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Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü 

kaybetmemeniz için: 

STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA 

 

“Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan kazanırsın. 

Stratejik düşüncen sığ ve kısa menzilli ise, daha savaşmadan 

kaybedersin.  Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir. Stratejisi 

olmayanlar yenilmeye mahkumdurlar. ”  Zhang Yu  

 

Günümüzün yoğun rekabet koşullarında, işletmelerin içinde faaliyet gösterdiği 

pazarlar, belirsizlik ve karmaşılık bakımından sisli havalara benzemektedirler. 

Dahası, işletmelerde hazırlanan bütçeler ve projeler, genellikle sektörel rekabet 

verilerini iyi analiz etme ve gelecekle ilgili kapsamlı öngörü yapma çalışmalarına 

dayandırılmamaktadır. Bu da bir canlının steril ve izole bir ortamda hayatını 

sürdürmesi gibi reel pratiklikten ve başarıdan uzak bir durumla karşılaşmamıza ve 

çoğu zaman da hayal kırıklıklarına yol açmaktadır. 
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Stratejik yönetim, en yalın anlamıyla, yoğun rekabet ve karmaşık sektörel yapılar 

içindeki işletmelerin yönlerini  bulmalarına yardım eden bir pusuladır. Yunanca 

“stratos” (ordu) ve “agein” (yönetim) kavramlarının birleşiminden ortaya çıkan 

strateji sözcüğü ise, mevcut durumsal gerçekleri tespit ederek ve geleceğe dair 

projeksiyonlar yaparak mantıklı, uzun vadeli ve akılcı adımlar atma bilimi ve sanatı 

anlamında kullanılmaktadır. 

Yönetim biliminde stratejik yönetim, bir işletmenin üst yönetimi tarafından 

yürütülen, işletme içi koşullar ile rekabetin yaşandığı dış çevrenin detaylı analiz 

edilmesinden sonra işletme kaynaklarını da hesaplayarak temel kararları alma ve 

uygulama tekniğidir. Stratejik yönetim, belli bir hedef doğrultusunda 

organizasyonun disiplinli, sürekli ve bir bütün olarak sistematik bir yaklaşım 

sergilemesidir. İşletmenin rekabet içinde olduğu rakipler  ve piyasalar iyice analiz 

edildikten ve mevcut kaynakların tespitinden sonra işletmenin kendisine göreceli 

üstünlük sağlayabileceği iş alanlarının seçilmesi kararı bir işletme için en stratejik 

karardır. 

Her analiz gibi, buradaki stratejik analiz de anlamlı ve gerçekçi bir senteze 

dönüşmelidir. Kararlaştırılan stratejik sentez, müteakiben, bütçe ve planlara 

dönüştürülerek departmansal düzeye indirgenmeli ve sonuçları takip edilmelidir. 

Planlarda, amaçlara ulaştıracak eylemler departman bazında  belirlenmeli ve her bir 

departmana tahsis edilecek kaynakların ayrıntılı dökümü yapılmalı, zaman çizelgesi 

ve görev dağılımı belirlenmelidir.  
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Stratejik yönetim süreci, işletmenin ana yönünü tayin etme ve işletmenin var olma 

amaçlarını ortaya koyma safhasından sonra, bu amaçlara birebir uygun politika ve 

planlarını oluşturur ve sonrasında da bu planların uygulanması için kaynak 

tahsisini içerir. Herkesin üzerinde ittifak ettiği konu, rekabetin sürekli şekil 

değiştirdiği dünyamızda stratejik yönetimin statik bir kavram olmadığıdır. Yine 

bilinmektedir ki, stratejik yönetim koltukta oturarak ve piyasadan uzakta kalarak 

yapılacak bir aktivite olmayıp, analizi ve stratejiyi yapanların piyasa içinde fiilen 

olmalarını gerektiren interaktif bir işlemler zinciridir. Temeline inildiğinde de 

stratejik yönetim; öldürücü rekabetten kaçınmayı, işletmenin kendini daha güvenli 

ve karlı hissedeceği bir rahat alana ulaştırmasını sağlayan akılcı bir yöntemdir. 

Diğer bir yönden ise stratejik yönetim, işletmeye uzun vadeli başarı sağlayabilecek 

bir sistemi, bir doktrini seçmek ve bunu uygulamaktır.  Unutulmamalıdır ki; 

stratejik yönetim genel yol haritasını vermekte ancak her bir küçük adımı (günlük 

operasyonları) belirlememektedir. Bu tekniğin tek amacı, nihai olarak varılacak yeri 

kararlaştırmak ve tüm eforu bu amaç uğrunda harcamak olgusudur. Burada 

amaçtan kasıt, gelecekte ulaşılması hayal edilen heyecan verici konumdur.  

 

Stratejik yönetimle işletme, rakiplerinden farklı ve müşterilerin itibar ettiği bir pazar 

konumunu seçer, bu konuma uygun olmayan hiçbir faaliyeti ve kaynak tahsisini 

yapmaz ve tüm faaliyetlerini bu özel konumlamayı destekleyecek biçimde 

gerçekleştirir.  Ayrıca, bu teknikle yönetilen bir işletme, reaktif değil proaktif olur. 

