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ÖNSÖZ
Gelecek tahminleri kantitatif ve kalitatif tahminler olarak ikiye ayrılırlar. Bu hızlı,
şeffaf rekabet ortamında geleceği isabetle tahmin edebilmek adeta imkansız hale
gelmektedir. O halde stratejik yönetim sürecinin temel girdisi olan gelecek
öngörülerinin gerçekleşme olasılıkları düşmektedir. Bu da sürecin performansını
tehlikeye atmakta ve dolayısıyla işletmenin gelecekte yönünü kaybetme olasılığını
kuvvetlendirmektedir. Senaryo Planlama bu soruna bir çözüm olarak getirilmiştir.
Senaryolar, gelecekte gerçekleşmesi olası gelişmeleri düşünerek, her bir olasılık için
ayrı ayrı oyun planları hazırlamayı sağlarlar. Bu felsefe organizasyonu zaman
içerisinde esnek bir şekilde yön değiştirebilmesini ve böylece minimum süprizle
karşılaşmasını sağlar.
Türkiye telekomünikasyon sektörü son 5 senede büyük atılım yapmıştır. Özellikle
GSM operatörlerinin girişi bu atılımı tetiklemiştir. Gelecekte bir çok gelişmeye tabii
olacak bu sektörün senaryoları tezde incelenmeye çalışılacaktır.
Bu tezin hazırlanması sürecinde bana sonsuz katkıları olan aileme ve Sn. Asım
Özgür’e çok teşekkür ederim.
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ÖZET
Strateji, 2000’i aşkın bir süre askeri bir kavramı çağrıştırmış ve “savaşlarda galip
gelmenin yolları” anlamına gelmiştir. İşletmelerde strateji kavramının geçmişi ise
yaklaşık 50 senelik bir süreçtir. II. Dünya savaşından sonra, savaş dönemi
stratejistleri savaşta kullandıkları stratejik planlama yöntemlerini iş dünyasına
taşıdılar. Stratejik Düşüncenin tarihteki gelişimi 2. Bölümde yer almaktadır.
Stratejik Yönetim Süreci bir kuruluş için gelecekte varılması istenen konuma
ulaşabilmek için, gerekli dış/iç çevre analizlerinin yapılması, vizyona ulaşma
yolunda strateji ve hedeflerin tespit edilmesi, iş planlarının hazırlanması, bütün
işletmenin bu hedefler ve planlar doğrultusunda performans göstermesinin
sağlanması ve performansın takip edilmesi yolunda yapılan çalışmaları
içermektedir.
Bir işletmenin hedefleri ve uygulamalarında çevre şartlarının etkisi belirleyici
olmaktadır. Bu yüzden sosyopolitik çevre, ekonomi ve finans çevresi, teknolojideki
gelişmeler, ticari gelişmeler, rekabet çevresi, regülasyonlar ve hukuki
düzenlemelerin yakından takip edilmesi gereklidir. Bu çevrelerdeki eğilimlerin
incelenmesi, elde edilen bulguların işletmenin kendi tecrübesi ile birleştirilerek
stratejik görüşlere çevrilebilmesi için çok önemlidir. Bu bilgiler çevredeki fırsat ve
tehditlerin farkına varılması; işletmenin kendi güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesi
için girdi sağlar. İsabetli analizler, isabetli iş planlarının yapılmasına ve işletme
kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına yol açar. Tezin 3. Bölümü Stratejik
Yönetim Süreci’nin elemanlarını detaylıca anlatmaktadır.
Rekabet arttıkça ve bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişim sayesinde bilgilerin
şeffaflığı, hızı ve erişimi arttıkça, daha çok eleman sistemin içine girmektedir.
Örneğin elektronik ortamın kolaylıkları, yabancı bir üreticinin daha az yatırım ile ve
daha hızlı pazara girmesini sağlayabilmektedir. O halde pazarın geleceğini tahmin
edebilmek için üreticinin kaynakları, kendi pazarlarındaki durumu gibi değişkenlerin
durumları da takip edilmelidir. Ayrıca dış çevredeki organizasyonu etkileyen
değişkenlerin (döviz kurları, faiz oranları, Libor oranları, yatırımcı davranışları,
politik dengeler, vb.) ani değişimleri daha sık sözkonusu olmaktadır. Böylece
gittikçe sistem daha çok belirsiz hale gelmektedir. Artık geleceği doğru tahmin
etmek önemini yitirmekte, olası gelecekleri tespit edip bunlara göre bir kaç tane
stratejik plan hazırlamak gerekmektedir. Belirsizlik altında karar verme ihtiyacı,
senaryo planlamanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 4. ve 5. Bölümler Belirsizlik ve
Senaryo kavramlarını açıklamakta ve senaryo planlama metotlarını incelemektedir.
5. Bölümde anlatılan metotlardan Godet Metodu, bu tezin uygulamasında
kullanılacak metottur. Bu metodun tanıtılması 6. Bölümde yer almaktadır. Godet, alt
metotlardan oluşan bir modüler bir yapıya sahiptir. Birbirinden bağımsız olarak
sonuç verebilecek alt metotlar mevcuttur. Bir alt metodun çıktısı diğer alt metoda
belli bir sırada girdi olarak iletildiğinde, sistem bir bütün halinde çalışmaktadır.
Godet’in en büyük avantajı değişkenler, aktörler ve amaçlar arası doğrudan ve
dolaylı ilişkileri ortaya çıkarabilmesidir. Böylece değişkenler ve aktörler arasındaki
ilişkilerin, araştırdığımız sektörü nasıl etkileyeceği tespit edilmiş olur.
7. ve 8. Bölümler tamamen uygulamaya yönelik kısımlardır. Dünyada ve Türkiye’de
telekom son on yılına damgasını vuran sektördür. Bilişim imkanları bazı sektörlerin
x

verimliliği bulma çabası ile yakınsamasına yol açmaktadır. Örneğin medya, bilgi
sistemleri ve telekomünikasyon sektörleri arasında bir yakınsama yaşanmaktadır.
Gazeteler günde 1 kez güncellenen haber kaynakları iken, şu an internette günde
10-20 kez güncellenen kaynaklar olmuştur. Bütün dünyaya gazete göndermek
zorunda kalmadan okuyucu kitlesi artmış ve maliyetler düşmüştür. Haberin
okuyuculara iletilmesi süreci matbaa ve kargo şirketleri zincirinden, bilgisayar
yazılımları ve iletişim şirketleri zincirine geçmiştir. Sadece yazılı medya değil görsel
medya da bu yakınsamayı hissetmektedir. Dijital devrim, görüntü iletiminde de
çığırlar açmıştır. Bütün medya ögelerinin (ses, metin, resim, görüntü) dijital kodlara
çevrilip iletilmesi dijital iletişimin temel mantığıdır. Yakın zamana kadar sesi radyo
medyası, metin ve resimi yazılı medya, görüntüyü ve sesi de görsel medyadan
alıyorduk. Dijital kodlamalar ile bu ögeler multimedya içeriğini oluşturmaktadır.
Multimedya da kullanıcılarla dijital televizyonlar, bilgisayarlar, mobil terminaller ve
diğer elektronik eşyalarda buluşmaktadır. Yakında TMT (Teknoloji, Medya,
Telekom) diye tek bir sektörden bahsedebileceğiz. Bu sektör bize multimedya
içeriğinin istenen zamanda, istenen ortamda (mobil, sabit) kullanıcıya ulaşmasını
sağlayacaktır. Aynı içeriğe televizyondan, PC’den ve mobil terminallerden
ulaşılabilecek, işlemler yapılabilecek. Bu yakınsamanın getireceği başka bir büyük
yenilik de müşterinin isteklerine uygun servislerin ve içeriklerin üretilebilmesi
olacaktır. Buna interaktivite denmektedir. Portaller bu interaktivitenin web tarafında
yapılabilmesini sağlamaktadır. Gelecekte cihazlar internet ağının birer uçbirimleri
haline geleceğinden, cihazın içindeki yazılımlar sürekli IP ortamındaki diğer
uçbirimler ile konuşabilecek hale gelecektir. Örneğin otomobilin içindeki bir
kameranın çektiği görüntüleri analiz eden bir bilgisayar programı, araba servisinde
sorunun uzaktan ve önceden tespit edilebilmesini sağlayacak, otomobil panelden
kullanıcısına sorunu ve çözümünü iletebilecektir. Bu örnek gibi bir çok örnek
telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesi ile doğru orantılıdır.
Ekran teknolojileri, pil teknolojileri, uzakdoğulu üreticiler, yatırımcılar, operatörler ve
servisleri, regülatörlerin düzenlemeleri, tüketicilerin teknolojiye yatkınlıkları gibi
birçok etken telekom sektörünü etkilemektedir. Türkiye’deki sektör ise uluslararası
trendlerle zaman olarak biraz geç olsa da benzer eğilimler göstermektedir.
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SUMMARY
Strategy word had been known, for over 2000 years, for a military concept, which
means “the ways and plans to win the wars”. However, the business environment
met the “strategy” concept as a management tool,approximately 50 years ago.
After 2nd World War, the war strategists carried their strategic planning methods to
the business environment. The evolution of the Strategic Thinking throughout the
history is the theme of the 1st Chapter of the Thesis Study.
Strategic Management Process for an organization, inquires the works of preparing
the required internal/external environment analysis, setting the proper strategies
and targets due to attain the vision, accomplishing the business plans, aligning
whole organization in order to meet the targets via closely monitoring the
performance criteria.
The environmental factors plays a determining role in the organization’s targets
and progresses. For this reason the sociopolitical environment, economical and
financial environment, the technological enhancements, worldwide commercial
developments, competition arena, regulations and legal arrangements sholud
closely be followed. It’s important to combine the analysis of the trends in these
environments with the experience of the organization and to convert this valuable
knowledge to strategic thoughts about the future. These outcomes are the critical
inputs for exploring the opportunities and threats in the external environment and
the strengths and weaknesses in the organization itself. Proper analysises lead to
successful business plans and efficient resource allocation. The 2nd chapter
explains the elements of the Strategic Management Process.
The worldwide business environment has become more global, more transparent
and faster especially in the last ten years, thanks to the rapid enhancements in
information and communication technologies. The power of computing and fast
communication has improved the automation in production and information
processes and led the world into a period of which, the supply exceeds the demand.
And as a result companies have to produce its products/services according the
customer preferences, in order to sell its capacity.
As the competition increases, as the speed, access and transparency of information
become better more variables enter into the system. For instance, a foreign
producer can easily enter the new global markets by the use of electronic
environment. Thus, due to forecast the future of the market, the resources of the
producer and its own market performance should be closely followed. On the other
hand, the external factors (such as FX rates, domestic interest rates, Libor rates,
investor behavior, political equilibrium, etc.) have the risk to change instantenously,
more than ever. For these reasons, the system becomes more and more ambiguous
each day. Trying to foresee the future exactly is not important any more. The effort
should be spent for clarifying probable futures and preparing alternative strategies
covering these alternatives. “Estimating the future” became a risk that can not be
covered any more, so “being proactive and elastic against the chaotic change
momentum” is becoming more efficient philosophy as the time passes and bad
experiences happen. This need for clairfying alternatives gave birth to scenario
planning. Uncertainty and scenario concepts, and scenario methods are discussed
in 4th and 5th Chapters.
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Throughout the methods covered in the 5th Chapter, Godet is the method used in
this thesis study. Godet Scenario Planning Method is described in the 6th Chapter.
Godet has a moduler structure which consists of submethods. There are sub
modules working as independent procedures.
When the outputs of a sub-method is tranferred to another sub-method as inputs,
system works as a whole. The best advantage of the Godet is it can reveal the direct
and indirect relationships between the variables and actors.
The 7th and 8th Chapters are dealed with the implementation of the thesis.
Telecommunications is the most developed sector in the last decade. These
enhancements in the infocommunication sectors provided opportunities for some
other sectors to converge and sustain the efficiency. For instance media,
information systems and telecommunications are the 3 sectors going through a
convergence. A few years ago newspapers were one-a-day printed, so the
information were refreshed each day. But now these sources of information can be
refreshed many times a day. There is no need to send the papers to the whole world
in order to reach more readers throughout the world, putting the news to the website
is sufficient. The process of delivering the printed material via chain of printers and
cargo companies passed to computer softwares and communication access
providers. The digital revolution broke new grounds to the visual media also.
Transfering the conventional media elements (voice, text, picture, video) to digital
codes (bits) and transmitting them via a communication network are the basis of
digital communication. Radio medium transmits voice, printed medium transmits text
and pictures, television transmits video merged with voice. With digital coding
techniques, these media comprises multimedia content. And the multimedia content
meets the customers via personal computers, digital televisions, mobile terminals
and other electronic equipments.
In tne near future, we will be talking about TMT (technology, media, telecom) as a
sole sector. These sector will provide us oır preffered content anytime and anywhere
(mobile, fixed location). The same content will be available from the TVs, PCs and
mobile terminals. Another reform, created by the convergence, is producing the
tailor-made services and content according to the customer preferences. This is
called interactivity. Portals provides the creation of and access to the services in the
web environment. In the future, all the electronic capable devices will become the
endpoints of the IP network. For example, the visions in the engine recorded by a
small camera can be transmitted to service center, and the software in the center
can analyze the recorded visions and identify an existing or a potential problem in
the car and send the actions, that have to be taken by the driver, to the car’s
computer screen in the front panel. Like this automation example, a lot of new
examples is directly proportional with the further enhancements in the
communication technologies.
Display technology, battery technology, far-eastern manufacturers, investors,
operators and their services, the regulations, the adaptation levels of consumers
and many other factors affect telecommunication sector. The sector in Turkey, also
follows the similar trends, although a little bit late from other markets, such as North
America, Europe and Far East.
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1. GİRİŞ
Bir işletme için elde edilebilecek stratejik bilgiler iki ana kategoriye ayrılır. 1.
kategoride belirgin eğilimler vardır. Pazar demografisi gibi bilgiler bu kategoriye girer
ki bu bilgiler işletmenin gelecekteki ürünlerine olacak potansiyel talebi tahmin
etmeye yarar. 2. kategoride ise normalde şirket yönetiminin bilmediği, ancak doğru
analizler yapıldığı halde çıkarılabilecek bilgiler yer almaktadır. Talep elastikliği,
rakibin kapasite arttırma planları gibi bilgiler 2.kategoriye örnek bilgilerdir
Yapılabilecek en iyi analizden sonra kalan belirsizliğe ise artık belirsizlik denir ki bu
belirsizliğin işletmeyi etkileme seviyesini tahmin etmek çok güçtür. Örneğin devam
eden bir hukuki davanın sonuçları hakkında kestirim yapmak güçtür. Bu artık
belirsizlikler 4 seviyede incelenmektedir: Görülebilen gelecek, alternatif gelecekler,
gelecekler dizisi ve gerçek belirsizlik.
Dijital devrim ve haberleşmenin teknolojilerin çok hızlı yayılması, ülke ekonomilerinin
gerek kurulan paktlarla, gerek artan ithalat-ihracat ilişkileriyle, gerek de bazı ülkeler
için para birimlerinin döviz birimleri ile ifade edilmesi ile birbirine çok bağımlı hale
gelmiştir. Dünyanın herhangi bir yerindeki kriz kısa zamanda dalga dalga diğer
ülkelere yayılabilmektedir. Bu bağımlılık, küçük bir örgütün çok uzaklarda meydana
gelen bir olaydan öngörülemeyecek şekilde etkilenebilmesini sağlamaktadır. Bu
küreselleşme ve bağımlılık arttıkça, artık belirsizlik miktarı da artmaktadır.
Belirsizlik arttıkça geleceği doğru görme yetersiz bir çaba haline gelmiştir, çünkü
artık geleceği tamamı ile doğru görebilmek imkansızdır. Stratejik planlamanın iş
tanımı artık gelecekteki muhtemel senaryoları belirlemek, senaryoları olasılıklarına
göre önceliklendirmek ve bu senaryolar için stratejik planlar hazırlamaktır. Hedef,
işletme gemisi öngörülemeyen durumlar sonucu rotasından saptığında, gemiyi
senaryo planlarına göre en kısa zamanda rotasına çevirebilmek veya hedefe giden
yeni bir rotayı belirleyebilmektir.
Bu tezin amacı, örgütlerin (özellikle belirsizlik seviyesi yüksek sektördeki örgütler)
senaryo planlama felsefesini uygulamaya başladığı veya başlamak durumunda
olduğu bir dönemde bir senaryo planlama metodunu incelemek ve belirsizliği yüksek
olan bir sektörde uygulamasını yapmaktır. Sonuçta hem Türkiye telekomünikasyon
sektörü için senaryolar oluşturulmaya ve metodun eleştirisi yapılamaya çalışılmıştır.
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2. STRATEJİK DÜŞÜNCENİN EVRİMİ
Politika ve strateji geliştirmenin kökenleri M.Ö. 340 yıllarına kadar gitmektedir.
Çin’de zamanın savaş generali olan Sun Tzu “Savaş Sanatı” – “Art of War” adlı eseri
yazmıştı. 2300 sene önce yazılan kitapta savaşlarda zafer kazanmak için
uygulanması gereken kuralları yer almaktadır [1]. Bu kurallar zamanımızın askeri
stratejileri ile bağlantılıdır ve benzeşmektedir. “Savaş sanatı, devlet açısından hayati
önem taşır. Savaş sanatı, bir ölüm kalım meselesidir, güvenlik içerisinde yaşamak
ya da yok olmak, savaş sanatının ne ölçüde bilindiğine ve uygulandığına bağlıdır...
Önce düşmanını tart ki, yenilgi yüzü görmeyesin.” [2]
Strateji kavramının tarihi, savaşlar ve askeri analoji ile beraber büyümüştür. Strateji
sözcüğünün orjinalinin eski Yunan generallerinde General Strategos’dan geldiği
sanılmaktadır. Ondan türetilen strategia sözcüğü ise hem devletin gücünü oluşturan
orduyu hem de bu askeri gücün yönetilmesi ve uygulanmasını temsil eden
kumandanlığı temsil eden bir sözcüktü [1 ve 2]. Strateji nedir sorusuna cevabı II.
Bölüm incelemektedir.
Endüstri devrimi döneminin ortalarına kadar şirketlerin çoğunun başında bireyler
veya büyük aileler vardı. Bu yüzden stratejik iş kararlarının verilmesi ve kumanda
edilmesi bu bireyler ve ailelerin sorumluluğundaydı. Bu kararlar hem şirketin hem de
ailenin geleceği anlamına geliyordu. Sahiplilik ve liderlik arasındaki bu sıkı bağlantı,
organizasyonun kontrolünün etkin bir biçimde sağlanması amacıyla kumanda
edebilme yetisi sağlıyordu. Yasal sistemler ve genel iş çevresi de bu askeri
kumanda ve kontrol yaklaşımının işletmelerin yönetimlerinde uygulanmasını
destekliyordu.
Kumanda ve kontrol modelinde stratejik kararlar tepede alınır ve kararların
uygulanması alt kademelere emredilirdi. Temel iş stratejisi baskıcı rejimlerle rekabeti
yok etmek üzerineydi. Bu strateji, fiyat savaşları, konsolidasyon, monopol ve
oligopol pazar yapılarının oluşturulması ile sağlanıyordu. [2]
Anti-tröst yasalarının yürürlüğe girmesi, kumanda ve kontrol modelinin uzantısı olan
bir çok monopol ve oligopol pazarın daha rekabetçi seviyeye gelmesini sağladı. Artık
stratejinin önemi daha önemli hale geldi zira hata yapmanın maliyeti daha yıkıcıydı.
II. Dünya Savaşı’nda stratejilerin uygulanması için bilimsel yöntemlerin kullanılması,
bilimsel stratejik yönetiminin tohumlarının atılmasına sebep oldu. Savaşın uzak
mesafeleri kapsaması karışık lojistik problemleri de beraberinde getirdi. Hacimli
askeri mühimmatların üretilmesi, zamanında ve etkin dağıtılması şarttı. PERT ve
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CPM gibi planlama modelleri stratejistlerin kritik savaş kararlarının verilmesinde
kullanıldı. Ayrıca iletişim teknolojisindeki gelişmeler de bu kararları etkiledi.
Bugün hâlâ II. Dünya Savaşı’ndaki stratejilerin doğruluğu tartışılmakta. Amerika’nın
savaşa

girmeden

önce

İngilizleri

desteklemesi

doğru

bir

strateji

olarak

değerlendirilirken, Hitler’in Rusya’ya saldırmasının da Almanların sonunu hazırlayan
stratejik bir hata olduğu genelde kabul görüyor. Amerikanların Almanların ve
Japonların askeri iletişimde kullandıkları şifreleri deşifre etmesi onlara rakiplerin
stratejik kararlarını öğrenme imkanı verdi. Amerikalıların geliştirdiği Enigma machine
adlı mekanik bir şifre çözücü alet, Alman U-botlarının yerlerini tespit etmeyi
sağlamıştı.
Savaştan hemen sonra savaş dönemi stratejistleri savaşta kullandıkları stratejik
planlama yöntemlerini iş dünyasına taşıdılar. McNamara’nın Ford’da yaptığı gibi.
İnşaat şirketleri savaş sonrası yeniden yapılanma döneminde savaşta kullanılan
CPM metodunu projelerde kullandılar. Ancak bu çabalara rağmen stratejik yönetim
düşüncesinin akademik çevrede yoğrulması ve geliştirilmesi, şirketlerin bilimsel
stratejik yönetimine adapte olması daha uzun zaman alacaktı.
1950’lerde konunun akademik çevredeki temsilcisi Harvard Business School’un
(HBS) müfredatında olan “business policy” dersi idi. 1911’den beri verilen bu ders
strateji kavramı ile bu senelerde buluştu. 1950’lerin sonunda bu ders Amerika’nın bir
çok iş idaresi okulunda okutulmaya başlanmıştı. Bu ders daha çok diğer derslerdeki
bilgiler arasında ilişki kurmaya yarayan bir dersti ve gerekli bilimsel araştırma
altyapısı, vaka çalışmaları hazır değildi. [1]
Bu dönemde Yönetim Teorisi’nin ana konsantrasyonu idare fonksiyonları olmuştur;
ve bu fonksiyonların hepsi birbirlerinden bağımsız bir konsepte ve metotlara sahiptir.
Ancak bu foksiyonları entegre edecek ve ortak bir amaca doğru yönlendirecek bir
teori yoktur. İşte gelecekte şirketlerin gittikçe daha karmaşık yapı alması ile daha
çok hissedilen bu boşluğu stratejik yönetim konsepti dolduracaktır.
1962 yılında HBS’de profesör olan A.D.Chandler, A.B.D’li firmalarda yaptığı
araştırmalar sonucunda “organizasyonel yapının stratejiyi takip ettiğini” ortaya
koydu. Stratejik planların tüm organizasyon süreçlerine yayılım mantığının temelinde
bu teori yatmaktadır.

1965 yılında Kenneth Andrews “Business Policy” dersinin

okutulmaya başlamasından tam 54 sene sonra, 1965 senesinde ders notları ve vaka
çalışmalarını yayımladı.1 Bu kitapta SWOT analizinin temelleri atıldı. Andrews
işletmenin kendi güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesi ve onlara odaklanması gereğini
1

Kenneth Andrews, C. Roland Christensen, and Edmund Learned
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ve bunun başarılı bir stratejik yönetim için şart olduğunu gösterdi. Andrews’a göre
bu süreç işletmenin rekabet ortamında kendini ayırt eden yetkinliklerini, kilit
becerilerini keşfetmesine imkan sağlayacaktır. Ayrıca bu süreç içerisinde dış
çevrenin analiz edilmesi de işletme için değerlendirilebilecek fırsatların farkına
varılması için çok önemlidir.
1965

yılında

Lockheed

Electronics

şirketinin

genel

müdürü

H.I.

Ansoff,

A.D.Chandler’in kurumsal stratejik planlamaya yönelik fikirlerini şirketinde uyguladı.
Ansoff’a göre yönetimin farkında olması gereken 5 seçenek vardır:
•

Pazarın kavranması (sunulan ürün/hizmetlerin bilinmesi)

•

Pazarın yönü ve değişim hızı (yeni ürünlerin pazara sürülmesi)

•

Bu pazar yapısında işletmenin sahip olduğu rekabet avantajları

•

İşletmenin yetkinliklerinin birleştirilmesi ile yaratılan sinerji

•

Make / Buy kararları ile yetkinliklere yenilerini ekleme

1970’lere

gelirken

yönetim

danışmanlığı

şirketi

Boston

Consulting

Group,

günümüzde halen stratejik kararlar için sıkça kullanılan iki konsept geliştirdi.
•

Tecrübe Eğrisi ( Experience Curve)

•

Büyüme Matrisi ( Growth-share Matrix)

Görüldüğü gibi 1960’lar Stratejik Yönetim Düşüncesi’nin bilimsel olarak gelişmeye
ve uygulanmasına başladığı dönemler olmuştur. İlk defa şirketler yaygın bir şekilde
stratejik planlamayı bir şirket fonksiyonu olarak görmeye başlamıştır. Ayrıca stratejik
planlama süreci dahilinde hedef belirleme de yaygınlık kazanmıştır. Şirketin temel
yetkinliklerinin farkına varması ve rakipler karşısında rekabetçi avantaj sağlamasının
önemi de bu dönemde ortaya çıkmıştır.
1960 yıllarında evrimleşen stratejik düşünce ve yönetim modelleri 1970’lerde
dünyadaki olaylar ve eğilimlerin etkisinde büyük bir değişime uğramıştır. Araplar’ın
boykotu ve uyguladıkları petrol arz kısıntısı dünyada petrol krizine dönüştü, bütün
dünyada fiyat düzeyleri arttı, çapraz kurlar dalgalandı. A.B.D’de Vietnam Savaşı’nın
yol açtığı politik belirsizlik de 1970’lerin bir kargaşa ve kriz içinde yaşanmasına yol
açtı.
Bu olaylar karşısında, bir anda değişen konjonktür iş dünyasında maliyetlerin
artmasına, fiyatların artmasına ve talebin düşmesine yol açtı. Bu beklenmedik
olaylar stratejik planlama sürecinin dünyadaki hızlı değişen eğilimlere daha esnek
olması zorunluluğunu getirdi. Öyle ki planlamanın ana dayanağı olan varsayımların
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aniden geçersiz kalması bütün işletme süreçlerin dengesini bozmaktaydı.
Akademisyenler bu tecrübeden hareketle stratejik planlamanın, varsayımların
değişimine esnek ve çabuk önlem almayı sağlayan proaktif bir süreç olması için
çalışmaya başladılar. Senaryolar üretme kavramının da bu fikirlerden filizlendiğini
söylemek yanlış olmaz.
1970’ler aynı zamanda işletmelerin iş alanlarındaki ve organizasyonlarındaki
değişime tanık olmuştur. Bu yıllarda, işletmelerin temel hedefleri ürün ve coğrafi
çeşitlemeyi gerçekleştirmek olmuştur. Küreselleşmenin gittikçe arttığı bu yıllarda
şirketler ürünlerini sadece diğer ülkelere dağıtmakla yetinmediler ve değişik coğrafi
bölgelerde üretim faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yatırım yaptılar.
İşletmelerdeki bu değişim stratejik planlamanın, değişik ürün grupları ve değişik
coğrafyalardaki pazarlarla ilgilenen çok boyutlu bir süreç olmasına yol açtı. Bilgi ve
iletişim teknolojisindeki ilerlemeler, bilgisayarların kabiliyetlerinin genişlemesi
stratejik düşüncenin daha geniş bir vizyona sahip olmasında da büyük pay sahibi
oldu.
1970’ler literatür olarak da strateik planlamanın geliştiği yıllar oldu. 1970’de O.E.
Williamson şirketlerin maliyetlerinin stratejik düşünme sürecindeki önemini inceleyen
kitabını konu aldı (Williamson, 1970). 1972’de küreselleşen dünyada ürün ve
pazarlarda yatay genişlemenin ve bu faaliyetler arasında entegrasyonun stratejik
etkilerini araştıran çalışmasını yayımladı (Stopford&Wells, 1972). 1974’de J.L.
Bower, planlamanın aşağıdan yukarıya mı yoksa yukarıdan aşağıya mı olması
gerektiğini

inceleyen

bir

araştırma

yayımladı

(J.L.Bower,

1974).

1977’de

Hatten&Schendel stratejik planlama ile yüksek şiret performansı arasındaki ilişkiyi
kurdu. 1979’da A.D.Chandler’in idare organizasyonunun stratejik düşüncenin bir
sonucu olarak takip ettiği iddiasının tam tersini savlayan (stratejik düşünce idare
organizasyonun bir sonucudur) çalışmasını yayımladı.
1980’li yıllar stratejik düşüncenin olgunlaştığı yıllar oldu. Geçen 20 seneye nazaran
daha sakin geçen bir on yıl olan 1980’lerdeki en önemli olay komunizm ile idare
edilen ekonomik sistemlerinin çökmesi ve bütün dünyanın pazar ekonomisine geçişi
oldu. Ekonomik büyümenin odağı Uzakdoğu’da Japonya ve G. Kore, Tayvan,
Malezya, Singapur gibi gelişmekte olan ülkeler, Doğu Avrupa ve Latin Amerika
ülkelerine geçti. Bu ülkelerdeki ortadireğin yaşam standardının hızla artması,
demokrasiye geçiş ve diğer politik haklar için devletler üzerinde bir baskı oluşturdu.
Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan A.B.D.’nin attığı atom bombasından sonra ağır bir
yenilgi ile çıkan Japonya, 1980’lerde dünyanın örnek ekonomik modelini oluşturdu.
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Yalın yönetim ile yönetim hiyerşi kademelerinin azaltılması, sıfır hata, kalite kontrol
gibi modeller bütün dünyaya yayıldı. Amerikan şirketleri 1980’lerde büyük bir
yapılanmadan geçerek iş süreçlerini ve organizasyonel yapılarını müşterinin
taleplerine daha hızlı ve daha kaliteli cevap verecek şekilde değiştirmeye çalıştılar.
Bu değişime yol açan başka bir nokta ise üretim ve bilgi sistemlerinde verimlilik
sağlayan teknolojilerin giderek daha fazla uygulama alanı bulmasıydı. Üretkenliğin
ve verimliliğin artması arzın artmasına yol açtı. Rekabetin küreselleşmesi aynı ürün
gruplarında bir çok rakibin pay kapmaya çalışması ürün gamlarının genişlemesi
arzın artış hızını arttırdı. Ancak talebin bu arzın artış hızına ayak uyduramaması,
seneler geçtikçe arzın talepten fazla olmasına yol açtı. Arzın müşteriyi bulması için
talebin seçiciliği kriter haline geldi. Bu yüzden işletmeler stratejilerini müşteri
taleplerini daha mükemmel bir şekilde karşılamak üzere değiştirdiler. Bu dönem
müşteri odaklı pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, müşteri yönetimi, lojistik gibi
fonksiyonların ve sektörlerin geliştiği seneler oldu.
Akademik çevrede 1980’lerde ön planda olan bir adam, Michael Porter, ve onun
modeli “Five Forces Model of Competition” vardı. Bu çalışmada Porter hangi
güçlerin serbest rekabeti, dolayısıyla karlılık performansını ve sonuçta işletmenin
yaşamı sürdürmesini nasıl etkileyeceğini araştırdı. (Porter, 1980)
1985’de Porter, işletmelerin sıkı rekabet ortamında nasıl rakiplerine karşı rekabet
avantajı sağlayabileceklerini ve bu avantajlarını nasıl koruyacaklarını gösteren
kitabını yayımladı (Porter, 1985). 1988’de James Champy, Amerikan şirketlerinin
yaşadığı bu yapılanma sürecinde, nasıl stratejik rekabet avantajı sağlamak üzere
nasıl iş süreçlerini yeniden yapacaklarını konu alan ünlü “Reengineering
Management” kitabını yayımladı (Champy, 1988).
Aynı sene içerinde Peter F. Drucker “The Coming of the New Organisation” adlı
kitabını yayımladı. Bu çalışmasında Drucker, geleceğin işletmelerinin bilgiye
odaklanan işletmeler olduğunu söyledi. Bu işletmelerde stratejik uzmanlığın önem
kazanacağını, bu uzmanların meslektaşlarından, müşterilerden ve yönetimden
alacakları geri bildirimleri şirket performansını yönetip disiplin altına almakta
kullanacaklarını belirtti. Bu şimdiki girişimcilik (entrepreneurship) olarak bildiğimiz
kavramı anlatmaktadır. Drucker, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olması
gerektiğini ve büyük şirketlerin ancak bu profesyonel kadrolarla girişimciliğe yer
vererek hızlı ve yaratıcı küçük firmalarla rekabet edebileceğini gösterdi. Bu fikirler
1990’lardan bugüne kadar güncelliğini korumaktadır ve günümüz iş çevresinin temel
yönetim yapısı olarak varlığını devam ettirmektedir.
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Ayrıca

1980’lerde

stratejik

düşüncenin

gelişimine

yönelik

profesyonel

organizasyonlar da gelişmeye başladı. 1981’de “Strategic Management Society”
kuruldu. Bir yıl sonra bu dernek stratejik yönetimin gelişmesine çok faydası bulunan
“Strategic Management Journal” dergisinin yayımına başladı.
1990’lardan itibaren bütün dünyadaki güç dengeleri A.B.D. lehine olmaya başladı.
1980’lerdeki Japon sistemlerinin taklidi ile gerçekleştirilen yapılanmanın sonuçlarını
almaya başlayan Amerikan şirketleri yalın, yüksek verimlilikte çalışan ve küresel
vizyonu olan organizasyonlar haline geldi. Böylece artık Japonya modeli yerine
Amerikan modeli örnek model halini aldı. Soğuk savaştan sonra yıkılan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Körfez Savaşı Amerika’nın dünyadaki tek büyük
ekonomik ve askeri güç konumuna getirdi. Artık geleceğin dünyasının politik,
ekonomik

ve

askeri

olarak

Amerika’nın

şemsiyesi

altında

büyüyeceğini

düşünülüyordu.
Asya ekonomileri ise katettikleri büyüme performansını 1990’ların sonuna
taşıyamadılar.

Japonya

1990’lar

başında

yaşadığı

resesyondan

bir

türlü

kurtulamadı. 1997’de Asya Krizi patlak verdi. Asya Kaplanları adı verilen ülkelerde
yönetim hataları, rüşvet ve etik değerlerde bozulma ekonominin hastalanmasına
(Asian Flu) banka sistemlerinin çökmesine yol açtı. Bu hastalık kısa sürede
Rusya’ya da bulaştı ve küreselleşmenin getirdiği zincir etkisiyle dünyanın diğer
bölgelerine yayıldı. 1973’den itibaren yaşanan yüksek enflasyon korkusu yerini
deflasyon ve küresel bir ekonomik resesyon korkusuna bıraktı. 2000’lerin ilk iki
senedinde ise bu resesyonun bir gerçek olarak dünyada yaşanmaya başladığını
görüyoruz.
Bu gelişmeler, işletmelerin performansının artık sadece kendi coğrafyasındaki
gelişmelerden değil bütün dünyadaki konjonktürden etkilenmesine yol açmıştır.
Stratejik düşünce vizyonu dünyanın algılanması ve belirsizliğe karşı olabildiğince
esnek olma yönünde genişlemiştir. Bu elzem vizyon stratejik yönetimin artık
işletmenin diğer fonksiyonları gibi bir fonsiyon haline gelmiştir. Stratejik planlama,
bütün fonksiyonların ortak bir vizyon, misyon, amaç birliği ile çalışmasını ve
birbirlerine entegre olmasını sağlayan bir kurmay fonksiyon olarak işletme
yapılarında olgunlaşmıştır.
1990’larda çıkan araştırmaların niteliklerine bakarsak, küreselleşmenin getirdiği
rekabet ortamında maliyet liderliği stratejisinin önemi ve belirsizlik gerçeği
vurgulanmaktadır.
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1990’da Hamel&Pralahad “The Core Competence of the Organization” adlı kitabı
yayımladılar. Bu kitabın anafikri şöyle özetlenebilir. “İşletmelerin temel yetkinlerinin
farkına varmalı ve yetkinliklere odaklanarak rekabet avantajı sağlaması gereklidir.
Şirket odak dışındaki, yani stratejik avantaj yaratmayan ama yapılması gereken
faaliyetlerin “outsource” edilmesini düşünmelidir.”
1994’de Michael Porter, stratejik yönetimi dinamik bir süreç olarak tanımladı. Ona
göre dinamizm, stratejilerin sürekli gözetilmesi ve stratejik yöndeki gereken
revizyonların yapılması ile sağlanabilmektedir. Gerçekten de şirketler dönem
başlarında yaptıkları stratejik öngörüler doğrultusunda çizdikleri stratejik yönleri,
dünyadaki eğilimler ve kendi performansları doğrultusunda revize etmek için
“gözden geçirme” çalışmalarına ihtiyaç duyuyorlardı. Bu ihtiyaca Porter, dinamik bir
stratejik yönetim modeli ile cevap vermiştir. Bu model ile stratejik planlama daha
dinamik oldu, çevrim süresi (planlama-uygulama-kontrol-önlem alma) kısaldı.
1994 yılında ise H.Mintzberg stratejik planlamanın rolünü sorguladı. Mintzberg’e
göre strateji geliştirme süreci, bir dizi karar ve faaliyetten ortaya çıkan bir modeldir.
Herhangi bir formel planlama olmadan strateji gelişebilir. Bu strateji önceden niyet
edilmeden, örgütün geçmişinden çıkar. Mintzberg, niyet edilen stratejinin tam
anlamıyla gerçekleştirilemeyeceğini savunmaktadır. Stratejinin gerçekleştiribilecek
boyutu ele alınmalı ve ona göre planlama yapılmalıdır. Buna tasarlanmış strateji
(delibirate strategy) denir. Ancak bu sırada organizasyonun mevcut faaliyet ve
davranışları tarafından belirlenen bir stratejik yön ortaya çıkabilir. Buna da mevcut
durum veya emr-i vaki stratejisi (emergency strategy) denir. Sonuç olarak işletmenin
gerçekleştirilecek stratejiler, tasarlanan strateji ile mevcut örgütsel davranışların
açığa çıkardığı modellerden oluşmaktadır. Bu algılama ile Mintzberg, stratejik
düşünceyi uygulamanın içinden gelen ve uygulama ile birlikte düşünülen bir
zenaat olarak tanımlamaktadır. Bu zenaatın 5 temel özelliği şunlardır: (Dinçer,
1998)
1.

