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 Üretilen malı satmak

 Mekana bağlılık

 Teknolojiyi takip etme

İş ortamı değişiyor; 

 Müşterinin istediğini üretebilmek

 Özgün teknoloji üretme

 Gelenekselcilik

 Uzun şirket ömrü

 Fonksiyonel yapılanma

 Mekan dışı çalışma

 Yenilikçilik

 Kısa şirket ömrü

 Sürece dayalı yapılanma



• En az girdi veya kaynak ile en fazla çıktıyı elde edebilmek 

• Yöneticiler-insan,para,araç,gereç vb.- kıt kaynaklarla 

çalışırlar ve bu kaynakları verimli bir şekilde kullanmak 

isterler.

• ‘’İşleri doğru’’ yapmak

Verimlilik
(Efficiency)

Etkinlik

(Effectiveness)

• Genellikle ‘’doğru işler’’i yapmakla ilgilidir.

• Örgütsel amaçlara ulaştıracak işleri yapmak.

Verimlilik, işleri yaptırmak ile ilgili yöntemlerle ilgilenirken, 

etkinlik sonuçlarla ya da örgütsel amaçlara ulaşmakla ilgilenir.



Değişim Yönetimi

Müşteri 

Hizmetleri

İş Etiği

İş 

Dünyası

21. yy.da iş dünyasını etkileyen temel faktörler



Yönetim Fonksiyonları

Planlama

Organize Etme

Liderlik Etme

Kontrol Etme



Yönetici

• Planlayarak,örgütleyerek,yönlendir

erek ve kontrol ederek örgütü ve

örgütsel birimleri idare eden kişidir.

• Başkaları vasıtasıyla veya başkaları

ile iş yapan kişi



Temel Yönetim Becerileri

Herhangi bir işi

yapabilmek için gerekli

olan teknik, yöntem ve

araçları kullanabilme

ve anlayabilme

yeteneğidir.

*İnsanları anlayabilme

*İyi etkileşim kurabilme

*Takıma önder

olabilme

*Yazılı ve sözlü

iletişim kurabilme

*Motivasyon ve liderlik

edebilme

*Örgütü bir bütün olarak

görebilme ve bu bütünü

oluşturan birimler

arasındaki ilişkileri ve

karşılıklı etkileşimleri

anlayabilmek

*Karar verme

Teknik 
Beceri Kavramsal 

Beceri

İnsan 
İlişkileri 
Becerisi



Yönetim Becerileri ve Fonksiyonları

Yönetim Kademeleri Yönetsel Beceriler Temel Yönetim 

Fonksiyonu

ÜST Kavramsal

Planlama

ve

örgütleme

ORTA Üçü arasında denge Denge

ALT Teknik

Yönlendirme

ve

kontrol



Strateji

• Rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, 

amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai

sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik

kararlar topluluğu



Strateji

Tutarlılık

Koşullara uyum ve çözüm olması

Rekabetçi üstünlük yaratmak

Uygulanabilirlik



 Küresel bakmaktır.

 Rekabetçi avantaj ve katma değer yaratmaktır.

 Uzun vadeli bakmaktır.

 Görülmeyeni ve bilinmeyeni tasarlamaktır.

 Hayal kurmaktır.

 Hata yapmaktır.

 Sürekli öğrenmektir.

 Yadırganmaktır.

 Kaybetmeyi göze almaktır.

 Sistem düzeyinde düşünmektir.

Stratejik Düşünme?



Stratejik Düşüncenin Geçirdiği Evreler

------

1880

1950

1960

1970

1980

1985

1990

• Stratejik senaryolar : alternatif yönler, alternatif yollar, 

senaryolar

• Stratejik görüş : ön görülemeyen gelecek, bilinmeyen 

çevre, stratejik değerler, kültür.

• Bilimsel Olmayan Yönetim Dönemi

• Bilimsel yönetim döneminin başlangıcı

• Planlama: görünür gelecek, ulaşılacak nokta, 

kapalı örgüt. 

• Uzun vadeli planlama : Uzun gelecek

• Stratejik planlama : yön belirleme, yol çözme

• Stratejik yönetim : açık örgüt, çevre ile etkileşim, 

geri bildirim



1. Bütün bilgi kanallarını açık tutmak,

2. Az sayıda önemli soruna yoğunlaşmak.

3. Güç oyunu yerine, zamanlaması doğru

ikna sürecini tercih etmek.

4. Kesinlik, yönlendiricilik ve katılıktan

kaçınmak (Ana fikir oyunu).

5. Maksadı çok boyutlu gözden geçirmek.

Stratejik Düşünmenin Temelleri



Stratejik Yönetim

İşletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin 

yönetimi ile değil,  

“uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini

mümkün kılacak 

ve 

ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kâr üzerinde 

getiri sağlayabilecek” 

işlerin yönetimi ile ilgilidir



Stratejik Yönetim

– Stratejik yönetimde geleceği karşılamak yerine

onu öngörülen şekilde biçimlendirmek, kendi

geleceğine sahip olmak bütün organizasyonun

hedefi olur.

