarma duygusunun özünde hataları dış etmenlere yüklerken,
başarılarda büyük payı kendine çıkartmak yatar, fakat bazı durumlarda birey başarısız bir
sonucun tüm sorumluluğunu hatta kendi dışında gerçekleşen sorumluluklarını bile
üstlenmektedir . Bu durum kendini haklı çıkarma duygusunun tersine işlemesinden
kaynaklanmaktadır, ama özünde güdüsel kendini haklı çıkarma duygusunun etmenleri
yatmaktadır. Başka bir deyişle birey kendi öz saygısını korumak ve kendini olumlu
göstermek için sorumluluğu üstüne almaktadır. Örneğin sonuçları büyük bir kitle tarafından
izlenen bir proje başarısız olduğunda kişinin hatasını kabul etmemesi onu aptal gibi
gösterecektir; bireyler bu gibi durumlarda kendi hatalarının yanında başkalarının da hatalarını
üstlenirler, hatta bazen tüm sorumluluğu dahi alırlar . Aslında bu davranışın altında bireylerin
halka iyi görünme çabası yatmaktadır ve genellikle kişilerin bireysel performanslarının gözler
önüne serildiği durumlarda kendini haklı çıkarma duygusu ortaya çıkmaktadır φ.
Kişilerin başarıları ve kazanımları kendilerine mal ederken, başarısızlıklar için neden
aramaları, başarısızlıklarını göz ardı etmeleri veya başkalarında hata aramaları sonucu; ister
öz değerleme sürecinde, isterse ast-üst değerlemelerinde objektif olamazlar. Ayrıca
gelecekteki karar aşamalarında geçmişteki başarısızlıklarını fark etmedikleri için aynı hataları
tekrarlayabilirler. Benzer şekilde hatalardan öğrenme ve ileri zamanlardaki karar süreçlerinde
benzer hataları yapmama şanslarını büyük ölçüde yitirirler. Kendini haklı çıkarma
duygusunun çok belirgin olduğu kişilerin astları ve/veya üstlerinde, bu kişiye karşı, belli bir
zaman sonra güvensizlik baş gösterir; bu güvensizlik sonucu ise o kişinin verdiği kararlar
zamanla güvenilmez veya itimat edilmez duruma gelebilir. Sonuç olarak güvensizlik,
itimatsızlık o kişinin kararlarının tam olarak yerine getirilmemesini, getirilse bile o kişide
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getirilmediği hissi uyanmasını sağlayacak; bu his o kişideki kendini haklı çıkarma duygusunu
daha da körükleyecek ve uyum problemleri çıkarabilecektir.

3.6. Geri Görüş Yargısı
“Geri görüş yargısı (Hindsight Bias)” veya günlük adıyla “Ben zaten
demiştim/Başından beri biliyordum” etkisi kişilerin, belirsizlik içeren bir olayın sonuçlarını
aldıklarında sanki en başından beri sonucu tahmin ediyor ya da biliyor olduklarını
zannetmeleri durumunu ifade etmektedir. Bir bireyin bir olaya yönelik algıları, kendisi fark
etmeden, cevabı öğrenmiş olmasıyla tamamen yeni baştan yapılanabilir.
Olayın sonucuna dair geri bildirim bireylerin o olay üzerine yaptıkları yargıları, olayın
sonucuna çok yakın/benzer biçimde hatırlamalarına neden olacaktır . Geri görüş yargısı
1975’te Fischhoff’un bu konu üzerindeki ilk araştırmasından sonra; Hawkins ve Hastie 1990,
Christensen, Szalonski ve Willhams 1991 (122 ayrı çalışma ve toplam 40 makale) ve 2003
yılı itibariyle toplam 192 adet makale ile bilişsel yanılsamaların en çok üzerinde durulanı
olmuştur . Geri görüş yargısının etkileri; güven, alternatif seçimi, miktar tahminleri, politik
olaylar, medikal araştırmalar, bilimsel deneyler, ekonomik kararlar, otobiyografik hafıza,
genel kültür gibi birçok alan üzerinde test edilmiş, araştırılmış ve kabul edilmiştir .
Araştırmaların sayıca ve konuca çokluğu bu eğilime verilen önemi de gözler önüne
sermektedir.
Geri görüş yargısı yalnızca belirsizlik altında verilen kararlarda ortaya çıkar . Bu
nedenle matematik, muhasebe vb. sonucu kesin ve tek olan işlemlerde ortaya çıkması
beklenemez. Özetle denebilir ki belirsizliğin çok olduğu kararlarda rol alan kişiler, örneğin
stratejik karar vericiler ve yöneticiler, geri görüş yargısından çokça etkilenmektedirler.
Geri görüş yargısının iki önemli sonucu vardır ,
i.
Gözlemcilerin, karar vericileri objektif biçimde değerlendirmelerini etkiler:
Gözlemciler bu eğilim etkisiyle karar vericileri yetersiz olarak algılarlar. Zira gözlemciler
sonucu almış olmanın ve dolayısıyla geri görüş yargısının etkisiyle, verilmiş olan kararı
olduğundan daha tahmin edilebilir olarak yargılayacaklardır. Sonucu bilinen her karar kolay
bir karardır çünkü en büyük etmen belirsizlik ortadan kalkmıştır.
ii.
Geçmişten öğrenmeyi ve ders almayı engeller: Bireyler geri görüş yargısı
etkisiyle doğru kararı ve/veya doğruya yakın kararı verdiklerini farz edip, bunun sonucunda
ise bildiklerinden daha fazlasını bildiklerini düşüneceklerdir. Bu sebeple geri görüş yargısı
geçmiş olaylardan ders almayı ve öğrenmeyi engelleyici bir eğilimdir.
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Uygulamalar
Yüksek Öğretim Kurumu’nun web sitesinden M. Murat Yaşlıoğlu’na ait “214625”
numaralı yüksek lisans tezinin literatür kısmı okunmalıdır. Bu tez içerisinde bölümde
anlatılan konular daha derin olarak incelenmiştir.
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Uygulama Soruları
1. Bölümde bahsi geçen yanılsama ve aldanmaların işletmeleri ve özellikle stratejik
kararları nasıl etkilemesi beklenir?
2. Yanılsama ve aldanmaların tanımlarını dikkatle okuyunuz, bu tanımlar
çerçevesinde hangilerine maruz kaldığınızı değerlendiriniz.
3. Startejik açıdan karar verme hatalarının önemi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yöneticilerin kararlarının nasıl bozulmaya uğrayabileceği gösterilmiştir.
Bu bozulmaları yaratan belli başlı eğilimler incelenmiş ve farkındalık yaratmak
amaçlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Karar verme sürecinde “Eğilimler “ için aşandakilerden hangisi söylenemez?
a)

Eğilimler insanoğlunun kendileri için yarattığı kısa yolların bir sonucudur.

b)
Eğilimler iş dünyamızda önemli kararlar alırken hiçbir problem yaratmadığı
gibi etkileri de yoktur.
c)

Eğilimleri kısa yolların kaçınılmaz bir sonucu olarak ele almakta fayda vardır.

d)

Eğilimlerin kaynağı eğitim, sosyalleşme, ekonomik nedenler olabilir.

e)

Yukarıdakilerden tümü söylenebilir

2-Mükemmel rasyonellik insan davranış ile tutarlı bir kavram değildir. Burada insan
davranışı kavramı ön plana çıkmaktadır. İnsan beyni her ne kadar insan davranışlarını kontrol
ediyor olsa da edindiği bu benzeri eğilimler, dış etmenler karar verme sürecinde rasyonelliği
kısıtlamaktadır. Klasik karara modeli mantık ve rasyonellik üzerine kurulmuştur. Fakat karar
verme süreci karar verenin kendinden kaynaklanan birçok yanılsama ve aldanma ile
bulunmaktadır.
Okuduğunuz metinden hangi kanıya varılamaz?
a)

Karar verme sürecinde kişi mantık rasyonellik üzerinden karar verir.

b)
Eğilimlerden, dış etkenlerden kaynaklanan yanılma ve aldanma karar
sürecindeki insan davranışını etkilemediği için rasyonel karara etki yapmaz.
c)
Karar verme sürecinde mükemmel rasyonelliğe ulaşmak zordur zor olması dış
etmenler ve eğilimler yüzünden kısıtlanır.
d)
Beynimiz bizi kontrol ediyor olsa bile karar verirken eğilimlerimizin etkisi
altında kalırız.
e)
unsurdur.

İnsanın geçmişindeki yaşanmışlıklar karar verme sürecinde kararı etkileyen bir

3-Şirketlerde stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde en rasyonel karar için
hangi aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine kıyasla daha tartışmasız sonuçlar verir?
a)
Aşırı iyimserlik, kayıplardan kaçınma eğilimi ve aşırı kendine güven
eğilimlerden kaçınarak karar vermek.
b)
Geleneksel karar verme hiyerarşisini takip ederek (problemi tanımlamaamaçları belirleme-amaçları önceliklerine göre sıralama-çözüm alternatifleri üretmealternatifleri değerlendirme ve uygun olanı seçme-uygulama ve kontrol et) karar vermek.
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c)

Kararları önerileri yapan kişilere güvenerek vermek

d)

Karar sürecinde, kararları finansal gerçekler üzerine kurarak vermek.

e)

Eğilimlerin farkına varıp bunlardan kaçarak karar vermek

4-Yapılan araştırmada deneklere karar problemi sunulmuştur.
Karar 1: Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
a)Kesin olarak 500 $ dolar kazanmayı mı?
b) %25 ihtimalle 2000 $ kazanmayı mı ,%75 ihtimalle hiçbir şey kazanmamayı mı?
Karar 2: Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
a)Kesin olarak 1500 $ kaybetmeyi mi?
b)%75 ihtimalle 2000 $ kaybetmeyi veya %25 ihtimalle hiçbir şey kaybetmemeyi mi?
Sonuç: Karar 1 için %84 A Seçeneği; %16 B seçeneği seçilirken
Karar 2 için %13 A seçeneği; % 87 B seçeneği seçilmiştir.
Problemin sonuçlarına göre aşağıda yazılı seçeneklerden hangisi söylenemez?
a)
Kişiler iki kazanma seçeneği arasında seçim yaparken riskten kaçınma
eğiliminde olurlar.
b)

Riskten kaçınma insanın doğasında çocuk yaşlarda başlar.

c)

Kişiler kayıplar arasında seçim yaparken risk arayışına girerler.

d)
Kayıplardan kaçınma eğilimi fazla olan karar vericileri refahlarındaki
azalmaya karşı, yükselmelerden daha hassas olma eğilimindedirler.
e)

Kişiler kayıplara karşı duyarlıdır.

5-Bireylerin, meydana gelen sonuçları değerlendirirken başvurdukları bir çeşit
kendilerini ve egolarını koruma mekanizmasından doğan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Algıda seçicilik

b)

Aşağılık duygusu.

c)

Kendini haklı çıkarma duygusu

d)

Sorumluluk duygusu
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e)

Alınganlık

6-Belirsizlik altında verilen kararlarda ortaya çıkan. Kişilerin belirsizlik içeren bir
olayın sonuçlarını aldıklarında sanki en başından beri sonucu tahmin ediyor ya da biliyor
olduklarını sanmaları. Kişinin bir olaya yönelik algıları, kendisi fark etmeden, cevabı
öğrenmiş olmasıyla yeni baştan yapılanabilir. Olayın sonucuna dair geri bildirim kişilerin o
olay üzerine yaptıkları yargıları, olayın sonucuna çok yakın veya benzer biçimde
hatırlamalarına sebep olacaktır.
Bu durum aşağıda yazılı eğilimlerden hangisini açıklamaktadır?
a)

Algıda seçicilik

b)

Kendini haklı çıkarma duygusu

c)

Çerçeveleme etkisi

d)

Aşırı güven eğilimi

e)

Geri görüş yargısı

7-Verilen ifade doğru mudur?
karşılığıdır.

Önceden planlı olmayan davranış ile erteleme davranışı birbirlerinin zıt

a)doğru b)yanlış
8- Verilen ifade doğru mudur?
Tüm eğilimler insanlarda aynı derecede görülmez ama her insanda mutlaka vardır.
a)doğru b)yanlış
9- Verilen ifade doğru mudur?
Geri görüş yargısı halk ağzında “ben demiştim/başından beri biliyordum” etkisi olarak
izlenebilir.
a)doğru b)yanlış
10- Verilen ifade doğru mudur?
Bireylerin, meydana gelen sonuçları değerlendirirken başvurdukları bir çeşit ego
koruma mekanizmasına “aşırı güven eğilimi” adı verilir.
a)doğru b)yanlış
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Cevaplar
1) b, 2) b, 3) d, 4) b, 5) c, 6) e, 7) b, 8) a, 9) a, 10) b
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4. DIŞ ÇEVRENİN ANALİZ EDİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. DIŞ ÇEVRENİN ANALİZ EDİLMESİ
4.1. Dış Çevrenin Analiz Edilmesi
4.2. Genel Çevre Unsurları
4.2.1. Politik Çevre ve Unsurları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İşletmeleri etkileyen genel çevre unsurları nelerdir?
2. Genel çevre unsurları stratejiler üzerinde ne kadar etkilidir?
3. Rekabet çevresi ya da yakın çevre ne demektir?
4. Rekabet çevresinin unsurları nelerdir?
5. Pazar hayat eğrisinin işletmeler için önemi nedir?
6. Hangi hayat evresinde hangi stratejiler önerilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Genel çevre unsurları

Politik, yasal, ekonomik,
sosyokültürel, demografik,
teknolojik ve uluslararası
çevre unsurları ve etkileri
hakkında bilgi edinmek.

Yakın çevre ve pazar analizi

Pazardaki rekabetin şiddeti,
ikame malların tehdidi,
tedarikçilerin ve müşterilerin
rekabet baskısı üzerine
etkilerini kavramak ve pazar
sınırlarını belirlemek.

Ürün ve pazar hayat eğirisi

Ürün ve pazar hayat
eğrilerinin tanımını ve
farklarını irdelemek. Pazar
yapılarını ve pazara uyum
koşullarını tartışmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Genel çevre,



Politik çevre,



Yasal çevre,



Ekonomik çevre,



Demografik çevre,



Teknolojik çevre,



Rekabet çevresi,



Porter’ın 5 gücü,



Ürüh hayat eğrisi,



Pazar hayat eğrisi,



Pazar yapıları
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Giriş
Stratejik yönetim sürecinin veri edinme aşamalarına ait en önemli adımlardan biri dış
çevre analizidir. Dış çevre analiz edilirken sınıflandırma genel olarak genel/uzak çevre ve
yakın/rekabet çevresi olarak ikiye ayırmak suretiyle yapılmaktadır.
Genel çevre unsurları işletmeleri dolaylı veya direkt olarak etkileyen unsurlardır.
İşletmelerin genel çevre unsurları üzerinde etkileri ya çok azdır ya da hiç yoktur. Genel çevre
unsurları; politik, yasal, sosyokültürel, ekonomik, demografik, teknolojik ve uluslararası
çevre unsurları olarak sayılabilir.
Genel çevre unsurlarına ek olarak işletme ile direkt etkileşimli ve stratejilerine
ağırlıklı olarak yön veren çevre unsuruna yakın çevre adı verilmektedir. Yakın çevrede
işletmenin birebir ilişkide olduğu müşteriler ve tedarikçileri; karşı önlem almasının hayati
olduğu rakipleri ve ikame malları; kendini hazırlaması gereken muhtemel yeni rakipleri yer
almaktadır.
Pazarın kendisi bir yakın çevre unsurudur, dolayısı ile pazarın gelişen, olgunlaşmış
veya düşüşteki pazar evrelerinden hangisinde olduğu işletmelerin temel stratejilerini direkt
olara etkilemektedir.
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4.1. Dış Çevrenin Analiz Edilmesi
Stratejik yönetim sürecinin ikinci adımı bilgi toplama evresidir. Bilgi toplama evresi
iki temel faaliyetten oluşmaktadır. Birincisi dış çevre analizi, ikincisi ise iç çevrenin
analizidir. Dış çevreden elde edilecek bilgiler doğrultusunda işletmeyi tehdit eden unsurlar
belirlenebileceği gibi, işletmenin uzun vadeli stratejilerine temel teşkil edecek fırsatlar ve
kaynaklar da belirlenecektir. Dış çevrenin analizi fırsatlar ve bu fırsatların nasıl
değerlendirilebileceğini bulmak ile ilgilidir. Dış çevre ve iç çevre analizi birbirlerinden
ayrılmaz ve eşit önemde kavramlardır, zira dış çevreden elde edilecek bilgiler doğrultusunda
ortaya çıkan tehditler ve fırsatlar ancak ve ancak iç çevre analizi sonucu elde edilecek kaynak
ve yetenek değerlemeleri ile birlikte anlamlı hâle gelecektir. Bir işletme kendi elindeki
yetenekleri ve kaynakları tam olarak kavrayamadan ne dış çevredeki tehditlerin üstesinden
gelebilecektir ne de fırsatları rekabet avantajına dönüştürebilecektir.

Dış çevre kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki genel çevre unsurlarıdır.
Genel çevre işletme faaliyetlerine dolaylı olarak etki eden faktörlerin oluşturduğu bir
çevredir. Bu çevrede bulunan politik, yasal, ekonomik, sosyokültürel, demografik, teknolojik
ve uluslararası (global) gibi çevre faktörleri işletmenin faaliyetlerine dolaylı olarak etki
edebilmektedir. Dış çevrenin ikinci unsuru işletmenin içinde bulunduğu sektör veya sanayi
dalında bulunan ve işletmenin faaliyetlerine doğrudan etki eden faktörlerden oluşur.
İşletmenin faaliyette bulunduğu sektörde işletmenin tedarikçileri, müşterileri, rakipleri,
üretim konusu mal ve hizmetlerin ikameleri gibi unsurlar işletmenin faaliyetlerine doğrudan
etki edebilmektedir. Bu çevre unsuruna rekabet çevresi ya da yakın çevre isimleri
verilmektedir.
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Dış çevre analizi sonucunda işletmeler tehdit ve fırsatları belirleyebilir, pazarın
ortalamanın üzerinde kâr getirip getiremeyeceği hususunda bilgi sahibi olabilir, pazardaki
rekabetin şiddeti hakkında fikir edinebilir ve daha bilinçli stratejik tercihlerde bulunabilirler.

4.2. Genel Çevre Unsurları
4.2.1. Politik Çevre ve Unsurları
Politik Çevre, “işletmenin faaliyette bulunduğu ülkede, merkezi ve yerel resmi
makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam”
olarak tanımlanabilir. Bu ortamı yönetsel (idari) sistem ve siyasal oyunculardan oluşmuş bir
platform olarak düşünebiliriz.

4.2.2. Yasal Çevre ve Unsurları
Politik çevredeki unsurların işletmelere etkisi bir yerde idare edenlerin çıkardıkları
yasalar, yönetmelikler ve kararlarla olmaktadır. Bu nedenle yasal çevre ve unsurlarını “politik
çevre unsurlarının somut kurallar hâline dönüşmüş şekli” olarak tanımlayabiliriz.

4.2.3. Ekonomik Çevre ve Unsurları
İşletmenin genel çevre faktörlerinden en önemlilerinden biri de, ekonomik çevresiyle
ilgili unsurlardır. Ekonomik çevreyi, “toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal ve
hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklarla üretildiği, tüketildiği, kaynakların, mal ve hizmetlerin
ve gelirin bölüşüldüğü ortam” olarak tanımlayabiliriz. Ekonomi bilimi, sınırlı sayıda
kaynaklarla sınırsız gereksinimleri karşılama sorunu ile karşı karşıya olan bireyin ya da
bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu toplumun tatmin düzeyini en yükseğe eriştirmenin
yollarını arar
•
Para ve maliye politikaları: Para politikasının amacı, piyasadaki para arzının
değiştirilmesi yoluyla toplam talep miktarını ve dolayısıyla fiyatlar genel düzeyini düşürerek
milli geliri ve istihdam düzeyini etkilemektir. Maliye politikasının amacı ise vergi ve kamu
harcamalarını ekonomideki konjonktürel dalgalanmaları azaltacak şekilde yönlendirmektedir.
Maliye politikası araçları kamu bütçesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle maliye politikası,
bütçe politikası olarak da adlandırılabilir.
•
Enflasyon: Enflasyon, kısaca ülkede “fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak
artması ve bu nedenle de paranın satın alma gücünün düşmesi”dir. Enflasyonun iki kaynağı
vardır:
Piyasada toplam talebe karşı üretilen mal ve hizmet az olduğundan, az olan bu
mal ve hizmet fiyatları yükselebilir (Talep enflasyonu).
Üretim faktörlerinin (girdiler) fiyatlarının yükselmesi ve maliyetlerinin artması
sonucu arz edilen mal ve hizmetlerin fiyatları yükselebilir (Maliyet enflasyonu).
•
Milli gelir: Bir ülkede belirli bir dönemde (genellikle bir mali yıl içinde)
üretilen nihai mal ve hizmetlerin vasıtalı vergiler çıktıktan sonraki net parasal değeri milli
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geliri ifade eder. Milli gelir üretim, gelir ve harcama yöntemi olmak üzere üç şekilde hesap
edilir
•
Üretim faktör maliyetleri : Üretim faktörleri genellikle doğal kaynaklar,
işgücü (insan kaynakları), sermaye ve girişimcilik olarak sınıflandırılmaktadır. Bir ülkede
yapılan üretimde bu dört faktör belli oranlarda kullanılmakta ve kullanma karşılığı olarak
bunlar için bir bedel ödenmektedir. Bu üretim faktörlerinin karşılığı olarak ödenen bedeller;
yani rant, ücret ve maaş, faiz ve kâr çeşitli ülkelerde farklı farklıdır
•
Dış ödemeler bilançosu : Bir ülkenin belirli bir dönemde (genellikle bir mali
yıl) yabancı ülkelerden elde ettiği parasal gelirlerle, aynı dönemde yabancı ülkelere ödediği
parasal harcamaların hesabı dış ödemeler bilançosu olarak adlandırılır.

4.2.4. Sosyokültürel Çevre ve Unsurları
Sosyokültürel çevre, insanların değer yargılarını, tutumlarını, davranış biçimlerini,
kültürel alışkanlıklarını, olaylara bakış açılarını, yaşam biçimlerini oluşturan ve etkileyen
unsurların bulunduğu çevredir.

4.2.5. Demografik Çevre ve Unsurları
Demografik çevre, işletmelerin faaliyette bulunduğu çevredeki nüfusun yapısı,
özellikleri ve trendleri ile ilgili unsurları kapsamaktadır. Günümüzde ülkeden ülkeye ve
bölgeden bölgeye nüfusun yapısı ve özellikleri hızla değişmektedir.

4.2.6. Teknolojik Çevre ve Unsurları
Teknolojik çevreyi, yeni bilgilerin yaratıldığı ve her ortamda uygulanarak ürün ve
süreçlerde
gelişmelere yol açan
faaliyetlerin oluşturulduğu bir platform olarak
tanımlayabiliriz.
İş hayatındaki teknolojik gelişmeler, ürünlerde ve süreçlerde farklılıkların yanı sıra
rekabet üstünlüğünün firmalar arasında gidip gelmesine de neden olmaktadır. Teknolojik
değişimler de diğer çevresel unsurlar gibi işletmeler için her sahada rekabet üstünlüğü
sağlayacak fırsatlar yaratmaktadır.

4.2.7. Uluslararası Çevre ve Unsurları
Uluslararası çevre, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin dışındaki yabancı
ülkelerdeki fırsat ve tehditleri barındıran politik, yasal, ekonomik ve sektörel olayları ve
oyuncuları (müşteriler, tedarikçiler, rakipler) kapsamaktadır. Uluslararası çevre unsurlarına
örnek olarak ortak pazar anlaşmaları, gümrük birliği uygulamaları, kotalar veya ambargolar,
uluslararası pazar birlikleri verilebilir.

4.3. Yakın Çevre ve Pazar Analizi
İşletmenin rekabet stratejilerini direkt olarak etkileyen dış çevre unsuruna yakın
çevre/rekabet çevresi adı verilmektedir. Bu çevrenin ilk akla gelen aktörü ise elbette ki
pazarın kendisi olarak karşımıza çıkar. Dolayısı ile yakın çevre analizinin başlangıç noktası
pazarın analizi ve pazarın tanımlanmasıdır.
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İşletmenin ürettiği mal ve hizmetleri arz ettiği, rakip firmalarla rekabet içinde
bulunduğu ve bu faaliyetleri sonucu ortalamanın üzerinde gelir elde etmeyi umduğu pazar,
işletmenin faaliyet gösterdiği ana pazarıdır.
Ana pazarın üç açıdan analizi yapılır;
1-

Pazarın yapısı,

2-

Pazarın sınırları,

3-

Pazarın gelişme (büyüme) hızı veya pazar hayat evresi

Pazarın yapısını belirlemek için Michael Porter’ın geliştirdiği 5 güç modeli en
kapsamlı ve en anlaşılır çerçeveyi sunmaktadır. Bu modeli tam anlamı ile inceleyen biri
sektörün genel durumu hakkında fikir sahibi olacaktır.

4.3.1. Pazarın Yapısı ve Porter’ın 5 Gücü
Porter’ın beş gücü işletmenin ya da iş biriminin faaliyet gösterdiği ana pazardaki
tehditlerin güçleri ile ilgilidir. Her bir güç kendi içerisinde ve stratejiler ile alakalı olarak
değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Bunlar;
-

Pazara yeni girenlerin tehdidi,

-

Rekabetin yarattığı tehdit,

-

İkame malların tehdidi,

-

Güçlü tedarikçilerin tehdidi,

-

Güçlü müşterilerin tehdidi,

olarak sıralanabilir.
Unutulmamalıdır ki cazip veya cazip olmayan pazarlar tanımlanırken, aranan
özellik uzun vadeli rekabet avantajı sağlama imkanı ve ortalamanın üzeri getiridir.
Yoksa her türlü pazarda ortalama veya ortalama altı getiri ile işletmeler yaşamlarını
sürdürmektedirler.

4.3.1.1. Pazara Yeni Girenlerin Tehdidi
Pazara yeni girişlerin kolay olması, rekabeti artıracak ve ortalamanın üzeri getiriyi
aşağılara kolayca ve hızlıca çekecektir. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ne kadar az ise
sektör genellikle o derece kârlıdır. Sektöre giriş engelleri ise bu girişleri zorlaştırmakta, kimi
zaman ise imkansız hâle getirmektedir. Pazara giriş engellerinin olduğu pazarlar genellikle
işletmeler için daha cazip pazarlar halini almaktadır. Elbette ki buradaki ön koşul pazara
girişe erişimin olması ya da pazarda halihazırda faaliyet gösteriyor olmaktır.
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Sektörde az firmanın faaliyet gösterdiği durumlarda, talebin ortalama olduğu dahi
varsayılırsa birkaç firmanın elindeki arz, dolayısı ile yüksek fiyat kârlılığı da artıracaktır.
Buradaki pazara giriş engellerinin yaratılması veya bulunması elbette yasal olmayan
yöntemler şeklinde olmamalıdır. Yasal olmayan yöntemler de işletmeler için kârlı olabilir
fakat uzun vadede işletmenin itibarını zedeleyici haller alması çok muhtemeldir. Ayrıca
serbest pazar ekonomisinde bu gibi durumlar rekabet üst kurulları tarafından sıkı bir şekilde
denetlenmekte ve düzenlenmektedir. Rekabeti yasal olmayan yöntemlerle kısıtlamak etik bir
davranış biçimi değildir.
Başlıca pazara giriş engelleri:

Yüksek sermaye gerekliliği: Bazı sektörlerde ilk yatırım veya lisans
maliyetleri çok yüksek olduğundan, sektöre girecek işletmelerin büyük yatırımlarda
bulunması gerekecektir. Bu da pazara girişleri önemli bir ölçüde azaltan bir faktördür. Bunun
tam tersi durumda ise pazara girişler ve çıkışlar çok fazla olacaktır. Örneğin yakın zamanda
ülkemizde ve dünyada yaşanan fırsat siteleri patlaması sektöre kolay girişlerin olduğu
durumlarda işletme sayılarının bir anda nasıl arttığına iyi bir örnektir. Hem rekabetin artması
hem de müşterilerin kafalarında karışıklık yaratması açısından bu ve benzeri pazarlar uzun
vadede cazip pazarlar değildir.

Ölçek ekonomisi: Sabit maliyetlerin yüksek olduğu pazarlarda ölçek
ekonomisine sahip olmayan yeni işletmelerin uzun vadede ortalama üstü kâr elde etmesi
zordur. Pazara yeni girişlerde bir işletmenin ölçek ekonomisine sahip olması mümkün
olmayacağından bu gibi pazarlar yeni girenler için çekici değildir. Dolayısı ile o pazarda
rekabet eden mevcut firmalar için cazip bir rekabet ortamı vardır denilebilir.

Ürün farklılaştırması: Eğer pazardaki mevcut ürünler ve hizmetler
farklılaştırılmış ve zor taklit edilebilecek ürünler ise bu pazarlara yeni firmaların girmesi daha
zor olacaktır. Çünkü halihazırdaki ürünlere ve hizmetlere olan müşteri bağlılığını kırmak
zordur.

Maliyet avantajı: Mevcut firmaların ölçekten bağımsız olarak maliyet
avantajları söz konusu olabilir. Mevcut firmaların bu avantajı hammaddelere önceden erişim
sağlamalarından kaynaklanabileceği gibi, lisanslama gibi maliyetli yatırımları önceden,
ucuzken yaptıkları için avantaj sağlamaları sonucu da olabilir. Böyle pazarlara yeni girişler az
olacağı için mevcut firmalar nezdinde ciddi rekabet avantajı yaratmaktadır.

Hükümet politikaları: Bazı sektörlerde hükümetler ticari kısıtlamalara
gidebilirler. Örneğin bir ithalat kısıtlaması var ise mevcut firmalar zaten bu limiti
dolduracağından yeni girebilecek firmalara yer kalmamaktadır. Hatta bazı durumlarda
güvenlik, kontrol vb. çeşitli nedenlerle hükümetler bazı sektörleri monopol yada oligopol
yapıda tutabilmektedirler. Türkiye’deki telekomünikasyon sektörü ve havacılık sektörü buna
iyi örneklerdir. Bu sektörler zaten ciddi sermaye yatırımı gerektiren sektörlerdir, fakat ne
kadar sermayeniz olursa olsun lisans kısıtlamaları nedeniyle şu anda bu sektörlere yeni
işletmeler giriş yapamamaktadırlar.
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Marka bağlılığı: Marka bağlılığı uzun süreli bir farklılaştırma stratejisinin ya
da uzun süreli bir pazarlama faaliyetinin sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu gibi
sektörlerde bir ya da birkaç az sayıda markaya bağlılık vardır. Bu bağlılığı kırmak ve
ortalamanın üzeri kâr elde etmek zahmetli ve maliyetli olacaktır. Örneğin kola pazarı,
televizyon, cep telefonu veya bilgisayar pazarları buna örnek olabilir. Böyle pazarlar mevcut
firmalar için düşük rekabet ortamı da sağlayacağından daha cazip pazarlar olarak ön plana
çıkarlar.

4.3.1.2. Rekabetin Yarattığı Tehdit
Rekabetin yarattığı tehdidin büyük olması, pazarda rekabetin şiddetinin yüksek olması
anlamına gelmektedir. Bu gibi pazarlarda rekabet etmek maliyetli ve zor olacaktır. Yüksek
rekabet beraberinde düşük fiyat veya sürekli bir yenilik zorunluluğu getireceğinden her iki
durumda da işletmelerin kârları düşecektir. Bazı pazarlarda, bu durumu önlemek için,
işletmeler gayri yasal yollardan bir araya gelerek işbirlikleri oluşturmaktadır. Karteller bu iş
birliklerinin başlıca örneklerindendir. Ancak unutulmamalıdır ki karteller neredeyse tüm
ülkelerce yasaklanmıştır.
Tam rekabet koşullarının işlediği pazarlarda rekabetin şiddetini artıran başlıca
unsurlar:

Sektörde, benzer yetenek veya ölçekte çok sayıda rakibin faaliyet gösteriyor
olması: Aynı sektörde faaliyet gösteren bezer özelliklerdeki firmaların sayıca fazla olması
rekabeti ciddi anlamda artıran bir durumdur. Genellikle eski ve oturmuş pazarlarda görülen
bu durum mevcut işletmelerin kârlılıklarını ve rekabet avantajlarını olumsuz olarak
etkileyecektir. Otomotiv, tekstil, gıda ve perakende sektörleri bu tip pazarlara örnektir.

Yavaş büyüyen ya da küçülen pazar: Yavaş büyüyen pazarlar veya küçülmekte
olan pazarlar kârlılığı da düşük olan pazarlardır. Bu gibi pazarlarda rekabet etmek gelişen ve
büyüyen pazarlara kıyasla çok daha zordur.

Düşük düzeyde ürün farklılaştırması: Pazardaki ürünler birbirine benzer
özellikler taşıyorsa ve farklılaştırılmış ürün veya hizmet üretmek mümkün değilse bu tip
pazarlarda rekabet ancak fiyat düşürmek ile olmaktadır. Düşük fiyatlar da kârlılığı düşürecek
ve ortalama üzeri kâr elde etmeyi imkansız hâle getirecektir.

Sektörden çıkış engellerinin olması: Bazı sektörlerde devlet ve hükümet, ihale
veya kanun gereği sektörden çıkışı kısıtlamakta ve yüksek meblağlı yaptırımlar
getirmektedir. Bu tip sektörler genellikle altyapı hizmetlerini içerir. Bu gibi durumlarda
genellikle sektörde devlet işletmeleri faaliyet gösterir veya özel işletme devlet tarafından el
koyulmak suretiyle yaşamını devam ettirir. Ulaşım hizmetleri, iletişim altyapısı, sigorta veya
bankacılık sektörleri bu tip düzenlemeler içeren örnek sektörlerdir.

4.3.1.3. İkame Malların Tehdidi
İkame mallar, başka sektörlerde üretilen, işletmelerin ürünlerinin aynısı olmayan,
ancak alternatif olarak kullanılabilecek ve aynı ihtiyacı farklı bir biçimde, büyük ölçüde
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giderecek mallardır. İkame mallar neredeyse her sektörde mevcuttur ancak bunların yarattığı
tehdidin boyutu her sektör için aynı değildir. İkame malların sayıca çok olması ve ne
derecede asıl ihtiyacı karşıladıkları önemli bir unsurdur. İkame malların neler olduğu
akademisyenler tarafından tartışılan bir konudur. Tanıma tersten bakmak belki daha
kolaylaştırıcı olabilir: “ikame mallar direkt rakip olarak sayılmayan ancak ürünümüzün
giderdiği ihtiyacı belirli ölçüde karşılayan mallardır”. Bu tanıma göre Coca-Cola ve Pepsi
birbirlerine rakiptir; ancak su, ayran, süt, soda vb. ürünler ikame olarak sınıflandırılacaktır.
Bu noktada akla gelen soru gazoz ürününün ikame mi yoksa rakip mi olarak sınıflandırılması
gerekliliğidir. Bu noktada değerlendirme kararı stratjiste aittir.
İkame olarak değerlendirilen mallar bir fiyat tavanı yaratırlar. İkame sayısı fazla ise
ve ikame mallara geçiş maliyeti düşük ise fiyat-fayda değerlendirmesi sonucu müşterilerin
ikame mallara yönelmesi mümkündür. İkame tehdidinin düşük olduğu sektörlere örnek
olarak cep telefonu ve petrol sektörü verilebilir. Zira aynı ihtiyacı karşılayan çok fazla ikame
ürün bulunmamaktadır, varsa dahi müşteriler için bu ürünleri kullanmak zaman ve para kaybı
olacaktır. İleride teknolojik değişimler ile bu durum da değişiklik gösterebilir, bu örnekler
gibi ikamesi az olarak değerlendirilen birçok sektör ve büyük işletme ortadan kalkmış yada
kalkma tehdidiyle yüz yüzedir. Örneğin fotoğraf makinesi sektörü, ikamesi olan kameralı cep
telefonları ile var olma savaşı vermektedir.
İkame ürün tehdidi uzaktan ve daha sessiz gelecektir, bunlar farklı sektörlerden gelen
tehditler olacağından siz fark etmeden ortaya çıkmış ve büyümüş olabilir. Bu nedenle çevre
sektörlere de bir ölçüce mutlaka değerlendirme yapmak gereklidir.

4.3.1.4. Güçlü Tedarikçilerin Tehdidi
Güçlü tedarikçiler işletmelerin kârlarını düşürebileceği gibi daha sonradan işletmenin
faaliyet gösterdiği pazara, ileriye doğru entegrasyon ile girme tehdidi de yaratmaktadırlar.
Tedarikçilerin güçlü oldukları durumlar:

Tedarikçinin pazarda tek üretici olması veya ürünlerinde farklılık yaratmış
olması: Tedarikçi firma değer zincirindeki sonraki adıma tek başına hizmet verir durumda ise
genellikle fiyat avantajına sahip olacaktır. Bu da o tedarikçiden mal veya hizmet alan
üreticiler için maliyet ve üretim dezavantajı yaratır. Tedarikçiye bağımlı olmak uzun vadede
de sorunlar yaratabilir. Tedarikçi ile ters düşme ya da tedarikçinin üretime ara vermesi
durumunda işletmemizin üretimi de aksayacaktır. Bu gibi pazarlar üreticiler için riskli
pazarlardır.

Başka tedarikçilere geçiş maliyetinin yüksekliği: Bazı durumlarda ise
tedarikçileri değiştirmek zor ve masraflı olabilir. Bu diğer tedarikçilerin konumunun
uzaklığından kaynaklanabileceği gibi yapılan anlaşmaların bağlayıcılığından ya da üretim
sistemindeki olası uyuşmazlıklardan/gecikmelerden de kaynaklanabilir.

Tedarikçinin ürünlerinin ikame mal olarak alternatifinin bulunmaması: Nadir
rastlanan bir durum olsa da tedarikçilere olan bağımlılığı artıracağından müşteri olan
işletmeler için tehdit yaratan bir durumdur.
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Tedarikçinin, ürünlerini sattığı işletmenin faaliyette bulunduğu sektöre girme
olasılığı (ileriye doğru entegrasyon tehdidi): Tedarikçi ile uzun süreli ilişkiler sonunda
tedarikçinin, müşterisinin işini öğrenmesi veya müşterisinin faaliyet gösterdiği pazarı
stratejileri doğrultusunda cazip görmesi durumunda ileri doğru entegrasyon gerçekleştirme
durumunu ifade eder. Böyle bir durumda müşteri işletmeye güçlü bir rakip çıktığı gibi
müşteri işletmenin tedarikçisini kaybetmesine neden olacaktır. En kötü olasılık ise ileri
entegrasyonu gerçekleştiren bu tedarikçinin tek durumda olmasıdır.

4.3.1.5. Güçlü Müşterilerin Tehdidi
Güçlü müşteriler, fiyat baskısı yaratarak ve/veya yüksek kalite taleplerinde bulunarak
odak işletmenin kârlarını düşürme eğilimindedir. Bu tip pazarlar tedarikçi konumunda olan
üretici işletme için zor rekabet koşulları yaratacaktır. Genellikle ara mal üreten sektörlerde
rastlanan bu duruma son tüketiciye hitap eden işletmeler çok fazla maruz kalmazlar.
Müşterilerin tehdidini artıran pazar koşulları şu şekilde sıralanabilir:
Müşterilerin alım miktarı odak işletmenin cirosunda önemli bir orana sahipse:
Bu durum tedarikçinin gücünü artıran ilk unsurun tam tersidir. Müşteri, odak işletmenin
ürettiği malların büyük kısmını ya da tamamını satın alır durumdaysa; başka bir deyişle
tedarikçi müşteriye bağımlıysa bu odak işletme için rekabet baskısı yaratacaktır. Tek ve güçlü
müşterinin olduğu pazarlar uzun vadede cazip pazarlar değildirler.
İşletmenin ürünleri standartsa ve alternatifleri kolayca bulunabiliyorsa: Eğer
işletmenin ürünleri müşteriler için bir farklılık yaratmıyorsa müşterilerin tedarikçi değiştirme
olasılığı daha fazladır. Bu da odak işletme için fiyat baskısı yaratacağından ortalamanın üzeri
kâr elde etmeyi zorlaştıracak bir unsur olup rekabeti artıracaktır.
Müşterilerin, malını satın aldığı işletmenin bulunduğu sektöre girme olasılığı
(geriye doğru entegrasyon tehdidi) yüksek ise: Tederikçilerin ileri doğru entegrasyonuna
benzer şekilde müşterilerin de güçlü olduğu noktalarda tedarikçilerin faaliyet gösterdiği
sektörlere geriye entegrasyonunun olası olduğu durumdur. Müşteri işletme yada işletmeler,
cazip gördükleri noktalarda ve müşterilerin sektör ve diğer mal satan işletmeler hakkında
gerekli bilgiye sahip olmaları hâlinde geriye entegrasyon ile odak işletmenin sektörüne giriş
yapabilir. Bu da tehdit yaratan bir durumdur.
-

Müşteriler rekabet baskısının çok yüksek olduğu bir sektörde faaliyet
gösteriyorsa: Bu gibi durumlarda müşteriler ortalama veya ortalamanın altı bir karla
çalışmakta olacağından tedarikçilerin fiyatlarının aşağı olmasını isteyeceklerdir. Aksi
takdirde ödeme güçleri olmayacağından tedarikçi olan odak işletme bu baskıya boyun eğmek
zorundadır. Bu da tedarikçi olan odak işletmenin kârlarını ortalamaya ya da altına
çekebilecek bir unsurdur.
Birçok sayıda müşterinin ortak hareket ederek bir blok oluşturma olasılığının
olduğu durumlarda: Bazı sektörlerde müşteriler ortak hareket etmek suretiyle tedarikçiler
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üzerinde fiyat ve/veya yüksek kalite baskısında bulunurlar, bu durum da yine aynı şekilde
tedarikçi durumda olan odak işletmenin kârlarını azaltacak bir unsur durumundadır.

4.3.1.6. Tehditlere Cevap Verme
Porter’ın 5 gücü incelendiğinde ve değerlendirildiğinde her pazarda farklı sonuçların
çıkması çok muhtemeldir. Eğer değerlendirme sonrası tehditlerin tümü yüksek çıkıyorsa o
sektörden normal düzeyde ortalama bir kâr beklentisi daha doğru olacaktır. Tüm tehditler
düşük çıktı ise ortalamanın üzerinde kâr beklentisi beklenir. Ancak çoğu sektör bu iki uç
noktasının arasında belli derecelerle yer alacaktır.
Tehditlere cevap ancak mevcut tehditlerin farkına varmak ve onları nötrleştirmek
suretiyle olabilir. Şu unutulmamalıdır ki çoğu işletme tek başına böyle bir işin üstesinden
gelemez. Bu durumda asıl yapılması gereken sektör içerisindeki ilişkileri tekrar ortaya koyup
yeni bir düzenleme yapmak ile olabilir. Ancak bu şekilde kârlar yükseltilebilecektir, özetle
uygulanması gereken kazan-kazan stratejisidir.

4.3.1.7. Pazarın Sınırlarının Belirlenmesi
İşletmenin pazar sınırları iki ölçüye göre belirlenir. Bunlardan ilki ürünün yapısı ve
özelliğidir. Sektörün tam anlamıyla tanımlanması, esas rakiplerin ve ikame malların
belirlenebilmesi açısından önemlidir. Örneğin Coca-Coca da, Uludağ Gazoz da, Ayran ve çay
da içecek sektöründe yer almaktadır, su da bu sektörün ürünlerinden olarak
değerlendirilecektir. Ancak bu ürünlerin tümüne rakip demek doğru değildir. Benzer şekilde
lastik üretimi de, ayna üretimi de, motor üretimi de otomotiv sektörünün altında yer alan
sektörlerdir. Bu doğrultuda ana sektörü ve ona bağlı alt sektörleri belirlemek ve işletmenin
faaliyet gösterdiği alt sektörün sınırlarını çizmek önemlidir.
İkinci ölçü ise coğrafi konumdur. Coğrafi konum işletmenin konumlandığı yerden
çok, işletmenin mal ve hizmetlerini sunduğu pazarın kapsadığı coğrafyayı ifade etmektedir.
Her ikisi de aynı olabileceği gibi (yerel marketler, esnaf vb.) işletme başka bir coğrafyada,
fakat ürün ve hizmetlerinin sunulduğu yer bambaşka bir coğrafyada olabilir. Önemli nokta,
işletmenin hitap ettiği pazarın sınırlarıdır. Aşağıdaki şekilde pazar sınırlarının belirlenmesine
temel oluşturan iki ölçü için örnekler verilmektedir.
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4.4. Ürün ve Pazar Hayat Eğrisi
Rekabet stratejileri, kurumsal stratejiler, iş birimlerine ait temel stratejiler vb. tüm
stratejileri belirlerken ve değerlendirirken düşünülmesi gereken en önemli verilerden biri
ürün ve pazar hayat eğrisidir.
Pazar hayat eğrisini kavramak için öncelikle ürün hayat eğrisini ve aşamalarını
kavramak gerekmektedir. Zira bu aşamalar genel anlamda tüm pazarlar için de geçerli
durumlardır, yalnızca birçok durumda ürün hayat eğrisi ile örtüşmezler. Aşağıda ürün yaşam
eğrisinin grafik sunumu görülmektedir. Üstteki eğri ürün piyasaya sürüldükten sonraki ürün
hayat eğrisi, alttaki ise ürünün geliştirme safhasından itibaren sektörün genel kâr eğrisini
ifade etmektedir.
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Görüldüğü üzere ürün hayat eğrisinin dört safhası bulunmaktadır. Aynı safhalar tek
ürün temelli pazarlar için de geçerlidir. Birden fazla ürünün evrildiği pazarlarda ise bu
safhalar her ürün için tekrarlıdır. Fakat pazarın hayat eğrisini kendi içerisinde ayrıca
değerlendirmek gerekmektedir.

4.4.1. Ürün/Pazar hayat eğrisinin aşamaları
Giriş/tanıma safhası: Bu aşamada yeni ürünün planlama ve geliştirme işlemleri bitmiş
ve pazara sunulmaya başlanmıştır. Ürün pazarda yeni olduğundan tüketiciler tarafından
tanınmamakta ve bilinmemektedir. Tanıtım, ürünün pazarda yer edinebilmesi için bu
dönemde yapılması gereken en önemli faaliyettir. Bu aşamada satışlar düşük ve maliyetler
yüksek olduğundan işletmenin ortalamanın altı kâr etmesi beklenecektir. Fakat satışlarda artış
eğilimi gözleniyor ise bu uzun vadede kârlılığın değişebileceği sinyalini verecektir.
İşletmelerin stratejik olarak yapmaları gereken, ürünün bu yaşam evresinde mümkün olduğu
kadar pazara hakim olmaya çabalamak olmalıdır.
Gelişme safhası: Bu evrede ürün müşteriler içerisinde kendine yer edinmeye
başlamıştır. Satışlar da bu nedenle artmaya başlar. Ürünün nakit girişleri maliyetleri karşılar
ve işletme kâr sağlamaya başlar. Büyüyen pazarlar çekici olacağından rekabet
şiddetlenecektir. Dolayısı ile pazar payını büyütecek stratejiler ve beraberinde dağıtım ağının
genişletilmesine yönelik düzenlemeler yapmak faydalı olacaktır.
Olgunluk safhası: Olgunluk döneminde ürüne olan talep en yüksek seviyelerine
ulaşmıştır ve satışlar da dolayısıyla buna paralellik gösterecektir. Pazarın büyüme hızı ya çok
yavaşlamış ya da sıfıra düşmüştür. Bu safhada rakiplerin sayısındaki artış, eğer değişen bir
pazar ise tüketicilerin doygunluğa ulaşması gibi farklı nedenlerle satışlarda düşmeler,
dolayısıyla da kârlılıkta azalmalar yaşanabilir. Bu safhada satış rakamlarını dengede tutucu
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ve rekabette üst sıralara tırmanmak için pazar odaklı stratejilere gidilmelidir. İşletme lider
konumda ya da pazar payı açısından üst sıralarda ise durumunu korumalı ve elde ettiği kârları
yeni ürün geliştirme, inovasyon veya başka iş birimlerinde büyüme gibi stratejilere
aktarmalıdır. Her ürünün olgunluk safhasının süresi birbirinden farklıdır. Moda ürünlerde bu
süre kısa olurken, dayanıklı tüketim malları, gıda vb ürünlerde bu süre çok uzun
olabilmektedir.
Gerileme/düşüş safhası: Düşüş döneminde ürün satışlarındaki düşme de hızlanacaktır.
Bu aşamada benzer ya da daha üstün özellikli başka bir ürün pazara girmiş ya da girmektedir.
Satışlardaki düşme işletmenin bu iş biriminden ya da üründen elde ettiği kârlılığı da
düşürecektir. İşletme bu durumda yeni ürün geliştirmek ya da yeni teknolojiyi takip ederek
yeniliklere adapte olmak zorundadır.
Pazar hayat eğrisi ile ürün hayat eğrisi birbirleri yerine kullanılabilen kavramlardır.
Ancak pazar hayat eğrisi ile ürün hayat eğrisi her zaman üst üste örtüşen eğriler değildir.
Eğer pazarda farklılaştırması düşük ve benzer tek ürün satılıyor ise ve üründe değişiklik
pazarda değişimi ifade ediyor ise bu durumda bu iki eğri de aynı anlama gelmektedir. Ancak
pazardaki ürün sürekli farklılaşan, değişen, gelişen bir ürün ise söz konusu eğriler farklı
özelliklerde olmalıdır. Örneğin kablosuz iletişim sektörü buna güzel bir örnektir. Sektör
analog hat ürünü ile ortaya çıkmıştır, daha sonra 2G, 2.5G, 3G ve 4G diye evirilerek yaşamını
devam ettirmektedir. 2G ürünü artık yaşamını sona erdirmek üzere olsa da, 3G olgunluk, 4G
ise gelişme dönemindeki ürünlerdir. Fakat pazarı bütün olarak değerlendirdiğimizde büyüyen
ve gelişen bir pazar olarak tanımlamamız doğru olacaktır.

Yukarıdaki şekilde telekomünikasyon pazar hayat eğrisi yer almaktadır. Ayrı ayrı
renklerle belirtilenler ise 1. 2. 3. 4. jenerasyon ürünleri ifade etmektedir. Görüldüğü üzere bir
pazarın hayat eğrisi ürünlerin hayat eğrisine bağımlıdır ancak daha kapsamlı bir durumu
ortaya koyma amacı taşır.
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4.4.2. Pazar Yapıları ve Pazara Uyum
Zamanın herhangi bir noktasında, bir sektörün evrimi yukarıda saymış olduğumuz
pazar safhalarından birine uygun olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bir evre işletmelere
kendine has fırsatlar sunmaktadır. İşletmeler bu fırsatlardan faydalanmayı seçebilecekleri gibi
gerektiğinde de sektörden çıkmayı tercih etme seçeneğine sahiptirler. Aşağıda bu jenerik
pazarlar ve kullanılabilecek stratejiler yer almaktadır.

4.4.3. Parçalanmış Pazarlar
Bu tip sektörlerde birçok sayıda küçük işletme faaliyet gösterir. İşletmeler içinde
baskın olarak adlandırılabilecek bir lider işletme yoktur, aynı şekilde baskın bir teknolojik
yapıdan da bahsetmek mümkün değildir. Ticari herhangi malın pazarını ifade eden bu
endüstrilerde genellikle giriş engelleri de düşüktür. Ölçek ekonomisinden bahsetmesi zor olan
sektör yapılarını ifade etmektedir.
Bu gibi sektörlerde işletmeler için çeşitli fırsatlar vardır, bu fırsatlardan en ön planda
olanı da bir işletmenin büyümek için konsolidasyona gitmesidir. Konsolidasyondan kasıt
rakiplerin satın alınması ve böylece pazar hakimiyeti oluşturulmasıdır. Pazar hakimiyeti ile
beraber ölçek ekonomisinden de faydalanma imkanı doğacaktır.

4.4.3.1. Gelişen Pazarlar
Gelişen pazarlar yeni ve büyümekte olan endüstrileri ifade eder, genellikle çığır açan
bir teknoloji, yenilik yada ürünün ortaya çıkması ile ortaya çıkarlar. Bu tip pazarlarda henüz
bir ürün standardı yakalanmamıştır, dolayısıyla da baskın bir işletmeden henüz bahsetmek
mümkün değildir. Yeni müşteriler tüketilmeyen yeni ürünün tüketilmeye başlanması ile
ortaya çıkar, yani rakiplerin müşterilerinin ele geçirilmeye çalışılması ikinci plandadır.
Bu tip pazarlardaki en önemli fırsat pazara ilk giren olmanın avantajıdır. Teknolojiye
sahip olmak başlı başına bir fırsattır, varlıklar rekabet avantajı yaratırlar. Bir diğer fırsat ise
ürün değiştirme maliyetinin ortaya çıkmasıdır. Yeni bir ürünün hem ikamesi hem de rakibi az
sayıda olduğundan değiştirme maliyeti de yüksek olacaktır.

4.4.3.2. Olgunluğa Ulaşmış Pazarlar
Olgunluğa ulaşmış pazarlarda talep büyümesi yavaşlamış yada neredeyse durmuştur.
Teknoloji standartları oturmuştur ve kalıplaşmış uygulamalar söz konusudur. Ulusal
rekabetin yanı sıra uluslararası rekabet de yükselmektedir. Tüm bu nedenlerle de endüstri
çapında bir kâr daralması ve dolayısıyla pazardan çıkışlar başlamıştır.
Bu tip pazarlarda uygulanması gereken stratejilerin başında ürünlerin iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi suretiyle farklılık yaratılmasıdır. Ürün satışı esnasında ve sonrasında sunulan
hizmetlerin iyileştirilmesi de bu farklılığa katkı yapacaktır. Tüm bu iyileştirmeler süreç
inovasyonları ile desteklendiğinde başarı elde edilebilir. Kalite bu gelişmelerin en başında
gelmektedir.
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4.4.3.3. Düşüşteki Pazarlar
Düşüşteki pazarlar satış ve talepteki azalmayı geçerli görmektedir. Oturmuş ve eski
işletmelerin bir çoğu pazardan çıkmıştır. Kalan işletmelerin büyük çoğunluğu ise
yatırımlarının tümünü durdurmuştur.
Düşüşteki pazarlardaki en etkili strateji pazar liderliğine oynamaktır, ancak bu strateji
zor olduğu kadar da maliyetli olarak karşımıza çıkacaktır. Diğer bir olası strateji ise niş bir
fırsat yakalayarak pazar içerisinde kendi odak pazarını oluşturmaktır. Bir örnek vermek
gerekirse çanta sektöründe Louis-Vuitton firmasının tam olarak yaptığı budur. Veya otomotiv
sektörüne yeni giren Tesla firmasının yalnızca elektrik ile çalışan spor arabalara odaklanması
başka bir örnek olarak verilebilir. Bir diğer strateji ise pazarın kaymağını almak sureti ile
kârları hasat etmek ve yatırımları peyderpey azaltarak pazardan çekilmek olabilir.
Dış çevrenin analiz edilmesi zaman ve zahmet gerektiren maliyetli bir işlemdir.
Ulusal pazarların yanı sıra uluslararası unsurların da analiz edilmesini gerektirir. Ancak
sonucunda işletmelerin çevrelerindeki fırsat ve tehditlerin farkına varmasını sağlayacaktır.
Pazardan elde edilebilecek kâr miktarının (ortalamada, ortalamanın altı veya üstü) saptanması
konusunda ve stratejilerin bu doğrultuda geliştirilmesi hususunda yol gösterici ana
etmenlerdendir.
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Uygulamalar
Ülgen, Hayri, and S. Kadri Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Arıkan Basım
Yayım Dağıtım, 2011.
Porter, Michael. "Rekabet üzerine." Harvard Business Review Kitabı, İstanbul,
Optimist Yayınları (2010).
Adlı eserlere kütüphaneden ulaşılarak rekabet avantajı ve yakın çevre üzerine olan
ilgili kısımlar okunmalıdır.
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Uygulama Soruları
1. Hangi çevre unsurlarının işletmeleri daha çok etkilemesi beklenir?
2. Genel çevre ile yakın çevre unsurları arasındaki ilişki ve farklar nelerdir?
3. Türkiye’nin en büyük 5 pazarını internet üzerinden arayarak bulunuz. Bu sektörlerin
yaşam evrelerinin hangisinde olduğunu değerlendiriniz.
4. Genel çevre unsurları stratejiler üzerinde ne kadar etkilidir?
5. Hangi hayat evresinde hangi stratejiler önerilmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel ve yakın çevre unsurları tek tek incelenmiş ve işletmelerin stratejilerini
belirlerken önemleri tartışılmıştır. Ayrıca pazarın hayat evreleri irdelenmiş ve her haayt evresi
için işletmelerin hangi stratejileri nasıl uygulamaları gerektiği tartışılmış ve
örneklendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Bir işletmede Stratejik yönetim sürecinde dış çevre analizi yapılırken, işletme
faaliyetlerine………(1) etki eden faktörler (politik, yasal, ekonomik, sosyokültürel, demografik,
teknolojik, ve uluslar arası gibi faktörler) …………….. (2) unsurlarıdır. İşletmenin içinde bulunduğu
sektör veya sanayi dalında bulunan ve işletmenin faaliyetlerine ……………..(3) etki eden, (işletme
tedarikçileri, müşteriler rakipler, üretim konusu mal ve hizmetlerin ikameleri olan mal ve hizmetler) gibi
unsurlara ……………. (4) ismi verilmektedir.
Yukarıda bulunan boşluklara aşağıdaki sıralı ifade gruplarından sırasıyla hangisi geldiğinde
doğru bir tanım elde edilebilecektir?
a.