Strateji gelecek için yapılan planlar ve geçmişten gelen yaşanmış

tecrübelerin bir harmanıdır.
2.

Stratejiler sadece planlardan değil aynı zamanda emr-i vaki gelişmelerden

de ortaya çıkar.
3.

Etkili stratejiler çok çeşitli yollardan geliştirilebilir.

4.

Stratejik yönlendirmeler küçük sıçramalar ile gerçekleşir.

5.

Strateji, düşünce ile eylemi, kontrol ile öğrenmeyi, durgunluk ile değişimi

birlikte ele almanın bir zenaatı olarak gelişir.
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Mintzberg’in fikirleri uygulamanın sistematik bir planlama sürecinin hantallığına karşı
ilk ve en güçlü radikal eleştirilerdi. Gary Hamel ve C.K. Pralahad bu fikirlere stratejik
düşünceyi savunan karşı görüşlerle karşılık verdi. Onlara göre, işletmelerin
stratejileri değişimi yönetmesi için kullanabilirler ve gelecekte lider olacakları
pazarları stratejilerini yeniden yaratarak oluşturabilirler. Başarılı bir strateji yaratma
süreci geleceği aramak, harekete geçmek ve geleceğe herkesten önce ulaşmak
adımlarından oluşur. Stratejilerin yeniden yaratılabilmesi için üç temel şart gerekir:
1.

Kesinlikle günlük çarkın dışına çıkılmalıdır. Büyümek veya küçülmek yeni

strateji yaratabilmek için yeterli değildir, farklı olmak da gerekir.
2.

Sadece örgütsel dönüşüm değil, sektörel dönüşüm de gerçekleştirilmelidir.

3.

Yarın için yapılacak rekabette pazar payı değil, fırsat payı gözönüne

alınmalıdır.
Strateji kavramı, kendi varlığını ve misyonunu sorgularken, bu tartışmaya 1996
yılında Michael Porter da katıldı. Porter, 1996 yılında “What is Strategy?” adlı
makalesinde önceki stratejik düşünce ile ilgili fikirlerini revize etti.
Matematik sahasında ise bu tartışmayı alevlendiren bir teori geliştirildi. Kaos teorisi
planlamacıların rasyonel yaklaşımla doğrusal projeksiyonlar yapmalarını ve bu
projeksiyonlara bağlı kalmalarını sorguladı ve bu rasyonel yaklaşıma karşı çıktı.
Kaos Teorisi olayların rastlantısal bir biçimde meydana geldiğini ve açık nedensonuç ilişkileri bulunmadığını bir gerçek olarak ortaya koydu (postulated). Bu teori ile
stratejik planlama çevresi, öngörülemeyen olayların en ustalıkla hazırlanmış stratejik
planları bile alt edebileceğini ve bu yapılan planların en radikal değişimlerle
mücadele edebilecek esnekliğe sahip olması gerektiğini kabul etti. Ayrıca planlama
için kullanılan varsayımların sürekli gözden geçirilerek, dış çevredeki etkenlerle
tutarlı olup olmadığından emin olmanın gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Bütün bu gelişmelerin sonucu belirsizlik temel bir gelecek ‘norm’udur ve stratejik
düşüncenin belirsizliğin olumsuz etkilerinle mücadele edebilmesi için dinamik bir
süreç olması gerekmektedir. Olması gereken modern stratejik planlama süreci,
gelecek hakkında en detaylı senaryoların üretilmesi amacı ile tecrübe, uzmanlık ve
en önemlisi yaratıcılığın birleştiği bir zihin çalıştırma ve algılama sürecidir. Bu süreç
dinamiktir ve sürekli kendini yenileyecek esnekliğe sahiptir. Markides’in dediği gibi
“Yönetimin özü, sürekli strateji geliştirmektir.” Ve Jack Welch’in (GE) dediği gibi
“Örgüt içi değişimin seviyesi, dışarıdaki değişimin seviyesinden aşağı
düştüğü an, örgütün başı büyük belada demektir.”
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3. STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
3.1. Strateji Nedir?
Strateji sözcüğünün, eski Yunan Generali Stratagos’dan türetildiğine ve kavramın
da onun bilgi ve sanatına atfen kullanıldığı sanılmaktadır [7].

Latince’de ise

“stratum” yol, çizgi ve nehir yatağı anlamına gelmektedir. Kelimenin kökenlerine
bakıldığında strateji kavramının bir yön belirlemeye atfolduğu anlaşılmaktadır.
Strateji kavramı askeri kökenli bir kavramdır. M.Ö. 340 yıllarında, Çin Generali Sun
Tzu Savaş Sanatı (The Art of War) kitabında stratejiyi açıklamaktadır. Buna göre
strateji, savaşta sonuca gitmek için yapılacak askeri planlamanın ve uygulamanın
kendisidir.
Sözcük 1810 yılında James’in hazırladığı İngiliz Askeri Sözlüğü’ne göre strateji,
“düşmana karşı acil tedbirler anlamındaki taktiklere karşı düşmanın görüş alanı
dışında yapılan işler” demektir.
Strateji kelimesinin Türkçe bir anlamı yoktur. Nitekim ülkemizde de strateji karşılığı
kullanılan “Sevk-ül Ceyş” doğrudan doğruya askeri harekatla ilgilidir ve “askeri
birlikleri en uygun tarzda yerleştirme ve gerektirdiğinde hareket ettirme sanatı”
olarak tanımlanmıştır [3]. Bu tanımın Sun Tzu’nun tanımına ne kadar benzediği
gözden kaçmamaktadır.
Modern anlamda strateji için yapılmış bazı tanımlar aşağıda yer almaktadır [5].
•

“Oyunun yeni kurallarını araştırmak ve kazanmak için bir yol bulmak”

•

“Katı rekabet ortamında amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan bir işletmenin
uygulayacağı hareket biçimi”

•

“Faydalarını maksimuma çıkarmak isteyen iki oyuncunun, rakiplerinin
davranışlarını

olasılık

hesaplarına

dayanarak

matematiksel

açıdan

değerlendirip bir seri kararlar almaları...”
•

“...matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle programlanabilen ve optimal
seçimleri sağlayabilen bir araç...”
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•

“...işletmenin çeşitli fonksiyonları arasında meydana gelen karışıklıkları
açıklığa kavuşturan ve genel amaçları belirleyen özellikleri düzenleyen..
seçimsel kararlar bütünü”

•

“... Bir işletmenin uzun dönemli temel araçlarının saptanması ve bu amaçlara
ulaşabilmek için gerekli kaynakların tahsis edilerek onların kullanımında
kabul edilen yollar”

Bu kavramlar stratejik kavramına değişik çerçevelerden bakmaktadır. Bu yüzden
çeşitli boyutlar açısından strateji nedir sorusuna cevap arayabiliriz.
Bir Yön (Niyet) Olarak Strateji: Strateji kavramı bir yön ifade eder. Bu yön mevcut
durumdan hayal edilen gelecekteki konuma ulaşabilmek için uygun bulunup seçilen
bir tercihten başka bir şey değildir. Bu tercih aslında bir niyeti ifade etmektedir. [5]
Bir Düşünce (Plan) Olarak Strateji: Strateji, bir zihin çalıştırma ve düşünme
sürecidir. Düşüncelerin olgunlaşması bilgilenmeye, tecrübe kazanmaya ve yaratıcılık
kabiliyetine bağlıdır ve zaman ister. Düşüncenin temelinde geleceği algılamaya
çalışmak

ve geleceğe hazırlıklı olmak yatar. Bu yüzden strateji gelecekteki bir

eylem için bir tasarım niteliği kazanmaktadır. Bu tasarımlara plan da denebilir. [2 ve
5]
Bir Eylem Olarak Strateji: Strateji bir davranıştır. Düşünce eyleme geçerse bir
katma değer yaratılabilir. Strateji düşüncelerin tutarlı olmaya ve istenilen sonuca
ulaşmaya yönelik bir şekilde eyleme geçirilmesidir. [5]
Bir Konum (Durum) Olarak Strateji: Strateji, örgütün kendisini geniş bir çevre
içerisinde nereye konumlandırdığını belirleyen bir süreçtir. Çevre değişken olduğu
için durum da değişkendir. Bu yüzden strateji sürekli bir durum arayışı ve sürekli bir
yeniden konumlandırma sürecidir. Strateji sürekli bir arayıştır. Mintzberg’in eleştirisi
ve algladığı strateji kavramı bu boyuttaki tasnife uygun düşmektedir. [2 ve 5]
Bir Kültür Olarak Strateji: Örgütün kendisini yerleştirdiği konum, örgüt içerisindeki
belirleyicilerin dünya görüşüne ve bütün çalışanların oluşturduğu işletme kültürüne
göre belirlenir. Strateji ile bir kurum kimliği, bir örgüt kişiliği, bir yaşam kültürü de
tanımlanmış olur. Strateji örgütün ortak bilincidir. [5]
Bütün bu değişik tanımlar ve boyutlardan sonra bile strateji nedir sorusuna kesin bir
tanım yapmak kolay değildir. Günümüzde örgütten örgüte bu kavramda çok değişik
algılamalara (hatta çelişki yaratan) algılamalara raslanmaktadır.
Zira 1970’lerin sonuna kadar stratejinin rasyonel bir planlama süreci olduğunu
düşünen klasik yaklaşıma 1970’lerin sonları ile beraber suçlamalarla dolu eleştiriler
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yapılmıştır. Henry Mintzberg, Hoffer ve Schendel, Michael Porter klasik yaklaşıma
karşı çıkıp, planlamanın rasyonel ve mekanik süreç olmadığı, daha çok çevre ile
uyumlu ve dinamik bir yaklaşımın takip edilmesi gerektiğini ifade ettiler. Bu görüşler
de beraberinde matematik alanında çalışmaları tetikledi ve “Kaos Teorisi” olayların
rastlantısal bir şekilde meydana geldiğini gösterdi ve rasyonel planlamayı radikal bir
şekilde yetersiz, geliştirmeye açık bir model haline getirdi [18].

I. Bölümde anlatılan stratejik düşüncenin evrimi, dünyadaki sosyopolitik ve ekonomik
çevredeki gelişmeler ve akademik ve iş çevrelerindeki gelişmelerle ilişkili olarak
anlatılmıştı. Bu kısımda ise bu evrime paralel olarak gelişen, işletmelerdeki planlama
faaliyetleri ve sistemleri kronolojiye göre sırayla anlatılmaktadır.

1950

1960

Planlama

1970

Uzun Vadeli
Planlama

1980

Stratejik
Planlama

1990

Stratejik
Yönetim

2000

Stratejik
Senaryolar

Şekil 3.1. : Stratejik Düşüncenin Zaman İçerisinde Gelişimi

3.2. Stratejik Düşünce Sistemleri
3.2.1. Planlama
İnsanlık sürekli olarak yaşadıklarını değerlendirme, bu değerlendirmelerinin
sonuçlarını kullanarak kendisine daha iyi bir gelecek sağlama çabası içinde
olmuştur. Bu çaba sistemli ve bilimsel olursa buna genel mânâda planlama
denilebilir. Planlama, sürekli değişkenlik gösteren çevremizde, kendileri de zamanla
değişecek olan, amaç ve geleneğe dönük hedefler ile bunlara ulaşma yollarını,
seçeneklerini de gösterek belirleme sanatıdır [4]. Bir sanattır çünkü bilimsel düşünce
ve yöntemler planlamayı bir çerçeve ve model nefhumuna büründürmektedir, ancak
uygulamada çeşitlilik ve dünya görüşü insan becerisine ve yaratıcılığına mahsustur.
Bu sebeple olacak ki planlama kendi başına bir bilim dalı değildir ve üniversitelerde
ayrı bir kürsüye sahip değildir.
İşletme planlaması, işletmedeki fonksiyonlar, coğrafi konumlar, iş sahaları, zaman
açılarından alt başlıklarda incelenmektedir. İşletmedeki planlama fonksiyonları
örneğin yatırım planlama, bütçe planlama, finansal planlama, üretim planlama,
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işgücü planlama, dağıtım planlama, stratejik planlama, pazarlama ve satış planlama
olabilmektedir. Zaman açısından kısa, orta ve uzun vadeli planlama; örgüt yapısı
açısından, aile şirketlerinde planlama, holdinglerde planlama, çok uluslu şirketlerde
planlama gibi.
Ülkeler de ekonomilerin yönlendirilmesinde ekonomik planların kullanılması II.Dünya
Savaşı’ndan sonra çok yaygınlaşmıştır [4]. Ülkemizde de ekonomik planlama
Cumhuriyet Dönemi’nden sonra İktisadi Kalkınma Planları ile yapılmaktaydı. Bu
planlar şu ana kadar hedeflediği 5 yıllık planlama prensibini istikrarla tutturamasa da
günümüzde hale Hazine ile hükümetin ortak hazırladığı ‘5 yıllık plan’lar mevcuttur.
3.2.2. Uzun Vadeli Planlama
II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikan ekonomosinin eşi görülmemiş büyüme
gösterdi. Ypılan bütçe planlarında, tahminlerin 1 yıllık vadeye göre yapılması,
Amerikan firmalarının bu büyümeden aldıkları payı istedikleri ölçüde arttırabilmeleri
için yeterli bakış açısını vermiyordu. Ekonominin büyümesi ile artan kapasite
ihtiyaçlarının karşılamak ve gerekli parasal kaynakları bulabilmek için başlarını
kaldırıp, daha ileriye bakmaları gerekiyordu.
İlk aşamalarda uzun vadeli planlama çalışmaları birden fazla yılı kapsayan satış
tahminlerinden ibaretti. Sonraları üretim, pazarlama, finansman ve diğer işletme
fonksiyonları ve dolayısıyla firmanın bir bütün olarak büyümesi planlanmaya
başlandı.
Planlamada genellikle beş yıl için yapılan tahminler, daha çok geçmişteki
gelişmelerin değerlendirilmesine dayanıyordu. Bu şekliyle planları daha uzun bir
döneme yayılmış bütçelere benzetmek mümkündür. Bu aşamada bazı yeni
tekniklerin ortaya çıktığı ve kullanıldığı da görülüyor. Örneğin yatırım değerlendirme
tekniklerinden “geri ödeme süresi” ve “indirgenmiş nakit akımı”, bu dönemde ortaya
çıkmış olan iki tekniktir. [4]
İşletmelerde planlı büyüme safhası olarak da adlandırabileceğimiz bu dönemde,
piyasa tahminleri ve işletme içi sinerjik analizler önme kazanmıştır. İşletmeler kendi
içlerinde çeşitlendirme yapmaya başlamış ve karmaık bir yapı oluşturmaya
başlamıştır. İşte uzun vadeli planların geliştirilmesini, stratejik yönetimin başlangıç
noktası olarak göstermek mümkündür. [3]
3.2.3. Stratejik Planlama
ABD ekonomisindeki savaş sonrası aşırı büyümenin hızı 1960’larda giderek irtifa
kaybetti ve bazı temel sektörlerde rekabet iyice kızıştı. Bu olgu sonucunda, firma
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yönetimlerinin dikkatleri üretimden pazarlamaya döndü. Önceleri üretilen her mal
pazarda kolayca yer bulurken büyümenin yavaşlaması, rekabet ettikleri alanlardaki
yerlerini sağlamlaştırmak amacıyla, firmaların pazarlama teknikleri ve kârlılık
analizlerine özel bir önemle eğilmeleri sonucu doğurdu.
Uzun vadeli planlama, ilk safhalarda, birden fazla yılı kapsayan satış tahminlerinden
ibaretti ve genellikle beş yıl için yapılan tahminler, daha çok geçmişteki başarılara
dayanıyordu. Uzun vadeli planlama uzun bir süre bütçe planlamanın daha uzun bir
süreye yayılması olarak algılandı.
Uzun vadeli planlama çalışmaları daha sonraki safhalarda farklı anlamda ele
alınarak, fonksiyonel yönetimin koordinasyonu ile üretilen mamulun pazarı birlikte
analiz edilmeye başlandı. Böylece işletme politikası, 1970’li yıllardan itibaren,
yüzyıllardır askeri bir kavram olarak kullanılan strateji kavramının işletme
literatürüne girmesiyle, stratejik planlamaya dönüştü.
Stratejik planlamanın unsurları ve süreç adımları Bölüm 3.3’de detaylı olarak ele
alınacaktır.
3.2.4. Stratejik Yönetim
Stratejik planlama safhasında, stratejik planlama stratejik yönetimin bir fonksiyonu
olarak ele alınmamış, kendi başına incelenmiştir. Özellikle çevredeki değişikliklerin
hızla artması, işletmelerin giderek büyümesi ve çok bölümlü yapıya dönüşmeleri
sonucunda stratejik yönetim işletmeleri için kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle
faaliyette bulunana sektürlerin analizi ve rekabet yapısının incelenmesi bu dönemin
önemli bir özelliğidir. [3]
Tek başına planlama, yöneticilerin karşılaşmakta olduğu temel problemleri çözmede
kullanacakları tek süreç değildir. Planlamanın kendisinden beklenen yüksek nitelikli
stratejik düşünce üretimiyle, sermaya ve insan kaynaklarının bu stratejiler
doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayabilmesi; yönetim kontrol, iletişim ve
enformasyon ile motivasyon ve ödüllendirme gibi diğer önemli yönetim sistemleri ile
bütünleştirilmesine bağlıdır. Yani organizasyonun yapısıyla firma kültürü, stratejik
planlamayla bütünleştirilmeli, dengelenmelidir. Böylelikle işletme yönetimi çok daha
geniş ve derin boyutlar kazanacaktır.
Bir firmanın bütün yönetim kademelerinde, faaliyet gösterdiği bütün iş alanlarında,
fonsiyonel bölümlerinde; yönetim becerilerinin, örgütsel sorumlulukların, değerlerin,
stratejik ve operasyonel karar alma süreçlerini birbirine bağlayan idari sistemlerin
hep birlikte geliştirilmesi ancak stratejik yönetimle mümkündür. Yönetimde
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gelişmenin bu seviyesine ulaşmış kurumlar, sıda dönemli kârlılıkla uzun dönemli
gelişme arasındaki çelişkileri ortadan kaldırmışlardır. Bu firmalarda stratejilerle
uygulamalar birbirleriyle çelişmedikleri gibi; organizasyonun her seviyesindeki
görevler temel stratejini ışığında belirlendiğinden bütünlük gösterirler. Böylelikle
firma yönetimi aynı zamanda yönetim üslubu, inançlar, değer yargıları ve firmada
görülen davranış biçimleriyle derinden bütünleşme imkanı bulur. [4]
3.2.5. Stratejik Senaryolar
1990’larda Mintzberg’in Stratejik Planlama’ya getirdiği eleştirilerin geniş yankı
uyandırması sonucu sadece sistematik bir stratejik planlama modeli ile belirlenen
stratejilerin ve uygulamalarda diğer yönetim fonksiyonlarınla ilintilendirilmesinin, dış
çevreye ayak uydurabilmenin yolu olmadığı anlaşılmış oldu. Artık gelişmeler
başdöndürücü bir hızda gelişirken, stratejik yönetim sürecinin bu hıza yeterli bir
biçimde ayak uyduramaması söz konusu oldu.
Ayrıca eğilimlerin sürekli yön değiştirmesi ve akla gelmeyen, tahmin edilmesi çok zor
olayların birden patlak vermesi bütün dünyada artık herkesin gelecek için bir norm
olarak kabul ettiği “belirsizlik” kavramını ortaya çıkardı. Kaos Teorisi’nin 1997’de
dünyada olayların belirli bir neden–sonuç ilişkisine dayanmadığını ve rastlantıların
hakim olduğunu göstermesi, artık şu ana kadar yapılan rasyonel projeksiyonların
yeterli olmadığını açıkça ortaya koydu. Stratejik düşünce kendisini yenilemek
zorunda kaldı ve yapılan planlar çeşitlenmeye başladı. Örneğin kötümser, en
kötümser, normal, iyimser, en iyimser senaryolar kurulara bunlara göre ayrı ayrı
stratejik planlar kurulmaya başladı. Shell, dünyada senaryo planlama konusunda
uygulamayı başlatan ilk büyük firma olarak bilinmektedir. Shell’in faaliyet gösterdiği
sektörün petrol sektörü olduğunu düşünürsek, firmanın bu ihtiyacı duyanlar arasında
ilk sırada olması herhalde bir rastlantı değildir.
Senaryo Planlama konusu 3.bölümden itibaren ele alınacak, ve telekomünikasyon
sektörü için bir uygulama yapılacaktır.
3.3. Stratejik Yönetim Süreci
Stratejik Yönetim, örgütün faaliyetlerini hayal ettiği gelecekte olmak isteği konuma
göre yönlendirmesi ve planlı bir şekilde çizilen bu yönden sapılmamasını sağlayan
bir dizi faaliyetten oluşur. Bu dizi faaliyetler sistematik çalışmalarla yaratıcı
düşüncenin etkileşimi ile gerçekleştirilirler.
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Stratejik Yönetim Süreci ana hatları ile kuşbakışı bile incelendiğinde PDCA döngüsü
rahatlıkla gözlenebilir. Stratejiler planlanır, uygulanır, kontrol edilir (uygulamanın
planlara uyumluluğu test edilir) ve sapmalarda önlem alınır. Böylece hedefe doğru
sistematik bir şekilde gidilmesi sağlanırken tüm aşamalarda geri-bildirim ve öğrenme
esastır.
Vizyon Stratejik
Yön
Misyon
Temel
Amaçlar

Stratejiler
Hedefler
Politikalar

Stratejik
Planlama

Stratejilerin
Uygulanması

D

P

Hedef revizyonları
Önlem talimatları
Öğrenme amaçlı
eğitim
Ödül, ceza
Motivasyon, vb.

Önlem Alma

Hedeflerden sapma
Trendlerde ani
değişimler
Strateji faaliyet
raporları

Göstergeler
Mali tablolar

Stratejik
Kontrol

C

A
Şekil 3.2 : Bir PDCA döngüsü olarak Stratejik Yönetim Süreci

Stratejik Yönetim’in bir süreç olarak algılanması gerekir. Zira baştan sonra yer alan
tüm faaliyetler bir önceki faaliyetlerin girdilerini kullanmakta ve belirli yöntemler
kullanarak girdileri çıktılara dönüştürmektedir. Süreçler, girdilere değer kazandırarak
onları anlamlı çıktılara dönüştüren, tanımlanabilir, ölçülebilir ve tutarlı faaliyetler
topluluğudur. [20]
Stratejik yönetim süreci Şekil 3.3’te yer almaktadır.
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ÇEVRE ANALİZİ
Dış Çevre
Sosyopolitik Çevre
Politik, Ekonomik,
Sosyal, Ekolojik,
Teknolojik

STRATEJİ GELİŞTİRME

STRATEJİ UYGULAMA

STRATEJİ UYGULAMA

KONTROL

Vizyon
Misyon
Hayaller,
Neden
varız?

İş Çevresi
Sektör Analizi
Paydaşlar

Örgüt İçi
Çevre

Stratejiler
Amaçlara
ulaşmak için
yapılan
planlar

Amaçlar +
Hedefler
Vizyonumuza
ulaşmak için
ne zamana
hangi
sonuçları
elde etmek
gerek?

Org.Yapı
Hiyerarşi Zinciri

Politikalar
Karar verme
süreçlerinde
yardımcı
olacak
rehberler

Programlar
Planı
gerçekleştirmek
için yapılan
uygulamalar

Kültür
İnançlar, beklentiler,
değerler

Programların
bütçeleri

Prosedürler
İş
süreçlerinin
adım adım
belirlenmesi

Kaynaklar
Varlıklar, kabiliyetler,
temel yetkinlikler,
bilgi ve tecrübe
(know-how)

Şekil 3.3 : Stratejik Yönetim Süreci

Bütçeler

Önlem Alma ve Öğrenme
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İzleme
Planlama
sürecinin
performansının
izlenmesi ve
sapmalarda
önlemlerin
alınması

3.3.1. Çevre Analizi
Çevre analizi, dış ve iç çevre analizi diye ikiye ayrılır. Dış çevre analizinde, şirketler
alternatifler arasından ne yapacaklarını belirleme amacı güder. İç çevre analizinde
ise şirket, ne yapabileceğine (yeterlilik anlamında) karar verme amacı güder. Çevre
analizleri birleştirildiğinde, dış çevredeki fırsat ve tehditler, iç çevredeki güçlü ve
zayıf yanlar bir araya gelir. Bu 4 faktörün biraraya getirilip analiz edildiği çalışmaya
SWOT Analizi adı verilmektedir.
3.3.1.1. Dış Çevre Analizi
Genel anlamda çevre kavramı, işletme ilgili herşeyi kapsar. Dış çevre ise, işletmenin
kendisiyle ilgili fakat ve kendi dışındaki faktörlerden oluşur. Bu sebeple dış çevre,
“bir sistemle ilgili olan ve o sistemin dışında kalan herşey” olarak tanımlanabilir.
Dış çevreyi iki segmentte inceleyebiliriz: Genel iş çevresi ve endüstri çevresi.Genel
iş çevresi bir endüstriyi ve onun içerisinde faaliyet gösteren şirketleri etkileyebilecek
geniş bir çevreyi oluşturan elemanları kapsar. Endüstri çevresi şirketin faaliyet
gösterdiği sektöre mahsus faktörleri barındırır. Bu faktörler rekabet ile ilişkili
faktörlerdir ve Porter’ın belirlediği rekabetin 5 faktörü kullanılır:
•

Pazara yeni girişlerin tehditi (Threat of new entrants)

•

Satıcıların pazarlık gücü (Power of suppliers)

•

Tüketicilerin pazarlık gücü (Power of buyers)

•

İkame ürünlerin tehdidi (Product substitutes)

•

Rekabetin Yoğunluğu (Intensity of rivalry)
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GENEL ÇEVRE
Ekonomik

Sosyokültürel
Demografik
ENDÜSTRİ
ÇEVRESİ
Rakipler
Küresel
Politik /
Hukuki
Teknolojik

Şekil 3.4 : Dış Çevre

Şirket, dış çevreyi analiz ederken çeşitli kaynaklardan faydalanır. Bunlar:
•

Yazılı kaynak ve dokümanlar:

•

Alan araştırmaları:

•

Internet:

•

Sözlü kaynaklar:

•

Gayri resmi kaynaklar:

Bu kaynaklardan dış çevre, yeterli bilgi süzülerek veya çeşitli analizlerle çıkartılarak
tam anlamıyla dış çevre hakkında bilgilenmeye çalışılır. Dış çevre analizinde amaç,
SWOT Analizi’ne girdi sağlayacak fırsat ve tehditlerin farkına varılmasıdır. Haber
kaynakları günümüzde gerçekten çok fazladır. Burada önemli olan şirket için önemli
olan doğru bilginin filtre edilmesidir. Bu da çok okumayı ve dikkatli dinlemeyi
gerektirmektedir ancak esas iş neyi bulacağını bilmek ve kafada öz bilgiyi
yoğurmaktır.
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Şekil 3.5’de gösterilen genel çevre faktörleri hakkında bilgi bulmak için ilk
hedeflenmesi gereken elemanlar şunlardır:
Tablo 3.1 : Genel Çevre Elemanları [6]

Demografik Çevre

Ekonomik Çevre

•

Nüfus bilgileri

•

Etnik çeşitlilik

•

Yaş yapısı

•

Gelir dağılımı

•

Enflasyon Oranları

•

Para Politikası

•

Faiz Oranları

•

tasarruf

•

Döviz kurları

Kişisel
oranı

•

İşletme
oranı

tasarruf

•

Politik/Hukuki Çevre

Sosyokültürel Çevre

Teknolojik Çevre

Küresel Çevre

Ticaret, bütçe açığı,
fazlası

•

Antitröst yasaları

•

Vergi yasaları

•

Deregülasyona
yaklaşım

•

Tüketim
alışkanlıkları

•

İşgücünde
oranı

kadın

•

Gayrisafi milli hasıla

•

İşçi mesleki eğitim
politikaları

•

Eğitim politikaları

•

Çevre
hakkında
hassasiyetler

•

İş, kariyer
tercihindeki eğilimler

•

İşgücü farklılığı

•

Hassas olunan
gelenekler, konular

•

Özel ve devlet
kuruluşlarında Arge’ye
ayrılan bütçe

•

Süreçlerde
yenilikler

•

•

Ürünlerde yenilikler

Bilgi
teknolojilerindeki
yenilikler

•

Önemli politik
olaylar

•

Gelişmekte
ülkeler

•

Kritik küresel
pazarlar

•

Değişik kültürel ve
kurumsal nitelikler

olan

3.3.1.2. İç Çevre Analizi
İç çevre analizi, şirketin bir anlamda check-up’ının yapılmasıdır. Şirket iç çevre
analizinde kaynaklarını, yeteneklerini, yeterliliklerini, temel yetkinliklerini, rekabet
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avantajlarını tanımaya, onları ortaya çıkarmaya çalışır. Bu çalışmanın sonuçları
şirketin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkaracaktır.
Şirketin amacı rekabet içerisinde kendine stratejik rekabet avantajları sağlayarak
farklılaşmak ve tüketicilere katma değer sağlayacak hizmetleri en kaliteli şekilde
vermektir. Bu amaç için Şekil 3.6.’da görülen iç çevre elementleri hakkında doğru
kararlar alınmalıdır. Doğru kararları almak için de onları iyi tanımak gerekir.
Edinimler
Yönetim Kararları

Stratejik
Rekabetçilik
Rekabet
Üstünlükleri

Temel
Yetkinlikler
Yeterlilikler
•
•
•
•

Kaynaklar

Değerli
Az bulunur
Taklit etmesi zor
İkame edilemez

• Somut
• Soyut

Şekil 3.5 : İç Çevre Analizinin Elemanları [6]

Yöneticiler yukarıdaki üç eleman hakkında karar verirlerken 3 koşulu göz önüne
almadırlar:
1. Belirsizlik:

Genel

ve

endüstri

çevresinde,

rekabette

ve

tüketici

davranışlarında
2. Karmaşıklık: Şirket iç çevresi ile çevrelerin algılamalarını oluşturan
sebeplerde
3. Örgüt içi çelişkiler / çıkar çatışmaları:

Karar vericiler ile uygulayıcılar

arasında

Kaynaklar:
Kaynaklar, ekonomi biliminin temel öğretisinde olduğu gibi kıt kaynaklardır.
Sermaye, çalışanların bireysel becerileri, patentler, finansal varlıklar, kabiliyetli
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yöneticiler bu kaynaklara örnektir. Kaynakları somut ve soyut olarak ikiye ayırmak
mümkündür.
Tablo 3.2. : Somut ve Soyut Kaynaklar [6]

Somut Kaynaklar
Finansal kaynaklar
Fiziksel kaynaklar
İnsan kaynakları

Soyut Kaynaklar

Şirketin borçlanma kapasitesi
İç kaynak yaratma becerisi
Fabrikanın yeri

Teknolojik kaynaklar
Yenilik için kaynaklar

Ekipmanların gelişmişliği
Çalışanların eğitimi, tecrübesi,
sadakati, algılama, karar

Patentler, isim hakları,
telif hakları, ticari sırlar
Teknik elemanlar, Arge
faaliyetleri
•

Şöhret

Tüketicide:
(Marka adı, ürün

verme yetenekleri

kalitesi)
•

Satıcılarda:
(Verimli, etkin,
karşılıklı çıkarı
hedefleyen ilişkiler)

Örgütsel kaynaklar

Şirketin resmi raporlama
yapısı, planlama, kontrol,
eşgüdüm sistemleri

Yeterlilikler :
Yeterlilikler bir örgütün bir amaca ulaşmak için kaynaklarını harekete geçirme ve
kullanabilme kapasitesidir. Örgüt için bilgi birikimi rekabette en önemli silahtır.
Yeterlilikler

çalışanların

bilgiyi

geliştirmesi,

taşıması,

başka

çalışanlarla

paylaşmasını kapsar. Örgütün mevcut yeteneklerini geliştirme hızı onun kendisini
rakiplerden farklılaştırabilmesini sağlar.
Çalışanların bilgi ve becerisi

Somut ve soyut kaynaklar

Üretim Pazarlama

ArGe

Diğer

Şekil 3.6 : Yeterlilikler [6]

Temel Yetkinlikler (Çekirdek kabiliyetler) :
Temel yetkinlikler, bir işletmeyi diğerlerinden ayıran, rakipleri tarafından kolayca
görülmeyen ve taklit edilemeyen, rekabet üstünlüğü sağlayan ve nihayet vizyonun
gerçekleştirilmesinde vazgeçilmez bir nitelik taşıyan bilgi ve becerileri ifade eder.
22

İşletmenin temel yetkinliklerinin ne olduğunu ortaya çıkarmak için temel yetkinlik
analizi yapması gerekir. Bu kaynaklarını ve yeteneklerini bu temel yetkinliklerine
odaklayarak, stratejik avantaj sağlayacak ve kendini farklılaştıracak bu işleri kendi
yapması, diğer temel yetkinlik olayan faaliyetlerini dış kaynaklara yaptırmasını
sağlayacaktır.
Bir işletmenin temel yetkinliklerini analiz etmek için iki alternatif yöntem vardır:
•

Porter’ın Değer Zinciri Modeli

Bir şirketin değeri, ürettiği mal ve hizmeti satın almak isteyen müşterilerin miktarı ile
ölçülür. Eğer bir şirketin yarattığı değer, onun tedarik, üretim ve pazarlama gibi
değer yaratn fonksiyonların maliyetini aşarsa, kâr oluşur. Porter’ın değer zincirinde
örgüt faktörleri temel faaliyetler ve destekleyici faaliyetler olmak üzere iki gruba
ayrılır. Bu faaliyetlerin her biri ürün / hizmete değer katar.

Satış Sonrası Servis

Temel Faaliyetler

Satınalma, Finansman, Kalite Güvence, vb.

Teknolojik Gelişme

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmenin Organizasyon Yapısı

Destek Faaliyetler

KÂR MARJI

Pazarlama & Satış

Ürün / Hizmet Dağıtımı
Mamul / Hizmet
Üretim Operasyonları
Tedarik ve Girdi
Sağlama

Şekil 3.7 : Porter’ın Değer Zinciri [3 ve 6]

Değer zinciri, bir ürün / hizmetin daha bir hammadde veya bir fikir aşamasından
müşteriye olan yolculuğunda nasıl hareket ettiğini gösterir. İşletmeler için değer
zincirinin

esas

anlamı,

yaratılması

gereken

değeri

en

az

maliyet

ile

yakalayabilmektir. Küresel ekonomide genel kabul edilirliği olan görüş ise “Değer
zincirinde en güçlü halkanın müşteri ile ilgili bilgiye sahip olan halkasır” görüşüdür.
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Özellikle bankaların kredi kartları ile, perakendecilerin ve büyük markaların alışveriş
kartları ile ulaşmak istediği amaç müşterinin harcama eğilimi hakkında bilgi sahibi
olmaktır. Telekom şirketleri ise abonelerin konuşma eğilimi konusunda bilgi sahibi
olmaktadır.
•

Devam Ettirilebilir Rekabetçi Üstünlükler Analizi

Bir işletmenin,
•

Değerli

•

Az bulunur

•

Rakipleri tarafından kolayca taklit edilemeyen

•

İkame edilemez

olan kaynakları veya kabiliyetleri ancak temel yetkinlikleri (çekirdek kabiliyet) olabilir.
Bu yüzden her temel yetkinlik bir kabiliyettir ama her kabiliyet bir temel yetkinlik
değildir. Bu analizin amacı işletmenin kaynak ve kabiliyetlerinin stratejik durumunu
ortaya çıkarmaktır.
Tablo 3.3. : Rekabetçi Üstünlük [6]

Kaynak

...Değerli mi?

...Az

...Taklit

...İkame

Rekabet

veya

bulunur

edilmesi

edilemez

kabiliyet:

mu?

zor mu?

mi?

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Rekabette zayıflık

Evet

Hayır

Hayır

Evet/ Hayır

Rekabet Paritesi

Evet

Evet

Hayır

Evet/ Hayır

Geçici rekabet

durumu nasıl?