‘’Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu 

yaratmaktır.’’ Abraham Lincoln



Temel 

Felsefe

Herhangi bir zaman ve çevre içinde işletmelerin 

varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayacak planların 

geliştirilmesi ve yönlerinin belirlenmesi.

Stratejik Yönetim 



Stratejik Yönetim ve Önemli Amaçları

Planlama

Organize 

Etme

Liderlik

Etme

Kontrol

Etme

Stratejik 

Yönetim

• Uzun dönemli nihai sonuç

• Uzun dönemde yaşamın devam ettirilmesi

• Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü

• Ortalamanın üzerinde getiri



Neden Stratejik Yönetim?

1. Daha yüksek örgütsel performans sağlar

2. Yöneticilerin iş çevresinde meydana gelen 

değişimleri incelemesini ve bu değişimlere 

uyum sağlamasını gerektirir. 

3. Örgütsel amaçlara odaklanmayı 

sağlayarak farklı birimler arasında 

koordinasyonu sağlar.



 Sadece üst yöneticilerin işi değildir.

 Sadece üst yöneticiler gibi düşünmek değildir.

 Alışılanı ve bilineni yapmak değildir.

 Riski minimize etmek değildir.

 Grupça düşünme değildir.

 Stratejik planlama değildir.

 Planlamak yoluyla öğrenme değildir.

Stratejik Yönetim Ne Değildir?



Dış çevre analizi

• Fırsatlar

• Tehditler 

SWOT ANALİZİ

İç çevre analizi

• Güçlü yanlar

• Zayıflıklar

Stratejik Yönetim Süreci

İşletmenin 

mevcut 

misyon, amaç 

ve 

stratejilerinin 

tanımlanması

Stratejilerin 

oluşturulması
Stratejilerin 

Uygulanması
Sonuçların 

Değerlendirilmesi



Stratejik Yönetim Süreci

1. Adım: İşletmenin mevcut misyon, amaç ve 

stratejilerinin tanımlanması 

– Misyon: bir işletmenin var oluş amacı

– Amaçlar: Planlamanın temeli 

• Ölçülebilir performans hedefleri



Planlama Süreci

Misyon ve 

Vizyon Amaçlar Planlar
Amaçlara 

Başarıyla 

Ulaşılması



NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?

MİSYON VE İLKELER

VİZYON

AMAÇLAR VE HEDEFLER

• Kuruluşun varoluş gerekçesi

• Temel ilkeler

• Orta vadede ulaşılacak amaçlar

• Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

• Arzu edilen gelecek



• Temel değerler, bir kurumun esas öğretileridir, gerekli ve kalıcı ilkeleridir. 

• Eğer beş ya da altıdan fazla temel değer belirlenmiş ise, büyük olasılıkla 

temel değerler kurum uygulamaları, iş stratejileri ya da kültürel normlarla 

karıştırılmış demektir. 

• Temel değerler şartlar ne olursa olsun asla vazgeçilmeyecek ilkeleri ifade 

etmektedir. 

• Temel değerleri belirlemek için şu soruları sormak yardımcı olacaktır:

 Rekabet açısından dezavantaj haline gelseler bile korumaya 

kesinlikle kararlı olduğunuz değerler nelerdir?

 Eğer koşullar değişseydi ve bu temel değerlere sahip olmak bize 

engel olsaydı yine de onları korur muyduk?

Temel Değerler



Değerleri Olan Kurumda

– İnsanlar nasıl
davranacaklarını bilirler

– İnsanlar işlerinden haz alırlar.

– Kendilerini değerli ve iyi
hissederler

– Daha iyi ve sağlıklı kararlar
verilir

– Değerleri olan ve bunları
dönemin gereklerine göre 
değiştirebilen kurumlar daha
başarılı olurlar.
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Değerlerin Yönetimi

Değerlerin İlişkilendirilmesi;