Doğrudan –özel çevre –dolaylı –hizmet çevresi

b.

Doğrudan – iş çevresi - dolaylı- yardımcı çevre

c.

Dolaylı – genel çevre - doğrudan – sektörel çevre

d.

Dolaylı- genel çevre – doğrudan - rekabet çevresi

e.

Dolaylı-yakın çevre-dolaylı-rekabet çevresi

2-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi stratejik yönetim sürecinin dış çevre unsurlarından
biri değildir?
a.

Güçlü rakip unsurları

b.

Politik çevre unsurları

c.

Yasal çevre unsurları

d.

Demografik çevre unsurları

e.

Teknolojik çevre unsurları

3-Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş engellerinden sayılamaz?
a.

Yüksek sermaye gerekliliği

b.

Tam rekabet piyasa koşullarının hakim olması

c.

Hükûmet politikaları

d.

Marka bağlılığı

e.

Pazardaki firmaların maliyet avantajı
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4-Ürün /Pazar hayat eğrileri için aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış tanımlama
vardır?
a.
başlamıştır.

Gelişme safhasında ürün, müşteriler arasında kendine yer edinmeye

b.
Pazar hayat eğrisi ile ürün hayat eğrisi birbirleri yerine kullanılabilen
kavramlardır. Ancak Pazar hayat eğrisiyle ürün hayat eğrisi her zaman üst üste örtüşen eğriler
değildir.
c.
Olgunluk döneminde ürüne olan talep en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Satışlar
buna paralellik gösterecektir. Pazarın büyüme hızı ya çok yavaşlamış ya da sıfıra düşmüştür.
d.
Gerileme döneminde; benzer ya da daha üstün bir ürün pazara girmiş ya da
girmektedir.
e.

Ürün/Pazar eğrileri üç aşamalıdır: Giriş –gelişme-gerileme

5-Pazar yapıları göz önüne alınarak Jenerik pazarlar değerlendirildiğinde aşağıdaki
tanımlardan hangisi doğrudur?
a)
Gelişen pazarlarda bir ürün standardı yakalanmıştır, dolayısıyla baskın bir
işletmeden söz edilemez.
b)

Parçalanmış pazarlarda işletmeler içinde baskın lider bir işletme yoktur.

c)
Olgunluğa ulaşmış pazarlarda talep büyümesi en yüksek seviyede olup kârlar
yükselmiştir.
d)

Düşüşteki pazarlarda pazara yeni rakiplerin girme olasılığı çok yüksektir.

e)

Hepsi

6- Verilen ifade doğru mudur?
Tedarikçilerin ürünlerinin ikame
tedarikçilerin gücünü artıran bir unsurdur.

mal

olarak

alternatiflerinin

bulunmaması

a)doğru b)yanlış
7- Verilen ifade doğru mudur?
Birçok sayıda müşterinin ortak hareket ederek bir blok oluşturma olasılığının olduğu
durumlarda müşterilerin pazarlık payı düşüktür.
a)doğru b)yanlış
8- Verilen ifade doğru mudur?
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Motorlu taşıt araçları pazarı şeklinde bir sınıflandırma, bölgesel sınıflandırmaya
örnektir.
a)doğru b)yanlış
9- Verilen ifade doğru mudur?
Ürün geliştirme safhası pazar hayat eğrisinin ilk safhasını oluşturur.
a)doğru b)yanlış
10- Verilen ifade doğru mudur?
Büyüyen pazarlarda pazar büyümesinden ötürü rekabetin zamanla azalması beklenir.
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) e, 5) b, 6) a, 7) b, 8) b, 9) a, 10) b
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5. İÇ ÇEVRENİN/İŞLETMENİN ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. İÇ ÇEVRENİN/İŞLETMENİN ANALİZİ
5.1. İç Çevrenin/İşletmenin Analizi
5.2. Kaynak Yaklaşımı: Kaynaklar ve Yetenekler
5.2.1. Temel Yetenekler ve DNTO Çerçevesi
5.2.1.1. Değerin ve Nadirliğin Sorgulanması
5.2.1.2. Taklit edilebilirliğin sorgulanması
5.2.1.3. Yönetim ve Organizasyonun sorgulanması
5.3. Rekabet Dinamikleri ve Rekabete Tepki
5.3.1. Tepkisizlik
5.3.2. Taktik Değiştirme
5.3.3. Strateji Değiştirme
5.3.4. Benchmarking veya Taklit
5.4. İç Analiz İçin Bir Araç: McKinsey’in 7S Çerçevesi
5.5. İç ve Dış Çevrelerin Beraber Ele Alınması: SWOT (ÜZFT) Analizi
5.6. Değer ve Değer Zinciri Analizi
5.6.1. Temel Faaliyetler
5.6.2. Destek Faaliyetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İşletmeye rekabet avantajını sağlayan çıkış noktası nedir?
2. İşletmelerin kaynakları nasıl stratejik rekabet avantajına dönüşür?
3. Rekabet avantajı nasıl uzun vadeli, sürdürülebilir bir hâle getirilir?
4. Stratejik kaynakların ve yeteneklerin taklit edilebilirliğinin önemi nedir?
5. Rekabet dinamikleri nelerdir ve rekabete nasıl tepki verilir?
6. İşletme/iç çevre analizi için hangi yöntemler kullanılabilir?
7. İç ve dış çevre verileri nasıl beraber ele alınabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kaynak yaklaşımı:
kaynaklar ve yetenekler

Kaynak yaklaşımını, işletme
kaynakları ve yeteneklerini
kavramak.

Temel yetenekler ve DNTO
çerçevesi

İşletme kaynak ve
yeteneklerinden
sürdürülebilir ve ortalamanın
üzeri getiri sağlayan rekabet
avantajının nasıl
yaratıldığını öğrenmek.

Rekabet dinamikleri ve
rekabete tepki

Rakiplerin ve pazarın
rekabet dinamiklerini
kavramak ve rekabete karşı
tepki vermenin yollarını
tartışmak.

İç analiz için bir araç:
McKinsey’in 7S çerçevesi

İç çevrenin analizini
yapabilmek için belli başlı
araçlardan 7S yöntemini
öğrenmek.

İç ve dış çevrelerin beraber
ele alınması

SWOT (güçlü, zayıf yönler,
fırsatlar ve tehditler)
matrisini öğrenmek ve
uygulamak.

Değer ve değer zinciri
analizi

Değer zincirini ve işletmede,
müşteriler için değerin
yaratımını kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İç çevre analizi,



Kaynaklar,



Yetenekler,



Temel Yetenek,



DNTO çerçevesi,



Rekabet avantajı,



Rekabete tepki,



Değer,



Değer zinciri,



SWOT (FÜTZ) analizi,



McKinsey 7S,
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Giriş
Kaynak yaklaşımı, “Niçin bazı işletmeler diğerlerinden daha iyi bir ekonomik
performans yakalayabilmektedirler?” sorusuna cevap verebilmek üzere ortaya çıkmıştır.
Kaynak yaklaşımı, başarılı stratejilerin işletmenin sahip olduğu kaynaklar aracılığıyla
oluşturabileceğini ileri sürmektedir. Bu nedenle de işletmelerin öncelikle kaynaklarını ve
yeteneklerini ortaya çıkarmasını ve bunları geliştirerek rakiplerine üstünlük sağlaması
gerektiğini belirtmektedir. Bu yapıldıktan sonra, ortalamanın üzerinde getiri elde edilebilecek
cazip bir sektör aranacak ve o sektöre girilip işletmenin öz yeteneklerine uygun stratejiler
seçilecek ve işletme amaçlarına ulaşabilecektir. İşletmelerin sahip oldukları kaynakları
kullanma becerilerine “işletme yetenekleri” adı verilmektedir. Ancak bu yetenekler her
işletme için homojen değildir. Bir işletme bir konuda daha yetenekli iken bir diğeri başka
konuda daha yetenekli olarak atfedilebilir. Ancak bu yetenekler içerisinden değerli, nadir,
taklit edilmesi zor ve iyi faydalanılmak üzere organize edilmiş olanlarına ise “temel
yetenekler” adı verilmektedir. Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak ve ortalamanın üzeri
kâr elde etmek için, bir işletmenin temel yeteneklere sahip olması gerekir. Başka bir deyişle
temel yetenek, bir işletmeyi rakiplerinden ayıran yeteneği ifade eder.
SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin,
durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve
dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için
kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik projenin ya da ticari girişimin hedeflerini
belirlemeyi ve amaca ulaşmak için olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı
gerektirir. Bu yöntem 1960'larda Harvard Üniversitesi'nin profesörleri olan Learned,
Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir. İç çevre analizi ile işletmenin güçlü
ve zayıf yanları belirlenecektir.
Değer zinciri analizi, bir organizasyonun kendi sunduğu servis veya ürünlere, belirli
bir sırayla uyguladığı işlemlerin, yani bir değer zincirinin sayesinde anlam kattığını kabul
eden işletme felsefesinde, bu zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri sistematik olarak ortaya
çıkarmak, tanımlamak ve analiz etmek için kullanılan analiz yöntemidir.
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5.1. İç Çevrenin/İşletmenin Analizi
İşletme analizi, özetle, işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu
varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip
olduğu bu analizde ortaya çıkacaktır.

Analiz sonucunda işletmenin güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyulduğu gibi bu güçlü ve
zayıf yönlerin rakiplere kıyasla ne durumda olduğu da analiz edilmelidir. İç analiz
işletmelerin rekabet avantajı yaratacak olan kaynaklarının ve yeteneklerin neler olduğunu
belirlemesi konusunda en temel araçtır. Analiz sonucunda elde edilecek olan rekabet avantajı
sağlaması muhtemel kaynak ve yeteneklerin değerlendirilmesi yapılmalıdır. İşletmenin sahip
olduğu iş ve faaliyetlerinde veya mal ve hizmet üretiminde yararlandıkları maddi veya maddi
olmayan tüm unsurları onun “varlıkları” dır. Bu varlıkları bir koordinasyon içinde
kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyeti gerçekleştirebilme kapasitesi ise işletmenin
“yeteneği”ni belirler. İç analizin arkasında yatan teori “Kaynak Yaklaşımı”dır.

5.2. Kaynak Yaklaşımı: Kaynaklar ve Yetenekler
Kaynak yaklaşımı, “Niçin bazı işletmeler diğerlerinden daha iyi bir ekonomik
performans yakalayabilmektedirler?” sorusuna cevap verebilmek üzere ortaya çıkmıştır.
Kaynak yaklaşımı, başarılı stratejilerin işletmenin sahip olduğu kaynaklar aracılığıyla
oluşturabileceğini ileri sürmektedir. Bu nedenle de işletmelerin öncelikle kaynaklarını ve
yeteneklerini ortaya çıkarmasını ve bunları geliştirerek rakiplerine üstünlük sağlaması
gerektiğini belirtmektedir. Bu yapıldıktan sonra, ortalamanın üzerinde getiri elde edilebilecek
cazip bir sektör aranacak ve o sektöre girilip işletmenin öz yeteneklerine uygun stratejiler
seçilecek ve işletme amaçlarına ulaşabilecektir.

108

İşletme kaynakları maddi ve maddi olmayan kaynaklar olarak ikiye ayrılabilir.
Bunlardan maddi olanlara örnek işletmenin sahip olduğu fabrikalar, makina parkı, hammadde
kaynakları, ürünler, teknoloji altyapısı , yetenekli iş gücü vb. verilebilir. Maddi olmayanlara
da en iyi örnek işletmenin itibarıdır. İşletmeler maddi ve maddi olmayan kaynakları
doğrultusunda stratejilerini tasarlamalı ve uygulamadırlar, ancak bu uygulamalar sonucu iç
verimliliğe ulaşmak mümkün olacaktır.
Kaynakları dört kategoriye ayırmak mümkündür, bunlar;
-

Finansal kaynaklar (para, dağıtılmayan kârlar vb.)

-

Fiziksel kaynaklar (fabrika ve ekipman, coğrafi konum, arazi vb.)

-

İnsan kaynağı (çalışan kişilerin bireysel yetenekleri, özellikleri, katma değeri

-

Örgütsel kaynaklar (raporlama yapısı, organizasyon yapısı, ilişkiler vb.)

vb.)

Olarak sıralanabilir.
İşletmenin yetenekleri ise bu maddi ve maddi olmayan kaynakları kullanabilme
becerisinden geçer. Örnek olarak inovasyon yeteneği, pazarlama yetkinliği, iş birimleri
arasında hızlı ve esnek iletişim kurma yeteneği, yetkin iş gören temini edebilme yeteneği,
ürün tasarlama yeteneği vb. verilebilir.
Kaynak yaklaşımının iki kritik varsayımı vardır. Bunlardan ilki “kaynakların
dağılmışlığı” diğeri ise “kaynak hareketsizliği”dir. Kaynak dağılmışlığı, kaynakların heterojen
olmasını yani faklı işletmelerin farklı kaynaklara sahip olmasını ifade eder. Kaynak
hareketsizliği ise kaynakları ve yetenekleri elde etmenin zor, maliyetli ve zaman alıcı
olduğunu söylemektedir; dolayısı ile yetenekler işletmelere kolay yayılmadığı gibi,
işletmelerden de kolay dağılmazlar.
Özetle, eğer bir işletme diğerlerinin sahip olmadığı değerli kaynak ve yeteneklere
sahip ise ve diğer işletmelerin, odak işletmenin kaynaklarını ve yeteneklerini taklit etmesi zor
ve maliyetli ise; bu değerli kaynağa ve yeteneğe sahip olan odak işletme muhtemelen
sürdürülebilir bir rekabet avantajına sahip olacaktır.

5.2.1. Temel Yetenekler ve DNTO Çerçevesi
İşletmelerin sahip oldukları kaynakları kullanma becerilerine “işletme yetenekleri” adı
verilmektedir. Ancak bu yetenekler her işletme için homojen değildir. Bir işletme bir konuda
daha yetenekli iken bir diğeri başka konuda daha yetenekli olarak atfedilebilir. Ancak bu
yetenekler içerisinden değerli, nadir, taklit edilmesi zor ve iyi faydalanılmak üzere organize
edilmiş olanlarına ise “temel yetenekler” adı verilmektedir.
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Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak ve ortalamanın üzeri kâr elde etmek için, bir
işletmenin temel yeteneklere sahip olması gerekir. Başka bir deyişle temel yetenek, bir
işletmeyi rakiplerinden ayıran yeteneği ifade eder.
Bir yeteneğin temel yetenek olarak adlandırılabilmesi için yukarıda bahsi geçen dört
özelliği bir ölçüde taşıyor olması gerekmektedir. DNTO çerçevesi, yetenekleri test etmek ve
rekabet avantajı sağlayıp sağlamayacağını irdelemek için yukarıdaki bu dört özelliği araştırır
ve sorgular. Her bir soru rakiplerle ve rekabet çevresi ile kıyaslamalı olarak değerlendirilmeli
ve kendi içerisinde tartışılmalıdır.

5.2.1.1. Değerin ve Nadirliğin Sorgulanması
Kaynağın veya yeteneğin değerli olup olmadığı, işletmenin dış çevresindeki fırsatları
yakalamasına ve kullanabilmesine ve dış çevredeki tehditleri nötrleştirebilmesine ne kadar
katkı yaptığıyla ilgilidir. Yetenek, işletmenin bir fırsatı değerlendirebilmesine katkıda
bulunduğu veya tehditleri nötrleştirmesine yardımcı olduğu kadarıyla değerlidir denilebilir.
Dolayısı ile eldeki yeteneğin kullanımı gelirlerde bir artış ile ya da maliyetlerde bir düşüş ile
neticeleniyorsa; yani ortalamanın üzeri getiri sağlanmasına temel oluşturuyor ise değerlidir.
Örneğin, Coca-Cola’nın güçlü dağıtım kanalı sayesinde Nestea, Lipton gibi oturmuş rakiplere
karşı pazara güçlü bir giriş yapabilmiştir; ya da Samsung, elektronik ve beyaz eşya
sektöründeki alt yapısı sayesinde iletişim sektöründe Apple firması ile rekabet
edebilmektedir. Ancak bir yeteneğin, temel yetenek sayılabilmesi için yalnızca değerli olması
yetmemektedir.
Eğer kaynaklar nadir değil ise mükemmel rekabet dinamiklerinin işlediğinden
bahsedilebilir, böyle bir rekabet ortamında ise ortalamanın üzeri kâr sağlanması ihtimali ve
rekabet avantajı yoktur. Bir kaynağın veya yeteneğin mümkün olduğunca nadir olması ona
sahip olan işletmenin veya az sayıda işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine olanak verir.
Bir kaynağa ya da yeteneğe tek bir firma sahip olabilir; bu genellikle yeni çıkan teknolojilerde
rastlanan bir durumdur. İşletme buluşu patentlemek sureti ile nadir ve ulaşılması zor hâle
getirebilir. Veya petrol, doğal gaz üreten işletmeler buna başka bir örnektir; bu kaynak doğada
az bulunduğundan ve değerli olduğundan, bu kaynaklara sahip olan ülke ve işletmeler
zenginleşmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, doğada veya herhangi bir pazarda nadir olan şey
aynı zamanda değerlidir!
Eğer bir işletmenin sahip olduğu kaynak ve yetenekler değerli değil ise o işletmenin
rekabet avantajı sağlaması mümkün değildir, dolayısıyla ortalama ya da ortalama altında
kârlılıkla çalışmayı kabullenmek durumundadır. İşletmenin sahip olduğu kaynak veya
yetenekler değerli ancak nadir değil ise, yani birçok işletme bu kaynak ve yeteneklere
ulaşabiliyor ise bu durumda işletmeler arasında bir rekabet denkliğinden, dolayısıyla da
ortalama kârlardan bahsetmek doğru olacaktır. Fakat işletmenin sahip olduğu kaynaklar ve
yetenekler hem değerli hem de nadir ise o işletmenin rekabet avantajı yakalaması çok olasıdır.
Rekabet avantajına sahip olmak yeterli değildir, bu avantajı tamamlayacak unsur onun
“sürdürülebilirliği” ile ilgilidir. Unutulmamalıdır ki stratejik yönetimin ana amacı
sürdürülebilir bir rekabet avantajı yakalamaktır.
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5.2.1.2. Taklit Edilebilirliğin Sorgulanması
Sürdürülebilir rekabet avantajı, değerli ve nadir olan yeteneğin, taklit edilebilirliği ve
organize edilmiş olup olmaması ile ilgilidir. Değerli ve nadir kaynakların sağladığı geçici
rekabet avantajı ancak bu kaynakların taklidi zor ise sürdürülebilir hâle gelecektir. Maddi
olmayan kaynakların taklidi, maddi kaynaklara kıyasla çok daha zordur. Örneğin Apple
firmasının cep telefonların taklidini yapmak kolaydır, fakat Apple’ın sahip olduğu kalite
algısını veya itibarı taklit etmek neredeyse imkansızdır, çünkü o itibarı ve marka değerini elde
etmek için ciddi bir pazarlama çabası ve yatırım gerekecektir.
Eğer değerli ve nadir olan kaynak veya yeteneklerin taklidi de yüksek maliyetli ise
işletme sürdürülebilir rekabet avantajından bir süre faydalanacaktır. Sürdürülebilir rekabet
avantajı bir taklit ya da ikame ortaya çıkana kadar devam edecektir, ancak bir işletmenin
rekabet avantajı yaratan bir yeteneği veya kaynağı var ise diğer işletmeler bunu taklit etme
çabası içerisinde olacaktır. Taklit edilemezliğin yarattığı rekabet avantajı en net ilaç
sektöründe izlenmektedir; taklit maliyetini artıran hatta neredeyse imkansız hâle getiren
patent unsuru ilaç sektöründe zaman ile sınırlandırılmıştır. Belirli bir zaman sonra ilaç
patentleri düşmekte ve ilaç jenerik olarak üretilmeye başlanmaktadır, patent koruması
altındayken elde edilen kârlar ortalamanın çok üzerinde iken ilaç patent koruması düştüğünde
jenerikleri artmakta ve rekabeti şiddetlendirerek fiyatı ve dolayısıyla kârları normal düzeye
çekmektedir.
Özetle, bir işletmenin kaynakları veya yetenekleri değerli ve nadir ancak taklit
edilmesi maliyetli değil ise kısa süreli bir rekabet avantajından söz edilebilir. Bu kaynaklar
veya yetenekler hem değerli hem nadir hem de taklit edilmesi maliyetli ise “iyi yönetildiği ve
organize edildiği taktirde” uzun süreli bir rekabet avantajı kaçınılmazdır.

5.2.1.3. Yönetim ve Organizasyonun Sorgulanması
İşletme; değerli, nadir ve taklit edilmesi maliyetli kaynaklara sahip olsa dahi, yapısal
özellikler ve kontrol mekanizmaları insanlara rekabet avantajını kullanma imkanı ve
motivasyonu sağlamıyor ise bu avantajı kullanamayacaktır. Formel veya enformel raporlama
süreçleri, yönetim fonksiyonlarının kullanımı, ücret politikası, ilişkiler vb. yapı ve kontrol
mekanizmaları işletmenin kaynaklarını tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Ancak bu şekilde
sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlanacaktır. Google şirketindeki yeniliği destekleyici ve
teşvik edici yapılanma bunun en güzel örneklerinden biridir; çalışma ortamı, esnek çalışma
saatleri, ücretlendirme, enformel ilişkilerin gelişmesi için sistemler, basık organizasyon yapısı
gibi birçok unsur bu doğrultuda yapılanmış durumdadır.
Eğitim sektöründe Harvard Üniversitesi örneği yeteneklerini temel yeteneğe
çevirebilmiş bir kuruma güzel bir örnektir. Eğitim sektörü olgunluk seviyesindedir,
ortalamanın üzeri kârlılık gerçekten farklılaştırılmış bir hizmet sunan üniversiteler için geçerli
bir durumdur. Harvard üniversitesi yıllar önce bu durum için yeteneklerini ve kaynaklarını
biçimlendirmeye başlamıştır. Vak’a temelli eğitim yöntemi Harvard’ın değerli, nadir, taklit
edilmesi maliyetli ve organize yeteneği hâline gelmiştir. Bu yeteneğin kaynağı elbette ki aynı
özelliklerdeki kaynakları olan vakalardır. Vaka yazımı için öğretim üyeleri ve dış kaynaklar
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teşvik edilmiştir, vakalar kısa sürede hazırlanacak kaynaklar olmadığından uzun vadeli bir
planlama süreci gerektirmiştir. Vakalar yazıldıkça web tabanlı bir sistem üzerinden hem
öğrencilere hem öğretim üyelerine hem de diğer üniversitelerin hizmetine sunulmuştur.
Üçüncü şahıslar bu kaynaklardan ücret karşılığı yararlanmakta ve bu da bir ek gelir
sağlamaktadır. Vaka sistemi hem üniversitenin eğitim kalitesini çok yukarılara taşımakta hem
de öğretim üyelerine ve üniversiteye ek gelir sağlamaktadır; bu da kaynağı çok değerli kılar.
Ayrıca bu kaynak başka üniversitede olmadığından nadirdir, taklit edilmesi neredeyse
imkansızdır. Zira çok ciddi maliyet ve zaman alacaktır, taklit edilebilse dahi Harvard
üniversitesinin bu yöntem ile sağladığı imaj ve itibar taklit edilemez.

5.3. Rekabet Dinamikleri ve Rekabete Tepki
Yukarıdaki bilgiler ışığında bir işletmenin kaynak veya yetenekleri değerli değil ise
rekabet dezavantajı içerisindedir ve ortalamanın altı kârlar beklenmelidir. Eğer değerli ancak
nadir olmayan kaynak ve yetenekler söz konusu ise rekabet denkliği vardır ve dolayısıyla
normal bir kâr düzeyinden söz etmek mümkündür. Eğer değerli, nadir olmaları ancak taklit
edilmeleri düşük maliyetli olması gibi bir durum söz konusu ise rekabet avantajı sağlanacak,
ortalamanın üzeri kâr elde edilecek ancak bu durum geçici olacaktır. Her üç koşulun da
sağlandığı durumlarda ise hem sürdürülebilir bir rekabet avantajı hem de ortalamanın üzeri bir
getiri ihtimali söz konusu olacaktır, fakat bu kaynak ve yeteneklerin işletmenin yönetim ve
organizasyon sistemleri ile desteklenmesi ve uyumlu hâle getirilmesi şarttır.
Rekabet avantajı sağlamayı başarmış firmalara karşı elbette ki pazarda faaliyet
gösteren diğer firmaların cevapları olacaktır. Bu cevaplar rakip işletmenin rekabet avantajına
tepki olarak çıkarlar. Elbette tepkisizlik de bu cevaplardan bir tanesidir. Rekabet dinamiği
kavramı, bir işletmenin rekabet avantajı sağlamaya yönelik stratejik karar ve aksiyonlarına
verilen tepki biçimini ifade eder. Belli başlı rekabet dinamikleri: Tepkisizlik, taktik
değiştirme, strateji değiştirme veya taklit olarak karşımıza çıkacaktır.

5.3.1. Tepkisizlik
Bir işletme çeşitli nedenlere stratejilere karşı tepkisiz kalabilir. Örneğin rakip
işletmenin faaliyetleri farklı bir pazara hizmet ediyor olabilir veya rakibin stratejileri
sonucunda yeni bir pazar oluşuyor ve bu pazar bire bir odak işletmenin pazarı ile kesişmiyor
olabilir. Ya da stratejik bir cevap vermeye kalkışmak halihazırdaki stratejileri ve rekabet
avantajını zedeleyecek ve geriletecek bir sonuç doğurabilir. Bir neden de etkili bir cevap
vermek için yetenek ve kaynakların yetersiz görülmesidir, böyle bir durumda cevap vermeye
çalışmak tepkisizlikten daha zararlı olacaktır.
Nadir gözlenen başka bir durum da bu tepkisizliğin bilinçli ve danışıklı olarak
yapılmasıdır. Rakibin stratejilerine tepki gösterilmeyerek pazardaki rekabetin azaltılması ve
yönetilmesi çabası izlenebilir. İrili ufaklı birçok firma ile rekabet etmeye çabalamak yerine
(belki de ortak stratejiler izleyebileceğiniz) tek ama büyük rakiple rekabet etmek daha cazip
olabilir. İşte bu ve benzeri tüm durumlarda odak işletme tepkisiz kalmayı tercih edecek ve
halihazırdaki stratejilerini sürdürecektir.
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5.3.2. Taktik Değiştirme
Taktikleri, “Aynen stratejiler gibi, bir plan türü olup, stratejilerin uygulanması
süresinde karşılaşılan rekabete ve değişen şartlara uygun olarak yapılan dinamik ve daha kısa
dönemleri kapsayan, genellikle nihai sonuca odaklı olmayan, ama olası rakip davranışlarını
dikkate alan faaliyetler ve kararlardır.” Şeklinde daha önceki bölümlerde tanımlamıştık.
Dolayısı ile taktikler yapıları itibari ile dinamik karar topluluklarıdır, değiştirmeleri kolay ve
hızlı olacaktır. Ürünün sunuş biçimini, paketlemesi, içindeki özelliklerden bir iki tanesini
değiştirmek taktiksel hareketlere örnekler olarak verilebilir.
Taktik değişiklikleri çok hızlı bir biçimde taklit edilebileceği için genellikle bir
rekabet üstünlüğü yaratmazlar ancak odak işletmenin stratejileri doğrultusundaki ilerledikleri
yolda gerekli uygulamalardır. Taktik değişikliklerinin rekabet avantajı yaratması ancak bir
değişiklik silsilesi ile olabilir. Artarda ve bir plan dahilinde yapılacak taktik değişiklikleri bir
avantaj yaratabilecektir.

5.3.3. Strateji Değiştirme
Stratejiler daimi değildir, eğer işe yaramıyor ise ya da geçerliliği kalmamış ise
kaldırılmalı veya değiştirilmedirler. Strateji değişiklikleri işletmeleri kökten değiştiren
uygulamalardır ve maliyetli ve zahmetli olacaktır. Ancak bazı durumlarda işletmelerin başka
yolları kalmaz. Ancak unutulmamalıdır ki taklitçi bir değişim ancak rekabet denkliği yaratır,
eğer rekabet avantajı isteniyorsa rakiplerin stratejileri ve pazar iyi değerlendirilmeli ve
stratejiler geliştirilerek yenilenmelidir. Örneğin Porche firması uzun süre yalnızca süper-spor
otomobil pazarında rekabet etmiştir, ancak Ferrari, Maserati, Lamborghini gibi güçlü
rakiplerin pazarda varlığı ve Mercedes, BMW gibi firmaların da bu pazara ürün üretmeleri ile
stratejisini değiştirmek zorunda kalmıştır; yalnızca süper spor arabalar ile ortalamanın üzeri
kâr elde edemeyeceğini fark eden Porche artık SUV sınıfı ve 4 kapılı spor sınıfta da araçlar
üretmektedir.

5.3.4. Benchmarking veya Taklit
Stratejilerin veya yeteneklerin taklit edilmesi çok nadir rekabet avantajı yaratır. Bir
işletme eğer sürdürülebilir bir rekabet avantajı ve ortalamanın üzeri getiri bekliyor ise
genellikle benzersiz bir rekabet boşluğu bulmak durumundadır. Dolayısı ile pazara ilk giren
eğer stratejilerini doğru kurmuş ve temel yeteneklerini ortaya çıkarabilmiş ise genellikle
avantajlı durumdadır. Bazı nadir durumlarda ise benzer stratejiler ile hareket eden firmalar da
rekabet avantajı yakalayabilmektedir. Bu elbette ki pazar liderinin yanlış stratejiler
uygulaması veya kaynaklarını iyi değerlendirememesi durumunda çok daha olası olacaktır.
Bu hataları beklemek bir seçenek olabilir veya diğer bir seçenek ise daha kaliteliyi daha ucuza
mal etmek ile mümkün olacaktır; zor ama olası olan bu durum sayesinde pazara ikinci giren
rekabet avantajı sağlayabilecektir.
Benchmarking veya taklit kolay gibi görünse de bir tuzak olabilir, boşuna yapılacak
ciddi maliyetler ile ancak ortalama veya ortalamanın altı getirilere mahkum edebilen bir
uygulamadır.
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5.4. İç Analiz İçin Bir Araç: McKinsey’in 7S Çerçevesi
Uluslararası danışmanlık firmalarından McKinsey’in 7-S modeli olarak bilinen ve
işletmelerin/örgütlerin başarısının, o işletmenin içinde birbiri ile karşılıklı ilişki ve etkileşim
içinde bulunan yedi faktöre bağlı olduğunu ileri süren çalışmasında, söz konusu yedi faktör
aşağıda sıralanmıştır.
Model, kısaca, işletmenin gelişmesi ve başarılı olmasının, yukarıda belirtilen birden
çok faktöre bağlı olduğunu ve bu faktörlerin birbirleri ile ilişki ve etkileşim içinde
bulunmaları dolayısı ile yöneticilerin bu faktörlerle tek tek değil, bir sistem içinde
ilgilenmeleri gerektiğini ileri sürmektedir. 7-S modeli, yukarıda açık olarak ifade ettiğimiz
bir konuyu, daha gösterişli bir şekilde vurgulamaktadır. Stratejik yönetim, sadece stratejilerin
yapılması ve belirlenmesi ile bitmemektedir. Diğer “S”lerin (faktörlerin) de ele alınıp,
birbirleriyle uyumlu olarak koordine edilmesi sonucunda işletme başarılı olacaktır.
Bir işletmeyi incelemek için bu çerçevenin her unsurunun işletme içerisindeki
durumunu incelemek yeterli olacaktır. Bu unsurlardan bir ya ad birkaçı düzgün işlemiyor ise
acil önlem alınmalı ve bu zayıflık giderilmelidir. Benzer şekilde işletmenin güçlü yanları
tespit edilmeli ve bu kaynaklar rekabet avantajı yaratacak biçimde kullanılmalıdır.
7S modelinde yer alan Strateji, Yapı ve Sistemler “Sert Unsurlar” olarak
adlandırılırken Paylaşılan Değerler, Yetenekler, Yönetim Stili ve Çalışanlar ise “Yumuşak
Unsurlar” olarak adlandırılmaktadır. Sert unsurlar yönetim tarafından daha çabuk fark
edilebilen, yönetimin direkt etkili olduğu strateji tanımlamaları, taktikler, amaçlar,
organizasyon şemaları, iletişim kanalları, formel prosedürler, bilişim altyapısı, iş tanımları vb.
gibi öğeleri içermektedir. Yumuşak unsurlar ise daha zor tanımlanan ve değerlendirilebilen,
daha manevi, kültürden daha fazla etkilenen öğeleri tanımlamaktadır. Ancak unutulmamalıdır
ki bu yumuşak unsurlar en az sert unsurlar kadar önemlidir.
7S çerçevesinin unsurları ve bu unsurları değerlendirmek için sorulacak sorular:
Strateji (Strategy): Stratejimiz nedir? Amaçlarımıza nasıl varacağız? Rekabet
baskısı ile nasıl baş edeceğiz? Müşteri taleplerinde değişiklik olduğunda bunu nasıl
karşılayacağız? Çevresel değişkenler karşısında stratejimiz ne şekilde etkilidir? Vb. soruların
cevabıdır.
-

Yapı (Structure): İşletme veya takım nasıl bölümlendirilmiştir? Hiyerarşi ne
durumdadır? Muhtelif departmanlar faaliyetlerini nasıl koordine etmektedir? Karar verme
merkezi midir yoksa ademi merkezi midir? İletişim kanalları nasıldır?
Sistemler (Systems): İletişim sistemleri, dokümantasyon saklama altyapısı,
finansal sistemler, insan kaynakları fonksiyonlarına yönelik sistemler vb. işletmenin
işleyişinde rol alan temel sistemler nelerdir? Kontrol sistemi nasıldır ve nasıl değerlendirilip
takip edilir?
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Yönetim Stili (Style): Üst yönetim katılımcılığı ne ölçüde desteklemektedir?
Liderlik tarzı nasıl ve ne derece etkilidir? Çalışanlar daha çok rekabetçi mi yoksa işbirliği
içerisinde midir? İşletme içerisinde oluşturulmuş takımlar etkin çalışmakta mıdır ya da
yalnızca sembolik gruplar olarak mı varlık sürdürmektedirler?
Paylaşılan Değerler (Shared values): Temel/Öz değerler nelerdir? İşletmenin
kültürel öğeleri nelerdir ve kültürel yapı nasıldır? İşletme içerisinde paylaşılan değerler var
mıdır ve bu değerler ne derecede baskındır? İşletmenin üzerine inşa edildiği köklü değerler
nelerdir?
Çalışanlar (Staff): Çalışanların yetenek ve uzmanlıkları nelerdir? Hangi
pozisyonlar için yeni çalışanlara ihtiyaç vardır? İşgücü yetkinliklerinde veya yeteneklerinde
açık var mıdır? Bu açık nasıl giderilebilecektir?
Yetenekler (Skills): İşletmenin en değerli, nadir, taklit edilmesi zor kaynağı ve
yetenekleri nelerdir? Yetenek ve beceriler konusunda, stratejiler doğrultusunda ele
alındığında, açıklar var mıdır? İşletmenin, dışarıda, en iyi yaptığı iş ne olarak bilinmektedir?
Beceri ve yetenekler, gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde ne şekilde değerlendirilmekte
ve izlenmektedir?
Yukarıdaki her unsurla ilgili sorular sonucunda elde edilen bilgiler sayesinde bu
unsurlar arasındaki uyumsuzluklar ve açıklar belirlenecektir. Model her unsurun birbiri ile
ilişkisi kapsamında değerlendirme yapmaktadır ve bu unsurların en ortasında da “Paylaşılan
Değerler” yer alacaktır. Değerler misyon ve vizyonun temelini oluşturduğu ve tüm unsurları
bir araya getiren katalizör görevi gördüğü için merkezde yer almaktadır. Sorulan sorular
sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi de bu noktadan başlamalı ve aşağıdaki
adımları izlemelidir:
Paylaşılan Değerler ile başlanır: Paylaşılan değerler yapı, strateji ve sistem ile
uyumlu mudur? Eğer değil ise nelerin değişmesi gerekiyor?
Daha sonra sert unsurlar değerlendirilir. Birbirlerini
desteklemektedirler? Değiştirilmesi gereken noktalar belirlenmelidir.

ne

şekilde

Bu adımda yumuşak unsurlar değerlendirilir. Yumuşak unsurlar arzulanan sert
unsurları destekliyorlar mı? Ayrıca birbirleri ile uyumlular mı değerlendirilmelidir. Sorunlar
ve değiştirilmesi gereken noktalar belirlenmelidir.
Düzeltme ve düzenleme yaparken çoğunlukla tekrarlanan adımlardan
geçilecektir, ve her düzenleme sonrasında etkilerin analiz edilmesi de ayrı zaman alacaktır.
Fakat bu uygulama sonucu başarı olasılığı çok yüksek olacaktır.
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5.5. İç ve Dış Çevrelerin Beraber Ele Alınması: SWOT (ÜZFT)
Analizi
İşletmenin dış çevresinin analiz edilmesi sonucunda genel ve yakın çevreden elde
edilen bilgiler fırsat ve tehditler olarak belirlenmiş olur. İşletme içi analiz sonucunda ise
işletmenin güçlü ve zayıf yönleri saptanacaktır. SWOT analizi bu dört unsuru bir araya
getirerek birbirleri ile birlikte analiz eder.
1Fırsatlar, dış çevrenin analizi sonucunda işletme için olumlu sonuçlar
yaratabilecek unsurlardır.
2Tehditler, fırsatların aksine ve işletmenin varlığını sürdürmesine engel
olabilecek veya rekabet üstünlüğünü kaybetmesine neden olabilecek uzak veya yakın
çevredeki değişimler sonucu ortaya çıkan, işletme için arzu edilmeyen oluşumlardır.
3Üstünlükler, işletmenin iç çevresinin analizi sonucunda ortaya çıkartılan,
rakiplerine karşı üstünlük sağlayabildiği varlık ve yeteneklerini kapsamaktadır.
4Zayıflıklar, işletmenin mevcut varlık ve yetenek kapasitelerinin rakiplerine
oranla güçsüz ve düşük olduğu durumları belirtmektedir.
SWOT analizi iki aşamalıdır. İki ayrı matris oluşturarak bu aşamalar gerçekleştirilir.
Birinci matriste fırsat ve tehditler bir sütunda, güçlü ve zayıf yönler ikinci sütunda olacak
şekilde dörtlü bir çerçeve oluşturulur. Aşağıdaki şekilde örnek bir SWOT ilk matrisi yer
almaktadır.
İşletmenin Üstün Yönleri
1....................................................
............
2....................................................
............
3....................................................
............
4....................................................
............
5....................................................
............
6....................................................
............

İşletmenin Zayıf Yönleri
1.........................................................
...
2.........................................................
...
3.........................................................
...
4.........................................................
...
5.........................................................
...
6.........................................................
...
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7....................................................
............

..

İşletmenin Dış Çevresindeki Fırsatlar

İşletmenin Dış Çevresindeki Tehditler

1....................................................
............
2....................................................
............
3....................................................
............
4....................................................
............
5....................................................
............
6....................................................
............
7....................................................
............

7.........................................................

1.........................................................
..
2.........................................................
...
3.........................................................
...
4.........................................................
...
5.........................................................
...
6.........................................................
...
7.........................................................
...

Matristeki unsurlar önem sırasına göre sıralanmalıdır, önem sırası çeşitli puanlandırma
yöntemleri kullanılarak elde edilir. Bunlardan en yaygın olanı nominal grup tekniğidir. Bu
tekniğe göre değerlendiriciler her bir maddeye belli puanlar verir ve birçok değerlendiriciden
gelen bu puanlar toplanarak yukarıdan aşağıya bir liste oluşturulur. Bu sıralama sonucunda
SWOT analizinin birinci matrisi oluşturulmuş olacaktır.
İkinci aşamada fırsat, tehdit, üstünlük ve zayıflıklar karşılıklı olarak eşleştirilir ve yeni
matrisin yan sütunlarını oluştururlar. Ortada bırakılacak dört yeni boşluğa da stratejiler
oluşturulup yazılmalıdır. Eşleştirme aşağıdaki şekilde olduğu biçimde yapılır ve yeni matris
tamamlanmış olur. Bu şekilde SWOT’un ikinci matrisi de ortaya çıkmış olacaktır.
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GF stratejileri dış çevredeki fırsatları değerlendirmek üzere güçlü yönleri kullanarak
oluşturulacak stratejileri ifade etmektedir. Bu stratejiler rekabet avantajı yaratmak için hayati
stratejilerdir. ZF stratejileri zayıf yönleri avantaja çevirmek için dış çevredeki fırsatların nasıl
değerlendirileceğine yönelik stratejilerdir. GT stratejileri, dış çevredeki tehditlerden en az
etkilenerek rekabet dezavantajına düşmemek için güçlü yönlerin nasıl değerlendirileceğine
yönelik stratejileri ifade etmektedir. ZT stratejileri ise işletmeye orta ve uzun vadede zarar
vermesi olası zayıflıklar ve tehditlerin üstesinden gelmek için geliştirilecek stratejileri
içermelidir.

5.6. Değer ve Değer Zinciri Analizi
Stratejik yönetim ve rekabet avantajı için en önemli kavram “Değer” kavramıdır.
Değer işletmelerce yaratılan her türlü mal ve hizmeti ifade eder. Ancak yalnızca müşteri
tarafından anlamlandırılır. Üretilen mal ya da hizmet ne olursa olsun müşteri tarafından bir
değer atfedilmediği sürece stratejik açıdan “değer” olarak kabul edilmez. Bu açıklama
doğrultusunda değer “müşterinin işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için ödemeyi kabul
ettiği bedel” olarak tanımlanabilir. Benzer mal ve hizmetler müşteriler tarafından farklı
biçimlerde yorumlanabilir ve dolayısıyla yarattıkları değer birbirlerinden farklıdır. Müşteri
kendi için değeri biçerken birçok unsuru göz önüne alacaktır. Bu unsurların içerisinde ilki
elbette ki o mal yada hizmete duyacağı ihtiyaç doğrultusunda olacaktır. Müşterinin bir mal ya
da hizmete değer atfetmesi için ön koşul budur. Daha sonra ürünün özellikleri, beklentileri
karşılama derecesi gelir. Örneğin standart bir araba ile Ferrari arasındaki değer farkı bir
ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkar; Ferrari lüks ve süper-spor araçlar üreterek farklı bir ihtiyacı
karşılamakta ve dolayısıyla müşteriler tarafından daha yüksek bedelle değerlendirilmektedir.
İşletmeler yarattıkları değer doğrultusunda kâr elde ederler ve bu karın ortalamanın
altı, ortalama veya ortalama üstü olup olmayacağını belirleyen en temel unsur da yarattıkları
118

değere müşterilerin biçtiği pahadır. Daha önceki bölümde değer yaratmak için kullanılacak
kaynakların nadir, değerli, zor taklit edilebilir olması gerekliliğinden bahsetmiştik; bu
kaynaklar etkin kullanıldığında değer yaratmak mümkündür. İşletmelerin yarattığı değer,
değer zinciri analizi ile görsel hâle getirilmiştir.
Değer zinciri analizi, bir organizasyonun sunduğu hizmet veya ürünlere yönelik olarak
belirli bir sırayla uyguladığı operasyonları, bu sırayı bir değer zinciri olarak gören ve
işletmenin bu operasyonlara değer zinciri sayesinde anlam kattığını kabul eden işletme
felsefesi çerçevesinde, zincirdeki güçlü ve zayıf yönleri ile sistematik olarak belirlemek,
tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan analiz yöntemidir. Değer zinciri, esasen rekabet
üstünlüğünün (competitive advantage) gelişimini incelemeye yönelik sistematik bir
yöntemdir. Bu itibarla model, bir firmanın ana yetkinlik alanlarının tanımlanması ve rekabet
üstünlüğü kazanmada etkili olan operasyonların tespitinde yararlı bir analiz aracı olarak
kullanılmaktadır. Rekabet üstünlüğünü bir firmaya genel olarak bakarak anlamak mümkün
değildir. Nitekim, rekabet üstünlüğü firmanın tasarım, üretim, pazarlama, teslimat ve ürün
destek hizmetleri gibi gerçekleştirmekte olduğu birçok farklı operasyondan
kaynaklanmaktadır. Rekabet üstünlüğünü kazandıran operasyonları daha iyi anlayabilmek
için, öncelikle genel kapsamı ile değer zincirinden başlamak ve daha sonra o firmaya özgü
uygun operasyonları tespit etmek gerekmektedir
Değer zinciri modeli işletme faaliyetlerini iki ana kategoride incelemektedir. Bunlara
temel ve destek faaliyetler adı verilmektedir. Temel faaliyetler; içe yönelik lojistik, üretim,
dışa yönelik lojistik, pazarlama ve servis faaliyetleridir. Destek faaliyetler ise; tedarik,
yönetim altyapısı, insan kaynakları ve teknoloji geliştirme faaliyetleri olarak
sınıflandırılmıştır. İşletmeler bu faaliyetlerinin bir yada bir kaçının gerçekleştirilmesi
sonucunda maliyetleri oluşturacak ve üzerine kâr marjlarını ekleyerek ürün veya hizmetin
fiyatını oluşturacaklardır.

5.6.1. Temel Faaliyetler
Bir hizmet veya ürünün fiziki sunumu veya teslimatı ile doğrudan ilgili olup, kendi
etkinlik ve etkilerini artıran destek faaliyetler ile bağlantılıdır.
İçe yönelik lojistik: Üretim faaliyetleri için tedarikçilerden hammadde veya ara
mamul taşınması, depolanması, envanter kayıtlarının tutulması ve üretimin beslenmesi gibi
işlemleri içerir.
Üretim: Hammadde veya girdileri, süreç sonunda nihai ürüne dönüştüren ve değeri
ortaya çıkaran işlemlerdir. İmalat, montaj vb. süreçleri içerir.
Dışa yönelik lojistik: Üretilen ürünün depolama da dahil olmak üzere, sipariş
işlemlerinin yapılması, teslimat yönetimi yönetimi, sipariş ve düzenleme gibi ürünün son
tüketiciye ulaştırılmasına yönelik işlemleri içerir. Hizmet işletmelerinde üretim süreci, mamul
üreten işletmelerinkine göre daha farklıdır ancak hizmet üretimi yine değer zinciri içerisinde
yer alacaktır.
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Pazarlama ve satış: Pazarlama ve satış müşterilerin ürünleri satın almalarını
sağlamak ve pazar payını artırmak için yapılan tüm faaliyetleri içerir. Satış kanalı seçimi,
reklam, fiyatlandırma, promosyon, konumlandırma, satış gücü, kotalar ve satış kanalları ile
ilişkiler de bu başlık altında incelenmektedir. Müşterilerin algıladığı “değer” in ortaya
çıkarılmasında önemli rolü vardır.
Servis: Mal veya hizmetin müşteri tarafından satın alınmasından sonraki tüm
faaliyetleri içerir. Müşteri memnuniyeti sağlanmasında anahtar rol oynar. Dolayısıyla da
müşterinin algıladığı değere katkı yapar. Tamir ve bakım, satış sonrası hizmetleri ve
eğitimler, şikayetlerin toplanması ve değerlendirilerek cevaplandırılması, garantiler ve yedek
parça desteği bu başlık altında yer almaktadır.

5.6.2. Destek Faaliyetler
Temel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynak ve altyapının sağlanmasına
yönelik faaliyetleri içerir. Destek faaliyetler, temel faaliyetlerin işleyişini kolaylaştırmakta ve
iyi yönetildiklerinde etkinliklerini artırmaktadırlar.
Tedarik: İşletmenin dış çevresinden temin ettiği mal ve hizmetleri ifade eder.
Girdileri en düşük maliyette ve en yüksek kalitede bulmak, nadir girdileri temin edebilmek
maliyet avantajı sağlayacağı gibi rekabet avantajının da ilk adımı olacaktır.
Yönetim altyapısı: İşletmenin tüm yönetim faaliyetlerini içerir; stratejik planlama,
taktikler, organizasyon vb. tüm faaliyetler bu fonksiyon altında yer alır. Ayrıca işletme
fonksiyonlarını da bu başlıkta değerlendirmek gerekmektedir. Bu bağlamda; finans,
muhasebe, planlama, idari işler vb. tüm konular bu kapsamda ele alınmaktadır.
İnsan kaynakları: İş analizleri, işe alma, oryantasyon, kariyer planlama, insan
kaynakları ihtiyacının belirlenmesi, ücret, eğitim, emeklilik vb. tüm işlevler bu fonksiyon
altında ele alınır. Bu fonksiyon bir firmanın rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir zira
çalışanların yetenek ve motivasyonlarını göstermekte ve işe alma ve eğitim vb. maliyetleri
belirleyici rol oynamaktadır. Stratejilere ve rekabet avantajına ulaşabilmek için işe doğru
insan kaynağını almak şarttır.
Teknoloji geliştirme: Teknoloji Geliştirilmesi faaliyeti ürün ve proseslerin
iyileştirilmesi ve geliştirlmesi için gerekli her türlü çabayı kapsar. ARGE faaliyetinden daha
kapsamlı ve geniş bir faaliyete işaret eder. Örneğin ofis otomasyonu, siparişlerin alınması ve
işlenmesi için gerekli bilgi teknolojileri, muhasebe sistemleri vb bu kapsamda ele alınabilecek
konulardır.
Değer zinciri modeli değerin yaratılması için gerekli faaliyetlerin tümünü
içermektedir. Ancak bir işletmede bu modeldeki tüm faaliyetlerin olması beklenemez. Bazı
işletmeler bu faaliyetlerden yalnızca birkaçını gerçekleştirerek değer yaratabilirler. Örneğin
bir lojistik işletmesi bu faaliyetlerden içe ve dışa yönelik lojistik faaliyetleri ve yönetim
altyapısını üstlenirken. Ara mamul üreten bir taşeron işletme yalnızca üretim ve dışa yönelik
lojistik faaliyetine yönelmiş olabilir. Bir insan kaynakları danışmanlık firması ise yalnızca
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yönetim altyapısı ve insan kaynakları gibi destek süreçler ve pazarlama temel sürecini
kullanarak değerini yaratacaktır. Otomobil ya da elektronik teknik servis işletmeleri değer
zincirinde son faaliyetler olan pazarlama ve servis işlerini üstlenmişlerdir. Bunlar ve bunlara
benzer verilebilecek bir çok örnek bize değerin yaratılmasında kullanılacak faaliyetlerin
işletmelere özgü olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla maliyetler hesaplanırken her işletme
kendi değer zinciri haritasını oluşturmak zorundadır.
Değer zinciri analizinin bir diğer faydası ise değer yaratmayan veya değer yaratımına
doğrudan katkıda bulunmayan faaliyetlerin ortaya çıkarılması ve elenmesi konusundaki
katkısıdır. Değer yaratımına katkı yapmayan her işlem ekstra maliyet olarak işletmenin
karşısına çıkacak ve kârları düşürecektir. Bir sonraki bölümde incelenecek olan rekabet
stratejilerinden maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejilerinin temelini de değer zinciri
modeli açıklamaktadır.
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Uygulamalar
Ülgen, Hayri, and S. Kadri Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Arıkan Basım
Yayım Dağıtım, 2011. Adlı eserden iç çevre analizi ve McKinsey’in 7s modeli okunmalıdır.
Google üzerinden SWOT analizi örnekleri şeklinde arama yapılarak, önde gelen
işletmelerin SWOT analizleri incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
1. İşletmelerin temel yetenekleri niçin önemlidir?
2. Rekabet avantajı yaratan kaynakların özellikleri nelerdir?
3. İşletmelerin kaynakları nasıl stratejik rekabet avantajına dönüşür?
4. Rekabet avantajı nasıl uzun vadeli, sürdürülebilir bir hâle getirilir?
5. Stratejik kaynakların ve yeteneklerin taklit edilebilirliğinin önemi nedir?
6. İşletme/iç çevre analizi için hangi yöntemler kullanılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde rekabet avantajına temel oluşturan kaynakların ve yeteneklerin
özelliklerine değinilmiştir. Dğerli, nadir, taklit edilmesi zor ve organizasyonu ve yönetimi iyi
yapılabilen kaynakların uzun vadede ortalamanın üzerinde getiri sağlamaya aday
olduklarından bahsedilmiştir.
İşletmelerin rekabete nasıl tepki verdikleri irdelenmiştir, ayrıca işletmelerin iç
çevrelerini analiz etmelerinin önemine değinilmiştir. Dış çevre ve iç çevre analizi sonucunda
elde edilen verilerin birlikte SWOT analizinde kullanılış biçiminden bahsedilmiş ve değerin
yaratılmasında değer zincirinin önemine vurgu yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-İşletmelerin sahip oldukları kaynakları kullanma becerilerine “işletme yetenekleri
“denir. İşletme yetenekleri için aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?
a.

İşletmelerin yetenekleri her işletme için homojen değildir.

b.
İşletme yetenekleri içerisinden değerli, nadir, taklit edilmesi zor ve iyi
faydalanılmak üzere organize edilmiş olanlarına “temel yetenekler” adı verilir.
c.
Sürdürebilir rekabet avantajı sağlamak ve ortalamanın üzerinde kâr elde etmek
için temel yetenekler bir işletmenin olmazsa olmazı değildir.
d.

Temel yetenek bir işletmeyi rakiplerinden ayıran yeteneği ifade eder.

e.

Hepsi doğrudur

2-İşletmelerin kaynak ve yetenekleri için aşağıda verilen bilgi ve tariflerden hangisi
yanlıştır?
a)
Bir işletmenin sahip olduğu kaynak ve yetenekler değerli değil ise o işletme
rekabet avantajı sağlayamaz. Bu durumda ortalama kârlılık veya ortalama kârlılık altında
çalışmayı kabullenmek durumundadır.
b)
İşletmenin sahip olduğu kaynak ve yetenekler değerli ancak nadir değil ise,
birçok işletme bu kaynak ve yeteneklere ulaşıyorsa bu durumda işletmeler arasında rekabet
denkliğinden, dolayısıyla da ortalama kârlardan bahsetmek doğru olacaktır.
c)
İşletmenin sahip olduğu kaynaklar ve yetenekler hem değerli hem nadir ise o
işletmenin rekabet avantajını yakalaması çok büyük ihtimaldir.
d)

Her rekabet avantajı sürdürülebilirdir.

e)

Tümü doğrudur.

3-Rekabet avantajı ile ilgili aşağıda yazılı bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)
Rekabet avantajının sürdürebilir ve uzun süreli olması, değerli olan yeteneğin,
taklit edilebilirliği ve organize edilmiş olup olmadığı ile ilgilidir.
b)
İşletmenin en değerli ve nadir olan kaynak ve yeteneklerinin taklidi yüksek
maliyetli ise işletme sürdürebilir rekabet avantajlarından bir süre faydalanacaktır.
c)
İşletmenin en değerli ve nadir olan kaynak ve yeteneklerinin taklidi yüksek
maliyetli değil ise işletme için kısa süreli rekabet avantajından bahsedebiliriz.
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d)
İşletme kaynakları nadir değerli taklit edilmesi maliyetli olduğu sürece formel
veya informal raporlama süreçleri, yönetim fonksiyonlarının kullanımı, ücret politikası,
ilişkiler, yapı ve kontrol mekanizmaları işletmenin kaynaklarını tamamlayıcı nitelikte değilse
bile bu durum rekabet avantajını etkileyecek bir durum değildir.
e)

Hepsi

4-“Stratejiler gibi bir plan türü olup stratejilerin uygulanması süresinde karşılaşılan
rekabete ve değişen şartlara uygun olarak yapılan dinamik ve kısa dönemleri kapsayan
genelde nihai sonuca odaklı olmayan, ama olası rakip davranışlarını dikkate alan faaliyet ve
kararlardır.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
a)

Agresif uygulamalar ile rekabete cevap vermek

b)

Taklit uygulaması

c)

Rekabete tepki ile avantaj sağlamak

d)

Rekabete karşı fiyat odaklı alt marka çıkarmak

e)

Taktik değiştirme

5-İşletmenin dış çevresinin analiz edilmesi sonucunda genel ve yakın çevreden elde
edilen bilgiler fırsat ve tehditler olarak belirlenmiş olur. İşletme içi analiz sonucunda ise
işletmenin güçlü ve zayıf yönleri saptanacaktır. Fırsat ve tehditler güçlü ve zayıf yönler
işletmenin bu dört unsuru bir araya getirip birbirleri ile analiz eden yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Şirket performans analizi

b)

Değer zinciri analizi

c)

İç ve dış analiz

d)

Karşılaştırmalı tablolar analizi

e)

Swot (ÜZFT) Analizi

6. Verilen ifade doğru mudur?
İşletmelerin sahip oldukları kaynakları kullanma becerisine “fırsat” adı verilmektedir.
a)doğru b)yanlış
7. Verilen ifade doğru mudur?
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Rekabet avantajının sürdürülebilirliği işletmelerin kaynaklarının taklit edilebilirliği ile
alakalıdır.
a)doğru b)yanlış
8. Verilen ifade doğru mudur?
Tepkisizlik de bir stratejidir.
a)doğru b)yanlış
9. Verilen ifade doğru mudur?
SWOT analizinde üstünlükler ve zayıflıklar değerlendirilmektedir ve bu ikisine göre
stratejiler belirlenir.
a)doğru b)yanlış
10. Verilen ifade doğru mudur?
Değer “müşterilerin mal veya hizmete karşılık ödemeye hazır oldukları bedel” olarak
tanımlanabilir.
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) d, 4) e, 5) e, 6) b, 7) a, 8) a, 9) b, 10) a
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6. DEĞER VE DEĞER YARATIMI: REKABET STRATEJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. DEĞER VE DEĞER YARATIMI: REKABET STRATEJİLERİ
6.1. Değer ve Değer Yaratımı: Rekabet Stratejileri
6.2. Maliyet Liderliği Stratejisi
6.2.1. Maliyet Avantajı Sağlama
6.2.2. Maliyet Avantajının Yarattığı Değer
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Değer nasıl yaratılır?
2. Değer zinciri analizi kapsamında değer yaratan startejiler nelerdir?
3. Maliyet liderliği ne demektir?
4. Maliyet avantajı nasıl sağlanır?
5. Maliyet avantajı ne zaman değer yaratacaktır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Rekabet stratejileri tanımı

İşletmelerin rekabet avantajı
yakalamak için
kullanabilecekleri iş yönetim
stratejilerini öğrenmek.