üstünlüğü
Evet

Evet

Evet

Evet

Devamlı rekabet
üstünlüğü

3.3.2. Strateji Üretme / Geliştirme
Strateji geliştirme aşaması, stratejik yönetim sürecinde en çok yaratıcılık, bilgiyi
sentezleme, stratejik düşünebilme ve geçmiş dönem tecrübesi isteyen adımıdır. Bu
süreçte, örgütün hayalleri, varoluş sebebi açıklığa kavuşturulur; hayallerine ulaşmak
için yollar çizilir. Amaca ulaşmak için bilinmesi gereken dış çevredeki gelişmeleri ve
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yolcunun güç durumunu çevre analizi aşaması girdi olarak sağlamıştı. Yolcu
yolculuk esnasında dış çevreden nasıl faydalanacağını, nelerden nasıl sakınması
gerektiğini dış çevre analizi sayesinde öğrenmişti. İç çevre analizi ile de kendinin
güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmişti.
Bu bilgiler ışığında, bu aşamada sıra amaca giden alternatif yolları belirlemekte ve
bu yollardan en optimumunu seçmektedir. Tabii bu aşamada da “yolculuk esnasında
başıma neler gelebilir?” gibi sorularla senaryolar oluşturulur ve “bu durumda ne
yapmalıyım, yolumu değiştirmeli miyim, hangi yola dönmeliyim?” gibi zihin
çalışmaları ile de senaryo planları çizilir.
3.3.2.1. Vizyon ve Misyon
Vizyon, bir örgütün geleceğine dair bütün çalışanların ve paydaşların paylaştığı bir
resimdir, haritadır. Vizyon bütün örgütü motive edecek kadar ulaşılması güç
olmalıdır ama çalışanların güvenini yitirecek kadar da imkansız olmamalıdır. Vizyon
bir hayaldir ve örgütün o resim içerisinde yer almak istediği konumu kapsar. Vizyon
belirlemede amaç, insandaki “gelecekte ne olmak istiyorum” ideallerinin yarattığı
etkiyi örgüt içinde de yaratmaktan başka bir şey değildir. Örgütte, bir çok çalışanın
örgütün vizyonunu paylaşması gereklidir.
Vizyonun gerçekleşmesi bir liderlik gerektiren bir süreçtir. Bir işletme için CEO bu
görevi yapacaktır. Vizyonu bir hayalden çıkartıp bir kabusa dönüştürmemek için
lderin şu 3 duygudan arınması gerekir: Korku, yorgunluk ve şaşkınlık.
Misyon ise bir örgütün varoluş nedenidir. Misyon kavramı genellikle vizyon kavramı
ile çok karıştırılır, bazı şirketler bu karmaşaya vizyon ile misyonu misyon kavramı
altında birleştirmekle çözmeye çalışmaktadır. Bazıları ise misyonu duvarlarda asılan
resmi bir beyan niteliğine sokmaktadır. Ama bu iki yaklaşım da doğru değildir. Zira
misyon ve vizyon ayrılmaz iki parçadır. Misyon vizyonun belirlediği hayale ulaşmak
için özelleştirilmiş ve başarılması gereken bir amaçtır.
Vizyon genellikle çok aksi surumlar olmazsa değişmez. Ama misyon değişebilir.
Örneğin Nokia firması, elektrik aksamları üretirken birden varoluş sebebini değiştirip
cep telefonu terminal üreticiliğine soyunmuştur. Bu bir misyon değişikliğidir. Vizyon,
mevcut misyon ile hayallerine ulaşamayacağına karar vermiş ve misyonu değiştirme
yolunu seçmiştir.
Misyon belirlemede iki ana amaç vardır. İlki “ortak bir görevi ifade etmek”tir diğeri ise
“kültürel birlik yaratmak”tır. Ortak bir görev amacında; misyon, işletmenin pazarını
açıklar ve ona yönelik hedef belirler. “Yaptığımız iş nedir?” ve “Ne olmalıdır?”
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sorularına verecek cevabı içerir. Kültürel birlik oluşturma amacında; misyon,
herkesin paylaştığı ortak duyguları, ortak kültürü bir başka deyişle ortak bir değerler
zinciri oluşturmayı hedefler.
Vizyon ile misyonu daha iyi kavrayabilmek ve farkı ayırdedebilmek için örnek
ifadelere bakmak yeterli olacaktır.
Örnek vizyon ifadeleri [1];
-

“On yılın sonunda aya bir insan çıkarmak”, NASA

-

“Her insanın alabileceği bir otomobil üretmek”, Henry Ford

-

“İnsanların mutluluk ve bilgiyi bulabileceği bir yer yaratmak”, DisneyLand

-

“The world's best army, a full spectrum force trained and ready for
victory. A total force of quality soldiers and civilians:
o

A values-based organization

o

An integral part of the joint team

o

Equipped with the most modern weapons and equipment the country
can provide

o

Able to respond to our Nation's needs

o

Changing to meet challenges of today, tomorrow, and the 21st
century”

Amerikan Ordusunun Vizyonu*

*

Bütünlüğünü kaybetmemesi için Türkçe’ye çevirilmemiştir.
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Örnek misyon ifadeleri,
Örneklere geçmeden bir misyon ifadesinde olmazsa olmaz 4 ögeye değinmek
gerekmektedir:
1. Amaç: İşletmenin varoluş nedeni veya örgütün amacının özel bir şeklidir.
Daha çok soyut bir nitelik taşır ve bütün çalışanların ortak bir değeri olarak
ortaya çıkar.
2. Strateji: İşletmenin istikametine ve rekabete yönelik kararlarını içerir.
3. Değerler: Şirket çalışanlarının inandığı hususlar, önem verdiği ilkeler ve
önceliklerini içerir.
4. Davranış standartları: Rekabeti ve değer sistemini destekleyen politikalar ve
davranış biçimlerini içerir.
Yukarıda vizyon ifadesi verilmiş olan Amerkan Ordusunun misyon ifadesi ise şudur:
-

"Direct every military operation towards a clearly defined, decisive,
and attainable objective."

3.3.2.2. Stratejiler
Yönetim hiyerarşisinde, kademelere göre sorumluluk alanları ve olaylara bakış
açıları doğal olarak birbirinden farklıdır. Üst yönetim örgütün yaşamını daha iyi bir
şekilde devam ettirebilmesi için örgüte bir yön çizerek, amaçlara erişmek için
stratejileri belirlemekle uğraşırlar. Orta düzey yöneticiler, bu stratejileri anlamaya
çalışırlar ve stratejiler doğrultusunda taktik seviyedeki işleri organize ederler. Alt
kademede çalışanlar ise kendilerine öğretilen taktiklerle operasyonel işleri hedeflere
uygun bir şekilde yapmaya çalışırlar. Başarı kriterleri hedeflerini gerçekleştirip
gerçeleştiremedikleridir.
O halde stratejiler bir örgütte yukarıdan aşağıya açınımla (top-down deployment)
gitmektedir. Performans ve öğrenme de aşağıdan yukarıya yayılmaktadır (down-top
deployment). Operasyonlarda istenen performans seviyesini yakalamak için destek
fonksiyonların da iyileştirme, koordinasyon ve motivasyon çalışmalarını yerlerine
getirmeleri gerekir. Dolayısıyla her yönetim seviyesinde farklı bir stratejik çaba
gösterilir. Bu çabaların uyumlandırılması ve yön birliğinin sağlanması işletmelerde
stratejik planlama departmanları tarafından koordine edilmektedir.
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Büyük şirketler, holdingler, çok uluslu şirketlerde ise daha karmaşık bir
organizasyonel

yapılanma

mevcuttur.

Ancak

stratejik

çabaların

yukarıda

açıklanmaya çalışılan ana mantığı aynıdır. Temelde üç seviyede stratejiden
bahsedilebilir: 1.Şirket Stratejisi (Business-Level Strategy), 2. İşletme Stratejisi
(Corporate-Level Strategy) ve 3. Fonksiyonel Strateji (Functional Strategy).
Küreselleşme ile beraber şirketlerin ülke ve ürün bazında çeşitlemeye gitmesi yukarıdakilerin bir alt grubu olarak da tanımlanabilir– Uluslararası Strateji
(International Strategy) diye ayrı bir strateji seviyesinin tanımlanmasını zorunlu hale

Şirket Stratejisi

Fonksiyonel
Strateji

İşletme
Stratejisi

Uluslararası
Strateji

getirmiştir.
Şekil 3.8: Şirket Seviyelerine Göre Stratejiler

Şirket Stratejisi
Farklı işletmeler ve değişik iş gruplarına sahip bir şirketin, bir bütün olarak stratejisini
ifade eder. Örneğin bir holding stratejisi. Bu seviyedeki bir strateji, örgütün tamamını
kapsadığı için, bir bütün olarak şirketin tanımlanmasıyla ve alt işletmelere veya
SİB’lerine (Stratejik İş Birimi) kaynak dağıtımının yapılması ile ilgilidir. Bu tür bir
stratejiyi ancak fonksiyonel bölüm politikaları, yeni yatırım kararları ve işletmelerin
ürün/pazar stratejilerine yönelik kararları da içerir. [3]
Bu seviyede rakip şirketler birbirlerinle müşteriler ve satışlar için rekabet ederler.
İşletmeler birbirleriyle ancak aynı pazarda için aynı ürünleri üretiyorlarsa rakip
olabilirler. Örneğin Ford ile Boeing ayrı ayrı sektörlerde oldukları için genelde rakip
olarak değerlendirilmezler. Ford en çok otomotiv sektörü için, Boeing de uçak
sektörü için bilinen şirketlerdir. Ancak iki şirkette şirket bazında uçak sektöründe
rekabet etmektedirler dolayısıyla iki şirket şirket bazında rakiplerdir. O halde Ford
şirket stratejisini oluştururken Boeing’i bir rakip olarak göz önüne almalıdır, Ford
Otomotiv İşletmesi değil.[21]
Bu görüş geçerli bir görüş olmasına rağmen, dünyadaki gelişmeler bize bazı
sektörlerin, ürünlerin yakınsadığını göstermektedir. Örneğin video kaydediciler ile
televizyonlar yakınsamış ve birleşik ürünler ortaya çıkmıştır. Bu combo ürünü
satarken hem salt tv üreticisine hem de salt VCR üreticisine rakip olunmaktadır. Bu
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halde bu iki ayrı iş kolu video iş kolu olarak birleştirilebilir mi? Bu soruya cevap yine
stratejik planlamanın neye göre yapılacağında yatmaktadır. Eğer tek bir stratejik
plan iki veya daha çok ayrı pazarı ve ürünleri de kapsar şekilde yapılabiliyorsa, bu iki
veya daha çok iş kolu bir stratejik iş birimi (SİB) şeklinde birleştirilebilir. Eğer tek bir
stratejik plan bu ayrı kolları kapsayamıyorsa o halde iki veya daha çok SİB olarak
kalmasında fayda vardır.
Örneğin beyaz eşya üreticisi Arçelik altında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi,
elektrikli süpürge, fırın ve klima işletmeleri olan bir şirkettir. Arçelik bağımsız bir
şirket olsaydı, stratejilerini şirket merkezinde belirleyecek, işletmelerde şirket
stratejilerine göre işletme stratejilerini oluşturacaktı. Ancak Arçelik de Koç Holding’e
bağlı bir şirket olduğundan, holding genel şirket stratejilerini belirlemektedir. O halde
Koç Holding stratejileri ve Arçelik stratejileri de bir strateji hiyerarşisine sahiptir. Koç
Holding’e göre Arçeliğin stratejileri işletme stratejisi, Arçeliğe göre de Bulaşık
Makinesi İşletmesinin stratejileri işletme stratejisidir. Büyük holdingler içerisinde
adeta başlı başına bir holding gibi işletmeleri bulunan şirketler fazlasıyla
bulunmaktadır. Bu yüzden strateji seviyeleri ana şirketin (Parent company – örnekte
Koç Holding) yapısına göre 3-4 hatta 5 seviye olabilir.
İşletme Stratejisi
İşletme stratejisi, belirli bir sanayi kolu veya mamul/pazar bölümünde nasıl rekabet
edileceği ve ne tür faaliyetler yapılacağıyla ilgilidir. Rekabet sorunlarıyla daha çok
uğraştığı için de işletme seviyesinde sırasıyla kaynak dağılımı ve mukaseyeli
üstünlükler işe strateji konularına ağırlık verir. Özellikle mamûl veya pazar geliştirme
ve çeşitlendirme kararlarına yöneliktir. Bu strateji, şirket stratejisi doğrultusunda
belirlenirken, işletme bölümlerine ait politika ve kararlara da rehberlik eder. Başka bir
ifadeyle, bir işletme içinde bölümlerle ilgili kararların koordinasyonu bu kademedeki
strateji ile gerçekleştirilir.
Fonksiyonel Strateji
Bu strateji ise, işletme içindeki fonksiyonel bölümlere ait kararlardan meydana gelir.
Daha çok kullanılan kaynaklarının verimliliğinin arttırılmasına yöneliktir. Bu
seviyedeki strateji, bir fonksiyon içindeki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve
daha çok uygulamaya yakın bir karar kuralıdır. Rekabet üstünlüğü ve sinerji, bu
seviyede iki önemli strateji ögesi olarak ortaya çıkar.
Şirketlerin

yakaladıkları

fonksiyonlarında yarattığı

rekabetçi

avantajlar,

örgütün

müşterileri

için

katma değer sayesinde elde edilmektedir. Bu katma

değer yaratan fonksiyonlar birbirlerine ilişki halindedir ve bu kavrama değer zinciri
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denmektedir. Bu kavram her fonksiyonun ayrı ayrı müşteri için değer kattığını
varsaymaktadır. Üretim, pazarlama, satış ve dağıtım doğrudan müşterilere katma
değer kattığı için bunlara birincil fonksiyonlar veya temel fonksiyonlar denmektedir.
İnsan Kaynakları, Bilgi Sistemleri gibi fonksiyonlar da değer katmaktadırlar ancak
doğrudan değil, birincil fonksiyonların daha iyi değer katmaları için çalıştıkları için
dolaylı bir şekilde müşteriye değer katmaktadırlar.
Bu sebeple işletmenin ayrı ayrı üretim stratejisi, pazarlama stratejisi, reklam
stratejisi, dağıtım stratejisi, insan kaynakları stratejisi, finansman stratejisi gibi
fonksiyonel stratejileri bulunabilir.
Uluslararası Strateji
Çok uluslu şirketler şirket, işletme, fonksiyonel seviyeler de stratejilerini belirlerken
bölgeler, ülkeler için ayrı ayrı stratejiler de belirleyebilir. Bu örgütler faaliyet
gösterdiği yurt dışı pazarlardaki politik, ekonomik, sosyal, hukuki

çevrelerin

oluşturduğu farklılıkları da gözetmek zorundadır. Bu farklılıklar diğer seviyedeki
stratejilerin aynen yurtdışı pazarlarda da uygulanmasını mümkün kılmazlar.
Eğer şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerde stratejilerinde esneklik sağlamak için
yurtdışındaki işletmelerine tamamen otoriteyi verirlerse buna çok ülkeli strateji
(multidomestic strategy) denmektedir. Eğer şirket, bütün dünyayı tek bir pazar olarak
düşünüp stratejilerini global pazar için yaparsa buna da küresel strateji (global
strategy) denmektedir.
Günümüzde hem multidomestik stratejinin esnekliğinden, hem de küresel stratejinin
hakimiyeti ve bütünselliğinden faydalanmak isteyen şirketler hibrit strateji oluşturma
alternatifini de kullanmaktadır.
3.3.2.3. Strateji Çeşitleri
Şirketlerin takip edeceği ana stratejiler, aslında iki temele dayanır. Bir şirket temel
felsefe ile ya çeşitlendirme, farklılaştırma (pazar, ürün, model, coğrafya, vb.)
yaparak büyüme stratejisi güdecektir ya da maliyet liderliğine oynayıp yerini
koruyacak veya küçülecektir. Ya da bu iki felsefenin hibridini uygulayarak kârlılığa
oynayacaktır. Bu stratejiler rekabetin durumuna, pazarın hayat eğrisine, küreselliğe,
örgüt içi dinamiklere göre uygulamada farklılaşmalara uğramaktadır.
Bu temelden yola çıkarak 4 jenerik stratejinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu jenerik
stratejiler Şekil 3.9’da yer almaktadır.
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Rekabet avantajı
Yegânelik (uniqueness)

Rekabet vizyonu
Dar
Vizyon
Geniş
(niş)
vizyon

Maliyet

Maliyet Liderliği

Farklılaştırma

Cost Leadership

Differentiation

Odaklanmış
Maliyet Liderliği

Odaklanmış
Farklılaştırma

Focused Cost
Leadership

Focused
Differentiation

Şekil 3.9: Dört jenerik strateji [6]

Maliyet liderliği stratejisi; ürün/hizmetleri, müşterilerin beklentilerini karşılayacak
şekilde, rakiplere oranla en düşük maliyetle üretmeyi amaçlar. Maliyet liderliğinde
çeşitlendirme, maliyetlerin izin verdiği ölçüde gerçekleştirilebilir.
Maliyet liderliği stratejisi uygulayan şirketler, genellikle ölçekte verimlilik sağlayacak
çözümlere (makina, robot, montaj hattı, hammadde değişimi, vb.), sıkı maliyet ve
genel üretim giderleri tedbirlerine, servis, satış ağı ve ArGe birimlerinde maliyet
minimizasyonlarına odaklanmaktadır.
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Standartt kalite sevitesindeki daha ucuz hammaddeleri
bulmak, tedarikçilerle sıkı işbirliği ve denetim ilişkisi

Kullanımı kolay üretim teknolojileri
Üretim sürecindeki maliyetleri kısıcı teknolojiler

Çalışan etkinliğini ve verimliliğini arttırıcı eğitim
programları, maliyet azaltıcı yeni politikalar, vb.

Verimlilik arttırıcı Yönetim Bilgi Sistemleri
Genel giderleri azaltmak için yalın org., vb.

KÂR MARJI

Geridönüşleri, arızaları azaltmak için
verimli ve doğru ürün enstalasyonları

Küçük ama çok iyi eğitimli satış ekibi,
ölçeği yakalayacak fiyatlandırma

Düşük maliyetli nakliyat alternatiflerini
araştırma
Ölçek ekonomisi, hat dengeleme, vb.
gibi operasyonel faaliyetler

ERP, Elektronik Satınalma süreçleri
gibi maliyet dostu lojistik yöntemleri

Şekil 3.10: Değer Zincirinde Maliyet Liderliği Stratejisi için örnek faaliyetler[6]

Maliyet liderliği stratejisinin dezavantajları şunlardır:
•

Düşük maliyetli üretim ekipmanları, rakiplerin teknolojik yenilemeleri sonucunda
eskiyebilirler. Rakip yeni teknoloji sayesinde daha da düşük maliyete üretebilir.

•

Maliyet liderliğine çok odaklanma (Odaklanmış maliyet liderliği –Şekil 3.9)
şirketin müşterinin değişen ihtiyaçlarının ve rakiplerin stratejik adımlarının farkına
zamanında varamamasını sağlayabilir.

•

Rakipler bazen maliyet lideri şirketin nasıl düşük maliyetle ürettiğini öğrenebilir
ve aynı yöntemleri uygular. Bu durumda maliyet liderinin müşteriye ek bir değer
yaratması gerekir. Bu durumda ya fiyatları daha da düşürecektir ya da fiyatı
koruyarak ürüne yeni katma değer ekleyecektir. Şirketlerin fiyatları çok
düşürmesi,

müşterilerin

uygun

fiyat

kavramının

bir

daha

feriye

döndürülemeyecek şekilde değişmesine yol açmaktadır. Bu da gelecekte
yapılacak fiyat ayarlamalarında (zamlarında) şirketin eskiye göre daha az
satmasına ve zararlara uğramasına yol açar.
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Farklılaştırma

stratejisi

ise,

müşterinin

gözünde

diğer

rakiplerin

ürün/hizmetlerinden farklılık yaratan önemli ürün/hizmetler sağlamayı amaçlar.
Farklılaştırmada, şirket ürün/hizmetlerin özelliklerini, maliyetleri gözetmeksizin,
sürekli yenilemeye ve iyileştirmeye çalışır.

En kaliteli hammadde ve yedek parça kullanımı

Temel konuların araştırmalarında mükemmeleşme
Yüksek çeşitlendirmeli ürünlerin üretimi sağlayacak
üretim teknolojileri

Teşvikli ücret sistemleri, mükemmel çalışan eğitimi,
nesnel ölçütlerden çok öznel performans ölçütlerinin
kullanılması

Müşterilerin tercihlerini daha iyi algılamayı sağlayacak
Yönetim Bilgi Sistemleri, bütün yapının yüksek kalitede
ürün/hizmet üretilmesine odaklanan şekilde kurulması

KÂR MARJI

Başarılı ürün enstalasyonları için
sürekli bayi eğitimi yapılması
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Satış sözleşmelerinde çok uygun vade
koşulları sağlama
Hızlı ve zamanında işleyen bir siparilş
almadan ürün teslimatına süreci
tasarımı
Müşterinin ihtiyaçlarına çabuk karşılık
verecek operasyonel sistemler

Yüksek ürün kalitesini sağlayan,
ürünlere gelen zararların minimize
edilmesi

Şekil 3.11: Değer Zincirinde Farklılaştırma Stratejisi için örnek faaliyetler

Farklılaştırma stratejisinin dezavantajları şunlardır:
•

Tüketiciler, farklılaştırma yapna firma ile maliyet lideri arasındaki fiyat farkının
çok fazla olduğunu düşünebilir. Şirket müşterinin beklentilerini de aşan
ürün/hizmetler

sağlayabilir

ancak

bu

durumda

şirket

hep

müşterilerin

beklentilerini aşmayan ama karşılayan rakiplerine karşı savunmasız kalacaktır.
•

Müşteriler ürün/hizmeti öğrendikçe farklı özelliklerin marjinal faydası gittikçe
düşmektedir. Bu fayda düştükçe tüketici yüksek fiyatları bu farklı özellikler için
artık ödemek istememektedir.
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Odaklanma stratejileri ise, belirli bir müşteri segmenti için (dar rekabet vizyonu)
ürün/hizmet sağlama faaliyetlerini kapsamaktadır. Niş üreticiler bu stratejilerin en
klasik uygulayıcılarıdır. Bu stratejilerle şirket bütün endüstri ile rekabete girmez,
daha sınırlı bir coğrafyada ya da daha sınırlı hedef kitlesi içerisinde rekabet eder.
Niş şirketler, kitlesel pazarda rekabet eden büyük şirketlerin daha ufak bir segmentin
daha

özelleşmiş

ihtiyaçlarını

karşılayacak

kadar

esnek

olamamalarından

faydalanırlar. Bu niş şirketler, hedef kitlelerine değeri aynı temel iki stratejiyle
götürürler. Maliyet liderliği veya farklılaşma. Tabii bu stratejiler daha dar rekabet
vizyonu çerçevesinde şekillendirilir.
Odaklanmış maliyet liderliği ,

özellikle müşterilerine daha hızlı ve daha ucuz

servis sağlamayı hedefleyen şirketlerin seçtiği stratejilerdir. Operasyonel süreçleri
birim maliyeti azaltmak doğrultusunda yapılandırırlar. Örneğin tek tip yemek çıkartıp,
şirketlerin dışarda yemek yiyen çalışanlarına ucuza öğle yemeği sunan restoranlar
bu stratejiyi uygulayanlara gündelik hayattan bir örnektir. Bu restoranlar amaçları
ucuza, sağlıklı ev yemeği yemek olan kitleye hitap etmektedir. Menüden yemek
seçip yemek isteyen çalışanlar buraya gelmeyecektir. Onlar bu farklılaştırmayı
sağlamak için daha yüksek maliyetle çalışan restoranları ve daha yüksek hesaplar
ödemeyi tercih edeceklerdir. Maliyet lideri restoranlar ise bütün operasyonlarını
(hammadde temin, yemek yapma,vb.) yüksek ölçekte ama tek tip çıktı düenlediği
için birim maliyette verimliliği sağlamaktadır.
Odaklanmış farklılaştırma,

Bu şirketler ise belirli bir müşteri segmentine hitap

eden onların değişik ihtiyaçlarını (daha çok özel) karşılamaya yönelik şirketlerin
tercih ettiği stratetejidir. Kişisel bakım ürünleri, niş tasarımlı ev aletleri, likörlü
çikolata, cevizli ekmek, kürk gibi belirli bir hayat standardında yaşayan kişilere daha
özelleşmiş ve maliyetli üretim süreçleri isteyen ürünlerin üreticileri bu stratejinin
uygulayıcılarıdır. Örneğin TV artık kitlesel bir üründür ve pazarda kitlesel pazara
hitap eden ve onların ekran boyutu, elektronik kolaylık, ses düzeni gibi

farklı

ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan büyük üreticiler vardır. Bunlar daha sınırlı sayıdaki
modellerini yüksek ölçekte üretip birim maliyette lider olmayı hedeflerler. Ancak
Bang&Olufsen gibi TV markaları, zengin kesimin değişik tasarım ihtiyaçlarını
karşılamaya odaklanan niş bir üreticidir. Şirket, tüm dünyada kitlesel pazardaki
üreticilerin sunduğu görüntü, ses gibi temel teknolojilerin üstüne onların mevcut
ölçeğe çalışan üretim süreçlerinde üretemeyeceği değişik tasarım estetiğini koyarak
diğer şirketlerden farklılaşmıştır.
Odaklanma stratejilerinin genel anlamdaki maliyet liderliği ve farklılaştırma
stratejilerinin dezavantajlarına ek olarak 3 tane dezavantajı bulunmaktadır:
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•

Bir rakip çıkıp da odaklanmış şirketin segmentinin içerisinde daha da ufak bir
segment tanımlayıp bu segmenti hedefleyebilir. Böylece yeni bir odak vardır ve
eski şirket odağın dışındadır. Yeni odağa daha iyi hitap etmek için eski şirketin
değişim geçirmesi gerekmektedir.

•

Kitlesel pazara hitap eden bir şirket, daha kârlı olabilmek için strateji değiştirip
hedef kitlesini belirli bir segmente düşürebilir. Geniş bir marka güvenine ve
tanınırlığına sahip bu şirket odaklanmış şirketin segmentine girmesi halinde
odaklanmış şirket riskle karşı karşıya kalır.

•

Zamanla dar segmentteki müşterilerin ihtiyaçları geniş kitledeki müşterilerin
ihtiyaçlarına yakınsayarak benzeşebilir. Bu durumda odaklanma stratejisi ya
daraltılmalı ya da terk edilmelidir.

Bu 4 jenerik stratejiye ek olarak maliyet liderliği ve farklılaşmayı beraber uygulamayı
hedefleyen 5. strateji de tanımlanmıştır. Buna hibrit strateji de diyebiliriz. Genellikle
küresel pazarda rekabet eden çok büyük firmalar tek bir strateji izlemenin risklerini
almayıp entegre hibrit stratejiyi uygulamayı tercih etmektedir. Çünkü küresel
dünyanın değişik coğrafyaları farklı stratejileri ödüllendirmektedir. Hibrit strateji
uygulayanlar, dış çevredeki değişen eğilimlere daha çabuk adapte olmak, yeni
yetkinlere çabucak sahip olmak avantajlarından faydalanırlar.
Hibrit stratejiyi uygulayan firmalar tüketicilere hem farklı ürün nitelikleri sunmak hem
de bunları rekabetçi olacak maliyette sunmayı istemektedir. Sonuçta ortaya ne tam
farklılaştırma uygulayan şirketlerin ürünleri kadar farklılaşmış ne de maliyet
liderlerinin maliyetleri kadar ucuz ürünler çıkmaktadır. Ortaya bunların arasındaki
yerlere konumlanan ürün/hizmetler çıkmaktadır. Bu stratejiyi uygulamak için
şirketlerin organizasyonel süreçlerini esnekliğini arttırması şarttır. Bu stratejik
esneklik için üç temel yaklaşım vardır:
•

Esnek Üretim Sistemleri (FMS): Olabildiğince otomasyon teknolojilerini
kullanan, bilgisayar kontrollü süreçleridir. Bu esnek süreçler istenen esnek
miktarlarda ürünü, minimum maliyetle çıkartmayı hedefler. Bu sistemlerde ürün
mdoel değişiklikleri de daha az maliyetle, daha çabuk yapılabilmekte ve şirketin
pazara müşterilerin beklentilerine göre farklılaşan ürünleri kısa zamanda
çıkarabilmelerini sağlamaktadır

•

Şirketler-arası Bilgi Ağları: Yeni bilgi teknolojileri, üreticileri tedarikçileri,
dağıtıcıları ve müşterilerini bir ağda buluşturmayı sağlamaktadır. Bu ağ bilginin
değer zincirinde daha çabuk dolaşmasını sağlamakta, gereksiz duplike işleri
engellemekte ve ortaya sonuçta talepleri karşılayan,esnek süreçler ortaya
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çıkarmaktadır. Günümüzde bu ağlar sayesinde müşterinin sipariş, spesifikasyon
bilgileri dağıtıcıya ve üreticiye gitmekte, dağıtıcı dağıtım planını bu ağda
yapmakta,

üretici

üretim

planını,

kaynak

planlamasını

yapmakta

ve

tedarikçilerine üretim planı ve ürün bilgilerini bu ağdan geçmektedir. Üretim
ortamındaki siparişler tüm zincir tarafından online izlenebilmekte ve sistemler bu
bilgiyi kullananın istediği şekilde elektronik ortamda raporlayabilmektedir. Bilginin
online paylaşılması maliyetleri düşürmekte, üretim ve pazara sürme sürelerini
kısaltmakta, verimliliği arttırmaktadır. Ağda bilgi değişimi esasına dayanan bu
sistemlere örnek CADD(Computer Aided Design and Development), CMI
(Computer Integrated Manufacturing) ve EDI (Electronic Data Integratıon)
sistemlerini gösterebiliriz. Hatta sipariş, üretim planlama, tedarik planlama,
tasarım, üretim gibi süreçlerinin yanında satış ve satış sonrası servis süreçleri de
bu ağda yapılmaktadır. Artık bir makina üreticisi müşterinin sorunlarına fabrikaya
gitmeden online görüntülü cevap verebilmekte, kurulan işletmeden işletmeye
(B2B) online pazaryerlerinde hammadde, yarımamûl, yedek parça ve nihayet
mamûl satışı yapılabilmektedir. Bu ağda alıcılar satıcılarla aynı ortamda pazarlık
yapabilmektedir.
•

Toplam Kalite Yönetim Sistemleri: Bu sistemler bütün kuruluşun tüm temel ve
destek süreçlerinin müşterilerin beklentilerine odaklanmasını sağlamayı amaçlar.
Bir yandan prosedürel çalışmalarla çıktı kalitesinde yüksek standartlar
sağlanmakta, çeşitli katılımcı ve yaratıcı metotlarla daha verimli faaliyetler
geliştirerek sürekli gelişme hedeflenmektedir. Bu gelişme hem maliyet azaltıcı
hem de kalite arttırıcı yöndedir.

Bu hibrit stratejinin en büyük dezavantajı, doğasında olduğu üzere bir stratejik
üstünlüğe odaklanmamış olmasıdır. Müşteri gözünde ne maliyet lideri ne de farklı bir
şirket olmadığından ortada sıkışma denilen imaj tehlikesinle karşı karşıyadır. Bu
şirketlerin ortalama üstü kârlar elde edebilmesi için pazarın da ne o ne o üreticileri
tercih ediyor olması gerekir. Bu yüzden stratejiyi belirlemeden önce pazarın
şartlarını incelemek çok önemlidir.
3.3.2.4. Hedefler
Hedefler stratejilerin gerçekleştirebilmesi için bir defada veya adım adım ulaşılması
gereken faaliyet ve sonuçları tanımlar. Şirket hedefleri ancak,
•

Gerçekçi ve mevcut kaynakların etkin kullanımı ile ulaşılabilirse,

•

Hedefe ulaşma yolları ile birlikte tariflenmişse,
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•

Bu hedef şirket açısından önceliklendirilmişse,

•

Finansal kaygılarla hedeften vazgeçilmeyecekse,

•

Herkes üzerinde mutabıksa ve destekliyorsa,

hedef olabilirler. Eğer belirlenen hedefler,
•

Gerçekleştirilme yolları belirsizse,

•

Gerçekleştirilmesi imkansızsa,

•

Finansal sebeplerden iptal edilecekse,

•

Çok kolay gerçekleştirilebilecekse,

•

Üzerlerinde mutabık kalınmadıysa,

•

Sadece bir iyi niyet ifadesiyse,

hedef olamazlar.
Hedefler belirlenirken şu sorular sorulmalıdır:
•

Bu sene neleri başarmamız isteniyor?

•

Bu beklentiler öncelik vermemiz ve geliştirmemiz gereken alanları
kapsıyor mu?

•

Bunları gerçekleştirmek için ne yapabiliriz ?

•

Organizasyonun başka hangi bölümleri ile hedeflerimiz ortak ? Birbiriyle
bağlantılı bölümlerin hedefleri çatışıyor mu?

•

Bu sene yapacaklarımız uzun dönemde şirket hedeflerine ulaşmamızı
sağlıyor mu?

•

Gelişmeleri hangi ölçütlere göre ölçeceğiz ? Hedef ne ?

•

Hedefimize ne zaman ulaşacağız ?

•

Bu hedeflerden herhangi birine ulaşamamanın sonuçları net olarak
biliniyor mu?

Şirket hedefleri ancak şirket çapında paylaşılırsa verimli olabilir ve sağlanabilir. Bu
nedenle şirket hedefleri, departman hedefleri, proje hedefleri, takım hedefleri,
çalışan hedeflerine indirilerek hedeflerin tutturulması çalışanın, projenin veya
takımın performansı ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda bütün çalışmalarda, çalışmanın
hedeflerini ve hangi stratejilere hizmet ettiğini bilmek çalışanları da pozitif olarak
motive edecektir.
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YUKARIDAN

STRATEJİK
HEDEFLERİN
YILLIK İŞ PLANLARINA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

PAYLAŞILMIŞ HEDEFLER

AŞAĞIDAN
YUKARIYA

BÜTÜN ŞİRKET ÇAPINDA
KATILIMIN SAĞLANMASI

Şekil 3.12 : Hedeflerin Yayılımı

3.3.2.5. Politikalar
Politikalar, stratejileri destekleyici, uygulamaları yönlendirici kabullerdir. Politikalar
başta karar vericiler olmak üzere bütün şirket çalışanlarına kararlarda ve
çalışmalarda rehberlik eden ilkeler dizisidir. Bu ilkeler, yöneticilere alacakları
kararlarda ve yapacakları faaliyetlerde yol gösterir., belirlenmiş amaçlara ulaşmak
için genel bir plan oluşturur. Örneğin “Enflasyon arttığı zaman zam yapmadan evvel
vadeleri kısalt, peşin alımı destekle, stokları nakite çevir” gibi ifadeler klasik bir
politika ifadesidir. Politikalar bilginin, tecrübenin gelecekte verilecek kararlarda daha
az hata yapma, önlem alma, çabuk karar verme gibi faydalara çevrilmesini teşvik
etmektedir.
Politikalar, kurallarla karıştırılmamalıdır. Kurallar anayasalardır, sınırları nettir ve
uygulanması şarttır. “Çalışma saatleri 08:00-17:30’dur” gibi. Ancak politikalar
ilkelerdir ve rehberlik görevi görür. “ Aynı hammadde için en az üç ayrı tedarikçi ile
çalış.” gibi.
Strateji ve politika da birbirlerine çok karıştırılan kavramlardır. Çünkü stratejiler ve
politikalar aynı yer ve zamanda birarada bulunabilirler. Mesela bir şirketin yeni ürün
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geliştirme politikası, bayi ağı denetim politikası şirketin pazarlama stratejisinin birer
parçası olabilirler. Bu açıdan politikalara “gelenek haline gelmiş stratejiler” de
denebilir. Ancak temel farklılık; politikalar işletmenin uymayı arzu ettiği prensipleri
belirtirken, strateji amaçları ve arzu edilen bu prensipleri yerine getirmede
kullanılacak
Örnek olarak,
İnsan Kaynakları Stratejisi ile ilgili Politikalar
- İşe alma politikası
- Ücret politikası
- Rotasyon politikası
- Eğitim politikası
-…
Pazarlama Stratejisi ile ilgili Politikalar
- Yayılım politikaları
- Reklam politikaları
- Fiyatlandırma politikaları
- Pazar çeşitlendirme politikası

-…

Politikaların faydaları;
•

Tekrar tekrar karar almayı önler

•

Objektifliği ve tutarlılığı sağlar

•

Yöneticilerin davranışlarını tahmin edilebilir kılar ve yetki devrini
kolaylaştırır.

•

Yöneticiyi inisiyatif kullanmaya yöneltir.

•

Kurumsallaşmayı temin eder.

Buna karşılık stratejilerin faydaları*;

*

Politikalar ile farkın daha iyi anlaşılması için bu bölümde alt alta yazmanın daha faydalı
olacağı düşüncesi ile stratejilerin faydaları politikalar alt başlığında ele alınmaktadır.
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•

İşletmenin çevreye uyumunu ve dolayısıyla uzun dönemli yaşayabilirliğini
sağlar.

•

Herşeyden önce önce çevreyi değerlendirme ve geleceği tahmin etme
imkânı verir.

•

İşletmeye kendi kendini değerlendirme imkânı verir.

•

İşletme içinde bir bütün olarak ortak amaca yönelme ve tutarlılık sağlar.

•

Yönetimin kalitesini arttırır.

•

Faaliyetleri belirli bir yöne sevkeder ve planlar için bir çerçeve oluşturur.