– Vizyon, Misyon, Amaçlar ve Stratejilerle

İlişkilendirilmeli

– İletişim, Eğitim, Yönetim Sistemleri,

Projeler, Kaynaklar ve Kültürle

İlişkilendirilmeli

– birbirleri ile ilişkilendirilmeli

– Paydaşlar ve Pazar Stratejileri İle ilgili

ilişkilendirilmeli

– Piyasanın ve Konjoktürün Değerleri ile

ilişkilendirilmeli



TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER

• Kalite

• Güncellik

• Güvenilirlik

• Mesleki uzmanlık

• Tarafsızlık 

• Şeffaflık

• Eşitlik

• İş birliği

• Katılımcılık

• Sürekli gelişim



Temel Değer Örnekleri

Kurum TEMEL DEĞERLERİ

Adana

BTÜ

Yabancı

Diller

Yükseko

kulu

Eşitlik

Sürekli gelişim

İş birliği

Katılımcılık

PHILIP

MORRIS

Tercih özgürlüğü

Kazanma, diğerlerini adil bir mücadele ile alt etme

Bireysel girişimi destekleme

Erdeme dayanan fırsat; kimse herhangi bir konuda yetkili değil

Sıkı çalışma ve sürekli öz iyileştirme

SONY Japon kültürünü ve ulusal statüsünü geliştirme

Öncü olma, diğerlerini izlememe, olanaksızı gerçekleştirme

Bireysel yeteneği ve yaratıcılığı destekleme



Misyon

 Fr: mission

 Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görev

Kurumun Varlık Nedeni

Misyon



İki temel soru

1 2

Kimin ihtiyacını 

karşılıyoruz?

(Müşterimiz kim?)

Kimin hangi ihtiyacını 

karşılıyoruz?

• Karşılanan ihtiyaç?

• Sunulan 

ürün/hizmet?

• Hizmet verilen 

müşteri tipi?

• Faaliyet gösterilen 

coğrafi alan?

Misyon



Misyon Örnekleri

Nike
Dünyadaki her atlete ilham ve yenilik sağlamak; 

vücudun varsa sen de bir atletsin. 

Sony
İnsanlık yararına teknolojiyi geliştirme ve

uygulamanın hazzını yaşamak

DHL

1) Müşterilerimizin yaşamını kolaylaştırmak istiyoruz

2) Müşterilerimizi, çalışanlarımızı ve yatırımcılarımızı

başarılı yapmak istiyoruz

3) Pozitif bir toplumsal katkı sağlıyoruz

4) Neticelerin elde edilmesinde sürekli saygı

gösteriyoruz



Örgütsel Misyonun İşlevleri

Misyon

Örgütsel Misyonun İşlevleri

“işletmeyi

benzerlerind

en ayırdeden

bir özellik

taşımasıdır”

“bir örgütte

çalışanların

tümüne

ortak bir yön

verir”



Örgütsel Misyon ve Değişim

• İşletmenin başarıya ulaşabilmesi için

sadece içinde bulunduğu çevreyi ve

paydaşlarını anlaması yetmez, şirketin

misyonu ve vizyonunun da iyice

anlaşılıp, değişen çevre koşullarına

göre geliştirilmesi gerekir.



Vizyon

Fr:  vision

Tr : Özülkü, uludüş, geniş görüşlülükVizyon



Vizyon

• Kuruluşun bir

hedefe

odaklanmasını ve

bu hedefe

yönelmesini

sağlayan amaçtır.

• Bir işletme ya da 

kurumun gelecekte

ulaşmak istediği

yeri, varmak

istediği durumu

ifade eder.

Vizyon, herkesi peşinden koşturacak 

“yaratıcı gerilim” oluşturmalıdır. 

Vizyon özlü ve kısa bir şekilde, ancak alt 

birimlere kendi hedeflerini oluşturmalarına 

imkân verecek biçimde tanımlanmalıdır. 



Vizyon

• Kurum açısından iddia

• Çalışanlar açısından hedefe 

ulaşma yolunu gösteren geleceğe 

yolculuğun haritası

• İlgili paydaşlar için gelecekle ilgili 

verilmiş sözdür.



Vizyon

Bir işletmede liderin başlıca görevi;

• Çalışanları heyecanlandıracak, 

motive edecek

• Tüm kapasitelerini kullanmalarını 

sağlayacak

• Ortak bir vizyon yaratmak ve onu 

canlı tutmaktır. 



Vizyon

Muassır medeniyetler

seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak…
Atatürk



Sonuçta..

• Eyleme geçirilmemiş vizyon sadece 

hayaldir.

• Eğer vizyonsuz bir takım eylemler 

içindeyseniz bu ise koşuşturmacadır.

• Fark, vizyonu belirlenmiş ve o vizyonu 

gerçekleştirmeye yönelik eylemler yapan 

kurumu oluşturarak gerçekleştirilir.



Başarılı organizasyonların ortak noktası, 

stratejilerini 

değişen iç ve dış çevre koşullarına 

uyarlayabilmelerinin yanı sıra 

belirli bir vizyon, amaç ve hedefe 

sahip olmalarıdır.



AMAÇLAR

Ulaşılması çaba gerektirmeli

Ulaşılabilir Olmalı

Belirli / Ölçülebilir Olma

Zamanla Sınırlı Olma

Misyon ve Üst Amaçlarla İlgili 

Olmalı

ETKİLİ AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ



S.M.A.R.T

Hedefi 

gerçekleştirebilmek 

için kaynaklara sahip 

miyim? Bu hedefi 

gerçekleştirme olası 

mı?