Maliyet liderliği stratejisi

Rekabet stratejilerinden
maliyet liderliği stratejisini
anlamak ve maliyet
avantajının nasıl
yaratıldığını tartışmak.

Maliyet avantajının yarattığı
değer

Yaratılan maliyet avantajının
stratejik açından nasıl değer
yarattığını ve nasıl
sürdürülebilir rekabet
avantajına dönüştüğünü
kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Değer,



Maliyet liderliği stratejisi,



Rekabet stratejileri
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Giriş
Rekabet stratejisi bir faaliyet alanında nasıl rekabet edilebileceği ile ilgilenmektedir.
Bir başka ifadeyle, farklı olmakla ilgidir ve müşterilere benzersiz değer karmaları sunmak için
farklı faaliyetlerin oluşturulmasını gerektirir. Bu anlamda rekabet stratejisi, rakiplerin
yaptıklarından farklı olanı yapmaktır. Genel olarak rekabet stratejisi; kendi stratejik
piyasasında yer alan diğer rakip oyunculara kıyasla daha üstün bir performans ve ortalamanın
üzeri getiri sağlayarak, uzun dönemli üstün rekabetçi pozisyon sağlamayı hedefler. Böylelikle
işletmenin pazardaki büyüme ve katılımı, uzun bir dönem için garantiye alınmış olur. Amaç,
müşterilerin algıladığı ve önem verdiği kriterleri esas alan rekabet avantajları yaratmaktır.
Rekabet avantajı sağlamak için üzerinde uzlaşılmış iki jenerik rekabet stratejisi
bulunmaktadır. Bu jenerik stratejiler değerin yaratılması ile direkt ilgilidir. Bunlardan
“Maliyet Liderliği” stratejisi maliyetleri düşürüp ortalama fiyat düzeyinde satış yapmak
suretiyle ortalamanın üzeri getiri sağlamak anlamına gelmektedir.
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6.1. Değer ve Değer Yaratımı: Rekabet Stratejileri
Stratejik yönetim sürecinde çevre analizinden sonraki adım strateji seçimidir. Strateji
seçimi iki temel düzeyde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi iş/yönetim stratejileri
yani bir diğer adıyla Rekabet Stratejileri, bir diğer düzey ise Kurumsal Stratejilerdir. Rekabet
stratejileri işletmenin pazarda nasıl bir konum alacağı ile ilgilidir; kurumsal stratejiler ise
hangi iş dalında faaliyet gösterileceğinin kararını içeren daha üst düzey stratejileri ifade
ederler.

Rekabet stratejileri, işletme düzeyi (business) ya da stratejik iş birimi düzeyi
fonksiyonel düzeydeki stratejilerin belli bir ürün veya hizmette bütünleştirilmesidir. Türkiye'
deki holdingler ve uluslararası şirketler dışındaki firmaların neredeyse tümünde bu düzeydeki
strateji en üst düzeydeki stratejidir (Bakoğlu, 2008).
* Genelde iş alanı düzeyinde ya da ürün düzeyinde söz konusudur.
* Belirli bir sanayide firmanın hizmet veya ürünlerinin ya da firmanın iş biriminin
hizmet sunduğu pazar bölümünün rekabet pozisyonunu geliştirmeyi hedefler.
Rekabet stratejisi bir faaliyet alanında nasıl rekabet edilebileceği ile ilgilenmektedir.
Bir başka ifadeyle, farklı olmakla ilgidir ve müşterilere benzersiz değer karmaları sunmak için
farklı faaliyetlerin oluşturulmasını gerektirir. Bu anlamda rekabet stratejisi, rakiplerin
yaptıklarından farklı olanı yapmaktır.
Porter (1980) rekabet stratejisini, "bir sektörde savunulabilir bir konum elde etmek,
beş rekabet gücüyle başarılı bir şekilde başa çıkmak ve böylece işletmenin büyük bir yatırım
getirisi elde etmesi için saldırgan ve/veya savunmacı eylemlerde bulunması" olarak
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tanımlamıştır. Bu amaçla işletmeler birçok farklı yaklaşımlar keşfetmişlerdir. Belirli bir
işletme için en iyi strateji, onun özel koşullarını yansıtan, tamamen özel bir yapıdır.
Genel olarak rekabet stratejisi; kendi stratejik piyasasında yer alan diğer rakip
oyunculara kıyasla daha üstün bir performans ve ortalamanın üzeri getiri sağlayarak, uzun
dönemli üstün rekabetçi pozisyon sağlamayı hedefler. Böylelikle işletmenin pazardaki
büyüme ve katılımı, uzun bir dönem için garantiye alınmış olur. Amaç, müşterilerin algıladığı
ve önem verdiği kriterleri esas alan rekabet avantajları yaratmaktır.
Rekabet avantajı sağlamak için üzerinde uzlaşılmış iki jenerik rekabet stratejisi
bulunmaktadır. Bu jenerik stratejiler değerin yaratılması ile direkt ilgilidir. Bunlardan
“Maliyet Liderliği” stratejisi maliyetleri düşürüp ortalama fiyat düzeyinde satış yapmak
suretiyle ortalamanın üzeri getiri sağlamak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla değer
zincirindeki faaliyetlerin maliyetleri rakiplere oranla daha düşük tutulabilirse, sürdürülebilir
bir rekabet avantajı sağlanacaktır. “Farklılaştırma” stratejisi ise müşterilerin, rakiplerin
ürünlerine tercih edecekleri, farklı bir ürün/hizmet yaratılmasını ifade etmektedir.
Farklılaştırma yalnızca ürünün kendisiyle değil, değer zincirindeki tüm faaliyetlerin
farklılaştırılması ile elde edilebilir.

6.2. Maliyet Liderliği Stratejisi
Maliyet liderliği stratejisi değer zinciri faaliyetleri boyunca maliyetlerin aşağıya
çekilmesi ve toplamda mümkün olan en düşük maliyet yapısına ulaşma amacına yöneliktir ve
bu nedenle de geniş müşteri kesimine hitap etmek temel hedeftir. Maliyet liderliği stratejisi,
mal ve hizmet fiyatlarının düşürülmesi değil, tüm faaliyetlerde maliyetlerin düşürülmesidir.
Dolayısıyla tasarruf stratejisi olarak düşünülmemelidir. Maliyet liderliğinde işletmeler
kaliteden ödün vermeden, sınırlı sayıda standart özellikleri sunarak maliyetleri düşürmeye
çalışırlar.
Maliyet liderliği iki temel yolla sağlanabilir?
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1Değer zinciri aktiviteleri boyunca iç verimlilik çalışmaları ile maliyetlerin
düşürülmesi (deneyim eğrisinden hareketle maliyet düşürme çabaları, sıkı maliyet kontrolleri,
Ar-Ge, hizmet, satış gücü, reklam gibi değer zincir aktivitelerinde maliyeti düşürme çabaları)
2Değer yaratmayan bazı maliyet unsuru faaliyetlerin elimine edilmesi ve
maliyetlerin yeniden yapılandırılması yolu ile maliyetlerin düşürülmesi.
Maliyet liderliğine oynayan firma, piyasada oluşan fiyat düzeyi belli olan bir ürünü
üretirken, temelde değer zinciri aktiviteleri boyunca maliyetlerini mümkün olan en düşük
seviyeye çekerek katma değerini arttırmaya çalışır. Bunu yaparken de bu farkı en yüksek
düzeyde yaparak rakiplerinin önüne çıkmayı olanaklı hâle getirir.
Maliyet liderliğine ulaşmak için firmaların kullandıkları diğer bir yöntem de rakiplere
göre piyasaya daha erken girerek, pazarda yayılmak ve öğrenme eğrisindeki verimli noktaya
diğerlerinden daha hızlı erişmek olabilmektedir. Örneğin Turkcell firmasının GSM
sektöründeki lisansını mevcut rakiplerinden daha önce almasından ve pazara hızla
yayılmasından dolayı maliyet liderliği söz konusudur ancak bazı durumlarda piyasada ikinci
olarak hareket etmek de maliyet liderliği imkânı sağlayabilir. Piyasada ikinci olarak hareket
eden, ilk hareket edenin hatalarından dersler çıkararak, yeni pazarda daha avantajlı konuma
gelebilmekte ve piyasaya ilk giren firma, hataları ile boğuşurken, piyasaya ikinci giren
maliyet liderliğini yakalayabilmektedir.
Maliyet liderliğini izleyen firmalara bir örnek olarak Intel firması verilebilir. Intel
küresel düzeyde ölçek ekonomisini kullanarak, küresel düzeyde standart ürünle küresel
düzeyde maliyet liderliği pozisyonu elde etmektedir.
Aşağıdaki şekil bir işletmenin maliyet liderliğine nasıl eriştiği gösterilmiştir.
DESTEK Faaliyetler
Firma
Altyapısı

Yalın örgüt yapısı işletme Basitleştirilmiş bilgi sistemi
giderlerini azaltır.
muhasebe departman maliyetlerini
azaltır.

İ.K
Yönetimi

Etkili istihdam politikaları Üretim personelinin eğitimi
personel devrini asgariye savurganlığı/ fireyi önler.
indirir.

Teknoloji Proseslerin azaltılması,
Geliştirm üretim maliyetlerini
düşürür (reengineering).
e
Satın
Alma

Büyük oranda satın
almalar

Ürünlerin yeniden dizaynı ile
düşük maliyetli ürün kullanımı (
değer analizi)
Köy alanlarında arazi alımı, yeni
fabrika binalarının inşası, düşük
maliyetlidir.

KAR

MAR
JI
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İşletmeye
mal
satanlarla
uzun dönem
kazan-kazan
ilişkileri
kurma,
maliyeti
azaltır.

ANA
Firma İçi
Faaliyetle Lojistik
r

Fabrikada
ölçek
ekonomisi
üretim
maliyetleri
ni düşürür.
Tecrübe ile
verimlilik
artar,
maliyet
düşer.

Rutin
işlemlerin
bilgisayar
a
verilmesi
taşıma
giderlerin
i azaltır.

Ulusal çapta
kampanyalar
ın medyada
yer alması
ölçek
ekonomisi
yaratır.

Uzmanl
ar
hizmet
ve
servisler
i doğru
yapar,
tekrar
arama
masrafla
rını
önler.

Üretim

Firma
Dışı
Lojistik

Pazarlama
ve Satış

Servis
ya da
Hizmet

Firmaların Maliyet Liderliğine Erişim Örnekleri
Maliyet liderliği stratejisi, etkin bir şekilde uygulandığında, müşterilerin geriye doğru
dikey entegrasyon ve tedarikçilerin ileriye doğru dikey entegrasyon ihtimalini düşürür.
Maliyet avantajını yakalamak zor ve zaman alıcı olduğundan entegrasyon ihtimalini de
düşürmektedir. Ayrıca pazarda talep sıkışıklığı olması durumunda bir fiyat kalkanı rolü oynar
ve fiyatların rakiplerin aşağısına düşürülerek en azından ortalama veya ortalama altı bir getiri
ile sıkışıklık geçene kadar işletmenin rekabet üstünlüğünü korur.
Ancak maliyet liderliği stratejisinin sürdürülebilirliği zordur; maliyeti düşüren
unsurların rakipler tarafından taklit edilmesi kolaydır, ayrıca değişen müşteri beklentileri ve
ürünlerden/hizmetlerden beklenen yeni özellikler maliyet avantajının bir süre sonra
dezavantaj olmasına neden olabilir. Bir başka deyişle maliyet liderliği stratejisinin bir
kullanım vadesi vardır er ya da geç müşteriler beklentilerinin yönünü farklıdan yana
kullanmaya başlayacaklardır. Maliyet liderliği stratejisi gelişen ve büyüyen pazarlardan çok
olgunluğa ulaşmış veya düşüşteki pazarlarda daha etkili ve sürdürülebilirdir olacaktır
denilebilir. Ford, modellerini ve çeşitlerini sınırlayarak (siyah Model-T), yoğun bir geriye
doğru bütünleşmeyle birlikte, yüksek düzeyde iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı otomasyon
kullanarak maliyetlerini ciddi bir şekilde düşürmüş, tartışmasız bir maliyet liderliği elde
etmiştir. Ancak gelişmekte olan bu pazarda artan gelirin de etkisiyle müşteri beklentileri
zamanla artmaya başlamıştır; tek tip standart arabaların yerine farklı renk ve tiplerde,
kişiselleştirmelere (customization) sahip araçlara yönelmişlerdir. Müşteriler, bu tip bir araba
alabilmek için fiyat farkı ödemeye hazır durumdadır. Bu sırada Ford'un en önemli rakibi GM
eksiksiz bir ürün yelpazesi sunarak, Ford'un pazar payını ele geçirmeye başarmıştır.
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6.2.1. Maliyet Avantajı Sağlama
Maliyet avantajı yaratmak ya da yaratmaya çalışmak ancak maliyet avantajının kimde
olduğunu bilmekle mümkün olacaktır. Maliyet avantajı halihazırda işletmenizde ise bu
avantajdan faydalanmak için stratejiler geliştirilmelidir; eğer maliyet avantajı rakipte ise bu
durumda ya avantajı elde etmek için yöntemler geliştirilmeli ya da eğer bu mümkün değilse
farklı bir rekabet temeli bulmak gerekecektir.
Maliyet avantajının kaynaklarından ilki ölçek ekonomisidir. Firmaların büyüklüğünden
kaynaklanan unsurlar, maliyetlerin düşürülmesi, verimlilik ve üretimin artması ve bunun
sağladığı tasarrufların yarattığı olumlu sonuçlara “ölçek ekonomisi” denmektedir. İş bölümü
ve uzmanlaşma, büyüklükten kaynaklanan makine ve donanım bolluğu, elde edilen yeni satış
arttırma teknikleri ve kazanılan yeni pazarlar ölçek ekonomileri yaratmaktadır.
Üretim arttıkça sabit maliyetlerin birim başına olan payı düşecektir. Elbette ki bu
ancak iç verimlilik sağlandığı sürece mümkündür. Belirli bir üretim hacmine ulaşan işletme,
üretimine daha az veya aynı miktarda sabit varlık kullanarak ve çıktılarını artırarak devam
edebiliyor ise iç verimlilikten yararlanmaktadır denilebilir. Yatırım maliyetlerinin birim
başına pay düşüşünün yanında kitlesel üretim dolayısıyla çeşitli pazarlama faaliyeti daha
büyük hacimde yapılabilir; ar-ge, yönetim ve insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin birim
başına maliyeti düşer, daha az stok bulundurma ihtiyacı doğar. Belki de en önemlisi üretim
miktarı arttıkça hammadde tedariki artacağından odak işletmenin tedarikçiler üzerindeki gücü
de artacaktır; artan güç ile fiyat baskısı yaratmak daha kolaydır. Tüm bu maliyet kazanımları
ölçek ekonomisinin sonucudur, fakat ölçek ekonomisinin sahibi rakipler ise bu ciddi bir
rekabet dezavantajı yaratır. Bu dezavantajı işletmeler pazar paylarını artırarak ya da yeni
pazarlar bularak ortadan kaldırmaya çabalamalıdır; yeni pazarlar için ise en iyi fırsat
uluslararası pazarlara yönelmektir. Ölçek ekonomisini rekabet avantajına çeviren firmalara en
güzel örnek olarak Wal-Mart verilebilir; işletme rakiplerine kıyasla büyük maliyet avantajına
sahiptir, elbette ki bunu başarmak o kadar kolay olmamıştır. Wal-Mart’ın stratejik başarısının
arkasında (1) Merkezden uzak devasa ölçekteki perakende mağazalar sayesinde sabit giderleri
azaltarak avantaj sağlamıştır, (2) Tedarik zincirinde otomasyonu ve uydu sistemlerini
kullanarak stok kontrolü, takibi, siparişi bilgisayarlar üzerinden otomatik olarak yapmaktadır;
bu hem insandan hem de zamandan tasarruf sağlar, (3) Ölçek ekonomisi sayesinde
tedarikçiler üzerindeki pazarlık gücü yüksektir, bu sayede hem çok ucuza mal temin
edebilmekte hem de siparişlerin raflara kadar teslimi konusunda tüm işi tedarikçilere
yükleyebilmektedir. Wal-Mart maliyetleri azaltmış ancak beraberinde fiyat liderliğini de
kullanmıştır; bu noktada akla gelen soru işletmenin nasıl ortalamanın üzerinde getiri elde
edebildiğine yönelik olmalıdır. Bunun cevabı maliyetleri çok aşağılara çekebilmesinde
gizlidir, Wal-Mart maliyetlerini neredeyse en yakın rakibinin yüzde yirmi altında
tutabilmektedir. Sonuç olarak yüzde yirmiye kadar yapılacak her fiyat indirimi yine de
işletmeye en yakın rakibinin üzerinde ortalama getiri sağlayacaktır. Elbette ki bu başarıyı
yalnızca ölçek ekonomisine bağlamak doğru değildir, çünkü ölçek ekonomisi yakalanana
kadar geçilen süreçte birçok farklı strateji kullanılmıştır; bu stratejilere aşağıda değinilecektir.
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Tüm faydalarına rağmen ölçek ekonomisi tehlikeli bir araçtır; eğer ölçek ekonomisi
sonucunda işletme fazla büyüyüp hantal ve bürokratik bir yapı hâline gelirse bahsedilen
maliyet avantajı kaybedilebilir. Daha tehlikelisi, işletme kaybettiği esnekliğinden ötürü yeni
stratejileri uygulamakta çok ağır ve hantal kalabilir. Özellikle uluslararası büyümenin bir
sonucu olarak karşımıza çıkar; yasal düzenlemeler, iletişim zorlukları, kültürel farklılıklar,
teknolojinin ve bilginin paylaşılmasında zorluklar, kontrol mekanizmalarının kırtasiyeciliği
ortaya çıkarması vb. nedenlerle ortaya çıkabilir.
Maliyet avantajının bir diğer kaynağı öğrenme ekonomisidir. Öğrenme eğrisi bir
işletmenin, bir malı/hizmeti ürettikçe, üretime ilişkin bilgileri ve tecrübelerinin artması
nedeniyle etkinliğinin artması, bunun sonucu olarak da maliyetlerinin düşmesini açıklayan
teoridir. Öğrenme eğrisi azalan verim kanununa tabidir ve ilk başlarda hızlı ancak tecrübe
kazanıldıkça azalarak artar ve bir noktada (uzmanlık) durur. Teknik süreç ve teknoloji
karmaşıklaştıkça tecrübenin yarattığı avantaj daha da fazlalaşmaktadır.
Maliyet avantajı yaratacak üçüncü kaynak, üretim için gerekli olan anahtar
kaynaklara düşük maliyetli erişim sağlamaktır. Bu erişim doğru zamanda doğru yerde
olmaktan kaynaklanabileceği gibi, pazara ilk giren olma avantajı dolayısıyla da (özellikle
yabancı pazarlara) erişilmiş olabilir. Doğal kaynak yatağının sahibi olmak (OPEC ülkeleri,
BP, Shell) veya bir kıt kaynağın tamamına/çoğuna (satın alma vb. yol ile) sahip olmak da
tartışmasız bir maliyet avantajı yaratacaktır. Örneğin kahve sektöründe belli başlı firmalar çok
önceden uzun vadeli kahve alımları yaptıklarından pazara yeni girenler ya da halihazırdaki
küçük firmalar yüksek maliyetle kahve çekirdeklerine ulaşabilmekte ya da hiç
ulaşamamaktadırlar. Bu şekilde sağlanan rekabet avantajı daha uzun süreli bir maliyet
liderliği yaratacaktır.
Üretim teknolojisi de maliyet avantajı yaratan unsurlardandır. Bu üretim
teknolojisinin sağladığı avantaj, üretim kapasitesine, ürünün farklılığına ve bu teknolojinin
korunabilirliğine veya doğrudan uygulanabilirliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
(Örn: Toyota’nın üretim sistemi, geri dönüşüm teknolojisi, alternatif enerji üretimi vb.)
Müşterilere elde edecekleri fırsatlar karşılığında, değişik seçenekler sunmak
suretiyle, maliyet avantajı elde edilebilir. Hizmet ya da mal üretim süreçlerinde maliyet
azaltıcı önlemler alınır fakat bu kaliteden ödün vererek yapılmamalıdır. Müşteriye sunulan
fırsat ya da seçenekler genellikle fiyat avantajı olarak karşımıza çıksa da farklı seçenekler de
söz konusu olabilir. Southwest Havayolu Şirketi bunu düşük maliyetli, kısa-mesafeler arası
uçuş ihtiyacını karşılamak suretiyle gerçekleştirmiştir. Orta büyüklükteki şehirler arasında ve
büyük şehirlerdeki ikincil havaalanları arasında düşük maliyetli uçuş hizmeti sunmaktadır.
İşlemler stratejisinin kapsamı şu şekildedir: (1) ikincil havaalanlarının ve terminallerin
kullanılması, (2) yolculara koltuk numarası vermek yerine uçakta ilk-gelene ilk-hizmet
kuralına göre oturma sistemi kullanılması, (3) az sayıda bilet opsiyonu, (4) daha uzun süreler
boyunca uçan daha küçük ekiplerden oluşan mürettebat, (5) kısa süreli uçuş olması nedeniyle
sadece atıştırmalıklar sunulan veya hiç yiyecek hizmeti sunulmayan uçuşlar ve (6) şehirde
bilet ofisleri bulundurulmaması (7) tek tipte uçak filosu ile sağlanan yedek parça ve bakım
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maliyeti avantajı, (8) havalimanlarında çok kısa süreli beklemeler, (9) çıktı verilmeyen biletler
ve kontrol personeli sayısında tasarruf, (10) Kısa mesafeli uçuşlar nedeniyle bagaj
aktarmasından doğan maliyet avantajı, (11) Bagajın ekstra tutulması ile yakıt ve handling
tasarrufu, (12) daha tenha olan ikincil havaalanlarını tercih ederek zaman ve maliyet kazancı.
Southwest’in sık kalkışları ve düşük bilet fiyatları, aksi takdirde otobüs veya arabayla
seyahati tercih edecek fiyata-duyarlı müşterilere ve diğer hatlarda tam hizmet veren bir
havayolunu tercih edecek olan bazı müşterilere, sağladığı kolaylık nedeniyle, cazip
gelmektedir. Birçok yönetici stratejik konumlandırmayı müşterileri boyutunda tanımlar:
“Southwest Havayolları fiyata ve kolaylığa-duyarlı yolculara hizmet vermektedir”. Ancak
stratejinin esası işin yapılış yöntemine ilişkindir- “faaliyetleri rakiplerinden daha farklı şekilde
yerine getirmek”
İkinci bir örnek de Dell firmasının müşterilerine sunduğu “özelleştirme seçeneği”,
“sorun çıktığında ürünün tamamen yenilenmesi” gibi hizmetleri düşük maliyetli süreçlerinin
üzerine katma değer yaratmak için tasarlayarak süreç farklılaştırmasını, maliyet liderliği
stratejisine destek olarak kullanmasıdır. Dell perakende satış mağazalarını kapatıp satışlarını
yalnızca internet üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır, dolayısıyla ciddi bir maliyet avantajı
yakalamıştır. Bunu da müşterilerine çekici kılmak için web sitesinde bilgisayarın renginden,
tasarımına, bilgisayar özelliklerinin seçiminde opsiyonlar yaratılmasına birçok özelleştirme
sunmaktadır. Tüm bunları da sipariş sonrası çok hızlı teslimat ve geri ödeme garantisi ile
birlikte sunmuştur. Sistem maliyetli gibi gözükse de bilgisayar özelliklerinin beğenilirliği ve
tercih edilirliği üzerine araştırma yapmak suretiyle genel tercih edilen özellikleri ara stokta
tutarak gerçekleştirildiğinde ekstra maliyeti çok olmamaktadır. Ayrıca bir gün içerisinde tamir
ya da tamamen değişim garantisi ile ciddi bir müşteri memnuniyeti yaratmıştır; bu işlem de
maliyetli gözükse de servis maliyetlerini aşağı çekmiş ve müşteri memnuniyetsizliği
maliyetini ortadan kaldırmıştır. Problemli parçalar ayrıştırılarak kullanılabilir parçalar tekrar
sürece sokulduğundan parça maliyeti de olmamaktadır.
Alman menşeli Aldi perakende firması da benzer stratejileri kullanarak rekabet
avantajı sağlamıştır. Aldi’nin Türkiye’deki muadilleri ŞOK ve BİM gibi perakende
mağazalardır. Sistemin ilk kurucusu Aldi olgunlaşmış ve büyük oyuncuların yer aldığı
perakende sektöründe rekabet edebilmek için ya farklı bir şeyler yapması gerektiğini ya da
maliyetlerini düşürerek rekabet etmesi gerektiğini anlamıştır. Farklılaştırma perakende
sektöründe denenmiş ancak uzun vadede başarılı olmuş bir strateji değildir; çünkü
mağazalarda toptan ya da perakende satılan ürünlerin hepsi başka firmaların ürettiği
ürünlerdir dolayısıyla farklılaştırma ancak hizmetin sunumunda yapılabilir. İnternet üzerinden
satış vb. birçok teknik denenmiş ancak uzun vadede ortalamanın üzeri getiri sağlamamıştır;
perakende sektöründe ortalama üzeri getiri sağlamayı başarmış örneklerden bir sonraki
bölümde söz edilecektir.
Aldi ölçek ekonomisi ile de rekabet edemeyeceğinin farkına varmıştır, sektördeki bir
çok büyük firma zaten bu strateji ile tedarikçiler üzerinde baskı kurmuş durumdadır. Bunların
farkında olan yöneticiler maliyetlerin mağazaların kendisinden ve personel ihtiyacından
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sağlanacağını fark etmiştir. (1) Her ürün yerine belli başlı ürünler tercih edilmiştir, ürün gamı
seçimi lokasyona göre yapılmaktadır. Hane geliri yüksek yerlerde marka ürünler, öğrenci
yoğun bölgelerde veya düşük gelirli bölgelerde marka ürünler yerine düşük fiyatlı ürünler
seçilmektedir. Bunun sonucunda küçük boyutta dükkanlar kiralanarak avantaj sağlanmıştır.
(2) Mağazaların içerisinde rafları kullanmak ve onları düzenleyecek zaman ve maliyete
katlanmak yerine toptancı mantığıyla, üreticinin koli veya paketlerini üst üste düzenlemek
suretiyle müşterinin ürünlerini kendileri almalarını sağlamışlardır. (3) Büyük perakende
mağazaların sahip olmadığı esnekliğe sahiptirler, dolayısıyla mahalle ölçeğinde yayılarak
küçük ancak çok sayıda mağaza ve daha hızlı hizmet ile müşteri bağlılığını yakalamaları daha
kolay olmaktadır.

6.2.2. Maliyet Avantajının Yarattığı Değer
Rekabet avantajı yaratan kaynağın DNTO çerçevesine uygun olması gerekliliğinden
daha önceki bölümlerde bahsetmiştik; maliyet liderliği yaratan kaynağın da aynı şekilde
değerli, nadir, taklit edilmesi maliyetli ve organize (uygun biçimde yönetilen) olması
gerekmektedir.
Uygun biçimde uygulamaya koyulan bir maliyet liderliği stratejisi pazara yeni
girenlerin tehdidini, yeni girenlerin yatırım maliyetlerini ve sermaye ihtiyaçlarını artırmak
suretiyle azaltacaktır. Maliyet avantajı sayesinde müşterilerin geriye doğru dikey entegrasyon
ile rakip hâline gelmesi ihtimalini azaltır ve dolayısıyla müşterilerin yarattığı tehdidi düşürür.
Ölçek ekonomisi vb. stratejiler ile tedarikçilerin odak işletmeye olan bağımlılıklarını artıracak
ve tedarikçilerin yarattığı tehdidi de düşürecektir. Maliyet liderliğinin sağlayacağı fiyat
esnekliği avantajı sayesinde uzun vadede ikamelerin tehdidini ve çekiciliğini asgari kılacaktır.
Ayrıca sürdürülebilir bir maliyet liderliği rakiplerin fiyat rekabetine girmelerini de önleyerek
rekabetin yarattığı tehdidi de alt düzeye indirir.
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DNTO çerçevesinde değerlendirildiğinde maliyet avantajı sağlayan kaynağın değerli
ve nadir olarak değerlendirilmesi ciddi biçimde pazar yaşam evresine bağlıdır. Büyümekte
olan ve gelişen maliyet liderliğine dayalı rekabet avantajı sağlamak için ölçek ekonomisi
nadir bir kaynak olarak görülmemektedir ancak olgunluk evresindeki bir endüstri için nadir
bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Öğrenme ekonomisi, gelişen endüstrilerde sağlanması
zor bir kaynak iken gelişmiş ekonomilerde öğrenmenin tamamlanmış olması nedeniyle nadir
olarak değerlendirilemez. Benzer biçimde teknoloji de öğrenme ile paralel olarak gelişen
ekonomiler için nadir bir kaynak olma özelliği taşırken gelişmiş ekonomilerde teknolojik
altyapı oturduğundan dolayı nadir olarak akdedilemez. Ancak hem yapısı hem uygulamaya
yönelik zorluğu hem de stratejik farklılık taşıması özelliğiyle, müşterilere elde edecekleri
fırsatlar karşılığında değişik seçenekler sunmak, her yaşam evresinde değerli ve nadir olarak
konumlandırılabilir. Üretim için gerekli olan anahtar kaynaklara düşük maliyetli erişim
sağlamak, uygulaması itibari ile zaten kaynakları zor ulaşılır hâle getirdiğinden nadir olarak
değerlendirilmelidir.
Daha önceki bölümde tanımlandığı üzere bir kaynağın rekabet avantajı yaratıp
yaratmaması değerli ve nadir olmasına bağlı iken bu rekabet avantajının sürdürülebilmesi ise
bu değerli ve nadir kaynağın ne derece kolay taklit edilip edilmeyeceği ve ne şekilde
yönetildiği ile ilgilidir. Üretim için gerekli anahtar kaynaklara ucuz erişim ve kısıtlama
sağlayabilme ve müşterilere elde edecekleri fırsatlar karşılığında, değişik seçenekler sunma
becerisi dışında diğer tüm maliyet avantajı sağlayan kaynaklar orta ve uzun vadede taklit
edilebilir. Dolayısı ile uzun vadeli ortalamanın üzeri getiri için maliyet liderliği stratejisi,
farklılaştırma stratejisine dönüştürülmeli ya da halihazırda elde buluna avantaj farklı
kaynaklar yaratmak için kullanılmalıdır.
Maliyet liderliği stratejisine temel olan kaynaklar farklılaştırma veya diğer rekabet
stratejilerine temel olan kaynaklara kıyasla farklı yönetim ve organizasyon normları
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getirmektedir. Unutulmamalıdır ki bir strateji ancak uygulanabildiği derecede iyidir. Bu
nedenle strateji organizasyon yapısı ve kontrol mekanizmaları sayesinde hayata geçecektir.
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Uygulamalar
SEVİÇİN, AHMET. "KAYNAKLARA DAYALI REKABET STRATEJİSİ
GELİŞTİRME." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15.15 (2015).
GÜRPINAR, Koray, and Mehmet Barca. "Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası
Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 2.2
(2007): 41-61.
Adlı makaleler okunmalıdır.
http://www.bafrakidem.org/kitap/kitap_icerikleri/stratejik_yonetim.pdf
ders notlarından ilgili kısım okunmalıdır.

adresindeki
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Uygulama Soruları
1. Değer nasıl yaratılır?
2. Değer zinciri analizi kapsamında değer yaratan startejiler nelerdir?
3. Maliyet liderliği ne demektir?
4. Maliyet avantajı nasıl sağlanır?
5. Maliyet avantajı ne zaman ve nasıl değer yaratacaktır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Değer kavramı üzerinden rekabet avantajının nasıl yaratılabileceği tartışılmıştır. Bu
stratejilerden “maliyet liderliği” startejisinin uygulanması, nasıl değer yarattığı ve bu yaratılan
değerin nasıl rekabet avantajına dönüştürülebileceği tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Değer zinciri modelinde işletme faaliyetlerini iki ana kategoride incelendiğini
bunlarında temel faaliyetler ve destek faaliyetler olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarak
değer zinciri faaliyetleri ile direkt ilişkisi olan “Maliyet liderliği stratejisi “ için aşağıda yazılı
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Maliyet liderliği stratejisi değer zinciri faaliyetleri boyunca maliyetlerin
aşağıya çekilmesi ve toplamda mümkün olan en düşük maliyet yapısına ulaşmayı hedefleyen
bir sistem değil fiyatların düşürülmesini hedefleyen bir sistemi temel amaç edinmiştir.
b)
Maliyet liderliği iki temel yolla sağlanır. Bir; değer zinciri aktiviteleri boyunca
iç verimlilik çalışmaları ile maliyetlerin düşürülmesi. İki; Değer yaratmayan bazı maliyet
unsurları faaliyetlerinin elimine edilmesi.
c)
Tüm
düşünülmemelidir.

faaliyetlerde

maliyetlerin

düşürülmesi

tasarruf

stratejisi

olarak

d)
Maliyet liderliğine ulaşmak için firmaları kullandıkları bir yöntemde rakiplere
göre piyasaya daha erken girip pazarda yayılmak ve öğrenme eğrisindeki verimli noktaya
daha çabuk ulaşmak.
e)
Maliyet liderliğine oynayan bir firma piyasada oluşan fiyat düzeyi belli olan bir
ürünü üretirken temelde değer zinciri aktiviteleri boyunca maliyetlerini en düşük seviyeye
çekerek katma değerini artırmaya çalışır.
2-Bir işletme maliyet liderliğine ulaşırken Destek faaliyetler ve temel faaliyetlerde
deki uygulamaları ile maliyetlerini düşürmüş ve kâr marjını artırmıştır. Aşağıda yazılı
uygulamalarda hangi seçenekte maliyetleri düşürmeye etkisi olmayan uygulama vardır?
a)

Yalı örgüt yapısı işletme giderlerini azaltır.

b)

İşletmeye mal satanlarla uzun dönem kazan kazan ilişkisini kurma maliyetleri

c)

Köy alanlarında arazi alımı yeni fabrika binalarının inşası düşük maliyettir.

azaltır.

d)
İşletme personeline ve yöneticilerine araç tahsisi yaparak kişilerin zamandan
tasarruf sağlayarak daha çok çalışması ile maliyetlerini azaltır.
e)

Üretim personelinin eğitimi savurganlığı ve fireyi önler.

3- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde maliyet avantajı yaratmanın kaynaklarından
değildir?
a)

Öğrenme ekonomisi
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b)

Ölçek ekonomisi

c)

Üretimde kullanılan anahtar kaynaklara düşük maliyetli erişim sağlamak

d)

Üretim teknoloji

e)

Çalışanlara sosyal imkânlar sağlamak, olanları iyileştirmek

4-Bir havayolu şirketi; belirli olan kalitesini bozmadan, az bilet opsiyonu kullanmaya
başladıysa-ikincil havaalanlarını ve terminalleri kullanıyorsa-uzun süreler uçan küçük
ekiplerden oluşan mürettebat kullanıyorsa-çıktı verilmeyen biletler-kısa süreli uçuşlar olması
sebebiyle küçük atıştırmalıklar ya da hiç vermiyorsa bu havayolu şirketi için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a)

Mali sıkıntı içinde olduğu

b)
Hizmet verecek personel azlığı olduğunu, personel gelirlerinin yetersiz olduğu
için eleman bulamadığı
c)
d)
uyguladığı
e)

Fiyatları düşürmek için önlemler aldığı
Maliyetleri düşürmek, rakiplere karşı avantaj sağlamak için stratejiler

Hiçbiri söylenemez

5-Bir şirkette bir kaynağın rekabet avantajı yaratması veya yaratmaması değerli ve
nadir olmasına bağlı iken bu rekabet avantajının sürdürülebilir olması hangisine bağlıdır?
a)

Şirketin Finans kaynaklarına

b)

Üretimin başarılı çalışmasına

c)

Satış teşkilatının başarılı Satış gerçekleştirmesine

d)

Rakiplerin sermaye gücüne

e)

Kolayca taklit edilip edilmeyeceğine ve ne şekilde yönetildiğine.

6. Verilen ifade doğru mudur?
Değer zinciri aktiviteleri boyunca iç verimlilik çalışmaları ile maliyetler düşürülerek
maliyet avantajı sağlanabilir.
a)doğru b)yanlış
7. Verilen ifade doğru mudur?
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Maliyet liderliği gelişen ve büyüyen pazarlardan çok olgunluğa ulaşmış ve düşüşteki
pazarlarda daha etkilidir.
a)doğru b)yanlış
8. Verilen ifade doğru mudur?
Ölçek ekonomisi ve öğrenme ekonomisi maliyet avantajı yaratan temel kaynaklardır.
a)doğru b)yanlış
9. Verilen ifade doğru mudur?
Pazar yaşam evresine bakılmaksızın maliyet liderliği uygulanabilir, ancak dikkat
edilmesi gereken maliyet avantajının kaynağıdır.
a)doğru b)yanlış
10. Verilen ifade doğru mudur?
Maliyet liderliği stratejisi pazara yeni girenler için sermaye ihtiyacını artırır.
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) a, 2) d, 3) e, 4) d, 5) e, 6) a, 7) a, 8) a, 9) b, 10) a
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7. REKABET STRATEJİLERİ: FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. REKABET STRATEJİLERİ: FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİ
7.1. Rekabet Stratejileri: Farklılaştırma Stratejisi
7.2. Farklılaştırmayı Sağlama
7.3. Ürün Özellikleri
7.4. Firma-Müşteri İlişkileri
7.4.1. İşletme İçi ya da İşletmeler Arası Bağlantılar
7.5. Farklılaştırmanın Yarattığı Değer
7.6. Organizasyon Yapısı ve Rekabet Stratejisi
7.6.1. Temel Organizasyon Yapıları
7.6.1.1. Basit Organizasyon Yapısı
7.6.1.2. Fonksiyon Temelli Organizasyon Yapısı
7.1.6.3. Karma Organizasyon Yapıları
7.6.1.4. Proje ve Matris Organizasyon Yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Maliyet liderliği haricinde en önemli rekabet stratejisi hangisidir?
2. Farklılaştırma nedir?
3. Farklılaştırma nasıl sağlanır?
4. Farklılaştırmanın değer zinciri içerisinde görünümü nedir?
5. Farklılaştırma nasıl değer yaratır?
6. Farklılaştırma ve maliyet liderliği beraber kullanılır mı?
7. Rekabet stratejileri için gerekli organizasyon yapıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Farklılaştırmayı sağlama

Rekabet stratejilerinden
farklılaştırma stratejisinin
uygulama şekillerini
örneklerle öğrenmek.

Farklılaştırmanın yarattığı
değer

Farklılaştırmanın değer
yaratması için gerekli
özellikleri DNTO
çerçevesinde incelemek.

Organizasyon Yapısı ve
Rekabet Stratejisi

Maliyet liderliği ve
farklılaştırma stratejileri için
önerilen ve gerekli
organizasyon biçimlerni
tartışmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Rekabet avantajı,



Farklılaştırma,



Organizasyon yapıları
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Giriş
Farklılaştırma stratejisinin sonucu müşterilerin gözünde “ayrı ve farklı” olan bir ürün
ya da hizmettir. Müşterilerin fark edemediği değişiklikler yalnızca iç verimliliğe yönelik ya
da maliyet avantajı sağlamaya yönelik olabilir, en kötü durumda da boşuna çabayı temsil
edeceklerdir. Farklılaştırma stratejisinin en azından bazı müşteri ihtiyaçlarını rakiplere kıyasla
daha üst düzeyde gideriyor olması gerekmektedir, bunlar: imaj, beğeni, güvenlik, statü, kalite,
güvenilirlik, konfor, stil, hizmet, nostalji, temizlik, sahip olma, farklı olma vb.
Hemen her şey farklılaştırmaya temel olabilir; müşteri ihtiyaçları sonsuzdur,
müşterilerin kendileri talep ettikleri ihtiyaçların yanı sıra hiç farkında olmadıkları ihtiyaçlar da
söz konusudur. Dolayısıyla farklılaştırmanın çıkış noktası müşteri isteklerini analiz etmek ve
dinlemek olabilir fakat yalnızca bununla sınırlı kalmamalıdır.
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7.1. Rekabet Stratejileri: Farklılaştırma Stratejisi
Herkesin yaptığından farklı uygulamalar yaparak, müşteri tercihini kendi mal ve
hizmetlerine yöneltmek farklılaştırma stratejisinin esasıdır. Farklılaştırma yalnızca işletmenin
mal ve hizmetlerindeki farklılaştırma olarak düşünülmemelidir. Mal ve hizmette
farklılaştırmadan daha çok, değer zinciri içerisindeki faaliyetlerin bir ya da bir kaçındaki iş
yapma usullerinde farklı olmayı da içerir; ürün ya da hizmetteki farklılaştırma bu sürecin
çıktısıdır. Farklılaştırma stratejisi, işletmenin değer yaratan tüm faaliyetlerinde farklılaştırma
yaparak ortalamanın üzerinde getiri sağlamaya yönelik bir rekabet stratejisidir. Farklılaştırma
stratejisi, tüketicilerin ihtiyaç ve tercihlerinin geniş bir yelpazeye yayıldığı ve standart ürün
veya hizmetlerle karşılanmasının zor olduğu durumlarda çekici olan stratejidir. Farklılaştırma
ile ilgili yaklaşımlar; tasarım ve marka ismi, teknoloji, özellikler, müşteri hizmetleri, satış
sonrası hizmetler şeklinde sayılabilir. Müşteriler üzerinde ürünlerin çekiciliğinin doğurduğu
psikolojik arzu ve isteklerde bir farklılaştırma kaynağı oluşturabilmektedir. Örneğin BMW
arabaları ile Rolex saatleri bu nitelikteki ürünler arasındadır. Bunlar, dizaynları, renkleri ve
gösterişleri ile kalite ve teknik üstünlük bakımından farklılaşabilmektedir. Ürün ve
hizmetlerde farklılaştırmanın tek bir tanımı ve “nasılı” yoktur, farklılaştırmayı genel olarak
“rakiplerin ürün ve hizmetleri ile alakasızlaştırma” olarak tanımlamak doğru olacaktır.
Müşterilerin kafasında odak işletmenin ürün/hizmetleri rakipler ile alakasız ve değişik olarak
algılanması sonucu farklılaştırma oluşmuş olur. İyi uygulanmış bir farklılaştırma stratejisi
firmaya ve markaya direkt ve dolaylı bir marka bağımlılığı oluşturur.
Aşağıdaki şekil bir işletmenin farklılaştırmaya nasıl eriştiği gösterilmiştir.
DESTEK FAALİYETLER
Firma
Altyapısı

Tüketiciler hakkında kapsamlı Tepe yönetimin firma imajını
bilgi temeli.
güçlendirmesi, şöhret
kazandırma

İ.K
Yönetimi

Yoğun programlar ile yüksek
kaliteli üretimi arttırma.

Teknoloji Ürün özelliklerini arttırarak
Geliştirme rekabet avantajı elde etmek.

Satın
Alma

İsim yapmış markalardan
parça ve ürün alarak nihai
ürünlerin imajını arttırmak.

Eğitim programları ile daha
iyi hizmet üretimi
Patenti alınmış üretim
teknolojisi ile yüksek kalitede
ürünler üretmek.

KÂR

Reklam için daha etkili
medya araçlarını ve alanlarını
kullanma.

MARJI
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ANA
FAALİY
ET

Firma içi
dağıtım
etkinleştire
n araç ve
stok
kontrolü ile
ilgili nihai
ürün
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Firmaların Farklılaştırmaya Erişim Örneği (Değer Zinciri ile)

7.2. Farklılaştırmayı Sağlama
Farklılaştırma stratejisinin sonucu müşterilerin gözünde “ayrı ve farklı” olan bir ürün
ya da hizmettir. Müşterilerin fark edemediği değişiklikler yalnızca iç verimliliğe yönelik ya
da maliyet avantajı sağlamaya yönelik olabilir, en kötü durumda da boşuna çabayı temsil
edeceklerdir. Farklılaştırma stratejisinin en azından bazı müşteri ihtiyaçlarını rakiplere kıyasla
daha üst düzeyde gideriyor olması gerekmektedir, bunlar: imaj, beğeni, güvenlik, statü, kalite,
güvenilirlik, konfor, stil, hizmet, nostalji, temizlik, sahip olma, farklı olma vb.
Hemen her şey farklılaştırmaya temel olabilir; müşteri ihtiyaçları sonsuzdur,
müşterilerin kendileri talep ettikleri ihtiyaçların yanı sıra hiç farkında olmadıkları ihtiyaçlar da
söz konusudur. Dolayısıyla farklılaştırmanın çıkış noktası müşteri isteklerini analiz etmek ve
dinlemek olabilir fakat yalnızca bununla sınırlı kalmamalıdır.
Farklılaştırmayı yaratan maddi bir unsur (ürün özellikleri, konum, vb.), maddi
olmayan bir unsur (itibar, beğeni, imaj, vb.) veya yönetsel bir yaratıcılık (farklı olmayanı
farklı algılatmak, vb.) olabilir.
Farklılaştırmanın unsurlarını üç temel kategoride toplamak mümkündür;
-

Ürün özellikleri

-

İşletme – Müşteri ilişkileri

-

İşletme içi ya da işletmeler arası bağlantılar
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Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bu farklılığın gerçekten ortalamanın üzeri
getiri sağlayıp sağlamayacağıdır, bu husus farklılığı yaratan kaynağın DNTO çerçevesi ile
incelenmesi ile mümkündür ve bir sonraki bölümde ele alınacaktır.

7.3. Ürün Özellikleri
Farklılaştırma stratejisinin en kolay hissedilebildiği ve görünür olduğu kategori budur,
üründeki katma değer kolaylıkla fark edilir. İşletmeler ürünlerinde, ürünlerin
hammaddelerinde değişiklikler yaparak müşteriler tarafından beğenilir olmayı ve tercih edilir
olmayı amaçlarlar. Ürün özelliklerinde değişiklik farklı şekillerle sağlanabilir; örneğin ürünün
teknik özellikleri değiştirilebilir (farklı hızda işlemcilere sahip bilgisayarlar) veya ürüne yeni
özellikler eklenmek suretiyle değer yaratılabilir (örneğin telefonlara kamera eklenmesi). Bir
başka yöntem ise ürünü pazara sunmadaki zamanlamadır, elbette ki bir ürünü pazara ilk defa
sunuyor olmak farklılık yaratacaktır. Kolay ulaşılabilirlik de bir farklılık unsurudur, ana cadde
üzerinde konumlanmış bir dükkan veya otoyol üzerinde konumlanmış bir benzinci örnek
olarak verilebilir.

7.4. Firma-Müşteri İlişkileri
İşletme ile müşterilerinin arasında kurduğu bağ, farklılaştırma için bir başka temeldir.
Müşteri beklentilerini, onların isteklerini dinleyerek ve özelleştirmeler sunarak bir
farklılaştırma altyapısı kurulabileceği gibi müşteri odaklı yoğun bir pazarlama kampanyası ile
örneğin sabun ya da su gibi basit bir ürüne imaj yaratılarak müşteri bağlılığı sonucu bir
farklılaştırma yaratılabilir. İşletme itibarı müşterilerin gözünde farklılık yaratan başka ve
önemli bir unsurdur; müşteriler itibarı iyi olan bir işletmeyi her zaman rakiplerine tercih etme
eğilimindedir. Örneğin çevreye duyarlı, inovatif, sosyal sorumluluk projeleri üstlenen,
müşterilerinin haklarını koruyan bir işletme standart ürünler arasında rekabet ediyor dahi olsa
farklı olarak değerlendirilecektir. Reklam faaliyetleri başta olmak üzere satış, tanıtım ve
tutundurma faaliyetlerinin tümü bu amaca hizmet eden araçlardır.