3.3.3. Strateji Uygulama
Stratejilerin uygulanması, geniş çapta orta kademe yönetimiyle paylaşılan ve hatta
alt kademelere kadar yayılan bir şekilde tepe yönetiminin sorumluluğunun bir
parçasıdır.
Strateji geliştirildikten ve stratejik plânlar hazırlandıktan sonra yapılması gereken ilk
faaliyet, stratejilerin başarıyla uygulanabilmesi için organize edilmesidir. Sadece
stratejik plânlama için değil, yönetimin her kademesindeki faaliyetler için
organizasyon gereklidir. İşletmelerde yapı, stratejiyi takip eder ve uygulamaya en iyi
hizmeti sunar. Bunun için kullanılan örgüt yapısı (fonksiyonel veya mamul esasına
göre

bölümleme

gibi),

merkezileşme

veya

ademi

merkezileşme

derecesi,

yöneticilerin yetki ve sorumlulukları, seçilen stratejiye göre düzenlenmelidir.
Diğer taraftan alt bölümlerin strateji ve politikaları, uygulamaya yönelik programlar
ve bütçelerin hazırlanması yine bu safhada yerine getirilmesi gereken faaliyetler
arasında sayılabilir. Bütün bunların yerine getirilmesinde işletmenin kullanabileceği
bilgi ve verilerin toplanması ve akışının sağlanması kilit bir önemi haizdir. Kontrol
ve haberleşme yapısının kurulması hayati bir önem taşır. Gayri resmî bilgi sistemi
bir bütünlük içinde ele alınmalıdır.
Stratejilerin başarıyla uygulanmasında önemle üzerinde durulması gereken bir
başka konu da örgüt kültürüdür. Geliştirilen stratejiler doğrultusunda örgüt
kültürünün

gözden

geçirilmesi,

yeni

istikametlere

göre

ortak

değerlerin

oluşturulması, bir bütün olarak örgütü harekete geçirecek ve dolayısıyla başarıyı
artıracaktır.
Bir stratejinin formüle edilmesi fiili olarak gerçekleşeceği garantisini taşımaz.
Tasarlanmış stratejilerin gerçekleşen stratejilere dönüştürme prosesi; strateji
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uygulamasının en kritik unsurları olan; entegrasyon, organizasyon yapısı (kuruluş
yapısı), kontroller ve liderlik, dört elemanı dikkate alınmalıdır.
3.3.3.1. Entegrasyon
Bir stratejinin tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için, birçok entegrasyon çeşidinin
oluşturulması gerekir. Entegrasyon şekillerinden birisi tek bir teşkilat ismi altında ki
elemanların entegrasyonudur. Örneğin; kuruluşa tasarlanmış stratejiyi yürütmek için
gerekli vasıf ve deneyimlere sahip personel istihdam edilmesidir. Kuruluşun
sistemlerinin bu kalite ve vasıf ve tecrübeleri uygun bir biçimde kullanacak tarzda
mevcut olmasıdır. Başka entegrasyon şekli, birçok kurum ve kuruluşlarla olan
bağlantıdır. Bu fonksiyonların işletmenin içine, işletmenin kurumlara ve uluslararası
işletmelerin çok uluslu bir kuruma bağlantı yapılmasını da içine alır.
3.3.3.2. Örgüt İçi Stratejik Uyum Öğelerinin Karşılaştırılması
En ikna edici strateji uygulanabilir olan stratejidir. Uygulama ile ilgili konular, strateji
formülasyonu prosesi esnasında dikkate alınmalıdır. Askeri bir istila planında
birliklerin lojistik destek zincirinin üzerinde durulmamış ise o plan işe yaramaz bir
plandır. Benzer şekilde, iş dünyasında da, stratejilerin pek çoğu, seçilen strateji ile
kuruluşun yapısı, ödül sistemleri ve kapasitesi arasında bir tutarlılık olmaması
yüzünden başarısızlıkla karşılaşırlar.
1977'nin ilk aylarında, Mc Kinsey and Company; önde gelen bir müşavirlik firması,
şirketlerin stratejilerini nasıl uygulamaları ve daha yaygın bir kuruluş etkinliğinin nasıl
sağlanması gerektiği hususunda nasıl organize olunması gerektiğini incelemak
üzere geçici bir işbirliği ekibi kurmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve
Avrupa'daki İşletme Fakültelerini yapılan ziyaretler yanında pek çok başarılı
firmalara da gidilmiş, tecrübe ve bilgileri ile dünya çapında tanınmış danışmanlar ve
müşteri idarecilerle konu ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Mc Kinsey and Company'nin bu
gayretlerinin sonucunda, 7-S olarak bilinen yapı geliştirilmiştir. Bu yapının altının
çizilmesi gereken tezi başarılı yöneticilerin etkin bir uygulamanın pek çok faktörlerle
tutarlı bir ilişki içinde olması gerektiğini idrak etmek zorunda olduklarıdır.
7-S Yapısı; tabiatı itibarı ile karmaşık ve güç bir prosesin incelemesini basite
indirgemek için geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu yapı dört önemli fikir ihtiva etmektedir.
1. Faktörlerin çeşitliliği ve çokluğu bir kuruluşun değişim ve uygun değişim modu
kabiliyeti üzerinde etkisi bulunmaktadır. Yapı ve stratejinin ötesinde, beş tane daha
başka faktör bulunmaktadır. 7-S yapısı kuruluşların analiz edilmesi ve bunların
yönetilebilir kısımlara ayrılmasına ilişkin karmaşayı kabul etmektedir.
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2. Bu yedi değişken birbiri ile bağıntılı olup, bir faktör üzerinde önemli bir çalışma
yaparken, diğerleri üzerinde çalışma yapmamanın güç ve hatta gücün ötesinde
imkansız olduğu görülmektedir.
3. Dikkatle hazırlanmış pek çok stratejiler idarecilerin S'lerden pek çoğuna gereken
dikkati göstermediklerinden başarıya ulaşamamaktadırlar. Askerlikte de olduğu gibi,
lojistik bir dar boğaz gayet iyi hazırlanmış bir stratejinin yıkılmasına neden olabilir.
Uygun olmayan sistemler veya eğitim düzeyi yeterli olmayan personel en iyi
hazırlanmış planların etkisiz kalmasına sebebiyet verebilir.
4. Bu yedi faktörden hangisinin belirli bir kuruluşun, belirli bir zaman içinde,
değişiminde en önemli faktör olacağı kesin belli değildir. Kimi zaman en kritik faktör
strateji olabilir, veya kimi zaman kritik faktör sistem veya yapı olabilir.
Yapı: Kimin kime bağlı olduğu ve görevlerin nasıl dağıtıldığı ve birleştirildiğini
gösteren organizasyon şeması ve bunlara ilişkin bilgiler
Sistemler: Bir kuruluşun günlük bazda nasıl çalıştığını gösteren prosesler ve iş
akışları (örneğin, enformasyon sistemleri, sermaye ve bütçe sistemleri, imalat
prosesleri, kalite kontrol sistemleri ve performans ölçüm sistemleri).
Yönetim Biçimi: İdareciler toplu olarak vakit geçirirken ve dikkatlerini kullanırken
hangi tarzın ve yolun uygun ve önemli olduğunu düşünmektedirler ve sembolik
davranış biçimlerini nasıl sergilemektedirler. Yönetimin söylediklerinden çok
yaptıkları (davranış biçimleri) daha önemlidir.
Çalışanlar: Şirketler yöneticilerin geliştirilmesi prosesini teşvik etmek ve yönetim
kadrosunun temel değerlerinin biçimlendirilmesin! sağlamak hususunda yaptıklarıyla
ilgili bir öğedir. Örgüt içerisinde yer alan insanların niteliklerini ifade eder.
Ortak Değerler: Örgütün basit amaçlarının ötesinde çalışanların çoğunluğu
tarafından paylaşılan ortak düşünce, duygu ve inançlardır.
Kabiliyetler: İşletmenin bir bütün olarak sahip olduğu güçtür.
Strateji ve yapı dışındaki faktörlerin de arasındaki tutarlılığın önemini göstermek için,
strateji değişikliği yapan bir firmayı ele alalım. Bu firma tek ürün-piyasaya
odaklanmış stratejisini büyüme stratejisine dönüştürmüştür. Bu stratejinin başarılı bir
şekilde uygulanabilmesi için yapısal değişikliklerin ötesinde değişikliklerin yapılması
gerekecektir. Merkeziyetçi fonksiyon yapısından merkeziyetçi olmayan bölümsel
yapıya geçişten daha fazla gerekler söz konusu olacaktır. Bu değişikliklere:
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• Farklı operasyonlar için daha fazla otonomi sağlamak üzere kurum seviyesinde
daha az otoriter bir yönetim tarzı (mevcut durumda otoriter bir yönetim tarzı olduğu
var sayılmaktadır),
• Kurumun işletme portföyünün yönetimi ile ilgili mali ve işletme safhalarını analiz
edip değerlendirebilecek daha büyük beceri sahibi destek personeli,
• Performansın yükseltilmesinde yöneticileri sorumlu ve güvenilir hale getirecek,
motivasyonlarını sağlayacak ödül sisteminin kurulması veya var olan sistemin
geliştirilmesi örnekleri verilebilir.
3.3.3.3. Organizasyon Yapısı
Strateji uygulaması, iletişim kanallarının tüm teşkilat içinde açık olmasını gerektirir.
Ki böylece sorumlulukları tanımı yapılır, ve yetki havale edilebilir hale gelir. Bu
koşullar kapsamında yöneticiler teşkilatın yapısını tesis ederler.
Şekil, rekabet avantajı sağlama yöntemleri ile ilgili tanımlanmış; yapısal boyutların
anahtar tarif ve özelliklerini özetlemektedir. Tablodan, rakip avantajın üçüncü şekli hızlı yanıt- ile strateji boyutları arasındaki ilişkinin tutarlı bir şekilde karakterize
edilmesinin zor olduğu çıkarılabilir. Örneğin, bir hızlı yanıt stratejisinin başarılı bir
şekilde

uygulanması,

gerekli

entegrasyonu

sağlamak

açısından,

imalat

faaliyetlerinin büyük çapta merkezileştirilmesini gerektirebilir. Bununla birlikte,
pazarlama faaliyetlerinin pazar şartlanndaki ve tüketici tercihlerindeki değişikliklere
süratle cevap verebilmesi için büyük çapta merkeziyetçilikten sıyrılması lazımdır.
Benzer şekilde, üretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak için oldukça yüksek
resmileştirme kapsamındaki imalat faaliyetleri muhtemelen gerekli olabilecektir.
Bununla beraber, mahalli pazar şartlarına süratle adapte olması için gayri resmi
pazarlama faaliyetleri gerekli olacaktır. Bu nedenlerle, bu rakip avantaj formu ile
yapısal boyutlar arasındaki ilişkiler en uygun biçimde "karışık" olarak tanımlanabilir.
3.3.3.5. Yapısal Boyutların Strateji Formülasyonuna Etkileri
İşletmeler stratejilerine uygun olarak, teşkilatının çerçevesi dahilinde görev
dağılımlarını, bilgi akışını yetki ve sorumlulukları belirler. Aslında bu çift taraflı bir
ilişkidir, mevcut yapının da strateji formülasyonu safhasında önemli rolleri vardır.
Örneğin, bir firmanın yapısı tamamlandıktan sonra, bunun değiştirilmesi çok zor ve
pahalıdır. (Miller ve Friesen, 1980) Bu nedenle stratejinin yapısal unsurları dikkate
almaksızın formüle edilmesi mümkün değildir.
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Bir kuruluşun yapısal boyutlan bir firmanın performansını, strateji formülasyon
prosesini ve günlük operasyonlarını büyük ölçüde etkiler. Bir firmanın yapısı, onun
stratejisinde ve pazarda başarıyla rekabet etme kapasitesinde kilit rol oynayabilir.
Örneğin, Union Pacific gibi pek çok firma, hiyerarşi ile ilgili seviye sayılarında (veya
düşey farklılık derecesi) bir azalma olduğu zaman,daha yüksek esneklik, ve müşteri
taleplerine daha süratli yanıt verilebilmesi gibi bir çok faydalar sağlamışlardır. ( Dess
ve Miller, 1993)
Bir başka işletme de, kurum politikalarının ve prosüdürlerinin (bir formalizasyon
ölçüsü) sayısını azaltmak suretiyle göze batan kalite unsuru ve müşteri hizmeti
üzerine daha iyi bir şekilde yönelebil mistir. Bu onların geçici iş gücü kapasitesini
azaltırken satışlarım artırmalarına yardımcı olmuştur.
Kendi kendini yöneten ekipler aracılığıyla(merkeziyetçilikten artarak uzaklaşmanın
bir yöntemi), General Mills'in verimliliğini yükseltilmiş, Federal Express'in hizmet
faaliyetlerindeki hatalarını ortadan kaldırılmış ve Ford Motor Company'nin
ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması için gerekli olan süre düşürülmüştür.
3.3.3.6. Yapı Tipleri: Strateji Bağlantıları
Kuruluşların büyük çoğunluğu çok küçükten başlarlar ve sonra ya kaybolup gideler
ya da küçük olarak yaşamaya devam ederler. Hayatta kalmayı ve muvaffak olmayı
başaran bu bir avuç küçük kuruluş faaliyetlerinin genel uygulama alanını
fazlalaştırmak için tasarımlanmış stratejiler üzerine dayanmakta ve diğer ürün
piyasası bölgelerine girmeyi ön planda tutmaktadır. Teşkilatla ilgili büyüme, firmanın
artan cesareti ve değişikliklerini kontrol ve koordine etmek hususunda üst
yöneticilere ek baskılar yüklenmektedir. En uygun tipteki teşkilat yapısı bir firmanın
tabiatı ve büyüme isteğine bağlıdır.
Sadece çok dar ürün-piyasası kullanım alanı olan küçük firmalar basit bir yapıyı
kabul edip bunu koruyacaklardır. Bir firma genel gelirleri büyümeye başlar ve düşey
entegrasyon içine dahil olursa, fonksiyonel (işlevsel) bir yapı daha uygun hale gelir.
Eğer bir firma ürün piyasasının kullanım alanını alakasız bölgelere genişletecek
olursa, bu durumda genellikle işletmelerini merkeziyetçiliğe bir son verecek ve
bölümsel bir yapıyı kabullenecektir. Bölümsel yapıların en iyi bilinen iki değişkenleri
(SİB) Stratejik İşletme Birimi ve holding şirket yapısıdır. Matris tip |yapı; hem
fonksiyonel (işlevsel)-bölge uzmanlığı ve hem de ürün hatlarının karşısında ki
koordinasyon ihtiyacını ilgilendiren kuruluşla ilgili kendine özgü "kontenjanlara
(beklenmeyen~haller) "hitap etmek üzere dizayn edilmiş bulunmakladır.
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Firmalar yabancı pazarlara girmeye başladıkça, uluslararası bölüm, dünya ürünler
bölümü veya dünya matris yapısı gibi muhtelif tipteki yapısal düzenlemelerden birini
kullanmaya başlayacaklardır.

Son olarak, firmaların büyük çoğunluğu

içinde

bunları özel stratejik istikametine uygunluk sağlayacak yukarıda bahsedilen kuruluş
yapı

tiplerini

birbirine

karıştırılan

kombinasyon

yapılan

üzerine

dayanmış

bulunmaktadır.
Basit Yapı:
Basit yapı en eski kuruluş şekillerinden biridir. 1800'lü yıllarda tüm hakimiyeti
kendilerinde toplamayı tercih eden sahipleri tarafından yönetilen şirketler genellikle
basit yapıyı kullanmışlardır. Bu kuruluşlar genellikle tek bir veya oldukça dar bir ürün
hattı ile sınırlı kapasitedeydiler. Bu dar bir ürün hattına sahip yapıda yöneticiler tüm
önemli kararlan doğrudan kendileri almaktaydılar. İş sahipleri tüm faaliyetlerin kendi
hakimiyetlerinde yürütülmesini istemekte, çalışanlar ise iş sahibi karakterinin bir
uzantısını temsil etmekteydiler.
Basit bir yapı yeni bir işletme kurulurken oluşmaktadır. Bu yapı, görevlerin
koordinasyonu doğrudan denetim ile yapıldığından oldukça gayri resmi bir
konumdadır. Karar verme organı tamamen merkezi bir haldedir. Görevlerin
ihtisaslaşması çok sınırlıdır (çok az miktarda bir karmaşa hali); Az sayıda kaide ve
kurallar düşük seviyeli bir resmileştirme konumu mevcuttur. Ve enformasyon
sistemleri istenen düzeyde değildir. Üst yönetici olan kimse veya sahip yönetici her
ne kadar işletmenin tüm safhalarıyla genel olarak kendisi ilgilenmekte ise de, bir
müdür

umumiyetle

günlük

işleri

yönetmek

hususunda

idari

katkıda

bulunmaktadır.(Miles, 1989)
Basit yapılara sahip bulunan firmalar genel olarak oldukça yüksek rekabet gücü olan
firmalardan teşekkül eden sanayiler içinde rekabeti sürdürmektedir. Yoğun rekabet
genel olarak kar potansiyelini tahdit eder ve zararları arttırır. Tesis ve teçhizatta
olduğu kadar araştırma ve geliştirmedeki nispeten düşük yatırım giriş ve çıkış
bariyerlerini düşük tutar. Böylece, firmalar umumiyetle yoğun bir fiyat bazlı rekabet
baskısı ve pazar payı dengesizliği yaratarak pazara nispi bir kolaylıkla girerler ve
çıkarlar. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde son 25-30 senelik geçen süre
içinde ortaya çıkan önemli demografik değişiklikler fast food müesseselerinin
üremesine yol açmıştır. Genellikle daha küçük ve zayıf olan rakipler, alıcılar
(müşteriler) veya tedarikçiler üzerinde çok küçük bir kontrola sahip bulunmaktadır.
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Böylece, yoğun fiyat rekabeti ve istikrarsız talep genellikle onların işleri bırakmaları
yönünde zorlamaktadır. (Dess ve Miller, 1993)
Basit yapının en önde gelen avantajı esnekliğe sahip olmasıdır. Ölçeğin küçük
olması ve ağır merkeziyetçilik nedeniyle, basit yapıya sahip bulunan bir şirket, pazar
fırsatlarının avantajlarından anında istifade etmek için hemen harekete geçebilme
imkanına sahiptir. Bunun yanında tek düze bir yapıya sahip olması nedeniyle,
iletişim süratli ve doğrudan yapılır, ve yeni ürün stratejileri aynı süratle uygulama
safhasına konabilir. Bunların ötesinde, karmaşıklığın azlığı nedeniyle, daha büyük
kuruluşlarda rastlanan koordinasyon sorunlarının pek çoğu engellenmiş olur. Küçük
firmaların çoğunlukla manevra kabiliyetleri oldukça yüksek olduğundan bu
kapsamda daha büyük, daha resmi ve karmaşık kuruluşlara nazaran üstünlüklere
sahip durumdadırlar.
Basit yapıya sahip olan küçük bir firma resmileşme seviyesinin alt düzeyde olması
nedeniyle yaratıcılık ve bireyselliği geliştirebilir. Bununla birlikte, kural ve kaidelerin
eksikliği

yüzünden

bazı

sorunlarla

karşılaşması

mümkündür.

İnsanlar

sorumluluklarını anlamakta zorlanabilirler ve bu da bazı itilaf ve karmaşalara yol
saçabilir. Veya kural ve kaide noksanlığım kendi menfaatleri için kullanmayı
deneyebilirler. Bu durum motivasyon ve uygunluklarda bazı düşüşlere neden
olabileceği gibi kuruluşa ait kaynakların hatalı kullanımına sebebiyet verebilir.
Bunun ötesinde, küçük kuruluşun tek düze yapısı onun yukarı doğru olan hareket
ile ilgili (büyümesi) çok az firsat sağlar ve ileriye dönük gelişim vaat etmeyen işler
dolayısı ile istihdam sorunları yaşanır ve kaliteli elemanları elde tutmak bir sorun
haline gelir.
Fonksiyonel Yapı:
Bir kuruluş küçük olduğu zaman (on ile onbeş kişi arası), faaliyetlerin
gruplandırılması ve tariflerinin yapılması için gerekli resmi düzenlemelere çoğunlukla
ihtiyaç yoktur. Ancak büyüme stratejisi, kuruluşun işletilmesi için gerekli olan
enformasyonu sağlamak ve işleme tabi tutmak alanlarında iş sahibinin veya üst
yöneticinin üzerine aşırı talepler ve baskılar yükleyebilir. Bir insanın pek çok
alanlarda birden (muhasebe, pazarlama, fınans v.s) muvaffak olacak bir işletmeyi
yönetmek için gerekli ve yeterli ihtisasa sahip olması muhtemel değildir. Böyle bir
durumda, iş sahibinin veya yöneticinin çeşitli işlevsel (fonksiyonel) alanlar için
uzman personel istihdam etmesi icap eder. Bu fonksiyonel bir yapının oluşmasına
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neden olur,- ve bu fonksiyonel yapı içinde kuruluşun belli başlı fonksiyonları iç
bünyede guruplandırılır ve sahasında teknik yeterliliğine sahip - yöneticinin
güvendiği bir fonksiyonel uzman tarafından yönlendirilir. Fonksiyonel alt birimlerin
koordinasyonu en üst yöneticinin en önemli sorumluluklarından biridir.
Fonksiyonel yapılar, yüksek

hacimli üretimin, tek veya birbiri ile yakın ilgisi bulunan

ürün ve hizmet hatlarının, veya bazı düşey entegrasyonun bulunduğu kuruluşlarda
umumiyetle rastlanır. Başlangıç itibarı ile, kuruluşlar genel işletme alanlarını mevcut
pazarlara daha fazla nüfuz etmek suretiyle, ilave pazarlara benzer ürünleri sürmek
suretiyle veya düşey entegrasyonu benimsemek suretiyle genişlemeye gayret
ederler. Bu genişleme faaliyetleri her ne kadar kuruluşun genel karmaşıklığını
artırmış olsa bile, yapının fonksiyonel formu halen yüksek derecede bir
merkeziyetçiliği sağlamaktadır. Merkeziyetçilik, sıkı bir entegrasyonun ve ilgili ürünpazar faaliyetlerini

veya

değer

halkasının

çoklu

safhalarını

birbirine

irtibatlandırmak için gerekli olan kontrolün sürdürülmesine yardımcı olur.
Fonksiyonel kuruluş yapısının etkin kullanımı ile ilgili bir örnek olarak North
Carolina'da bulunan Parkdale Mills (Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük iplik
fabrikası)

verilebilir. İplik yapımı bir ticari emtia işidir. Ve Parkdale genellikle

endüstrinin düşük maliyetli üreticisi olarak tanınır ve kabul edilir. Şirket fabrikayı en
son gelişmiş teknoloji ile donatmak için çok ağır yatırımlara girer.
Dar bir üretim hattını ve fonksiyonel olarak teşkilatlandırılmış firmaların ortak vasfim
muhafaza eder. Görevler gayet yüksek bir şekilde standart hale getirilmiş olup, özel
müşteriler için bir ipliğin bükümünü veya harmanını değiştirmeyi reddederler.
Merkezi yetki hali hazırdaki sahibi. Duke Kmbreirin elindedir, ve fabrikayı sadece on
kişilik bir üst yönetim kadrosu ile yönetmektedir. Kendisi pamuk piyasasında,
teknolojide, müşteri bağlılığında ve teşvik primlerinde çok akıllı ve zeki biri olarak
kabul edilmektedir. Açık olarak görülmektedir ki, fonksiyonel yapı Parkdale
açısından gayet iyi işlemektedir.
Fonksiyonel Yapı Avantajları: Fonksiyonel bir yapı bir firmanın etkinliğine katkıda
bulunacak bir çok avantajlar sunmaktadır. Karar alma mekanizmasının merkezi bir
hale getirilmiş olması dolayısı ile, bu kuruluş perspektifinin tüm fonksiyonel bölgelere
karşı muhafaza edilmiş olmasına yardımcı olur. Merkeziyetçiliğin en üst düzeyde
bulunmuş olması itibarı ile, en üst şevki idare kademesinde bulunan yönetici hem
işletme ve hemde stratejik konulara muhatap olacak bir konumda bulunur.
Fonksiyonlar itibarı ile faaliyetlerin guruplar haline getirilmesi, özellikle benzer
ürünlerle piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşlara büyük avantajlar sağlar. Teknik
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uzmanlığın kritik, pahalı ve fazla bulunmaması halinde mevcut uzmanların tek bîr
fonksiyonel bölümde toplanmasının büyük yaran vardır. Bu suretle kuruluş çapında
katkıların azami hadde çıkarılmasına yardımcı olunur. Bu fonksiyonel alanlardaki
yönetim kapasitelerinin etkin bir biçimde kullanımını artırır ve fonksiyonel alan
uzmanlarının gayretlerinin koordine edilmesini daha kolay hale getirir. Fonksiyonel
yapı uzmanlar için çok net bir kariyer istikameti tespit eder ve bu suretle bu tip
uzmanlık hizmetlerinin bulunması ve istihdamını kolaylaştırır. Bunlar aynı zamanda
benzer menfaat ortaklığı bulunan meslek arkadaştan ile birlikte çalışma fırsatından
yararlanabilirler.
Fonksiyonel Yapı Dezavantajları: Fonksiyonel bir biçimde teşkilatlanmış olan
firmalardaki üst yöneticiler, pek çok potansiyel dezavantajların varlığının bilincinde
olmalıdır. Her bir fonksiyonel alanın kendi değerlendirme sistemi olduğundan
koordinasyon ve iletişim biraz güç hale gelebilir.* Örneğin, araştırma ve geliştirme
personeli gayet modem ve teknik dil kullanabilir ve proses tasarım sorunlarını
çözmek için derhal destek ve yardım bekleyen üretim müdürlerinin süre ile ilgili
baskılarına olumlu yanıt veremeyebilirler.
Fonksiyonel akan ihtilaflarından doğan sorunlar umumiyetle üst yöneticiye
götürülebilir. Bu durumda, bir üst yönetici bu gibi zaman israfına yol açan
meselelerle boğulur bir hale gelir ve sırada bekleyen daha önemi işlere vakit
ayırmakta zorluk çeker. Kuruluşların karşılaştıkları güçlüklerden bir tanesi de yatay
yapı, sistemler ve insan kaynaklan uygulamalarının çeşitli tiplerinin etkin biçimde
kullanılması suretiyle fonksiyonel bölümler (departmanlar) karşısında entegrasyon
ve koordinasyonu sağlamaktır.
Fonksiyonel alan müdürlerinin (idarecilerinin) performansları ile ilgili standart bir
ölçünün bulunmayışı nedeni ile kontrol ve değerlendirme daha zor bir duruma
gelebilir. Her bir fonksiyonel alanın genel performansa olan katkısını ayırmak çok
zor olduğundan, müdürler (yöneticiler) gösterdikleri performans ve bulunduktan
katkıların doğru değerlendirilmediğini ve hakettiklerinin karşılıklarını alamadıkları
duygusuna kapılabilirler. Bu durum, özellikle şirketin karlılığı üzerine kurulmuş bir
ücretleme sisteminin bulunması halinde haklı ve doğru olabilir. Performans
değerlendirilmesindeki belirli sorunlar, birinin terfi potansiyelini ilgilendiren idrak
belirsizliği motivasyon sorunlanna yol açabilir.
Fonksiyonel kuruluş yapılan, dar bir görev dizisi üzerine yönlendirerek çalışanları
dar görüşlü olmaya teşvik edebilir. Fonksiyonel alan müdürleri merkezileşmiş
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stratejik karar proseslerinden izole edilmiş bir hale gelebilir ve kuruluşun misyonu ve
amaçları ile ilgili görüşlerini kaybedebilirler. Buna uygun bir biçimde, kendi uzmanlık
alanlarında uzun vadeli ve kapsamlı görüşler geliştirecekleri yerde kısa vadeli
performans görüşüne yer verebilirler.
Bölümsel Yapı:
Bölümsel yapı ürünlerin, projelerin veya pazarların etrafında organize edilmişlerdir.
Her bölümün kendi fonksiyonel uzmanları olup, bunlar departmanlara taksim
edilmişlerdir. Bölümsel yapı, merkezi idare ile yönetilen nispeten otonom olan bir
takım isimleri içerir. İşletme bölümleri nispeten bağımsızdır. Her bölümün diğer
bölümlerden farklı kendi ürünleri, hizmetleri, veya piyasaları mevcuttur.
Bunun yanında bölüm üst yöneticileri-kurum seviyesindeki üst yöneticiler ile olan
ilişkiler kapsammda-bölümün ürün, Pazar ve mali amaçlarla ilgili tespitlerin
yapılmasında olduğu kadar bunların genel kurum performansına katkısının
belirlenmesinde kilit rollere sahiptir.
General Motors bölümsel tip kuruluş yapısını bünyesine katan en eski firmalar
arasındadır. 1920'li yıllarda, bunlar beş önemli ürün bölümü ile bir çok sanayi
bölümleri geliştirmişlerdir. (Cadillac, Pontiac, Chevrolet, Buick ve Oldsmobile). O
zamandan beri, pek çok firma yeni ürün-Pazar faaliyetlerinde çeşitlilik ve değişiklik
yaptıkları

zaman

tek

fonksiyonlu

departmanların

genel

işletmenin

artan

karmaşıklığını yönetemediklerini keşfetmişlerdir. (Dess ve Miller)
Büyük bir işletmede ortaya çıkan işletme ile ilgili karar alma durumu firmanın üst
kademe yöneticilerine aşın idari taleplerin yüklenmesine neden olmaktadır. Eğer üst
kademe yöneticileri daha geniş ve daha uzun vadeli kurumla ilgili konulan ele alacak
olurlarsa, karar verme hususunu daha alt seviyedeki yönetici kadrolarına havale
etmelidirler. Fortune 500'de yer alan değiştirilmiş şirketlerin yüzdesi 1950
senesindeki %30 oranından 1980'li yıllarda yaklaşık %75 oranına yükselmiştir. Aynı
dönem zarfında, bölümsel kuruluş yapısı formunu kabul eden firmaların oranı
%20'lerin altından yaklaşık %90 seviyelerine çıkmıştır.(Dess ve Miller, 1993)
Bölümsel bir yapı ne zaman yararlı olur? .Bölümsel bir yapı alakasız değişiklik
stratejisini takip eden firmalarda verimliliği (kazanç oranı ile ölçülür) geliştirir.
Bununla beraber, düşey olarak entegre edilmiş firmalar bölümsel bir yapı
kullandıkları zaman verimlilikleri fiili olarak düşmektedir. (Hoskisson, 1987) Bunun
bir sebebi düşey entegrasyona bağlı olarak birbirleri ardındaki bağımlılığın
bölümlerdeki kaynak kullanımının azami seviyeye çıkarılmasını önlediği olabilir.
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Düşey entegrasyon değer zincirinde; son müşterilere ham madde dağıtımının
temini,

çeşitli

aşamalar

arasında

yüksek

derecede

birbirine

bağımlılık

gerektirmektedir. Bu ise, faaliyetlerin merkezileştirilmiş kontrol ve koordinasyonunu
kritik bir noktaya getirir. Bölümsel bir yapının desantralizasyonu düşey olarak
entegre edilmiş bir firma için kesinlikle görevini ifa edemez bir durum teşkil eder.
Bölümlere ayrılma işlemi desantralizasyon anlamında algılanmamalıdır. Normal
olarak, kurumun Genel Müdürlüğü performans standartlarını tesis edecek-genellikle
satış artışı, ve yatırımın geri dönüşü- ve işletme kontrolünü bölüm müdürlerinin
inisiyatifine bırakacaktır. Fakat, dönem dönem strateji uygulamalarını da yakından
izleyeceklerdir. Meselenin güçlüğü kontrol ile otonomi arasındaki optimal bir
dengenin oluşturulmasıdır. Otonomi seviyesi genellikle firmanın değişiklik ve
çeşitlilik stratejisine ve bölümlerinin performansına bağlıdır. İşletme bölümlerinin
kurumsal kontrol derecesi ilgili değişiklikleri takip eden firmalar için genellikle daha
fazla olup, performans sapmaları daha da artacaktır.
Kaynakların

miktarı

ve

tipi,

yetenekler

ve

kurum

genel

müdürlüğündeki

merkezleşme ile ilgili faaliyetlerin de konuyla ilgili etkinliği vardır. Düşük maliyetli bir
sermaye

olarak faaliyet göstermenin ötesinde, kurum genel müdürlüğü kendi

bölümlerine veya işletme birimlerine üç ayn büyük kaynak sağlayabilir. Üst düzey
yöneticileri, kurum R&D'si ve merkezi hale getirilmiş

pazarlama.(Yavitz ve

Newman, 1982 ) Çeşitlilik stratejisini taahhüt eden firmalar alakasız bir değişiklik
stratejisi izleyen firmalardan ziyade sinerjik etkiler ve ölçülü ekonomiler sağlamaya
gayret edeceklerdir. Adı geçen değişimciler pazarlama ve araştırma ve geliştirme
gibi fonksiyonel

alanlarla

ilgili

önemli

faaliyetleri merkezileştirmeye

yöneleceklerdir.(Dess ve Miller, 1993)
Bölümsel Yapı Avantajları: Bölümsel yapılı bir işletmede, müdürler (idareciler)
kendi özel ürün hatları veya pazarları üzerine konsantre olma imkanlarına sahip
bulunurlar. Müdürlerin gerekli faaliyetleri sürdürmesi için kaynaklara ve fonksiyonel
uzman personele erişimleri kolaydır. Kurum kaynaklan hususunda çoğunlukla
kuvvetli bir rekabet olmasına rağmen, bölümsel bir yapı; kaynakları bölüşen
fonksiyonel yapıda rastlanan pek çok genel sorundan arınmış durumdadır.
Bölümsel bir yapı hızlı gelişen bir çevresel değişiklik esnasında firmanın adaptasyon
kapasitesini geliştirir. Karar verme mekanizmalarını daha alt müdür seviyelerine
havale ederek kararları mümkün mertebe ürünlere ve pazarlara yakın tutar. Bu da
ürün alanında daha uzmanlaşmış ve daha bilgili olan müdürler tarafından süratle
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kararların alınmasını kolaylaştırır. Bölümsel yapı tipinin bir diğer gücü ürünler ve
pazarlar üzerinde daha fazla önemle durulmasını sağlamasıdır.
Kuruluşlar kendi ürün -pazar çeşitliliklerim artırırken, çeşitli fonksiyonel alan
faaliyetlerini algılama ve entegre etme kapasitesine sahip yöneticilere taleplerde de
bir artış gözlenmektedir. Bölümsel yapılar yöneticilerin eğitim ve gelişmelerini
kolaylaştırır, zira bölüm müdürleri strateji formülasyonu ve uygulaması ile ilgili
yetkilerle donatılmışlar ve sonuçlarından sorumlu tutulmuşlardır. Westinghouse bu
yönetim geliştirme işlemini etkin bir şekilde kullanmış ve sanayi bölümünün genel
müdürünü idare meclisi reisinin yerini almak üzere önceden yetiştirmiş ve bu göreve
hazırlamıştır.(Stewart, 1989)
İç kontroller bölümsel yapılarda daha iyi bir düzeydedir. İşletme sorumluluklarını yan
otonom bölümlere havale etmek suretiyle, üst yöneticilerin işletme faaliyetlerine
karışmalarına daha az gerek duyulur olmuştur. Genel Müdür strateji belirlemeye,
veya uzun vadeli fırsatlar ve tehditlerin tespitine daha fazla bir zaman ayırabilmekte
ve bu suretle bölümler arasında kaynak tahsisi yaparken daha etkin bir şekilde
davranabilmektedir.
Bölümsel Yapı Dezavantajları: Bölümsel yapılarla ilgili olarak bir çok dezavantajlar
mevcuttur. Yapının başlatılması ve muhafazası ile ilgili olarak artan maliyetler önemli
bir duruma gelebilmektedir. İdari fonksiyonların mükerrerliği söz konusu olabilmekte,
yardımcı alınması ve sermaye masrafları gündeme gelebilmektedir.
Tutarlı bir kurum imajının muhafazası bölümsel bir kurumda daha zor olabilmektedir.
Bazı durumlarda, tek bir şirket markasının paylaşılması, daha güçlü ürünlerin
tanınması ve müşteri bağlılığını ödünç almak suretiyle yeni veya zayıf performansa
sahip ürünlerin gelişmesine katkıda bulunabilir. Diğer hallerde, müşteri tatminsizliğini
ilgilendiren tek bir arızalı ürün bir şirketin tüm ürünlerinin saygınlığına zarar verebilir.
General Motors ve Procter&Gamble gibi şirketler kendi ürünleri için çoklu markalar
geliştirmişlerdir. (Dess ve Miller, 1993 )
Bölümsel yapının en önde gelen dezavantajı, kısa vadeli karlılık üzerinde daha fazla
durmuş olmasıdır. Bölüm müdürleri (yöneticileri) üzerine yoğun baskılarda
bulunularak kısa vadeli hedeflere ulaşmaları ve şirket karına katkı sağlamaları
istenmektedir. Araştırma-geliştirme ve pazarlama araştırması yatırımları gibi
giderlerle ilgili çalışmaların eksikliği ortaya çıkmaktadır. Bu baskılar, genellikle
bölümleri