Ancak, yeri geldiğinde oluşan yeni koşullara göre her işletmenin bir miktar reaktif 

olması da kaçınılmaz ve kabul edilebilir bir kavramdır. 
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Bunun yanında, operasyonel yönetim günlük işleri içeren ve daha ziyade hali 

hazırda devam eden faaliyetlerde verimi arttırmaya ve maliyetleri konrol altına 

almaya odaklanır.  Bundan tamamen farklı olan stratejik yönetim “biz hangi işi 

yapmalıyız” veya “hangi ürünleri üretmeliyiz?” ya da “nasıl rakiplerimizi üstünlük 

sağlayabiliriz” gibi uzun vadeli düşünülmesi gereken ve yaşamsal nitelikteki 

sorulara cevap arar. Bu türden stratejik sorulara ilaveten; “bizim asıl hedef müşteri 

kitlemiz kim?” , “müşterilerimiz en fazla neye değer veriyorlar?” , “işimizi hangi 

bölgelerde ve ülkelerde geliştirmeliyiz?” , “müşterilerimizin gözünde bizim temel 

farkımız nedir?” , “gelecekte yaşabileceğimiz potansiyel riskler ne olabilir?” gibi üst 

düzey yönetimce cevaplanması gereken sorularını sayabiliriz.  

Stratejik yönetimin ilk adımı olan iç ve dış çevre analizi, işletme ile ilgili gerçekleri 

anlamlandırma ve onlara işletmenin fayda göreceği şekilde cevap vermektir. Dış 

çevre analizinde; piyasanın ekonomik, politik ve kanuni unsurları, teknolojik 

gelişmeler, rekabet, müşterilerin pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü, yeni 

oyuncuların piyasaya girebilme olasılıkları ve ikame ürünler detaylı bir biçimde 

araştırılıp ortaya konur. İç çevre analizinde ise organizasyonun kuvvetli ve zayıf 

yönleri tespit edilir. 

Ayrıca, işletme için hayati önem taşıyan konuların önceliklendirilmesi ve dikkatin 

bu konulara yoğunlaştırılması stratejik yönetimin karinasıdır. Önemli olan tüm 

mevcut kuvvetin hedeflenen uzun vadeli rota çerçevesinde ve sadece hedefe yönelik 

kullanılması, kararlaştırılan menzile varmaya yaramayacak hiçbir faaliyete kaynak 

kullanılmamasıdır. 
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Günümüz iş yaşamında, genel stratejik yönetim türleri; farklılaşma, maliyet 

liderliğini ve belirli bir coğafya veya belirli bir grup alıcının ihtiyaçlarına odaklanma 

olarak sayılabilir. Her işletme bu üç stratejiden birini seçip tüm kaynaklarını bu 

yolda kullanmalıdır. Çünkü bir işletme için nihai amaç, onu rakiplerinin önüne 

taşıyacak ve rakiplerine karşı onu zafere taşıyacak güçlü bir rekabet stratejisini 

izlemektir. 

İşletmelerin stratejik yönetimden noksan olarak yanlış yönelimlerine örnek olarak 

fizibilite hazırlamadan bir yatırıma girişmek, yeni ürün ve yeni teknoloji 

geliştirmemek, müşteriyi tanımamak, rekabeti iyi okuyamamak, yatırım için yanlış 

yer seçmek ve herkesin girdiği alana yatırım yapmak verilebilir. 

Stratejik yönetimin en zor kısmı, kendisi uzun vadeli bir yol haritası olduğu için, 

geleceği tahminleme ve senaryo yazma işlemleri kısmıdır. Hızla değişmekte olan iş 

dünyasında daha az riskli stratejik yönetim yapabilmek için, doğru olanı birden 

fazla senaryo yazmaktır ve bu senaryolara hazırlıklı olmaktır. 

 

 

Özetle, stratejik yönetimin üç aşamadan oluştuğunu söylemek yanlış olmaz. 

Stratejik bilgi toplama (istihbarat) kısmı, herkesin baktığı ancak çoğunun 

göremediklerini görmeye çalışma kısmıdır. İkinci kısım olan strateji oluşturma 

(istikamet), kararlaştırılan amaca ulaşmak için olasıkları ve riskleri de içeren bir 

yol haritasını belirlemektir. Stratejik eylem (icraat)  ise yol haritasını uygulamak 

için bütün kaynakları seferber ederek ve etkin bir şekilde amaca ulaşmaktır. 

Son olarak, stratejik yönetimin en önemli araçlarından birisi “benchmarking” 

tekniğidir. Çok kısa bir ifade ile Benchmarking, herhangi bir organizasyonda 

yapılan bir işi, benzer veya farklı bir sektörlerdeki işyerlerinde yapılan işlerle 

kıyaslamak demektir. Aslında alanında “en iyi uygulama”ları öğrenme ve onları 

işletmeye adapte etmeden başka birşey değildir.  

“Düşmanın uygulayacağı yeni taktiklere hazırlıklı olmalıyız.  Onu yakından 

izlemeli, zekamızı kullanarak başvurabileceği olası yöntemleri 

değerlendirmeliyiz.” Attila, Hun Hükümdarı 
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"Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Başarı ise, “Başaracağım” diye 

başlayarak sonunda “Başardım” diyebilenindir.”  M.Kemal Atatürk 
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