7.4.1. İşletme İçi ya da İşletmeler Arası Bağlantılar
İşletmelerin birbirleri ile ya da üçüncü partilerle kuracakları ortaklıklar, işletme
fonksiyonlarının veya iş birimlerinin kendi aralarındaki bağlantıları; dağıtım kanalları, tamir
bakım ve destek hizmetleri ile bağlantılar, ürün karmaları oluşturabilme vb. birçok işbirliği
temelli bağlantı farklılaşma yaratabilecek unsurlardandır. Bir departmanda ya da iş biriminde
geliştirilen yeni bir üretim tekniği, yeni bir iş yapma usulü veya yeni teknoloji bir elektrik
devresi vb. çıktıların işletmenin diğer departmanlarında da kullanılması; spor malzemeleri
satan bir işletmenin hayır için düzenlenen bir yarışa koşu ayakkabısı bağışlaması ve bunun
karşılığında radyoda adının duyurulması; ev mobilyası satan bir mağazanın spor eşyaları,
bilgisayarlar, beyaz eşya ve bahçe mobilyası satmaya başlaması; bir sandviç firmasının
ürünlerini benzincilerin içinde satmaya başlaması; bir otomobil yıkama işletmesinin bir
rezidans veya iş merkezinin otoparkına özel hizmet vermesi gibi birçok uygulama işletmeler
veya birimler arası bağlantılarla yaratılabilecek farklılıklara örnektir.
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7.5. Farklılaştırmanın Yarattığı Değer
Herhangi bir rekabet stratejisine temel olan kaynağın değerli, nadir, taklit edilmesi
maliyetli olması ve yönetiminin iyi yapılması gerekliliği DNTO çerçevesinin temelini
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yukarıda örneklendirilen ve farklılaştırma stratejisinde
kullanılacak olan kaynak ve unsurların da aynı özellikleri taşıması şarttır. Tanımı gereği
farklılaştırma, katma değer ortaya koymak ve nadir olanı yapmaktır. Farklılaştırma stratejisi
en çok rekabet gücünü artıracak ve işletmenin rekabet baskısından kurtulmasını sağlayacak,
aynı zamanda da ikame malların tehdidini de düşürecektir; zira farklı olarak algılanan bir
ürünün ikamesine göre tercih edilirliği standart bir ürüne kıyasla çok daha fazladır.
Farklılaştırma müşterilerin pazarlık gücünü de azaltacağından müşterilerin yarattığı tehdidi
düşürecektir, çünkü farklı olan malı müşteriler ne koşulda olursa olsun almak isteyeceklerdir.
Bu tehdidin düşmesi fiyatı yukarı çeken en önemli etkendir.
Farklılaştırma stratejisinin tedarikçilerin yarattığı tehdit üzerinde direkt ve baskın bir
etkisi yoktur. Kimi durumda firmanın farklılaştırılmış ürünleri ve hizmetleri sayesinde elde
ettiği itibar yüzünden tedarikçiler o firma ile çalışmak için çabalayacak ve pazarlık güçlerini
azaltacaklardır. Kimi zaman ise farklılaştırılmış ürün ya da hizmeti üretebilmek için gereken
hammadde nadir bulunacağından tedarikçiye bağımlılık artacak ve tedarikçilerin yarattığı
tehdit yükselecektir.
Daha önce de değinildiği gibi farklılaştırmanın birçok yöntemi vardır ve her şey bir
farklılaştırma unsuru olabilir. Pazar hayat eğrisi kapsamında farklılaştırma stratejilerinin
uygulamaları da değişiklik gösterebilir. Bölünmüş bir endüstride “markalaşma” uygulaması
farklılığı yaratan en önemli kaynaktır. Ürünün özelliklerinde değişiklik yapılamayan
durumlarda marka adı ön plana çıkarılarak farklılaştırma yapılmış olur; marka kurumun
itibarının, imajının, güvenilirliğinin, kalite algısının, kattığı prestijin vb. taşıyıcısı olduğundan
ürüne de katma değeri olacaktır. Fakat unutulmamalıdır ki markalaşma ciddi ve uzun vadeli
bir pazarlama faaliyetinin ürünüdür ve çok maliyetlidir.
Gelişmekte olan pazarlarda en etkili strateji ise ilk giren avantajını kullanmaktır. İlk
giren olarak hem farklı algısını ilk yaratan hem de en büyük pazar payını kapan işletme olma
şansı büyüktür. Olgunluk evresindeki pazarlar için ise artık ürünlerde değişiklik yapmak
zordur, müşteri portföyleri ve beklentileri oturmuştur, pazar doygunluğa ulaştığından artık
kazanılacak müşteriler rakiplerin müşterileridir. Bu pazarlarda ürünlerde iyileştirmeler ve
geliştirmeler yapmak; ürüne katma değer yaratmak üzere hizmetleri geliştirip iyileştirmek ve
garanti, servis, tamir-bakım gibi katma değerlerle ortaya çıkmak etkili stratejilerdir. Gerileme
ve düşüşteki pazarlarda bir daralma söz konusudur, yeni müşteri yakalamak çok zordur ve
olan müşteriler de azalmaktadır. Dolayısıyla burada en uygun strateji bir niş pazar bularak bu
pazara odaklanmak suretiyle farklılıklarla belirli bir müşteri grubunu kazanmaya çalışmaktır.
Bu noktada kaynak temelli yaklaşımın üzerine kurulmuş olan “fırsat modelinden”
bahsetmek doğru olacaktır. Fırsat modeli çevredeki fırsatların analitik olarak araştırılmasını
öneren ve stratejistleri harekete geçirerek stratejik kararlar almalarına yardımcı olmaya
çalışan bir modeldir. Fırsat modeli, temelini mikroekonominin bir dalı olan “Sanayi
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Organizasyonu”ndan (Industrial Organization) almıştır. Sanayi organizasyonu teorisi basit
içeriği ile mükemmel rekabet piyasalarını ve bu piyasadaki aktörleri, işlem maliyetleri, kısıtlı
bilgi erişimi varsayımı ve pazara giriş engelleri faktörleri ile mükemmel olmayan rekabet
piyasalarını inceler. Stratejik yönetimdeki fırsat teorisi ise yukarıda bahsi geçen mükemmel
ve mükemmel olmayan rekabet koşullarında işletmelerin çevrelerindeki fırsatları, ellerindeki
kaynakları kullanarak ne derece ve nasıl değerlendirmeleri gerektiğini açıklamaya çalışır.
Fırsat modeline göre işletmeler dış çevrelerini iyi analiz ederek fırsatları belirlemeli ve
ellerindeki kaynakları farklılaştırarak pazarda rekabet üstünlüğü elde etmelidir. Fırsat modeli,
işletmelerin ortalamanın üzerinde getiri sağlayacak cazip bir sektör bulması ve burada
rekabetçi stratejileri kullanarak amacına ulaşmasını önermektedir. Dolayısıyla adından da
anlaşılacağı üzere çevredeki fırsatlara dayalı, rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik proaktif
bir yaklaşıma sahiptir.
Fırsatları görmek ve bunlardan faydalanmak bir yetenektir. Bu bahsi geçen fırsatlar
birçok şekilde ortaya çıkabilir. Örneğin bir giyim firması için ortaya yeni çıkan bir trend veya
yeni bir moda fırsat olabilir, bu fırsatı yakalamak ve faydalanmak fırsat modelinin bir
çıktısıdır. Kaynak yaklaşımı ile birlikte değerlendirildiğinde işletme orta ve uzun vadede
moda fırsatlarını yakalayan bir işletmeden, modayı ve trendleri belirleyen bir işletmeye dahi
dönüşebilir. Sosyal nedenler (organik gıda, adil ticaret, hayvanlara duyarlı ürünler vb.),
hükümet politikaları (hibrit arabalar, güvenlik cihazları, kentsel dönüşüm yatırımları vb.),
ekonomik veya sosyo ekonomik koşullar gibi tüm çevresel etmenler kimi zaman fırsat kimi
zaman tehdit doğururlar. İşletmeler sürekli bir biçimde fırsatları analiz etmeli ve
faydalanmalıdır.
Farklılaştırma kaynağının tanımı itibari ile nadir ve değerli olması gerekliliği vardır,
eğer bir ürün/hizmet farklı ise yeterince nadir olduğunu söylemek doğru olacaktır. Burada
önemli olan farklılığın ölçütüdür. Farklılık müşteriler tarafından atfedilen bir özelliktir, yani
bir işletmenin ürün ya da hizmetlerinin farklı olduğunu iddia etmesi onları farklı yapmaz,
önemli olan müşterilerin tercihleridir. Farklılaştırılmış bir ürün/hizmetin kanıtı müşteri
tercihidir ve müşteriler bu tercihlerini satın almada artış ve yüksek bedel ödemeyi kabul
etmeleri ile göstereceklerdir. Bu noktadan sonra DNTO çerçevesinin de öngördüğü üzere bu
farklılaştırmanın sürdürülebilirliğini sorgulamak, bir başka deyişle taklit edilebilirliğini ve
yönetimini değerlendirmek gerekecektir.
Farklılaştırma stratejisinde rakibi taklit edip etmeme kararı tamamen maliyetler ile
ilgilidir. Eğer rakipler odak işletmenin farklılaştırılmış ürününü/hizmetini taklit etmenin çok
maliyetli olduğunu düşünüyor ise açıkça taklit etmemeyi seçeceklerdir. Bu noktada
farklılaştırmanın kaynağı önem kazanmaktadır; genellikle en çok karşılaşılan farklılık türü
olan ürünün özelliklerini değiştirmek ya da yeni özellikler eklemek suretiyle (saate alarm
eklemek, telefonlara kamera koymak, TV’lere işletim sistemi yükleyerek akıllı TV yapmak
vb.) uygulanan farklılaştırma stratejisinin taklidi hem kolay hem de düşük maliyetlidir.
Genellikle taklit edilmesi maliyetli olan farklılaştırma unsurları: birimler arası bağlantılar,
konuma dayalı farklılık, itibar, imaj, marka değeri, dağıtım kanalları, hizmet ve destek
faaliyetlerindeki farklılaştırma vb. olarak sayılabilir. Bunların dışında maliyetli olması
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muhtemel olarak değerlendirilen farklılaştırma unsurları ise: ürün karmaları oluşturma,
karmaşık ve teknolojik ürünler/hizmetler, diğer firmalar ile kurulan bağlantılar ve işbirlikleri,
ürünlerde/hizmetlerde kişiselleştirme (customization) imkanı, müşteri odaklı pazarlama
faaliyetleri vb.dir.
Bazı farklılaştırma örnekleri:
Apple firması son zamanlarda farklılaştırılmış ürünleri ile ortalamanın çok üzerinde
kârlılık yakalamıştır. Ipod ile mp3 çalar pazarına kattıkları yenilik ile başlayan bu süreç
ipod’un dokunmatik versiyonlarının piyasaya çıkması ile hız kazanmıştır. Bu hıza en büyük
ivmeyi ise iphone markalı ürünü ile katmışlardır. Dokunmatik ekranlı telefonların aksine
Iphone pazara hız ve işletim sistemi ile farklılık getirmiştir. Pazarı yaratan olmanın avantajını
iyi değerlendiren Apple ürünlerinin taklit edilebileceğinin farkına varmış ve telefonlarını
tercih edilir kılacak olan ve yazılımcıları da iphone için programlar, videolar vb. ürünler
satmaya teşvik eden Appstore ve Itunes platformlarını yaratmıştır. Bu platformlar ve
ürünlerinin dizaynındaki farklılık sayesinde bir numaralı telefon satıcısı konumuna
yerleşmiştir. Bu rekabet avantajını sürdürülebilir kılan ise sürekli bir biçimde uyguladığı
konumlandırma ve pazarlama stratejileridir. Samsung firması telefon sektörüne sonradan giriş
yapmasına rağmen Apple firmasını en çok zorlayan işletme olmuştur. Samsung bu başarısını
Apple’ın ayağına basmayarak yakalamıştır, Apple Iphone’un hitap etmediği müşterileri hedef
almış ve daha büyük telefonlar üretmiştir; ayrıca Android işletim sistemi sayesinde Apple’ın
basit ve yalınlaştırılmış arayüzünü reddederek daha karmaşık ve kişiselleştirilebilir bir altyapı
oluşturmuştur. Bu sayede kendini daha üst düzey kullanıcı olarak adlandıran zümreye hitap
etmeyi başarmıştır.
Amerika Birleşik devletlerinde Yellow Tail şirketi insanların bira tercihlerini
incelemiş ve biranın içeriğinden çok lezzetine önem verdiklerini fark ettikten sonra
şaraplarının içindeki üzümlerin insanların çoğu açısından bilinmediğini veya önemli
olmadığını değerlendirerek şaraplarının üzerine yalnızca renklerle ayrıştırma yapmıştır. Bu
şekilde müşterilerin seçimlerini kolaylaştırarak tercih edilir bir hal almıştır.
Starbucks firması müşterilerin kahveyi ev ortamında içmeyi tercih ettiklerini
araştırmaları sonucu öğrenmiş ve mağazalarını ev ortamı benzeri dizayna çevirmiştir. Rahat
koltuklar, geniş masalar, ücretsiz internet, elektrik kullanımı sağlamıştır. Garson mantığını
kaldırmış ve müşterilerin dilediklerince, hatta alışveriş yapmaksızın mağazalarında oturup
vakit geçirebilecekleri bir servis tarzı tasarlamak suretiyle kahveden çok, kahve hizmeti
sağlayan ev deneyimini pazarlayarak farklılaşmıştır.
Harley-Davidson motosiklet üreten bir firmadır, fakat motosikletten çok bir yaşam
tarzı pazarlayan bir işletme olarak kendini konumlandırmıştır. Harley logolu kıyafetler, botlar,
çantalar vb. ile ortalamanın üzeri getiri sağlamıştır.
İsveç menşeili IKEA müşterilerine ucuz ürünleri, hızlı ve standartlaşmış şekilde
görselleştirerek sunmuştur, müşterilerine kendi montajlarını kendileri yaparak maliyet
avantajı sağlama seçeneğini sağlamıştır, “evinizin herşeyi” sloganıyla devasa mağazalarında
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irili ufaklı her türlü ev ürününü sunarak değer yaratmıştır, yine mağazalarında yer alan IKEA
restoranları ile müşterilerin mobilya satın alırken uzun vakit geçirmelerini katlanabilir kılmayı
bilmiştir, uzun süreli ve kolay garanti sistemi ile müşterilerinin memnuniyetini artırmayı amaç
edinmiştir. Tüm bu unsurlar sayesinde iki ayda teslim yapan, az seçenek sunan mobilya
şirketlerinden farklılaşarak rekabet avantajı kazanmıştır.
Inditex (Zara), son moda ürünleri, en kısa zamanda, uygun fiyatlarla genç müşteri
kitlesine ulaştırarak rekabet etmektedir. Şirketin tedarik zinciri stratejisi de bu genel stratejiyi
çok iyi destekler durumdadır. Yıllık yaklaşık 1.6 milyar dolar toplam satışı olan Zara’nın 29
ülkede, yaklaşık 450 mağazası vardır. Zara’nın kurucusu Ortega, kıyafetin ekmek veya meyve
gibi belli bir sürede tüketilmesi gereken bir tüketim aracı olacağını öngörerek stratejisini buna
göre belirlemiştir. Bu strateji sonucunda ise Zara’nın satışları yılda ortalama yüzde 25, karı
yüzde 10 artmıştır. Ayrıca, şirket her yıl yüzde 30 büyümektedir. Zara’nın her mağazasına
yılda iki defa toplu teslimat yapılmaktadır. Cumartesi siparişi verilen bir ürün, pazartesi
mağazaya iletilebilecek şekilde dizayn edilmiş bir sistem kurulmuştur. Zara, müşterisinin
isteklerini hızlı yerine getirmekle kalmamakta, kısa zamanda farklı ürün seçenekleri de
sunmaktadır. Bu stratejileri ile Zara perakende tekstil sektörünün en büyük rekabet avantajını
yakalamış şirketlerindendir.
Ülkemizde Biletix işletmesi biletlerin satışını tek çatı altına toplamak suretiyle bir
aracı kurum oluşturmuştur, kârlarını sattıkları biletlerin belirli yüzdesinden kazanan firma
müşterilere tüm etkinliklere tek çatı altından ulaşma imkanı sağlayarak yarattığı kolaylık
doğrultusunda farklılaşarak rekabet avantajı kazanmıştır. Benzer şekilde Yemeksepeti.com
sitesi kolay ara-yüzü ile yemek siparişi sistemine yeni bir anlayış getirmiş ve telefonla
siparişin aksine müşterilerin bölgelerine hizmet veren tüm restoranları ve onların menüleri
görerek, acele etmeden sipariş vermelerini sağlayarak farklılık yaratmıştır. Ülkemizden bu iki
örnek aslında rekabet stratejisinin sürdürülebilirliği ile ilgili kaygılara en iyi örneklerdir. Bu
iki işletmeninde ürünlerinin taklit edilmesi hem kolay hem az maliyetlidir; ancak hem pazara
ilk giren olma avantajını iyi kullanmaları hem de yüksek hizmet kalitesi sağlamaları ile
müşteri memnuniyetini ve bağlılığını kazanmaları sayesinde, itibarlı birer işletme hâline
geldiklerinden sürdürülebilir rekabet avantajı yakalamışlardır. Verdiğimiz bu örneğin aksine
ülkemizde kurulan fırsat siteleri, arkalarına güçlü uluslararası sermayeyi almış olanlar dahi,
taklit ve klon sitelerin artması, anlaşmaların iyi yapılamaması, alınan fırsatlardan müşterilerin
memnuniyetsiz kalması vb. birçok hatalı strateji ile elde ettikleri büyük rekabet avantajını
kaybetmişlerdir. Çünkü yakaladıkları rekabet avantajı, taklit edilebilirlikleri yüzünden hızlı
bir şekilde ortadan kalkmıştır. Daha kötüsü taklitlerin kalitesizliği yüzünden sektöre olan
güven kaybolmuş ve tüm sektör hayat eğrisinin sonuna hızla yaklaşmıştır; taklit ve kopya
sitelerin yaptıkları düşük komisyonlu anlaşmalar yüzünden kârlılık da hayli düşmüş, başlarda
%50 olan komisyonlar sonraları %5’lere kadar inmiştir.
Tchibo’nun dünyadaki tüm mağazalarında, kişisel tüketime uygun öğütülmüş kahve,
hazır kahve ve çekirdek kahve; Kahve Barı ve her hafta değişen temaların bulunduğu gıda dışı
ürünler olmak üzere üç ayrı bölüm yer almaktadır. Tchibo mağazalarında özellikle dikkat
edilen bir husus da çalışanların üzerlerinde mutfak giysileri olan hamarat ev hanımları gibi
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olmalarıdır, böylece tüketicinin kendisini evindeymiş gibi hissetmesi düşünülmüştür. Her
hafta yeni bir tema ile de pazarlama anlayışını canlı tutmakta ve müşterilerine değişik fırsatlar
sunarak merak uyandırmaktadır. Tchibo’nun sunduğu ürünler standarttır ancak bu ürünleri
sunuş şekli ve bu sunumun arkasında yatan ve sürekli canlı tutan yaratıcılık, işletmenin
değerli, nadir, taklit edilmesi zor ve iyi yönetilen yeteneğini oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere
farklılaştırmanın tek bir nasılı yoktur, ancak tüm örneklerden de anlaşılacağı üzere
farklılaştırmanın yolu yeni bir şeyler yapmaktan geçmektedir.

7.6. Organizasyon Yapısı ve Rekabet Stratejisi
Organizasyonlar ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır ve uygulaması insanlık tarihi kadar
eskidir. Organizasyon iki veya daha fazla bireyin ortak bir gaye için çalışmaları hâlinde
aralarındaki ilişkilerde yaratılmış olan bağlardır (C.Barnard), işletmeyi işlemesi için gerekli
olan malzeme, tesisat, sermaye ve personel gibi maddi ve sosyal unsurlarla donatmak
anlamına gelir (H.Fayol). Organizasyon geniş tanımıyla; işletmede mevcut gücün etkili,
sistemli, olumlu ve koordine bir biçimde kullanılabilmesi ve bireylerin veya grupların
görevlerini en iyi şekilde yapabilmesi amacıyla; tüm kaynakların en az maliyetle, en iyi verim
ve en fazla tatmini sağlayacak şekilde, ahenkli olarak düzenlenmesi anlamına gelmektedir.
Organizasyonun bu tanımı bir işletmede yapılacak işin belirlenmiş görevlere bölünmesi ve bu
görevlerin en elverişli şekilde yerine getirilebilmesi için uygun nitelikteki kişilere verilmesini
öngörür; yapının düzenlenmesi maliyetleri düşürücü ve verimliliği artırıcı bir etkendir.
Organizasyon yapısı işletmelerin büyüklüğüne, çalışma dalına, gelişme planlarına,
dağıtım kanallarına vb. özelliklerine göre farklılık arz eder. Dolayısıyla her strateji
beraberinde farklı organizasyon yapısı gerekliliği getirecektir. Organizasyon yapılarının
oluşturulmasında amaç fonksiyonel uzmanlaşmadan faydalanmak, denetimi ve iletişimi
kolaylaştırmak, koordinasyonu artırmak ve harcamaları azaltmaktır.

7.6.1. Temel Organizasyon Yapıları
7.6.1.1. Basit Organizasyon Yapısı
Patron merkezli yapılardır, karar merkezden dağılır ve küçük işletmeler için uygundur.
Kararların çok hızlı alınmasına ve hızlı uygulamaya ve esnekliğe imkan verir. Ancak işletme
büyüdükçe tek kişinin bütün işleri yürütmesi imkansız hâle gelecektir. Genellikle yeni
kurulmuş veya küçük ölçekte kalmış işletmeler için veya karmaşık olmayan daha küçük çaplı
işler için uygundur.

7.6.1.2. Fonksiyon Temelli Organizasyon Yapısı
Aynı nitelikteki görevlerin bir araya getirildiği yapıdır. Fonksiyonel uzmanlaşmaya
dayalı bir yapılandırma söz konusudur ve her departman yöneticisi sadece ilgili faaliyetlerden
sorumludur. Fonksiyonel uzmanlığa imkan verdiğinden ötürü etkinlik ve verimliliği artırır,
maliyetleri düşürür. Fonksiyonlar içi koordinasyon ve iletişim kanallarını basitleştirir,
anlaşılır hâle getirir ve hızlandırır. Ancak bu yapı fonksiyonel bakış açısı yarattığından
kişilerin yalnızca kendi işi açısından bakmalarına neden olabilir ve fonksiyonel amaçların
işletmenin genel amaçlarının ötesine geçmesine sebep olabilir. Departmanlar içi haberleşme
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hızlı ve iletişim güçlü iken departmanlar arası haberleşme ağır işler ve çevreden alınan
bilginin işletme içerisinde yayılması genellikle bu nedenle zorlaşır. Hiyerarşik kademe sayısı
fazladır, kararların yukarıdan aşağıya ve önerilerin aşağıdan yukarıya hareketi zaman alır. Bu
tip yapılarda en büyük yük “Genel Müdür (CEO)” pozisyonundadır, ve kurumsal düzeyde
bakış açısına sahip tek yönetici ve dolayısıyla stratejinin yayılması ve fonksiyonlar arası
koordinasyondan sorumlu kişi CEO’dur. Aşağıda örnek bir fonksiyonel yapı görülmektedir:
Genel Müdür

Muhasebe M.

PazarlamaM.

Üretim M.

7.6.1.3. Karma Organizasyon Yapıları
Karma organizasyon yapıları belirli boyutu aşmış işletmeler için anlamlı hâle
gelmektedir. Coğrafi açıdan çok yayılmış işletmeler, birçok büyük çaplı müşteriye hizmet
veren işletmeler veya 24 saat temeline dayalı çalışan işletmeler genellikle karma yapıda
kurgulanırlar. Her üst ayrımın altında fonksiyonel ayrı bir yapılanma da mevcuttur. Belirli
boyutlara ulaşmış işletmeler için koordinasyonu ve yürütme fonksiyonunu kolaylaştırıcıdır,
birimler kendileri içerisinde organizasyonlar gibidir. Farklı coğrafyalara, müşterilere
odaklanmayı ve özel isteklere uyum sağlamayı sağlar; kontrol faaliyetini kolaylaştırır. Ancak
yöneticilerin “imparatorluk kurma” eğilimleri ve faaliyetlerini sürekli olarak geliştirerek güç
kazanma istekleri denetlenmelidir. Merkezden yürütülen faaliyetler ile bölge faaliyetlerinin
koordinasyonu zorlaşır, dolayısı ile yetkin ve üst düzey yöneticiler gerektirecektir; en önemli
dezavantajı da bu durum yaratacaktır. Organizasyon yapısındaki bu kalifiye yönetici ihtiyacı
maliyetleri ciddi derecede yukarı çekecektir, unutulmamalıdır ki bir beyaz yakalının ortalama
maliyeti bir mavi yakalıya kıyasla 10-100 kat arasında fazla olabilir. CEO’nun en büyük
görevi büyük yapıyı bir arada tutarak koordinasyon için çaba göstermektir. Aşağıda karma
organizasyon yapılarına çeşitli örnekler yer almaktadır:
Baskan

A Urünü/Bölgesi/Projesi

B Ürünü/Bölgesi/Projesi

Başkan

C ürünü/Bölgesi/Projesi

Muhasebe Pazarlama Üretim Muhasebe Pazarlama Üretim Muhasebe Pazarlama Üretim

B Ürün/Proje A Ürün/Proje Muhasebe Pazarlama

M P

Ü

M P

Ü

A

Üretim

B C
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7.6.1.4. Proje ve Matris Organizasyon Yapısı
Proje ve matris organizasyon yapıları her boyutta işletme için uygun yapılardır. Proje
organizasyonu belirli bir görevi, belirli bir zaman içerisinde yapmak üzere farklı birim yada
departmanlardan gelen kişilerin bir araya gelmesini ve iş tamamlanınca yapının dağılmasını
öngörür. Dolayısıyla proje organizasyonlar geçici yapılardır. Genellikle fonksiyonel, karma
yapıların altında oluşturulur ve görev tamamlanınca dağılırlar. Matris organizasyon yapısı bu
oluşumun bir adım ötesindedir; sürekli projeler gerçekleştiren mühendislik ve mimarlık
şirketleri, hastaneler vb. işletmelerde görülmektedir. Matris yapı, proje organizasyon
yapılarına göre daha dinamiktir, astların ve yöneticilerin bir projeden diğerine mobilizasyonu
söz konusudur; özetle bir projede bir görevi yerine getiren personel başka bir projede de görev
alabilmektedir. Matris bölümlendirme, karma organizasyon yapılarındaki sayıca fazla yönetici
ihtiyacı dezavantajını ortadan kaldırır; insan kaynağının verimli kullanımını sağlar ancak bu
insan kaynağı kalitesinin son derece yüksek olması gerekmektedir, kalite gerekliliğinin yanı
sıra iletişim ve işlerin koordinasyonu konusunda eğitim şarttır. Yaratıcılık ve takım esaslı
çalışma gerektiren tüm işler daha verimli ve etkili olarak yerine getirilecektir; matris yapı
dolayısıyla çevreye daha uyum sağlayabilen, esnek ve uyumcul bir işletme sağlanmış
olacaktır. Fakat matris yapının korunması ve koordine edilmesi çok zordur, çapraz
fonksiyonel ilişkiler nedeniyle yapının kural ve kaidelerle yönlendiriliyor olması
gerekmektedir; aksi takdirde matris yapı fonksiyonel organizasyon yapısına dönüşme
eğilimindedir. Matris organizasyonlarda yetkinin kaynağı pozisyonun kendisi değil bilgi ve
uzmanlıktır.
Birden çok proje olması nedeniyle bir astın birden çok yöneticiye bağlı olması
gerekecektir, bu da emir komuta zincirinde aksaklıklara neden olabilir; dolayısıyla üst
yöneticiler arasında çatışma ve güç dengesizlikleri doğması muhtemeldir. Sorun çözümü için
gerekli toplantılar iş zamanını artırır. Yapının korunması, yürütülmesi ve koordinasyonu için
ciddi zaman ve maliyet harcamak gerekecektir. Aşağıda matris organizasyon yapısına
örnekler yer almaktadır:
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Yukarıdaki ilk şekilde “A,B,C” harfleriyle farklı projeler temsil edilmektedir, bu yapı
proje temelli yapılanma ile fonksiyonel yapının matrisleşmesiyle elde edilmiştir. İkinci örnek
ise ürün temelli ve fonksiyon temelli organizasyon yapılarının matrisleşmesine örnektir.
Stratejiler farklı organizasyon yapısı gerekliliklerini beraberinde getirirler. Basit
organizasyon yapıları daha çok yeni kurulan işletmelerde, hayat evresinin henüz başındaki
pazarlarda kendiliğinden ortaya çıkan yapılardır. Pazardaki talebin ve gerekliliklerin artması
ile bir süre sonra sürdürülemez hâle gelirler. Bu aşamada genellikle seçilen yapı fonksiyonel
organizasyon yapısıdır, zira bu yapı hem kurulması hem korunması açısından en kolay
olanıdır. Fonksiyonel yapı diğer karmaşık yapılarak kıyasla ciddi maliyet avantajı sağlar,
kontroller verimlilik doğrultusundadır ve etkili çalışma amaçlanır, merkezi ve hızlı karar alan
bir yönetim söz konusudur; dolayısıyla maliyet liderliği stratejisi için en destekleyici yapı
olarak karşımıza çıkar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken fazla hiyerarşik basamaktan
kaçınmak ve bilgi akışının hızlanmasını sağlamaktır; yapılamadığı durumda faydadan çok
zarar verecektir. Pazar hayat evresinde ilerledikçe işletmeler genellikle büyüyecektir ve
büyüyen işletmeler için karma yapılar ortaya çıkacaktır.
Farklılaştırma stratejisi ise yaratıcılık gerektirir, yaratıcılık için esnek ve çaprazfonksiyonel (fonksiyonların iç içe geçtiği) bir organizasyon yapısı gerekmektedir, maliyetler
ikinci sıradadır. Esneklik, genişletilmiş iş tanımları, risk almayı ve yaratıcılığı teşvik edici
yönetim tarzı, resmi olmayan iletişim ağları ve öz-kontrol (self-control) gibi unsurlar
farklılaştırma stratejisini destekler. Bu koşullar göz önüne alındığında matris organizasyon
yapısı farklılaştırma stratejisi için en uygun yapıdır.
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Uygulamalar
Türkiye’nin ilk 10 işletmesinin web sitelerine girerek organizasyon şemalarını
inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’nin ilk 10 işletmesinin stratejileri ile organizasyon şemaları ne derecede
uyumludur?
2. Farklı birşeyler yapmak, yani farklılaştırma işletmenin hangi fonksiyonlarında
uygulanabilir?
3. Tekstil, otomotiv ve inşaat sektörlerinde farklılaştırma nasıl gerçekleştirilebilir?
4. Farklılaştırma ve maliyet liderliği beraber kullanılabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, farklılaştırma stratejisinin güümüz işletmeleri için önemi,
farklılaştırmanın nasıl yaratılabileceği örnekler ile değerlendirilmiştir. Ayrıca rekabet
stratejileri için uygun organizasyon yapılarına grafikler ile örnekler verilmiş ve tanımlamalar
yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Bir işletmenin ürün veya hizmette farklılaşmaya ulaşması için aşağıdakilerden
hangisinin önemi yoktur?
a)

Eğitim programları ile daha iyi hizmet üretmek

b)

Düşük oranda hatalı ürün ile tüketici tatminini artırmak.

c)

Yüksek kalitede yedek parça temini

d)

Şirket personelinin sosyal aktivitelere katılımını sağlamak

e)

Tepe yönetimin firma imajını güçlendirmesi, şöhret kazandırma

2-Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırmanın unsurlarından değildir?
a)

Ürün özellikleri

b)

Personel ücretlerinin iyileştirilmesi

c)

İşletme ve müşteri ilişkileri

d)

İşletme içi ve ya da işletmeler arası bağlantılar

e)

Hiçbiri

3-Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırmanın etkilerinden değildir?
a)

Farklılaştırma katma değer ortaya koymak ve nadir olanı yapmaktır.

b)

İkame malların tehdidini düşürür.

c)

İşletme daha fazla rekabet baskısı duyacaktır.

d)

Müşterinin pazarlık gücünü azaltacaktır. Bu da fiyatların yukarı çekilmesini

e)

Farklı malları müşteri daha çok talep edecektir.

sağlar.

4-İşletmelerde uygulanan temel organizasyon yapılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a)
Fonksiyonel organizyon yapısı –Aynı nitelikteki görevlerin bir araya getirildiği yapıdır. Her
departman yöneticisi kendi bölümünden sorumludur.
b)
Karma organizasyon yapısı-Belirli boyutu aşmış işletmeler içindir. Her üst ayrımın
altında fonksiyonel ayrı bir yapılanma mevcuttur.
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c) Matris organizasyon yapısı sadece büyük işletmeler için uygundur ve görev bitiminde
bir araya gelen yapılar dağılmaz.
d)

Basit organizasyon yapısı –Patron merkezli yapıdır kararlar merkezden dağılır.

e)

Hepsi

5-Farklılaştırma stratejisi yaratıcılık gerektirir, yaratıcılık için esnek ve çaprazfonksiyonel bir organizasyon yapısı gereklidir. Maliyetler ikinci sıradadır .Esneklik
,genişletilmiş iş tanımları risk almayı ve yaratıcılığı teşvik edici yönetim tarzı, resmi olmayan
iletişim ağları ,öz kontrol gibi unsurlarda farklılaşma stratejisini destekler.
Bu tanım hangi organizasyon yapısına uymaktadır?
a)

Basit organizasyon yapısı

b)

Fonksiyon temelli organizasyon yapısı

c)

Proje ve matris organizasyon yapısı

d)

Karma organizasyon yapıları

e)

Hiçbiri

6- Verilen ifade doğru mudur?
Farklılaştırmanın en belirgin olduğu kategori işletme-müşteri ilişkilerinde yapılan
farklılaştırmadır.
a)doğru b)yanlış
7- Verilen ifade doğru mudur?
Farklılaştırma stratejisi, farklı olanı yapmak olduğundan her zaman stratejik rekabet
avantajı yaratır.
a)doğru b)yanlış
8- Verilen ifade doğru mudur?
Organizasyon iki veya daha fazla bireyin ortak bir işi yapmak üzere bir araya geldiği
her durumda görülür.
a)doğru b)yanlış
9- Verilen ifade doğru mudur?
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Yapısı itibariyle
organizasyonlardır.

en

karmaşık

organizasyon

yapıları

fonksiyon

temelli

a)doğru b)yanlış
10- Verilen ifade doğru mudur?
Fonksiyon temelli organizasyon yapısı, matris yapıya kıyasla daha fazla maliyet
avantajı yaratır.
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) d, 2) b, 3) c, 4) c, 5) c, 6) b, 7) b, 8) a, 9) b, 10) a
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8. DİĞER REKABET STRATEJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. DİĞER REKABET STRATEJİLERİ
8.1. Odaklanma Stratejisi
8.1.1. Odaklanmış maliyet liderliği
8.1.2. Odaklanmış farklılaştırma stratejisi
8.2. Arada Sıkışıp Kalmak
8.3. Bütünleşik Maliyet Liderliği ve Farklılaştırma Stratejisi
8.4. Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisi
8.4.1. Savunmacı strateji (Defenders)
8.4.2. Atılgan strateji (Prospector)
8.4.3. Analizci strateji (Analyzer)
8.4.4. Tepkici strateji (Reactor)
8.5. Mintzberg’in Farklılaştırma Stratejisi
8.6. Wright, Pringle ve Kroll’un Jenerik Stratejileri
8.7. Venkatraman’ın Rekabet Stratejisi Sınıflandırması
8.8. Utterback ve Abernathy’nin Sınıflandırması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Maliyet liderliği ve farklılaştırma dışında rekabet stratejisi sınıflandırmaları
nelerdir?
2. Dar bir pazara odaklanarak nasıl rekabet avantajı sağlanabilir?
3. Odaklanma ile maliyet liderliği veya farklılaştırma ne derece birlikte kullanılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Odaklanma stratejisi

Odaklanarak rekabet
avantajı nasıl yakalanır
öğrenmek.

Arada sıkışıp kalmak

Arada sıkışıp kalmanın
işletmeler için zararlarını
tartışmak.

Bütünleşik maliyet liderliği
ve farklılaştırma stratejisi

İki temel rekabet stratejisinin
birlikte nasıl
kullanılabileceğini tartışmak.

Miles ve Snow’un rekabet
tipolojisi

Miles ve Snow’un Rekabet
Tipolojisi

Mintzberg’in farklılaştırma
stratejisi

Mintzberg’in Farklılaştırma
Stratejisi

Wright, Pringle ve Kroll’un
jenerik stratejileri

Wright, Pringle ve Kroll’un
Jenerik Stratejileri

Venkatraman’ın rekabet
stratejisi sınıflandırması

Venkatraman’ın Rekabet
Stratejisi Sınıflandırması

Utterback ve Abernathy’nin
sınıflandırması

Utterback ve Abernathy’nin
Sınıflandırması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Giriş
Maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejileri işletmelerin rekabet avantajı yakalamak
üzere kullandıkları temel stratejilerdir, ancak bu stratejilerin dışında işletmelerin niş bir pazara
odaklanarak rekabet avantajı sağladığı da görülmektedir. Ayrıca farklı akademisyenler
rekabet stratejilerine farklı yaklaşımlarda bulunmuş ve iki ana stratejinin daha derinlemesine
ve daha kapsamlı ayrımını yapmışlardır.
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8.1. Odaklanma Stratejisi
Odaklanma stratejileri, düşük maliyet ve dar müşteri kesimi için yapılan maliyet
odaklı stratejisi ile farklılaştırma ve dar müşteri hedefinden meydana gelen farklılaştırma
odağı stratejilerinden oluşmaktadır. Bu iki stratejinin de amacı rekabet avantajı sağlamak ve
bunu sürdürebilmektir. Diğer stratejilerden oldukça farklı olan odaklaşma stratejilerinin ortak
özelliği dar müşteri hedefi içinde olmayı amaç edinmeleridir. Odaklanma genellikle genel
müşteri portföyünden bir demografik özelliğin seçilmesi ve bu demografik özelliğe yönelik
stratejilerin geliştirilmesini ifade etmektedir. Gelir grupları (zengin, düşük gelirli vb.),
cinsiyet, yaş grupları (gençler, bebekler, hamileler), hobiler (spor, resim, müzik vb.), fiziksel
özellikler (solaklar, çok uzun, kısa, kilolu veya zayıflar) gibi tüm özellikler bu demografik
ayrımlar içerisine girmektedir.

8.1.1. Odaklanmış Maliyet Liderliği
Dar müşteri hedefine odaklanıp niş üyelerine rakiplerinden daha az maliyetle hizmet
vererek rakiplerle mücadele etmeye dayanan bir stratejidir. Eğer bu strateji toplam maliyetten
taviz vermeyi gerektirmiyorsa, düşük maliyete dayalı odaklanma stratejisi uygulanmaktadır.
Örneğin IKEA, düşük maliyete dayalı odaklanma stratejisini başarılı bir şekilde
uygulayan küresel bir firmadır. İşletmenin düşük maliyetle çağdaş tarzda mobilya almak
isteyen genç insanlara odaklandığını ve maliyeti düşürmek için bir dizi uygulamalar yaptığını
söylemek doğru olacaktır. Doğrudan tedarikçinin kendisi ile çalışarak aracıları devreden
çıkarması, lojistikte paketleme sistemleri geliştirerek fazla yer kaplamayacak şekilde
ürünlerinin dolaşımının sağlanması, mağaza içinde fazla satış danışmanına gerek olmaksızın
müşterilerin kendi kendine alış veriş yapacağı sistemi geliştirmiş olması, müşterinin ürünü
kendisinin taşıması maliyet avantajı getiren uygulamalardır.

8.1.2. Odaklanmış Farklılaştırma Stratejisi
Dar müşteri bölümüne odaklanıp, niş üyelerinin ihtiyaç ve zevkine uygun
farklılaştırılmış ürün ve hizmetleri sunmaya yönelik bir stratejidir. İşletmeler rakiplerinin
sunamayacağı üstün ayrıcalıkları alıcılara sunarak farklı ve yüksek fiyat uygulayabilme
imkanlarına kavuşabilmektedirler. Bunun en tipik örneği Türkiye'den Vakko firmasıdır. Üst
gelir kesimine odaklanarak özellikle eşarp ve fularda çok fazla çeşitliliği ve modayı bu
kesimlere sunmaktadır. Louis Vuitton firması da çanta sektöründe üst gelir grubunun yaşça
büyük müşteri portföyüne odaklanarak, yüksek kaliteli ürünleri ile niş bir pazar elde etmiştir.
Türkiye’de havacılık sektörünün büyük oyuncular tarafından paylaşıldığını fark eden
BoraJet hizmetlerini özelleştirerek denize iniş yapabilen uçakları ile tatil beldelerine gitmek
isteyen ve orta üstü gelirli kesimi hedef müşteri hâline getirmiş. THY, Pegasus, AtlasGlobal
ya da OnurAir gibi firmaların direk olarak uçamadığı tatil yörelerine (Kemer, Kaş, Fethiye,
Çeşme vb.) uçuşlar koyarak farklılaştırılmış odaklanma stratejisi uygulamaktadır.
İstatistiki gerçeklere göre her 10 kişiden biri solaktır ve solaklar için özelleştirilmiş
ürünler (makas, fincan, zımba, konserve açacağı, gitar, kalem vb.) onların yaşamlarını
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kolaylaştırmaktadır. Bu küçük müşteri grubunu hedef alan “Solak Dükkanı” işletmesi hiçbir
yerde bulunmayan bu ürünleri üreterek rekabet avantajı sağlamıştır.
Odaklanmış farklılaştırma stratejisinin her gün karşımıza çıkan bir diğer örneği ise
basılı yayınlardır. Kadınlara, çocuklulara, erkeklere, sporculara, gençlere, basket-müzikresim-gezi severlere vb. tüm demografik ayrımlara özel yayımlar bulunmaktadır. Her biri
kendi alanına odaklanmış bu yayımlar hitap ettikleri müşteriler için farklılaştırma
yaratmaktadırlar.
Bu stratejiye en farklı örnek dondurma sektöründedir; satış konumlandırmasındaki
konum algısı nedeniyle Frigo dondurma sinema ile bütünleşmiştir. Bunun farkında olan
yöneticiler pazarlama stratejilerini bu doğrultuda yapılandırarak bir odaklanma stratejisi
benimsemişlerdir.
Bir diğer örnek de farklılaşmış odaklanma stratejisi izleyen ve Harley-Davidson'un
benzeri stratejiyi takip ederek onun önüne geçmeye çalışan Big Dog motosikletleri firmasıdır.
Harley Davidson firması sadece hafif motosikletler üretmeye odaklanmışken, Big Dog
motosiklet şirketi pitbull, kurt, çoban köpeği ve buldog gibi isimlerle ağır, büyük motorlu,
geniş lastikli, özel elektronik aksamlı motosikletler üreterek değer yaratan özellikleri
ürünlerine eklemiş ve aynı pazar bölümünde yıllara meydan okuyan Harley Davidson'un ana
rakibi hâline gelmiştir.

8.2. Arada Sıkışıp Kalmak
Eğer rekabet ortamında kalan bir firma maliyet liderliği, farklılaştırma stratejilerinden
herhangi birini seçemeyip arada sıkışıp kalmışsa, mevcut rakipleri arasında zayıf bir konuma
düşecektir. Bu tespitler, söz konusu firmanın rekabet ile karşı karşıya kaldığı pazar ortamında,
maliyetlerini düşürücü çabalar ile yüksek getiri ve pazar payı elde etme, yatırımlar yapma,
çeşitli ürün ya da fiyat farklılaşması gibi politikalar izleyebilecek sağlam bir vizyonu
olmadığını gösterir. Arada sıkışıp kalmış olan firma, düşük kârlılığı hemen hemen
garantilemiştir. Ya düşük fiyatlar talep eden yüksek hacimli müşterilerini kaybeder, ya da işi
düşük maliyetli firmaların elinden kapmak için kârlarından vazgeçmek zorunda kalır. Ayrıca
yüksek marjlı işleri de, yüksek marjlı hedeflere odaklanmış veya farklılaştırmaya ulaşmış
firmalara kaptıracaktır. Arada sıkışıp kalan firma, temel bir stratejik karar vermelidir.

8.3. Bütünleşik Maliyet Liderliği ve Farklılaştırma Stratejisi
Bütünleşik maliyet liderliği ve farklılaşma stratejisi düşük maliyet ve yüksek
derecede farklılaşmayı birleştirerek müşterilere daha fazla para değerini sunmaya dayalı bir
rekabet stratejisidir. Amaç, kalite ve özellikleri bakımından görece en iyi (en düşük) maliyet
ve fiyata sahip olmaktır. Bu nedenle bu stratejiye literatürde en iyi maliyet sunumu stratejisi
ya da bütünleştirilmiş maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejisi adları verilmektedir. Bu
strateji farklılaşmaya düşük maliyet vurgusu yapabilmeyi olanaklı kıldığından oldukça iyi bir
rekabet pozisyonu elde etmeye neden olabilir. Japon firmaları çoğunlukla uluslararası
alanlarda tipik olarak en iyi maliyet sunumu stratejisini izleyerek girmektedirler. Bunun en
tipik örneği Toyota'nın Lexus markasını çıkararak, Mercedes ve Jaguar'ın benzer modelini
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daha ucuza aynı konfor ve kalitede pazara sunmasıdır. Türkiye'den ise Ford Otosan örnek
olarak verilebilir. Uzaktan lazer teknolojisini Türk otomotiv sanayinde ve dünyadaki Ford
fabrikaları arasında ilk kez Ford Otosan kullanmaktadır. Bu teknoloji, uygulama hızında 7 ila
10 kat artış, işletme maliyetinde %30'a varan düşüş ile ekipman ve alan kullanımında da %40
kazanç sağlayabilmektedir. Üstün teknoloji kullanımıyla maliyetlerini düşüren Ford Otosan
aynı zamanda farklılaştırma stratejisini kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeyi
amaçlamaktadır. Ford Otosan'ın farklılaştırma stratejisi izlediğine dair şu örnekler verilebilir:
- Temiz enerji üretimine yönelik yakıt pili teknolojilerinin geliştirilmesi projesi
- Sürücü davranışlarını ses ve görüntü işleme yöntemleri ile belirleyip kazaları
önleyici güvenlik sistemleri geliştirmesi.
-Hibrit Connect tipi araçları piyasaya sunması.
Bütünleşik maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejisi tanımı ve uygulaması itibari ile
özel bir stratejidir ve yürütülmesi zordur; maliyet liderliği, işletmedeki bir farklılaştırmanın
sonucu olarak karşımıza çıkar. Dolayısı ile bu iki stratejinin aynı anda uygulanmasından
ziyade farklılaştırma sonucu maliyet avantajı elde edilmesi söz konusudur. Bu tip bir
farklılaştırma da ilk başta ekstra maliyet getirecektir, ancak uzun vadede maliyet avantajından
ötürü maliyet liderliği de elde edilir. Maliyet avantajı sonucu elde edilen rekabet üstünlüğü
farklı ürün ya da hizmetler için kullanılır ise uzun vadede ortalamanın üzeri getiri elde
edilecektir.
Bu stratejideki en temel risk müşteri algısının yönetilmesidir. Müşteriler ucuza mal
edilmiş bir ürünü farklılaştırılmış olarak algılamakta zorluk çekeceklerdir. Dolayısı ile
maliyet avantajı sonucu kalitede bir değişiklik olmadığının, hatta gerekiyorsa kalite çıktısının
daha da arttığının üzerinde durulması gereklidir. Torna kullanan tezgahlardan CNC tezgahlara
geçiş (her ne kadar kısa vadeli olmuş olsa da) bir farklılaştırma örneğidir, bilgisayar temelli
bu tezgahların kullanımı orta ve uzun vadede, hataları azalttığından ve miktar olarak daha
fazla çıktı sağladığından, maliyet avantajı yaratmıştır. Bununla beraber bu işletmelerden mal
tedarik eden müşteriler maliyet avantajının sistemden kaynaklandığının bilincinde
olduklarından üretilen malı daha ucuza mal edildi diye kalitesiz görmemişlerdir. Burada kritik
nokta maliyet avantajı sağlayan unsurun kaliteden herhangi bir şekilde ödün vererek elde
edilmemiş olmasıdır.
Rekabet Stratejilerinin ayırıcı özellikleri
Bütünleşik
Maliyet Liderliği

Farklılaştırma

Maliyet Liderliği
ve Farklılaştırma

Pazarın büyük bir

Pazarın büyük bir

Değer bilinçli
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Stratejik
Hedef

Bölümü

bölümü

müşteriler

Rekabet

Rakiplerden daha

Rakiplerden farklı

Müşterilerin

Avantajı

düşük maliyetler

bir ürün sunma

paralarına

becerisi

daha fazla değer sunma

Dayanağı
Ürün

Kabul edilebilir

Çok Ürün çeşidi,

Vasattan mükemmele

Hattı

kalitede basit ürün

fazla seçenek,

çok çeşitli ürün

farklılaştırıcı ürünler

özellikleri

Üretim

Kaliteden tavizsiz,

Müşterilere değer

Kaliteli ürünleri

Vurgusu

sürekli , maliyet

yaratma yolu arama,

düşük maliyetle sunma

düşürme arayışları

üstün ürün sunma

çabaları

Pazarlama

Düşük maliyete

Ürün özelliklerini

Rakip firmalardan

Vurgusu

sebep olacak ürün

müşterilerin istediği

daha düşük fiyatlama

etkileri için çalışma

düzeye getirmek

çalışmaları

*Farklılaşmanın

* Maliyetleri

*Uygun fiyatlar

yol açabileceği fazla

düşürmede uzmanlık

Stratejiyi

*Maliyet avantajını

maliyetler için

*Ürün ve hizmet

Sürdürme

sürdürülebilir kılmak

uygun fiyatlama.

özelliklerini

Çalışmaları

için bütün olanakları

Taklidi önleyebilme

sürekli olarak

kullanma

çabaları ve yenilikler

yüksekte tutabilme

*Ana farklılaşmalara

becerisi

yoğunlaşma

Yukarıdaki tabloda farklılaştırma, maliyet liderliği ve bütünleşik stratejilerin benzerlik
ve farklılıkları genel itibari ile özetlenmiştir.
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8.4. Miles ve Snow’un Rekabet Tipolojisi
Miles ve Snow stratejik sınıflandırmalarını işletmelerin çevreye uyum çabasına bağlı
olarak yapmıştır. Miles ve Snow’un strateji tipolojisi işletmeleri yöneticilerin eylemlerine
göre sınıflandırmaktadır ve her bir strateji türünün farklı yapı, süreç ve yönetim tarzına nasıl
uyduğuna yönelik önermelerde bulunmaktadır. Bu rekabet tipolojisi stratejilerin nasıl olması
gerektiğinden çok nasıl uygulanması gerektiğini bahseder yapıdadır. Dört temel stratejiden
bahsedilir ve işletmelerin ilk üç stratejiden birini seçerek uygulaması gerektiğini aksi takdirde
rekabette tutunamayacağı öne sürülmektedir.

8.4.1. Savunmacı Strateji (Defenders)
Savunmacılar mevcut faaliyetlerine odaklanır ve verimliliği geliştirmek amacıyla
mevcut dengeyi sürdürerek kendi ürün ve pazarlarını korumaya çalışırlar. Yeni fırsatları
kovalamaktan kaçınırlar. Odaklandıkları pazarı korumak, istikrarı sürdürmek için çaba
gösterirler. Savunmacı örgütler sınırlı sayıda ürün veya hizmetle dar bir pazara odaklanırlar ve
agresif bir şekilde fiyat veya farklılaştırma stratejileri uygulayarak odaklandıkları pazar
bölümünde başarılı olmaya çalışırlar.

8.4.2. Atılgan Strateji (Prospector)
Atılgan işletmeler geniş ürün hattı olan, inovasyona ve fırsatlara önem veren
işletmelerdir. Sürekli pazar fırsatı ararlar. Pazarlama faaliyetlerine ve AR-GE'ye çok yatırım
yapmaktadırlar. Bu tür işletmeler sürekli değişim yaratırlar ve belirsizlik oluştururlar. Uyum
sağlama yetenekleri yüksek olan işletmeler atılgan strateji izlemektedirler.

8.4.3. Analizci Strateji (Analyzer)
Analizci strateji uygulayan işletmeler atılgan ve savunmacı işletmelerin olumlu
yönlerini alarak ikisini sentez etmektedirler. Fırsatları pazarı tarayarak ve araştırma yaparak
takip etmektedirler. Ürün pazarlarına diğer firmaları takiben girdiklerinden, ilk giren
firmaların hatalarını gözlemleyebilmektedirler ve öğrenme avantajına sahiptirler. Bu da
onların ortalama ürün başarı oranlarını artırmaktadır. Bu stratejiyi izleyecek işletmelerin
başarılı olabilmesi için yüksek üretim hacmine, etkin satış ve dağıtım kanallarına, yüksek arge yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Ancak bu özelliklere sahip bir işletme öncü
işletmenin ortaya koyduğu inovasyonu geliştirebilir ve pazara etkin ve hızlı şekilde pazara
sunabilir.

8.4.4. Tepkici Strateji (Reactor)
Tepkici, teknoloji, yapı ve süreçte kendi stratejileri arasında çelişkiler bulunduğu için
başarısız bir strateji biçimidir. Tepkicilerin hiçbir tutarlı model veya stratejileri yoktur ve bu
nedenle çevredeki değişimlere uyum sağlamada tutarsız ve kararsız bir şekilde davranırlar.
Başarılı rakipleri takip ederler, benzer şekilde başarılı olacaklarını ümit ettikleri taktik ve
davranışları seçerler. Dış baskıların neden olduğu değişimler dışında, değişmeleri çok
nadirdir. Stratejileri taklitçilik olarak karakterize edilebilir.
Savunmacı Strateji

Analizci Strateji Atılgan Strateji

Tepkici Strateji
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*Belirli bir kalitede *Denenmiş bir iş
ürün ve hizmet sunar kolunda pazara
girmeyi tercih eder.
*Sabit ürün ve Pazar
alanında bir köşe
*Teknoloji
oluşturur.
gelişiminde
seçicidir.
*Sınırlı sayıda ürün
ve hizmet sunar.
*Riski minimize
eder.
*Etkin ve kararlı bir
yapıya sahiptir.
*Karın arttırılıp
maliyetlerin
*Güvenli
düşürülmesi
Pazar,düşük risk ve amaçtır.
en az maliyeti
hedefler.
*Eger pazarda yeri
sağlamsa yeni Pazar
*Değişken ekonomik ve ürüne yönelir.
şartlarda tutucu ve
ölçülü tutum izler.
*Standardı yüksek
bir örgüt, pazara
*Hiyerarşik kontrol çabuk adapte olur.
mevcuttur.
*Prosedür ve rutin
*Merkezi karar
işler ile standart
mekanizması ile
oluşturulmuştur.
yönetilir.

*Dinamik bir iş
siyaseti izler.
*Girdiği pazarda
ilk olmak ister.
*Her fırsatı
değerlendirir,
sürekli arayış
içerisindedir.
*Merkezkaç
karar
mekanizmasıyla
yönetilir.
*İnformal
yapıdadır.
*Prosedür ve rutin
işler azdır.

*İstikrarsız
davranış ve
girişimlerde
bulunur.
*Kararsız bir
yapıdadır.
*Düşük bir
performans
sergiler.
*Çevre şartlarına
göre kısa vadeli
stratejiler belirler.
*Belirli ürün ve
Pazar bileşimi
yoktur.

*Ürün seçeneği ve
esnek davranış
sunar.
*Hızlı büyüme ve
gelişme
sağlayabilir ama
başarısızlık
riski de taşır.

8.5. Mintzberg’in Farklılaştırma Stratejisi
Kanada’nın Mc Gill Üniversitesinden H. Mintzberg, Porter’ın farklılaştırma stratejisini
ele alıp incelemiş ve konuyu daha analitik boyutta incelemek için altı değişik türde
farklılaştırma olabileceği tezini ortaya atmıştır. H.Mintzberg burada, düşük maliyet avantajını
ve maliyet liderliğini de farklılaştırmanın bir şekli olarak kabul etmektedir.
Fiyat farklılaştırma stratejisi: Bir işletmenin ürettiği ürün ve hizmetlerinin
fiyatlarını farklılaştırmanın esası, ürün ve hizmetleri için daha düşük fiyat belirleyerek,
müşterileri ürünlerine cezbetmektir. Çünkü aynı kalite, fonksiyon ve nitelikte olan ürünler
içinde veya farklı ama yakın kalitede olan ürünler içinde insanlar, düşük fiyatlı olanları tercih
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ederler. Fiyat farklılaştırma genellikle standart dizaynı olan veya tüketim malı olarak
kullanılan ürünler için uygulanabilir.
İmaj farklılaştırma stratejisi: Pazarlama bölümü sadece ürünlerin ya da hizmetlerin
pazarlanmasına hizmet etmez. Bazen işletmeler hayatta kalabilmek için müşteri ve halkın
gözünde rakiplerden daha farklı oldukları imajını da pazarlayabilirler. Örneğin; daha kaliteli
ürün satan firma imajı oluşturmak gibi. Böylece firmanın farklılığı vurgulanır. Ayrıca imaj
farklılaştırmada ürüne, müşteri ihtiyaçlarını karşılama bakımından hiçbir değer katılmadığı
hâlde görünüm ve estetik bakımdan değişiklik kazandırılabilir. Arabaların bagaj kapağına
rüzgarlık monte etmek ya da çamurluklar üzerine değişik maddelerden yapılmış parçalar ilave
etmek buna bir örnektir.
Destek farklılaştırma stratejisi: Bu stratejide ürün ya da hizmetin, kendi niteliğinde
bir farklılık yaratmaktan çok, ürünle birlikte müşteriye sunulan destek hizmetlerde bir
farklılaşma yapılmaktadır. Destek hizmetlerinden kasıt ürün alımını müşteri açısından
mümkün kılan, kolaylaştıran her türlü çabalardır.
Kalite farklılaştırma stratejisi: Ürün ya da hizmetin bünyesinde ya da niteliğinde
farklılık yapacak ve müşteri için daha cazip hâle getirecek her türlü çabalar bu strateji içine
girmektedir. Böylece, ürünün; dayanıklılığı ya da sağlamlığı artacak, kullanım güvenirliği
yükselecek, bundan doğacak riskler azaltılacak, ve eğer ürün, kullanıcının başarısını artıracak
bir ana mal ise nihai ürünün kalitesini yükseltebilecektir. Böylece müşteri rakiplerin
ürünlerinden daha kaliteli bulduğu firmanın ürünlerini tercih etmiş olacaktır.
Tasarım farklılaştırma stratejisi: Tasarım farklılaştırması, eski ürünlerin ya da
üretilmekte olan ürünlerin tasarımlarını tamamen değiştirerek, farklı bir ürün ortaya koymak,
böylece ürünlere şimdiye kadarki baskın tasarımından, bütünüyle farklı bir özellik ekleyerek
müşterileri cezbetmektir.
Farklılaştırmama stratejisi: Bu strateji, bir firmanın geleneksel ürün ve hizmetlerini
muhafazakar bir düşünceyle zaman içinde bir değişikliğe uğratmadan piyasaya sürmesidir.

8.6. Wright, Pringle ve Kroll’un Jenerik Stratejileri
Bu stratejik sınıflandırma işletmelerin boyutlarını göz önüne almaktadır. Temel olarak
iki tip işletmeden bahsedilir, bunlar küçük ve büyük işletmelerdir. Küçük işletmelerin maliyet
liderliği, farklılaştırma ya da bütünleşik stratejilerden birini seçerken ve uygularken bunu
odak pazarlar seçerek yapması gerektiğini savunmaktadır. Büyük işletmeler ise odaklanma
stratejilerinden ziyade bahsi geçen bu üç tip stratejisi daha büyük ölçekte uygulamalıdırlar.
Bu stratejinin savunduğu en önemli ayrıntı küçük işletmelerin tüm pazara hitap etmeye
çalıştıklarında büyük ve ekonomik açıdan güçlü işletmelerle rekabet etmeyi
başaramayacakları ve sürdürülebilir bir ortalamanın üzeri getiri sağlayamayacaklarıdır. Büyük
işletmelerin küçük rakipleri önünde en büyük avantajı zarar etmeyi bir süre de olsa göze
alabilmeleridir; bu işletmelerin ürünleri veya hizmetleri küçük rakipleri ile boy
ölçüşemeyecek gibi olsa dahi bir süre fiyat farklılaştırarak rakiplerini ortadan kaldırabilirler.
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Ayrıca itibar, marka bilinirliği gibi avantajları ve güvenilirlik gibi avantajlı unsurları soyut
değer olarak barındırdıklarından küçük rakiplerinin rekabet güçlerini de azaltacaklardır.

8.7. Venkatraman’ın Rekabet Stratejisi Sınıflandırması
Saldırgan Strateji (Aggresiveness): Firmalar saldırgan strateji uygulayarak rakiplerin
faaliyetlerine anında, hızlı ve etkin bir şekilde cevap verirler. Rakiplerinden önce hareket
ederek pazardaki durumunu geliştirmek için hızlı bir şekilde kaynaklarını tahsis etmektedirler.
Güçlü saldırgan bir tutum firmaya rakiplerin baskın olduğu bir pazara girme, rakiplerin
faaliyet alanında karar veren bir oyuncu olma, pazar durumunu korumak ve geliştirmek için
etkili bir şekilde hareket etme yeteneği sağlamakta bunun sonucunda da işletmeler pazarda
belirledikleri büyük hedeflere ulaşmak için fiyat indirme, kârlılıktan fedakarlık etme gibi
cesur adımlar atmaktadırlar.
Analiz etme (Analysis): Analiz etme yaklaşımı bir firmanın problem çözme
yeteneğiyle ilgilidir. Analiz etme stratejisini izleyen bir işletme, bir problem olduğu zaman,
sadece bu problemin giderilmesine odaklanmamaktadır, problemin kökenine inerek olası
nedenleri araştırarak ve bir daha çıkmaması için gerekli önlemeleri almaktadır.
Savunmacı Strateji (Defensiveness): Savunmacı strateji, pazarda durumunu
geliştirmek veya pazar payını arttırmak yerine, mevcut pazar durumunu korumayı amaçlayan
firmaların tutumunu ifade eder. Fazla değişimin yaşanmadığı ve belirsizliğin yüksek olmadığı
pazarlarda işletmeler bir yandan dikkatlerini üretim ve dağıtım maliyetlerini azaltmaya
yönlendirirken, diğer taraftan da eş zamanlı olarak ürün kalitesini sürdürmeye ve geliştirmeye
çalışmaktadırlar. Bu durum firmaların yüksek kalite ve düşük fiyatı temel alan rekabet
stratejileri uygulamalarına neden olur. Firmalar kendi ürünlerini, pazarlarını ve teknolojilerini
korumak ve temel teknolojilerini savunmak için çaba harcamaktadırlar.
Geleceğe Bakış (Futurity): Geleceğe bakış stratejisi zaman kavramıyla ilgilidir. Bu
bakış açısı genellikle firmanın stratejik kararlarına da yansımaktadır. Bu stratejik kararlarda
uzun dönem amaçlarla kısa dönem amaçlar arasında bir denge olması gerekir. Ayrıca
firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesi ve iş performansını arttırması için
tedarikçilerle veya iş ortaklarıyla uzun dönemli anlaşmalar yapması, geleceğe bakış
stratejisine örnektir.
Proaktiflik (Proactiveness): Proaktiflik mevcut ürünler ile ilgili olan/olmayan yeni
fırsatların aranması, yeni ürünlerin ve markaların tanımlanması, olgunluk ve gerileme
aşamasındaki faaliyetlerin ortadan kaldırılması olarak tanımlamıştır. Proaktif strateji
uygulayan bir firma takip eden değil takip edilendir. Çünkü yeni fırsatları yakalamaya
isteklidir ve bu konuda ileri görüşlüdür. Proaktiflik firmaya pazardaki değişimleri, gelişmeleri
ve ihtiyaçları önceden tahmin etme ve bunlara cevap verme konusunda ilk olma yeteneği
sağlamaktadır.
Risk alma (Riskness): Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde küresel faktörlerin
ve düzenlemelerin baskısı ile firmalar uzun vadede rekabet avantajı elde etmek amacıyla risk
alabilmelidir. Risk alma eğilimi, kavram olarak süreç sonucunda farkında olunan kayıplar
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rağmen girişimden geri durmamak, elde edilecek avantaj için önceden belirlenmiş kayıpları
tolere edebilmektir.