daha

ziyade

şirket

kaynaklan

ve

ödülleri

üzerine

kendilerini

yönlendirmelerine sebep olmakta ve pazardaki diğer rakiplerle mücadele etmeyi
ikinci plana bıraktırmaktadır. Bu netice genel kurum performansının erozyonuna yol
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açabilir. Bazı yazarlar, son 25-30 yıldır Amerikan Ekonomisinin uluslararası rekabet
gücünün düşmesinde kısa vadeli yönlenmenin en büyük rolü oynadığı inancını
taşımaktadırlar.(Abernathy, 1980)
Bir ilaç ve ev eşyaları ürünleri firması olan American Home, kısa vadeli karlılık
üzerinde saplanmış olmanın iyi bir örneğini teşkil eder. American Home bölümsel
yapıya sahip ademi merkeziyetçi (desantralize) bir şirkettir. Şirketin vergi öncesi kan
her ne kadar bir önceki 10 yıllık döneme nazaran iki rakamlı hanelerle ifade edilen
oranlarda artmış olsa bile, 1983 yılında verimliliği erozyona uğramaya başlamıştır.
1984 ile 1986 yıllan arasında yıllık kazancı sadece %3 oranında artmıştır. Şirketin
başlıca zayıflığı rekabet gücüne sahip ürünlerinin eksikliğidir. Bununla beraber,
temel nedenler; sıkı maliyet kontrolü ve kısa vadeli karlılık üzerinde abartılı bir
saplantı ile durulmuş olmasıdır. Bölüm müdürleri, zor kısa vadeli hedeflere
ulaşabilmek için, endüstri ortalamalannda kabul edilen bütçelerdeki yüzde 6.1'lik
araştırma-geliştirme payını %3'e kadar düşürmüşlerdir.(Dess ve Miller, 1993)
3.3.4. Stratejik Kontrol ve Öğrenme
Kontrol safhası, yönetim süreci içinde değerlendirme fonksiyonunun temel
unsurlarından birisidir. Temel amaçlar belirlenir, stratejiler oluşturulur, plânlar
hazırlanır ve uygulanır. Daha sonra değerlendirme safhasına gelinir. Uygulanan
stratejinin sonuçlan değişik boyutlarda gözden geçirilir ve bunlann arka planındaki
sebepler incelenir.
Stratejilerin kontrolü;
a) stratejik uygulamaların nasıl gittiğini, amaçların ve planların ne kadar
başarıldığını gösterecek ve
b) örgüt üyelerinin motivasyonu için araçlar sağlayacaktır.
Değerlendirme safhası, tıpkı plânlama-kontrol süreci gibi, devam eden bir yönetim
sürecinin hem sonu, hem başlangıcıdır. Değerlendirme yapıldıktan sonra, elde
edilen veriler geleceğe yansıtılarak, strateji geliştirme safhası yeniden başlatılır.
Stratejik yönetim, belirli bir rekabet çerçevesi içinde işletmelerin varlığını devam
ettirmeleri ve en azından aynı etkinliği sürdürmelerini sağlayan bir araçtır. Öyleyse
bir işletme küçük veya büyük olsun, yazılmış veya yazılmamış olsun, şuurlu veya
şuursuz olsun, sistematik veya sezgisel olsun,mutlaka stratejik sorunlarla uğraşmak
zorundadır. Eğer bir işletme, yaşadığı çevre içinde kendi istikametini belirlemek
durumundaysa, bunu şuurlu, sistematik ve bilimsel yöntemlerle (yazılmamış olsa
bile) yapması, onun etkisini arttıracak ve amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı
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olacaktır. Küçük bir işletmede de stratejik yönetim süreci aynıdır: Dış çevrenin
analizi, işletmenin özelliklerinin belirlenmesi, amaç ve stratejilerin geliştirilmesi,
onların uygulanması ve nihayet sonuçların değerlendirilmesi ve kontrolü. Ancak
işletmenin sahip olduğu ölçek ve içinde bulunduğu pazarın yapısı sebebiyle
incelenecek faktörlerin farklı olacağı ve geliştirilecek stratejilerin de değişik olacağı
açıktır.
3.3.4.1. Stratejik Kontrol Teknikleri
Kontrol ve değerlendirme sürecini, daha kolay ve etkili yürütebilmek için bir takım
teknikler kullanılabilir. Belirli bir kişinin çalışmalarının kontrol edilmesinden bir bölüm
veya işletmenin faaliyetlerini kontrol edebilmeye kadar geniş bir alana yayılmış
teknikler bulunmaktadır. Gerçekte faaliyetlerin planlanmasında kullanılan her teknik
aynı zamanda bir kontrol tekniğidir. Mesela Pert, CPM, Gantt Şemaları, dağıtım
plânları ve bütçeler.
İşletme veya SİB'nin sonuçlarını değerlendirmeye yönelik tekniklere stratejik kontrol
teknikleri adı verilir. Bu tekniklerin başında sorumluluk merkezleri ve bütçeler gelir.
Sorumluluk Merkezleri:
Sorumluluk merkezi kavramı, belirli bir örgüt biriminin belirli bir sorumlu yönetici
tarafından yürütülmesi düşüncesinden doğmuştur. Belirli bir bölüm, birim veya
işletmenin sorumlusu olan yönetici, kendi yetkisi altındaki alanda fiyat ve miktar
kararlarını verebilmekte ve dolayısıyla kendi sorumluluk alanının gelir ve giderlerini
kontrol edebilmektedir
Sorumluluk merkezleri yoluyla etkili bir stratejik kontrol sağlayabilmek için yapılan
çalışmaların muhasebeleştirilebilir olması gerekmektedir. Bu anlayış, sorumluluk
merkezlerinin çoğaltılması sonucunda, görevli yöneticilerin yarı bağımsız karar
almalarına imkan tanımaktadır. Böylece hem sorumlu yöneticilerin değişen şartlara
daha çabuk uyum sağlamaları kolaylaşmakta, hem de üst kademe yöneticilerinin
kontrol etkisi artmaktadır. Başka bir ifadeyle sorumluluk merkezleri ile yönetimde
kontrol süreci, en azından teorik olarak, çabuk ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Sorumluluk merkezleri, ilk olarak, üretime yönelik işletmelerde mamul maliyetlerinin
plânlama ve kontrolünde kullanılmıştır. Daha sonra giderlerin hepsini plânlayabilmek
ve kontrol edebilmek amacıyla harcama merkezleri kavramı geliştirilmiştir. Daha
sonra ise, belirli yatırımları belirli yöneticilere bırakan yatırım merkezlerine
dönüşmüştür.
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a. Maliyet ve Harcama Merkezleri: Maliyet, işletmenin mal ve hizmet üretiminde
kullandığı kaynakların değerlerini ifade eder. İşçilik, hammadde, enerji gibi, mal veya
hizmetin üretiminde kullanılan doğrudan ve dolaylı masrafların miktar ve değer
ölçüsü ile belirtilmesidir.
Maliyet merkezleri kavramı da, işletmelerin ürettiği mal veya hizmetlerin maliyetlerini
esas almaktadır. Bu merkez, herhangi bir masrafa sebep olan fakat doğrudan gelir
oluşturmayan bir işletme birimidir.. Genellikle üretime yönelik hammadde, işçilik ve
genel giderler için oluşturulmaktadır. Böylece belirli bir mal veya hizmetle ilgili gider
alanı bir sorumlu yönetici tarafından plânlanıp kontrol edilmektedir.
Hammadde ve işçilik giderleri maliyet merkezlerine kolayca ve doğrudan
aktarılabilen maliyet türleridir. Bu giderlerin parça başı maliyetlerini hesaplayabilmek
kolaydır ve kontrolleri, standartlar yardımıyla sağlanır. Üretim giderlerinin üçüncü
türü

olan

genel

giderler

ise,

dolaylı

giderler

niteliğindedir

ve

maliyet

sorumluluklarının belirlenmesinde bazı çözümü güç problemler doğurmaktadır.
Maliyet merkezleri genellikle bölümler şeklinde örgütlenir. Ancak belirli bir bölüm
içinde de birden fazla maliyet merkezi bulunabilir. Burada önemli olan, maliyet
merkezlerinin stratejik kontrolü etkili bir şekilde sağlayacak bir yapıya sahip
olmasıdır. Maliyet merkezi özelliklerini taşıyan her yapı birimi, büyüklüğüne veya
küçüklüğüne bakılmaksızın bir sorumluluk merkezi görevini yerine getirir.
Maliyet merkezlerinin yöneticilerinin en önemli görevi, üretilen mal veya hizmetlerin
maliyetlerini plânlamak ve kontrol etmektir. Ancak görevleri aynı zamanda bu mal
veya hizmetlerin kalitesi ve miktarını da kapsar. Hatta kalite ve miktarla ilgili
sorumluluk da en azından maliyetler kadar önemli görülmelidir. Çünkü üretim miktarı
ile maliyetler arasındaki bağın oldukça sıkı olduğu bilinmektedir.
Harcama (masraf) kavramı ise, işletmenin varolabilmesi ve işletilebilmesi için belirli
bir zaman dilimi içinde kullanılan ve tüketilen mal ve hizmetlerin değer olarak tutarını
belirtir.
Harcama merkezleri, mal veya hizmetlerin üretim masraflarının dışında kalan
işletme harcamalarını da kapsar ve maliyetle ilgileri açısından "ihtiyari" alarak
vasıflandırılabilir. Bu merkezler genel olarak üç grupta toplanmaktadır; yönetim
giderleri merkezi, ar-ge giderleri merkezi ve pazarlama giderleri merkezi.
Yönetim giderleri merkezi, genel yönetim masraflarının bir arada toplandığı ve belirli
bir yöneticinin sorumluluğuna verildiği bir merkezdir. Araştırma ve geliştirme giderleri
merkezi ise, işletmede yürütülen her türlü mal ve süreç geliştirme çabalarına yönelik
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harcamaları kapsar. Pazarlama giderleri merkezi ise; satış, reklam, dağıtım ve
depolama gibi giderlerden oluşur.
İşletmelerde birçok bölüm hem maliyet hem de harcama merkezidir; bölümlere
yüklenen bu masraflar, hem üretilen malın maliyetini hem de bu bölümün
yöneticisinin başarısını ölçmede kullanılır. Ancak maliyet merkezi ile harcama
merkezi arasında mutlaka paralel bir bağ kurmak gerekmez. Harcama merkezi
mutlaka örgütsel bir birimdir. Maliyet merkezi ise, muhasebe organizasyonunun
ortaya koyduğu bir düzenlemedir ve her zaman örgütsel bir birim olarak ortaya
çıkmaz. Bu açıdan harcama merkezi, maliyet merkezine göre daha açık ve kesin bir
sorumluluk alanı olarak değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle harcama merkezi, daha
çok işlem muhasebesine; maliyet merkezi ise, maliyet hesaplamasına konu olur.
Harcama merkezi, biçimsel örgüt yapısına göre düzenlendiği için her zaman
sorumluluk merkezidir, ancak maliyet merkezi hesap olarak bir maliyet yeridir.
b. Hasılat ve Gelir Merkezleri: Hâsılat, üretilen mal ve hizmetlerin satışı
karşılığında işletmeye sağlanan değerlerdir. Dolayısıyla hasılat merkezi sadece
sürüm ve satışlardan sorumlu bir birimdir. Mesela çoğu satış büroları, teker teker ele
alındığı zaman, birer hasılat merkezi olarak görülebilir. Hasılat merkezi, herhangi bir
maliyet söz konusu olmaksızın, gelir elde edilmesi durumunda ortaya çıkar.
Bilindiği gibi, işletmenin sadece sattığı veya pazara sürdüğü mal ve hizmetlerin
getirişinden başka gelirleri de olabilmektedir. Gelir kavramıyla burada işletmeye hem
mal ve hizmetlerin sürümü karşılığı hem de üretim dışı sağlanan toplam gelirler
kastedilmektedir. Bu tanımdan hareketle gelir merkezinin daha geniş bir sorumluluk
merkezi olduğu belirtilebilir. Buna göre gelir merkezi, hedeflenen toplam satışlar
seviyesinde doğrudan raporlanabilen ve yine maliyet istemeksizin gelir elde edilen
bir örgüt bölümü şeklinde tanımlanır.
c. Kâr Merkezleri: Kâr merkezleri, örgüt yapısı içinde oluşturulan bağımsız bir
birimdir ve sorumlu yönetici hem hasılatın hem de giderlerin yönetiminde yetkilidir.
Buna göre, her kâr merkezinin kendi üretim ve dağıtımını yapması ve mamul ve yarı
mamul transferine ihtiyaç duyulmaması öngörülmektedir.
Kâr merkezleri, işletme içinde bölümlere ayrılmış bir yapıyı gerektirir. Ancak
bölümlere ayrılmış her yapı ile kâr merkezleri eş anlamlı değildir. Çünkü bölümlere
ayrılmış her örgüt yapısı, kâr merkezi olarak düzenlenmemiş olabilir. Kâr merkezi
durumundaki bir bölüm, tıpkı bir işletme gibi bir görünüm arzeder. Ayrıca kâr
merkezlerinde; bir merkezden diğerine mamul geçişi yapılırsa, merkezin kârlılığını
hesaplayabilmek için mamuller fiyatlandırılır. Transfer fiyatları adı verilen bu mamul
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fiyatı, kâr merkezini bölümlere ayrılmış yönetimden ayıran önemli bir özellik olarak
ortaya çıkar.
d. Yatırım Merkezleri: Yatırım merkezleri, gelir ve giderlerin yanısıra gelirlerin elde
edilmesi için gerekli yatırımların da belirli bir yöneticinin sorumluluğuna devredildiği
bölüm ya da birimlerdir. Böylece yatırını merkezlerinde bir yöneticiye devredilen
yetki ve sorumluluk en üst seviyeye çıkarılmaktadır. Böylece yöneticiler kendi
sorumluluk alanlarında bağımsız kararlar alabilmekte ve sadece koordinasyon
sebebiyle tepe yönetimine bağlı olmaktadırlar. Mesela bir şirketler topluluğunda her
bir işletme ayrı bir yatırım merkezi olarak düşünülebilir. Yatırım merkezlerinde
gelirlerin ve yatırımların etkililiği tek bir ölçü birimi olarak değerlendirilir ve yatırımın
geri dönüş oranı aracılığıyla hesaplanır.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, işletmelerin yapısı içice geçmiş
sorumluluk merkezleri şeklinde oluşmaktadır. Her sorumluluk merkezi, belirli bir
sorumlu yönetici tarafından yönetilmekte ve bu yöneticinin yetkileri, sorumluluk
merkezinin türüne göre değişmektedir. Yönetimin kontrolü, bu sorumlu yöneticiler
tarafından yürütülür. Kontrole konu olan birim, bir maliyet veya harcama merkezi ise,
yöneticinin yetkileri büyük oranda sınırlıdır; ancak, bir kâr veya yatırım merkezinin
kontrolünde bu yetki en üst seviyeye çıkmaktadır.
Ayrıca bu merkezler birbirlerinin kapsamı içinde yer alabilir. Yukarıdaki kavramlar
birlikte incelendiğinde yatırım merkezinin, kâr merkezini; kâr merkezinin, masraf ve
gelir merkezini kapsadığı görülür.
Bütçeler:
Daha önceki kısımda belirtildiği gibi bütçeler, işletmenin kaynaklarının hangi
yatırımlara veya faaliyetlere ne oranda kullanılacağını gösteren planlardır. Bütçeler
firmanın kaynaklarını kullanmadaki öncelikleri belirtir ve amaçlara yönelik faaliyetleri
rakamlarla ifade eder. Bu özelliği sebebiyle bütçeler, plânlamayla kontrol arasında
bir köprü oluşturur ve dolayısıyla hem plânla-ma fonksiyonunun hem de kontrol
fonksiyonunun bir aracı sayılır.
İşletme bütçeleri genel olarak iki grupta toplanır; yatırım veya sermaye bütçeleri ile
yıllık uygulama bütçeleri. Uygulama bütçeleri ise genel bütçeler ve bölüm bütçeleri
olarak ikiye ayrılabilir. Yatırım bütçeleri ile genel uygu-lama bütçeleri genellikle
stratejik yönetimin konusunu oluştururken, diğer bütçeler fonksiyonel yönetimin
kontrolünde yaygın olarak kullanılır.
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a. Yatırım Bütçeleri: Yatırım herşeyden önce, bir işletmenin uzun süre gelir
sağlayacak üretim faaliyetlerini yürütmek amacıyla üretim araçlarının, özellikle sabit
varlıkla tedariki için yaptığı kaynak tahsisidir. Mesela, işletmenin bir yıldan çok süreli
kullanacağı bir makinayı alması veya bir bina inşa ettirmesi gibi.
Bir işletmenin yatırım ihtiyacını doğuran sebepler çeşitlidir. Elde bulunan bir üretim
aracını, daha verimli olan bir başkasıyla değiştirmesi ihtiyacı ile artan talebi
karşılayabilmek için büyüme ihtiyacı veya yepyeni bir üretime geçmeyi gerektiren
başka ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Bu sebeble yatırım bütçeleri değişik şekillerde
sınıflandırılabilir
ı. Yenileme yatırımları: Bu yatırımlar ya fiziki ömrünü doldurmuş üretim araçlarının
yenilenmesi ya da teknik gelişmeler sebebiyle verimsiz üretim araçlarının
değiştirilmesi şeklinde ortaya çıkar.
ii. Genişleme yatırımları: Genişleme yatırımları, işletmede üretim kapasitesini
artırmak amacıyla yapılan yeni yatırımları ifade eder. Bu yatırımlarla igili olarak
verilecek kararlar, kapasiteyi artırmak üzere yeni bir makina alınması veya yeni bir
fabrika binasının inşa ettirilmesi şeklinde olur.
iii. Mamullerle ilgili yatırımlar: Bu yatırımlar, üretilen mamullerin kalitenin düzeltilmesi
veya geliştirilmesine yöneliktir. Bu tür yatırım kararla üretimle ilgili sadece sabit
varlıkların elde edilmesiyle ilgili harcamalar değil, aynı zamanda araştırma,
geliştirme ve mamul dizaynı gibi konulardaki giderleri de kapsar.
iv. Stratejik yatırımlar: işletmenin risklerini azaltmak amacıyla bütünleşme veya
çeşitlendirme yönünde yapılacak yatırımlardır. Ayrıca işletme çalışma şartlarının
değiştirilmesine yönelik geniş kapsamlı değişiklik ya tonlarım da bu grupta
değerlendirmek mümkündür.
'Yukarıdaki yatırım kararlarıyla ilgili bütçelerin hazırlanmasında yatırımın geri dönme
oranı ile kârlılık oranlan en çok kullanılan değerlendirme ölçüle ri olarak kullanılır.
b. Genel Bütçeler ve Bölüm Bütçeleri: Bütçelemenin genel amacı işletmenin kâr
ve verimliliğinin planlanması ve kontrolü olduğuna göre yapılacak her faaliyetin ayrı
ayrı bütçelendirilmesi
zorunluluğu yanında bölümler seviyesinde yapılan çalışmaların ana hatlarıyla genel
bir bütçe içinde toplanması da lazımdır.
Genel bütçe, işletmenin faaliyet bölümleri tarafından düzenlenen bütçelerin bir araya
getirildiği bütçelerdir. İşletmenin bütün faaliyet sahalarını ve fonk-siyonlarını kapsar.
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Bu bakımdan genel bütçe sadece belirli bir dönem plânlamasını değil, aynı zamanda
proje plânlamasını da içeren bir bütçedir.
Proje bütçelemesi, belirli bir proje ile ilgili çeşitli alternatifleri analiz eden ve en uygun
alternatifi tavsiye eden bir kontrol sistemidir. Belirli bir dönem veya süreyi kapsayan
bütçelemede ise, esas olan belirli bir zaman parçasıdır. Bu tür plânlar, uzun süreli
olabileceği gibi kısa süreli de olabilir. Proje bütçelerinin sonuçları da aslında belirli
bir döneme ait plânlar içinde yer aldıklarından gerek uzun süreli gerekse kısa süreli
plânlar, çeşitli proje plânlarının bir araya gelmesiyle oluşur.
Diğer bütçeleme türleri ise işletme bölümleri veya faaliyetlerini esas alır. Pa-zarlama,
üretim, araştırma geliştirme, personel bütçeleri veya satış, hammad-de, işçilik, genel
gider bütçeleri gibi değişik şekillerde hazırlanabilir.
3.3.4.2. Diğer Stratejik Planlama ve Kontrol Teknikleri
Stratejik yönetime, gerek işletmenin iç fonksiyonlarına ve gerekse işletmenin
çevresine bağlı hususları, bunlardaki değişmeleri ve bu değişmelerin işletmenin
faaliyetleri üzerindeki etkilerini inceleme konusunda yardımcı olacak bir çok
plânlama ve kontrol tekniği bulunmaktadır. Bu tekniklerin bazıları, uzun vadeli ve
stratejik plânlamalarda doğrudan doğruya kullanılmakta, bazıları ise operasyonel
hususların öngörülmesinde kullanılmakta, ancak dolaylı olarak stratejik ve uzun
süreli tahminlerde yardımcı olmaktadır. Bu tekniklerden, daha önceki bölümlerde,
söz edilmişti. Ancak burada yeri geldiği için tekrar hatırlatmakta fayda vardır:
1. Simülasyon (benzetim) modelleri,
2. Doğrusal programlama,
3. Korelasyon analizleri,
4. Matematik modeller,
5. İstatistik karar verme teknikleri,
6. Karar ağaçları,
7. Bayesian analizleri,
8. Üssel düzeltme,
9. Delphi tekniği,
10. Ekonometrik yöntemler
11. Oyun teorisi,
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12. PERT,
13. Kritik yol metodu,
14. Senaryolar,
15. Dinamik programlar,
16. Girdi/Çıktı analizleri,
17. Risk Analizleri
18. Bugünkü değeri
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4. BELİRSİZLİK ALTINDA KARAR VERME
Gerek

dış çevrenin

etkisi

gerekse iç yapılarının özelliklerinden dolayı

şirketler belirsizlik durumunda gösterdikleri davranışlar üç sınıfa ayrılabilir :
•

Bahis

•

Küçük yatırımlar

•

Bekleme ve görme

Her davranışın kendine özel olumsuzlukları vardır. Örneğin bahis tipi davranışta
başarılı olma ve olmama durumları nerdeyse aynı olasılığı taşımaktadır ve yüksek
risk alınmıştır.
Küçük yatırımlar ise ne yönde yapılacağı ve yeterli olup olmadığı sorusu
doğmaktadır. Sonunda yapılan bütün yatırımlar boşa çıkabilir.
Bekleme ve görme stratejisinde ise daha önceden harekete geçen ve proaktif
davranan rakiplerin gerisinde kalma, yüksek maliyetler ve pazar kaybı gibi sonuçlar
ortaya çıkabilir. Genelde şirketler böyle durumlarda klasik stratejik planlama sürecini
uygulamaktadır. Bu süreç belirsizliğin aşılmasında ve doğru kararın verilmesinde
yetersiz kalmaktadır.
Bu süreç ancak durağan veya belirsizliğin düşük olduğu iş ortamlarında başarılı olur.
Ayrıca geleneksel yöntemin bir eksikliği de belirsizliklerin iki sınıfla toplanabileceği
anlayışını getirmesi:
1. Dünyada herşey belirlidir; kesin ve açık tahminler yapılabilir.
2. Dünya tamamen belirsizdir, hiç bir yöntem geleceği tahmin edemez, bir
yöntem kullanmak yerine iç güdülerle hareket edilir.
İki durum tanımlandığı için ara da oluşan belirsizliklerde de aynı yöntemlerin
kullanılması gibi bir hataya düşülmektedir.
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4.1. Belirsizlik Tipleri
En belirsiz iş ortamlarında bile uygun bilgilere erişmek mümkündür. Öncelikle açık
olan trendler belirlenir. Örneğin pazar demografisi bize gelecekte ürünler veya
servisler için oluşacak potansiyel talepleri verebilir.
Bundan başka, bilinmeyen fakat doğru analizlerin yapılması sonucu elde
edilebilecek bilgiler vardır. Buna örnek olarak mevcut teknoloji için kullanılan
performans ölçüleri verilebilir.
Trendlerden ve doğru analizler sonucu elde edilebilecek bilgilerden sonra arta kalan
bir belirsizlik vardır. Buna artık belirsizlik (residual uncertainty) denir. Bu kısım
talimin edilmesi kolay olmayan ve değişik analizler ile bulunabilen (veya
bulunamayan) kısımdır. Örneğin halen gelişmekte olan bir teknoloji için kullanılacak
performans ölçüsü. Deneyimler sonucu, artık belirsizlik ile uğraşan stratejik karar
vericilerin dört geniş alandan birine ayrıldığı görülmüştür.
Belirsizliği tanımlayan dört ayrı alan şunlardır :
1. Görülebilen Gelecek (clear enough futııre)
2. Alternatif Gelecekler (alternate futures)
3. Gelecekler dizisi (range of futures)
4. Gerçek Belirsizlik (true ambiguity)
4.1.1. Görülebilen Gelecek
Bu tip belirsizliklerde gelecek için tek bir tahmin yapmak yeterlidir. Bu tahmin belirli
bir stratejik yöne yönelmek açısından yeterlidir. Yani 'artık belirsizlik' çok büyük değil
veya

stratejik

karar

almada

gereksiz

bir

faktör.

Geleneksel

metotlar

ile

çözümlenebilir. Örneğin pazar araştırması yaparak fiyatları düşürmek
4.1.2. Alternatif Gelecekler
Geleceği tanımlayan birkaç alternatif çıktı yani birkaç farklı senaryo (discrete
scenarios) söz konusu. Yapılan analizler hangi çıktının oluşacağını belirleyemez
ancak alternatiflerin olasılıklarını bulabilir. Eğer sonuç talimin edilebilseydi kurulan
stratejinin içeriği değişebilirdi, yani bazı sapmalar olmaktadır.
Bu tip belirsizliklerde karar analizi, alternatifleri değerleme modelleri, oyun teorisi
veya senaryo planlama kullanılabilir. Bu kategoride oluşturulacak stratejiler
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genellikle rakip stratejilere dayanmaktadır, bu yüzden de sonuç kesin tahmin
edilemiyor.
4.1.3. Gelecekler Dizisi
Bu belirsizlik grubunda bir dizi muhtemel gelecek söz konusudur. Bu dizi sonlu
sayıdaki- anahtar değişkenler ile sınırlandırılmıştır, Ama gerçek sonuç bu
sınırlandırılmış dizi içinde herhangi bir yerde bulunabilir. Alternatif gelecekler
sınıfındaki gibi burada kesin çizgilerle ayrılmış farklı senaryolar bulunmamaktadır.
Eğer sonuç tahmin edilebilseydi kurulan stratejinin içeriği kesin değişirdi; yani
sapmalar olmaktadır.
Belirgin olmayan-talep araştırmalan, teknoloji tahminleri, senaryo planlama bu
grupta
uygulanabilecek araçlardır.
Bilinmeyen yeni bir pazara girmek veya farklı bir coğrafi konumda bulunan bir
pazara
girmek bu tip bir belirsizliğe örnek teşkil eder. Örneğin bir Avrupa ülkesinin
Hindistanda ürünlerini pazarlamaya karar vermesi. Bu durumda belki elde
edilebilecek bir bilgi, etki edilebilecek bir dizi potansiyel müşterinin oranının %10 ile
%30 arasında olduğudur.
4.1.4. Gerçek Belirsizlik
Belirsizliğin birçok boyutu varsa ve bunlar bir araya geldiğinde tahmin edilmesi
imkansız olan bir çevre oluşuyorsa bu tip belirsizlikler gerçek belirsizlik olarak
adlandırılmaktadır. Burada gerçekler dizisinde olduğu gibi bir dizi potansiyel çıktı
tanımlanamıyor. Örneğin yeni icat edilmiş radikal bir ürünün pazara sunulması.
Analoji, model tanımlama, doğrusal olmayan dinamik modeller kullanılmaktadır.
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5. SENARYO PLANLAMA

Senaryo planlama bize geleceğin resmini verdiği ve stratejik planlama
sürecinde belirsizliklerin anlaşılması, doğru hedeflerin belirlenmesi ve bu
hedeflere ulaşabilmek için uygun stratejilerin seçilmesi konusunda başlangıç
oluşturması açısından çok önemlidir.
Aşağıda senaryolardan stratejilere geçiş aşaması görulmektedir.
Veri tabanının
oluşturulması
Senaryo
metotları
Senaryoların
oluşturulması

Senaryolardan
oluşturulan tahminler

Tahmin
modelleri

Strateji
tanımlama
Stratejik
Yönetim
Strateji seçimi
Şekil 5.1: Senaryolardan stratejilere geçiş
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5.1. Senaryo Tanımı
Senaryo, bir veri yığınını sınırlı birkaç olası duruma indirgeyen ve belirli koşullar
altında bir gaip

elemanın

nasıl

ilişkileneceğini

anlatan

bir

hikayedir.

(Schoemaker,1995)
Senaryo, ilişkilerin ve ihtimallerin tutarlılık içerisinde değerlendirilerek ve gerekli
tahsisat yapılarak sezgilerin eyleme dönüştürülmesidir. (Godet, Roubelat,l996)
Senaryo planlama, şirketin mümkün olabilecek farklı geleceklerini hayal etmenin ve
incelemenin disiplinli bir metodudur. (Blanchard,l997)
Senaryolar bazı özellikler içermektedirler, bunlar:
•

Geleceğin resmini vermektedir

•

Bir konu hakkında birden fazla senaryo oluşturulur

•

Sezgilerden yararlanır

•

Değişkenler arası ilişkiler kurulur

•

Olasılıklar hesaplanır

•

Geleceği bize aktaran hikayelerdir

•

İç ve dış veriler değerlendirilir

Bu bağlamda oluşturulabilecek sentez bir tanım şu şekilde yapılabilir:
Senaryolar, iç ve dış değişkenler arasında ilişkiler kuran, bunlarla ilgili olasılıkları
hesaplayan ve bu değişkenler üzerine kurulan sezgileri böylece daha gerçekçi
bilgilere dönüştürüp bize geleceğin resmini veren hikayelerdir.

Veri yığını

Sistematik

Sezgiler,

Mümkün

ilişkilendirme

olasılıklar

gelecekler

Şekil 5.2: Senaryo oluşturma süreci

Senaryo planlama stratejik planlama araçlarından biridir. Senaryo planlamanın
kendisi doğrudan bir çözüm üretmez. Yani tek başına bir yönetim veya planlama
metodu değildir. Başka yöntemlere girdi sağlayabilir, bir araç veya ara basamak
şeklinde kullanılabilir. Sonuçlan elbette yorumlanır fakat bu yorum bir çözüm değil
bir malzeme veya geleceğin bir resmidir. Özellikle,
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•

Uzun ve orta vadeli stratejik planların oluşturulmasında,

•

Belirsizliklerin azaltılmasında,

•

Gelecek hakkında daha gerçekçi bilgilerin oluşturulmasında

•

Çevredeki değişkenlerden ileride önemli olabilecekleri ortaya çıkarmada,

•

Proaktif tedbirler alabilmek ve rakiplerden önce hareket edebilmek için,

•

Çevrenin muhtemel dinamik değişimini anlamak

•

Strateji seçiminde,

•

Muhtemel bütün geleceklerin (senaryoların) göz önüne alınması

•

Hedeflerin doğru belirlenmesi

•

Misyon geliştirme ve vizyon tanımlama

•

Problem çözmede ilişkileri kurma

•

Öncelik belirleme

konularında senaryo planlama teknikleri uygulanabilir.
5.2. Senaryo Tipleri
Senaryolar, oluşturma sürecindeki düşünce yapısına göre sınıflandırılabilir. Örneğin
yeni bir yatırımın gelecekteki getirisi hesaplanmaya çalışılırken, faiz oranları, talep,
maliyet, enflasyon, kur kestirimleri yapmaya ihtiyaç vardır. Ancak gelecek belirsiz
olduğu için kesin bir yatırım planlaması yapılamaz. Halbuki bu kriterleri kötümser bir
düşünce yapısı ve iyimser düşünce yapısı ile ayrı ayrı kestirerek senaryolara göre
bir yatırım planlaması yapılmış olur.
M.John Foster’a göre senaryolar 4 tiptir:
1. Muhtemel senaryolar
2. İyimser senaryolar
3. Süpriz olmayan senaryolar
4. Kötümser senaryolar
Bu 4 tane senaryodan sadece iki taneyi seçme gibi bir zorunluluğumuz olsaydı 1 ve
4. tipleri seçmek daha uygun olurdu.
Kim Warren’a göre senaryo tipleri:
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1. Keşif ve ileri düşünen senaryolar : Keşif senaryolar bilinen trendlerden
veya varsayımlardan başlayarak bilinmeyene ve olabilecek sonuçlara doğru
ilerler. İleri düşünen senaryolar ise tam tersi varsayılan bir sonuçtan
başlayarak geriye gider ve bunu oluşturabilecek koşulları arar.
2. Tanımlayıcı ve kuralcı senaryolar : Tanımlayıcı senaryolar oluşturulan
geleceklerin arzulanan tipte olup olmadığını göz önünde bulundurmayan
senaryolardır. Kuralcı senaryolar ise değerler ve hederler gözetilerek
oluşturulur.
3. Trend ve uç senaryolar : Trend senaryolar normal ve süpriz olmayan
gelecekleri tanımlar, uç senaryolarda ise trend dışı, süpriz ve umulmayan
gelişmeleri tasvir eder.
Hugh Courtney, J.Kirkland ve P.Viguerie’ye göre senaryo tipleri:
1. Görülebilen gelecek
2. Alternatif gelecekler
3. Gelecekler dizisi
4. Gerçek belirsizlik
Son senaryo tiplerinin aynı zamanda birer belirsizlik tipi olduğuna dikkat edilmelidir.
5.3. Senaryo Planlama Metotları
5.3.1. Clemons
1995 yılında Eric K. Clemons tarafından geliştirilmiştir. Metodun akışı şöyledir:
1) Uzman heyeti, senaryo planlama yapılacak konudaki belirsizlikleri tartışırlar.
a) Dış (çevresel) belirsizlikler : kontrol altında olmayan, organizasyonun
çevresini oluşturan belirsizlikler.
b) İç

belirsizlikler : Firma

içerisindeki

faaliyetlerden

dolayı

ortaya

çıkan belirsizliklerdir. Dış belirsizliklere göre kontrolü daha kolaydır.
2) Uzman heyet ortaya konan belirsizlikleri sıralar ve puanlandırır. Puanlama,
gelecekte potansiyel etkisinin en çok olacağına inanılan ve meydana geime
ihtimalinin saptanması en zor olan belirsizliğe en yüksek puan verilerek yapılır.
3) En önemli iki ya da üç belirsizlik, aralarındaki ilişkiler (korelasyon) düşünülerek
birleştirilir. İçerisinde birden fazla belirsizlik olan bir ortak belirsizlik kümesi
oluşturulur.
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4) Belirsizlikler arasındaki mantık kaybedilmeden her meydana gelme durumu için
bir hikaye zinciri oluşturulur. Örneğin iki tane belirsizlik birleştirilmiş ise (2x2 =
4) dört tane hikaye zinciri oluşturulur.
5) Bu hikayelerden yola çıkılarak operasyonel belirsizlikleri ortadan kaldıracak
stratejiler oluşturulur.
6) Her

strateji

tüm

senaryolar

(örneğimizde

dört

senaryo

vardı)

içinde

değerlendirilir. Amaç kesinlikle uzlaşık senaryo değildir. Tüm senaryolar aynı
önem içerisinde değerlendirilir.
5.3.2. Schoemaker
1) Zaman diliminin belirlenmesi: senaryoların kaç sene için oluşturulacağı belirlenir.
Bu karar geçmiş aynı zaman diliminde ne gibi değişiklikler olduğu göz önüne
alınarak yapılır.
2) Büyük beklenti gruplarının belirlenmesi:
•

Kimler konuyla ilgili ?

•

Kimler etkilenecek ?

•

Kimler onları etkileyecek ?

Müşteriler, satıcı, rakip firmalar, hissedarlar, hükümet vs.

Bunların rolleri, ilgi

alanları, güçleri, gösterdikleri değişim ve nedenleri araştırılır
3)

Trendlerin belirlenmesi: Politik, ekonomik, teknolojik, sosyal ve yasal vb.
trendler belirlenir. Bunların organizasyona olacak etkisi olumlu, olumsuz ve
belirsiz olarak üç şekilde (+, -, 0) değerlendirilir

4)

Belirsizliklerin belirlenmesi: Gelecekte belirsiz olarak görülen durumlar belirlenir.
Her belirsizlik için olası sonuçlar çıkartılır. Senaryolarda belirsizlik sonuçları
arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak için ilişkiler matrisi oluşturulur.

5)

İlk senaryoların oluşturulması: Tüm pozitiflerin, tüm negatiflerin yer aldığı iki uç
senaryo yaratılır (senaryolar yaratılırken trendlerden ve belirsizliklerden
faydalanılır). Sonra, aradaki diğer senaryolar yaratılır. Bunun için en önemli iki
belirsizliğin sonuçlarının kombinasyonlarıyla çalışmak iyi bir metottur.

6)

Tutarlılığın kontrol edilmesi: trendler ile seçilen zaman aralığı uyuşuyor mu ?
Çelişen belirsizlik sonuçlan var mı ?
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7)

Öğrenen senaryolar: Buraya kadar yapılan işlemler sonucunda geleceğin
sınırlan

belirlenmiş,

ham

senaryolar

oluşturulmuştur.

Bundan

sonra

senaryoların değişik stratejilere vereceği tepkiler araştırılır
8)

Önceliklendirme: Bundan sonra hangi belirsizliği bilmemizin daha önemli olduğu
saptanır. Bu belirsizlikle ilgili araştırma ve senaryoların sorgulaması yapılır.

Aşağıda ilişkiler matrisine bir örnek verilmiştir :
Tablo 5.1. : İlişkiler matrisi

B1
B1

B2

B3

B4

B5

+

?

+

-

-

+

+

-

?

B2
B3

+

B4

Bi : i. belirsizlik (i= 1,2,3,…,n)
Bir belirsizliğin cevabının evet olması diğer bir belirsizliğin cevabının evet olma
ihtimalini arttırıyorsa matriste iki belirsizliğin kesiştiği konuma (+) , aksi halde (-)
konur. Eğer ilişki yoksa (0), ilişki kestirilemiyorsa (?) konur
Değişimin sürücüleri

Anahtar belirsizlikler

Temel trendler

Etkileşimin kuralları

Çoklu senaryolar
Şekil 5.3. : Senaryo yapı taşları
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5.3.3. Mercer
1) Sürükleyici güçlerin belirlenmesi: Senaryoların üzerine oturacağı varsayımlar
yapılır. Sonrasında sürükleyici güçler saptanır. Pareto mantığı ile yaklaşılarak
önemli belirsizlikler tespit edilir.
2) Sürükleyici güçlerin geçerli bir çatı altında bir araya getirilmesi: Her sürükleyici
güçle bir diğeri arasındaki ilişkiler incelenebileceği gibi sürükleyici güçlerin
değişik kombİnasyonlanda incelenebilir. Kullanılan yöntem önemli değildir.
3) İlk mini senaryoların oluşturulması: İkinci aşama sonunda sürükleyici güçlerin 7
ile 9 mantıksal grupta toplandığı görülür. Her grubun ifade ettiği anlam ortaya
konur ve gruplar arasındaki bağlantılar araştırılır.
4) Senaryoların indirgenmesi: Genelde yöneticiler önlerine gelen senaryolardan
birine yönelme eğilimindedirler. Bunu engellemek için 7-9 grup verine bu grupları
içerisinde barındıran iki veya en fazla üç. daha büyük senaryolar hazırlanır. Bu
senaryolar

test

edilmelidir,

çünkü

varsayımlarla

bir

çelişki

meydana

gelmemelidir.
5) Senaryoların yazılması
6) Beliren

özelliklerin

aydınlatılması: Senaryolar içerisinde organizasyonel

belirsizlikleri en fazla etkileyecek durumlar tespit edilir.
5.3.4. Godet
Michel Godet tarafından 1996’da geliştirilmiştir. Bu metot modüler bir yapıya sahiptir.
Birbirinden bağımsız olarak sonuç verebilecek alt metotlar mevcuttur. Ancak, bir alt
metodun çıktısı diğer alt metoda belli bir sırada girdi olarak iletildiğinde sistem bir
bütün halinde çalışmaktadır. Bu sistemi oluşturan alt metotlar şunlardır :
1) Yapısal analiz ve MICMAC metodu: Değişkenlerin belirlenip, sistemi önemli
ölçüde etkileyebilecek veya etkilenebilecek olanların seçilmesi.
2) MACTOR metodu:

aktörler arasındaki ilişkilerin ve aktörlerin değişkenler

üzerindeki stratejilerinin bulunması.
3) Delphi ve SMIC metodu: Anahtar değişkenler üzerinde anketler yardımıyla
hipotezler kurulur, olasılıkları belirlenen hipotezlerden senaryolara geçilir.
4) MULTIPOL metodu: Karar verme modelidir ve senaryolara bağlı olarak uygun
stratejiler seçilir. Bu stratejiler ışığında hareket planı belirlenir
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Bu modüllerle beraber, telekomunikasyon sektöründe uygulamasının yapılacağı
Godet metodu, 5.Bölümde daha ayrıntılı anlatılmaktadır.
5.3.5. Blanchard
1) Müşterek bir anlayışın oluşturulması: Grupta bulunan herkesin bu çalışmaya
katkılarının sağlanabilmesi için, ortak bir anlayış oluşturulur.
2) Kapsamının belirlenmesi: Çalışmanın içereceği zaman bölümü ve kapsamı
belirlenir. Örneğin kapsam için, hangi pazarlara hizmet ediceksiniz, hangi
müşteri grupları, hangi teknolojiler ve ne tip rakipler senaryolar içinde yer alıcak.
3) Ana trendler belirlenir : Yukarıda sıralanan ve duruma etki edebilecek olan
faktörleri etkileyebilecek, politik, ekonomik, teknolojik, sosyal ve endüstriyel
trendler belirlenir.
faydalnılır.