Ölçüm sistemi net mi  

Gelişim nasıl 

ölçülecek ? 

Değişimin olduğunu 

nasıl anlayacağım? 
Bu hedefi ne 

zaman 

gerçekleştireceğim

? Belirlenmiş bir 

deadline var mı?

Spesifik. Net. 

Detaylı. 

Neyi başarmak 

istiyorsun? 

Bunu kim yapacak? 

Bu nasıl yapılacak? 

Amaç herkes için 

net mi?

Bu hedefi belirlenen 

zaman içinde

gerçekleştirebilir 

miyim?

Daha önce hiç kimse 

bunu başardı mı?

Karşı tarafla bu 

konuda uzlaştım mı?



Stratejik Amaçlar Hangi 

Konuları Kapsar?

Pazar

İnnovasyon.

Verimlilik.

Maddi ve Mali Kaynaklar.

Karlılık.

Yönetsel performans ve gelişim.

Çalışan performansı ve tutumu.

Sosyal Sorumluluk.



Stratejik Hedef Örnekleri

Bakım giderlerinin toplam giderlere oranı 2018 yılına kadar

yüzde 2 oranında azaltılacaktır.

Belirli bir hedef, belirli bir zaman

çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe

ulaşılması mümkün görünmektedir.

Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler

bulunmaktadır.



MİSYON
VİZYON

DEĞERLER



Stratejik Yönetim Süreci

2. Adım: Dış Çevre Analizi

– Dış çevrenin gözden geçirilmesi

• İşletmenin faaliyette bulunduğu genel çevre 

faktörlerinin incelenerek, işletmeyi etkileme gücüne 

sahip kritik gelişmelerin ve eğilimlerin saptanması. 

• Çevredeki fırsat ve tehditlerin belirlenmesine odaklanır.

• Genel çevre faktörleri: demografik, sosyokültürel, 

politik/yasal, teknolojik, ekonomik ve küresel.



3. Adım: İç Çevrenin Analiz Edilmesi
İşletmenin sahip olduğu kaynakların, yeteneklerin 

değerlendirilmesi; 

Güçlü Yanlar

• Bir işletmenin iyi yaptığı faaliyetler ya da sahip olduğu özel 

kaynaklar.

• Güçlü yanlar müşteri için değer yaratır ve işletmenin rakip 

karşısındaki pozisyonunu güçlendirir. 

Zayıflıklar

• İşletmenin iyi yapamadığı faaliyetler veya ihtiyaç duyduğu fakat sahip 

olmadığı kaynaklar.

• Zayıflıklar rekabet karşısında dezavantaja neden olur. 

• Temel Yetenek- Rakip karşısında değer yaratan ve sürekliliğini 

sağlayan temel faaliyet. 



Rakiplerle kıyaslanarak üstünlük ve zayıflıkların

belirlenmesinde dikkate alınması gereken başlıca işlevler (kurum

ve yönetim fonksiyonları) şunlardır:

-Üretim işlevi

-Pazarlama işlevi

-Finansman ve Muhasebe işlevi

-Araştırma ve Geliştirme işlevi

-İnsan Kaynakları işlevi

-Lojistik işlevi

-Yönetim işlevleri (planlama, kurum, yönlendirme ve

kontrol).

3. Adım: İç Çevrenin Analiz Edilmesi



Güçlü Yönler

(Strength)

Zayıf Yönler

(Weaknesses)

Tehditler

(Threats)

Fırsatlar

(Oppurtunities)

SWOT ANALİZİ

2. adım ve 3. adım birlikte SWOT ANALİZİ olarak adlandırılır. 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)



Stratejik Yönetim Süreci

• 4. Adım: Stratejilerin oluşturulması

– Stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi.

– İşletmedeki her kademe için rakiplere karşı 

üstünlük sağlayabilecek uygun stratejilerin 

seçilmesi.

– İşletmenin güçlü yanlarının çevresel fırsatlarla 

eşleştirilmesi. 

– Zayıflıkların giderilmesi ve tehditlere karşı 

pozisyon alma.



Stratejik Yönetim Süreci

• 5. Adım: Stratejilerin Uygulanması

– Uygulama – Örgütsel yapı ve faaliyetlerin etkili bir 

şekilde çevreye uygun hale getirilmesi.

– Seçilen stratejinin uygulanması; etkili bir strateji, 

örgütsel yapının ihtiyaçlara göre oluşturulması ile 

mümkün olur. 



Stratejik Yönetim Süreci

• 6. Adım: Sonuçların değerlendirilmesi

– Stratejiler ne kadar etkiliydi? 

– Ne tür düzenlemeler (ihtiyaç duyuluyorsa) gerekli? 
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Teşekkürler
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