8.8. Utterback ve Abernathy’nin Sınıflandırması
Performansı maksimize etme (Performance maximizing): Ürün yaşam eğrisinin
başlarında potansiyel kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun ürünü oluşturmak için işletme
ağırlıklı olarak ürün iyileştirme, değiştirme ve çeşitlendirme üzerine yoğunlaşmalıdır. Çünkü
pazar hayat eğrisinin başında ürünlerin standardı henüz belirsizdir, pazardaki tüm işletmeler
ürünlerinde ve hizmetlerinde yenilikler yapmaktadırlar; hızlı bir değişim söz konusudur ve
ürünün/hizmetin ayırıcı özellikleri tam oturmadığından farklılaştırma ancak bu şekilde
yakalanmaktadır.
Satışları maksimize etme (Sales maximizing): Pazar hayat eğrisinde olgunluğa
ulaşılması sonrasında öğrenmenin sonucu olarak müşteriler ve işletmeler artık beklentilerini
şekillendirmiştir, dolayısıyla bu aşamadan sonra yeni ürünler ve hizmetler ile pazarı zorlamak
yerine farklılaştırma ile pazar payını artırmak ön plandadır. İşletmeler farklılaştırma ve
pazarlama faaliyetlerine odaklanma ile satışlarını artırırlar.
Maliyetleri minimize etme (Cost minimizing): Ürün yaşam eğrisinin son zamanları
geldikçe, ürün çeşitliliği azalmaktadır. Ürünler standartlaştığından radikal değişiklikler
beklenmemektedir dolayısıyla işletmeler ürün ya da hizmetlerindeki farklılık ya da
performanslarından çok fiyatları ile rekabet etmeye yönelmektedir. Pazardan çıkışlar
nedeniyle çok firma kalmamış ve oligopol bir yapı oluşmuştur. Verimlilik ön plana çıkar ve
işletmelerin maliyet azaltıcı önlemler almaları, üretim süreçlerini yalınlaştırmaları
gerekmektedir.
Aşağıdaki tabloda literatüre giren farklı yazarların, bilim adamlarının ortaya koyduğu
“Rekabet Stratejileri” özet hâlinde yazılmıştır.

YAZARLAR

Utterback-

REKABET STRATEJİLERİ

Performansı maksimize etme

AÇIKLAMALAR
Temel amaç ürün performansını
arttırmaktır.

Abbernathy Satışları maksimize etme

Ürün farklılaştırma ve pazarlama
faaliyetleri önemlidir.

''1975''

Maliyetlere minimize etme

Maliyet azaltıcı önlemler ve verimlilik ön
plandadır.

Atılgan

Yeni Pazar yaratır, ilk giren olma
avantajını kazanır.

Miles ve

Savunmacı

Pazarda verimlilik yaratıp rekabeti güçlü
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tutarlar.

Snow
''1978''

PORTER

''1980''

Mintzberg

''1988''

Venkatraman

''1989''

Analizci

Mevcut ürünlerini çeşitlendirerek rekabet
ederler.

Tepkici

Taklit ürünlerle rekabet etmeye çalışırlar.

Maliyet liderliği

Rakiplere kıyasla maliyet avantajı kurulur.

Farklılaştırma

Benzersiz ürün ve hizmetler yaratılır.

Odaklanmış maliyet liderliği

Niş pazarda düşük maliyetle hizmet verilir.

Odaklanmış farklılaştırma

Niş pazarda benzersiz ürünlerle hizmet
verilir.

Bütünleşik strateji

Maliyet ve farklılaşma avantajlarını
birlikte kullanırlar.

Fiyat farklılaştırma

Ürünler için daha düşük fiyatlandırma
yapılır.

İmaj farklılaştırma

Ürüne estetik değişiklerle değer katılır.

Destek farklılaştırma

Destek hizmetlerinde farklılaşma yaratılır.

Kalite farklılaştırma

Beklentileri daha yüksek oranda
karşılamaya çabalanır.

Tasarım farklılaştırma

Tasarımı tamamen değiştirip yeni ürün
yapılır.

Farklılaştırmama

Geleneksel ürünleri hiç değiştirmeden
sunulur.

Saldırgan

Rakiplerden önce pazara girilir.

Analizci

Firmanın problem çözme yeteneği artırılır.

Savunmacı

Pazar payı korunur. İç verimliliğe
odaklanılır.

Geleceğe bakış

Gelecek için uzun vadeli anlaşmalar
araştırılır.

Proaktiflik

Fırsatlar aranır ve pazara giriş engeli
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yaratılır.

Risk alma

Süreç sonunda kayıp olası olsa da
girişimden kaçılmaz.
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Uygulamalar
Ulusoy, G., A. Özgür, and Ş. Taner. "Rekabet Stratejileri ve En İyi Uygulamalar: Türk
Elektronik Sektörü." TÜSİAD, Istanbul (1997).
Ülgen, Hayri, and S. Kadri Mirze. İşletmelerde stratejik yönetim. Arıkan Basım
Yayım Dağıtım, 2011.
adlı kaynaklarda odaklanma stratejisi ve rekabet stratejileri ile ilgili bölümler
okunmalıdır.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerden odaklanma stratejisi örnekleri
hangileridir?
2. Odaklanma stratejileri hangi işletmeler için uygundur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İki ana rekabet stratejisi dışındaki stratejiler ve ayrıca bu stratejilere getirilen farklı
bakış açıları tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Rekabet stratejileri göz önüne alındığında “Maliyet liderliği” stratejisi ile ilgili
hangisi yanlıştır?
a)

Stratejik hedef –Pazarın büyük bir bölümü

b)

Stratejiyi sürdürme çalışmaları –uygun fiyat

c)

Üretim vurgusu –Kalite düşük maliyeti düşürme arayışı

d)

Pazarlama vurgusu- Düşük maliyete sebep olacak ürün etkileri için çalışma

e)

Hiçbiri

2-Miles ve Snow stratejik sınıflandırmalarını işletmelerin çevreye uyum çabasına bağlı
olarak yapmıştır. Miles ve Snow ‘un rekabet tipolojine uymayan görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Miles ve Snow da 4 temel stratejiden bahsedilir.

b)
İşletmelerin ilk üç stratejiden birini seçerek uygulaması gerektiği aksi takdirde
rekabette tutunamayacağı söylenir.
c)
Miles ve Snow rekabet tipolojisi stratejilerin nasıl uygulanmasından çok nasıl
olması gerektiğini bahseder yapıdadır.
d)
Miles ve Snow’un strateji tipolojisi işletmeleri yöneticilerin eylemlerine göre
sınıflandırmaktadır.
e)

Hepsi Miles ve Snow’un tipolojisine uymaktadır

3-Miles ve Snow ‘un rekabet strateji tipolojilerinden bir olan “savunmacı strateji” için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)

Belirli bir kalitede ürün ve hizmet sunar.

b)

Sınırsız sayıda ürün ve hizmet sunar

c)

Merkezi karar mekanizması ile yönetilir.

d)

Hiyerarşik kontrol mevcuttur.

e)

Güvenli Pazar, düşük risk ve az maliyeti hedefler.

4- Miles ve Snow ‘un rekabet strateji tipolojilerinden bir olan “Analizci stratejisi ”için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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a)

Teknoloji gelişiminde seçicidir.

b)

Risk minimize edilir.

c)

Prosedür ve rutin işler ile standart oluşturulmuştur.

d)

Eğer pazarda yer sağlamsa yeni pazar ve ürüne yönelinmez.

e)

Standardı yüksek bir örgüt pazara çabuk adapte olur

5-Yazar-rekabet stratejisi-açıklama üçlemesinde hangi seçenek yanlıştır?
a)

Miles ve Snow-Tepkici strateji –Taklit ürünle rekabet etmeye çalışırlar

b)

Porter-Maliyet liderliği-Rakiplere karşı maliyet avantajı kurulur.

c)

Mintzberg-Analizci-Firmanın problem çözme yeteneği artırılır

d)

Venkatraman-Proaktif-Fırsatlar aranır ve pazara giriş engeli yaratılır.

e)
kullanırlar.

Porter-Bütünleşik Strateji –Maliyet ve farklılaşma avantajlarını birlikte

6. Verilen ifade doğru mudur?
Odaklanma stratejileri, düşük maliyet ve dar müşteri kesimi için yapılan maliyet
odaklı stratejisi ile farklılaştırma ve dar müşteri hedefinden meydana gelen farklılaştırma
odağı stratejilerinden oluşmaktadır.
a)doğru b)yanlış
7. Verilen ifade doğru mudur?
Dar müşteri hedefine odaklanıp niş üyelerine rakiplerinden daha az maliyetle hizmet
vererek rakiplerle mücadele etmeye dayanan stratejiye odaklanmış farklılaştırma stratejisi
denir.
a)doğru b)yanlış
8. Verilen ifade doğru mudur?
Düşük maliyet ve yüksek derecede farklılaşmayı birleştirerek müşterilere daha fazla
para değerini sunmaya dayalı bir rekabet stratejisine kurumsal strateji adı verilir.
a)doğru b)yanlış
9. Verilen ifade doğru mudur?
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Miles ve Snow stratejik sınıflandırmalarını işletmelerin çevreye uyum çabasına bağlı
olarak yapmıştır.
a)doğru b)yanlış
10. Verilen ifade doğru mudur?
Ürün ya da hizmetin bünyesinde ya da niteliğinde farklılık yapacak ve müşteri için
daha cazip hâle getirecek her türlü çabalar kalite farklılaştırma stratejisi kapsamına
girmektedir..
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) c, 2) c, 3) b, 4) d, 5) c, 6) a, 7) b, 8) b, 9) a, 10) a
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9. KURUMSAL STRATEJİLER: BÜYÜME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. KURUMSAL STRATEJİLER: BÜYÜME
9.1. Kurumsal Stratejiler: Büyüme
9.2. Dikey Entegrasyon
9.2.1. Dikey Entegrasyonun Değer Yaratması
9.3. Çeşitlendirme
9.3.1. Kısıtlı çeşitlendirme
9.3.2. İlişkili çeşitlendirme
9.3.2.1. Stratejik Uyum
9.3.3. İlişkisiz çeşitlendirme
9.4. Çeşitlendirme Stratejisinin Yarattığı Değer
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İşletmelerin yatırımları doğrultusundaki stratejiler nelerdir?
2. İşletmelerin büyümek amacıyla kullandıkları startejiler nelerdir?
3. İşletmelerin değer zincirinde ileriye ya da geriye dönük entegrasyonu ne demektir?
4. Entegrasyon nasıl uygulanmaktadır?
5. İş birimi düzeyinde çeşitlendirme nasıl yapılır?
6. Çeşitlendirmenin türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dikey entegrasyon

Değer zincirinde bir önceki
ve bir sonraki adımlara
entegrasyon ne demektir ve
nasıl uygulanır anlamak.

Çeşitlendirme stratejisi

İşletmelerin iş birimleri
düzeyinde farklı işlere
girişmesi anlamına gelen
çeşitlendirme nasıl uygulanır
öğrenmek.

Çeşitlendirme stratejisinin
yarattığı değer

Çeşitlendirme ile değer nasıl
yaratılır anlamak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Kurumsal stratejiler,



Çeşitlendirme stratejisi,



İlişkili ve ilişkisiz çeşitlendirme,



Entegrasyon stratejileri,



Dikey entegrasyon,



Stratejik uyum
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Giriş
İşletmenin veya işletmeye ait iş birimlerinin yapacağı işe karar vermeleri ve misyon
tanımına yeni işler eklemelerine kurumsal stratejiler adı verilmektedir. Kurumsal strateji
değer yaratmalıdır. Kurumsal strateji sonucunda; kurumun toplam “pahası” yükselmelidir,
kurumu oluşturan iş birimlerinin toplam değeri bu iş birimlerinin bağımsız birer işletme
olarak biçilecek değerleri toplamından yüksek hâle gelmelidir, dolayısıyla öz-sermaye
sahipleri sermaye piyasalarında o kuruma ait iş birimlerinden oluşturulacak bir portföy ile bu
değeri yakalayamamalıdır. Tüm bu gerekliliklerden de anlaşılacağı üzere, özet olarak,
kurumsal strateji “sinerji” yaratmalıdır.
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9.1. Kurumsal Stratejiler: Büyüme
Kurumsal stratejiler üst düzey stratejiler olup basitçe “İşletme, gelecekte hangi iş
alanlarında, hangi işleri yapmalıdır?” sorusunun cevabıdır. Dolayısıyla bu soruya verilecek
yanıt, işletmenin geleceğini de göz önüne alarak mevcut alandaki işleri sürdürüp sürdürmeme,
büyütme veya küçültme, yeni iş alanlarına girip girmeme seçeneklerinin de yanıtı olacaktır.

Kurumsal stratejiler:
Değer zinciri üzerinde ileriye ya da geriye doğru büyüme anlamına gelen
“dikey entegrasyon”;
İlişkili ya da ilişkisiz olan diğer iş kollarına yayılmayı ifade eden
“çeşitlendirme”;
İşletmelerin belirli varlık ve yeteneklerini beraberce kullanarak önem verdikleri
belirli amaçları gerçekleştirmek amacı ile anlaşmaya (kontrat) dayalı işbirliği yapmaları
olarak tanımlanan “stratejik ortaklıklar”;
İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini
sona erdirerek, sahip oldukları tüm varlıklarını ve yeteneklerini birleştirmek suretiyle, yeni bir
isim altında bağımsız yeni bir işletme olarak faaliyete geçmelerini ifade eden “işletme
birleşmeleri”;
Bir işletmenin, başka bir işletmenin tamamı (%100) veya çoğunluk hisselerini
satın alarak, o işletmeyi kontrolü altında kendine bağlı bir işletme hâline getirmesi anlamına
gelen “işletme satın almaları”;
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şeklinde sıralanabilir.
Kurumsal strateji değer yaratmalıdır. Kurumsal strateji sonucunda; kurumun toplam
“pahası” yükselmelidir, kurumu oluşturan iş birimlerinin toplam değeri bu iş birimlerinin
bağımsız birer işletme olarak biçilecek değerleri toplamından yüksek hâle gelmelidir,
dolayısıyla öz-sermaye sahipleri sermaye piyasalarında o kuruma ait iş birimlerinden
oluşturulacak bir portföy ile bu değeri yakalayamamalıdır. Tüm bu gerekliliklerden de
anlaşılacağı üzere, özet olarak, kurumsal strateji “sinerji” yaratmalıdır.

9.2. Dikey Entegrasyon
Dikey entegrasyon bir ürünün değer zinciri üzerinde yer alan odak işletmenin o değer
zinciri üzerinde kendinden bir önceki (kendi tedarikçisi) veya bir sonraki (kendi müşterisi)
süreci bünyesine katması anlamına gelmektedir. İster direk yatırım ile ister satın alma ya da
ortak girişim yolu ile istenirse de birleşme yolu ile olsun, bu tip bir bütünleşmeye “dikey
entegrasyon” adı verilmektedir.

Bu entegrasyonun ileriye doğru ya da geriye doğru olarak sınıflandırılması ise
tamamen değer zincirinin birbirini takip eden adımları ile alakalıdır. Eğer değer zincirinde bir
önceki (tedarik) adıma doğru bir bütünleşme var ise buna “geriye doğru dikey entegrasyon”
adı verilirken; bu bütünleşme bir sonraki (müşteri) adıma doğru oluyor ise buna da “ileriye
doğru dikey entegrasyon” adı verilmektedir. Bu tanımları örnekler üzerinden anlamak daha
kolaydır, örnek olması için aşağıdaki şekilde tekstil sektörünün basitleştirilmiş değer zinciri
yer almaktadır;
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Hammadde

İplik

Kumaş

Kıyafet
Üreticileri

Markalı giyimkuşam
firmaları

Mağazalar

•Pamuk, yün, ipek üreticleri, sentetik malzeme üretimi (petrokimya ürünleri)
•Bükme ve eğirme, sentetik iplik üreticileri
•Örme, trikotaj işletmeleri
•Tasarım, kesim, dikiş, ütüleme işletmeleri (genellikle fason üretim)
•Pazarlama faaliyetleri ile son tüketiciyi hedef alan işletmeler
•Departman mağaza, özel giyim eşyaları, indirim zincirleri, fabrika toptan satış
mağazaları, internet satışı

Kumaş üreten bir işletmenin daha sonradan tasarım, kesim, dikiş işlerini yapacak bir
atölye kurarak değer zincirinin bir sonraki basamağına entegre olması veya fason olarak
kıyafet üreten bir işletmenin markalaşmaya giderek mağazalar açması “ileriye doğru dikey
entegrasyon” için örnek teşkil ederken; bir kumaş üreticisinin atölye kurarak iplik üretmeye
bağlaması ise “geriye doğru dikey entegrasyon” örneği olarak verilebilir. Benzer şekilde
peynir üreticisi bir firmanın, mandıra kurarak süt üretimine girmesi “geriye doğru dikey
entegrasyon” örneğidir. Türkiye’de kurulmuş olan Ülker firması çikolata ve gofret üreten bir
işletmedir, Ülker’in yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu “Ülker Shop” mağazaları projesi
ise “ileriye doğru dikey entegrasyona” örnektir. Tat Konserve A.Ş. konserve gıda üreten bir
işletmedir, TAT’ın Düzey Pazarlama’yı kurarak toptancı ve perakendecilere dağıtımı kendisi
yapması da Ülker örneğine benzer şekilde bir ileri dikey entegrasyondur.

Tüm değer zincirine entegre olmuş işletmeler de söz konusudur, bunun en önde gelen
örneği İspanya menşeili INDITEX’tir (Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo-Dutti, Oysho,
Pull and Bear). INDITEX kumaş üretiminden, mağazalara teslime kadar değerin tamamını
bünyesinde yaratmaktadır. Türk tekstil sektöründeki Altınyıldız firması da kumaş imalatçısı
olarak faaliyete başladığı sektörde, ileriye doğru direk entegrasyon ile ilk önce konfeksiyona
giriş yapmıştır, daha sonra 1999’da Network ve 2000’de Fabrika markaları ile perakende işine
girmiştir.
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Akıllı telefon sektöründe Apple’ın tasarım, yazılım gibi faaliyetleri bünyesinde
gerçekleştirdiği görülmektedir. Samsung ise yazılım hariç tüm değer zincirinde faaliyet
göstermektedir. Otomotiv sektöründe birçok işletme ileriye doğru entegrasyon ile kendi satış
ağlarını ve kendi servis ağlarını kurmuşlardır. Türkiye’de Fiat kendi servis ağını kurmamıştır
ancak bir birleşme ile (Fiat-Birmot) servis ve satış ağına sahip olmuş ve ileriye doğru
entegrasyon stratejisini uygulamıştır. Yine Türkiye’den Doğuş Holding’in iştiraki olan Doğuş
Oto, otomotiv sektörüne araç satarak giriş yapmıştır daha sonradan ileriye doğru entegrasyon
ile servis hizmetini sağlamaya başlamıştır.
Petrol endüstrisinde faaliyet gösteren birçok büyük işletme (BP, Chevron, Shell, Total,
ExxonMobil, vb.) petrol arama, çıkarma, rafine etme, pazarlama ve satış gibi değer
zincirindeki tüm faaliyetleri bünyelerinde gerçekleştirerek bütün değer zincirine yayılmış
dikey entegrasyon örneği sergilemektedirler.
Dikey entegrasyon ve çeşitlendirme stratejileri işletmelerin kendi başlarına direk
yatırımla, ortak girişimler ile, satın alma veya işletme birleşmeleri ile uygulayabileceği
stratejilerdir. Stratejik ortaklıklar, birleşme ve satın almalar bir sonraki bölümde
incelenecektir.
Dikey entegrasyonda amaç odak işletmenin sinerji yaratmak suretiyle maliyet avantajı
yakalaması ve gelirlerini artırmasıdır. Un öğütme işlemini gerçekleştiren bir değirmen
işletmesinin büyüdükçe asıl işinin yanına geriye doğru entegrasyon ile buğday çiftçiliğine
başlaması, hatta bir sonraki aşamada paketleme tesisi kurarak kendi markasını yaratıp
pazarlamaya başlaması sinerji çabasına ve bu sinerji sonucu gelirlerini artırmasına örnektir.
Tüm bu örnekler dış kaynaklardan yararlanma stratejisinin tersini savunmaktadır. Dış
kaynaklardan yararlanma işletmelerin temel yeteneklerine yönelerek en iyi yaptığı işi
yapmasını önerirken, dikey entegrasyon işletmenin bünyesindeki işleri artırmayı
önermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken dikey entegrasyon stratejisinin, işletmenin
temel işi ile alakasız olan işleri (örneğin üniversite için temizlik, güvenlik vb.) değil, değer
yaratan işleri bünyesine almasını tanımladığıdır.
İşletmeler çoğunlukla belli büyüklüğe ulaştıklarında bu stratejiyi değerlendirirler
çünkü kapasite kullanımı bu noktada çok hayatidir. Dikey entegrasyon sonucu girişilecek
faaliyetin etkin kullanılması gereklidir, aksi taktirde maliyet avantajı kaybedilecek ve bu bir
dezavantaja dönüşecektir. Dikey entegrasyon, eğer kapasite kullanımı uygun ise, işlem
maliyetlerini (kontrat, yasal prosedür, zaman, alım-satım masrafları vb.) ortadan kaldıracaktır;
işlem maliyetlerinin toplam maliyet içerisindeki payının kimi zaman %50’lere yükseldiği
düşünüldüğünde hiç de azımsanmayacak bir maliyet avantajı ortaya çıkarmaktadır. TAT
konservenin satışları belli miktara ulaştığında Düzey pazarlamayı kurmasının sebebi de
budur, hem lojistik ve pazarlama işerini kendi bünyesinde yaparak maliyet avantajı sağlamış
hem de dış kaynak kullanımından oluşan işlem maliyetlerini düşürmüştür. Bu sayede çift
yönlü maliyet avantajı elde etmiştir.
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Dikey entegrasyonun bir amacı da kalite standardını yakalamaktır. Dikey entegrasyon
sonucu kontrol işletmenin kendisinde olacağından hammadde, ara mamul kalitesi geriye
doğru dikey entegrasyonla; müşteri ilişkileri, servis, hizmet kalitesi de ileriye doğru dikey
entegrasyonla sağlanmış olacaktır. Starbucks ilk önceleri kahve çekirdeklerini (ham halde)
tedarikçilerden temin ederken, teşvik edici yüksek fiyatı göze alarak ve kalite kontrolü sıkı
tutarak kaliteyi sağlamak için çaba sarf etmiştir. Starbucks en iyi lezzeti yakalamak için
çekirdekleri kendi kavurmaktadır. Fakat daha sonra Çin’de bir kahve çekirdeği çiftliği satın
alarak kahve üretimini de değer zinciri içerisine katmış ve tüm değer zincirine dikey entegre
hâle gelmiştir (çekirdek üretiminden-son tüketiciye sunuma kadar). Bu şekilde hem kaliteyi
ve Know-how’ı hem de maliyeti kontrol edebilmektedir.
Dikey entegrasyon uygulamada üç noktada risk yaratabilmektedir. Bunlardan ilki
entegre olunan süreç ile mevcut süreçler arasındaki kapasite dengelemesidir. İleri
entegrasyonda, alt süreçler sonraki adımı az besliyor ise, bir başka deyişle ileri entegre olunan
süreç tam olarak kullanılmıyor ise bu maliyet dezavantajı yaratacaktır. Tam tersi durumda,
yani yeni sürecin kapasitesi mevcut süreçlere uyumlaşmakta yetersiz kalıyor ise, bu sefer de
yatırım yetersiz kalacak ve istenilen rekabet avantajı sağlanamayacaktır.
Bir diğer risk esnekliğin azalması ile ilgilidir. Dikey entegrasyon amacıyla yapılacak
yatırımlar nedeniyle işletmeler pazarlardaki hareket özgürlüklerini kaybetme riski ile karşı
karşıyadırlar. Mevcut pazardan çıkmak, faaliyetleri değiştirmek, yeni yatırımlara gitmek,
rekabet stratejileri ile oynamak gibi esneklikler kaybolabilmektedir.
Üçüncü risk ise işletmenin entegrasyonunun doğurabileceği “rekabet karşıtı” ortamdır.
Bu durum her ne kadar işletmenin lehine olsa da, müşterilerin ve rakiplerin zararına
olacağından ve serbest rekabeti engelleyeceğinden yasal yaptırımlarla karşı karşıya
kalınabilmektedir. 90’larda Microsoft’un Windows’unun tüm programları entegre içeriyor
olması sonucu, 80’lerde AT&T’nin tüm telefon hatlarını kontrol ediyor olması sonucu
kaybettikleri davalar buna en ünlü örnekler olarak verilebilir. Bir üretici işletmenin, tedarik
kanalının tümünü ya da satış kanallarını dikey entegrasyon ile kontrol edebiliyor olması
rakiplere hareket imkanı vermeyeceğinden rekabete aykırı davranış olarak
değerlendirilmektedir.

9.2.1. Dikey Entegrasyonun Değer Yaratması
Tüm stratejilerin değerlendirilmesinde olduğu gibi dikey entegrasyon stratejisinin de
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yaratması için DNTO çerçevesine uyması gerekmektedir.
Yalnız bu stratejinin çıkış noktasında, rekabet stratejilerinden farklı olarak, ihtiyacın kendini
göstermiş olması önceliklidir. Temel stratejiler birer rekabet stratejisi olarak kullanılmazlar,
entegrasyonun ya da çeşitlendirmenin gerçekten mantıklı olduğu öngörüsünden sonra
uygulanmalıdırlar.
Ticari değiş tokuş entegrasyon olmadığı durumlarda pazar içerisinde müşteri-satıcı
ilişkisi çerçevesinde gerçekleşir. Ancak bir işletme dikey entegrasyon ile bu değiş tokuşu
kendi bünyesinde yapmaya başlarsa o zaman pazar temelli müşteri-satıcı ilişkisi ortadan
kalkmış olacaktır. Dolayısıyla işletmeler hangisinin daha avantajlı olduğunu değerlendirmek
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durumundadır, ve odak işletme entegrasyon ile daha fazla değer yaratabiliyorsa entegrasyona
yönelmesi mantıklıdır.
Değer hesaplaması noktasında dikkate alınması gereken bazı hususlar vardır.
Öncelikle işletme yeteneklerinin entegrasyon ile rekabet avantajı yaratıp yaratamayacağı
düşünülmelidir. Eğer işletme yetenekleri bu doğrultuda kısıt yaratıyor ise entegrasyon
mantıksız olacaktır. Diğer bir nokta ise pazarda entegrasyonun yaratacağı maliyet veya
farklılaşma avantajının daha iyisini ortaya çıkarabilecek fırsatın olup olmadığıdır. Örneğin bir
işletme çağrı merkezi hizmetini bünyesine katıp katmama noktasında bu işi daha ucuza mal
edebileceği fırsatları araştırmalıdır, çağrı merkezi ciddi bir eğitim ve altyapı yatırımı
gerektirdiğinden bunun avantajları değerlendirilmelidir. Aynı değerlendirme kalite vb.
unsurlar nezdinde de yapılmalıdır. Özetle bir işletme entegrasyondan daha avantajlı bir fırsat
yakalayabiliyor ise bu fırsatı değerlendirmek doğru olacaktır. Son olarak da işletmenin
entegrasyon ile kaybedeceği esnekliktir, sektörde genel bir belirsizlik var ise genellikle
entegrasyon daha riskli bir konum alacaktır.
Entegrasyon stratejisinin nadirliğini sorgulamak zordur. Bu daha çok entegrasyonun
yaratacağı düşünülen veya hesaplanan değer ile alakalıdır. Örneğin Turkcell işletmesi çağrı
merkezi hizmetini kendi bünyesinde vermektedir, çünkü çağrı merkezi hizmetini bir katma
değer olarak görmekte, pazarlama gücü olarak algılamakta ve müşteri memnuniyetinin bir
anahtarı olarak düşünmektedir. Her ne kadar maliyetli olsa da bu nedenle dikey entegrasyonu
tercih etmiştir. Fakat Toplam Kalite, sıfır hata, tam zamanında üretim gibi felsefeleri
benimsemiş olan Toyota, her ne kadar tedarik ettiği malzemeleri kendisi ürettiğinde kalite
maliyetlerini düşürecek olsa da, dikey entegrasyonu esneklik kaybı olarak
değerlendirdiğinden bu stratejiyi tercih etmemiştir.
Dikey entegrasyonun yapısal taklit edilebilirliği kolaydır, her işletme dikey
entegrasyona benzer şekilde gidebilir. Fakat bu entegrasyonun fonksiyonelliği farklı bir
durumdur. Fonksiyonellik mevcut yetenekler ve kaynaklar ile entegre edilecek işin
uyumlaştırılması ile alakalıdır. Dolayısıyla eşsiz, karmaşık ve kompleks sistemlerin
entegrasyonunun taklidi zordur. Bir diğer taklit edilebilirlik kriteri de entegrasyon için gerekli
olan sermayenin miktarıdır, eğer büyük yatırımlar gerektiren bir entegrasyondan söz
ediliyorsa bunun taklit edilebilirliği kısıtlı olabilir.
Kurumsal stratejilerin değere dönüştürülmesinde en zor kısım mevcut işler ile yeni
işlerin uyumlaştırılması aşamasıdır. Uyumlaştırma ancak bu işlerin birlikte iyi yönetilmesi ve
organize edilmesi ile olacaktır. Burada üst yönetimin rolü büyüktür, CEO’nun burada
koordine edici işlevinin yanı sıra gerek departmanlar arası gerekse yeni iş ile mevcut işlerin
işleyişi arasındaki çatışmayı iyi ele alarak yönetmesi gerekmektedir. Yeni işler gerek işin
direk etkilediği fonksiyon ile gerekse çapraz fonksiyonel ilişkiler ile işbirliğinin yaratılması
önemlidir, aksi durumda sinerjinin yaratılması mümkün olmayacak ve dikey entegrasyon
stratejisi maliyet yaratan bir darboğazdan başka bir şey olmayacaktır.
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9.3. Çeşitlendirme
Çeşitlendirme stratejisi, yeni iş alanlarına girmek ve oradaki fırsatlardan yararlanarak
ortalamanın üzerinde getiri elde etmek isteyen işletmelerde uygulanan bir üst yönetim
stratejisidir. Çeşitlendirme stratejisi, İngilizce literatürde “diversification” teriminin karşılığı
olarak kullanılmaktadır. Burada stratejik amaç, işletmenin getiri sağlayabileceği yeni iş
alanları veya yeni işler üzerine odaklanmasıdır. Çeşitlendirme stratejisi de tıpkı dikey
entegrasyon gibi direk yatırımla yapılabileceği gibi satın alma, birleşme, stratejik ortaklık,
ortak girişim gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilmektedir.
Arçelik’in beyaz eşya pazarının %55’ine sahipken mobilya sektörüne girmesi;
Aygaz’ın LPG şirketi iken Shell ile stratejik işbirliği yoluyla Tüpraş ihalesine girerek enerji
sektörüne adım atması; Coca-Cola’nın kola üretiminden gazoz, meyve suyu ve Nestle ile
birlikte soğuk kahve üretimine girmesi; Diren’in şarap üreticiliğinden meyve suyu ve et
üretimine başlaması; Evyap’ın sabun üreten bir işletmeden duş jeli, şampuan, tıraş ürünleri
gibi kişisel bakım ürünleri sektörüne girmesi ve Gibbs’i satın alması; TAT’ın Tariş ile birlikte
rakı üretimine başlaması; Vestel’in beyaz eşya üretimi yapan bir işletme iken tüm elektronik
ürünleri sunmaya başlaması birer çeşitlendirme örneğidir.
Çeşitlendirme stratejisi üç temel sınıflandırmaya tutulabilir. Genel bir sınıflandırma
ile:
Ürün yolu ile pazar çeşitlendirmesi: Birçok farklı sektörde faaliyet
göstermeyi ifade eder.
Coğrafi olarak pazar çeşitlendirmesi: Birçok farklı coğrafi bölgede faaliyet
göstermeyi ifade eder.
Ürün – Coğrafi karma pazar çeşitlendirmesi: Birçok farklı sektör ile birçok
farklı coğrafik bölgede faaliyet göstermeyi ifade eder.
Çeşitlendirmenin düzeyi yeni girişilecek olan diğer iş kolları ile mevcut işlerin ne
kadar ilgili ve ne kadar çok bağlantısı olduğu ile ilgilidir. Farklarının da gösterilmesi
doğrultusunda, aşağıdaki şekilde dikey entegrasyon ile çeşitlendirme sınıflandırmaları birlikte
verilmiştir.
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Bu bağlamda yukarıdaki ürün ve coğrafya temelli sınıflandırma genel düzeyde
kalmaktadır. Bu doğrultuda daha spesifik bir şekilde kısıtlı, ilişkili ve ilişkisiz çeşitlendirme
olarak üçlü ayrı bir sınıflandırma yapmak doğru olacaktır.

9.3.1. Kısıtlı Çeşitlendirme
Esas işe odaklı işletmeler: Tüm gelirlerini yoğunlaştığı esas işten elde ederler.
Esas iş ağırlıklı işletmeler: Tek işte yoğunlaşmayan, farklı işleri de bulunan, ancak
toplam satış gelirlerinin % 70-95’i esas işinden elde edilen işletmeler esas iş ağırlıklı
işletmeler olarak adlandırılır.
Türkiye’de ve Dünya’da KOBİ sınıfına giren tüm işletmeler ve büyük işletmelerin bir
çoğu bu sınıflandırmaya girmektedir. Örneğin Ülker ve Eti gelirlerinin büyük kısmını esas
işlerinden sağlamaktadırlar. Esas işleri yanında inşaat, AVM, mağazacılık gibi sektörlerden
de gelir sağlamaktadırlar ancak bu gelir esas işin yanında küçük kalmaktadır. Bu nedenle bu
işletmeler esas iş ağırlıklı işletmelere örnektir. Ayrıca; BP, Shell, ExxonMobil gibi akaryakıt
ve petrol ürünleri işletmeleri esas iş odaklı işletmelerin en yalın örnekleridir.

9.3.2. İlişkili Çeşitlendirme
İlişkili çeşitlendirme stratejisi esas itibarı ile tek merkezli bir stratejidir. İşletmenin
faaliyette bulunduğu mevcut iş alanları içinde veya benzer konularda yeni işlere girişmesi
hâlinde, işletmenin ilişkili bir çeşitlendirme stratejisi uyguladığı söylenebilir. Bu ilişki tüm
işlerin, birçok boyutunun birbirine benzemesi şeklinde olabileceği gibi, bazı işlerin bazı
boyutları ile benzerlik göstermesi şeklinde de olabilecektir. Dolayısıyla ilişkinin de derecesi
vardır, ilişkisiz ile tüm işlerin birbiri ile direk bağlantılı olduğu yüksek derecede ilişkili
çeşitlendirme arasında birçok derecelendirme yapılabilir. Esas işin ağırlığı düşmüştür, ancak
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yine de akla gelecek esas iş ya da işler tanımlanabilir. İlişkili çeşitlendirme stratejisini
kullanan işletmelere ülkemizden ve dünyadan birçok örnek verilebilir.
ABD menşeili At&t kablosuz, geniş bant, cep telefonu hizmetleri gibi birçok
alanda faaliyet göstermektedir, tüm bu işler birbiri ile bağlantılı işlerdir.
PepsiCo; Frito-lays ile cips, Pepsi ile kola, gazoz, meyve suyu, YUM! Foods
ile fast food işlerini yapmaktadır. Bu işler birbirleri ile orta derecenin üstü ilişkilidir.
Türk Hava Yolları; tamir-bakım, havayolları için catering, yer hizmetleri,
ulaşım gibi ilişkili hizmetleri farklı iş birimleri ile bünyesinde gerçekleştirmektedir.
ETS turizm; Acentelik, otel, havayolu ve web üzerinden bilet, araç kiralama
vb. işleri farklı iş birimleri ile bünyesinde gerçekleştiren bir işletmedir.
Philips; aydınlatma, elektrik, ev ürünleri, beyaz eşya, TV, müzik sistemleri gibi
birbiriyle kısmen ilişkili işleri bünyesinde gerçekleştirmektedir.
Microsoft, Apple, Google gibi dev işletmeler yazılım ve teknoloji merkezli
ürün ve hizmetleri ile ilişkili çeşitlendirme stratejisini kullanan işletmelere örneklerdir.
Örneklerden de anlaşılacağı üzere çeşitlendirmenin derecesi ile işletmenin büyüklüğü
arasında direk bir ilişki yoktur. Esas iş ağırlıklı veya tek merkezli, yüksek derecede ilişkili bir
çeşitlendirme ile dünyanın ilk 10 şirketi arasına girilebileceği gibi tam tersi durumun da söz
konusu olma ihtimali vardır.
Bu stratejideki temel maksat işletmenin mevcut ürün bilgisini, üretim yeteneklerini ve
pazarlama becerilerini yeni pazarlarda kullanmaktır. Bu doğrultuda mevcut stratejiler ve
yetenekler ile uyum zaruridir. Bu uyuma “Stratejik Uyum” adı verilmektedir.

9.3.2.1. Stratejik Uyum
Stratejik uyum (Strategic Fit) işletmenin değer zincirindeki bir ya da birkaç
aktivitesinin fırsat sunacak şekilde benzeştirilmesi durumuna denmektedir. Stratejik uyum
belli koşullara bağlıdır. Bunlar;
1Rekabete kaynak yaratacak şekilde ekspertiz ve teknolojik bilginin iş birimleri
arasında aktarılması ve paylaşılması.
2Genel değer zinciri aktivitelerinin birleştirilerek düşük maliyet avantajının
sağlanabilmesi.
3Mevcut marka adı bilinirliğinden faydalanılması ve bu bilinirliği yeni iş
birimleri için kullanılması.
4Esas işin kaynak ve yeteneklerini, yeni iş için rekabet avantajı yaratacak
biçimde düzenlenmesi.
210

Stratejik uyum türleri:
1Ar-Ge ve teknolojik faaliyetlerin stratejik uyumu: Ortak teknolojinin kullanımı
ve teknolojik bilginin transferini içerir. Potansiyel getirileri olarak teknoloji geliştirme
maliyetlerinde düşük giderler, yeni ürünleri pazara sürmede süre avantajı, yeni ürünlerin
birbirlerini destekler nitelikte olması sonucu artan gelirler olarak sayılabilmektedir.
2Tedarik zinciri faaliyetlerinin stratejik uyumu: Beceri ve yeteneklerin transferi,
değerli materyallerin hızlı tedariki, alım miktarı dolayısıyla iş birimlerinin ortak tedarikçileri
üzerinde daha yüksek bir pazarlık gücü, ortak tedarikçiler ile mevcut işbirliklerinin güven,
kalite, düşük işlem maliyeti avantajları, lojistik vb. faaliyetlerde miktara bağlı indirimler bu
uyum sonucu getiriler olarak sayılmaktadır.
3Üretim faaliyetlerinin stratejik uyumu: Kalite sistemleri, maliyet avantajı
yaratan üretim yöntemleri, tam zamanında üretim gibi envanter uygulamalarının paylaşımı,
çalışanların eğitim ve motivasyonunun beraber sağlanması, üretici işgücü rotasyonu, üretim
tesislerinin ortak kullanımı sonucu sabit maliyetlerden avantaj, konsolide üretim ile düşük
maliyet gibi avantajlar yaratan uyumdur.
4Dağıtım kanallarının uyumu: Mevcut dağıtım kanallarının etkinliğinin
kullanılması, toptancı ve perakendecilerin ortak kullanımı sonucu maliyet, kalite ve knowhow avantajları bu uyumun sonucu getirilerdir.
5Satış ve pazarlama faaliyetlerinin uyumu: Benzer ürünler için tek bir satış
kanalı ve benzer ürünler için ortak tutundurma ve reklam faaliyetleri, birleştirilmiş bir satış
sonrası hizmet ve tamir-bakım ağı, birbirine bağlı dağıtım ve taşıma kanalları sonucu maliyet
avantajları. Mevcut ürünlerin bilinirliği ve pazarlama faaliyetleri sonucu yeni ürünlere
fırsatlar yaratılması bu uyum sonucu faydalanılabilecek avantajlardır.
6Yönetsel uygulamaların uyumu: Yürütme, insan kaynakları, operasyon, müşteri
portföylerinin yönetimi, maliyetleme ve muhasebe uygulamaları, eğitim, CRM faaliyetleri,
planlama gibi yönetsel faaliyetlerin yeni iş birimlerine aktarılması ve ortak kullanılması
sonucu daha iyi bir altyapı elde edilmesi bu uyumun katkısı olarak gösterilebilmektedir.
İlişkili çeşitlendirme stratejileri ve dikey entegrasyon stratejisi için yukarıdaki uyum
faktörlerinden bir ya da birkaçının ortaya çıkması beklenir. Aksi taktirde sinerji yaratmak
işletmeler için bir sorun teşkil edecek ve stratejiyi gereksiz kılacaktır.

9.3.3. İlişkisiz Çeşitlendirme
İşletmelerin daha önce faaliyette bulunduğu alanlardan çok farklı ve değişik alanlarda
yeni işlere girmesi anlamına gelmektedir. Genellikle işletmenin esas işi nedir sorusunun kolay
bir cevabı yoktur. Bu tip bir çeşitlendirmenin genellikle nedeni mevcut mevduat kaynaklarını
yatırıma çevirmek ve yeni ve kârlı pazarlara girmektir. İlişkisiz çeşitlendirmede stratejik
uyum aranmaz, yapılması gereken genel bir kontrol yapılandırmasıdır. Mevcut işler ile
uyumlaştırma gerekliliği yoktur, bir başka deyişle “stratejik uyum” bu tip çeşitlendirmede bir
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ön koşul değildir. Daha çok genel firma bilinirliğinin ve itibarının yarattığı güven ve
avantajdan faydalanılmaktadır. İlişkisiz çeşitlendirmenin en maliyetli ve en zor tarafı yönetsel
zorluklarıdır, çünkü her yeni iş birimi yeni bir bilgi birikimi, yeni yöntemler gerektirecektir.
Tüm işler “sıfırdan” değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu strateji daha çok holding yapılarda
göze çarpmaktadır.
İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi uygulayan bazı işletmeler:
İş Bankası – Anadolu ve Hayat Sigorta (sigortacılık), Şişecam, Anadolu Cam (Cam
Sanayi), İşNet (Ağ altyapısı), Avea (Telekominikasyon), SoftTech (Yazılım), TSKB
Gayrimenkul, İş-Altınhas (İnşaat), Nemtaş Liman İşletmeleri (Denizcilik), Kültür Yayınları
(Basılı Yayın), Bayek Tedavi ve Sağlık Hizm. (Sağlık), İş Merkezleri Yönetim A.Ş.
Zorlu Holding – Korteks Mensucat, TAÇ Perde, Linens, Zorluteks (Tekstil), Vestel
(Elektronik), Vestel Savunma, Vestel Aydınlatma, Zorlu Elektrik (enerji), Rotar Elektrik
(enerji), Zorlu Gayrimenkul, Zorlu Yapı, Zorlu Proje Taahhüt, İntermar (İnşaat ve
gayrimenkul), Metanikel (Madencilik)
Koç Holding – Akpa (pazarlama), Arçelik, Beko (beyaz eşya ve elektronik),
Arçelik/LG (Klima), Ark (inşaat), Aygaz (enerji), Bilkom (bilgisayar), Ditaş (denizcilik),
Divan (gıda), Düzey (pazarlama), Ford-Otosan (Otomotiv), Grundig (elektronik), Koç
Savunma, Koç Fiat Kredi (finans), Koçsistem (bilgi işlem), Koçtaş (yapı market), Opet
(akaryakıt), Otokar (savunma ve otomotiv), RMK (gemicilik), Setur, Setair (Turizm), Tat
(gıda), Tüpraş (enerji), YapıKredi (banka, finans, emeklilik, sigorta)
General Electric (ABD) – Sağlık, ev ürünleri, motor, Enerji, Elektronik, İş makineleri,
Havacılık, Finans, Bankacılık, Leasing
Unilever (ABD) – Temizlik malzemeleri, gıda, dondurma, yağ, dondurulmuş gıda
Ayrıca bu holding yapılar altında yer alan işletmelerin çoğu kendi içlerinde ilişkili
çeşitlendirmeye gitmiştir. (Örn: Koç Holding –> Arçelik – Beyaz eşya, elektronik, TV, Müzik
sistemleri vb.; Zorlu Holding -> Vestel – Beyaz eşya, TV, Cep telefonu, elektronik, bilgisayar
vb.)

9.4. Çeşitlendirme Stratejisinin Yarattığı Değer
İlişkili çeşitlendirmede genel amaç kapsam ekonomisinden (economies of scope)
faydalanmaktır. Kapsam ekonomisi basit olarak 1+1’in 2 den fazla edebilecek şekilde
değerlendirilmesidir.
Bu doğrultuda kapsam ekonomisinin getirileri:
-

İş birimlerinin mevcut faaliyetlerinden ortak olarak yararlanmak

Varlık ve temel yeteneklerin yeni ürün ve işlerde kullanılarak ek gelir ve
yararlar sağlamak
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-

Maliyet tasarrufu sağlamak ve yüksek getiri elde etmek

-

Teşviklerden yararlanmak

-

Vergi avantajı sağlamak

-

Riskleri azaltmak veya dağıtmak

-

Yöneticilere ek gelir yaratmak ve/veya işsiz kalma risklerini azaltmak

-

Finansal kaynakların sermaye piyasasında kullanılma arzusu

-

Şirket değerini yükseltmek ve yatırımcıları çekmek

İlişkisiz çeşitlendirmede ise amaç mevcut bilinirlik ve güvenden faydalanarak eldeki
yatırım kaynaklarını ortalama üstü getiri sağlayacak yerlere yöneltme çabasıdır.
Strateji

İlişkili Çeşitlendirme

Değer Yaratma Yöntemi

-

Yeniden yapılanma

Yeteneklerin
transferi

İlişkisiz Çeşitlendirme

-

Kapsam ekonomisi

-

Yeniden yapılanma

Farklı pazar
fırsatlarını değerlendirme

Bürokratik Maliyetlerin
Kaynağı
Yeni işlerin sayısının
artması sonucu yönetsel
faaliyetlerin maliyeti
Mevcut ve yeni işler
arası koordinasyonun ve
sinerjinin sağlanması için
gösterilen çaba
Yeni işlerin sayısının
artması sonucu yönetsel
faaliyetlerin maliyeti

Araştırmalara göre ilişkisiz çeşitlendirme stratejisi ilişkiye nazaran daha az başarılı
olan bir stratejidir. İlişkisiz çeşitlendirmelerin yalnızca %10’u başarıya ulaşmaktadır. Bunun
esas nedeni temel yeteneklerin ve kaynakların kullanımıyla alakalıdır, ilişkisiz çeşitlendirme
stratejisinde rekabet avantajı yaratan kaynakların ve temel yeteneklerin dışında hareket
edildiği için uygulamada çok dikkat gerektirmektedir. Dolayısı ile değer yaratıp yaratmadığı
konusunda değerlendirme yapılırken iki stratejinin kriterleri farklıdır.
Çeşitlendirme stratejisi doğası itibari ile nadir bir strateji değildir, ancak yaratılan
kapsam ekonomisinin etkililiği ilişkili çeşitlendirmeyi nadir kılarken fonların kullanımından
kaynaklanan yeni işin yaratacağı ortalama üzeri getiri ise ilişkisiz çeşitlendirmeyi nadir kılar.
Benzer şekilde taklit edilebilirliği işin büyüklüğü ile ilgilidir. Mevcut her işletme
çeşitlendirme stratejisini benzer şekilde uygulayabilir, ancak bu strateji sonucu
yaratabilecekleri değer farklılık gösterecektir. Özetle bu stratejinin DNTO çerçevesinde
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değerlendirilmesi sinerji veya fırsat yaratıp yaratamayacağı ve bu stratejinin ne kadar iyi
yönetilip organize edildiğiyle alakalıdır.
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Uygulamalar
Çolpan, Aslı M., and Takashi Hikino. "Türkiye'nin büyük şirketler kesiminde işletme
gruplarInIn iktisadi rolü ve çeşitlendirme stratejileri." Yönetim Araştırmaları Dergisi 8.MartEkim (2008).
Karaevli, Ayşe. "Türkiye'deki işletme gruplarında çeşitlendirme stratejilerinin evrimi."
Yönetim Araştırmaları Dergisi (Journal of Management Research) (2008).
Adlı eserler okunmalıdır.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’de ve dünyada işletmelerin yatırımları doğrultusundaki stratejiler nelerdir?
2. Türkiye ve dünyadan çeşitlendirme örnekleri nelerdir? Uygulama doğrultusunda
örnekleri değerlendiriniz.
3. İş birimi düzeyinde çeşitlendirme nasıl yapılır? Örnekleri nelerdir?
4. Çeşitlendirmenin türleri nelerdir? Türkiye’den farklı örnekler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşletmelerin misyon tanımlarına yeni işleri eklemeleri anlamına gelen kurumsal
stratejiler ele alınmıştır. Dikey entegrasyon ve çeşitlendirme gibi kurumsal stratejilerin değer
yaratması için koşullar tartışılmış ve uygulamaları örneklerle izah edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Kurumsal stratejiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
Değer zinciri üzerinde ileriye yada geriye doğru büyümeye “dikey
entegrasyon” adı verilir
b)
Bir işletmenin başka bir işletmenin tamamını veya çoğunluk hisselerini satın
almasına “işletme satın almaları” adı verilir
c)

İlişkili ya da ilişkisiz strateji diğer iş kollarına yayılmayı ifade eder.

d)
İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin eski kimlik ve tüzel kişiliklerini
sona erdirerek yeni isim altında bağımsız bir işletme olarak faaliyete geçmelerine “ortak
girişim” adı verilir.
e)

Hepsi

2-Kurumsal strateji için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Kurumsal strateji değer yaratmalıdır.

b)

Kurumsal strateji sonunda kurumun “pahası” yükselmelidir.

c)

Kurumsal strateji “sinerji” yaratmalıdır.

d)
Kurumu oluşturan iş birimlerinin toplam değeri bu iş birimlerinin bağımsız
birer işletme olarak biçilecek değerleri toplamına eşit olmalıdır.
e)

Hepsi

3-Bir ürünün değer zinciri üzerinde yer alan odak işletmenin o değer zinciri üzerinde
kendinden bir önceki(kendi tedarikçisi) veya bir sonraki (kendi müşterisi)süreci bünyesine
katması anlamına gelen, ister direk yatırım, ister satın alma, ya da ortak girişim yolu ile olsun
bu tip bütünleşmeye ……………
adı verilmektedir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
a)

Dikey birleşme

b)

Şirket büyümesi

c)

Değer yaratımı

d)

Dikey entegrasyon

e)

Yatay entegrasyon
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4-Dikey Entegrasyonda ileriye ve geri dikey entegrasyon göz önüne alındığında
Örneklerde bulunan hareketlerde “entegrasyon “çeşidinin hangisi yanlış olarak yazılmıştır?
a)
Kumaş üreten bir işletme /tasarım kesim dikiş atölyesi açıyor ileriye doğru
dikey entegrasyon
b)
entegrasyon

Süt üreten bir işletme /peynir üretimine girmesi  ileriye doğru dikey

c)
entegrasyon

Süt üreten bir işletmenin /İnek üretimine girmesi ileriye doğru dikey

d)
Süt paketlemesi yapan bir işletmenin /mandıra kurması süt üretmesi geriye
doğru dikey entegrasyon
e)

Hepsi

5- Dikey entegrasyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Bir işletmenin yetenekleri entegrasyon için kısıt yaratıyorsa dikey entegrasyona
yönelmesi mantıksız olacaktır.
b)
Bir işletme, entegrasyon ile daha avantajlı bir fırsat yakalıyorsa bu fırsatı
değerlendirmelidir.
c)
Bir işletmenin sektöründe genel bir belirsizlik varsa da entegrasyona yönelmesi
bir risk oluşturmaz
d)
Odak işletme entegrasyon ile daha fazla değer yaratabiliyorsa entegrasyona
yönelmesi mantıklıdır.
e)

Hepsi

6- Verilen ifade doğru mudur?
Coğrafi olarak pazar çeşitlendirmesi: Birçok farklı sektörde faaliyet göstermeyi ifade
eder.
a)doğru b)yanlış
7- Verilen ifade doğru mudur?
Dikey entegrasyon bir ürünün değer zinciri üzerinde yer alan odak işletmenin o değer
zinciri üzerinde kendinden bir önceki (kendi tedarikçisi) veya bir sonraki (kendi müşterisi)
süreci bünyesine katması anlamına gelmektedir.
a)doğru b)yanlış
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8. Verilen ifade doğru mudur?
Dikey entegrasyonun ileriye doğru ya da geriye doğru olarak sınıflandırılması ise
tamamen değer zincirinin birbirini takip eden adımları ile alakalıdır.
a)doğru b)yanlış
9. Verilen ifade doğru mudur?
Kumaş üreten bir işletmenin daha sonradan tasarım, kesim, dikiş işlerini yapacak bir
atölye kurarak değer zincirinin bir sonraki basamağına entegre olması veya fason olarak
kıyafet üreten bir işletmenin markalaşmaya giderek mağazalar açması “geriye doğru dikey
entegrasyon” için örnek teşkil eder.
a)doğru b)yanlış
10. Verilen ifade doğru mudur?
Çeşitlendirme stratejisi, yeni iş alanlarına girmek ve oradaki fırsatlardan yararlanarak
ortalamanın üzerinde getiri elde etmek isteyen işletmelerde uygulanan bir üst yönetim
stratejisidir..
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) d, 2) d, 3) d, 4) c, 5) c, 6) b, 7) a, 8) a, 9) b, 10) a
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10. KURUMSAL STRATEJİLER: ÇEKİLME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. KURUMSAL STRATEJİLER: ÇEKİLME
10.1. Çekilme
10.2. Kısmi ve Tam Tasfiye Stratejisi
10.3. Konkordato ve İflas
10.4. Kurumsal Stratejilerin Belirlenmesi İçin Bir Araç: BDG (Portföy) Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İşler iyi gitmediğinde işletmelerin uyguladığı stratejiler nelerdir?
2. Bir pazardan veya işten çekilme nasıl uygulanır?
3. İş birimlerinin veya işletmenin tamamının veya bir kısmının elden çıkarılması nasıl
uygulanmalıdır?
4. İşletmelerin temel stratejilerine nasıl karar verilir?
5. BDG analizi nedir ve sonuçları nasıl yorumlanarak uygulanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kısmi ve tam tasfiye
stratejileri

Çekilme stratejilerinin nasıl
uygulanacağını kavramak.

Konkordato ve iflas

İşletme için işler kötü
gittiğinde maruz
kalabileceği durumları
tartışmak.