Trendlerin belirlenmesinde bütün iç ve dış kaynaklardan

Böyle bir çalışma 20 kişilik bir grupla yürütülür. Trendler öncelikler

belirlendiktken sonra tek tek incelenir.
4) Kilit belirsizlikler tespit edilir: Bazı trendler gelecekte aynen devam etmeyebilir.
Bazıları, bazı etkenler nedeniyle, önceden tahmin edilemeyecek değişiklikler
gösterebilir. Kilit durumdaki bilinmeyenlerin ve sonuçlarının neler olabileceğinin
bir listesi hazırlanır. Bunların sayısı sınırlı tutulur, çünkü çok fazla bilinmeyenle
uğraşmak zordur.
5) İlk

senaryolar

hazırlanır:

Toplanan

bilgilerden

faydalanarak

senaryolar

oluşturulur. Her hikaye aynı dünyada farklı sonuçları anlatmak yerine, farklı
dünyaları anlatmalıdır. İlk yazılan senaryolar, karar vermede kullanılabilecek
kadar eksiksiz, açık ve anlaşılabilir olmayabilir. İlk senaryoların amacı, geleceğin
iş dünyasını daha iyi anlamaktır.
6) Birlikte öğrenme başlatılır: Basit kelimelerle hazırlanan ilk senaryoların içlerinde
tutarsızlıklar ve bilinmeyenler bulunabilir. Bu eksikleri ve belirsizlikleri gidermek
için aynı senaryo üzerindeki çalışmaya başka kişilerin de katılması uygun olur.
7) Son karar senaryoları oluşturulur: Gruplar tarafından hu aşamada senaryoların
yönetim için karar vermede kullanılabilecek son şekli verilir. Her senaryo farklı
stratejik kararlar ve yetkinlikler ortaya koyar.
8) Karar verilir: Hazırlanan senaryolar yönlendirme komitesine sunulur. Bu
komitede, hazırlanan senaryolardan hiri kahul edilehilir, esnek davramlarak
hirkaç senaryoyu içine alan bir grup seçilebilir veya mevcut stratejik plana bağlı
kalınarak hiçbiri kabul edilmeyebilir.
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6. GODET'İN SENARYO PLANLAMA METODU
Bu çalışma Godet'in metodu olarak bahsedilen ve Godet'in bir yayını olan "From
Anticipation To Action" isimli kitabında yer alan metottur,
Bu metot modüler bir yapıya sahiptir. Birbirinden bağımsız olarak sonuç verebilecek
alt metotlar mevcuttur. Ancak bir alt metodun çıktısı diğer alt metoda belli bir sırada
girdi olarak iletildiğinde, sistem bir bütün halinde çalışmaktadır. Bu sistemi oluşturan
alt metotlar aşağıda verilmiştir.
Yapısal analiz ve MICMAC metodu, değişkenlerin belirlenip, sistemi önemli ölçüde
etkileyebilecek veya etkilenebilecek olanların seçilmesidir. Bu değişkenlere anahtar
değişken denir.
MACTOR metodu, aktörler arasındaki lişkilerin ve aktörlerin, değişkenler üzerindekistratejilerinin bulunmasıdır. Bunlar değişik matrise! işlemlerle desteklenmiş kalitatif
yorumlar sonucu elde edilmektedir.
Delphi ve SMIC metodu, anahtar değişkenler üzerinde anketler yardımıyla hipotezler
kurulur, olasılıkları belirlenen hipotezlerden senaryolara geçilir. En yüksek olasılığa
sahip hipotezler seçilerek senaryolar oluşturulur.
MULTIPOL metodu, karar verme modelidir ve senaryolara bağlı olarak uygun
stratejiler seçilir. Bu stratejiler ışığında hareket planı belirlenir.
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Genel çevre
(dış değişkenler)

Üzerinde çalışılan olay
(iç değişkenler)

Sistem sınırları ve
anahtar değişkenlerin
araştırılması
Yapısal
Analiz
MICMAC

Aktör
Rollerinin
Analizi

Bağımlı / Bağımsız
değişkenler

Geçmiş
(Trendler, İlgi
grupları, vb.)

Şimdi
(Değişimin nedenleri,
projeler, vb.)

MACTOR
Metodu

TABLO
İlgi gruplarının stratejileri

SMIC
Anketi

Anahtar değişkenlere dayanan olası
varsayımlar kümesi

SENARYO
Morfolojik
Analiz

(Strateji, görünüm,
tahmin)

Multipol
Yöntemi

Alternatif stratejiler

Hareket planı
Şekil 6.1: Godet’in senaryo planlama metodu akış şeması
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6.1. Yapısal Analiz
MICMAC metodunun uygulanabilmesi için önce yapısal analiz yapılır. Yapısal
analizde,
1)

Konuyla ilgili tüm değişkenler belirlenir. Bunu bir grup, konuyla ilgili gerekli

araştırmayı yaptıktan sonra beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirebilir. Değişkenler iç
değişkenler ve dış değişkenler diye iki gruba ayrıştırılır.
2) Bu değişkenlerin ayrıntılı tanımları yapılır. Bu tanımlardan değişkenler arasında
kurulan ilişkilerde yararlanılır. Bu bilgiler metot için bir veri tabanı oluşturur
3) Bütün değişkenler belirlendikten sonra gereksiz olanlar elenir ve böylece sayı
azaltılır.
4) Son olarak seçilen değişkenler sıralanır ve birbirleri üzerindeki etkileri bir matris
üzerinde belirtilir. Bu matris yapısal matris diye adlandırılır. Bu aşamada dikkat
edilecek önemli kurallar mevcuttur.

Dış Değişkenler

İç Değişkenler

II

III

IV

Dış Değişkenler

İç Değişkenler

I

aij

Şekil 6.2: Yapısal Matris
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Yukardaki matriste i satırları j ise sütunları temsil etmektedir. Eğer i. değişken j.
değişkeni etkiliyorsa aij değeri bir, aksi takdirde sıfır olur aij burada iki değişken
arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir. İlişkilerin matrise girilmesi kalitatif bir işlemdir.
İşlemler

belirtilirken

var-yok

şeklinde

ifadeler

veya

ağırlıklandırılmış

sayılar
kullanılabilir.

.

Ağırlıklandırmadan kasıt, koşulların daha uygun olması halinde ilişkilerin yönünün (,+) belirtilmesi veya ilişkilerin derecelendirilmesi (1,2,3, ...) şeklindedir. Fakat
ağırlıklandırma işlemi 10 değişkenden fazla sistemler için ekonomik ve pratik
değildir.
Matris doldurma işlemi iki şekilde yapılabilir.
1) Satırların doldurulması : her değişkenin diğerleri üzerindeki etkisi dikkate
alınarak yapılır.
2) Sütunların doldurulması : her değişkeni etkileyenlerin etkisi dikkate alınır.
Teorik olarak iki metoduda ayrı ayrı kullanmak ve sonuç matrislerini karşılaştırmak
sonucun doğru olması açısından bir kontrol teşkil eder.
Matrisi doldururken şu üç duruma önemle dikkat edilmesi gerekir:
(a) Gerçekten i, j'yi mi etkiliyor, yoksa j mi i'yi etkiliyor ?
(b) Gerçekten i, j'yi mi etkiliyor, yoksa listelenen değişkenlerden k gibi biri mi her
ikisini etkiliyor ?
(c) Gerçekten i, j'yi mi etkiliyor, yoksa i listelenen değişkenlerden k'yi, k da j'yi mi
etkiliyor ?

k

k
j

i

i

j

(a)

(b)

i

j
(c)

Şekil 6.3: İlişkilerde 3 kritik nokta

Eğer gerçekten i, j'yi etkilemiyorsa veya bu üç durumdan biri gerçekleniyorsa aij
değeri olarak sıfır alınır.

.
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Yapısal analizde satır toplamı bir değişkenin diğerleri üzerindeki etkisini gösterirken,
sütun toplamı bir değişkenin bağımlılığını gösterir.
Yapısal analizde şematik gösterimlerin kullanılması değişkenler arası ilişkilerin kolay
anlaşılmasını sağlar. Bu grafikler ilişkiler matrisinden çıkartılır. Örnekler Şekil 6.4.’te
yer almaktadır.

Değişken
Değişken
Değişken
Değişken
Değişken

A
B
C
D
E

1

Doğal İlişkiler Grafiği
Değişken E

Değişken D

1
1

1
1

Değişken C

Değişken B

Değişken A

Yapısal Analiz Matrisi

1

1
1

1

İlişki Seviyeleri Grafiği

4

1.Seviye

2
2.Seviye

1

5
3.Seviye

3
4.Seviye

Şekil 6.4: Yapısal Analiz Matrisi ve grafikleri

Yapısal analiz sonucunda satır ve sütunların toplamlarından yola çıkarak
değişkenleri sınıflandırmak yanlış olur, çünkü bu ilişkiler içerisinde dolaylı ve
potansiyel ilişkilerde yer almaktadır. Dolaylı ilişkilerin hesaplanması işlemi MICMAC
metodu ile yapılır.
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6.2. MICMAC Metodu
MICMAC metodu yapısal analiz sonunda yapılan ve doğrudan ilişkilerin yanında
dolaylı ilişkileri de bulmaya çalışan bir yöntemdir.
Yapısal analizde kurulan matris, hangi değişkenlerin en çok doğrudan etkiye sahip
olduğunu göstermekte (satır sütun toplamları). Fakat bu, problemi derin etkileyen
gizli (dolaylı) değişkenlerin açığa çıkarılmasında yeterli değildir.

A1

A2

A1

A2

A3

Şekil 6.5: İlişkiler

A1 ve A2 arasında kurulan ilişki doğrudan bir ilişkiyi göstermektedir. A1 ve A3
arasındaki iki kademeli ilişki dolaylı bir ilişkiyi göstermektedir.
MICMAC matrislerin belli kurallar doğrultusunda çarpımının yapıldığı bir metottur. Bu
kısımda da yapısal analizde olduğu gibi satır ve sütun toplamları alınır :
a) Her değişkenden oluşan dolaylı yollar ve döngü uzunluğu, değişkenin etkisini,
b) Her

değişkene

ulaşan

dolaylı

yollar

ve

döngülerin

uzunluğu,

değişkenin bağımlılığını gösterir.
Bu iki ilişkinin yanısıra bir metot sonucu elde edilemeyecek potansiyel ilişkiler söz
konusudur. Bunlarda işlemler sonucu dikkate alınmalıdır.
6.2.1. MICMAC Yönteminin Dayandığı Prensip
MICMAC

yönteminin

temelleri

Booleon

matrislerinin

özelliklerine dayanmaktadır.

S1

a

b

Şekil 6.6: İki alt sistem arasındaki ilişki
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c

S2

klasik

SI ve S2 bağımlı iki alt sistem olsun.
SI ve S2 birbirine a, b, c ile bağlıdır.
Doğrudan ilişkiler ise :
• a, S1' e oldukça bağımlıdır,
• c, S2’yi oldukça etkilemektedir.
Doğrudan ilişkileri analiz ederken b’nin önemi ihmal edilir. Oysa burada b sistemin
yapısı için önemli olan, ilişkinin birleşim noktasındadır ve S1 ile S2’yi birbirine
bağlamaktadır. MICMAC metodu bu sorunu ortadan kaldırarak b gibi önemli ve
dolaylı ilişkiler içinde bulunan değişkenleri dikkate almaktadır.

k
i
i

j

j

Şekil 6.7: İki dolaylı yolun ilişki olarak kabul edilmesi

6.2.2. İşlemin Durma Mantığı
Bir matrisin satır ve sütun toplamlarının sıralaması (hiyerarşisi) bir önceki matrisin
(kuvveti bir düşük olan matrisin) satır ve sütun toplamlarının sıralamasına eşittse
işlem durdurulur. Durma nedeni bundan sonraki sıralamaların eşit olacağı yani
sistemin durağan hale geleceğidir. Bundan sonra sistem farklı bir davranışta
bulunmayacak ve biz öngörülen sürede elde edilebilecek tüm değişimleri işleme
katmış oluruz.
Bu mantığa bağlı kalınarak, eşit olan satır ve sütun toplamları için düşünülen ikinci
(ip sıralama geçerlidir.
6.2.3. Karşılaştırma ve Grafiğe Yerleştirme
Bundan sonra işlemlere devam edilmez ve A, B, C değişkenleri etki-bağımsızlık
grafiğine yerleştirilir. Bu yerleştirme işlemi yapılırken üç tane sınıflandırmadan
yararlanılır :
1. Doğrudan ilişkiler : Yapısal matrisin satır ve sütun toplamları sıralaması. Bu tip
ilişkiler genelde 10 yıl ve daha kısa sürelerde gerçekleşebilir ilişkilerdir.
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2. Dolaylı (MICMAC) ilişkiler : Dolaylı ilişkiler (sonuç) matrisinin satır ve sütun
toplamları sıralaması. Bu tip ilişkiler genelde 10 - 15 yıl arasında gerçekleşebilir
ilişkilerdir.
3. Potansiyel ilişkiler : Bugün varolmayan fakat gelecekte var olabilecek,
matrislerde yer almayan sezgisel ilişkilerdir. Bu ilişkiler bir mantığa dayanmayan
hayali ilişkilerdir. Bu tip ilişkiler genelde 15 yıl ve daha uzun surelerde gerçekleşebilir
ilişkilerdir.
Bu üç sınıflandırmaya giren ilişkilerin tamamı karşılaştırmalı olarak incelenir ve
önemli ilişkiler saptanır. Önceliği olan değişkenler belirlendikten sonra bu
değişkenler Etki-Bağımlılık Diyagramında konumlandırılır.
Konumlandırma işlemi çok basittir, seçilen değişkenler için elde edilen matrislerdeki
satır ve sütun toplamları, satırlar toplamı etkiyi (grafikte dik eksen) belirtecek şekilde,
sütunlar toplamı da bağlılığı (grafikte yatay eksen) belirtecek şekilde tek tek grafiğe
yerleştirilir.
Elde edilen matrislerden kasıt, yapısal matris ve MICMAC metodunda elde edilen
durma matrisidir (sonuç matrisi).
Grafikte beş tane ana bölge mevcuttur. Bunlar etkileyenler, yönlendiren değişkenler,
ihmal edilebilir değişkenle», sonuçlar ve ara bölgeleridir. Bunların sınırları geçmiş
tecrübelere ve sezgilere bağlı olarak belirlenebilir.
Etki

Yönlendiren
Değişkenler

Etkileyen
Değişkenler

M

İhmal edilebilir
Değişkenler

Şekil 6.8: Etki-Bağımlılık Grafiği

Sonuçlar

Bağımlılık

M

Sınırlar olarak en önemli değerler grafikte M diye belirtilen değerlerdir

Bunun

dışında ara bölgeyi belirleyen sınırlar vardır.
Senaryo planlama yapılacak konudaki anahtar değişkenler, ikinci bölge olan
Yönlendiren değişkenler bölgesinde yer alan değişkenlerdir. Çünkü, aktörler ilgilerini
bu değişkenler üzerinde yoğunlaştırırlar. Bu değişkenlere bağımlılıkları yüksek
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olduğu için etki edilebilmesi mümkündür; ancak, etki edildiğinde elde edilecek etki
de büyük olacaktır.
6.3. MACTOR Metodu
Birbirini takip eden matrislerden oluşan MACTOR metodu, senaryo planlama
yapılacak konudaki aktörlerin ilişkilerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Metodun
adımları şöyledir :
1. Aktörlerin planlarının, motivasyonlarının, amaçlarının ve kısıtlarının yazılması,
yani aktör stratejileri tablosunun oluşturulması.
2. Mücadele alanlarının ve bu alanlardaki amaçların belirlenmesi.
3. Aktörlerin

mücadele alanlarındaki

konumlarının

belirlenmesi

ve uzlaşık

veya karşıt durumlarının belirlenmesi
4. Aktörlerin uzlaşıklıklarının ve karşıtlıklarının şiddetinin belirlenmesi
5. Aktörlerin birbirleri üzerlerindeki etkilerinin belirlenmesi
6. Bundan önceki adımlardan elde edilen bilgiler ışığında senaryoları inşa edecek
hipotezler oluşturulur.
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Yapısal Analiz sonucu elde
edilen anahtar değişkenler

Karşılaştırma
Dİyagramları

Aktör stratejileri tablosu

Stratejik durum ve
amaçlar

Aktörlerin amaçlar
üzerindeki görüşleri
1MOA
Aktörler Arası Uzlaşıklar
Ve Karşılıklar Matrisi
1MAA = 1MAO X 1MAO

2. Uzlaşıklar Ve
Karşılıklar Matrisi
2MAA = 2MAO X 2MAO

3. Uzlaşıklar Ve
Karşılıklar Matrisi
3MAA = 3MAO X 3MAO

Aktörlerin amaçlar
üzerindeki görüşlerinin
ağırlıklandırılması
2MOA

Direkt ve Endirekt
Etki İlişkileri
MDA ve MIA

Katsayılar
Amaçlar üzerindeki
görüşlerin güç dengesi ile
ağırlıklandırılması
3MOA

Şekil 6.9: MACTOR Metodu

6.4. SMIC Metodu
SMIC metodu 1974 yılında Fransa’da geliştirilmiştir. İngilizcesi “Cross Impact
Systems and Matrices”dır. Bu metodun yaptığı, uzmanlara olaylarla ilgili P(i), P(i/j)
ve P(i/değildir j) gibi olasılık tahmin soruları sorup elde edilen verilerin (cevapların)
kuadratik minimizasyon yöntemiyle olabildiğince tutarlı bilgilere dönüştürülmesidir.
SMIC anketinin uzmanlara posta (elektronik veya doğrudan kağıtta) olarak
gönderilmesi daha uygundur (Delphi metodunda olduğu gibi) çünkü yüzyüze
görüşmelerde öznellik faktörü ankete verilen cevapları etkilemektedir.
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SMIC metodu, temel iki adımdan oluşmaktadır:
1. Uzman heyetine yapılan bir anket (Delphi Metodu).
2. Bunu takip eden hesaplamalar
SMIC anketinde, oluşturulan hipotezlerin (ham senaryoların) bağımsız ve bağımlı
olasılıklarının bulunması amaçlanır. Yapılan SMIC anketinin örneği Ek 1’de yer
almaktadır.
Ankette uzmanlara hipotezlerin bağımsız ve bağımlı olasılıkları sıra ile sorulmakta
ve 5’li skalada cevap istenmektedir. 1: olayın gerçekleşmesi mümkün değil Î 5:
olayın gerçekleşmesi kesin şeklinde.
Bu yöntem sayesinde uzmanlar değerlendirmelerini birkaç kez gözden geçirme
ihtiyacı duyarlar ve cevaplarının arkasında tutarlı, nesnel, önyargısız düşüncenin
olmasına dikkat ederler.
SMIC, 2n olası senaryo arasından detaylı çalışmaya devam etmek için en olası
olanları seçmeyi amaçlar.
Ankette uzmanlara kurulan hipotezlerle ilgili bilgi verilmekte ve;
•

Hi’nin belirlenen zaman ufkunda gerçekleşme olasılığı

•

Hipotezlerin koşullu olasılıkları (çiftli şekilde)
o

j gerçekleştiği takdirde i’nin gerçekleşmesi olasılığı P(i/j)

o

j gerçekleşmediği takdirde i’nin gerçekleşmesi olasılığı P(i/ j*)

2n adet senaryo şu şekilde ifade edilebilir.
E1= (11111..1); E2 = (01111...1); E3 = (10111...1);....; Er = (00000...0)
E1 = (h1,h2,h3,...hi,...hn); E2 = (h1,h2*,h3,...hi,...hn);....Er = (h1*,h2*,h3*,...hi*,...hn*)
Henüz işlenmemiş görüşler sonuçların aşağıdaki kuralları sağlayacak şekilde
düzeltilmelidir.
a) 0 <= P() <=1
b) P(i/j). P(j) = P(j/i). P(i) = P(i.j)
c) P(i/j). P(j) + P(i/not j). P(not j) = P(i)
Daha sonra kuadratik minimizasyon problemi çözülerek olasılıklar revize edilir ve
senaryoların olasılıkları bulunur. İşlenmemiş olasılıklardan yola çıkılarak bu koşulları
sağlayan olasılıkların bulunabilmesi için aşağıdaki kuadratik minimizasyon problemi
kurulur ve çözülür.
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Σi {P(i) - Σk=1Ær Φik . Πk}2 +
Min Σk=1Ær

Σij {P(i/j). P(j) - Σk=1Ær Τijk . Πk}2 +
Σij {P(i/not j). P(not j) - Σk=1Ær Sijk . Πk}2

Σk=1Ær. Πk = 1
Πk >= 0, her k için
6.5. MULTIPOL Metodu
MULTIPOL metodu, çok kriterli ve çok kademeli bir karar verme modelidir. Çok
kademeli ve çok kriterliden kasıt, iki kademede karar verilmesi ve bu kararların
birden fazla kritere göre belirlenmesidir.
İlişki ağacındaki her kademe bir karar seviyesini göstermektedir. Her kademedeki
karar bir üst kademeye göre verilmektedir. Yani, vizyona göre hedefler, hedeflere
göre stratejilere, stratejilere göre operasyonlara karar verilir.

Vizyon

Hedefler

Kademe 1

Stratejiler
Kademe 1-1

Operasyonlar
Kademe 1-2

Şekil 6.10: İlişki Ağacı
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Metodun adımları şunlardır:
1. Ürünler, kriterler ve stratejiler belirlenir,
2. Kriterler bazında ürünler puanlandırılır (matris oluşturulur),
3. Stratejilerin kriterlere verdiği ağırlıklar bulunur (matris oluşturulur),
4. Stratejilere göre ürünler puanlandırılır (matris oluşturulur),
5. Stratejilere göre ürünlerin puanlandırıldığı matrisin grafiği ve ürünlerin ortalama standart sapma düzleminde konumu çizilir (bu değerler stratejilere göre ürünlerin
puanlandırıldığı matrisden elde edilir),
Ortalama

Seçilebilecek ürün
Riskli
Ortalama ürün
ürün
Sakınılacak ürün
Standart sapma
Şekil 6.11: Ortalama-standart sapma grafiğinin bölgeleri

6. Bu iki grafiğe göre seçim yapılır. Öncelikle ortalama - standart sapma grafiğinde
bazı ürünler elenir. Geriye kalan ürünler arasından da seçilen politikaya göre
seçim yapılır.
7. Hangi politikanın seçileceği bir üst kademe karar verme problemidir ve bu kez
senaryolara göre politikalar seçilir. SM1C metodumla seçilen olasılığı en yüksek
üç senaryoya göre bu işlemler yapılır. Bu senaryoların kriterlere verdikleri
ağırlıklar bir matris üzerinde belirlenir.
8. Senaryolara göre stratejilerin puanlandırması yapılır (matris oluşturulur),
9. Senaryolara göre bulunan stratejilerin puanlarının bir grafiği çizilir. Politikalar için
ortalama - standart sapma grafiği oluşturulur
10. Bu iki grafiğe göre seçim yapılır. Ortalama - standart sapma grafiği özellikleri
burada da geçerlidir.

83

7. TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ
Dünyada telgraf ve telefon haberleşmesi devlet kuruluşlarının öncülüğü ile başlamış
ve gelişmiştir. Sabit hatlara PSTN (Public System of Telephone Network) denmesi
de bunu ispatlamaktadır. Bir çok ülkede sabit telefon şebekeleri halen devletin malı
iken gelişmiş ülkelerde sektör liberalleştirilmiş ve şebekeler özel kuruluşların
erişimine açılmıştır. Genellikle 1995 gibi başlayan bu liberalleşme politikası
sonucunda özel kuruluşlar devlete ait sabit telefon şebekesini kullanarak kendi
abonelerine ses ve data hizmeti götürebilmektedirler. Bu hizmet Uluslararası Telefon
Taşıyıcıları yani ILEC (International Local Exchange Carriers) tarafından uzun
mesafe arama hizmeti olarak verilmektedir. Bazı ülkelerde ise eyalat, bölge, şehir
bazında şirketler sabit telefon hizmeti vermektedirler. Bunlara CLEC (Competitive
Local

Exchange

Carriers)

adı

verilmektedir.

Liberalleşme

sonucunda

telekomünikasyon hizmeti devlet tekelinden çıkmış ve aboneler rekabetin gelmesi ile
daha ucuz fiyatlara daha kaliteli hizmet almaya başlamışlardır. Amerika’da 1997’de
CLEC gelirleri 5 milyar USD iken 2001 yılında 53 milyar USD çıkacağı tahmin
edilmektedir. Bu 4 sene içerisinde 10 kat büyümeye tekabül etmektedir. ABD’deki
sadece ses taşıyan CLEC adedi toplam 71 adettir ve toplam CLEC pazarının
%86’sını oluşturmaktadır. Data taşıma gelirlerinin 2010’lara doğru %50’lere
ulaşması beklenmektedir.
7.1. Telekomünikasyonun Tarihçesi
Dünyada bir noktadan diğer bir noktaya mesajların iletilebilmesi 1844’de Mors’un
elektriksel telgrafını dünyaya tanıtması ile başladı diyebiliriz. 1876’da ise Alexander
Graham Bell ilk defa sesi değişken resistans ileticisinden geçirmeyi başardı. İlk
aramayı Graham Bell Thomas Watson’ı arayarak (“Mr. Watson. Come here. I want
you”) yaptı. Bu sene içerisinde ilk defa uzun mesafeli tek yönlü arama yapıldı
(Ontario’dan Paris’e kiralık telgraf hatlarından) ve Boston’dan Massachusetts’e ilk
defa çift yönlü arama yapıldı.1880’lerde Amerika’da şehirlerarası konuşmalar
yapılmaya başlandı. 1885’te AT&T (American Telephone & Telegraph Company)
kuruldu. Örgütün vizyonu Amerika kıtasındaki ve dünyanın diğer taraflarındaki
şehirlerle iletişim imkanı sağlamak idi. 1899’da AT&T, National Bell Company’i satın
aldı.
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1896’da ilk çevirmeli telefonların üretilmesiyle, tüketici cihazları boyutunda da ilk
ciddi ilerleme kaydedildi. 1900 yılında artık Bell Sistemi’nde 855,900 telefon
bulunuyordu. 5 sene sonra bu rakam 2.2 milyona 10 sene sonra da 5.9 milyona
ulaştı. 1906’da ilk sarı sayfalar basıldı.
Sabit hatlardaki hızlı gelişimini yanı sıra, kablosuz iletişim tarafında da icatlar
yapılmaya başlandı. 1894’te Marconi 2.4 km. uzaklıktaki mesafe ile kablosuz iletişim
kurdu ve 1896’da ilk kablosuz patentini aldı. Uçurtmalar ile taşıdığı vericiler
sayesinde 14.5 km. uzağa kablosuz olarak erişebiliyordu. Nasıl telgrafın babası
Mors, telefonun (kablolu iletişim) babası Graham Bell ise kablosuz iletişimin babası
Guglielmo Marconi’dir. 1901 yılında Marconi Atlantik ötesi kablosuz iletişim
denemesinde başarılı oldu.1912’de 400 kadar gemide Marconi’nin kablosuz iletişim
seti kullanılıyordu. Ve bu senede meydana gelen Titanic faciasında 711 kişi telsiz
haberleşmesi sayesinde kurtuldu. Yine aynı senede kablosuz iletişim cihazı olan
walkie-talkie patenti Londra’da Mr. Sharman tarafından alındı. Böylece telsiz iletişim
cihazları da kitlesel pazara sunulmuş oldu.
Arthur C. Clarke Extra- Terrestrial Relays adlı eseriyle global iletişimi sağlamaya
yönelik uydu sistemlerini tartışmaya açtı. Yeryüzünden

doğru bir mesafeye

yerleştirilen bir uydunun yeryüzü etrafında her 24 saatte bir dönüş yapacağı ve
iletişim

amaçlı

kullanılabileceği

dile

getiriliyordu.

Bu

metin,

uydu

haberleşmeciliğinin başlangıç noktasıdır. 1960’da Amerikan Donanması Ay’ı
yansıtıcı olarak kullanarak Pearl Harbour’dan Washingon D.C.’ye radyo sinyalleri ile
mesaj gönderiyordu. 1962’de Hughes Aircraft Şirketi ve NASA ortak bir çalışmayla
35 kg.’lık bir uyduyu yeryüzünden 35887 km. mesafe deki yer sabit yörüngeye
oturtmayı başardı. Böylece, sabit yörüngeli iletişim uyduları fikrini ortaya atan A.C.
Clarke’ın rüyası da gerçekleşmiş oluyordu.
1970 yılında Cornwall’daki son telgraf kablosu tarihe karıştı.
1979’da

İlk

cep

telefonu

Ericsson

tarafından

tanıtıldı.

Beş

yıl

içinde

İsveç,Danimarka ve Finlandiya’da cep telefonu kullanan kişi sayısı 200,000’e ulaştı.
1982’de CEPT (Conference Europeenne des Postes et Telecommunications) 900
MHz’de çalışacak sayısal kablosuz telefon standartları üzerinde çalışmaya başladı.
Standart daha sonra GSM (Global System for Mobile communication) adını aldı. 12
ülkenin operatörü GSM’i 1991’de başlatmak üzere bir MoU (Memorandum of
Understanding) imzaladı.
Bu arada kablolu sistemlerde yüksek hızı sağlayan fiber optik teknoloji de
gelişiyordu. 1985’te AT&T ve Bell Labs aynı anda 300,000 telefon konuşmasını ve
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200 yüksek çözünürlüklü TV kanalını tek fiber optik kablo üzerinden göndermeyi
başardı. 1988’de dünyanın ilk Atlantik ötesi fiber optik kablo sistemi Kuzey Amerika
ile Avrupa arasında kullanıma açıldı. Hattın uzunluğu 5,800 km., hat kapasitesi ise
40,000 idi.
1992’de GSM Faz 1 standardı tamamlandı. İlk ticari şebekeler işletilmeye başlandı.
GSM abone adedi 1993’te 1 milyon, 1994’te 3 milyona ulaştı. 1995’te GSM’in bir
çeşit 1900MHz versiyonu olan ve ABD’de kullanılan PCS (Personal Communication
Services) sistemi geliştirildi. MoU’ya imza atan kuruluş adedi 188’e çıktı.
1998’de GSM MoU’nun 100’den fazla ülkeden 253 üyesi oldu. Abone adedi 70
Milyonu geçti. Bu rakam toplam mobil pazarın %31’ini oluşturuyordu.
1990-2000 arası mobil iletişim o kadar hızlı yayıldı ki, 2001 yılında dünyadaki mobil
telefon hat adedi sabit telefon hat adedini geçti. 1970 yılında tarihe karışan telgraf
kabloları gibi telefon kablolarının tarihe karışması önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde
gerçekleşmesi bekleniyor. Bu evrim biraz da küresel genişbant talebinin hangi
yönde olacağının sonucu olarak belirlenecek. DSL gibi bakır telefon kablolarını
kullanan teknolojiler mevcut altyapının kullanılmasını sağladığı için, sabit hatlar diğer
alternatif genişbant teknolojileri ile bir süre daha rekabet edebilir. Ancak kabloTV
şebekesi, uydu ve GPRS, UMTS, 4G gibi yüksek hızlı kablosuz veri iletişim
teknolojileri daha verimli, kaliteli ve verimli yüksek hızda ses, metin ve video
içeriklerinin iletilmesini sağlayacaktır. Ayrıca HomeRF, Bluetooth, IEEE 802.11x
yüksek frekans diliminde ancak sınırlı bir menzilde yüksek veri iletişimi sağlayan
teknolojiler

insanların

sabit

ortamdaki

yüksek

kapasiteli

iletişim

ihtiyacını

karşılayabilmektedir. Bu teknolojilerin kabloTV altyapısı ve UMTS, 3G cep telefonu
altyapısı ile birleşmesi mobil ortamdaki insanı da kapsamakta ve bakır kablolara
gereksinimi yok etmektedir.
7.2. Telekomunikasyon Teknolojileri
Dünya’da

mobil

şebeke

teknolojilerinin

yayılım

projeksiyonu

Tablo

7.1’de

gösterilmektedir. Dünyada GSM şebekelerinin hakimiyeti bulunmaktadır. Temmuz
2001 itibariyle toplam 153 ülkede 417 GSM şebekesi bulunmaktadır.
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Tablo 7.1: Mobil şebeke teknolojileri abone projeksiyonu (GSM Association Verileri)
(000 abone)
Sene sonu abone adetleri
Toplam analog
Toplam dijital
GSM
CDMA
PDC
D-AMPS
3.jenerasyon

2000
703.871
80.157
623.714
406,605
86,797
48,742
81,569
0

2001
940.226
61.220
879.006
566,176
128,155
53,973
130,691
11

2002
1.180.694
37.400
1.143.294
730,449
167,744
60,084
182,444
2,573

2003
1.406.284
20.111
1.386.174
875,608
202,662
63,677
228,707
15,519

2004
1.616.125
13.998
1.602.126
991,706
230,671
66,141
274,182
39,426

GSM’in bölgelere göre dağılımı da bu sistemi daha çok hangi bölgelerin kullandığını
göstermektedir.
GSM’in daha çok tutulan bir teknoloji olma eğilimi kendini cep telefonu satışlarında
da göstermektedir. 2001 yılında satılması tahmin edilen 495 milyon adet cep
telefonunun %65’i GSM telefonudur.
GSM Avrupa Birliği’nin mobil şebekeler için resmi standardıdır.Genel olarak Avrupa
çok yoğun GSM teknolojisini kullanmaktadır. Yoğunluk sırasına göre; Asya ülkeleri
CDMA, AMPS, PDC şebeke teknolojileri kullanmakta, Kuzey ve Latin Amerika da
AMPS, TDMA, CDMA, GSM teknolojileri kullanmaktadır.

Hindistan
10%

Kuzey
Amerika
10%

Rusya
7% Güney
Amerika
3%
Arap
Devletleri
5%

Batı Avrupa
30%

Asya-Pasifik
13%

Doğu ve
Merkez
Avrupa
4%

Afrika
18%

Şekil 7.1: GSM şebekelerinin bölgesel dağılımı (417 şebeke) (GSM Association)
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CDMA
2/2.5G
15%

TDMA
800/1900
10%
PDC
8%
Analog
3%

3G
0%

GSM 2/2.5G
64%

Şekil 7.2: 2001 yılı satılan telefonlarının şebekelere göre dağılımı (GSM Association)

7.3. Dünya Telekomünikasyon Sektörü
ITU’nun verilerine göre 2000 yılında global sabit ve mobil telefon abonelerinin
gelişimi ve 2001 yılı tahminleri Şekil 7.3’te yer almaktadır. Grafikten açıkça mobil
telefon abone adedinin sabit abone adedini 2001’de geçtiği görülmektedir.

1.100
1.008

2001

Sabit

726

2000

Mobil

942
0

200

400

600

800

1.000

1.200

milyon abone

Şekil 7.3: Dünya Telefon Abone Gelişimi (ITU, Emarketer)

Kaliforniyalı bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Carmel’e göre 2006’da mobil
telefon abone adedi 1.6 milyar’a çıkarken, sabit hat abone sayısı düşecek ve
2006’de 2000 yılı değeri olan 942 milyon adet olacak.
Mobil hat abonelerinin büyük gelişiminde mobil cihaz üreticilerinin etkisi vardır.
Telekomunikasyon sektörü son 10 yılda Ericsson, Nokia, Motorola, Siemens, Alcatel
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gibi mobil iletişim altyapısı üreticilerin önderliği ve yönlendirmesi ile gelişmiştir. Bu
firmalar mobil operatörlere baz istasyonu, alıcı-vericiler, santraller, ağ yönetim
merkezleri ve yazılımlar gibi altyapıları satmaktadırlar. Aynı üreticiler cep telefonu
üretimi ile mobil iletişim hizmetini kitlesel pazara indirmekte ve operatörler sayesinde
mobil iletişim teknolojilerinin ticari yayılımını gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bu
sektörü sürükleyen aktör altyapı üreticilerdir. Bu aktörlerin sektördeki yeri Godet
senaryo planlama metotu uygulama safhasında daha ayrıntılı açıklanacaktır.
Genel anlamda küresel dinamiklere bakarsak Amerika kıtasının, ABD ve Kanada
önderliğinde sabit kablolu telefon, fiber optik, ve internet teknolojilerinde öncü
olduğunu görmekteyiz. Avrupa ise dijital yayıncılık ve kablosuz iletişim konusunda
stratejik bir avantaj sağlamıştır. Ancak Asya üreticilerin düşük maliyette üretim
avantajı, tüketici elektroniği cihazlarında olduğu gibi, Avrupa’dan Asya’ya cep
telefonu ve mobil iletişim altyapısı teknolojilerinin de transfer olmasını sağlamıştır.
Şu anda Nokia ve Ericsson üretimlerinin %40-50’sini Asya’lı üreticilere fason
yaptırmaktadır. Son yıllarda Samsung, NEC, Matsushita, Sony, LG gibi tüketici
elektroniği şirketleri mobil telefon üretimindeki paylarını arttırdılar. 2001 yılında
Ericsson Avrupa’da tek başına cep telefonu teknolojisi üretiminde rekabeti
sürdüremedi ve Sony ile cep telefonu bölümlerini birleştirdi.
Bu gelişim mobil iletişim teknolojilerinin pazara yayılması açısından da sıralamanın
Asya, Avrupa ve Amerika olmasına yol açtı. Bunun son örneği 3.Jenerasyon (3G)
mobil iletişim ağlarında yaşanmaktadır. Avrupalı operatörler çok pahalı 3G
lisanslarını aldıktan sonra borcu geri ödeme krizine girdiler. Cep telefonu
üreticilerinin 3G uyumlu cep telefonlarını 2003’ten evvel pazara sunamayacaklarını
açıklaması ile de bu teknolojinin 2003’ten evvel ticari olarak kitlesel pazara
sunulamayacağını gösterdi. Halbuki Japonya’nın lider operatörü NTT DoCoMo 2001
yılında FOMA (Freedom of Multimedia Access) 3G şebekesini Tokyo’da ticari olarak
faaliyete açtı. Şu anda şebekesinin data iletim kapasitesi 144 kbps (GSM’de 9.6
kpbs) ancak henüz pratikte 80-90kpbs gerşekleşebiliyor. 2001 yılı sonu abone adedi
150.000 oldu.
Bu hızlar normal çevirmeli ağdan internete bağlanma hızından yaklaşık 1.5-2 kat
daha yüksek. Bu da mobil internetin sabit internet kadar gelişme potansiyeli
olduğunu gösteriyor. Ancak cihazların kullanışlılığı halen problem. Zira mevcut cep
telefon ekran boyutları, pil ömrü ve telefon depolama hafızası bilgisayardan
internete bağlanma rahatlığını sunmakta yetersiz kalıyor. O halde şu yorum
doğrudur: “Şebekelerdeki yüksek veri aktarım hızları teknolojik olarak mümkün
olmasına rağmen teknolojinin tüketiciye ulaşmanın yolu cep terminali olduğundan,
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cep telefonu üreticilerinin performansı yeni jenerasyon şebekelerin kullanımını
belirleyecektir.” Örneğin GPRS şebekesinin birçok operatör tarafından tamamlanmış
olmasına rağmen GPRS ile uyumlu telefonların gecikmesi, 1 sene kadar bu
şebekenin

yaratacağı

katma

değerin

ve

yeniliklerin

abonelere

ulaşmasını

engellemiştir.
Yukarıda anlatılmaya çalışılan Avrupa ve Amerika’dan Asya’ya geçen mobil iletişim
teknoloji transferinin bir göstergesi de mobil operatör gelirleridir. 2005 yılında 850
milyar USD olması tahmin edilen mobil operatör gelirlerinin %65’ini Asyalı
operatörler almaktadır. Tablo 7.2’de görülen Asya gelirlerinin bu denli artmasında
Çin’deki mobil telefon penetrasyonun hızlı artışı sebep olmaktadır. Çin 70 milyona
yakın abonesiyle dünyada Amerika’dan sonra en fazla cep telefonu aboneliğinin
bulunduğu 2. ülkedir ancak penetrasyonu ancak %6’lardadır. Türkiye penetrasyon
sıralamasında, Avrupa, Asya ve K.Amerika ülkelerinin gerisinde kalırken, abone
adedi sıralamasında dünyada 13. sıradadır. (Tablo 7.3. ) Tablo 7.4’de ise bölgelere
göre, kümülatif cep telefonu stoku gösterilmektedir. Asya stoku 2003’te Avrupa’yı
geçmektedir.
Tablo 7.2. : Bölgelere göre mobil operatör gelirlerinin dağılımı (Radicati, Eylül 2001)

Dünya Mobil Operatör Gelirleri (milyar USD)
Bölgelere göre Gelirin Dağılımı (%)
Asya Pasifik
Batı Avrupa
Latin Amerika
Kuzey Amerika
Diğer bölgeler

2001 2002 2003 2004 2005
223 251 320 488 851
40%
25%
6%
26%

41%
24%
6%
26%

2%

2%

45% 55% 65%
24% 20% 15%
5% 5% 5%
24% 18% 13%
2%

2%

2%

Tablo 7.3. : Abone adedine göre en çok mobil telefon kullanılan ülkeler
(RCRWirelessNews, 2000 sonu ve 2001 ilk çeyrek rakamlarına göre hazırlanmıştır.)
Sıra

Ülke
1 ABD
2 Çin
3 Japonya
4 Almanya
5 İngiltere
6 İtalya
7 Fransa
8 G.Kore
9 İspanya
10 Brezilya
11 Meksika
12 Tayvan

Mobil Abone Adedi
112
77
70
58
44
43
31
30
25
24
19
18
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Penetrasyon
40
6
55
70
73
74
53
62
63
14
19
80

13 Türkiye
14 Hollanda
15 Avustralya
16 Kanada
17 G.Afrika
18 Portekiz
19 Arjantin
20 İsveç

17
12
11
10
9
7
7
7

26
72
54
31
21
72
19
76

Tablo 7.4. : Dünya Cep Telefonu Stoku (Bölgelere Göre) (Gartner,2000)
2000
177
192
53
108
24
552

(milyon adet) 1999
142
Asya Pasifik
148
Avrupa
35
Latin Amerika
91
Kuzey Amerika
16
Ortadoğu ve Afrika
Toplam
433

2001
213
228
72
123
30
666

2002
252
259
97
137
37
782

2003
295
285
128
151
43
901

Not:Abonelik ile cep telefonu sahipliliği farklıdır. Abonelik rakamları cep telefon
rakamlarından daha yüksektir. Abonelik bir operatörden mobil erişim hizmeti sağlamaktır.
Cep telefonu ise erişimi sağlayan cihazlardan şu anlık en popüleri ama sadece bir tanesidir.
Örneğin Palm’ler, gelecekte giysiler, arabalar, hatta GSM’e yönlendirici FCT (fixed cellular
terminal) cihazları sayesinde sabit telefonlar da birer erişim cihazı olma adaylarıdır. Bu
yüzden zaman geçtikçe aradaki fark artacaktır.

Bütün bu bilgilere ek olarak, Asya pazarını temsilen Japonya’nın mobil iletişim pazar
yapısı Avrupa ve Amerika’dan daha az rekabetçidir ve dolayısıyla daha az
bölünmüştür. Bunu Şekil 7.4 çok iyi göstermektedir.
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Şekil 7.4: Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya Mobil Pazar Yapıları (Global
Mobile,2000)

7.4. Türkiye Telekomünikasyon Sektörü
DPT’nin, 2000 yılında yaptığı projeksiyona göre, cep telefonu ve internet pazarı
2005’e kadar en hızlı büyüyecek sektörlerin başında gelmektedir. Halen 2.5 milyon
olan internet kullanıcı sayısının gelecek dört yıllık dönemde yılda ortalama yüzde 56
artarak 2005 yılında 15 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. 1999 yılında 7.5 milyon
olan cep telefonu abone sayısı 2002 başında 20 milyona ulaşmıştır. 2005 yılında
nüfusu 70 milyon 668 bin kişiye ulaşacak olan Türkiye’de, 2005 yılında her 10
kişiden 4.3’ünün cep telefonu sahibi olacağı ortaya çıkıyor.
Cep telefonu piyasasında hızlı büyüme oranı, sabit telefonlarda görülmüyor. 1999
yılında 18.1 milyon olan sabit telefon abone sayısının bu yıl sonunda 21.5 milyona
çıkacağı tahmin ediliyor. Her yıl 5.9 oranında öngörülen artışla sabit telefon abone
sayısının 2005 yılında, 26 milyonu bulması hedefleniyor.
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Tablo 7.5. : Türkiye Telekom Pazarı (DPT,2000)

Sabit Hat
Sabit Hat Penetrasyonu (%)
Mobil Hat Aboneleri
Mobil Penetrasyonu (%)
Çevirmeli Ağ Aboneleri
Çevirmeli Ağ Penetrasyonu (%)
PC adedi
PC Penetrasyonu (1000 kişiye
düşen PC)

1998
1999
2000 2001T 2002T 2003T
2004T
2005T
16.960 18.060 19.510 21.500 23.000 24.500 25.800 27.000
26,7
28
29,9 32,24
34 35,73
37,1
38,3
3.488 8.000 13.040 18.256 23.733 29.666 35.599 42.719
5,5
12,3
19,8
27,4
35,1 43,3
51,2
60,6
110K 420K 1.450K 2.610K 4.567K 7.536K 11.304K 14.696K
0,20
0,60
2,20
3,90
6,80 11,00
16,30
20,80
0.5
1.1M
2.4M
3.7M
6M
9M
13M
15.5M
7,82

16,96

36,49

55,48

88,72 131,24

186,96

2001 1. yarıyıl rakamlarına göre Türkiye’de mobil abonelik 15.7 mio. ve penetrasyon

Milyon abone

%24’tür.

16,0

19,9
12,5

12,0

40%
30%

6,6

8,0
4,0

20%
0,8

0,0
Turkcell

Telsim

2002 Şubat

10%

0,1

Aria

Aycell

0%
Toplam

Türkiye Penetrasyon

Şekil 7.5. : Türkiye Mobil Hat Aboneleri ve Penetrasyon (Hürriyet, Haziran 2001)

Türkiye’deki toplam telekomünikasyon geliri 1999’da 6 milyar USD olmuştur. Bu
değer Türkiye Gayrisafi yurtiçi hasılasının %3’üne tekabül etmektedir. Bu gelirin
%40’ı mobil iletişimden, %60’ı sabit hat (PSTN) iletişiminden elde edilmektedir.
GSYH ile kişi başına aylık ortalama telekom harcaması – ARPU (Average Revenue
Per User) arasında güçlü bir korelasyon bulunmaktadır (Şekil 7.6)
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219,83

Şekil 7.6. : ARPU & GSYH ilişkisi (Bloomberg, OECD, Finansinvest, 2000)

Projeksiyona göre, sabit hat gelirleri $ bazında senelik ortalama %5 büyürken, mobil
hat gelirleri ortalama %30 büyüyecektir. Gelirlerdeki mobilin oranı %40’lardan
2005’te %75’e çıkacaktır (1995’te %5). Toplam telekom gelirlerinin GSYH’ye oranı
ise %3’lerden %7’lere çıkacaktır.
Tablo 7.6. : Türkiye Telekomünikasyon Gerçekleşen Gelirler (TT&Finans Invest, 2000)

Tablo 7.7: Türkiye Telekom Gelir Tahminleri (TT, Şirketler ve Finans Invest, 2000)

94

Türkiye kablosuz iletişim pazarında şu an 4 firma bulunmaktadır. Turkcell ve Telsim
1994 yılında Türk Telekom adına mobil iletişim hizmeti vermeye başlamışlar,
1998’de ise 500 milyonar USD karşılığı mobil iletişim lisansı almışlardır. Tablo 7.5’te
görüLdüğü üzere GSM900 lisansların verildiği 1998’de toplam 3 milyon abone
varken, ortalama senelik %80 büyüme ile 2001’de 19 milyon aboneye ulaşmıştır.
2000 senesinde İş Bankası-Telecom Italia’nın ortak olduğu İş-Tim Konsorsiyumu 2.9
milyar USD karşılığında GSM1800 lisansı almıştır. İş-Tim 2001 yılı başlarında Aria
markası ile ticari faaliyetine başlamıştır. Verilecek olan 2. GSM1800 lisansına İşTim’in verdiği teklifin yüksekliği sebebi ile talip çıkmamıştır. Türk Telekom ise ayrı
olarak GSM1800 lisansı almıştır. Türk Telekom 2001 yılı Aralık ayında Aycell ticari
faaliyetine başlamıştır.
Lisansların kullanım süresi 25 senedir. Turkcell ve Telsim 900Mhz. frekansı
çevresinde 10Mhz.lik frekans aralığına sahiplerdir. Aria ve Aycell ise 1800Mhz.
çevresinde 15Mhz.lik frekans aralığına sahiplerdir.
Türkiye mobil iletişim pazarındaki bir başka önemli gelişme, yeni abonelerin ön
ödemeli kartlara olan talebidir. Operatörlerin elde ettiği yeni abonelerin %80’i ön
ödemeli kart satın almaktadır. 2001 sonu itibariyle pazardaki toplam abone adedinin
ise yaklaşık %50-55’i ön ödemeli abone olmuştur. Turkcell ön ödemeli hat aboneliği
sunmaya 1999 yılında, Telsim ise 2000 yılında başlamıştır. Turkcell’in Hazırkart ve
Muhabbet Hat adında iki ön ödemeli hat markası, Telsim’in ise Ox-Card, Pratik Hat
ve Fix Hat olmak üzere 3 ayrı ön ödemeli hat markası bulunmaktadır. Aria ise
Batarya adında ön ödemeli hat markası ile piyasaya girmiştir. Türkiye’de şu an her
yeni 10 abonenin 9’u ön ödemeli aboneliği tercih etmektedir.
Türkiye’de dakika konuşma ücretleri, tarifeler ile düzenlenmektedir ve tarife tiplerine
göre 10 cent ila 40 cent arası değişmektedir. Tarifelendirme modellerinde aynı
şebekeyi aramaların daha ucuz olduğu (on-net) ve ayrı şebeke (diğer mobil şebeke
veya sabit hat) aramaların daha pahalı olduğu (off-net) modeller revaçtadır. Ayrıca
kullanım zamanlarına göre (peak vs. off-peak) tarifeler ve subay, öğretmen, öğrenci
gibi çeşitli grupların kullanımlarına göre özel tarifeler mevcuttur.
Türkiye’de kısa mesaj servisi - SMS (Short Message Service) – kullanımı dünyadaki
trendlerle paralel bir şekilde hızlı bir artış göstermektedir. Dünyada aylık 25 milyar
adet SMS atıldığı tahmin edilmektedir. SMS GSM sisteminde, internette atılan email ile aynı işlevi görmektedir ancak karakter kısıtı (160 karakter) vardır.
Japonya’da i-mode (NTT DoCoMo’nun mobil data şebekesi) hizmeti cepten cebe email atmaya imkân sağlamaktadır.
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SMS uygulamaları sadece karşılıklı haberleşme ile kısıtlı kalmamaktadır. Şirketler
SMS ile ürünlerini tanıtabilmekte, fatura tarihlerini hatırlatmakta, promosyonları
haber vermekte ve çeşitli interaktif uygulamalar ile müşteri çekebilmektedir. Ayrıca
dünyada Paybox gibi mobil ödeme sistemleri bulunmakta. Avrupa’da işleyen bu
sisteme göre aboneler birbirlerine, satıcıların telefon numaralarına ilişkilendirilen
banka hesaplarına para aktarabilmektedirler. SMS ile yarışma programlarına katılım
sağlanabilmekte, birden çok kişi chat odaları kurabilmektedir. Tüm bu uygulamaların
gelişmesi ile SMS gelirleri toplam operatörlerin gelirlerinin %5 ila %10’larına
ulaşmasını sağlamıştır.
Cep telefonundan mobil internete ulaşım için kablosuz uygulamalar protokolü
hazırlanmış ve buna WAP (Wireless Application Protocol) denmiştir. WAP’lı
telefonların çıkması ile ülkemizde de WAP kullanılmaya başlamıştır. Türkiye’de de
dünyadaki WAP kullanım trendine paralel olarak kullanım az olmuştur. Teknolojinin
devre anahtarlamalı (bağlantı süresine göre ücretlendirme) olması ve hızının normal
GSM hızına (9.6kbps) eşit olması (yavaş olması) ve resim arayüzünün gelişmiş
olmaması sebebi ile mobil internetin ilk adımı başarısız olmuştur.
Şu ana kadar dünyadaki en başarılı mobil internet hizmeti yine Asya’da
bulunmaktadır. Japonya’da NTT DoCoMo’nun i-mode servisi iki sene içerisinde 27
milyon kullanıcıya ulaşmıştır. Teknolojinin data aktarım hızı yine 9.6 kbps olmasına
rağmen

şebekenin

paket

anahtarlamalı

(çekilen

bilginin

boyutuna

göre

ücretlendirme) olması, telefonların Java uyumlu olması (animasyonlar, oyunlar ve
cep telefonuna melodi, oyun gibi uygulamaların indirilebilmesini sağlar), çok değişik
içeriklerin bulunması, yazılım dilinin c-HTML olması (böylece normal bildiğimiz
internet sayfaları programlama dili ile web sitelerine benzer i-mode siteleri
hazırlanabilmektedir) bu mobil internet denemesinin çok tutmasına yol açmıştır.
Yazılım kodu şirket kendisi geliştirmiş ve kodunu herkese açmıştır. Böylece bu kod
ile içerik sunmak isteyen herkese açık bir pazar yaratılmıştır. Özellikle diğer bir imode abonesine e-mail atabilme özelliği bu servisi çok popüler hale getirmiştir. İş
modeli açısından da başarılı bir vakâ olmuştur. NTT DoCoMo içerik sağlayıcıların
sundukları içeriği sadece taşımakta ve içerik bedelinin sadece %9’unu almaktadırlar.
Ancak data taşıma gelirinin tümünü almaktadır. İ-mode gelirleri NTT DoCoMo’nun
toplam gelirlerinin (35-40 milyar USD) %3’üne ulaşmıştır (1 milyar USD civarı).
Bütün dünyadaki mobil internet kullanıcılarının %60’ı i-mode abonesidir, %75-80’i
ise Japonya ve G.Kore’dedir.
2.5. jenerasyon (2.5G) adı verilen GPRS (Genel Paket Radyo Servisi) ise 38.4 kpbs
hıza ulaşmaktadır, bu hız 115 kpbs’lere kadar çıkacaktır. GPRS’in temel özelliği
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paket anahtarlamalı olmasıdır. Dolayısıyla kullanıcılar sürekli internete bağlı
durumdadılar ve mobil internetten çektikleri veri kadar ücretlendirilmektedir. GPRS’e
2.5G denmesinin sebebi UMTS’in de (3G) paket anahtarlamalı olması, sürekli
interenete bağlı olması ve hızlı çoklu ortam uygulamalarına erişimi sağlamasıdır.
Ancak halen mevcut GSM şebekesinin kullanılması bu teknolojiyi 2. jenerasyon
teknolojisi olmaktan çıkarmamaktadır. Jenerasyon değişimi için yepyeni bir şebeke
(baz istasyonları, santraller, vb.) kurulması gerekmektedir. Analysys tarafından
hazırlanan "Pricing GPRS Services" adlı raporda, 2002 yılına kadar Batı Avrupa’da
yaklaşık 6 milyon GPRS kullanıcısı olacağı belirtilirken mobil veriden elde edilen
toplam gelirin 800 milyon euro düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Raporda, mobil operatörlerin, sesli iletişimden elde edilen gelirlerdeki azalmaya
rağmen GPRS sayesinde toplam gelirlerini yükseltecekleri vurgulandı. Raporda
2002 yılında 6 milyon olan GPRS kullanıcı sayısının, 2006’ya kadar 110 milyona
ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam toplam abone sayısının yüzde 35’ini temsil
ediyor olacak. Elde edilen yıllık gelir ise 23 milyar euro seviyesine ulaşacak.
(Kaynak: Turkinternet.com, 30-11-2001)
GPRS ile beraber başka bir 2.5G uygulaması EDGE’dir. EDGE 384 kbps data
aktarım hızına sahiptir. Küçük video aplikasyonların da aktarımını sağlaması
beklenen teknolojinin ticari olarak yer bulacağı şüphelidir. Operatörlerin GPRS
servisinden yeteri kadar kazanç elde etmeden başka bir teknolojiye yatırım
yapmayacakları, doğrudan UMTS teknolojisine geçecekleri tahmin edilmektedir.
2G teknolojisinde temel uygulama (“killer application”) sestir, ve operatörler ses
taşıyıcılığından para kazanmaktadırlar. 3G ise diğer multimedya bileşenleri (veri,
resim, video) ön planda olacaktır. 2.5G’de tüketicileri mobil internete alıştırma evresi
olarak algılanmaktadır.
Ülkemizde de üç operatörün şebekesi GPRS’e uyumludur ve bu paket anahtarlamalı
şebeke üzerinden WAP ile mobile internete erişim hizmeti verebilmektedir.
Kullanıcılar laptoplarına takacakları GPRS data kartı ile kablosuz internete
bilgisayarlarından erişebildikleri gibi direkt mobil cihazlarından (Telefon, avuç içi
bilgisayar) da internete çevirmeli ağdan bağlantı hızına yakın bir hızda
erişebilmektedirler. GPRS’li telefonların pazarda yeni yeni ortaya çıkmasına rağmen
mevcut durumda GPRS üzerinden mobil internet kullanımı özellikle profesyonel
kullanıcı segmentinde gelecek için ümit vaadetmektedir.
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7.5. Telekomünikasyon Sektöründe Son Trendler
Dünya'da Telco şirketleri borç batağında bulunmaktadır. 3G'nin geleceğine inanan
şirketler şimdi borçlarını ödeyebilme endişesine düştüler. Çünkü alternatif wireless
teknolojiler 3G'nin hitap edeceği pazar segmentlerine aynı imkanı daha ucuza
götürebiliyorlar (Wireless Lan, BlueTooth, LMDS, MMDS, VoIP, VoDSL, vs. gibi).
Mass markette ses ARPU'su rekabetin artması, tüketicinin konuşma sürelerini
bilinçli olarak bütçelemesi, prepaid kullanımının artması sonucunda sabitleşiyor,
hatta düşüyor. Fiyatlar düştükçe konuşma dakikaları artıyor, zam oldukça düşüyor.
Telco şirketleri borçlarını ödeyebilmek için konuşma gelirlerini arttırma yoluna
giremiyorlar.

Bu yüzden verimliliği ve operasyonel kârlılığı arttırma ön planda.

Dünyada maliyet kelimesinin bu aralar çok daha fazla konuşulduğunu görüyoruz.
Geliri arttırma boyutunda data gelirleri şimdi denizdeki yılan gibi görülüyor. Ancak
data içeriğinin üretilmesi, tanıtımı, fraud'a açık olması zorlayıcı etken.. Ayrıca
datadan para kazanabilmek için telco'nun müşteriye katma değer sağlayabiliyor
olması lazım. İçeriğin tüketim omrünün çok kısa olması bir çok içeriği pazara
çabucak sunma yeteneği gerektiriyor. İçerik olarak mass marketta en çok tutanlar
eğlence içeriği. melodiler, fıkralar, mp3, oyun en çok tutanlar arasında. Corporate
(professionals) segmentinde daha çok bilgi içeriği para kazandırıyor ( borsa,
intranete, extranete, internete ulaşım, vb.).
Ses harici pazarın gelişebilmesi için sağlayıcı firmalar ile ilişkiler çok önemli.
Kablosuz operatör (Turkcell), içeriğin müşteriye ulaştırılması için bir platform olma
misyonuna sahip. İçerik sağlayıcılar, uygulama sağlayıcılar içeriği üreten, onu
tanıtan ve dağıtım için de operatöre geliyorlar.
Ayrıca içeriğini dağıtmak isteyen sadece bu firmalar değil Levent Kırca, Cem
Yılmaz, bir Tarih öğretmeni, bir arkeoloji uzmanı, bir dalgıç, bir DJ gibi tekil bireyler
de olacak. Örneğin Cem Yılmaz operatörün internet sitesine girip günlük olarak bir
esprisini girecek ve operatör de onun servisine abone olanlara içeriği taşıyacak.
Aradaki sözleşmeye göre de revenue paylaşımı yapılacak.
Bu yeteneklere sahip olması içinse, operatörler faturalama sistemlerini bu değer
zincirine göre geliştirecekler (İçeriğin parasını aboneden tahsil edip aynı anda Cem
Yılmaz'ın şu kadar kullanım karşılığı şu kadar para şeklinde hesabına yatırabilecek
bir sistem), bilgi ve şebeke sistemlerini de bu tarzda iş modellerine cevap
verebilmesi için plug&play model şeklinde organize edeceklerdir.
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Telco sabit varlık yoğun bir sektör olduğundan ölçek ekonomisi çok önemli. Mevcut
kapasitenin servis kalitesinden feragat etmeksizin maximum kullanımını sağlamak
hem gelirleri arttırmaya hem de karlılığı ve verimliliği arttırmaya yaramaktadır. Bu
ölçek ekonomisini sağlamaya yönelik Sanal Mobil Şebeke Operatörleri – MVNO
(Mobile Virtual Network Operator) - oluşumu yine önemli bir trend olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bu modelde marka sahipleri; dağıtıcılar; futbol takımları, Rotary gibi başka bir
kulvarda geniş bir kitleye hitap eden camialar; İbo gibi adı bir coğrafyada marka
olmuş insanlar, yeni müşterileri, rakibin müşterilerini minimum maliyetle kendi
vereceği iletişim hizmetini almaları için ikna etme potansiyeline sahipler. Şebeke
operatörleri bütün bunu kendi yapmaya çalışsa müşteri elde etme maliyeti -SAC
(Subscriber acquisition cost) -, müşteri elde tutma maliyeti -SRC (Subscriber
retention cost) - , müşteri çalma maliyeti -SMC (Subcriber migration cost) - gibi
yüksek maliyetlere katlanmak ve cihaz yardımı (handset subsidy) sağlamak zorunda
kalıyorlar. Sanal operatörler ise kendi güçlü yanlarını (marka, dağıtım gücü, yaygın
müşteri portföyü, vb.) kullanarak bu maliyetlerin çok azı ile bu müşterileri operatörün
şebekesine düşürüyorlar. Operatörün kendi abonesi olup da sanal mobil şebeke
operatörüne geçenler (churn edenler) ise daha çok airtime yaratma potansiyeline
sahip. Operatörün kendisi sadece mevcut değerli abonelerini tutmaya odaklanıyorlar
ve müşteri elde tutma maliyetine katlanıyorlar. Bu strateji şebeke operatörü için
değerli, gelir bırakan abone oranını ve dolayısıyla ARPU'yu arttıracaktır.
MVNO'lar konusunda regülasyon sorunları (özellikle toptan satışın gerekleri ve
sonuçları) var örnekleri yavaş yavaş artıyor ve Türkiye'de henüz yok ama orta
vadede karşılaşacağımız bir gerçek bu.
Gelecekte

birçok

MVNO

olacağını

düşünürsek,

bunlar

kendi

müşterilerini

faturalandırmak, onların şikayetlerini çözmek isteyeceklerdir. Ayrıca MSC (Mobile
Station Controller), HLR (Home Location Register) gibi donanıma ve yazılımlara
ihtiyaçları olacaktır. Birçok MVNO, ufak abone adetleri için bu pahalı donanımları
kapasitelerinin altında kullanacakları için verimsizlik olacak bu da fiyatta şebeke
operatörleri ile rekabet edememelerini sağlayacaktır. İşte bu yüzden bütün bu
donanıma

sahip

olup bunları MVNO’lara

kiralayacak

bir oluşuma

ihtiyaç

gözükmektedir. Bu oluşuma MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) denmektedir.
Görüldüğü gibi şebeke operatörlüğü işi kitlesel pazarda kendi müşterisine hizmet
verme haricinde, kurumsal pazara da hitap etme olanağı sağlayacak. Kurumsal
pazarda verilen hizmetlerin kârlılığı daha fazla. Kurumsal pazarda müşterinin
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hassasiyeti daha fazla olduğundan müşteri odaklılığı ve sözleşme yönetimi
yeteneklerini geliştirmek çok önemli.
Değer zincirinde en güçlü olan müşteri bilgisine sahip olandır. Bu yüzden şu an
değer zincirinde mevcut mobil şebeke operatörlerinin büyük bir stratejik avantajı
vardır. Yukarıdaki tipte gelişmeler mobil şebeke operatörlerinin bu stratejik
avantajını kaybetmesine yol açabilir. Ancak buoperatörler halen büyük bir kitleye
sahip olmanın avantajını CRM yeteneklerini geliştirerek sürdürmek isteyeceklerdir
Bu hızlı çalışma ortamını sağlayacak iç organizasyonun varlığı da çok önemlidir.
Özellikle iç-dış iletişim, her zaman müşteriye öncelik veren mentalite ve otomasyon
olmazsa olmaz niteliklerdir.
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8. TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ’NDE GODET SENARYO
PLANLAMA METODU UYGULAMASI
Bölüm 7’de Dünya ve Türkiye telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ve
eğilimler tartışılmıştı. Bu bölümde Türkiye telekom sektörünün geleceği üzerine
senaryolar oluşturulmaya çalışılacak ve gerçekleşmesi en olası senaryolar ortaya
çıkarılmaya çalışılacaktır. Metodoloji olarak Godet’in Senaryo Planlama Metodu
kullanılacak, yardımcı bilgisayar programı olarak da Bülent Dölek’in Senarist98
programı kullanılacaktır.
8.1. Yapısal Analiz
Yapısal Analiz Matrisi’nin çıkartılabilmesi için telekomünikasyon sektörünü etkileyen
veya etkileyebilecek iç-dış değişkenlerin belirlenmesi gereklidir. Amaç, bu belirlenen
değişkenlerin arasından, sistemi en fazla etkileyecek olan veya sistemden en fazla
etkilenenleri seçmektir.
İç değişkenler, sistemin kendi kontrolünde olan değişkenler olup, sış değişkenler ise
sistemin kontrolü altında olmayanlardır. Yurtiçi sektördeki aktörlerin etkilediği
değişkenler iç değişkenler olmakta, tabiat ve küresel aktörlerin etkilediği değişkenler
ise dış değişkenler olmaktadır.
8.1.1. Değişkenler
Türkiye telekomünikasyon sektörünü etkileyen 17 adet değişken belirlenmiştir.
Belirleme sürecinde mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin uzman
kadrosundaki çalışanların görüşlerinden faydalanılmıştır. Belirlenen değişkenlerin
listesi Tablo 8.1.’de yer almaktadır.
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Tablo 8.1: Değişkenler

Değişken No Değişken

İç/Dış Gösterge

1

Cep Telefonu Yayılımı

İç

Penetrasyon (%)

2

Mobil Servis Kullanımı

İç

ARPU (USD / ay)

3

Ülke Ekonomisinin Durumu

İç

Kişi başına gelir (USD)

4

Yatırımcıların Güveni

Dış Dünya Telekom Endeksi

5

Doğal Afetlerin Etkisi

Dış Kalitatif (Yıkıcı-Az Zarar Verici)

6

Cep Telefonun Sağlığa Etkisi Dış Kalitatif (Zararlı-Zararsız)

7

Ses Tekeli

İç

Kalitatif ( Var-Yok)

8

Piyasa Liberalizasyonu

İç

Kalitatif (Var-Sınırlı-Yok)

9

Mobil İnternet Servisleri

İç

Pazar Hacmi (MUSD)

10

3G Lisanslarının Verilmesi

İç

Kalitatif (Var-Yok)

11

Frekans Tahsisi

İç

Mobil İletişime Ayrılan
Bant Genişliği (MHz.)

12

Kablosuz Genişbant
Teknolojileri
(WLAN, Bluetooth, 802.11,
UWB)

İç

Pazar Hacmi (MUSD)

13

BT İşgücü

İç

Sektörde çalışan kişi sayısı

14

Sanayide gelişme

İç

İşyeri adedi

15

Cep Telefonu Evrimi

16

Düzenleyicilerle İlişkiler

İç

Kalitatif (İyi-Kötü)

17

Genel Bilişim Sektörünün
Gelişimi

İç

Pazar Hacmi (BUSD)

Dış Kalitatif

1. Mobil Terminal Yayılımı:
Kablosuz iletişim servislerinin kullanılması için teknik adı ile mobil el terminallerinin
kullanımı gerekmektedir. Terminallerin içine takılan SIM-kart (Subscriber Identity
Module) ise operatörün kablosuz iletişim servisinden yararlnamayı sağlamaktadır.
Ülkelerin karşılaştırılmasında o ülkedeki cep telefonu penetrasyonu göstergesi
kullanılmaktadır. Genellikle bir cep telefonu bir hat dolayısıyla bir numara
içermektedir. Dual kart (tek abonelik-iki telefon) ya da tek kartta iki hat ( iki aboneliktek telefon) uygulamaları şu anda mevcut olsa da kullanımı çok yaygın değildir.
Ayrıca cep telefonu harici terminallerin de (Avuçiçi bilgisayarları, dizüstü
bilgisayarlar, otomobiller, giysiler, evcil hayvan tasmaları, kapı zilleri, vb.) gelecekte
tek bir mobil şebekede bir uçbirim olacağı düşünülürse bu değişkenin mobil terminal
diye adlandırılması daha doğru bir yaklaşımdır. Belki bu değişken mobil uçbirim
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yayılımı bile olabilir. O halde cep telefonu penetrasyonu aşağı yukarı cep telefonu
yayılımını gösterir diyebiliriz. Ülke içi yayılımı ifade ettiği için cep telefonu yayılımı iç
değişkendir.
2.Mobil Servis Kullanımı:
Mobil servis kullanımı ise telefon aracılığıyla tüketilen servislerin parasal tutarını
gösterir bir değişkendir. Bu değişken doğrudan sektör gelir hacmini göstermektedir.
Mobil servisler şu an üç ana kategoriye ayrılmaktadır. Ses, Veri, katma-değerli
hizmetler. Ses hizmetlerinin ana bileşeni konuşmadır ve kablosuz iletişim sektör
hacminin yaklaşık %90-92’sini, toplam telekomünikasyon sektörünün %95-97’sini
oluşturmaktadır. Konuşma da kendi arasında kablosuz-faturalı hat, kablosuzfaturasız hat, kablosuz-mobil şirket ve sabit hat (PSTN) konuşma diye 4 alt kola
ayrılır. Veri hizmetleri ise SMS (kısa mesaj servisi), mobil e-mail gibi yine konuşma
gibi karşılıklı haberleşme amacı ile kullanılan ama bu sefer ses ile değil metin
tabanlı iletişimi içeren hizmetlerdir. Alt kolları ise SMS, mobil e-maildir. Ancak
zamanla GPRS kullanımı, EMS (Geliştirilmiş mesaj servisi), MMS (multimedya
mesaj servisi) gibi mesajlaşma servislerinin pazara gelmesi ile alt kollar
genişleyecektir. Katma değerli hizmetler ise abonenin genellikle ayrıca abone
olduğu veya talep edip aldığı (pull) içerik, eğlence ve işlem yapma temelli
servislerdir. Özellikle içerik ve eğlence uygulamaları günümüzde boldur (fal servisi,
eczane bilgi servisi, lokasyon temelli servisler, CNN haber servisi, para piyasaları
bilgi servisi, cepten oyunlar, yarışma katılımı, çekilişler, sayısal bahisler, vb.). bu
uygulamalar daha çok metin temelli olmasına rağmen telesekreter, voicemail,
bilinmeyen numaralar ya da ses tanımalı (otomasyon seviyesi şu an primer
seviyede) sorgulama servisleri gibi ses temelli katma-değerli servisler de mevcuttur.
Şu anda dünyada veri ve katma-değerli hizmet servislerinin toplam cirosunun
genelde oranı %5-10 civarıdır. Ancak katma değerli hizmet gelirleri henüz çok düşük
orandadır (%1’in altı) ancak cep telefonlarının evrimi ve kablosuz genişbant
teknolojilerinin gelişmesi ile bu segmentin oranının artacağı beklenmektedir. Zira
2006-2010 arasında veri ve katma değerli hizmet gelirlerinin ses gelirleri ile aynı
seviyede olacağı tahmin edilmektedir. Bu her ne kadar bir kültür değişimi gerektirse
de (ses tabanlı iletişimden metin tabanlı iletişime geçiş) bu değişimin ilk emareleri
günümüzde görülmektedir (e-mail kullanımı, SMS bayram tebrikleri, chat, vb.).
Ayrıca insaoğlu sesli iletişimden evvel yazılı iletişime yatkın olduğu için bu kültür
değişimini reddetmeyecek ve fazla geciktirmeyecektir.
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Bu

değişken

özetle

ülkemizde

kablosuz

iletişim

servislerinin

kullanımının

yoğunluğunu belirtmektedir. Dolayısıyla iç değişkendir ve göstergesi kişi başına
aylık gelirdir (ARPU)
3. Ülke Ekonomisi:
Bireylerin alım gücü ile mobil servislerin kullanımı arasında çok yakın bir ilişki
bulunmaktadır.