Bdg analizi

Portföy bakış açısıyla iş
birimlerini değerlendirmeyi
öğrenmek ve analiz
yardımıyla temel stratejileri
belirlemek konusunda
uygulamalar yapmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Çekilme stratejisi,



Kısmi ve tam tasfiye,



Konkordato,



İflas,



BDG analizi,



İş birimleri portföy yönetimi
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Giriş
Bazı durumlarda işletme üst düzey yöneticileri mevcut işlerinin bazılarından veya
tamamından vazgeçmek, onları geçici veya süresiz olarak terk etmek kararı verebilir ve bu
konuda uygulamalar yapar. Çekilme stratejileri bu konularda uygulanan stratejilerdir. Doğal
olarak, niyet ne olursa olsun işletme için sayısal bir küçülme, daralma söz konusu
olduğundan bu tip stratejiler olumsuz çağrışımlar yapan stratejilerdir. İşletmelerin çekilme
stratejileri uygulamalarında en önemli etken, faaliyetlerin sonucunda belirlenen amaçlara ve
arzu edilen sonuçlara varılamamasıdır.
İşletmeler, bazı işlerini veya iş birimlerini terk etme ve onlardan vazgeçme kararı
alabilirler. Burada, belirli bir bölüm veya faaliyetin terk edilmesi söz konusu olduğundan, bu
strateji, kısmi tasfiye stratejisi olarak adlandırılmaktadır. Tam tasfiye stratejilerinde,
işletmeler tüm faaliyetlerini durdururlar ve varlıklarını sona erdirirler.
Her işletmede işlerin kötü gittiği, zarar edilen dönemler vardır. Ancak, zararların
katlanılabilir olması gerekir. Bir noktanın ötesinde oluşan zararlar, borçları karşılayabilecek
varlıkları azaltmaya devam edeceğinden, borçlar bir yerden sonra karşılanamaz duruma gelir.
İşte bu durumda işletme konkordato veya iflas durumu ile karşılaşır.
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10.1. Çekilme
İşletmelerin üst düzey yönetimlerinde uygulanan ve onların sorumluluğu altında
bulunan stratejilerden bir tanesi de faaliyette bulundukları işlerin bazılarının veya tamamının
terk edilmesi hususunda uyguladıkları stratejilerdir. Çekilme stratejileri olarak tanımlanan bu
strateji İngilizce işletme literatüründe “retrenchment”, “disinvestment”, “divestment” ve
”liquidation” gibi terimlerle ifade edilmektedir. Türkçe literatürde de çeşitli uzman yazarlarca
“tasarruf”, “etrafına bakma”, “tecrit etme (ayırma)”, “geri dönme”, “gerileme”, “son verme”,
“esaret”, “ işletmeyi satma” stratejileri olarak adlandırılan bu stratejilerin hemen hemen hepsi
aynı veya benzer durumları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Bazı durumlarda işletme üst düzey yöneticileri mevcut işlerinin bazılarından veya
tamamından vazgeçmek, onları geçici veya süresiz olarak terk etmek kararı verebilir ve bu
konuda uygulamalar yapar. Çekilme stratejileri bu konularda uygulanan stratejilerdir. Doğal
olarak, niyet ne olursa olsun işletme için sayısal bir küçülme, daralma söz konusu
olduğundan bu tip stratejiler olumsuz çağrışımlar yapan stratejilerdir. İşletmelerin çekilme
stratejileri uygulamalarında en önemli etken, faaliyetlerin sonucunda belirlenen amaçlara ve
arzu edilen sonuçlara varılamamasıdır.
Çekilmenin çeşitli nedenleri vardır:
-

Başarısız yönetim

-

Zayıf finansal kararlar ve yatırımlar

-

Şiddetli rekabet
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-

İstenilen sinerji ve değerin yaratılamaması

-

Ortalamanın altı getiri

-

Pazar hayat eğrisinin son dönemine girmesi

-

Gelirlerin azalması (pazar hayat eğrisi ile ilgilidir)

-

Mal ve hizmetlerde talep azalması (pazar hayat eğrisi ile ilgilidir)

Çekilme stratejileri işletmelerde üç şekilde uygulanmaktadır:
-

İç verimliliğe yönelme ve faaliyetleri azaltma

-

Kısmi tasfiye stratejileri

-

Tam tasfiye stratejileri

10.2. Kısmi ve Tam Tasfiye Stratejisi
İşletmeler, bazı işlerini veya iş birimlerini terk etme ve onlardan vazgeçme kararı
alabilirler. Burada, belirli bir bölüm veya faaliyetin terk edilmesi söz konusu olduğundan, bu
strateji, kısmi tasfiye stratejisi olarak adlandırılmaktadır.
İşletmelerin kısmi tasfiye stratejilerini uygulama nedenleri genellikle aşağıdaki gibidir:
İşletmenin söz konusu bölüm, iş birimi veya faaliyeti verimsizdir. Bu nedenle,
o faaliyet, birim veya bölümün terk edilmesinin işletme için olumsuz sonuçlar
doğurmayacağına inanılmaktadır.
İşletme kısmi tasfiye ile büyük bir masraf ve maliyet
kurtulabilecektir.

yükünden

Aynı zamanda, bu uygulama ile işletme nakit girişi sağlayabilecek ve gerekli
diğer varlık ve yeteneklerini geliştirebilecektir. Kısmi tasfiye ile yaratılacak maddi kaynak
yeni işler için kullanılabilecektir.
İşletme, üstünlük geliştiremediği birim ve bölümleri tasfiye ederek, bunların
faaliyetlerini, konusunda uzman bir dış kuruluştan sağlayarak rekabet üstünlüğünü artırmak
istemektedir.
İşletmenin ana iş ve faaliyetlerinin bazılarının terk edilmesi ilişkili bir kısmi tasfiyedir.
İşletmenin ilişkisiz çeşitlendirme stratejilerinin uygulanması sonucunda elde ettiği ve
yabancısı olduğu, deneyimi bulunmadığı farklı iş alanlarındaki birim veya faaliyetlerini terk
etmesi ise ilişkisiz kısmi tasfiye stratejisi olarak tanımlanabilir.
Çekilme stratejisi her faaliyete ve iş birimine uygulanabilir. Örneğin;
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ABD menşeili ilk ve en büyük bilgisayar şirketlerinden olan IBM temel
yeteneği olan bilgisayar üretimi işinden, fabrikasını Lenovo’ya satarak çekilmiştir ve
faaliyetlerini bilgi işlem altyapısına ve danışmanlığa yönlendirmiştir.

Sabancı holding Toyota ile ortak kurduğu ToyotaSA fabrikasındaki hisselerini
satmak suretiyle devrederek otomotiv sektöründen çekilmiştir.

Bir zamanlar daktilo ithal eden Fincancıoğlu, daktiloların pazar hayat eğrisinin
sonuna gelmesi ve yerlerini bilgisayarlara bırakmaları nedeniyle bu sektörden çekilmiş ve
kağıt bardak ve tabak üretimine girmiştir.

TAPS biralarının sahipleri Karahanoğlu kardeşler, Çin baskısına dayanamayıp
Tuzla’daki tersanelerini kapatarak Gebze’de İçsu barajına yakın bir bira üretim tesisi
kurmuşlardır.

Koç holding perakende sektöründe faaliyet gösterirken Migros ve Tansaş’ı
satarak çekilme stratejisi uygulamıştır ve buradan gelen maddi kaynak ile Tüpraş ihalesine
girerek enerji sektörüne yatırım yapmıştır.


Türkiye’de sağlık sektöründe özel ambulans hizmeti vermek üzere girmiş olan
Fransız menşeili Eurasis işletmesi, yönetsel ve finansal hatalarından dolayı işlerini
yürütememiş ve tüm varlıklarını satarak pazardan çıkmıştır.
Tam tasfiye stratejilerinde, işletmeler tüm faaliyetlerini durdururlar ve varlıklarını
sona erdirirler. Tasfiye işletmenin belirli birim ve faaliyetleriyle sınırlı olmayıp, işletmenin
tümünü kapsamaktadır.
Niyet edilmiş tam tasfiye stratejisinin seçilmesinde iki önemli neden vardır:
-

İşletme artık yaşamını devam ettiremeyecek bir duruma yaklaşmaktadır.

Tam tasfiye stratejisi zamanında yapılmazsa, gün geçtikçe bozulan durum,
finansal dengeleri de alt üst edebilir.

10.3. Konkordato ve İflas
Her işletmede işlerin kötü gittiği, zarar edilen dönemler vardır. Ancak, zararların
katlanılabilir olması gerekir. Bir noktanın ötesinde oluşan zararlar, borçları karşılayabilecek
varlıkları azaltmaya devam edeceğinden, borçlar bir yerden sonra karşılanamaz duruma gelir.
İşte bu durumda işletme konkordato veya iflas durumu ile karşılaşır. Konkordato borçlunun,
alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme
planına bağlamasıdır. İflas ise bir borç mükellefiyetinin, borçlu tarafından iradi olarak ifa
edilmemesi hâlinde, devletin zor kullanma yollarından biridir. İflas, cebri icranın bir çeşididir.
İflasa toplu (külli) icra da denmektedir.
Konkordato’da, borçlu işletme, faaliyetlerini konkordato komiserinin denetimi altında
sürdürebilir. İflasta ise, mahkemenin tayin ettiği yetkili organ (iflas masası) iflası, yani
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zorunlu tam tasfiyeyi gerçekleştirir. Her iki durumda da işletmenin üst yönetim organlarının,
yani strateji sorumlularının, yetkileri çok sınırlıdır veya hiç yoktur. Konkordato, elinde
olmayan nedenlerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan dürüst borçluları
korumak için kabul edilmiş bir hukuki uygulamadır. Borçlu ile alacaklılarının 2/3’ ü (hem
alacaklı sayısı, hem de alacak miktarı açısından) arasında varılan ve ticaret mahkemesinde
onaylanan bir anlaşma ile alacaklılar, borçludan alacaklarının belirli bir kısmından
vazgeçerler. Böylece borçlu, borcunun anlaşmada belirlenen kısmını ödeyerek borçlarının
tamamından kurtulur. Bu anlaşma, resmi konkordato olarak adlandırılır. Bunun yanı sıra, bir
de özel konkordato vardır. Alacak miktarında indirim veya süre verilmesi şeklinde yapılan
özel konkordatoda, borçlu ve arzu eden alacaklılar arasında sözleşme yapılmaktadır. İcra
Tetkik Dairesinin, borçlu tarafından önerilen konkordato projesini kabul etmesi ve
konkordato süresi verilebilmesi için şu koşulların bulunması gerekir:
-

Borçlu dürüst olmalıdır.

Konkordato projesinde yapılan öneriler, samimi ve iyi niyetli olup, gerçeği
yansıtmalıdır.
Borçlu, borçlarının en az %50’ sini (asgari koşul) ödemeyi taahhüt etmelidir ve
bu taahhüt varlıkları ile uyumlu (mütenasip) olmalıdır.
Konkordato ile borçlu, borçlarının belirli bir oranından kurtulabilir ve kendisi için bir
ödeme kolaylığı (süre açısından) sağlayabilir. Alacaklılar da, bir miktar alacaklarından
vazgeçerek ve borç ödeme süresini uzatarak, hiç olmazsa alacaklarının belirlenmiş bir
kısmının ödenebilmesini mümkün kılabilirler. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mortgage
krizi ve Türkiye’deki 2001 ekonomik krizi sonrasında uygulanan ve işletmelerin, özellikle
büyük holdinglerin borçlarının yapılandırılmasını ve bu sayede yaşamlarını devam
ettirmelerini sağlayan politikalar birer konkordato örneğidir.
İflas, ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun (müflis),
haczedilebilen tüm varlığının zorla paraya çevrilerek bilinen tüm alacaklıları arasında
dağıtılmasını ve böylece alacaklıların belirli ölçülerde ve hakkaniyetli bir şekilde tatmin
edilmesini sağlayan, zora dayanan bir icra yoludur. İflas hukukunda, aksi belirtilmiş
olmadıkça, tüm alacaklılar arasında eşitlik vardır.
Ticaret Mahkemesi iflas kararını üç şekilde verir;
Alacağı bir kambiyo senedine (çek, poliçe veya bono) bağlı olmayan alacaklı,
öncelikle icra dairesine başvurarak borçlu hakkında iflas takibi ister. İcra dairesinin borçluya
göndereceği “iflas ödeme emri”ne göre borç ödenmezse, ticaret mahkemesinde dava açılır ve
iflas kararı alınabilir.
Alacaklının alacağı kambiyo senedine bağlı ise, zor alım (icra) yapılmadan
iflas istenebilir. Bu durumda da işlemler yukarıdaki gibi işler. Tek fark, takip talebine
kambiyo senedinin aslının iliştirilmesidir.
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Doğrudan iflas yolu olarak adlandırılan yöntemde, alacaklı doğrudan ticaret
mahkemesine başvurarak borçlu hakkında iflas davası açılmasını isteyebilir. Aynı şekilde,
borçlu eğer tüm varlığının borçlarını karşılayamayacağını anlarsa ve bir kısım mallarına zor
alım için haciz gelmişse, bu takdirde mahkemeye başvurarak kendi hakkında iflas kararı
verilmesini isteyebilir.
Görüleceği üzere iflas, aslında bir zor alım (cebri icra) yolu olup, alacaklıların talebi ve
ticaret mahkemesi kanalı ile gerçekleşmektedir. İflas aslında, müflisi ve alacaklıları koruyan
bir zor alım tekniğidir. Bu yol ile borçları karşılayamayacak malların alacaklılara hakkaniyetli
bir şekilde dağıtımını sağlayan bir düzen sağlanmaktadır.

10.4. Kurumsal Stratejilerin Belirlenmesi İçin Bir Araç: BDG
(Portföy) Analizi
İşletmenin hangi işleri yapması gerektiği ile ilgili olan kurumsal stratejilerin seçiminin
pazarın yaşam eğrisi ile direkt olarak ilişkilidir. Yeni ve gelişmekte olan pazarlar işletmeler
tarafından yatırım fırsatı olarak değerlendirilirken, düşüşte veya yaşamını doldurmuş pazarlar
ise genellikle çekilme stratejisinin veya odaklanma gibi dar alanlı rekabet stratejilerinin
uygulandığı pazarlar olarak değerlendirilmektedir.
Günümüzde büyük işletmelerin birçoğu dikey entegrasyon ya da çeşitlendirme
stratejisi ile faaliyetlerini “iş birimleri” kurarak birçok sektöre yaymışlardır. Tüm bu iş
birimleri için işletmenin portföyü adı verilebilir; portföy analizleri işletmeye ait iş birimleri
için kullanılacak stratejilerin öngörülmesinde yardımcı araçlardır. Portföy analizleri işletme
yöneticilerine bir “işletme içi banker” rolü yüklemekte ve bu yöneticilerin yatırımlarını
portföy içerisinde nasıl dağıtacakları kararını vermelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadırlar.
İşletme yöneticilerinin kararlarını vermelerinde ve iş birimlerini bir bütün hâlinde
görmelerini amaçlayan portföy analizlerinin en çok kullanılanı ve kabul göreni Boston
Danışma Grubu’nun geliştirdiği ve uygulamada BDG Analizi adı verilen yöntemdir.
BDG analizi işletmenin iş birimlerini bir “4’lü” matris üzerinde değerlendirmektedir,
matrisin iki ekseninde olmak üzere iki farklı değişkeni bulunmaktadır. Bunlar “Göreceli Pazar
Payı” ve “Pazar Büyüme Hızı” değişkenleridir.
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İş biriminin uyguladığı her türlü stratejinin performansa nihai yansıması o iş biriminin
kendi pazarındaki pazar payı olarak düşünülebilir. Ancak bu değerlendirme iş biriminin
toplam pazar payı üzerinden yapılmamaktadır, burada değerlendirilen “göreceli pazar
payıdır”. Göreceli pazar payı matrisin “x” eksenini oluşturmaktadır. Göreceli pazar payı
aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:
Göreceli Pazar Payı = İş Biriminin Pazar Payı (ya da cirosu) / En Büyük Rakibin
Pazar Payı (ya da cirosu)
Örneğin; eğer rakibin pazar payı %40, odak işletmenin iş biriminin pazar payı %20 ise
bu durumda “Göreceli Pazar Payı = 20 / 40 = 0.5” olarak bulunacaktır. Ancak, eğer en büyük
rakibin pazar payı %15, odak iş biriminin pazar payı %30 ise (%15’den fazla herhangi bir
değer) oran 30 / 15 = 2 olarak hesaplansa dahi matris üzerinde “1” olarak kullanılacaktır.
Pazar paylarının (özellikle en büyük rakibin pazar payının) bulunamadığı durumlarda aynı
hesaplama ciro değerleri ile yapılabilmektedir.
Matrisin “y” ekseninde ise bir diğer değişken olan “Pazar Büyüme Hızı” yer
almaktadır. Pazarın büyüme hızı işletme verilerinden hesaplanamaz, genel olarak pazarı
değerlendirmek gerekmektedir. Genellikle orta nokta olarak %10 büyüme hızı alınır, %10’un
üzerinde ortalama ile büyüyen pazarlar hızlı büyüyen olarak değerlendirilirken bu değerin
altındaki pazarlar yavaş büyüyen pazarlar olarak ele alınmaktadırlar. Ancak pazar büyüme
hızını ülkenin ya da uluslararası ekonominin o anki durumunu da düşünerek değerlendirmekte
yarar vardır, zira bir resesyon döneminde tüm pazarlar ortalamalarının altında
seyredeceklerdir. Bir diğer yöntem ise banka faiz oranlarını orta değer olarak almaktır, çünkü
bu değerin üzerindeki büyümeler ortalamanın üzerinde bir büyüme olarak düşünülebilir.
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Matriste yer verilen üçüncü bir faktör ise iş biriminin işletme gelirleri içerisindeki payı
ile ilgilidir. Bu pay iş birimlerini temsil eden dairelerin büyüklükleri ile ölçülmektedir. Bu
dairelerin yarı çaplarının toplamı %100’ü temsil edecek şekilde oranlanarak daireler
çizilecektir. Örneğin, iki iş birimi olan bir işletmenin birinci iş biriminin toplam gelirler
içerisindeki payı %75, ikincisininki ise %25 olsun; bu durumda birinci iş birimi için 4
birimlik yarı çapı olan bir daire kullanılırken, ikincisi için 1 birimlik bir daire kullanılacaktır.
Matriste iş birimleri dört ayrı bölümden birine denk gelecektir, matriste pazar büyüme
hızı ve göreceli pazar payına göre ayrılan bu dört ayrı bölüm; yıldızlar, soru işaretleri, nakit
inekleri ve köpekler olarak adlandırılmaktadır. Her bir bölüm kendine has özellikler taşımakta
ve stratejiler gerektirmektedir.
Soru İşaretleri: Soru işaretleri genellikle yeni iş birimleridir. Bu yeni iş birimleri
büyüyen pazarlarda gelişme, pazar payını artırma ve dolayısıyla yıldız olma potansiyeli
taşırlar. Göreceli pazar payları düşüktür, genellikle pazara geç giren iş birimleri bu
sınıflamaya girer. Uzun süreli soru işareti olarak kalan bir iş birimi işletmeye nakit
kaybettirecektir, o nedenle pazarlama faaliyetleri ve farklılaştırma stratejileri ile
beslenmelidirler. Uzun süre boyunca askıda tuttuğu elektrikli araba projesini 2006’da
Chevrolet – Volt modeli ile hayata geçiren General Motors’un bu iş birimi soru işaretine
örnektir.
Önerilen stratejiler: Agresif pazarlama ile pazara nüfuz etme, ürün geliştirme,
farklılaştırma, başarılı olunamıyor ise çekilme.
Yıldızlar: Yıldızlar hızlı büyüyen pazarlarda faaliyet gösteren iş birimleridir, pazar
payları yüksektir ve bu nedenlerle yüksek miktarda nakit akışı yaratırlar; ancak büyüyen
pazarların tutundurma faaliyetleri, ar-ge yatırımları, farklılaştırma vb. gerekliliklerinden
dolayı da yüksek miktarda nakit harcarlar. Genellikle kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar ya
da biraz daha fazla nakit yaratırlar. Uzun vadede işletmeler için önemleri büyüktür, pazarın ve
öğrenme eğrisinin olgunluğa ulaştıkları dönemlerde, eğer yüksek pazar paylarını
koruyabildilerse, maliyetler düşeceğinden büyük miktarlarda kâr getirecek ve nakit girişi
sağlayacaklardır. Başka bir deyişle, düşen pazar büyüme hızı onları “nakit inekleri” hâline
getirecektir. 90’ların sonunda yazıcı pazarına giren HP yıllık %120 büyüyen bir pazarda %41
pazar payı ile yıldız konumundaydı, fakat 2005 yılından sonra pazar büyüme hızı düşmüştür
ve HP’nin yazıcı iş birimi nakit ineği konumuna gelmiştir ve tek başına işletme gelirlerinin
%50’den fazlasını sağlamaktadır.
Önerilen stratejiler: Dikey entegrasyon, çeşitlendirme, pazar geliştirme, ürün
geliştirme, farklılaştırma, pazara nüfuz etme.
Nakit İnekleri: Pazar payı yüksek, pazar büyüme hızı düşük olan bu bölüme nakit
inekleri denmesinin nedeni, işletmelerin bu iş birimlerinden nakit sağmalarıdır. Bu nedenle
inek benzetmesi kullanılmıştır. Nakit ineklerinin pazar büyüme hızı düşük olduğundan pazar
büyüklüklerini korumak amacıyla yapacakları faaliyetler daha agresif stratejiler uygulaması
gereken yıldızlara kıyasla çok daha az maliyetlidir; ayrıca pazar yaşam eğrisi ve öğrenme
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eğrisi olgunluk dönemi olduğundan ürün geliştirme maliyetleri ve ar-ge maliyetleri daha az
olacaktır. Tüm bu nedenlerle nakit inekleri harcadıklarından daha çok getiri ve kâr sağlayan iş
birimleridir. Pazar paylarını kaybetmedikleri sürece bu iş birimleri işletmeye getiri sağlarlar
ve bu nakit getirileri yıldızları desteklemek ya da soru işaretlerinin pazar paylarını artırarak
yıldız durumuna getirebilmek gibi diğer stratejiler için kullanılır.
Önerilen stratejiler: Ürün geliştirme, çeşitlendirme, uzun vadede ise küçülme ve
çekilme.
Köpekler: Köpekler genellikle hiçbir potansiyel taşımayan iş birimleridir. Pazar
payları düşüktür, pazar büyüme hızı da düşük durumda olduğundan getiri sağlamaları düşük
ihtimaldir. Ya tasfiye edilmelidirler ya da küçülerek, bulabilirler ise odaklanma stratejisi ile
niş bir pazara hitap etmelidirler. Örneğin IBM “köpek” olarak gördüğü kişisel bilgisayar
bölümünü Çin firması olan Lenovo’ya satmıştır ve daha kârlı gördüğü büyüyen hizmet
sektörüne yönelmiştir.
Önerilen stratejiler: Çekilme, imkanı var ise odaklanma.

234

Uygulamalar
Eren, Erol. "İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası." Der Yayınları, Eren
Ofset, Yayın 197 (1997). Adlı eserden ilgili bölüm okunmalıdır.
ÇETİNKAYA, Özlem. "REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE
PORTFÖY ANALİZİ VE TARİŞ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi 8.3 (2006): 1-20. Adlı makale okunarak değerlendirme yapılmalıdır.
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Uygulama Soruları
1. İşler iyi gitmediğinde işletmelerin uyguladığı stratejiler nelerdir?
2. Bir pazardan veya işten çekilme nasıl uygulanır?
3. İş birimlerinin veya işletmenin tamamının veya bir kısmının elden çıkarılması nasıl
uygulanmalıdır?
4. Türkiye’de önde gelen holdinglerden bir tanesi için BDG matrisi hazırlayınız ve
uygun stratejileri belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küçülmeyi ifade eden çekilme stratejileri anlatılmış ve işletmede işlerin kötü gittiği
durumlarda ise konkordato ve iflasın nasıl uygulandığına değinilmiştir. Ayrıca tüm kurumsal
stratejilere yol gösterici bir portföy analizi olan BDG analizine yer verilmiş ve uygulamadan
örnekler tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
I-İşletmelerin mevcut işlerinin tamamın ya da bir kısmını geçici veya süresiz terk etme
kararı alabilirler bu o işletme için çekilmedir. Aşağıdakilerden hangisi çekilmenin
nedenlerindendir?
a)

Başarısız yönetim

b)

Ortalamanın altı getiri

c)

Pazar hayat eğrisinin son döneme girmesi

d)

Şiddetli rekabet

e)

Hepsi

2-Aşağıdakilerden hangisi çekilme stratejilerinin işletmelerde uygulama şekillerinden
biridir?
a)

İç verimliliğe yönelme ve faaliyetleri azaltma

b)

Rekabete karşılık verecek önlemler alma

c)

Yönetimi profesyonellere devretme

d)

Sermaye artırımı

e)

Ürünlerin farklılaştırılması

3-İşletmeler bazı işlerini veya iş birimlerini terk etme ve onlardan vazgeçme kararı
alabilirler.
Belirli
bir
bölümün
veya
faaliyetin
terk
edilmesine
…………………………………… denir. Boş yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a)

Yeniden yapılanma

b)

Tam tasfiye stratejisi

c)

Dikey entegrasyon ve çeşitlendirme

d)

Kısmi tasfiye stratejisi

e)

İç verimliliğe yönelme ve faaliyetleri azaltma

4-İşletmelerin tüm faaliyetlerini durdurması ve varlıklarını sona erdirmesi , bu işlemi
belirli
birim
ve
faaliyetlerde
kalmayıp
bütün
işletmeye
uygulamasına
………………………….. denir.
a)

İflas etme
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b)

Yeniden yapılanma

c)

Konkordato ilan etme

d)

Faaliyetleri geçici olarak durdurma

e)

Tam tasfiye stratejisi

5-Konkordato için hangisi söylenemez?
a)

İcra tetkik dairesinin kabulü ve onayı ile gerçekleşir.

b)

Borçlu dürüst olmalıdır.

c)

Borçlu, borçlarının en az %50 sini asgari koşul olarak ödemeyi taahhüt eder.

d)

Konkordato kararı yalnızca ticaret mahkemesinin kararı ile alınabilir.

e)

Alacak miktarında indirim veya süre verilmesi uygulaması özel konkordatodur

6-İşletme yöneticilerinin karalarını vermelerinde ve iş birimlerini bir bütün hâlinde
görmelerini amaçlayan “Boston danışma grubu” BDG ANALİZİ işletmenin iş birimlerini
“4’lü “ matris olarak değerlendirmektedir. Matriste yer alan faktörler “soru işaretleri”
“Yıldızlar” “Nakit İnekleri” ve “Köpeklerdir” BDG analizi için aşağıda yazılan tanımlardan
hangisi yanlıştır?
a)
taşırlar.

Soru işaretleri Yeni iş birimleridir. Büyüyen pazarda yıldız olma potansiyeli

b)
Yıldızlar  Hızlı büyüyen pazarda faaliyet gösteren iş birimleridir. Pazar
payları yüksek ve nakit akışı yaratırlar.
c)
Nakit inekleri Pazar payları yüksek, pazar büyüme hızı çok yüksek ve nakit
akışı sağlarlar.
d)
Köpekler  Genellikle hiçbir potansiyel taşımayan iş birimleridir. Pazar
payları ve pazar büyüme hızı düşük olduğundan gelişme ihtimalleri de düşüktür.
e)

Hepsi

7. Verilen ifade doğru mudur?
İflas, cebri icranın bir çeşididir. İflasa toplu (külli) icra da denmektedir..
a)doğru b)yanlış
8. Verilen ifade doğru mudur?
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İflas ile borçlu, borçlarının belirli bir oranından kurtulabilir ve kendisi için bir ödeme
kolaylığı (süre açısından) sağlayabilir.
a)doğru b)yanlış
9. Verilen ifade doğru mudur?
Eğer rakibin pazar payı %20, odak işletmenin iş biriminin pazar payı %40 ise bu
durumda “Göreceli Pazar Payı = 40 / 20 = 2” olarak bulunacaktır.
a)doğru b)yanlış
10. Verilen ifade doğru mudur?
Soru işaretleri genellikle yeni iş birimleridir. Bu yeni iş birimleri büyüyen pazarlarda
gelişme, pazar payını artırma ve dolayısıyla yıldız olma potansiyeli taşırlar.
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d, 4) e, 5) d, 6) c, 7) a, 8) b, 9) b, 10) a
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11. KURUMSAL STRATEJİLERİN UYGULANMASINDA
KULLANILAN YÖNTEMLER

241

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. KURUMSAL
YÖNTEMLER

STRATEJİLERİN

UYGULANMASINDA

KULLANILAN

11.1. Stratejik İttifaklar
11.2. İşletme Birleşme ve Satın Almaları
11.2.1. Çeşitli Birleşme ve Satın Alma Yöntemleri
11.2.1.1. Dikey Birleşmeler ve Satın Almalar
11.2.1.2. İlişkili Birleşme ve Satın Almalar
11.2.1.3. İlişkisiz Birleşme ve Satın Almalar
11.2.2. Birleşme ve Satın Alma Taktikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Entegrasyon ve çeşitlendirme stratejileri nasıl uygulanmaktadır?
2. İşletmeler birbirleri ile nasıl iş birlikleri kurarlar?
3. İş birliklerinin türleri nelerdir?
4. Bir işletmenin diğer bir işletmeyi satın alması nasıl gerçekleşir?
5. İki işletme nasıl birleşir ve yöntemleri nelerdir?
6. İşletmeler arası satın alma ve birleşme yöntemleri ve uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Stratejik ittifaklar

İşletmeler arasındaki iş
birliklerinin nasıl
gerçekleştiğini ve türlerini
öğrenmek.

İşletme birleşme ve satın
almaları

İşletmeler arası birleşmelerin
ve satın almaların
nedenlerini, nasıl
gerçekleştiğini kavramak.
Sonuçlarını değerlendirmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


İşbirlikleri,



Stratejik İttifaklar,



İşletme birleşmeleri,



İşletme satınalmaları,



Dikey birleşme ve satınalmalar,



İlişkili ve ilişkisiz birleşme ve satınalmalar
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Giriş
Kurumsal stratejiler uygulanırken işletmeler bağımsız hareket edebilecekleri gibi,
diğer işletmeler ile “Stratejik İttifaklar”, “Birleşme veya Satın Almalar” gibi stratejileri
kullanarak da bağımlı bir biçimde hareket edebilmektedirler. Bu doğrultuda üçüncü bir strateji
ise “Uluslararasılaşma” olarak karşımıza çıkmaktadır.
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11.1. Stratejik İttifaklar
En az iki ya da daha fazla işletmenin “geliştirmek, üretmek, satmak vb.” amaçlarla bir
araya gelerek iş birliği yapmalarına Stratejik ittifak adı verilmektedir. Stratejik ittifaklar
tamamlayıcı kaynak ve yeteneklere ulaşmaya yardımcı olmaktadır, ayrıca mevcut kaynak ve
yetenekleri de yükseltme imkanı sağlarlar. Stratejik ittifakın oluşması için karşılıklı bir
karşılaştırmalı üstünlük gereklidir, karşılaştırmalı üstünlük sonucu her iki taraf da bu ittifaktan
faydalanacaktır. Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre her işletme kendi iyi olduğu işi
yapmalıdır; örneğin bir otomotiv işletmesi az yakıt tüketen motorlar üretiyor ve bir diğeri de
tasarım konusunda iyi ise bu iki işletme bir araya gelerek daha kaliteli bir otomobil
üretebilmektedirler. Bunun en basit örneği işletmeler arasındaki “Dış Kaynaklardan
Organizing to Implement Corporate Diversification
Yararlanma (Outsourcing)” uygulamalarıdır.

Stratejik Yönetim Süreci
Dış Çevre
Analizi

Misyon

Strateji
Seçimi

Amaçlar

İç Çevre
Analizi

Stratejinin
Uygulanması

•

Rekabet
Avantajı

Stratejik İttifaklar

Üç tip stratejik ittifaktan söz edilebilir;
1Sermaye ortaklığı olmayan ittifaklar: Kontrata dayalı ittifaklardır. İki
2012 Pearson
ion, I nc. publishing
as Pr ent ice
Hall.
Strategic
Management
& Competitive
Advantage
– Barneyüstünlüğü
& Hesterly çerçevesinde
işletme arasında Copyright
değerli© kaynak
veEducat
yeteneklerin
karşılaştırmalı
rekabet
karşılıklı kullanımıdır. Bölgesel acentelikler, bayilikler, lisans anlaşmaları, taşeronluk,
franchise anlaşmaları bu tip stratejik ittifakın örnekleridir.
Örnekler:
Arap Emirlikleri menşeili Shaya grubunun Starbucks, Body Shop gibi
markalarla lisans anlaşması yaparak bölgesel distribütör olması.
-

Tekstil sektöründeki fason üretimler.

Coca-Cola ile Anadolu Grubu şirketlerinden Efes Pilsen’in kola dolumu için
yaptıkları işbirliği.
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Türk Hava yollarının kod paylaşımlı uçuşların ötesinde bir işbirliği amacıyla
Star Alliance havayolu ortaklığı içerisinde birçok hava yolu ile kaynaklarını ve uçuş hatlarını
paylaşması.
Bir girişimcinin McDonald’s veya Burger King gibi uluslararası zincirlerden
franchise alması.
Toys’R’us ile McDonalds’ın işbirliği kurarak çocuk menülerinde konsept
oyuncak sunumları yapması.
2- Karşılıklı sermaye ortaklığı içeren ittifaklar: İki işletme karşılıklı sermaye ortaklığı
yapmışlardır. Her iki işletme bir diğerinin ortağı konumundadır.
Örnekler:
-

Ethiad havayolu işletmesinin Jet Airways’e ortak olması.

-

General Electric’in Garanti Bankası’na ortak olması.

3Ortak girişimler: İki yada daha fazla işletme bir araya gelerek yeni ad ve
kimlik altında bir işletme kurarlar, ancak ortaklıktaki ana işletmeler mevcut faaliyetlerini ve
tüzel kişiliklerini bağımsız olarak da devam ettirmektedirler.
Örnekler:
-

THY ile Alman havayolu Lufthansa’nın birlikte SunExpress’i kurması.

Tepe ile Akfen inşaat işletmelerinin Vie (Viyana havalimanı işleticisi) ile
birlikte TAV’ı kurarak Atatürk Havalimanı ve daha sonra birçok havalimanı işletmesini
alması.
-

kurması.

Sabancı Holding ile Carrefour’un Türkiye’de CarrefourSa’yı kurması.
TAV ile Türk Hava Yolları’nın birlikte yer hizmetleri sağlayıcısı TGS’yi

İttifaklar; mevcut uygulamaları iyileştirerek, rekabet çevresini şekillendirerek ya da
pazar giriş ve çıkışlarını kolaylaştırarak değer yaratmayı amaçlarlar. Bu doğrultuda ittifaklar:
Yeni bir pazara, bölgesel ve/veya uluslararası pazarlara girmek veya mevcut
ürün veya pazarlarda büyümek,
-

Sektör veya pazarda mevcut durumun korunması,

-

Varlık ve yetenekleri birleştirilerek güçlenme,

-

İşletme değerlerinin (hisse değerleri) artırılması,
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-

Sahip olunamayan varlık ve yeteneklerin işbirliğiyle sağlanması,

-

Belirsizlikleri önlemek,

-

Rekabetin engellenmesi veya rekabete karşı koyma,

-

Gider ve maliyetlerin paylaşılması ile verimlilik sağlamak,

-

Yeni süreç, teknoloji ve bilgilerin paylaşımı,

suretiyle, karşılaştırmalı üstünlük teorisi çerçevesinde değer yaratmaktadırlar. Ancak
işbirliği yapan işletmeler arasında iyi hazırlanmamış ve zayıf anlaşmalar ve güven eksikliği
sonucunda; fırsatçı davranışlar, kötü niyet, iş birliğinden tek taraflı faydalanma söz konusu
olabilmektedir.
Stratejik ittifaklar sayesinde yaratılan değerin sürdürülebilirliği daha önce de DNTO
çerçevesinde bahsedildiği üzere o ittifakın nadirliği, taklit edilebilirliği ve yönetilebilmesi ile
ilgilidir. Stratejik ittifaklar değiş tokuş işleminin yapısı itibariyle nadir değildirler ve kolayca
taklit edilebilirler. Ancak ittifakların amaçları doğrultusunda kullanılan ve bir araya getirilen
kaynakların birbirlerini tamamlama yetenekleri ve kombinasyonları sonucu doğurdukları
sinerji nadirdir ve aralarındaki uyumun taklidi zordur. Bu uyum için kaynakların ve
yeteneklerin birbirlerini tamamlayıcı olması, sinerji yaratılabilmesi ve karşılıklı güven
içerisinde yürütülüyor olması gerekmektedir.
DNTO çerçevesi doğrultusunda, stratejik ittifakların yürütülmesi ve sürdürülebilir
rekabet avantajı yaratmasının arkasındaki bir diğer etken de bu ittifakın yönetilmesi ve
organizasyonu ile ilgilidir. Değerin yaratılması ve tahsisinde formel düzenlemeler ve
enformel unsurlar söz konusu olacaktır, bu düzenleme ve unsurlar sayesinde ittifaklar daha
sağlıklı yürütülebilecektir.
Formel düzenlemeler:
Kontrat ve yasal düzenlemeler: Karşılıklı anlayış ortamının tahsisini sağlar.
Hileli ve kötü niyetli davranışların cezasını belirler. Çatışma ve itilaf çözümünü kolaylaştırır.
Ortak girişimler: Ortakların menfaatlerini hizaya getirir ve bağımsız yeni bir
işletme ortak paydada buluşulmasını sağlar. Direkt etkisi vardır.
Karşılıklı sermaye paylaşımı: İşletmelerin birbirleri ile ortak olması
sağlanarak karşılıklı ortak payda yaratılır. Endirekt etkisi bulunmaktadır.
Enformel unsurlar:
Güven: Ortakların formel düzenlemeler ya da başka mekanizmalar ile
sağlayamayacakları fırsatlardan faydalanmalarına olanak sağlar. İlişkileri geliştirir ve
kaynakların en verimli şekilde kullanımına olanak tanır.
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İşletme itibarı: İşletme itibarı uzun vadeli ilişkiler açısından önemlidir.
İtibarlarını kaybetmek istemeyen işletmeler ortaklık yapılarını bozma riskine
girmeyeceklerdir.
Formel düzenlemeler ve enformel unsurlar birbirlerini dışlayan etmenler değildir.
Kontratlar, karşılıklı sermaye yatırımları, ortak girişimler gibi düzenlemelerle birlikte
kullanılabileceği gibi, karşılıklı güven tahsis edildiği veya işletme itibarının bahis olduğu
durumlarda da kontratlar kullanılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki itibar ve güven
unsurları her türlü işbirliğinde yer alan ve rol oynayan etmenlerdir.
İşletmelerin ittifaklar ile gerçekleştirdikleri kazanımlarına alternatif
kullanmak mümkündür:

stratejiler de


Bunlardan bir tanesi işletmelerin yatırımlarını iç kaynaklar ile yürütmesidir
(organik büyüme olarak da adlandırılmaktadır). Eğer uygun bir ortak yok ise, işlem
maliyetleri yüksek ise veya yatırım maliyetleri düşük ise işletmeler ortaklık yerine organik
büyümeyi tercih edeceklerdir.


Bir diğer alternatif strateji ise işletme birleşme ve satın almalarıdır.

11.2. İşletme Birleşme ve Satın Almaları
İşletme Birleşmeleri (mergers): İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski
kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip oldukları tüm varlıklarını ve yeteneklerini
birleştirmek suretiyle, yeni bir isim altında bağımsız yeni bir işletme olarak faaliyete
geçmeleridir. Birleşen işletmeler tüzel kişiliklerini ve eski işletme kimliklerini sona erdirerek
yeni bir işletme oluşturmaktadırlar. Birleşen işletmelerin hisse senetleri ortadan kalkmaktadır
ve yeni işletmenin hisse senetleri işlem görmeye başlar. İşletme birleşmeleri genellikle denk
ya da göreceli eşit işletmelerin bir araya karşılıklı rıza ile gelmeleri ile oluşmaktadır.
İşletme Satın Almaları (acquisitions); bir işletmenin, başka bir işletmenin tamamı
(%100) veya çoğunluk hisselerini satın alarak, o işletmeyi kontrolü altında, kendine bağlı bir
işletme hâline getirmesidir. Burada, birleşmede olduğu gibi, satın alan işletmenin kimlik ve
tüzel kişiliği sona ermez; satın alınan işletmenin ise tüzel kişiliği genellikle sürdürülmektedir
fakat sona erdirildiği durumlar da söz konusudur. İki taraflı arzu ile olabileceği gibi tek taraflı
arzu ile de meydana gelebilmektedir ve genellikle hisse senetlerini devralmaya yönelik bir
teklif ile gerçekleşir.
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Stratejik Yönetim Süreci
Dış Çevre
Analizi

Misyon

Strateji
Seçimi

Amaçlar

İç Çevre
Analizi

Stratejinin
Uygulanması

•

Stratejik İttifaklar

•

İşletme Birleşme ve
Satın almaları

Rekabet
Avantajı

İşletme birleşme ve satın alma nedenleri :
Copyright © 2012 Pearson Educat ion, I nc. publishing as Pr ent ice Hall.

-

Strategic Management & Competitive Advantage – Barney & Hesterly
Ürün veya girdi
pazarında güçlenmek

-

En kısa zamanda ürün veya girdi pazarına girebilmek

-

Yeni pazara giriş zorluklarını ve engellerini aşmak

-

Nakit olanakları yaratma

-

Yeni ve başarılı yönetim kadroları sağlama

-

Yeni teknolojiler, fikirler ve yetenekler kazanma

-

Yeni ürün geliştirme maliyetlerinin yüksekliği:

-

Daha az risk alarak yeni ürün alanına girmek

-

Yönetim deneyimini yeni işletmelere taşımak

-

Aşırı rekabeti önlemek

8-22

Satın alan, satın alınan, veya birleşme yapan işletmelerin sermaye
piyasalarındaki değerlerinin yükselmesi:
-

Ekonomik teşvikler

-

Ekonomik zorlukların üstesinden gelmek

-

Yeniden yapılanma ile yüksek getiri sağlamak
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-

Kaynakları ve yetenekleri beraberce kullanarak sinerji yaratmak

11.2.1. Çeşitli Birleşme ve Satın Alma Yöntemleri
İşletmeler arasındaki birleşmeler ve satın almalar genel olarak: Dikey birleşme ve
satın almalar, ilişkili birleşme ve satın almalar, ilişkisiz birleşme ve satın almalar olmak üzere
üç şekilde olmaktadır.

11.2.1.1. Dikey Birleşmeler ve Satın Almalar
Bu tip birleşme ve satın almalar aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı değer zincirine
dahil olan işletmeler arasında gerçekleşmektedir, bir işletme için geriye doğru olarak
adlandırılırken diğeri için ileriye doğru gerçekleştiği söylenebilir ve dikey entegrasyonun tüm
getirileri amaçlanmaktadır. Dikey entegrasyonun bir yöntemi olarak kullanılan bu strateji öz
kaynaklarla organik entegrasyonun alternatifidir. İşletmeler zaman kazanmak ve öğrenme
süresini kısaltmak amacıyla bu stratejiye yönelirler. Ayrıca satın alınan veya birleşilen
işletmenin halihazırdaki müşteri ve tedarikçilerinden faydalanılmaktadır. Tek bir çatı altında
işlem yapılmasından ötürü hem işlem maliyetleri düşmektedir hem de miktar avantajı
dolayısıyla ıskontolardan faydalanmak mümkündür. Dikey entegrasyondaki gibi sinerji
yaratılabildiği durumlarda değer yaratmaktadır. İ
Sezginler Gıda’nın dağıtım kanallarında güçlenmek ve lojistiğini sağlamak için Excel
lojistik firmasının kontrol edici hisselerini satın alması bir dikey satın alma örneğidir.
Otomotiv üreticisi Fiat Türkiye ile perakende satış ve satış sonrası servis hizmeti veren
Birmot’un birleşmesi ise dikey birleşmelere örnektir, bu birleşme sonucunda 12 Milyar TL
tasarruf sağlanmıştır. TAV havalimanı işletmelerinin, HAVAŞ yer hizmetleri işletmesini satın
alması ile dikey bir satın alma örneği sergilemiştir. Türk Hava Yolları’nın MNG teknik uçak
teknik hizmetlerini satın alması dikey satın almalara başka bir örnek olarak karşımıza
çıkmaktadır.

11.2.1.2. İlişkili Birleşme ve Satın Almalar
İşletmelerin temel faaliyetleri ile bağlantılı sektör ve pazarlarda yer alan başka
işletmeler ile beraber uyguladıkları stratejidir. Yeteneklerin, kaynakların transferi ve
paylaşımı, altyapıların ortak kullanımı, yönetici ve çalışan kadroların azaltılması vb.
uygulamalar ile ölçek ve kapsam ekonomisi yaratma amacı vardır. Üç biçimde
uygulanmaktadır.
Yatay Birleşme ve Satın Almalar
Bu tip birleşme ve satın almalar aynı sektörde yer alan rakipler arasında
gerçekleşmektedir. Rekabeti azaltmak, daha büyük bir pazar payı elde etmek, ölçek
ekonomisinden faydalanmak gibi açmalarla gerçekleştirilmektedir. Pazar hayat evresinin her
aşamasında farklı amaçlarla kullanılmaktadır.

Sandoz ve Ciba ilaç işletmelerinin birleşerek Novartisi kurması ve Akzo ve
Nobel ilaç işletmelerin birleşerek AkzoNobel ilaç işletmesini kurmaları rakipler arası yatay
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birleşmeye örnektir; pazarda güç kazanmak için uygulanan bu stratejiler amaçlarına
ulaşmıştır.

Türkiye’de rekabette geri plana düşen Aria ve Aycell’in güç kazanmak için
birleşerek Avea’yı oluşturması yatay birleşme örneğidir.

İnşaat yüklenicileri olan Garanti ve Koza’nın birleşerek Garanti-Koza’yı
oluşturması rakipler arası birleşme örneğidir.

Koçbank’ın Yapı ve Kredi bankasını satın alarak bünyesine katması bankacılık
sektöründe yatay satın almalara örnek teşkil eder. Bu iki firma birleştikten sonra itibarı ve
marka değeri daha yüksek olan YapıKredi Bankası adı ile faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Fransa bayrak taşıyıcı havayolu şirketi AirFrance ise Hollanda bayrak taşıyıcı
havayolu şirketi KLM’in birleşerek Airfrance-KLM’i oluşturması bir yatay birleşme
örneğidir. Ayrıca bu birleşmede pazar genişletme amacı da söz konusudur. İşletme tek tüzel
kişilik olsa da iki ismi de kendi ülkelerinde ayrı ayrı kullanmaktadırlar.

Amerika menşeili iletişim sektörü işletmelerinden At&T’nin Bellsouth’u satın
alması bir yatay birleşme örneğidir. Ayrıca AT&T bu satın alma ile Bellsouth’un fiber ağı
sayesinde TV pazarına da giriş yapmıştır. Bu yönüyle aynı zamanda bir ürün gamı genişletme
amaçlı satın alma örneğidir.


Facebook’un İnstagram’ı satın alması bir yatay satın alma stratejisidir.


Walt Disney’in, Star Wars filminin haklarını elinde bulunduran Lucas Film’i
satın alması başka bir yatay satın alma örneğidir.

Perakende sektöründe CarrefourSA’nın Gima’yı, Migros’un da Tansaş’ı satın
alması da birer yatay satın alma stratejisidir.


Ciner Grubu’nun Show TV’yi satın alması yatay satın alma örneğidir.


Dixons Grup’un (Bimeks) ElectroWorld elektronik perakende işletmesini satın
alması bir yatay satın alma örneğidir.
Ürün Gamı Genişletme Amaçlı Birleşme ve Satın Almalar
Yatay birleşme ve satın almalar ile karıştırılan bu tip, işletmelerin ürün çeşitlerini
genişletmek ve rekabet avantajı yaratmak için direk rakibi olmayan ve tamamlayıcı
(complementary) ürünler üretmekte olan işletmeler ile uyguladıkları stratejidir. Uluslararası
alanda gerçekleştirildiğinde pazar genişletmeyi de beraberinde getirecektir.

Yukarıdaki örnekte instagram ile yatay satın alma stratejisi uygulamış olan
Facebook’un, mesajlaşma servisi olan Whatsapp’ı satın alması ise ürün gamı genişletme
amaçlı satın alma örneğidir.
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Türk firması olan Ülker’in çikolata üreticisi Godiva’yı satın alması yatay satın
almalara örnek olabilir ancak Godiva’nın başka pazarda daha üst segment müşterilere hitap
etmesi ve ürün gamının çok farklı olması nedeniyle daha çok bir ürün gamı genişletme
stratejisi olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca uluslararası pazara giriş sağladığından ötürü bir
pazar genişletme stratejisi olarak da değerlendirmek mümkündür.

Bir medya holdingi olan Viacom’un (Paramount, CBS, MTV, Vh1,
Nickelodeon), Steven Spilberg’e ait film üreticisi ve prodüksiyon şirketi olan Dreamworks’ü
satın alması da ürün gamı genişletmeye yönelik bir satın alma stratejisidir. Viacom,
Dreamworks’ü, Dreamworks’ün dışarıya olan 825 milyon dolar borcu karşılığı ve 777 milyon
dolar nakit ödeyerek satın almıştır.

BP’nin, motor madeni yağları üreten Castrol’ü satın alması da bu tip satın
almaların bir örneğidir.

Microsoft yazılım şirketinin, Nokia’yı satın alması ve Windows işletim
sistemli telefonlar ile pazarda rekabet etmesi bir ürün gamı genişletme stratejisi örneğidir.

HalkBank’ın Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri
işletmesini satın alması bir ürün gamı genişletme örneğidir.

DanoneSA gıda işletmesinin Sırma sularını satın alması ürün gamı
genişletmeye başka bir örnek teşkil etmektedir.

Siemens Elektronik’in Duysan Odyoloji duyma cihazları üreticisini satın
alması ürün gamı genişletme stratejisi örneğidir.
Pazar Genişletme Amaçlı Birleşme ve Satın Almalar
Bu tip birleşme ve satın almada amaç tamamlayıcı pazarlara yayılmaktır. Pazar
yayılımı amaçlayan ancak mevcut bilgi birikimlerinden de faydalanarak uzak olmayan
pazarlara girmek isteyen işletmelerin yöneldikleri strateji tipidir.

Ülker’in Godiva’yı satın alması pazar genişletme stratejisine de örnek olarak
verilebilmektedir.

Vodafone PLC’nin Türkiye’de Telsim’i satın alarak Türk iletişim sektörüne
girmesi bir pazar genişletme stratejisidir. Birbirlerinin direk rakibi olmayan bu iki işletmeden
Telsim, satın alma işleminden sonra Vodafone Türkiye adı ile faaliyetlerine devam
etmektedir.

Türkiye’de son zamanlarda gerçekleşen banka birleşme ve satın almaları ise
uluslararası olmaları itibari ile pazar genişletme stratejisine örneklerdir.

Eczacıbaşı yapı grubunun alman seramik sektörü üreticilerinden Engers’i satın
alması ve Arçelik’in Grundig’i satın alması da pazar genişletme örnekleridir.
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11.2.1.3. İlişkisiz Birleşme ve Satın Almalar
İngilizce literatürde “conglomerate mergers and acquisitions” olarak tanımlanan,
ilişkisiz birleşme ve satın almalarda, birbirleri ile alakası olmayan farklı sektör veya
pazardaki işletmeler arasında birleşme ve satın almalar söz konusudur. Sinerji
yaratılamayacağı için bir değer yaratımı beklentisi de yoktur. Sermaye değerlendirme amaçlı
kullanılmaktadır; işletmelerin kârlı gördükleri farklı pazarlara yaptıkları yatırım olarak
görülmektedir. Şirket grubu olmaktan ötürü ekstra indirimler sağlanabilmektedir bu da kısmi
de olsa bir değer yaratmaktadır.

Ebay e-ticaret firmasının Skype iletişim servisini satın alması bir ilişkisiz satın
alma örneğiyken, Skype’ın daha sonradan Microsoft tarafından satın alınması ve Msn mesaj
servisi ile birleştirilmesi bir yatay strateji örneğidir.

American Online iletişim ve kablolu yayın işletmesinin film üreticisi ve basılı
yayın kuruluşu TimeWarner’ı satın alması bir ilişkisiz satın alma örneğidir.

Koç holding çatısı altında bakıldığında ise; Tüpraş, YapıKredi bankası,Tansaş,
Tariş tarım işletmeleri satın almaları birer ilişkisiz (conglomerate) satın alma örneği olarak
değerlendirilmektedir.

AKFEN inşaat işletmesinin Mersin liman işletmelerini ve Araç Muayene
istasyonlarını satın alması da birer ilişkisiz satın alma örneğidir.

Torunlar inşaatın Başkent Doğalgaz işletmesini satın alması, Doğuş Holding’in
Galataport liman işletmesini satın alması birer ilişkisiz satın alma örneğidir.


Esas Holding’in Ayakkabı Dünyası satın alması da bu tipe örnektir.


Boydak Holding’in Egeli Enerji Üretim’i satın alarak enerji sektörüne adım
atması bir ilişkisiz büyüme stratejisidir.
Birleşme ve Satın Almanın Olası Sonuçları:
Hisse sahipleri açısından: Birleşme ve satın alma uygulamalarında, satın alan
işletmenin pay sahiplerinin hisse değerleri genellikle düşmektedir. Ancak satın alınan işletme
için genellikle tam tersi durum söz konusudur. Birleşme durumunda bu değer azalması ya da
artışı tamamen stratejinin sermaye piyasalarında nasıl görüleceği ile ilgilidir. Halka açık
olmayan işletmelerde ise birleşme değerinin iki işletmenin toplamı kadar olması
beklenmektedir, fakat sinerji yaratma becerisine istinaden hisse senetlerinin orta ve uzun
vadedeki değerleri daha farklı seyir izleyebilmektedir.
Yöneticiler açısından: Burada, pay sahipleri açısından gözlenen durum tersine
işlemektedir. Satın alan işletmenin yöneticileri, kendileri için daha fazla kişisel getiri
sağlayacak ve iş alanı yaratarak iş kaybetme riskini azaltacak bir konuma gelmektedirler.
İşletme birleşmelerinde ise yöneticilerin iş kaybı riski her iki taraf için de bulunmaktadır.
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Çalışanlar açısından : Satın almalarda, satın alan işletmenin çalışanları satın
almadan pek etkilenmemektedir. Satın alınan işletmede ise, yeniden yapılanma ve tasarruf
stratejileri nedeni ile iş kayıpları olabilmektedir.
Birleşme ve satın alma uygulamalarının başarılı sonuçlar verebilmesi için gerekli bazı
öneriler aşağıdaki gibi açıklanabilir:
Birleşme veya satın almanın tarafların karşılıklı arzu ve niyetleri ile yapılması,
uygulamanın başarı şansını arttıracaktır. Bu nedenle karşılıklı arzu ve katılım sağlanmalıdır.
Birleşme ve satın alma amaçları taraflarca açık ve seçik olarak tespit edilmeli,
ve bu amaçlarda mutabık kalınmalıdır.
Her iki taraf pay sahiplerinin kazanç ve kayıpları, kuşkuya yer vermeyecek
şekilde açık ve seçik olarak hesaplanmalıdır.
Satın alınan veya birleşme yapılan işletmenin kaliteli ve yetenekli bir
yönetime sahip bulunması önemli bir konudur. Bu nedenle, üst yönetimin yetenek ve kalitesi,
satın alma veya birleşme öncesinde, objektif kriterlerle ölçülerek belirlenmelidir. Zorunlu
durumlarda, en azından, yönetim zayıflıklarını giderecek senaryolar ve ön tedbirler
geliştirilmelidir.
Birleşme ve satın alma, iki işletmenin de en üst yöneticilerinin tam katılımı ile
gerçekleştirilmelidir.
Birleşme ve satın almalarda, her iki işletmenin varlık ve yetenekleri birbirleri
ile uyumlu olmalıdır. Sinerji, ancak uyumlu olan varlık ve yeteneklerle elde edilir.
Gerek birleşmelerde, gerekse satın almalarda üst yönetimlerin ve çalışanların
arasında karşılıklı güven ortamının yaratılmasına çaba gösterilmelidir.
İşletmeler arasındaki kültür farklılıkları ile ilgili çalışmalar öncelikle yapılmalı
ve bu farklılığın olumsuz sonuçlar vermesini engelleyecek girişimlerde bulunulmalıdır.
Birleşme ve satın alma, tarafların finansal güçlerini, nakit akışlarını
bozmamalıdır.
Birleşme ve satın alma finansmanının borç ile yapılması durumunda (genellikle
borç sermaye ile yapılırlar), borçlanma satın alan işletme için aşırı bir yük yaratmamalıdır.

11.2.2. Birleşme ve Satın Alma Taktikleri
Birinci bölümde belirtildiği gibi, taktikler de birer plandır ve genellikle stratejik
uygulamalarda karşılaşılan rekabetçi davranışlara ve değişen koşullara uygun olarak yapılan,
dinamik ve daha kısa dönemleri kapsayan faaliyetler ve kararlar bütünüdür. Birleşme ve satın
almalar işletmeler arası ilişkilere konu olduğundan usullerinde de farklılıklar olabilecektir.
Uygulamada yer bulan çeşitli taktikler:
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Anlaşma Yolu ile Birleşme ve Satın Alma:
Satın alan ve satın alınan işletme üst yönetimleri, birleşme veya satın almanın
kendilerine karşılıklı olarak yarar getireceğine inandıkları zaman görüşmelere başlarlar. Her
iki tarafın hukuk ve finans danışmanları anlaşarak, yasalara uygun biçimde birleşme veya
satın almayı gerçekleştirirler.
Tek Taraflı Arzu ile Satın Alma:
Satın alan işletme, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için hedef seçtiği diğer bir
işletmeyi satın almak üzere tek taraflı harekete geçer. Böyle bir durumda, satın alınan işletme,
genellikle, bu düşmanca tutuma karşı koymaya ve kendini korumaya çalışır.
Satın alan işletme, tek taraflı satın almayı aşağıdaki şekilde gerçekleştirebilir:
Satın alan işletme, satın alınacak aday işletmenin sermaye piyasasında işlem
gören hisselerini bir plan dahilinde, piyasa fiyatından satın alarak toplar,
Satın alan işletme, hedef işletmenin tüm veya bir miktar hisse senetlerini satın
almak için sermaye piyasası oyuncularına “satın alma teklifinde” (tender offer) bulunur.
Tek taraflı arzu ile gerçekleştirilmeye çalışılan satın almalara karşı, satın alınma
tehdidi altında bulunan hedef işletme, genellikle karşı davranışlarda bulunarak kendini yasal
platformda korumaya çalışır.
Hedef işletme, satın almaya karşı aşağıdaki korunma taktiklerini geliştirebilir:
Bazı ülkelerde kullanılan yaygın bir “satın almaya karşı korunma tekniği”,
işletme ana sözleşmelerine önceden konulacak bir madde ile, birleşme veya satın almaların
genel kurulda onaylanmasında, ortalamanın üzerinde bir çoğunluk (örneğin % 80)
gerektiğinin belirtilmesidir.
Başka bir korunma tekniği olarak; Ana sözleşmeye konulacak bir madde ile
hisselerin % 15’ inden fazlasının bir grup tarafından satın alınması hâlinde, o grup
haricindeki diğer mevcut pay sahiplerine cazip bir fiyattan (örneğin yarı fiyattan) ek hisseler
satın alma hakkı tanınmasıdır.
Tehdit altında bulunan hedef işletme, tek taraflı ve düşmanca yapılan satın
almalara karşı, kendilerine daha iyi koşullar sağlayabilecek başka bir işletmeye, kendisini
satın alması teklifini götürebilir.
Altın Paraşüt (Golden Parachute): Satın alma veya birleşme sonucunda
kontrolü kaybetmek istemeyen işletme üst yönetiminin ya da yönetim kurulunun CEO gibi en
üst düzey yöneticiler için çok yüksek tazminat rakamları belirlemesi anlamına gelmektedir.
Yüksek tazminat nedeniyle bu yönetici ya da yöneticilerin kovulmasını zorlaştırmak ve
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yöneticilerin orta ve uzun vadede kontrolü kaybetme korkularının önüne geçmek
amaçlanmaktadır.
Borçlanarak Satın Alma (Leveraged Buy-out):
Küçük ölçekli işletmeler arasında satın alma, genellikle, satın alan işletmenin nakit
olanakları ile gerçekleştirilir. Ancak bazen, büyük işletmelerin satın alınmasında ödenecek
bedeller son derecede yüksek olduğundan, satın almanın işletmenin kendi finansal olanakları
ile gerçekleştirilmesi mümkün olamamaktadır. Böyle durumlarda, borçlanarak satın alma
(leveraged buy-out), bir taktik olarak kullanılabilir. Satın alma, bir yatırım projesi niteliğine
dönüştürülmekte ve finansal olanaklar araştırılarak satın almayı gerçekleştirebilecek fonlar
yaratılmaya çalışılır.
Borçlanarak satın alma, diğer satın almalardan (örneğin kendi olanakları ile satın alma),
iki konuda ayrılmaktadır:
Satın almanın tümü veya büyük bir kısmı borç alınan dış kaynak ile
yapılmaktadır.
Satın alınan işletmenin hisse senetleri sermaye piyasasından çekilerek
özelleştirilmektedir. Böyle bir durumda, satın alınan işletmenin hisse senetleri açık piyasada
işlem görmez. Öz kaynağı temsil eden hisseler yatırımcı grubun elinde tutulur veya genellikle
borç finansmanın yapıldığı kaynaklara rehin olarak verilir.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’de 2015 yılı dahilinde gerçekleşen ortaklıklar, satın alma ve birleşmeler
nelerdir? Web üzerinden araştırma yapınız.
2. Bir işletmenin diğer bir işletmeyi satın alması nasıl gerçekleşir? Sebepleri nelerdir?
İç büyüme yolu ile pazara girişe kıyasla avantaj ve dez avantajları nelerdir?
3. İşletmeler arası satın alma ve birleşme yöntemleri ve uygulamaları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kurumsal stratejilerin uygulanmasında kullanılan stratejik ittifaklar, işletme birleşme
ve satın almaları örnekler üzerinden tartışılarak değerlendirmeleri yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-Çeşitlendirme stratejileri ile ilgili verilen aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
a)

Esas işe odaklı işletmeler  Tüm gelirlerini dağıtım işlerinden sağlarlar

b)

Esas işe odaklı işletmeler  Gelirlerinin % 50-60’nı esas işlerinden elde

c)
ederler.

Esas iş ağırlıklı işletmelerTüm gelirlerini yoğunlaştıkları esas işten elde

ederler

d)
Esas işe odaklı işletmeler  Tek işte yoğunlaşmayan farklı işleri de bulunan ancak
gelirlerinin %70-95’ni esas işten elde eden işletmelerdir
e)
Esas iş ağırlıklı işletmeler  Tek işte yoğunlaşmayan farklı işleri de bulunan
ancak gelirlerinin %70-95’ni esas işten elde eden işletmelerdir
2-Stratejik uyum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
İşletmenin değer zincirindeki bir ya da birkaç aktivitesinin fırsat sunacak
şekilde benzeştirilmesi durumuna stratejik uyum denir.
b)
Stratejik uyumun bağlı olduğu koşullardan biri; rekabete kaynak yaratacak
şekilde ekspertiz ve teknolojik bilginin iş birimleri arasında aktarılması ve paylaştırılmasıdır.
c)
İlişkili strateji doğrultusunda mevcut stratejiler ve yetenekler ile uyum
zaruridir. Bu uyuma “stratejik uyum” denir.
d)
Stratejik uyumun bağlı olduğu koşullardan biri de esas işin kaynak ve
yeteneklerini, yeni iş için rekabet avantajı yaratacak biçimde düzenlenmesidir.
e) Stratejik uyum çeşitlendirme ve dikey entegrasyon stratejilerinin en temel
sonucudur.
3-Hangisi stratejik uyum türlerindendir?
a)

AR-GE ve teknolojik faaliyetlerin stratejik uyumu

b)

Satış ve pazarlama faaliyetlerinin uyumu

c)

Dağıtım kanallarının uyumu

d)

Yönetsel uygulamalarının uyumu

e)

Hepsi

4-İlişkisiz çeşitlendirmede aşağıda yazılı seçeneklerden hangisi yanlıştır?
262

a)
değildir.
b)

İlişkisiz çeşitlendirme de stratejik uyum aranmaz. Stratejik uyum ön koşul

İlişkisiz çeşitlendirmenin en zor ve maliyetli tarafı yönetsel zorluklardır.

c)
İlişkisiz çeşitlendirmenin nedeni genellikle mevcut mevduat kaynaklarını
yatırıma çevirmektir.
d)

İlişkisiz çeşitlendirmede esas benzer sektörlere derinlemesine entegrasyondur.

e)
Genel firma bilinirliliğinin ve itibarın yarattığı güven ve avantajdan
faydalanılmaktadır
5- Aşağıdakilerden hangisi birleşme veya satın alma yöntemlerinden değildir?
a)

Yatay birleşmeler

b)

Borçlanarak satın almalar

c)

Dikey birleşmeler

d)

Yatay satın almalar

e)

Bağımsız birleşme ve satın almalar

6. Verilen ifade doğru mudur?
En az iki ya da daha fazla işletmenin “geliştirmek, üretmek, satmak vb.” amaçlarla bir
araya gelerek iş birliği yapmalarına işletme birleşmeleri adı verilmektedir.
a)doğru b)yanlış
7. Verilen ifade doğru mudur?
İşletme Birleşmeleri (mergers): İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski
kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip oldukları tüm varlıklarını ve yeteneklerini
birleştirmek suretiyle, yeni bir isim altında bağımsız yeni bir işletme olarak faaliyete
geçmeleridir.
a)doğru b)yanlış
8. Verilen ifade doğru mudur?
İlişkisiz birleşme ve satın almalar aynı sektörde faaliyet gösteren ve aynı değer
zincirine dahil olan işletmeler arasında gerçekleşmektedir, bir işletme için geriye doğru olarak
adlandırılırken diğeri için ileriye doğru gerçekleştiği söylenebilir.
a)doğru b)yanlış
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9. Verilen ifade doğru mudur?
İlişkili strateji işletmelerin temel faaliyetleri ile bağlantılı sektör ve pazarlarda yer alan
başka işletmeler ile beraber uyguladıkları stratejidir.
a)doğru b)yanlış
10. Verilen ifade doğru mudur?
Sandoz ve Ciba ilaç işletmelerinin birleşerek Novartisi kurması ve Akzo ve Nobel ilaç
işletmelerin birleşerek AkzoNobel ilaç işletmesini kurmaları rakipler arası yatay birleşmeye
örnektir.
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) e, 2) e, 3) e, 4) d, 5) e, 6) b, 7) a, 8) b, 9) a, 10) a
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12. KURUMSAL STRATEJİLERİN UYGULANMASINDA

ULUSLARARASI STRATEJİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. KURUMSAL STRATEJİLERİN UYGULANMASINDA ULUSLARARASI
STRATEJİLER
12.1. Kurumsal Stratejilerin Uygulanmasında Uluslararası Stratejiler
12.2. Uluslararası iş stratejisi
12.3. Çokuluslu strateji (multinational/multidomestic)
12.4. Global strateji
12.5. Uluslar-ötesi (transnational) strateji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İşletmelerin kurumsal
uygulayabilcekleri nelerdir?

stratejilerini

uygularken

uluslararası

bağlamda

2. Dış pazarlara açılmanın yöntemleri nelerdir?
3. İşletmelerin uluslararasılaşma düzeyleri neye göre belirlenir?
4. İşletmeler kurumsal stratejilerini uluslararası bağlamda uygularken nasıl
örgütlenirler?
5. Uluslararası işletme organizasyonlrı ve bunların arasındaki uygulama ve yapı
farkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uluslararası stratejilerin
tanımları

Uluslararasılaşma ne
demektir ve işletmeler niçin
uluslararası pazarlara
yönelirler kavramak.

Uluslararası strateji tipleri

İşletmelerin kurumsal
stratejilerini uluslararası
arenada uygularken
kullandıkları yöntemler ve
bu yöntemlerin gerektirdiği
yapıları öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Uluslararasılaşma,



Uluslararası ticaret,



Üretim faktörleri,



Uluslararası iş stratejisi,



çok uluslu strateji,



Global strateji,



Uluslar-ötesi strateji
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Giriş
Uluslararasılaşma, işletmelerin faaliyetlerinin bir kısmını köken ülkesinin dışına
çıkarması anlamına gelmektedir. İşletmeler birçok nedenle faaliyetlerini ulusal sınırlarının
ötesine taşımaktadırlar, bu nedenler köken ülkedeki kısıtlardan olabileceği gibi genellikle
uluslararası fırsatlardan yararlanma amacından doğmaktadır. İşletmeler kurumsal stratejilerin
“özel bir uygulaması” olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda işletmeler ulusal
sınırlarının dışında; direk entegrasyona gidebilir, çeşitlendirme stratejilerini kullanabilir,
stratejik ittifaklar oluşturabilir, ortak girişimlere ve birleşmelere gidebilir ya da başla
işletmeleri satın alabilirler. Bir önceki bölümde bahsi geçen tüm kurumsal stratejiler
uluslararası alanda da uygulanabilirler.
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12.1. Kurumsal Stratejilerin Uygulanmasında Uluslararası Stratejiler
Uluslararasılaşma, işletmelerin faaliyetlerinin bir kısmını köken ülkesinin dışına
çıkarması anlamına gelmektedir. İşletmeler birçok nedenle faaliyetlerini ulusal sınırlarının
ötesine taşımaktadırlar, bu nedenler köken ülkedeki kısıtlardan olabileceği gibi genellikle
uluslararası fırsatlardan yararlanma amacından doğmaktadır. Uluslararasılaşmanın derecesi
işletmeden işletmeye büyük farklılıklar gösterebilir; örneğin uluslararası bir işletme olan
Procter&Gamble’ın dünya genelinde 100 milyar dolara yakın bir geliri söz konusudur, bu
gelirin %35 kadarını gelişmekte olan ekonomilerden elde eden P&G’nin 80 ülkede toplam
200.000 çalışanı vardır ve ürünlerini 180 den fazla ülkeye satmaktadır. Uluslararasılaşmanın
bir sonucu olarak P&G’nin birçok farklı pazara yönelik özel ürünleri bulunduğu gibi dünya
geneline sunulan markaları da söz konusudur, ayrıca işletmenin 55 ülkeye özel web sitesi
bulunmaktadır. Colgate-Palmolive gelirlerinin %75’ini, 3M %65’ini, General Electric
%50’den fazlasını uluslararası pazarlardan elde etmektedirler. Örneklerden de anlaşılabileceği
gibi işletmelerin stratejileri kendi ülke sınırlarını hatta kıta sınırlarını da rahatlıkla aşabilmekte
ve dünya çapında faaliyetlere açılabilmektedirler.
Uluslararası işletmeler kurumsal stratejilerin “özel bir uygulaması” olarak da
değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda işletmeler ulusal sınırlarının dışında; direk
entegrasyona gidebilir, çeşitlendirme stratejilerini kullanabilir, stratejik ittifaklar oluşturabilir,
ortak girişimlere ve birleşmelere gidebilir ya da başka işletmeleri satın alabilirler. Bir önceki
bölümde bahsi geçen tüm kurumsal stratejiler uluslararası alanda da uygulanabilirler.
Başlıca uluslararası işletmecilik faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir;


İthalat, İhracat, Takas



Franchising



Lisans Anlaşmaları



Taşeronluk



Doğrudan yabancı yatırım (üretim, pazarlama vb. faaliyetleri yürütmek üzere)



Uluslararası ortak girişimler



Uluslararası birleşme ve satın almalar.

Aşağıdaki şekilde uluslararası giriş stratejileri ve bu stratejilere bağlı olarak risk ve
denetim gerekliliği düzeyleri gösterilmektedir. Stratejiler karmaşıklaştıkça ve ortaklık yapıları
devreye girdikçe riskler artmakta dolayısıyla da denetim ihtiyacı yükselmektedir.
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Uluslararasılaşma stratejisi sonucunda elde edilmesi amaçlanan kaynaklar;
Mevcut ürün veya hizmetler için potansiyel yeni müşteriler bulmak:
Uluslararasılaşmanın en temel nedenlerinden biri yeni müşteriler kazanmaktır. Mevcut
ürünlere yeni pazarlar yaratılarak müşteri portföyü genişletilir ve gelirler artırılır.
Küresel anlamda pazar yaşam eğrisi farklılıklarından yararlanmak: Pazarların
yaşam eğrileri ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir, bir ülkede bir pazar henüz büyüme
aşamasında iken diğerinde olgunluk bir diğerinde de düşüşte olabilmektedir. Bundan
yararlanmak isteyen işletmeler faaliyetlerini ve ürünlerini bu pazarlara kaydırmak suretiyle
avantaj yakalamaya çalışmaktadırlar. Genellikle teknolojik ürünlerin nispeten geç girdiği
pazarlar bu amaçlı uluslararası stratejiler için imkan yaratmaktadırlar.
Düşük maliyetli üretim faktörlerine erişim sağlamak: Uluslararası yatırımlara
gitmenin bir başka nedeni ise emek (kişi başı milli gelirin ucuz olduğu ülkeler), sermaye
(teşvik, destekler ve vergi avantajları ile), toprak (devlet hibeleri ve teşvikler ile) gibi üretim
faktörlerine ucuz erişim sağlamaktır.
Rekabet avantajı yaratacak değerli, nadir, kıt kaynaklara erişim sağlamak:
İşletmelerin ulusal olarak erişemedikleri ancak başka ülkelerde bulunan kıt kaynaklara erişim
sağlamak üzere uluslararasılaşmaya gittikleri görülmektedir. Starbucks’ın kahve üretimi için
Çin, Venezüella gibi ülkelerde çiftlikler kurması; BP, Shell, Exxon gibi işletmelerin petrol
çıkarılan ülkelerde yatırımlar yapmaları vb. birçok örnek bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Yeni temel yetenekler edinmek ya da mevcut yetenekleri geliştirmek:
Uluslararası stratejilerde genel olarak amaçlanan sonuçlardan biri ise yetenekleri
geliştirmektir. Bu genellikle uluslararası ittifaklar, ortak girişimler veya birleşme ve satın
almaların sonucu olarak gerçekleşmektedir. Örneğin; Nissan ve Renault işbirliği sonucunda
her iki işletme de birbirlerinden birçok yetenek edinmişlerdir. Tepe ve Akfen inşaat
işletmeleri, havalimanı işletmeciliğine girerken kendilerine Viyana havalimanı işletmecisi
olan Vie’yi ortak olarak almışlardır ve uzak oldukları havalimanı işletme işini öğrenmişlerdir.
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Sabancı holding, Carrefour ile ortak girişim yoluyla Türkiye’de CarrefourSA’yı kurmuşlardır;
Sabancı perakende işini öğrenmiş, Carrefour ise yabancı olduğu Türkiye pazarında ve
bürokrasisinde kendisine yol açmayı başarmıştır. Fiat ile Tata’nın Hindistan pazarındaki iş
birliği sayesinde Tata Fiat’ın teknolojisini kullanmaktadır, Fiat ise Tata’nın üretim maliyeti
avantajından ve ülkesindeki pazarlama ağının gücünden faydalanmaktadır.
Uluslararasılaşma yerel üretim ile başlar. Bir işletme kendi pazarı için bir inovasyonu
ortaya çıkarır ve bunu pazarlamaya başlar, ürünün talebi büyüdükçe odak işletme bu ürününü
ihraç etmeye başlayacaktır. İhraç edilmeye başlayan ürün talebi nedeniyle yeni üreticiler
ortaya çıkaracak ve uluslararası rekabeti doğurur. Bu rekabetle baş etmek üzere odak işletme
genellikle üretimini uluslararası pazarlara da taşıyacak ve oralarda da yerelleşecektir. Bir süre
sonra ürün standart hâle geleceğinden, üretim yöntemleri de standartlaşacak ve odak işletme
(ve birçok rakibi) üretimlerini ucuz maliyetli olan ülkelere tekrar konumlandıracaktır.
Uluslararası kurumsal stratejiler temel olarak dört şekilde sınıflandırılmaktadır;

12.2. Uluslararası İş Stratejisi
İşletmeler faaliyetlerinin bir bölümünü ulusal sınırlarının dışında yürütürler. İthalat
veya ihracat işletmeleri, reklamcılık, turizm acenteleri uluslararası iş yapan işletmelere
örneklerdir. Ticaret yapan işletmelerin tümü bu stratejiyi kullanmaktadır, örneğin Türkiye’de
Vestel, Arçelik, Beko, Ülker, Eti büyük örnekler olmak üzere neredeyse tüm sektörden büyük
işletmeler buna örnektir. Amerikan Harley-Davidson firması ürünlerini Amerika’da üretip
pazarlama faaliyetlerini dünya çapına yaymış olan uluslararası iş stratejisini benimsemiş
işletmelerdendir.
İrili ufaklı her türlü uluslararası ticari faaliyeti gerçekleştiren işletmeler bu
sınıflandırma altında yer almaktadır. Bu nedenle bu strateji uluslararasılaşma yolundaki ilk
adım olarak değerlendirilmektedir.

12.3. Çokuluslu Strateji (Multinational/Multidomestic)
Çok uluslu işletmeler genel merkezi bir ülkede olduğu halde, etkinliklerini bir veya
birden fazla ülkede kendisi tarafından koordine edilen şubeler/yavru işletmeler aracılığıyla
yürüten büyük işletmelerdir. Çokuluslu işletmeler kısaca iki veya daha fazla ülkede mülkiyeti
kısmen veya tamamen kendisine ait olan organizasyonlar vasıtasıyla ürün geliştirme,
lokalizasyon, üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten yapılardır. Temel bilimsel
inovasyonlar ve yeni ürün geliştirme faaliyetleri merkezde yürütülmektedir ancak uyarlama,
özelleştirme, lokalizasyon, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler gibi diğer tüm faaliyetler
merkezkaç olarak konumlandırılmış organizasyonlarda gerçekleştirilmektedir. Aşağıda
şekilde çokuluslu strateji uygulayan işletmelerin yapısı yer almaktadır. Amerikan medya
kuruluşu MTV ilk stratejisini uluslararası iş stratejisi olarak belirlemiş ve Amerikan tarzı
müzik televizyon yayınını tüm ülkelere vermiştir. Daha sonra çok uluslu stratejiye geçerek
birçok ülkede yayın kuruluşları kurarak o kültürlere yönelik özelleştirilmiş yayınlara
başlamıştır (örn: MTV Türkiye). McDonalds, Body Shop, Starbucks, Hard Rock Cafe gibi
işletmeler de çok uluslu stratejiyi benimsemiş kuruluşlardandır.
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Organizasyon yapıları sonucunda, ulusal organizasyonları nezdinde geliştirme,
uyarlama gibi faaliyetlerin de yapılması nedeniyle çokuluslu stratejinin uluslararası pazar
değişikliklerine, yerel istek ve gereksinimlere cevap verme konusunda avantajları vardır.
Fakat merkezden uzaklık nedeniyle bilgi akışı daha fazla zaman almaktadır.

12.4. Global Strateji
Global işletmeler, yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren, üretimle ilgili
tüm kararların bir merkezden alındığı işletmelerdir. Araştırma, geliştirme, özelleştirme
(lokalizasyon), üretim faaliyetlerinin tümü merkezde yapılmaktadır. Pazarlama ve satış
sonrası hizmetler ise ana ülkenin sınırları dışında mülkiyeti kısmen ya da tamamen ana
işletmeye ait merkezkaç organizasyonlar tarafından yürütülürler. Aşağıdaki şekilde global
strateji uygulayan işletmelerin yapısı gösterilmektedir. Panasonic, Toyota gibi işletmeler bu
stratejiyi benimsemiş kuruluşlara örnektir.
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Yukarıdaki yapı dolayısıyla global stratejinin uygulanması işletmelere gelişme ve
değişimlere en hızlı biçimde cevap verme, yeni teknolojinin hızlı bir biçimde üretilmesi ve
pazarlara en hızlı biçimde sunulması, global entegrasyon ve koordinasyon gibi avantajları söz
konusudur. Ancak lokal istekleri ve gereksinimleri algılama ve bunlara cevap verme
konusunda zayıf kalmaktadır. Temel amaç ölçek ve öğrenme ekonomisi, kontrol ve yüksek
verimlilik sonucunda maliyetleri düşürmektir.

12.5. Uluslar-Ötesi (Transnational) Strateji
Uluslararasılaşmış bir yönetimi olan, dünyada en güvenli ya da en yüksek kazancın
olduğu yerlere yerleşmeyi veya taşınmayı planlayan, özel bir ulusal kimliği olmayan
işletmelerdir. Ayrıca uluslar-ötesi işletme, uluslararası ya da ülkelerarası sınırların ötesine
geçebilen işletme anlamında olup, çokuluslu işletmelerin politik, ekonomik hatta ideolojik
sınırları tanımadığını belirtir. Sahipliği ve yönetiminde belirli bir ulus ya da ulusların ağırlığı
yoksa, işletmenin mülkiyet ve yönetimi çok farklı uluslardan oluşan kişilere aitse, işletmenin
yapı ve faaliyetlerinde ulusal bir kimlikten söz etmek mümkün değildir. Aşağıda çok uluslu
stratejinin benimsediği yapı yer almaktadır.
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Uluslar-ötesi işletmeler ideal yapılardır. Ulaşılması zor bir organizasyonları vardır.
Hiçbir işletme ilk kuruluşunda bu yapı ile başlayamaz ancak ideal olan bu yapıya dönüşme
eğiliminde olabilmektedir. Bu dönüşüm sürecini benimsemiş başlıca işletmeler Coca-Cola ve
Nestle olarak örneklendirilebilir.
Aşağıdaki şekilde bahsi geçen bu dört stratejinin matris üzerinde ihtiyaçlar ve baskılar
değişkenliğinde konumlandırılması verilmektedir.
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Aşağıdaki şekilde uluslararası stratejilere kaynak olan faktörler, uluslararası kurumsal
stratejiler, stratejilerin uygulanma biçimleri ve çıktıları özet şekilde, süreç hâlinde
verilmektedir.

Uluslararası stratejilerin rekabet avantajı çıktıları olan yüksek performans ve
inovasyona dönüşebilmesi için yönetsel problemlerin ve risklerin iyi analiz edilerek
çözümlenmesi ve önlemlerinin alınması gerekmektedir.
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Uluslararası startejiler beraberinde bazı riskleri getirmektedir, uygulamadaki bu
riskler:

Ticari riskler: Zayıf ortak seçimi, faaliyetlerin uzaktan yönetimi ve kontrolü,
giriş zamanından kaynaklanan sıkıntılar, şiddetli rekabet ortamının olması ve zayıf olarak
belirlenen stratejilerden kaynaklanan risklerdir.

Sosyokültürel riskler: Kültürel farklılıklar, pazarlık ve iletişim biçimlerindeki
farklılıklar, karar erme biçimlerindeki değişiklikler, örf ve adetlere dayalı farklılıklar gibi
unsurlardan kaynaklanan risklerdir.

Ev sahibi ülke riski: Devlet müdahalesi, korumacılık, idari engeller, bürokratik
farklılıklar, etik dışı yaklaşımlar, entelektüel haklar doğrultusundaki yasal korumalardaki
yetersizlik, yabancı işletme hakları konusundaki zayıf yasalar, sosyal ve politik unsurlar gibi
faktörler sonucu doğan risklerdir.

Finansal riskler ve kur riskleri: Döviz/Para konusundaki kur baskıları,
ekonomik istikrar, varlık değerleme, yabancılara yönelik vergi hususları, enflasyon, kârların
transferi konuları sonucu doğan risklerdir.
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Uygulama Soruları
1. Dış pazarlara açılmanın yöntemleri nelerdir?
2. İşletmeler kurumsal stratejilerini uluslararası bağlamda uygularken nasıl
örgütlenirler?
3. Türkiye’deki en büyük uluslararası şirketler hangileridir?
4. Türkiye’deki uluslararası bu şirketler hangi tip uluslararasılaşmaya örnektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, işletmelerin uluslararasılaşma yöntemleri ve nedenleri tartışılmış ve
işletmelerin uygulayabileceği uluslararası stratejilere değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası işletmecilik faaliyetlerindendir?
a)

İthalat, ihracat, takas

b)

Lisans antlaşmaları

c)

Franchising

d)

Taşeronluk

e)

Hepsi

2-Aşağıdakilerden hangisi uluslarasılaşma stratejisi sonucunda elde edilmesi amaçlanan
kaynaklardan değildir?
a)

Mevcut ürün veya hizmetler için potansiyel yeni müşteriler bulmak

b)

Düşük maliyetli üretim faktörlerine erişim sağlamak

c)

Rekabet avantajı yaratacak değerli nadir kıt kaynaklara erişim sağlamak

d)

Yönetsel maliyetleri düşürecek imkânlar sağlamak

e)

Yeni temel yetenekler edinmek ya da mevcut yetenekleri geliştirmek.

3-Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kurumsal strateji tiplerinden biri değildir?
a)

Çok uluslu stratejiler

b)

Uluslar arası iş stratejileri

c)

Çok amaçlı stratejiler

d)

Global stratejiler

e)

Uluslar ötesi stratejiler

4-Uluslar arası kurumsal stratejiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
Çok uluslu işletmeler genel merkezi bir ülkede olduğu hâlde bir veya birden fazla ülkede
kendisi tarafından koordine edilen şube veya yavru işletmeler tarafından işlerini yürütürler.
b)
Uluslararası iş stratejisi uygulayan işletmeler faaliyetlerinin bir bölümünü ulusal sınırların
dışında yürütürler.
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c)
Uluslar ötesi strateji uygulayan işletmeler, uluslarasılaşmış bir yönetimi olan dünya da en
güvenli ya da en yüksek kazancın olduğu yerlere yerleşmeyi taşınmayı planlayan özel bir ulusal kimliği
olan işletmelerdir.
d)
Global işletmeler yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren üretimle ilgili
kararların bir merkezden alındığı işletmelerdir.
e)
Uluslararası kurumsal stratejilerin bir amacı mevcut ürün veya hizmetler için potansiyel
yeni müşteriler bulmaktır
5-Uluslararası stratejilerin, rekabet avantajı çıktıları olan yüksek performans ve inovasyona
dönüşebilmesi için problem ve risklerin iyi analiz edilmesi gerekir. Karşılaşılacak riskler aşağıda hangi
seçenekte yanlış verilmiştir?
a)

Ticari riskrekabet şiddeti-zayıf ortak-zayıf stratejiler

b)

Finansal /kur riskiKar transferleri-para değeri-varlık değerleme

c)

Sosyokültürel riskSosyal kültürel farklılıklar-karar verme biçimleri-etik konular

d)
Ev sahibi ülke riskidevlet müdahalesi korumacılık-sosyal politik istikrarsızlıkentelektüel haklarda yasal koruma yetersizliği
e)

Rekabet riskiŞirket sayısı-rakiplerin pazar payı-ikame ürünler

6. Verilen ifade doğru mudur?
Çok uluslu işletmeler genel merkezi bir ülkede olduğu halde, etkinliklerini bir veya
birden fazla ülkede kendisi tarafından koordine edilen şubeler/yavru işletmeler aracılığıyla
yürüten büyük işletmelerdir.
a)doğru b)yanlış
7. Verilen ifade doğru mudur?
Global işletmeler, yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren, üretimle ilgili
tüm kararların bir merkezden alındığı işletmelerdir.
a)doğru b)yanlış
8. Verilen ifade doğru mudur?
Uluslar-ötesi işletmeler ideal yapılardır. Ulaşılması zor bir organizasyonları vardır.
Hiçbir işletme ilk kuruluşunda bu yapı ile başlayamaz ancak ideal olan bu yapıya dönüşme
eğiliminde olabilmektedir.
a)doğru b)yanlış
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9. Verilen ifade doğru mudur?
Finansal riskler: Zayıf ortak seçimi, faaliyetlerin uzaktan yönetimi ve kontrolü, giriş
zamanından kaynaklanan sıkıntılar, şiddetli rekabet ortamının olması ve zayıf olarak
belirlenen stratejilerden kaynaklanan risklerdir.
a)doğru b)yanlış
10. Verilen ifade doğru mudur?
Politik risk: Devlet müdahalesi, korumacılık, idari engeller, bürokratik farklılıklar, etik
dışı yaklaşımlar, entelektüel haklar doğrultusundaki yasal korumalardaki yetersizlik, yabancı
işletme hakları konusundaki zayıf yasalar, sosyal ve politik unsurlar gibi faktörler sonucu
doğan risklerdir.
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) e, 2) d, 3) c, 4) c, 5) e, 6) a, 7) a, 8) a, 9) b, 19) b
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13. FONKSİYONEL STRATEJİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. FONKSİYONEL STRATEJİLER
13.1. Pazarlama Stratejileri
13.2. Üretim Stratejileri
13.3. Finansman ve Muhasebe Stratejileri
13.4. İnsan Kaynakları Stratejileri
13.5. Ar-Ge Stratejileri
13.6. Değerlendirme ve Kontrol
13.6.1. Stratejik Kontrol İçin Kullanılan Teknikler
13.6.1.1. Stratejik Performans Kontrol Tekniği: PIMS Analizi
13.6.1.2. Dengeli Değerlendirme Çizelgesi (Balanced Scorecard)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Rekabet stratejileri ve kurumsal stratejiler uygulanırken işletme fonksiyonlarına
düşen görevler nelerdir?
2. Fonksiyonel stratejilerin bu doğrultuda katkıları neler olabilir?
3. Maliyet liderliğini yakalamak ve farklılaşmak için üretim fonksiyonuna ne gibi
görevler düşmektedir?
4. Pazarlama stratejisinin rekabet stratejisine katkıları nelerdir?
5. Stratejik uygulamaların kontrolü nasıl gerçekleşir?
6. İşletmelerin genel stratejik performansını nasıl değerlendirebiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama stratejileri

Rekabet stratejilerini
destekleyecek pazarlama
stratejilerinin çeşitlerini
öğrenmek ve faydalarını
tartışmak

Üretim stratejileri

Maliyet liderliği ve
farklılaştırmada üretim
fonksiyonunun önemini
kavramak.

Finansman ve muhasebe
stratejileri

Rekabet stratejilerinin ve
kurumsal stratejilerin
uygulanmasını sağlayacak
finansal kaynakları ve temin
yöntemlerini anlamak.

İnsan kaynakları stratejileri

Tüm stratejiler için gerekli
insan kaynağının temininin
nasıl olması gerektiğini
anlamak.

Ar-ge stratejileri

Rekabet stratejilerine temel
oluşturcak yeni kaynakların
yaratılması için ar-ge’nin
önemini irdelemek.

Değerlendirme ve kontrol

Stratejilerin ve performansın
değerlendirmesinin ve
kontrolünün kurumsal
düzeyde nasıl yapıldığını
anlamak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Fonksiyonel stratejiler,



Pazarlama stratejileri,



Üretim stratejileri,



Finansman ve muhasebe stratejileri,



İnsan kaynakları stratejileri,



Ar-ge stratejileri,



Değerlendirme ve kontrol
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Giriş
Fonksiyonel stratejiler, orta ve alt düzey yönetim tarafından üst yönetim ve rekabet
stratejilerine uygun olarak hazırlanan, daha çok uygulamaya yönelik stratejilerdir. Her
fonksiyonun, işletmenin üst düzey stratejilerini destekleyecek kendi kararları olması
gerekmektedir. Eğer fonksiyonel stratejiler iyi ve uygun bir biçimde belirlenemez ise üst
düzey yönetim stratejilerinin ve rekabet stratejilerinin uygulanması esnasında ciddi
aksaklıklar yaşanması muhtemeldir. Bu tip stratejiler daha çok teknik uzmanlık ve bilgi
gerektiren stratejiler olduğundan, uygulamaya hakim ve teknik becerileri üst düzeyde olan alt
ve orta düzey yöneticilerin birlikte çalışması sonucu oluşturulması gerekmektedir. Bu
stratejilerin üst düzey stratejiler ile uyumluluğunun sağlanması orta düzey yöneticilerin
sorumluluğunda olup, kontrolü ve benimsenmesinin sağlanması tüm yöneticilerin görevidir.
Fonksiyonel stratejiler uyum kapsamında ele alınmalıdır ve tümü işletmenin üst
yönetiminin belirlemiş olduğu temel stratejileri ve rekabet stratejilerini desteklemelidir.
Fonksiyonel stratejilerin işletmenin gideceği yere yön verme vasfı söz konusu değildir.
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13.1. Pazarlama Stratejileri
Pazarlama’nın geniş bir tanımı, “kişiler ve kurumlar arasında değişim yolu ile, onların
amaçları ve gereksinimlerini karşılayacak ve tatmin edecek fikir, mal ve hizmetler ile ilgili;
düşünce (konsept) geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım süreçlerinin planlanması
ve uygulanmasını kapsayan tüm faaliyetler dizisi” olarak yapılabilir.
Stratejik yönetim ve stratejik pazarlama birbirlerinden ayrılmaz unsurlardır. Özellikle
rekabet stratejileri ve pazarlama stratejileri birbirlerinden ayrılmaz ikililer olarak
düşünülmektedir. Pazarlama dendiğinde akla birçok kavram gelmektedir; ürün, fiyat, dağıtım,
tutundurma, araştırma, satış, reklam, vb. tüm faaliyetler pazarlama stratejileri altında
değerlendirilmektedir. Pazarlama stratejileri fonksiyonel anlamda, rekabet stratejileri ile
birebir ilişkide olan en önemli unsurdur. Pazarın ihtiyaçları ile işletmenin özel kaynak ve
yeteneklerinin uyumlaştırılması arasında kısa bir zaman periyodu vardır, bu zaman
periyodunu en etkili biçimde değerlendirmek ise pazarlama fonksiyonunun görevidir. Ancak
uyum yakalanabildiğinde rekabet avantajı sağlanacaktır.
Rekabet stratejilerinin tümü beraberinde bu stratejilere uyumlu pazarlama stratejileri
gerektirmektedir. Farklılaştırma stratejisi, odaklanma stratejisi, maliyet liderliği, fiyat liderliği
vb. uygulanacak tüm stratejilerin gereksinimleri birbirinden farklıdır. Örneğin farklılaştırma
stratejisi yoğun pazarlama faaliyeti gerektirir, zira bu farklılığın müşteri tarafından
benimsenmesi ve değer biçilmesi şarttır. Odaklanma için uygulanacak pazarlama stratejisinin
dili açık olmalıdır ve odak gruba net hitap edebilmelidir. Odaklanılan müşteriler kendilerine
hitap edildiğini ve işletmenin ürün veya hizmeti ile hangi özel ihtiyaçlarının karşılanacağını
iyi anlayabilmelidir. Maliyet liderliği ise daha direk bir pazarlama stratejisi gerektirebilir;
yüksek yoğunlukta pazarlama faaliyetleri maliyet yaratacağından bu strateji ile çelişmektedir,
bu nedenle direk satış faaliyetleri yapılırken uygulanacak bir tutundurma çalışması etkili
olabilecektir.
Elbette ki yukarıdaki öneriler genel bir bakış açısı sağlamak içindir. Her ürün ve
hizmet kendine has pazarlama faaliyeti ve dolayısıyla stratejisi gerektirmektedir. Benzer bir
ürün için rakip tarafından, yurt dışında veya daha önceki bir zamanda odak işletme tarafından
kullanılan pazarlama stratejileri mevcut ürün için hiç etkili olmayabilir. Zira unutulmamalıdır
ki pazarlama işletmenin dış dünyaya açılan kapısıdır, sistemin dışarısı ile en çok ilişkili
fonksiyonudur; dolayısıyla bu fonksiyonun üreteceği stratejileri kültür, sosyoekonomik
durum, sosyokültürel yapı, örf ve adetler, ekonomi, politik durum vb. dış etmenlerden
bağımsız düşünmek imkansızdır.
Pazarlamanın işletme içerisindeki temel sorumluluğu pazarın ve ürünün/hizmetin
kendisiyle ilgilidir. Yani pazarlama stratejileri ile esas olarak “pazar geliştirme” ve “ürün
geliştirme” amaçlanmaktadır. Pazar geliştirmede amaç mevcut ürünlerin pazar paylarını
artırarak ya da mevcut ürünler için yeni pazarlar yaratarak gelirleri ve dolayısıyla kârlılığı
artırmaktır. Ürün geliştirmede ise maksat ya mevcut pazarlara yeni ürünler sokmak ya da yeni
pazarlar için yeni ürünler üretmektir. Her iki şekilde de artırılan pazar payı sayesinde
ortalamanın üzeri getiri sağlamak amaçlanmaktadır.
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Yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirmek üzere işletmeler dört tip pazarlama
stratejisi uygulamaktadırlar.

Marka büyütme: Mevcut ve başarılı bir marka adını kullanarak yeni ürünleri
ve hizmetleri pazarlama stratejisidir. Marka adı kurum itibarının, beğenilirliğin, bilinirliğin
ve imajın taşıyıcısıdır. Bazı durumlarda işletme adı marka bilinirliği yaratırken (Ülker,
Samsung, Heinz, Vestel, Arçelik, Danone, Philips, Coca-Cola, Logitech v.b), bazı durumlarda
ise ürünün markası işletme adının çok önünde olabilmektedir (Corn-Flakes, Selpak, Nutella,
Ariel, Gilette, Lipton, Omo vb.). Yüksek performanslı marka adı ile yeni ürünleri pazara
sokmak mantıklı bir strateji olarak görünse de uygulamada çok dikkat edilmesi
gerekmektedir. Yeni ürünün mevcut marka adını zedelemesi muhtemel olduğu gibi; marka
adının, ürünün tam anlaşılamaması ve konumlandırılamaması gibi sorunlar yaratması da
mümkündür. Örneğin Xerox işletmesi fotokopi ve baskı makineleri üreten bir işletmedir ve
işletme adı tüm ürünler için marka adı olarak kullanılmaktadır. Xerox ilk PC ve dizüstü
bilgisayarlarını çıkarttığında ilk akla gelen seçenek olan Xerox markasına yönelmiştir. Fakat
müşteriler yazıcı, baskı makinesi veya fotokopi makinası dışında bir Xerox’u zihinlerinde
canlandıramamış ve bu marka stratejisi bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Microsoft yazılım
üretir, Microsoft marka bir araba düşünülemez.

İtme stratejisi: Üretici işletme, pazarlama çabalarını aracılara ve satış
kanallarına yöneltir, bu çabalar talebi uyarır, aracılar da alıcılara bu malı ulaştırır. Bu tür
stratejiler ticari promosyonlar olarak da bilinmektedir. Amaç aracıları ve satış kanallarını
ürünü satmaya teşvik etmektir. Ticari indirimler ve armağanlar, satış noktası malzemeleri (raf,
stant, poster vb.), yarışma ve çekilişler, bayi toplantıları, satış yarışmaları, fuarlar gibi
faaliyetler bu strateji altında değerlendirilmektedir.

Çekme stratejileri: Üretici işletme, pazarlama çabalarını alıcılara yöneltir,
alıcılar bu malı aracılardan talep eder, aracılar da müşterilerin “çektiği” bu talebi üreticilere
ulaştırarak malı bulundurmak üzere sipariş verirler. Ücretsiz örnek ürün, kuponlar, para
iadeleri, armağanlar, yarışma ve çekilişler, fiyat indirimleri ve avantajlı ambalajlar (%30
bedava, 3 alana 1 bedava, 3 al 2 öde vb.) tüm faaliyetler bu stratejinin uygulamalarıdır.

Pazarın kaymağını alma: Pazarın kaymağını alma stratejisini
gerçekleştirebilmek için, yeni bir ürüne oldukça yüksek fiyatlar konur. Bu fiyattaki bir ürünün
pazarda tutunabilmesi, ürünün reklam ve satış arttırıcı öbür eylemler aracılığıyla tüketiciye
tanıtılmasıyla olur. Yüksek fiyatların uygulanma süresi, pazar koşullarına göre değişir;
malın/hizmetin taklit edilmesi geciktikçe, yeni ürünü pazara sunan işletme, pazarın kaymağını
almayı sürdürebilir.
İşletmelerin kendi iç dinamiklerini ve pazarları dikkate alarak değerlendirdikleri ve
uyguladıkları stratejiler dışında rakiplerin stratejilerini de değerlendirmeleri gerekmektedir.
İşletmelerin rakipler doğrultusunda uyguladıkları stratejiler o işletmenin pazar içinde
bulunduğu konumuna bağlıdır:
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Piyasa Liderinin Pazarlama Stratejisi: Pazar lideri olarak pazar payını
koruyucu ve savunmacı stratejileri benimserler. Pazar genişletme stratejilerini yoğun olarak
kullanırlar ayrıca pazarın büyümesi için de çaba sarf ederler.
Meydan Okuyucu Pazarlama Stratejisi: Genellikle pazar liderini takip eden
ikinci, üçüncü işletmelerin uyguladığı pazar payını artırıcı agresif stratejileri ifade eder. Pazar
liderinin pazar payından kapma çabası vardır.
İzleyici Pazarlama Stratejisi: Pazarın ilk sıralarında olmayan işletmeler
genellikle pazarda yer alan ilk sıradaki işletmelerin stratejilerini izleyerek ve taklit ederek
uygularlar. Agresif olmayan bu tip stratejiler daha az maliyetli ve daha az risklidir.
Niş Pazarlama Stratejisi: Pazarda faaliyet gösteren ve büyük rakiplerle
rekabet edemeyen küçük işletmeler, büyüklerin girmedikleri veya girmeyi verimli
bulmadıkları boşlukları bulup o konuda uzmanlaşarak kendilerine yer edinirler. Bu pazarlama
stratejisine Niş (niche) Stratejisi veya Odaklanma Stratejisi de denmektedir.
-

13.2. Üretim Stratejileri
Üretim yönetimi; girdileri, çıktı hâline dönüştürerek mal ve hizmet yaratan tüm karar
ve faaliyetlerin bütününü kapsamaktadır. Üretim stratejileri birçok açıdan işletmenin
stratejilerini destekler niteliktedir. Örneğin dikey entegrasyon kararının verilmesi üretimle
alakalıdır, maliyet liderliği stratejisi veya farklılaştırma stratejisi gibi rekabet stratejileri
üretim stratejilerinin desteği ile mümkün olabilmektedir. Üretim stratejileri; pazarlama,
araştırma ve geliştirme, tasarım, süreç planlama, tedarik zinciri, lojistik, kaynak planlama,
kalite gibi birçok uygulama ile direk olarak ilişkilidir. Dolayısıyla yalnız başına belirlenen bir
üretim stratejisinden söz etmek mümkün değildir.
Üretim stratejileri daha çok stratejik kaynakların geliştirilmesi ile bağlı olarak
değerlendirilebilir. Genellikle üretim stratejileri beş tip kaynak/yetenek ortaya koymaya
yardımcı olacaktır, bunlar üretim stratejilerinin bir çıktısı olarak da değerlendirilebilir.


Düşük maliyetli üretim



Yüksek kaliteli üretim



Güvenilir teslimat



Yüksek ve verimli üretim kapasitesi



Ürün çeşitliliği yaratabilme

Üretim konusunda verilebilecek stratejik kararlar:


Dış kaynak kullanımı



Birden çok tedarikçi kullanımı (pazarlık gücünü düşünmek amacıyla)
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Tek tedarikçi kullanımı (ölçek ekonomisi)



Tam zamanında üretim ve Kanban



Sıfır stok, sıfır hata



Toplam Kalite Yönetimi



6 Sigma



Değişim mühendisliği



Tedarik zincirinde dikey entegrasyon



EFQM mükemmeliyet modeli

Üretim stratejileri doğrultusunda elde edilen avantaj her ne kadar başarı için bir ön
koşul olsa da hiçbir zaman yeterli değildir. Üretim stratejileri, özellikle pazarlama stratejiler
başta olmak üzere insan kaynakları, finansman stratejileri gibi diğer fonksiyonel stratejiler ile
desteklenmek zorundadır.

13.3. Finansman ve Muhasebe Stratejileri
Finansman ve Muhasebe stratejileri işletme içerisindeki paranın yönetimi ve işletme
için maddi kaynak yaratılması ile ilgili kararları kapsamaktadır. İşletmelerde etkili bir
finansman yönetimin üç önemli amacı bulunmaktadır;
İşletmenin temin edilen öz ve borç sermayesi ile bunu fazlasıyla karşılayacak
değerde varlıklara sahip olmak ve bu durumu sürdürmek,
Vadesi gelen borçlarının uygun bir şekilde ödenmesine olanak tanıyacak yeterli
nakit akımını zamanında temin etmek,
sağlamak

İşletmenin büyüme ve gelişmesi için yeterli ve uygun gerekli finansmanı

Bu üç önemli amacın sağlanabilmesi için işletmelerde sağlam bir finansal yönetime
sahip olunması gerekir. Etkili bir finansal yönetimin ilk koşulu, çok iyi bir stratejik finansal
planın bulunmasıdır. Finansal planlama, hem uzun dönemde, hem de kısa dönemde
kullanılabilen ve aşağıdaki konuları kapsayan bir süreç olarak görülmelidir.
-

İşletmenin yatırım ve finansman tercihlerinin analizi,

-

Alınan stratejik yatırım kararlarının gelecekteki sonuçlarının tahmini,

-

Alternatifler arasında seçim yapılması,
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ölçülmesi.

Sonuçlar ile başlangıçta saptanmış amaçların kıyaslaması yolu ile performansın

13.4. İnsan Kaynakları Stratejileri
İnsan kaynakları yönetimi, işletmelerde işgücünün seçilmesi, iş birimlerine
yerleştirilmesi, eğitimi, geliştirilmesi, etkili ve verimli olanların çalışmalarının devamının
sağlanması ile yükümlüdür. İnsan kaynağı işletme stratejilerinin hayata geçirilmesi için hayati
önem taşımaktadır. Belirlenen tüm stratejilerin uygulanabilmesi doğru insanların işe
alınmasına ve bu insan kaynağının doğru zamanda, doğru yerde, doğru sayıda planlanmasına
bağlıdır. Bunun için insan kaynakları ile ilgili planlama, seçme ve yerleştirme, eğitim ve
geliştirme, kariyer yönetimi, performans yönetimi ücret ve özlük hakları gibi faaliyetlerin
düzgün yapılması şarttır.
İnsan kaynakları fonksiyonu üst yönetim ile birlikte çalışmalı, belirlenen her türlü
stratejinin uygulanabilirliği konusunda diğer fonksiyonlar ile işbirliği içinde olmalıdır. İnsan
kaynaklarına stratejik bir bakış açısı ile yaklaşıldığında bir fonksiyonun ötesinde
değerlendirme yapmak gerekecektir. Çünkü üst yönetim, CEO da dahil olmak üzere
işletmelerin insan kaynağıdır. Ancak elbette en üst düzey yöneticilerin seçimi insan
kaynakları departmanının tekelinde değildir, stratejilerin belirlendiği bu düzeydeki insan
kaynağının seçimi ve değerlendirilmesi Yönetim Kurulları tarafından yapılmaktadır. İnsan
kaynakları departmanının alt düzey için üstlendiği tüm görevleri yönetim kuruluna bağlı
komiteler yürütmektedir.
Genel Müdür veya CEO da bir insan kaynağıdır ve her strateji için farklı özellik ve
yetkinliklere haiz farklı birinin o pozisyonda olmasını gerektirir. Stratejik İnsan Kaynakları
Yönetimi bakış açısıyla kurumsal stratejiler ile yeteneklerinin uyumları açısından belli başlı
yönetici tipleri:

Dinamik sektör uzmanı: Dikey entegrasyon ya da ilişkili çeşitlendirme
stratejisi uygulayan bir işletmenin muhtemel ihtiyacı ilgili sektör konusunda bilgi ve tecrübesi
olan agresif bir CEO olacaktır. Bu tip yöneticilere dinamik sektör uzmanı adı verilmektedir.

Analitik portföy yöneticisi: İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi ise genel olarak
farklı piyasa ve sektörlerde bilgisi olan ve çeşitli ürün gamlarını birlikte ve ayrı ayrı
değerlendirebilecek analitik bir CEO ihtiyacını doğuracaktır. Bu tip yöneticilere ise analitik
portföy yöneticisi adı verilmektedir.

Tedbirli kâr planlayıcısı: Durağan bir strateji izleyen ve durumunu koruyan bir
işletme için ise daha çok muhafazakar tarzı, üretim ya da mühendislik geçmişi olan ve
bütçeleri, sermaye harcamalarını, stokları ve standardizasyon süreçlerini sıkı sıkıya kontrol
edebilen bir tedbirli kâr planlamacısı uygundur.

Karlılık artırma uzmanı: Nispeten çekici sektörlerde faaliyet gösteren zayıf
işletmeler ise genellikle meydan okumayı seven ve kârlılığa odaklı yöneticilere ihtiyaç
duymaktadır.
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Profesyonel tasfiye memuru: Kurtarılması mümkün olmayan işletmeler ise
genellikle iflas mahkemesinin atamasına bağlı olarak tasfiye konusunda uzman profesyonel
yöneticilere ihtiyaç duyarlar
İşletmeler doğru yerde doğru yeteneklerde ve potansiyel çalışanları bulmak için iş
rotasyonu, değerlendirme merkezleri ve performans analiz yöntemleri gibi uygulamaları
benimsemektedirler.

13.5. Ar-Ge Stratejileri
Teknoloji geliştirme, sadece teknik alanlarda değil, tüm işletme faaliyetlerinde
uygulanan tekniklerin, süreçlerin, yöntemlerin geliştirilmesini kapsamaktadır. Rekabet
avantajı sağlamanın temel koşulu ürün, hizmet ve süreçlerde farklılık yaratmaktır; maliyet
liderliği sağlamak veya ürün farklılaştırması yaratmak bu temelden geçmektedir.
İşletmeler büyüklük, pazardaki konumları, uyguladıkları rekabet stratejileri vb. tüm
stratejilerine bağlı olarak iki tip ar-ge stratejisi kullanırlar;
Agresif Ar-Ge stratejileri: Genellikle pazar liderlerinin ya da farklılaştırma
veya maliyet liderliği gibi rekabet stratejilerini kullanan işletmelerin kullandıkları yüksek
miktarda ar-ge yatırımı gerektiren ve geri dönüşü bu derece yüksek olan stratejilerdir.
Savunmacı Ar-Ge çalışmaları: Genellikle lideri izleyici bir stratejidir, uyum
sağlamayı amaçlayan ve küçük iyileştirmeleri içeren ar-ge çalışmalarını tanımlamaktadır.

13.6. Değerlendirme ve Kontrol
Geleneksel anlamı ile kontrol işletmenin tüm operasyonel faaliyetlerinin sonuçlarının,
beklenen çıktılar ile karşılaştırılarak ne derece başarılı bir performans izledikleri ile ilgilidir.
İşletmede gerçekleşen tüm faaliyetler değerlemeye tabi tutulmalıdır, hedefledikleri sonuçlara
ne derece ulaştıkları denetlenmelidir. İş yaşamında en çok kullanılan ve en yaygın kontrol
biçimi geleneksel olarak tanımlamış olduğumuz uygulamalardan biri olan “Geriye Dönük
Kontroldür”. Geriye dönük kontrol faaliyetlerin gerçekleşmesinden sonra kontrolünü ifade
etmektedir. Bu tip kontrol ancak hataların görülüp daha sonraki faaliyetler için önlenmesini
sağlar ve yetersiz bir kontrol biçimidir. Geriye dönük kontrol haricinde bir diğer kontrol
tekniği ise faaliyetlerin gerçekleşmesinden önce, girdilerin kontrol edilerek işler sırasında
oluşabilecek hataları en alt düzeye indirmeyi amaçlayan “İleriye Dönük Kontroldür”.
Hataların önlenmesi açısından önemli bir uygulamadır ve genellikle geriye dönük kontrol ile
birlikte kullanılan bir tekniktir.
Daha etkili olarak sınıflandırılabilecek üçüncü kontrol tekniği ise “Eş Zamanlı
Kontroldür”. Eş zamanlı kontrol sürekli bir biçimde ve değer zincirindeki faaliyetlerin
gerçekleşmeleri esnasında yapılan kontrolü ifade etmektedir. Düzeltme önlemlerinin alınması
ve uygulamaların iyileştirilmesi açısından önceki iki kontrol biçimine göre çok daha etkilidir.
Stratejik yönetim açısından değerlendirildiğinde rekabet avantajı sağlamak üzere yapılan ve
Stratejiler uygulanırken karşılaşılan engellere karşı geliştirilen tüm taktiksel değişiklikler eş
zamanlı kontrolün bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Stratejik anlamda kontrol yukarıda bahsi geçen tüm kontrol tiplerini kendi bünyesinde
barındırmaktadır. Ancak stratejik anlamda kontrol stratejik yönetim sürecinin başarısına
odaklanır. Geriye dönük kontrol açısından bakıldığında stratejilere ulaşma becerileri ve
performans çıktıları önem kazanırken, ileriye dönük kontrol açısından bakıldığında rekabet
avantajı sağlamak veya kurumsal stratejileri uygulayabilmek üzere kullanılacak her türlü
kaynağın ve yeteneğin stratejik yönetim sürecinin bütününe uygunluğu önem kazanmaktadır.
Ayrıca, stratejilerin uygulanma aşamasında eş zamanlı kontrol sayesinde taktikler
geliştirilebilmekte veya gerektiğinde stratejiler revize edilip değiştirilebilmektedir.
Geleneksel kontrol tekniklerinin stratejik uygulamaları:
Geriye dönük kontrol
-

Hedeflenen ve oluşan stratejiler arasındaki farkın analiz edilmesi (açık analizi),

Öz kaynak kârlılığı, Yatırımın geri dönüşü, Faiz ve vergi öncesi kârlılık
oranları (EBITDA), serbest nakit akışı, Ekonomik katma değer (EVA), vb. finansal oranların
rakipler ve hedefler ile karşılaştırmalı kontrolü,
-

Hisse başı kârlılık gibi hisse kârlılık oranları,

-

Dengeli Performans Çizelgesi (Balanced Scorecard)
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İleriye dönük kontrol
Stratejiler doğrultusunda kullanılacak her türlü kaynağın ve yeteneğin
kıyaslamalı kontrolü
-

İşletme yetenekleri ile stratejilerin uyumluluğu,

-

Politikalara uygunluğun kontrolü,

-

Yapılabilirlik ve gerçekleştirilebilirliğin kontrolü,

-

Stratejilerin arzulanırlığının ve benimsenme derecesinin kontrolü,

Eş zamanlı kontrol
-

Stratejilerin gerçekleşme aşamasındaki kontrolü ve taktiklerin geliştirilmesi,

-

Stratejik analiz ve süreçlerin kalitesinin kontrolü,

PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsünün sürekli şekilde
Kaizen (sürekli iyileştirme) mantığı ile uygulanması.

13.6.1. Stratejik Kontrol İçin Kullanılan Teknikler
13.6.1.1. Stratejik Performans Kontrol Tekniği: PIMS Analizi
İşletmeler performanslarını rakiplerinin veya farklı sektörlerdeki başarılı işletmelerin
performansları ile karşılaştırarak da değerlendirirler. Bu tip karşılaştırmalı değerlemeler için
geliştirilmiş bir program İngilizce işletme literatüründe PIMS (Profit Impact of Market
Strategy) Analizi olarak tanınan, “Pazar Stratejilerinin Kârlılığa Etkisi (PSKE)” programıdır.
PIMS programı, yaklaşık 3000 adet işletmenin performansı ile ilgili sayısal ve kalitatif
bilgilerin bulunduğu bir veri tabanıdır. Program, General Electric firmasının 1960’lı yıllarda
kendi iş gruplarının performansını değerlemek için kullandığı veri tabanına başka firmaların
da katılması sonucunda oluşturulmuştur. 1975 yılında Harvard Üniversitesi profesörlerinden
Sidney Schoeffler tarafından kurulmuş olan “Stratejik Planlama Enstitüsü” de, o günden bu
yana, PIMS ile ilgili programları yürütmekte ve araştırmalar yapmaktadır.
PIMS Programında kullanılan iki önemli performans değerleme ölçüsü aşağıdadır:
Vergiden Önceki Net Faaliyet Kârının Satışlara Oranı (Satış Kâr Oranı =
VÖNFK/Satışlar) ve
Vergiden Önceki Net Kârın Toplam Yatırımlara veya Toplam Varlıklara Oranı
(Varlık Kârlılık Oranı= VÖNK/ Toplam Yatırımlar veya Toplam Varlıklar) dır.
PIMS programı, işletmelerde stratejik kontrol tekniği olarak kullanılabildiği gibi,
stratejilerin seçimi ve belirlenmesi evresinde de kullanılabilmektedir. Bu nedenle,
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açıklamalarımızı kitabımızın stratejik kontrol bölümünde yapmamıza rağmen, PIMS
tekniğini, sadece bir kontrol tekniği olarak düşünmemek gerektiğini belirtmek isteriz.

13.6.1.2. Dengeli Değerlendirme Çizelgesi (Balanced Scorecard)
Dengeli Değerlendirme Çizelgesi olarak adlandırdığımız bu teknik, İngilizce
literatürde “Balanced Scorecard” olarak adlandırılmaktadır. Bu teknikte, üst yönetim
hazırladığı stratejilerin amaçlarını birer önlemler dizisi veya kriterler olarak çalışanlarına
göstermekte ve duyurmaktadır.

Çizelgedeki performans kriterleri veya önlemleri 4 grupta toplanmaktadır:
-

Öğrenme, yenilik ve büyüme kriterleri

-

İşletme içi süreçlerle ilgili kriterler

-

Müşterilerle ilgili kriterler

-

Finansal kriterler

Dengeli Değerlendirme Çizelgesindeki
temel düşünce ve yaklaşım şudur:
İşletmelerde öğrenme önemli bir unsurdur. Çalışanlar öğrenmeleri ve gelişmeleri sonucunda
işletmenin içindeki süreçleri çok daha etkili ve verimli olarak gerçekleştirebileceklerdir. Etkili
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ve verimli işletme içi süreçler ise müşterilerin tatminini artıracak ve gelişen satışlar
sonucunda finansal başarılar gelecektir. Bu yaklaşımda, erişilmesi gerekli, belirli hedefler
bulunmamaktadır. Sadece, stratejilerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sürekli
olarak geliştirilmesi gereken kriterler veya önlemler bilinmektedir.

300

Uygulamalar
Karaarslan, Mustafa Halid. "Rekabet Üstünlüğü Sağlama Aracı Olarak
Konumlandırma Stratejilerinin Stratejik Pazarlama Yönetiminde Kullanılması: Kayseri İli
Tüketicilerinin Kayseri Ve Ankara Mobilyaları Algılarının Ölçümü." Erciyes Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri (2008).
KAŞLI, Mehmet, M. Oğuzhan İLBAN, and Bayram ŞAHİN. "Modern Pazarlama
Stratejileri: AB ve Türk Turizmi." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 27.27 (2009).
Kırdar, Yalçın. "Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği." Review of
Social, Economic & Business Studies 3.4 (2003): 233-250.
Kılıç, A. O. "Stratejik insan kaynakları yönetimi ve bir uygulama." Yayınlanmamış
Bilim Uzmanlığı Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2004).
Coşkun, Ali. Stratejik performans yönetimi ve performans karnesi. Literatür Yayınları,
2007.
Adlı makale ve eserler okunmalıdır.
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Uygulama Soruları
1. İşletme fonksiyonları nelerdir?
2. İşletme fonksiyonları ne derece stratejik olabilir?
3. İşletme fonksiyonlarının stratejilere katkısı ne düzeyde olabilir veya olmalıdır?
4. Pazarlama stratejileri ile rekabet stratejileri arasındaki bağlantı nedir?
5. İşletmelerin ar-ge stratejilerinin rekabet stratejileri üzerindeki etkileri nelerdir?
6. Finansal stratejiler ile kurumsal stratejiler arasındaki ilişkiler neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Daha önceki bölümlerde ele alınan rekabet stratejilerinin ve kurumsal stratejilerin
uygulanmasında fonksiyonların rolleri değerlendirilmiş ve özetlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1-Pazarlamayı, kişiler ve kurumlar arasında değişim yolu ile onların amaçları ve gereksinimlerini
karşılayacak ve tatmin edecek fikir, mal ve hizmetler ile ilgili; düşünce geliştirme, fiyatlandırma,
tutundurma ve dağıtım süreçlerinin planlaması ve uygulanmasını kapsayan tüm faaliyetler dizisi olarak
tanımlayabiliriz. Bu tanıma göre pazarlama için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)

Pazarlama stratejilerinin fonksiyonel anlamda rekabet stratejileri ile doğrudan bir ilişkisi

yoktur.
b)
Odaklanmada uygulanılacak pazarlama stratejisinin dili açık olmalıdır, odak gruba net
hitap edilmelidir
c)
Pazarın ihtiyaçları ile işletmenin özel kaynakları ve yeteneklerinin uyumlaştırılması
arasında bulunan kısa zaman periyodunu en etkili biçimde değerlendirmek pazarlama fonksiyonunun
görevidir.
d)
Satış, ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma faaliyetleri, reklam, vb faaliyetler pazarlama
stratejisinin altında değerlendirilir.
e)
Her ürün ve hizmet kendine has pazarlama faaliyeti ve stratejisi gerektirmektedir. Benze
bir ürün için rakip tarafından kullanılan pazarlama stratejisi mevcut ürün için etkili olamayabilir.
2-Aşağıdakilerden hangisi pazarlama stratejisi değildir?
a)

Marka büyütme stratejisi

b)

Çekme stratejisi

c)

Pazar büyütme stratejisi

d)

İtme stratejisi

e)

Pazarın kaymağını alma stratejisi

3-Üretici işletme, pazarlama çabalarını aracılara ve satış kanallarına yöneltir. Bu çabalar talebi
uyarır, aracılarda alıcılara bu malı ulaştırır; buna …………………………………… stratejisi denir. Boş
kısma ne yazılmalıdır?
a)

Marka büyütme stratejisi

b)

Çekme stratejisi

c)

Pazarın kaymağını alma stratejisi

d)

İtme stratejisi

e)

Hiçbiri
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4-Yeni bir ürüne oldukça yüksek fiyat vererek tutundurma için reklam ve satış artırıcı eylemlerle
tüketiciye tanıtılır. Yüksek fiyat uygulaması pazar koşullarına göre değişir. Taklit edilme geciktikçe
işletme kazanmaya devam eder bu stratejiye ………………………………… denir.
Boşluk kısma ne yazılacaktır?
a)

Çekme strateji

b)

İtme stratejisi

c)

Marka büyütme stratejisi

d)

Pazar kaymağını alma stratejisi

e)

Hiçbiri

5-Üretim stratejileri daha çok stratejik kaynakların geliştirilmesi ile bağlı
değerlendirilebilir. Genellikle üretim stratejileri 5 tip kaynak ortaya koymaya yardımcı olur.
Aşağıda yazılı olanlardan hangisi bu tip bir kaynak değildir?
a)

Düşük maliyetli üretim

b)

Yüksek ve verimli üretim kapasitesi

c)

Güvenilir teslimat

d)

Farklılaştırma

e)

Yüksek kaliteli üretim

6. Verilen ifade doğru mudur?
Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, araştırma, satış, reklam, vb. tüm faaliyetler üretim
stratejileri altında değerlendirilmektedir..
a)doğru b)yanlış
7. Verilen ifade doğru mudur?
En az iki ya da daha fazla işletmenin “geliştirmek, üretmek, satmak vb.” amaçlarla bir
araya gelerek iş birliği yapmalarına işletme birleşmeleri adı verilmektedir.
a)doğru b)yanlış
8. Verilen ifade doğru mudur?
Mevcut ve başarılı bir marka adını kullanarak yeni ürünleri ve hizmetleri pazarlama
stratejisine marka büyütme stratejisi adı verilir.
305

olarak

a)doğru b)yanlış
9. Verilen ifade doğru mudur?
Finansman ve Muhasebe stratejileri işletme içerisindeki paranın yönetimi ve işletme
için maddi kaynak yaratılması ile ilgili kararları kapsamaktadır.
a)doğru b)yanlış
10. Verilen ifade doğru mudur?
Teknoloji geliştirme, sadece teknik alanlarda yapılan uygulamaların, süreçlerin,
yöntemlerin geliştirilmesini kapsamaktadır.
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d, 4) d, 5) d, 6) b, 7) b, 8) a, 9) a, 10) b
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14. POST-MODERN STRATEJİ UNSURLARI

307

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. POST-MODERN STRATEJİ UNSURLARI
14.1. Küreselleşme
14.2. Yenilikçilik ve Inovasyon
14.3. Örgütsel Öğrenme
14.4. Değişim Yönetimi
14.4.1. Örgütsel değişim türleri
14.5. Stratejik Liderlik
14.6. Konumlandırma Stratejileri
14.7. Stratejinin Sosyal Yönü: Sosyal Medya Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Stratejik yönetime katkıları olan güncel yaklaşımlar ve olgular nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Küreselleşme

Globalleşme kavramının
işletmeler ve stratejileri
üzerindeki etkilerini
anlamak.

Yenilikçilik ve ınovasyon

Yeni ve farklı olanı
üretmenin kazanımlarını ve
yollarını öğrenmek.

Örgütsel öğrenme

İnsanlar gibi örgütlerin de
öğrenebileceğini ve
hafızalarının olduğunun
farkına varmak.

Değişim yönetimi

Bir durumdan başka duruma
geçmenin önemini, yollarını
ve getireceği zorlukları
anlamak.

Stratejik liderlik

Stratejilerin uygulanmasında
liderliğin önemini tartışmak.

Konumlandırma stratejileri

Tüm stratejilere destek olan
ve işletmenin hafızalardaki
yerini belirleyen
konumlandırmayı öğrenmek.

Stratejinin sosyal yönü:
sosyal medya stratejileri

Çağımızın en yararlı ve en
tehlikeli aracı olan sosyal
medyanın işletmeler ve
stratejileri üzerindeki
etkilerini kavramak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Konumlandırma stratejileri,



Stratejinin sosyal yönü: sosyal medya stratejileri
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Giriş
Bu bölümde 20. yüzyılın ilk yarısında stratejik yönetim doğrultusunda yaşanan
gelişmelere yer verilmiştir. 20. Yüzyılın işletme stratejilerine bakış açısını değiştirdiği ve eski
kalıpların yıkıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Eski kalıplar ancak ve ancak yeni
unsurların farkındalığı ve uygulanabilmesi ile yeniden işlevsellik kazanacaktır.
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14.1. Küreselleşme
Küreselleşme, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik denge
açılardan küresel bütünleşmenin, entegrasyon ve dayanışmanın artması anlamına gelmektedir.
Küreselleşme daha çok uluslararası ilişkiler, ekonomi vb. bilimlerin ilgi alanına girmiştir.
Ancak küreselleşme işletmeler için de büyük anlam taşımaktadır. Artık pazarlar ulus ya da
kıta sınırlarının çok ötesindedir, Çin’deki bir üretici, Fransa’daki bir tasarımcı veya
Almanya’daki bir mühendis artık Türkiye’deki bir iş biriminin yada işletmenin rakibi
rahatlıkla olabilmektedir. Küreselleşmenin çağımızdaki en önemli ayağı internettir. Internet
ve internete bağlı bilgi teknolojileri artık her türlü ürün ve hizmete ulaşılabilirliği
sağlamaktadır.
İşletmeler dış çevrelerini ve rakiplerini bu unsuru göz önüne alarak
değerlendirmelidirler. Ancak bu unsur işletmeler için yalnızca rekabeti artıran bir tehdit
olarak görülmemelidir. Bu unsur bir tehdit olmaktan çok pazarlara yayılmak, müşterilere
ulaşmak veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak doğrultusunda önemli bir
fırsattır.

14.2. Yenilikçilik ve Inovasyon
Rakiplerine kıyasla daha üstün müşteri değeri yaratmayı amaçlayan kurumların,
müşterilerinin tüm ihtiyaçları karşılamaları, ayrıca saklı kalmış ihtiyaçları belirleyerek bunları
ortaya çıkarmaları ve yine mevcut ve potansiyel müşterilerine sunmaları gerekmektedir. Bunu
gerçekleştirmek için ise organizasyonun her katmanına yayılmış yenilikçi düşünme becerisi
zorunludur; özetle kurumun kendisi yenilikçi olmalıdır. Yenilikçilik, bir kurumun yeni
fikirlere açıklığının o kurumun kültürüne işlemiş olması anlamına gelmektedir. Ayrıca yenilik
yapma kapasitesi ise bir kurumun yeni fikirleri, süreçleri ve ürünleri kabul etme, uygulama ve
pazara sürme yeteneklerinin tümü olarak tanımlanmaktadır.
İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet) veya
sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda
veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin, uygulanması suretiyle iktisadi hâle
getirilmiş biçimidir. İşletme bilimindeki tanımına göre yaratıcı bir fikrin inovasyon sayılması
için iktisadi hâle getirilmiş olması şarttır. Yaratıcı ve yeni demek, daha iyi ve daha değerli
demektir. Rekabet avantajı açısından düşünüldüğünde ise yeni, farklı olarak nitelendirilebilir.
Farklı olan değer yaratıyor ise rekabet avantajı yaratacaktır.
İnovasyon yeteneği stratejik açıdan rekabet avantajı yaratan bir kaynaktır; değerli,
nadir, taklit edilmesi zordur. Bazı yönetim düşünürleri ve akademisyenleri inovasyonu tek
rekabet kaynağı olarak değerlendirmektedirler. İnovasyon “yeni ve değişik bir şey yapmak ve
bunu pazarlanabilir kılmak” olarak tanımlanabilir; bu doğrultuda da yaratıcılıktan
ayrılmaktadır. Yaratıcılık, yeniyi bulmak ve keşfetmekle ilgilidir; ancak inovasyon söz
konusu olduğunda bu yeniliğin pazarlanabilir olması şarttır. Nikola Tesla, Edison’a kıyasla
daha yaratıcı bir bilim adamıdır, daha üstün ve işe yarayacak teknolojiler üretmiştir. Fakat bu
yarattıklarını pazarlamakta Edison kadar başarılı olamamıştır; Edison General Electric
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işletmesini kurmuş ve tüm ürünlerini pazarlayarak yenilik ve yaratıcılıktan inovasyona
dönüştürmeyi başarmıştır.
İnovasyon için belli başlı sınıflandırmalar söz konusudur, bu sınıflandırmalar arasında
en çok kabul gören inovasyon tipleri:
1Düzen bozucu inovasyonlar : Yepyeni pazarlar (sıfırdan) yaratan bu
inovasyonların bazıları yüksek teknolojiler ve radikal bilimsel buluşlar, bazıları da “stratejik”
buluşlarla yeni pazarlar yaratılması sonucunu doğururlar. Örn : Tekerlek, Buharı motor, İçten
yanmalı motor, Cam, Matbaa, Telegraf, Telefon, Radyo, TV, Fotoğraf Makinası, Internet,
Cep telefonları, Mercekler, Nano teknoloji, GPS, Google Arama Motoru, WiFi, Iphone,
Facebook, Email, Smartphone, Bitcoin, Paypal, Appstore, CD, DVD, Mp3, USB vb.
2Uygulama inovasyonları: Mevcut teknolojileri alıp onları yepyeni pazarlar
geliştirmek amacıyla kullanmaktır. Örn : Banka ATM’leri, Navigasyon cihazları, Vestel Çift
Ekran teknolojisi, Akıllı telefonlar, Kameralı telefon, İnternet Bankacılığı, Gözlük ve Lensler
3Ürün inovasyonu: Mevcut bir ürünü alıp bir üst seviyeye çıkartmak anlamına
gelmektedir. Müşterinin farklı algılayacağı yeni ürünler üretmek amacı vardır. En sık
rastlanan ve en çok amaçlanan inovasyon türüdür. Ürün inovasyonlarından bazıları düzen
bozucu inovasyona dönüşmektedir. Örn : Apple’ın Macintosh, ipod, iphone ve quicktime’ı
(düzen bozucu inovasyonlara dönüşmüşlerdir), 3M’in Post-it’i, Sony’nin Walkman’i ve P.
station, DeFacto’nun nano teknoloji sayesinde renk değiştiren kıyafetleri, Linux işletim
sistemi, Coca-Cola Zero, çabuk kahve, çabuk çorbalar.
4Süreç inovasyonu: Mevcut ürün ya da hizmetleri çok daha verimli ve etkin bir
değer zinciri sayesinde üretmek ve piyasaya sunma yöntemleri geliştirmektir. Örn: Ford’un
seri üretim bandı, Wal-Mart’ın tedarik zinciri, Inditex’in hızlı moda altyapısı, Toyota’nın
toplam kalite yönetimi, DELL’in maliyetleri azaltıcı ve özelleştirmeye olanak sağlayan sipariş
ve üretim sistemi, Amerikan Southwest havayollarının düşük maliyet için yeniden
düzenlenmiş uçuş sistemi.
5Deneyim inovasyonu: Müşterilerin mevcut ürün ve hizmetleri kullanma
“deneyimlerini” çok keyifli, çok hoş veya çok güvenilir hâle getirecek yeniliklerdir. Örn :
Starbucks, Tchibo, Hard-Rock Cafe, Harley-Davidson, online alışveriş, barkod okutarak
mobil alışveriş, IKEA ev ürünleri mağazaları
6Pazarlama inovasyonu: Süreç inovasyonu altında da değerlendirilebilecek olan
pazarlama inovasyonu, müşteri ile temas süreçlerinin iyileştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu
yaratıcı fikirler pazarlama iletişimi alanında geliştirilebileceği gibi, alış-veriş etkinliği
alanında da geliştirilebilir. Örn : Itunes, Amazon.com, e-bay, T-Box, EFES-Ritmix, Redbull,
fırsat siteleri, Avon’un kişisel pazarlaması
7Yönetsel/yapısal inovasyon: Piyasada meydana gelen yapısal bir gelişmeden
istifade edip sektör ilişkilerini yeniden tanımlama şeklinde geliştirilen inovasyon türüdür.
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Şirketler bunu özellikle sıfır kâr durumlarında ve çöküş içindeki sektörlerde kullanırlar. Örn:
Tüm organizasyon yapısı düzenlemeleri, kredi kartı altyapıları, Forex, opsiyon piyasaları vb.
tüm yeni finansal sistemler.
İnovasyon pazarların sürdürülebilirliği için bir şarttır, yeni pazarlar veya yeni pazar
yaşam döngüleri inovasyonalar sayesinde yaratılabilmektedir. İnovasyonların ekonomik
gerekliliklerinin yanı sıra sosyal ve sosyokültürel gereksinimleri de göz ardı edilmemelidir.
Unutulmamalıdır ki not aldığınız kurşun kalem veya bu kitabı okuduğunuz kağıt bir
inovasyonun sonucunda var olmuştur.

14.3. Örgütsel Öğrenme
Öğrenme ve organizasyon konuları birlikte ele alındığında, bir bütünlük içinde
kavranmaları başlangıçta çok kolay olmamaktadır. Organizasyonun temel kaynağı olan
“insan” unsurunun “öğrenme” konusu ile olan yakın ilgisi göz önüne alındığında,
organizasyonlar için öğrenme konusuna daha geçerli bir bakış açısı sağlanabilir. Öğrenme
konusu, organizasyonlar için de doğal biçimde ele alınabilecek bir konudur. Örgütsel
öğrenmenin stratejiler açısından önemi büyüktür. Gerek dış gerekse iç çevreden öğrenme
yoluyla stratejilerde mükemmellik sağlama yolunda ilerlenebilmektedir.
Organizasyonlarda öğrenme, bireysel ve örgütsel olmak üzere iki biçimde gerçekleşir
ve örgütsel öğrenme büyük ölçüde bireysel öğrenmeye dayalıdır. Bireysel öğrenme,
organizasyon içindeki öğrenme sürecini hızlandıran veya yavaşlatan öğrenme ile ilgili
düzenlemelere bağımlıdır. İnsanlar daha önce bilmedikleri bir şeyi bildiklerini gösterdikleri
ve/veya önceki yetenekleri ile gerçekleştiremedikleri şeyleri yapabildikleri zaman öğrenme
gerçekleşir. Örgütsel öğrenme ise, organizasyondaki çalışanların karşılaştıkları sorunlarla
ilgili deneyimlerinden kazandıkları çözüm yollarını organizasyonun yararına yönlendirdikleri
zaman gerçekleştirilir.
Günümüzde kullanılan anlamıyla öğrenen organizasyon görüşünün temelleri Chris
Argyris ve Donald A. Schon’ün yaptıkları çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Argyris ve
Schon organizyonların öğrenmesini “tek döngülü” (single loop) ve “çift döngülü” (double
loop) olarak sınıflandırmışlardır. Tek döngülü öğrenme, genel olarak organizasyonun mevcut
işleyişi ile ilgilidir ve çok kapsamlı olmayan “düzeltici” önlem ve uygulamaları kapsar. Bu
anlamda tek döngülü öğrenme yeteneğinin işlerlik kazanması, organizasyonun mevcut
amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için kapasite artışı yoluyla etkinliğinin yükseltilmesini
sağlar. Tek döngülü öğrenmeyi gerçekleştiren organizasyonlar, öğrenme faaliyetlerini kendi
değerlerinde bir değişiklik yapmaksızın sürdürürler. Çift döngülü öğrenme ise,
organizasyonun amaçlarını ve bu amaçlarını çevreleyen değer ve inançlarını yeniden
biçimlendirmeyi içerir. Çift döngülü öğrenme, organizasyon kültürünün değiştirilmesi
anlamını taşımaktadır. Bu türlü öğrenmeyi gerçekleştiren organizasyonların değişen
kültürlerinin en önemli göstergesi ise, organizasyonun öğrenmeyi öğrenmesidir.
Çift döngülü öğrenme biçimi, tek döngülü öğrenmenin taşıdığı düzeltici önlemler
yerine, “yenilikçi” uygulamaları içermektedir. Argyris ve Schon, tek döngülü öğrenme
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özellikleri taşıyan organizasyonların, -çift döngülü öğrenme özellikleri taşıyanlara kıyaslasayıca daha fazla var olduğunu belirtmektedir.
1990’lı yılların başlangıcında Peter Senge organizasyonların öğrenmesini sistem
yaklaşımı çerçevesinde tanımlamış ve öğrenmeyi, “uyumcu” (adaptive) ve “üretken”
(generative) öğrenme olarak sınıflandırmıştır. Uyumcu öğrenme, çevredeki değişikliklere
organizasyon tarafından uyum sağlanması olarak tanımlanabilir ve öğrenme sürecinin
gelişimi bakımından ilk aşama olarak nitelenebilir. Uyumcu öğrenmeye karşıt olarak üretken
öğrenme ise, yenilikçiliği, olası değişikliklerin önceden algılanmasını, yaratıcılığı ve rakiplere
kıyasla değişim konusunda liderlik rolü sergilemeyi amaçlamaktadır. Stratejik yönetim bakış
açısıyla gerekli olan öğrenme biçimi “üretken öğrenmedir”.
Ancak öğrenme tek başına yeterli değildir, öğrenme sonucu elde edilen her türlü
bilginin veya teknolojinin depolanması gerekmektedir. Bu depoya “örgürsel hafıza” adı
verilmektedir. Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde
gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak için organizasyon bünyesinde kurulan
sistemdir. Şirketler de insanlar gibi geçmişi hatırlar, kurumun gelenekleri ve değerleriyle
birlikte kullanılan süreçleri ve prosedürleri de akılda tutarlar. Hafıza, stratejik anlamda
önemlidir. Ancak, organizasyonun geçmişe takılıp kalmasına ve değişen ortama hızlı uyum
sağlayamamasına neden olursa önemli bir zayıflık da oluşturabilir.

14.4. Değişim Yönetimi
Değişim ve değişimin yönetimi çağımızda en önemli kavramlardan bir tanesidir.
Gerek teknoloji gerekse ihtiyaçların değişmesi nedeniyle işletmeler de bu değişimden
etkilenmektedirler. İşletmeler hem çevrelerindeki değişime uyum sağlamalı hem de kendi iç
dinamiklerindeki değişiklikleri iyi yönetmelidir. Değişim sözlük anlamı olarak “Varlıkların
bir durumdan başka bir duruma geçmesi, farklılaşması” şeklinde tanımlanmaktadır. Değişim
alışkanlıklardan fedakarlık yapabilmektir; bir durumdan rahatsız olmak ile başlar ve rahatsız
olmalar zinciri ile devam eder. Değişim yeni alışkanlıklar edinmenin yanı sıra eski
alışkanlıklardan da kurtulmayı gerektirir ve özellikle bu kurtulma, yeni alışkanlıkları
edinmekten daha güçtür. Unutulmamalıdır ki değişimleri ön görmek çok kolay değildir. “Hiç
kimsenin evinde özel bilgisayara gerek yoktur” diyen IBM yönetim kurulu başkanı T.Watson
yanılırken, “Kaldıramadığınız bir bilgisayara güvenmeyin” diyen Steve Jobs bu değişimi
öngörme konusunda haklı çıkmıştır. Dolayısıyla değişimi yakalamak onu görmekle
başlayacaktır.
Genel anlamda değişim, ister planlı ister plansız olsun, organizma, kişi veya örgüt gibi
herhangi bir sistemin, bir süreç veya ortamın, belli bir durumdan başka bir duruma dönüşmesi
olarak tanımlanabilir. Yer değiştirme veya bir durumdan diğer bir duruma geçiş; gelişme,
büyüme, kalkınma; geleneklerin, kalıplaşmış eski düşünce sistemlerinin ve eskiden kalma
yaşantı şekillerinin terk edilmesi ve daha yüksek bir verimlilik ile etkililik derecesinin
gerçekleştirilmesi anlamları da yüklenebilir. Örgütsel değişim, değişen iç ve dış çevre
koşulları nedeniyle, örgütün etkililik ve verimliliğini artırmak, günün iş gereklerini yerine
getirmek, çalışanların ve müşterilerin beklentilerine cevap vermek amacıyla bütünleşik bir
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sistem olan örgütün tümünde ya da alt sistemleri üzerinde sistemin tüm dinamikleri ve
etkileşimi göz önüne alınarak değişiklikler yapılması şeklinde açıklanabilir.

14.4.1. Örgütsel Değişim Türleri
Planlı Değişim / Plansız Değişim: Planlı değişim, mevcut durumu başka bir
konuma getirmek amacıyla, değişim sürecinin her safhasının önceden kararlaştırılıp
planlandığı ve uygulandığı bir çabayı ifade etmektedir. Plansız değişim ise; mevcut durumun
değişmesi yönünde önceden düşünülmediğini, dolayısıyla örgütün bir plana bağlı olmaksızın
değişmesini ifade etmektedir. Çin’de tek çocuk kanunundan sonra vitaminli meyve suyu
üreticisi Wahaha’nın yükselişi plansız bir değişim örneğidir.
Makro Değişim / Mikro Değişim: Makro değişim örgütün tamamının bir
bütün olarak değişime konu edilmesini ifade ederken, Mikro değişim; örgütün her hangi bir
alt sistemimdeki değişimi ifade etmektedir.
Makro/Mezo/Mikro Değişim (Bir diğer sınıflandırma): Makro değişim ülke
boyutunda bir değişimi, mezo endüstri, mikro ise firma bazında bir değişimi ifade etmek için
de kullanılabilir. (Rejim, politika, Bankacılık sektörü)
Ani Değişim / Zaman Yayılmış Değişim: Örgütsel değişimin gerçekleştirilme
hızı ile ilgili bir konudur. Örgütlerin, oldukça kısa sürelerde değişimi planlayarak hayata
geçirmeyi hedefledikleri değişimler ani değişimlerdir. Bazen de planlanan değişimler belirli
bir zaman fasılası içerisinde adım adım gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu tür değişimlere de
zamana yayılmış değişim adı verilmektedir.
Proaktif Değişim / Reaktif Değişim: Değişen çevre koşullarının tahmin
edilmesi ve değişimin örgütler için kaçınılmaz bir hal almadan gerekli değişikliklerin
yapılmasına, bir anlamda öngörü ile hareket edilmesine proaktif değişim adı verilmektedir.
Reaktif değişimde ise, örgütlerin değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmeleri, yani
çevresel etkilere karşı bir çeşit tepki şeklinde değişimler yapmaları söz konusudur.
Değişim stratejik anlamda değerlendirildiğinde ancak “farklılık yaratmak” yoluyla
olmaktadır. Bu farklılık maliyet avantajı, farklılaştırma vb. nedenlerle rekabet avantajına
dönüşebiliyor ise “stratejik değişim” yakalanmış olacaktır.
Dünyadan ve Türkiye’den bazı “stratejik değişim” örnekleri:
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Şirket

Değişim

IBM

Ürün üreten bir işletmeden hizmet üreten
danışmanlık işletmesi haline gelmiştir

Netflix

Posta yoluyla DVD yollayan bir işletme iken ondemand film sağlayıcısı haline geldi

Renault

Fransız temelli bir otomobil firması imajını silip
uluslararası bir firma haline geldi

MNG Havayolu

Bir havayolu işletmesinden, kargo işletmesi
haline geldi.

Facebook

Kolej-Üniversite ağlarından uluslararası hizmet
veren bir firma haline geldi

Şirket

Değişim

Su firmaları

Dolum usulü çalışan firmalardan son tüketiciye
can/plastik şişelerde su sağlayan firmalar haline
geldiler

Harley-Davidson

Motorsiklet üreten bir firmadan, yaşam tarzı
pazarlayan bir firma haline geldi

Apple

Bilgisayar firması imajını yıkarak iletişim sektörü
üzerine ve “I” tanımı üzerine odaklanarak
değişti.

Japonya

Taşeron ülke olma imajını yıkıp, kaliteli ve
teknolojik ürün geliştiren ülke haline geldi.

3M

Maden işletmesinden “Sünger, Zımpara, Koruyucu,
Maskeleme, Post-it, Boya, Çözücü vb.“ üreten bir
firma haline geldi.
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Şirket

Değişim

Muji

Fonksiyonellik, alçak gönüllülük, kalite, çevre
kavramlarını bütünleştiren markasız-marka’yı
yarattı. Departman mağzacılıkta, çantada
Louise-Vuitton neyse tam tersi oldu.

IKEA

Mobilyacılık felsefesini değiştirdi.

Zara

Hızlı-Moda (Fast-Fashion) için dizayn ve üretim
felsefesini değiştirdi.

Wal-Mart

En ucuz olmak için tedarik yöntemini değiştirdi.

Best Buy

Elektronik balonu patladığında batmaması
gerektiğini biliyordu. Klasik bir elektronik
firması mantığından çıkıp değişmesi gerekti.
Sonuç: Geek Squad, Twelpforce, Greener
Together

Şirket

Değişim

Subway

Fast food mantığını değiştirmesi gerekiyordu.
Sağlıklı fast food felsefesini oturttu.

Dell

Müşteri memnuniyeti mi maliyet mi? Sorunun
cevabını Micheal Dell verdi.

D&R

Kitapçı mantığını değiştirmesi gerekti.

Eğitim Sistemi

Teknoloji ile değişime ayak uydurmak zorunda
olan üniversiteler. Özel sektör, uluslararası baskı
sonucu değişim. Farklı eğitim yöntemleri
gerekliliği doğdu. (Vaka, Auzef, Y.L, Dr.)

Unutulmamalıdır değişim olduğu her yerde değişime olumlu ya da olumsuz bir tepki
olacaktır. Bu tepkiler aşağıdaki tabloda özet olarak gösterilmektedir:
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Bireyin
Genel
Tutumu
Değişikliğe
Tepkiler

Kabul

*İsteyerek
yardımlaşma
arzusu
*Yardımcı olma
*Yönetimin
baskısı altında
yardımlaşma

Kayıtsız
Kalma
*Pasif kalma
*Kayıtsız kalma
*Hiç ilgilenmeme
*Yalnızca söyleneni
yapma

Pasif
Direnç
*Öğrenmeme
*Mümkün
olduğu kadar
yapmama
*Yavaşlatma

Aktif
Direnç
*Bilerek yanlış
yapma
*Bozma
*Sabotaj
*İşten ayrılma

Değişimin kabulü her zaman kolay değildir, değişim kabul edilmediğinde ise değişime
direnç söz konusu olacaktır. Değişime direncin sebepleri:
Psikolojik sebepler: Bireyin yıllarını vererek beceri sahibi olduğu bir işin
değiştirilmesi ya da bu işin yeni bir makine ile yapılmasının bir zorunluluk halini alması,
psikolojik olarak değişime tepki doğurabilir.
Sosyolojik sebepler: Değişim çoğu zaman, iş gruplarını ve örgütün biçimsel yapısını
etkilemektedir. İş gruplarının ortadan kalkması ve işgörenlerin eski iş arkadaşlarıyla çalışma
olanaklarının ellerinden alınması değişime tepkiler doğurabilmektedir. Değişiklik nedeniyle
ya bazı servisler ya da bölümler ortadan kalkmakta ya da büyük ölçüde önemini
yitirmektedirler.
Ekonomik sebepler: İşgörenleri örgütsel değişime karşı direnişe iten sebeplerden birisi
de ekonomik kaygılardır. Birey halihazırdaki gelirini, ekonomik menfaatlerini ve işini
değişme sonrasında kaybedeceği endişesiyle değişime karşı direnme içerisine girebilir.
Ekonomik menfaatleri zarar görenlerin ya da çıkarları yok edilenlerin sayısı ve gücü ne
oranda yüksek ise, örgütsel değişmeye direnme olasılığı da o oranda yüksek olacaktır.
Rasyonel sebepler: Değişimin niteliği, türü ve kapsadığı süreç, tepkilerin ortaya
çıkmasında oldukça önemlidir. Bu faktörlerin menfaatlerini etkileyebileceğini düşünen örgüt
üyeleri, rasyonel bir şekilde hareket etme eğilimi içerisinde olacaklar ve direnç
göstereceklerdir.
Örgütsel sebepler: Örgütlerin geleceğinin teminatı değişmek olsa bile, örgütlerin kendi
yapısı da değişime direnç sebebi olabilmektedir. Her örgütün içinde durağanlığını sağlayan
sistemler vardır. Bu sistemler örgütün iç yapısını oluştururlar. İşte örgütler bu yapıyı devamlı
kılabilmek için değişime direnç gösterirler.
Değişim mutlaka olacaktır ve bununla beraber değişime karşı tepkiler de olacaktır.
Önemli olan tepkilerin desteğe çevrilerek, değişimden maksimum düzeyde verim sağlanmaya
çalışılmasıdır.
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Değişimin algılanmasını kolaylaştırmak ve tepkileri azaltmak için:
a)

Değişimin nedenlerini açıklayın.

b)

İnsanlarla kişisel olarak konuşun.

c)

İnsanlara gerçekleri söyleyin.

d)

Duygularınızı ifade edin.

e)

Cesaretlendirin.

Değişimi yönetmek; değişimi doğru tahmin edip, doğru zamanda ve doğru kaynaklarla
(insan, bilgi vs.) organize olmak ve buna uygun sistemler geliştirip hayata geçirmektir. Etkin
bir değişim yönetimi roller, sorumluluklar ve ilişkiler gibi yeni davranış kalıplarının
belirlenmesi ile başlar. İkinci adım ise değişim sürecinde yer alanlara yardım etmektir; bu
yardım pratik yapma, mentorluk veya koçluk şeklinde gerçekleşir. Üçüncü aşama insan
kaynağının uyumlaştırılması ile ilgilidir; bu aşamada değerlendirme, promosyon, yer
değiştirme ve oryantasyon gibi faaliyetler yürütülmektedir. Dördüncü ve son aşama ise
sistemler ve yapıların değiştirilmesi ile alakalıdır. Bu aşamada ilişkilerin raporlanması, yeni
ücret sistemleri, bilgi sistemlerinin düzenlenmesi ve ölçme kontrol faaliyetlerinin
yerleştirilmesi yer almaktadır. Bahsi geçen bu aşamalar sırasıyla uygulanmalıdır, erken
davranmak ya da düzeni takip etmemek birer değişim tuzağı olarak karşımıza çıkacaktır. Bu
tuzaklar, ilgili örnekler ve nedenleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tuzak

Örnek

Neden Tuzak?

Sistem ve Yapı ile Başlamak
(Aşama 4)

Yeni bir sistem ya da yapının
uygulamaya konulması (örnek;
küresel matriks, balance
scorecard ölçüm sistemleri)

“Yukarıdan Değişim” olarak algılanabilir
ve anlamada zorluklar, dirençle
karşılabilir.

Yardım ile Başlamak (Aşama 2)

Değişimin egzersiz programları
ile başlanması (training)

Çalışanların değişmemiş örgütsel ortam
içerisinde çalışması dolayısıyla
öğrenmeleri kalıcı olmayabilir ya da kısa
ömürlü olabilir.

İnsan Kaynağının Uyumlaştırılması
ile Başlamak (Aşama 3)

Yeni çalışanları işe alma, direnç
gösterenlerin yerlerinin
değiştirilmesi ya da işten
çıkarılması.

Çalışanlar tarafından neyin gerekli
olduğunun tam olarak anlaşılamamasıı
ve güven ile bağlılığın kaybedilmesi.

Uygulamaya başlanması

İşin yeniden tasarlanması (örnek;
çapraz takımların oluşturulması).

Yeni tasarımların stratejik gerçeklik ile
bağlantısının kurulamaması nedeniyle
direnç oluşması.

Ortak anlaşmanın sağlanamaması
/ göz ardı edilmesi

Değişimin üst yönetim tarafından
zorlanması

Çalışanların stratejik olarak değişimin
önemini anlayamaması nedeniyle
liderliğin tam olarak yerine
getirilememesi.

Gerçek bir değişim sürecinde ve yönetimi esnasında yaşanabilecek muhtemel
durumlar aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
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14.5. Stratejik Liderlik
Stratejik liderlik her ne kadar literatürde yer alan bir kavram olsa da “stratejik liderlik”
diye bir sınıflandırma yapmak doğru değildir. Tüm stratejiler işletmelere özgüdür ve her
işletme kendine has özelliklere sahip liderlere ihtiyaç duyacaktır. Stratejileri belirleyenler
liderler oldukları için tek bir tanıma takılıp kalmak imkansızdır. Literatürdeki tanımıyla lider,
bir amaç doğrultusunda kitleleri peşinden sürükleyebilen ve onlarla birlikte ortak amaçlara
ulaşma gayesiyle yürüyen kişidir. Stratejik anlamda liderlik, liderliğin daha spesifik ve
karmaşık bir tipidir. Liderlik için gerekli olduğu belirtilen hemen hemen her özellik, bu
nedenle, stratejik lider için de geçerlidir. Ancak, stratejik liderin en belirgin sorumluluğu,
tanım gereği, işletmenin yaşamını veya rekabet üstünlüğünü sürdürmesiyle ilgili
bulunduğundan, tüm paydaşlara yarar sağlayacak, geleceğe dönük, yönlendirici yetenek ve
özelliklere sahip olması, diğer özelliklerine göre daha fazla önem taşımaktadır.
Stratejik anlamda lider, geleceği görebilme, vizyon yaratabilme, esnek (flexible) ve
diğer kişileri güçlendirebilme (empowering) yetenekleri aracılığı ile gerektiği zamanlarda
stratejik değişimleri yapabilen kişidir. Etkili bir lider, yukarıda sözü edilenleri yaparken, aynı
zamanda çalıştığı diğer kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamlı bir biçimde
etkileyebilme özelliğine sahiptir.
Yukarıdaki açıklamaları bir araya toplarsak, etkili bir liderde bulunması gerekli
özellikleri;
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-

Geleceği görebilmek;

-

Vizyon yaratabilmek;

-

Esnek (flexible) olabilmek;

-

Belirsizliklerle baş edebilmek;

-

Çalışanları güçlendirebilmek;

Başkalarının
etkileyebilmek;

duygu,

düşünce

ve

davranışlarını

anlamlı

ve

olumlu

-

İnsan kaynaklarını etkili olarak yönetebilmek;

-

Paydaşlarla iyi ilişkiler kurabilmek;

-

Kendi paradigmalarını ve yeteneklerini sürekli sorgulamak ve geliştirebilmek;

-

Çevresel koşullara uygun cesur kararlar alabilmek,

olarak sıralanabilir .

14.6. Konumlandırma Stratejileri
Rekabetçi konumlandırma pazara ürün sunulmasını içermektedir, ancak
konumlandırma firmanın pazara ürün sunumuyla ilgili yaptıkları değildir. Konumlandırma,
pazar bileşenleri yoluyla muhtemel tüketicilerin zihninde nasıl bir algı yaratıldığıdır. Diğer bir
deyişle, muhtemel tüketicinin zihninde var olan diğer ürünlere kıyasla firmanın kendi ürününü
rekabet edecek şekilde tüketicinin zihnine nasıl konumlandırdığıdır.
Başarılı bir konumlandırmanın önündeki en büyük engeller, tüketici zihninin; kısıtlı
olması, karışıklıktan nefret etmesi, kendinden emin olmaması, değişmemesi ya da zor
değişmesi ve odak noktasını yitirebilmesidir.
Konumlandırma yaratıcı fikirlerle bir kuruluşu ,ürünü ya da hizmeti insanların
zihninde sonuca odaklı olacak bir şekilde etki bırakmak veya yaratmak demektir. 8 farklı
konumlandırma stratejisi vardır ve her biri, iyi kullanıldığı takdirde istenen sonucu verir.
Lider Olmak: İnsanlar büyüklüğü başarı ile özdeş tutarlar. Tüketiciler,
doğrunun hangisi olduğuna kolayca karar veremediklerinden, çoğunluğun tercihini arkasında
bir ‘hikmet’ vardır varsayımıyla davranırlar. (Sürü psikolojisi). Eğer pazarda gerçekten lider
değilseniz, o zaman pazarı bölmelere (segmentlere) ayırıp, içinde yer aldığınız segmentin
lideri olduğunuz fikri yerleştirmeniz gerekecektir.
İlk Giren Olmak: Bir pazara ilk girmiş olmak ve bunu sahiplenmek
tüketicinin itibar edeceği bir konumlamadır. Tüketicilerde, ‘ilk göz ağrısı’ sapması vardır ve
sahip olduklarını bırakmak istemezler.
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Bir özelliği sahiplenmek: Her ürün birden fazla fayda sağlar, mesela diş
macunları hem çürümelere ve plak oluşumuna karşı yarar sağlarlar ama aynı zamanda
beyazlatıcı özellikleri yanı sıra ağız ferahlatıcı faydaları da vardır. Bir markanın her derde
deva olduğunu iddia etmesi yerine sadece bir özelliği sahiplenmesi daha doğrudur. Eğer bir
marka tek bir özellikte tüketicinin zihnine yerleşirse zaten diğer özellikler bakımından da iyi
algılanacaktır (Halo Etkisi) Calgon’un kirece karşı makinaları koruduğunun hemen
herkesce bilinmesi, bu markaların bir özelliği çok sıkı sahiplenmesinden kaynaklanıyor.
Tarihi Miras: Tüketiciler için, bir markanın çok uzun yıllardır faaliyet
göstermesi bir ölümsüzlük simgesidir. Zamana direnmek duygusal bağ yaratır. Ayrıca her
ülkenin de kendine özgü mirası, pazarlamada kullanılacak konumlama yöntemleridir.
İtalya’nın pizzası, İsviçre’nin saatleri, kendi ülke miraslarıdır.
Pazar Uzmanlığı: Bir pazarda bir alanın uzmanı olmak, o pazarın tamına hitap
etmekten daha güven uyandıran bir konumlamadır. (Dünya Göz hastanesi)
Bir kullanıcı grubu tarafından tercih edilmek: Tüketicilerin tercihlerini
yapabilmek için tavsiye mekanizmasına ihtiyaçları vardır. Bir lokantanın, bir yemek dergisi
tarafından “yılın en iyi lokantası” seçilmesi veya bir diş macununun “diş hekimlerinin tercihi”
olarak iletişim yapması bu konumlanmaya örnektir.
Ürünün nasıl yapıldığı: Ries ve Trout’a göre, her ürünün üretiminde
kullanılan bir malzeme ön plana çıkartılarak konumlandırma yapılabilir. (Aloe Veralı
şampuan, çift çekirdekli lap top) Yazarlar buna sihirli malzeme diyorlar.
Piyasaya son gelen olmak da bir konumlandırma stratejisi olabilir. Yeniliği,
teknolojiyi sahiplenmenin yöntemlerinden biridir.

14.7. Stratejinin Sosyal Yönü: Sosyal Medya Stratejileri
Sosyal medya insanlık tarihinin en çok ve en hızlı büyüyen teknolojisi olarak
değerlendirilmektedir; Radyo teknolojisinin 50 milyon kullanıcıya ulaşması 40, TV’nin 10
yıldan fazla almıştır. Ancak Twitter ve Facebook’un her ikisi de bu rakamı 1 yıldan az sürede
yakalamışlardır. Dünya üzerinde sosyal medya kullanıcıları günde 15 milyar dakikalarını
Facebook’da geçirmektedirler, Youtube’da 4 milyar video izlemektedirler ve 400 milyondan
fazla tweet atmaktadırlar. Böyle bir ticari gücü ise işletmelerin gözardı etmeleri mümkün
değildir.
İşletmeler sosyal medya sayesinde satışlarını artırmakta, konumlandırma stratejilerini
uygulamakta ve halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Sosyal medya elbette ki
sadece Facebook, Twitter değildir. Sosyal medya mikro bloglar (twitter, identi.ca), resim ve
video paylaşım siteleri (youtube, flickr), Wikiler (wikipedia, wikia), forumlar (donanımhaber,
XDA), bloglar (blogger, tumblr), sosyal oyunlar (zynga, clash of clans), değerlendirmeler
(Yelp, hotels.com), sosyal ağlar’dan (Facebook, Linkedin) oluşan büyük bir iletişim
dünyasıdır.
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Sosyal medya temel olarak pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmeleri için
işletmelere yeni bir platform oluşturmaktadır. Ancak uygulamalar bununla sınırlı değildir.
Örneğin ürün geliştirme konusunda sosyal medyanın etkisi büyüktür, müşteri isteklerini
algılama, trendleri belirleme adına birçok faydası bulunmaktadır. Müşteri geribildirimleri
hizmet geliştirme faaliyetleri için büyük önem taşırken, yazışmalar ile dış ilişkilerini
rahatlıkla sağlamaktadırlar. İnsan kaynakları temini konusunda da işletmelere kolaylıklar
sunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki sosyal medya sayesinde yaratılacak tüm kaynaklar
yine sosyal medya üzerinde yapılacak bir hata ile kurulduğundan hızlı yıkılabilmektedir.
Sosyal medya faaliyetleri değer zincirinin her adımında katma değer yaratacak
biçimde kullanılabilmektedir. Aşağıdaki tabloda değer zinciri adımları, örnek vakalar ve
sosyal medya kullanımının yarattığı reel etkiler yer almaktadır:
Değer zinciri adımı

Örnek

Ürün geliştirme

Procter & Gamble


Ar-ge maliyetleri %6

Pazarlama

Old Spice



Etki

Satışlar +%16


Kampanya
maliyetleri -%80
Satış

Ricardo.ch , sellaround.net


İşlem sayısı ayda
+18000

Satış Sonrası

Turkcell


Çözümlenen müşteri
sorunları +%30

Dış ilişkiler

McDonald’s



Hisse değeri +%5

İnsan kaynakları

Allianz, Henkel, Mckinsey



Ulaşılabilirlik +%25



Maliyetler -%27



Kalite +%36

İçe dönük verimlilik

Mountain Equipment


Etkinlik getirisi
+%90

Yukarıda da bahsedildiği üzere sosyal medya bir araç olarak işletmenin değer
zincirinin birçok noktasında görev alabilmektedir. Bu noktada hangi kanalın kullanıldığının
bir önemi yoktur, her işletme kendi amacına (ürün geliştirme, satış, satış sonrası vb.) ve
müşteri portföyüne hitap eden kanalı seçmekte özgürdür. Örneğin Google ve Samsung,
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Android işletim sistemini ve telefonlarını güncellerken yazılım forumlarını takip ederken;
Apple ise sahte görüntü sızıntıları ile müşterilerin tepkilerini ölçmek üzere mikrobloglar ve
blogları takip etmektedir.
Sosyal medya uygulamalarının rekabet avantajı yaratması için her stratejinin olduğu
gibi DNTO çerçevesinde olması gerekmektedir. Sosyal medya stratejisinin değerli olmasının,
dolayısıyla da rekabet avantajı yaratmasının üç “uyum” koşulu vardır:
1)

İşletmenin politikaları ile tam uyum

2)

İşletmenin rekabet stratejileri ile uyum

a.
Agresif bir rekabet stratejisi kullanılıyorsa sosyal medya stratejilerinin de
agresif olması gerekmektedir
b.
Farklılaştırma stratejisini uygulayan bir işletmenin ürünlerinin veya
hizmetlerinin farklılığını sosyal medya üzerinden direk ya da endirekt olarak gösteriyor
olması gerekecektir.
c.
Inovatif bir işletmenin pazar ihtiyaçlarını ve pazar tepkilerini iyi analiz eden bir
analitik strateji takip etmesi gereklidir.
d.
Kalite, düşük fiyat, müşteri memnuniyeti vb. tüm diğer stratejiler ile sosyal
medya dilinin uygunluğu şarttır.
3)

İşletmenin kullandığı konumlandırma stratejisi ile tam uyum gerekmektedir.

Bu üç uyum koşulundan biri olmadığı taktirde sosyal medya stratejisinin getirisinden
çok zararı olacaktır. Sosyal medya stratejilerinin nadirliği ve taklit edilebilirliği konusu
değerlendirildiğinde; ulaşma kolaylığı, maliyetlerin düşüklüğü ve stratejilerin kolaylıkla
gözlenebilirliği nedeniyle ne nadir ne de taklit edilmesi zor olarak sınıflandırılabilir.
Ana stratejiler ve rekabet stratejileri ile uyumlu sosyal medya stratejileri değerlidir
ancak bu stratejilerin rekabet avantajı yaratması için en önemli unsur yönetimi ve
organizasyonu ile ilgilidir. Aksi taktirde bu stratejinin sürdürülebilir bir rekabet avantajı
yaratması mümkün değildir. İşletmelerde sosyal medya profesyonel kişiler tarafından
yönetilmeli ve gerektiği durumlarda ise bir fonksiyon olarak yerini almalıdır. Bu fonksiyon iç
kaynaklarla yürütülebileceği gibi, bir sosyal medya kurumu ile çalışılarak dış kaynak
kullanımı şeklinde de yürütülebilir. Son zamanlarda işletmeler ikinci seçenek olan dış kaynak
kullanımını daha çok tercih etmektedirler. Bunun başlıca sebebi üst düzey yöneticilerin sosyal
medyaya ayıracak zamanlarının olmaması ve zamanları olsa dahi bu işi profesyonel bakış
açısı ile yönetecek bilgi, beceri ve tecrübelerinin yetersiz kalmasıdır.
Bilgi çağında faaliyet gösteren işletmelerde görev alan ve sosyal medyayı kullanarak
sürdürülebilir stratejik rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan üst düzey yöneticiler sosyal
medya stratejilerini ister kendileri yönetsinler, ister işletmeye bağlı bir fonksiyona
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devretsinler, isterlerse de dış kaynaktan yararlansınlar her koşulda zaruri olan 6 sosyal medya
becerisine sahip olmalıdırlar. Bunlar;
Kişisel düzeyde:
a)
Yapımcılık: Yaratıcı yetkinlikler geliştirir (özgünlük, sanatkar vizyon), basit
video prodüksiyonu vb. teknik becerileri vardır.
b)
Dağıtımcılık: Mesajları viral (ağızdan ağıza ve internet üzerinden paylaşımla
yayılan) hâle getirebilecek çapraz platform dinamiklerine hakimdir.
c)
Alıcılık: Sosyal medyada seçici cevaplar ve bağlantılar oluşturarak ahenk
yaratır. Bilgi denizi içerisinden filtreleme yaparak işletmenin işine yarayacak olanları
değerlendirir.
Stratejik düzeyde:
a)
Rehberlik: Sosyal medya her ne kadar popüler olsa da gerçek anlamda
faydalanmak için kontrollü bir strateji gerekecektir. Sosyal medyayı işletme stratejileri için
kullanmak üzere formel bir yapı oluşturmak üzere rehberlik yaratır. Aynı zamanda sosyal
medyanın gerçek uzmanları olan “Y neslinin” tecrübelerinden faydalanmak üzere tersine
mentorluk’tan (astın üstüne mentorluk etmesi) faydalanır.
b)
Mimarlık: Sosyal medya düzeni için dikey hesap verilebilirlik ve yatay
işbirliği ortamı yaratır. İşletmenin anahtar fonksiyonları için sosyal medyayı teşvik eder.
Enformel iletişimi göz ardı etmez ve bilişim uygulamalarını işletmenin her fonksiyonuna
yayar.
c)
Analizci olma: Sosyal medya endüstrisinin dinamiklerini iyi inceler ve analiz
eder, gelişmeleri yakından takip ederek erken uygulama avantajı yakalar. Sosyal medyanın
kültürel ve davranışsal etkilerini anlamaya çalışır ve uygulamada yer verir.
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Uygulama Soruları
1. Kürselelleşmenin faydaları açıktır. Fakat ne gibi zararları olabilir?
2. İnovasyon ve rekabet stratejilerinin kesiştikleri noktalar nelerdir?
3. İnternet üzerinden araştırma ile her inovasyon türüne yeni örnekler bulunuz.
4. Değişim ne kadar zor olabilir? Değişime yönelik tutumlar nasıl olmaktadır? Web
üzerinden işletmelerde değişim zorluklarını aratarak örnekler bulunuz.
5. Sosyal medya işletmeleri nasıl etkilemektedir? Sosyal medyayı yanlış kullanarak
zarar eden veya kötü duruma düşen işletmelere örnekler nelerdir?
6. Bir işletme hangi sosyal medya araçlarını kullanabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme, yenilikçilik ve inovasyon, örgütsel öğrenme, değişim, liderlik,
konumlandırma, sosyal medya gibi 20. yüzyılın post modern stratejik unsurları ele alınmış ve
stratejik açıdan önemlerine değenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1-İnovasyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
İnovasyon, yeni ve veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal veya hizmet) veya sürecin
yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması suretiyle iktisadi hâle getirilmiş biçimidir.
b)

Yaratıcı bir fikrin inovasyon sayılması için iktisadi hâle getirilmiş olması şarttır.

c)

İnovasyon ile yeni olan farklı, farklı olan değer yaratıyor ise rekabet avantajı yaratacaktır.

d)
İnovasyon işletmeler için değer yaratan faaliyetlerden olsa da maliyetli olduğundan önemi
son sıralarda yer almaktadır.
e)

İnovasyonda söz konusu olan yeniliğin pazarlanabilir olmasıdır.

2-Mevcut teknolojileri alıp onları yepyeni pazarlar için geliştirmek ………………………….
İnovasyonudur.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Ürün

b)

Süreç

c)

Pazarlama

d)

Deneyim

e)

Uygulama

3-Mevcut ürün ya da hizmetleri çok daha verimli ve etkin bir değer zinciri sayesinde üretme ve
piyasaya sunma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ürün inovasyonu

b)

Uygulama inovasyonu

c)

Pazarlama inovasyonu

d)

Deneyim inovasyonu

e)

Hiçbiri

4-Şirketlerde öğrenme sonunda elde edilen her türlü bilginin ve teknolojinin gerektiği zaman geri
çağrılır biçimde depolanması gerekliliği vardır. Bu depolamaya …………………............ denir.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
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a)

Bilgi depolama

b)

Teknolojik hafıza

c)

Bilgi hafızası

d)

Stratejik hafıza

e)

Örgütsel hafıza

5-Şirketlerde değişim mutlaka olacaktır ve değişime tepkiler de doğal olarak beklenir. Tepkileri
desteğe çevirmek, değişimden maksimum düzeyde verim sağlamak, değişimin algılanmasını
kolaylaştırmak ve tepkileri azaltmak için aşağıdakilerden hangisi önerilemez?
a)

Değişimin nedenlerini açıklayın.

b)

Duygularınızı ifade edin.

c)

Cesaretlendirin.

d)

İnsanlara gerçekleri yerine göre söyleyin.

e)

İnsanlarla konuşun.

6. Aşağıda verilen ifade doğru mudur?
İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya
sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda
veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması suretiyle iktisadi hâle
getirilmiş biçimidir.
a)doğru b)yanlış
7. Verilen ifade doğru mudur?
Yaratıcılık, yeniyi bulmak ve keşfetmekle ilgilidir; ancak inovasyon söz konusu
olduğunda bu yeniliğin pazarlanabilir olması şarttır.
a)doğru b)yanlış
8. Verilen ifade doğru mudur?
Pazarlama inovasyonu: Müşterilerin mevcut ürün ve hizmetleri kullanma
“deneyimlerini” çok keyifli, çok hoş veya çok güvenilir hâle getirecek yeniliklerdir.
a)doğru b)yanlış
9. Verilen ifade doğru mudur?
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Genel anlamda örgütsel öğrenme, ister planlı ister plansız olsun, organizma, kişi veya
örgüt gibi herhangi bir sistemin, bir süreç veya ortamın, belli bir durumdan başka bir duruma
dönüşmesi olarak tanımlanabilir.
a)doğru b)yanlış
10. Verilen ifade doğru mudur?
Stratejik liderlik her ne kadar literatürde yer alan bir kavram olsa da “stratejik liderlik”
diye bir sınıflandırma yapmak doğru değildir.
a)doğru b)yanlış
Cevaplar
1) d, 2) e, 3) e, 4) e, 5) d, 6) a, 7) a, 8) b, 9) b, 10) a
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