Genelde

aboneler

bütçelerine

göre

mobil

iletişime

para

ayırmaktadırlar. Profesyonel tarife kullanımlarında ortalama 100-120 USD gibi
ARPU’lar elde edilirken, ekonomik tarifelerde ve faturasız hatlarda ARPU rakamları
10 USD’den bile düşük olabilmektedir. Faturalı hat aboneleri fatura bilgileri ile
faturasız hat aboneleri ise kontürler ile bütçelerine göre iletişim ihtiyaçlarını
planladığı verilerden bilimsel olarak çıkartılan bir tüketici davranışıdır. Bu yüzden
mobil iletişim sektöründe abone kitlesi bilinçli tüketici kategorisine girerler. Öyle ki
ses gelirleri için bir indirim yapıldığında indirim oranlarına çok yakın kullanım artışları
gözlenmektedir. Sonuçta ARPU (Ses) sabit bir trend çizmektedir. Mobil iletişim
sektörü fiyat elastisitesi 0.70-1 aralığında olan bir sektördür.
Ülke ekonomisindeki her türlü gelişim bu yüzden kişi başına gelir aracılığı ile sektör
gelir hacmini etkilemektedir. Sektörde gelirler TL para birimindedir. Ancak teknoloji
yoğun bir iş akışı olduğundan, sabit sermaye harcamaları toplam harcamalarda
%70-80’lere varmaktadır. Toplam varlıkların %80-90’ı sabit varlıklardır ve kaldıraç
oranı 3 ila 4 arasıdır, dolayısıyla kaynaklar %75-80 borç ile sağlanmaktadır.
Borçlanma döviz üzerinden olduğu için kurda dalgalanmalar finansal yapıyı haricen
çok etkilemektedir.
4. Yatırımcıların Güveni:
Telekomünikasyon sektörü geçmişte devletin tekelinde idi ve kamuya ait çok büyük
bir adet telekom şirketi bulunurdu. Yatırımlar halkın verdiği vergiler sonucu
yapılabilirdi. Yapılan yatırımlar sonucu da halka servis götürülür ve rekabet olmadığı
için de fiyatlar istenildiği gibi belirlenir, yatırımlar kısa zamanda kendisini öderdi.
Kablosuz iletişimin başlaması, özelleştirme, ülke sınırlarının yabancı sermayeye
açılması ve piyasalardaki deregülasyon (8.değişken) telekom şirketlerinin maddi
kaynaklarının piyasalardan elde edilmesine yol açtı. Şimdi dünya telekom
piyasasındaki aktörler gelecekte var olabilmek için iş modellerini yatırımcılara
anlatmak ve onları ikna etmek zorundalar. Bir teknoloji, yatırımcıların ikna olmaması,
dolayısıyla güvenmemesi sonucunda ticari olarak başarısız olabilmektedir. Ya da
teknik kriterlerle başarısız olacağı açıkça görünen bir teknolojiye, yatırımcıların
gerek spekülasyon ile şişirmesiyle veya altyapı (teknoloji) üreticilere olan gereğinden
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fazla güven sayesinde, inanılmaz boyutlarda para akıtabilmektedir. Son 3.
Jenerasyon ihalelerindeki inanılmaz boyutta lisans ücretleri ve altyapı harcamaları
öncesinde finans piyasalarında desteklenen bir görüş olan 3G ve mobil toplum
kavramları ve gereğinden fazla abartılan gelecek projeksiyonları şirketlerin bu
teknoloji için finansman güvencesi bulabilmelerini sağlamıştır. Ancak çok kısa süre
sonra;
•

Altyapı üreticilerin 3G uyumlu telefonları ancak 2003-2004’te piyasaya
sürebileceklerini açıklaması,

•

3G şebekelerinin data iletim hızının pratikte vaadedilen seviyelere (2
Mbps) çıkamaması,

•

Hep yüksek gelir vaadeden görüntü, telekonferans, eş zamanlı video
(streaming video) gibi uygulamaların kalitesinin düşük olması,

•

3G mobil terminal deşarj sürelerinin cep telefonunda 15-20 dakikadan
fazla video içeriğinin izlenmesine izin vermemesi,

•

Ticari olarak maliyetleri karşılayabilecek başabaş fiyatının aboneler için
pahalı olması

gibi sebeplerden dolayı 3G yatırımlarının geri dönmeyeceği, iç verim oranlarının çok
düşük olacağının farkına varıldı ve sağlanan finansman kaynaklarının geri ödenmesi
zorlaştı. Bu ihtimalin gerçekleşmesi yatırımcıların paralarını batırması anlamına
geliyordu ki bu da telekom hisselerinin dünyada 2000-2001 yıllarında keskin
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düşüşleri yaşamasına yol açtı. Avrupa mobil iletişim pazar gelirinin %24’üne sahip
İngiliz Vodafone şirketinin ve en yoğun cep kullanımının olduğu İskandinav
ülkelerinden Finlandiya’nın 1 numaralı operatörü Sonera’nın hisse grafiği bu eğilime
örnek teşkil etmesi için Şekil 8.1’de verilmiştir. Sonuçta 1 sene içerisinde (2000
Nisan Æ 2001 Nisan) Vodafone hisse değeri yarıya inmiş, Sonera’nın ise 10’da
birine inmiştir.
Aynı trend Türkiye’de de yaşanmıştır. Türkiye’de ve New York’da kote olmuş
Turkcell firmasının piyasa değeri bir sene içerisinde (Türkiye’deki ekonomik krizin de
etkisiyle) ilk piyasa değerinin 7-8’de birlerine kadar inmiştir. Bu yüzden yatırımcıların
güvenini dünya telekom sektör endeksi doğrultusunda görmelidir ve bu bir dış
değişkendir.
5. Doğal Afetler:
Tabiat olayları telekom sektörü ile birebir ilişkidedirler. Depremlerde baz
istasyonlarında yıkımlar olabilmekte, elektrik kesintileri olabilmekte veya panik
kullanım nedeniyle serviste çökmeler yaşanabilmektedir. Konuşmalar TT hatlarına
yönlendiği ve bu linklerden geçtiği için TT hatlarının afetlerden etkilenmesi de o
bölgelerde doğrudan servis çökmelerine yol açabilmektedir. Ülkemizde fazla
görülmeyen tufan, hortum gibi ve fazlasıyla görülen yangın, sel, deprem gibi tabii
afetler kablosuz iletişimde sekteler yaratabilmektedir.
Bu gibi afetlerde kayıpların aranması, bulunması, can kurtarma faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi için kablosuz iletişim ihtiyacı üst seviyeye çıkmaktadır. Tabii
olmasa da terör olaylarında cep telefonlarının faydası, 11 Eylül’de görülmüştür. Zira
11 Eylül’den sonra telekom hisselerindeki trend yön değiştirmiştir (rebound).
Bu gibi afetler sistem dışıdır, dolayısıyla dış değişkendirler.
6. Cep Telefonun Sağlığa Etkisi:
Cep telefonları belirli bir frekansta üretilen radyo dalgalarının alınması/verilmesi ile
haberleşme sağlayabilmektedir. Antenin alıcısı ile alınan dalgalardaki dijital (0-1
dizileri) veri, elektronik olarak anlayabileceğimiz ses kodlamasına çevrilmektedir.
Böylece konuşma yapabilmekteyiz. İnsan vücudunun elektrik yükü iletebilen bir
fizyolojiye sahip olması nedeni ile konuşma esnasında veya telefonun cepte
durması esnasında gelen elektro-manyetik dalgalarının vücutta bir enerji değişimi
yaratmaktadır. Bu dalgaların yol açyığı rakyoaktif ışınımın vücutta geçici veya kalıcı
gerek psikolojik gerek fizyolojik rahatsızlıklara yol açıp açmadığı araştırılmaktadır.
Her cep telefonun SAR (Specific Absorption Rate) diye tanımlanan radyo
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frekansının yol açtığı enerjinin vücut tarafından ne kadar emildiğini gösteren bir
göstergesi vardır. Bu emilen enerji watts/kg cinsinden ölçülmektedir.
Her ne kadar bu gösterge bir spesifik seviye gösterdiği iddia etse de bu konu da
kuşkular da mevcuttur. Vücudun içine çekeceği enerjinin durduğu pozisyon,
bulunduğu konum gibi etmenlerin bu seviyeyi etkileyebilecek değişkenler olduğunu
söyleyen bilim adamları mevcuttur.
Ayrıca baz istasyonlarının da birçok alıcı-vericiden oluştuğu için yakın çevresinde
bulunan topluluk içi potansiyel tehlike arz ettiği tartışılmaktadır. Ülkemizde bir Baz
İstasyonları Yönetmeliği bulunmaktadır. Yönetmeliğe göre okul gibi uygun olmayan
yerlerde baz istasyonu inşa etmek yasaktır. Ancak baz istasyonlarının sadece 2w.
enerji yayması (televizyon vericilerinin yüzde biri) ihmal edilebilir bir enerji seviyesi
olarak algılabilir. Ancak çok yoğun popülasyonun olduğu ve birçok şirketin birçok
baz istasyonunun bulunduğu yerlerde daha yüksek bir enerji yayımından
bahsedilebilir.
Bu değişken insanların birincil derecede önem verdiği bir değişkendir ve şu anda
durumu belirsizdir. Bu konudaki araştırmalar yurtdışı laboratuarlarda yapılmaktadır,
bu yüzden dış değişkendir.
7. Ses Tekeli:
Türkiye’de ses tekeli 2003’ün sonuna kadar devletin elindedir. Hiç bir kuruluşa bu
süre zarfında sabit ses iletimi yapabilmek için yetki belgesi verilmeyecektir. Mobil
ses iletimi bu kapsamda değildir. Mobil ses iletimine belirli bir frekanstaki bant
genişliğini lisanslar ile sınırlı süreli kiralama yöntemi ile izin vermektedir. Kavram
karmaşası yaratmaması için İnternet Protokolü üzerinden Ses İletimi hizmeti de
(VoIP)

bu

kapsamın

içindedir

dolayısıyla

yerel

VoIP

şirketlerine

yetki

verilmemektedir [22]. Ancak bugün IP üzerinden ucuz görüşme yapabilme imkânı
yurtdışından sağlanabilmektedir.
Bu konuda tartışmalar çok günceldir ve gelecekte ne olacağı belirsizliğini
korumaktadır. İnternet üzerinden veri haberleşmesine ek olarak ses içeriğinin de
yetkili olarak iletilmeye başlaması durumunda mobil iletişim sektörü ciddi bir tehdite
maruz kalacaktır. Şu anda mobil şebekeler Asenkron Transfer Modu’nda (ATMAsynchrenious Transfer Mode) çalışmaktadır ve gelecekte bu şebekelerin internet
protokolüne geçmesi beklenmektedir. Bu sayede mobil ses iletimi de VoIP
teknolojisi ile yakınsamış olacaktır. Her cep telefonu da şu anda bilgisayarların
olduğu, yakında otomobillerin, tasmaların olacağı gibi internet ağının bir uç noktası
(node) olacaktır. Tabi bu gelişimin 10 sene öncesinde gelişmesi zordur ve bazı
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engeller vardır. Bu engellerin en büyüğü IP adres adedinin yetersizliğidir. Yeni
geliştirilen bir modülasyon tekniği ile (IPv6) bütün uçbirimlere yetecek kadar
(katrilyonlarca) IP adres adedi sağlanabilecektir. Bütün bu gelişmeler ve IP temelli
iletişim ortamında rekabetin nasıl olacağı tam bir belirsizlik noktasıdır.
2004’de ülkemizde bu gelişmeler doğrultusunda revize edilecek 406 no.lu Telefon
ve Telgraf

Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca ses tekelinin neleri

kapsamayacağı doğrudan sektördeki dinamikleri değiştirecektir. Bu yüzden bu bir iç
değişkendir ve kalitatif özelliğe sahiptir.
8. Piyasa Liberalizasyonu:
Önce gelişmiş ülkeler sabit telefon hatlarını rekabete açtılar sonra da kablosuz
iletişim lisanslarını vererek ses iletiminde bir alternatif sağladılar. Bu sınırlı rekabet
ortamı fiyatlara da yansıdı. Hâlen bazı büyük mobil iletişim şirketleri devlet
kontrolündedir ve devletin kontrol edici veya altın hissesi vardır. Çoğu devlet iletişimi
güvenlikten dolayı liberalize etmek istememektedir.
Bir çok ülkede sabit telefon şebekeleri halen devletin malı iken gelişmiş ülkelerde
sektör liberalleştirilmiş ve şebekeler özel kuruluşların erişimine açılmıştır. Genellikle
1995 gibi başlayan bu liberalleşme politikası sonucunda özel kuruluşlar devlete ait
sabit telefon şebekesini kullanarak kendi abonelerine ses ve data hizmeti
götürebilmektedirler. Bu hizmet Uluslararası Telefon Taşıyıcıları yani ILEC
(International Local Exchange Carriers) tarafından uzun mesafe arama hizmeti
olarak verilmektedir. Bazı ülkelerde ise eyalat, bölge, şehir bazında şirketler sabit
telefon hizmeti vermektedirler. Bunlara CLEC (Competitive Local Exchange
Carriers) adı verilmektedir. Liberalleşme sonucunda telekomünikasyon hizmeti
devlet tekelinden çıkmış ve aboneler rekabetin gelmesi ile daha ucuz fiyatlara daha
kaliteli hizmet almaya başlamışlardır. Amerika’da 1997’de CLEC gelirleri 5 milyar
USD iken 2001 yılında 53 milyar olması tahmin edilmektedir. Bu 4 sene içerisinde
10 kat büyümeye tekabül etmektedir. ABD’deki sadece ses taşıyan CLEC adedi
toplam 71 adettir ve toplam CLEC pazarının %86’sını oluşturmaktadır.
Sabit hatların rekabete açılması anlamına da gelecek olan liberalleşme sonunda,
şebeke üzerinde taşıyıcı hizmetler yapacak olan irili-ufaklı bir çok lokal telekom
şirketi türeyecektir. Bunlar yapacakları sözleşmeler ile şebeke işletmecileri ile gelir
paylaşımına veya toptan satışa dayalı bir iş modeli kuracaklardır. Küçük bir
coğrafyada tanınmış olmanın yaratacağı verimlilik ve yatırım miktarının azlığı
rekabeti arttıracaktır.
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Aynen sabit hatların rekabete açılması (Unbundling local loop) gibi ‘duvarlı bahçe’
(walled garden) diye tabir edilen mobil şebekelerin de orta vadede 3.partilerin
erişimine açılması söz konusudur. Mobil şebekelerin de rekabete açılması ile birçok
şebekesi olmadan mobil iletişim hizmeti veren sanal operatörler göreceğiz. Bu
operatörlere Sanal Mobil Şebeke Operatörleri (MVNO - Mobile Virtual Network
Operators) adı verilmektedir. Bu eğilimle ilgili bilgi Bölüm 6.5’de verilmişti.
MVNO’ların artması, abone adetlerinin artması ile daha rekabetçi şartlar doğacaktır.
Mevcut mobil şebeke operatörleri maliyet azaltımı, kapasite kullanım artışı, ana işine
odaklanma gibi fırsatlara sahip olabilecekken; abone adedinin düşmesi, şebeke
kullanımında kontrolü kaçırma, değer zincirinde müşteri sahipliliğinin getirdiği
stratejik avantajını kaybetme gibi tehditlerle de karşı karşıyadır.
Bu yüzden sistem içi bir değişken olan Piyasa Liberalizasyonu iç değişken
olmaktadır ve kalitatif özelliğe sahiptir (Tam liberalleşme-sınırlı-hiç yok gibi)
9. Mobil İnternet Servislerin Gelişimi:
Mobil internet, Türkiye’de dünya ile paralel olarak Kablosuz Erişim Protokolü (WAPWireless Application Protocol) ile başlamıştır. Mobil internetin amacı sabitten çok
mobil olan insanın interneti mobil ortamda da kullanabilmesidir. Erişimi bir İnternet
Servis Sağlayıcı tarafından sunulan sabit internet, HTTP protokolünü ve kodlama dili
olarak da HTML (HyperText Markup Language) kullanmaktadır. Mobil internet ise
WAP protokolünü ve kodlama dili olarak da WML (Wireless Markup Language)
kullanmaktadır. Temel olarak iki dil arasında multimedya ögeleri çalıştırma esnekliği
farkı vardır. WAP’ın grafik arayüzü HTML kadar gelişmiş değildir ve hareketli resim
dosyaları (GİF, animated GİF) çalıştıramamaktadır. WAP ülkemizde de ilk olarak
mevcut GSM şebekesinden erişim ile geldiği için 9.6 kbps hız ile çalışmakta ve
abone internete kendi bağlanmakta ve bağlantı süresi için ücrendirilmektedir.
GPRS şebekeleri operatörler tarafından kurulmuş ve ticari faaliyete başlamıştır. Bu
sayede mobil internet şu an 30-40 kpbs hıza ulaşmaktadır ve daha önemlisi GPRS
şebekesi paket anahtarlamalı olduğundan GPRS telefonu olan aboneler sürekli
internete bağlıdırlar ve çektikleri veri boyutuna göre ücretlendirilirler. GPRS şebekesi
teorik olarak 115 kbps hızı desteklemektedir.
GSM üzerinde WAP’ın yavaş ve kullanıcı inisiyatifi ile bağlanması, sabit internet ile
arasında çok fark olması nedeniyle çok tutmadığı aşikârdır. Bu sebeple içerik
sağlayıcılar da WAP ortamında fazla içerik sağlamamışlardır. Ancak GPRS
üzerinden internet erişimin sağladığı değişimler içerik sağlayıcıları harekete
geçirmiş, değişik bilgi, eğlence ve işlem tabanlı içerikler hazırlanmıştır ve
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hazırlanmaktadır. GPRS’li telefon fiyatlarının düşmesiyle mobil internet kullanımı
ülkemizde artacaktır.
Mobil internet servislerinin kullanımını sağlayacak bir başka etken de mobil
portallerin artmasıdır. Sabit internette bulunan haber portalleri, bankaların internet
şubeleri, finans, internet mail, alışveriş, oyun, müzik, kişisel ajanda, chat, spor
portallerinin mobil versiyonları arttıkça mobil internet kullanımı da artacak, mobil
internet servislerinin pazarı da büyüyecektir.
3G’nin sağlam bir iş modeline oturması ve problemlerin çözülmesi, mobil internet
servislerinin gelişimine olumlu etki yapacaktır. Bu değişken iç değişkendir ve mobil
internet servisleri pazar hacmi ile ölçülmektedir.
10. 3G Lisanslarının Verilmesi:
Telekomünikasyon sektörünün geleceği konusunda kritik bir öneme haiz olan
3.jenerasyon şebekelerin kurulması için Telekomünikasyon Kurulu’nun 3G ihale
sürecini başlatması gerekmektedir. Sonra yeni frekanslarda kurulacak yeni
şebekelerin ticari olarak faaliyete geçmesi tahminlere göre 2005’ten önce
olmayacaktır. 3G’nin kazanç arz etmesi için başka bir gereklilik ise telekom
piyasalarının liberalleşmesi ve 3.parti taşıyıcıların ses, veri ve diğer multimedya
ögelerini kendi abonelerine götürebilmesi gerekmektedir. 3G ihale prosedürü, ihale
şartları ve fiyat mevzuları kritik öneme sahiptir.
Bu değişken var-yok şeklinde bir kalitatif nitelikte olup, sistem içi bir değişkendir.
11. Frekans Tahsisi:
Dünyada başka bir trend de dijital yayıncılığa geçiştir. Dijital yayıncılık bir analog TV
kanalına ayırılan aynı bant genişliğinden 6-7 adet dijital TV kanalı geçirilebilmesine
olanak sağlamaktadır. Amerika dijital yayıncılığa geçiş kararı ile beraber (2006’da
analog yayını kaldırmayı hedeflemektedir) TV kanallarının işgal ettiği frekansları
mobil telefon servislerine tahsis etmeye başlamıştır. FCC, ilk olarak bu sene
başında UHF 60-69 arasındaki TV kanallarının işgal ettiği 747-806 MHz. (toplam
60MHz.) spektrumunu mobil iletişime vermişti. 2001 sonunda ise aynı kuruluş 48
MHz.lik bir kapasiteyi daha (UHF 52-59’a karşılık gelen 698-746 Mhz. spektrumu)
mobil iletişime tahsis edeceğini belirtti ki bu frekans aralığını Amerika’da 260 TV
yayıncısı kullanıyordu.
Ülkemizde de dijital yayıncılığa geçiş planları yapılmakta ancak henüz ilerleme
kaydedilememektedir. Öncelikle RTÜK’ün (Radyo Televizyon Üst Kurulu) frekans
planlaması yapma niyetini faaliyete geçirmesi gerekmektedir. Ülkemizde analogdan
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dijitale geçiş sürecinin tamamlanmasının 2008-2010’dan evvel olmayacağını
düşünmek yanlış olmaz. AB’ye giriş sürecinin hızlanması gibi bir gelişmeni vukû
bulması durumunda bu sürecin hızlanması beklenebilir.
Dijital yayıncılığa geçiş ile frekans tahsisinde mobil iletişime bant genişliği
aktarılması özellikle kablosuz genişbant teknolojilerinin gelişimi açısından çok büyük
önemi vardır. Zira frekans aralığı, mobil iletişim için olmazsa olmaz tek doğal
kaynaktır. Tahsis edilen her yeni frekans aralığı, mobil iletişim için ek kapasite
sağlayacaktır.
Frekans tahsisi iç değişkendir ve mobil iletişime ayrılan toplam bant genişliği ile
ölçülebilir.
12. Kablosuz Genişbant Teknolojileri:
Şu günlerde mobil iletişim için bir başka önemli eğilim de kablosuz genişbant
teknolojilerindeki gelişmelerdir. Özellikle LMDS (Local Multi-point Distribution
Service), MMDS (Multi-channel Multi-point Distribution Service), Bluetooth ve
802.11b-a gibi yüksek (2.4 GHz.) ve lisans gerektirmeyen (mikrodalga fırınlarının
kullandığı frekanslardır) frekans aralıklarında çalışan W-LAN (Wireless Local Area
Networking) teknolojileri kısa menzilde (Bluetooth 10-100m, LMDS 5-10 m, MMDS
10-50m, 802.11b-a 100-500m) çok yüksek veri iletim hızlarına (Bluetooth 1 Mbps802.11a 54 Mbps) ulaşmaktadırlar. Frekans çok yüksek olduğundan dalgaboyu
daha kısadır ve menzil arttıkça hız azalmaktadır.
Bu teknolojiler kısa menzillerde çalışmaktadır dolayısıyla sabit ve kısa mesafeli
mobil ortamlarda yüksek internet bağlantı hızları sağlamaktadırlar. 3G şebekeleri ise
teorik olarak aynı ortamlarda 2 Mbps hız sunmaktadır ancak optimum ulaşılacak
hızın 384 kbps olacağı tahmin edilmektedir. Kablosuz genişbant teknolojilerinin
lisans gerektirmeyen frekans aralıklarında çalışması ve ekipmanların ucuz olması
(bir GSM baz istasyonu ort. 10 bin USD, bir W-LAN baz istasyonu 1000-1500 USD)
gibi avantajları vardır. Ayrıca bu teknolojiler şu an mevcuttur ve hizmetler
sunulmaktadır. 3G daha başlamadan ciddi bir rekabet ile karşı karşıya kalmıştır.
Bu genişbant teknolojilerinin hücreden hücreye (bir baz istasyonun menzilinden
başka bir baz istasyonunun menziline geçmesi) geçişlerde sorun yaşamaktadır
(roaming sorunu). Ancak bilim adamları bunun yakın gelecekte çözülebilecek bir
sorun olduğunu belirtmektedirler. Zaten bu teknolojilerin uygulama alanları öncelikle
havaalanları, şirketler, hayvanat bahçeleri gibi sabit ve sınırlı mobil olunan büyük
kitlelerin toplandığı ve internet erişimi ihtiyacı olan yerlerdir.
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Ülkemizde Borusan Grubu’na bağlı Bnet W-LAN hizmeti vermektedir. 2002 yılı
itibariyle Atatürk Havalimanı’na bu teknoloji kurulmaya başlanmıştır. Bu pazar
hacminin büyümesi ile ölçülebilecek bir değişken olan kablosuz genişbant
teknlojilerinin kullanımı bir iç değişkendir.
13. BT İşgücü:
Ülkemizde bilişim sektörüne yoğun bir ilgi mevcuttur. Ancak bilgisayar ve internet
kullanımının çok düşük olması bu sektördeki yatırımların kısıtlı seviyede olmasını
sağlamaktadır. Kullanımın artması ciroları arttıracak, yatırımlar artacak ve daha
fazla işgücüne ihtiyaç duyulacaktır. Üniversitelerde bu ihtiyacı arz etmek için daha
fazla yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, elektronik ve haberleşme mühendisi
yetiştirme çabasına girecektir. Ancak bu arz talep döngüsü ile artabilecek Türkiye
BT İşgücü adedi bir iç değişkendir. Model olarak dünyada iki ülke başı çekmektedir:
Hindistan ve İsrail. Bu ülkeler yoğun bir BT işgücü ihtiyacı olan Amerika, Kanada,
Almanya gibi gelişmiş ülkelere işgücü ihraç etmektedirler.
14. Sanayide gelişme:
Sanayinin gelişmesi daha fazla işyerlerinin açılması anlamına gelmektedir. Bu
değişkenin ülke ekonomisi değişkenin haricinde alınmasının sebebi şudur: Sanayi
üretiminin artması GSMH’i arttırıp kişi başına geliri arttırmasının yanında, işyeri
adedini de arttırmaktadır. Özellikle KOBİ’lerin varlığı sanayi için hayati önem teşkil
etmektedir. KOBİ sayısının artması daha fazla şirketin bilgi ve iletişim ihtiyacı
yaratacak ve sektörün gelişiminde rol oynayacaktır. Bu yüzden bu değişken bir iç
değişkendir ve toplam işyeri adedi ile ölçülebilmektedir.
15. Cep Telefonu Evrimi:
Cep telefonları mobil iletişime erişim cihazlarıdır. Şebeke ve mobil internet
teknolojilerinin ticari olarak faaliyet gösterebilmesi için bu teknolojilerle uyumlu olan
cep telefonlarının pazara sürülmesi gerekmektedir. Örneğin cep telefonlarına müzik,
oyun, logo, melodi download edilebilmesini ve birçok internet içerik uygulamalarını
çalıştırabilmeyi sağlayan Java teknolojisini cep telefonlarının desteklememesi
durumunda mobil içerik pazarı sekteye uğrayacaktır. Her ne kadar bu içerikler
sağlansa da telefonların desteklememesi durumunda tüketiciler bu içerikleri
kullanamayacaklardır. Bir başka örnek GPRS’li telefonlardır. Birçok mobil şebeke
operatörü GPRS şebekelerini kurmalarına rağmen uzun bir süre GPRS’li cep
telefonlarının piyasaya çıkmalarını beklemişlerdir.
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Evrimin başka bir yönü de pil, saklama ortamı, ekran boyutu, desteklenen renk
adedi gibi donanımsal özelliklerde vardır. Özellikle mobil internet içeriğinin gelişmesi
ve ticari olarak da tutması cep telefonlarının ekran boyutlarının büyümesi
gerekliliğini getirmektedir. Bu ihtiyacı şu sıralar PDA’ler (Personal Digital Assistant)
gidermektedirler. Bu cihazlar ses iletişimi sağlamaya yeni yeni başlamışlardır ancak
bir cep telefonu kadar kullanım kolaylığı yoktur. Son dönemlerde çıkan Nokia
Communicator gibi profesyonel ürünler bu işlevleri biraz olsun sağlamaktadırlar
ancak onların da saklama alanı ve ağırlık gibi sorunları vardır.
Cep telefonu üreticileri yurtdışında olduğu için ülkemiz bu değişken dış aktörlere
bağımlı kalmaktadır. Bu sebeple cep telefonu evirimi kalitatif bir dış değişkendir.
16. Düzenleyicilerle İlişkiler:
Türkiye’de telekomünikasyon sektörünü düzenleme yetkisi Telekomünikasyon
Kurulu’ndadır. Bu kurulun yetkileri 2001 yılında dünyadaki benzerlerinde olduğu gibi
yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiştir. Öncelikle lisans verme yetkisi bu kurula
verilmiştir. Yine piyasa deregülasyonunu bu kurul gerçekleştirecektir.
Mevcut durumda bu kurul tarifelerin düzenlenmesi, tüketici haklarının korunması,
baz istasyonlarının denetimi, ulusal dolaşım görüşmelerinde arabuluculuk yapılması
gibi konularda görev yapmaktadır. Yine cezai müeyyideler ile rekabet ortamının
sağlanması amaçlar arasındadır. Düzenleyicilerle ilişkiler gerekli faaliyet izinlerinin
alınması, eşgüdüm sağlanması, şebeke servis kalitesinin korunması gibi konularda
kritik öneme sahiptir. Bu değişken kalitatif kriterlere sahiptir (ilişkilerin iyi veya kötü
olması gibi) ve bir iç değişkendir.
17. Genel Bilişim Sektörünün Durumu:
World Information Technology and Services Alliance (WITSA) isimli organizasyonun
yayınladığı Digital Planet 2000 raporuna göre dünya bilişim pazarı yüzde 9’luk
büyüme oranıyla 1999 yılı sonunda 2 trilyon dolarlık hacme ulaşmıştır. Son
dönemde yazılım ve hizmet sektöründeki büyümenin donanım sektörünün önüne
geçmesi Internet ekonomisinin bilişim pazarını nasıl etkilediğini gösteriyor.
Türkiye’de

ise

1999

yılında

Bilişim

(ICT-Information

&

Communication

Technologies) pazarı yaklaşık 10 milyar USD olmuştur (dünyanın binde 5’i). 2000
yılında sektörün 14 milyar USD olduğu tahmin edilmektedir. Sektör gelirlerinin %80
civarı iletişim teknolojileri alt sektörüne, %20 civarı ise bilgi teknolojileri alt sektörüne
gitmektedir.
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Interpro Araştırma'nın Haziran 2001’de yayımladığı 2001 Türkiye Bilişim Pazarı
Araştırması ilk çeyrek sonuçlarına göre, yıl sonunda bilgi teknolojileri pazarının
yüzde 14.2, iletişim teknolojileri pazarının ise yüzde 17.6 küçüleceği tahmin
edilmektedir. Krizin derinleşmesi ile sonraki tahminler USD bazında %30-40’lara
varan küçülmeyi işaret etmektedir.
Bilişim sektörünün genel gelişim yönü, devletin bu sektöre sağladığı destek, yabancı
sermaye girişleri, bilişim şirket sayısı, nitelikli personel adedi gibi göstergeler
sektörün durumunun anlaşılması için önemli göstergelerdir. Hepsi bu değişkeni
etkileme potansiyeline sahiptir. Bilişim Sektörünün Durumu iç değişkenin kantitatif
göstergesi USD bazında bilişim pazarı hacmidir.
8.1.2. Yapısal Matris
Anahtar değişkenlerinin birbirleri aralarındaki ilişkileri gösteren yapısal matris Tablo
8.2.’de yer almaktadır.
Tablo 8.2: Yapısal Matris
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0
0
0
0
0
0
0
X
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2

9
1
1
1
1
0
1
0
1
X
1
1
1
1
1
1
1
0
13

10
0
0
1
1
0
1
1
1
1
X
1
1
0
0
1
1
0
10

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
X
0
0
0
0
1
0
2

12
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
X
0
1
1
1
0
12

13
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
X
1
0
0
1
8

14
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
0
2

15
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
2

16
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
X
0
4

17
1
4
1
4
1
9
1
7
1
7
0
7
1
7
1
9
1
4
1
9
1
6
1
9
1
2
1
6
1
9
0
7
X
3
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Yapısal matristeki satır ve sütun toplamaları sıralaması doğrudan ilişkileri
göstermektedir.
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Tablo 8.3: Yapısal matris satır ve sütun toplamları sıralaması
Sıra Değişken No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

12
4
10
9
17
3
2
1
8
15
16
13
6
11
14
5
7

Değişken Adı

Satır T.

Sütun T.

9
7
9
4
3
9
4
4
10
9
7
2
7
6
6
7
6

12
12
10
13
14
7
11
8
2
2
4
8
1
2
2
0
1

Kablosuz Genişbant Teknolojileri
Yatırımcıların Güveni
3G Lisanslarının Verilmesi
Mobil İnternet Servisleri
Genel Bilişim Sektörünün Gelişimi
Ülke Ekonomisinin Durumu
Cep Telefonu Kullanımı
Cep Telefonu Yayılımı
Piyasa Liberalizasyonu
Cep Telefonu Evrimi
Düzenleyicilerle İlişkiler
BT İşgücü
Cep Telefonun Sağlığa Etkisi
Frekans Tahsisi
Sanayide gelişme
Doğal Afetlerin Etkisi
Ses Tekeli

Genel
Toplam
21
19
19
17
17
16
15
12
12
11
11
10
8
8
8
7
7

8.1.3. MICMAC Metodu
Yapısal matris Micmac metodundaki ilk matris olan M matrisini teşkil etmektedir.
Excel’de yapılan matris çarpımlarında işlem; satır toplamlarına göre M5 matrisinde,
sütun toplamlarına göre ise M4 matrisinde durmaktadır.
Sonuç matrisine göre oluşan hiyerarşi ve etki-bağımlılık değerleri Şekil 8.2’deki gibi
oluşmuştur. Sonuç matrisinin satır ve sütun toplamları sıralaması dolaylı ilişkileri
vermektedir. Bu tip ilişkiler genelde 10-15 yıl arasında gerçekleşebilir ilişkilerdir.

Şekil 8.2: Sonuç matrisine göre hiyerarşi sıralaması
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Sonuç matrisi de çıktıktan sonra sıra etki-bağımlılık grafiğinin çizilmesini gelmiştir.

Etki-Bağım lılık Grafiği

Cep Telefonu Yayılımı
Cep Telefonu Kullanımı

12000

Ülke Ekonomisinin Durumu
Yatırımcıların Güveni
Doğal Afetlerin Etkisi
Cep Telefonun Sağlığa Etkisi
Ses Tekeli

Etki

Piyasa Liberalizasyonu
0

2500
6000

5000

7500

10000

12500

15000

Mobil İnternet Servisleri
3G Lisanslarının Verilmes i
Frekans Tahsisi
Kablosuz Genişbant Tekn olojileri
BT İşgücü
Sanayide gelişme
Cep Telefonu Evrimi

0

Düzenleyicilerle İlişkiler
Bağım lılık

Genel Bilişim Sektörünün Gelişimi

Şekil 8.3: Etki-Bağımlılık Grafiği

Etki
Değişkenler

Değişkenler

7000

İhmal edilebilir
Değişkenler

Sonuçlar

2500

Bağımlılı

Şekil 8.4: Grafiğe göre değişken tipleri

Etki-bağımlılık grafiğinin sınırları en büyük ve en küçük etki ve bağımlılık
değerlerinin orta noktaları olarak alınmıştır. Buna göre yatay eksende (bağımlılık)
sınır 2500, dikey eksende (etki) sınır 7000 olarak alınmıştır.
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Şekil 8.4’deki sınırlara göre, anahtar değişkenlerin hangi bölgeye düştüğü ve hangi
tip değişken oldukları Tablo 8.4’te yer almaktadır.
Tablo 8.4: Etki-Bağımlılık Diyagramında değişkenlerin dağılımı
Etki

Etkileyenler:

Yönlendirenler:

Cep telefonu evrimi

3G İhaleleri

Cep tel.in sağlığa etkisi

Kablosuz genişbant teknolojileri

Doğal afetler

Yatırımcıların güveni
Frekans tahsisi
Düzenleyicilerle ilişkiler
Piyasa liberalizasyonu
Ekonominin durumu

İhmal edilebilirler:

Sonuçlar:

Mobil internet servisleri

Cep telefonu yayılımı

BT işgücü

Sanayide gelişme
Ses tekelinin kalkması
Genel bilişim sektörü
Cep telefonu Kullanımı
Bağımlılık

Yönlendiren

değişkenler

senaryolar

oluşturulurken

kullanılacak

anahtar

değişkenlerdir.
8.3. MACTOR Metodu
Bu aşamada hedeflenen Türkiye’deki telekomünikasyon sektöründeki gelişmeleri
etkileyen ve/veya gelişmelerden etkilenen aktörlerin ortaya çıkarılması ve bunların
ilişkileri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Anahtar değişkenlerinin MICMAC ile analiz
edilmesi ve çıkan sonuçlar doğrultusunda aktörler şunlardır:

1. Düzenleyiciler

4. Operatörler

2. Aboneler

5. Servis Sağlayıcılar

3. Teknoloji üreticileri

6. Yatırımcılar
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8.3.1. Aktörler
1. Düzenleyiciler:
Mobil iletişim şebeke yatırımları, ülkenin bütün yüzölçümüne yaygın bir şekilde servis
götürülmesi

hedeflendiği

için,

milyarlarca

dolar

tutan

büyük

yatırımlardır.

Düzenleyicilerden kasıt, devlet, sektörü düzenlemekle görevli olan düzenleyiciler
(regülatörler) ve rekabet kurullarıdır. Bu aktörler iletişim yapılacağı frekans aralığını
mobil şebeke operatörlerine lisans vererek kiralamaktadır. Devlet lisanslardan yüklü
miktarlarda gelir elde etmektedir. Örnek vermek gerekirse İngiltere verdiği 3.jenerasyon
lisanslarından topladığı yaklaşık 20 milyar Euro, Margaret Thatcher zamanındaki bütün
ülkenin dış borcundan daha fazla. Düzenleyiciler ise sektör ile ilgili kuralları
koymaktadır.
Operatörler ellerinde büyük miktarlarda abone bulundurmakta ve bu abonelerle birebir
ilişki kurmaktadır. Bu ilişki daha çok faturalandırma ile olmakta ayrıca müşteri hizmetleri
merkezi, kısa mesaj gibi kontakt araçları da bulunmaktadır. Faturalandırılmış bir hizmet
olan telekom hizmetlerinden devlet rahatça vergi toplayabilmektedir. Şu an mobil
iletişim lüks tüketim sınıfındadır ve devlet iletişim ücretlerinden %18 KDV, %25 Özel
İletişim Vergisi toplamaktadır.
Ayrıca operatörler gelirlerinin %16’sını Hazine Payı olarak devlete ödemektedirler.
İletişim tüketimi arttıkça devlet daha fazla vergi toplamaktadır. Yeni teknolojiler yeni
kapasiteye (bant genişliği) ihtiyaç duymakta, devlet de bu kapasiteyi lisansla
kiralamaktadır.

Yeni şebeke teknolojileri lisans geliri ve Katma Değer Vergisi

sağlayacaktır. Halbuki kablosuz genişbant teknolojilerinde mikrodalga frekanslarını
kullananlar lisans gerektirmeyen 2.4 GHz. bandından hizmet vermektedirler. Bu
sebeple devlet lisans geliri elde edememektedir. Ancak Türkiye’de bu hizmetin lisansa
tabii olacağı konuşulmaktadır.
2. Aboneler:
Aboneler, mobil şebeke operatörlerinin sunduğu servislerini kullanan kişi, şirket gibi
birey ve gruplardır. Aboneler operatörlerin ve servis sağlayıcıların stratejilerini
etkilemekte ve onlardan etkilenmekte, devletin vergi politikalarından, teknoloji
üreticilerin sağladığı kolaylıklardan etkilenmektedirler.
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3. Teknoloji Üreticileri:
Teknoloji üreticileri; Nokia, Motorola, Siemens, SonyEricsson, Alcatel gibi altyapı ve
cep telefonu üreticileri, bu üreticilerin çalıştığı çoğunluğu Uzakdoğu, Çin, İsrail firmaları
olan fason üreticileri, Qualcomm, Texas Instruments gibi modülasyon standardı ve çip
üreticileri, LG, Samsung, Sharp gibi LCD (Liquid Crystal Display) gibi ekran teknolojileri
üreticileri, pil teknolojisi üreticileri, saklama ortamı (flash memory gibi) üreticileri, Sun,
Microsoft, Symbian gibi yazılım ve işletim sistemi üreticileri, Openwave, Bitstream,
Handspring

ve

Microsoft

gibi mobil

internet

tarayıcı programları üreticilerini

kapsamaktadır.
4. Mobil Şebeke Operatörleri:
Sektörün en önemli aktörleridir. Teknoloji üreticilerin çıkarttığı teknolojilerin müşterileri
olup abonelere servis sunan şirketlerdir. Düzenleyicilerin koydukları kurallardan
doğrudan etkilenmekte ve onların denetiminden geçmektedirler. İçerik ve Uygulama
Servis Sağlayıcılar ile ortak ürünler çıkarmakta ve yatırımcılardan yatırımları için
finansman sağlamaktadırlar.
5. Servis Sağlayıcılar:
Medya şirketleri, haber ajansları içerik ve eğlence içeriği üretmekte ve mobil
şebekelerden bu içeriklerin abonelere ulaşması için taşıyıcı hizmeti almaktadırlar. Bu
şirketler için mobil iletişim teknolojileri yeni bir dağıtım ve pazarlama kanalı teşkil
etmektedir. Uygulama servis sağlayıcılar ise donanım ve yazılım konularında yetkinliğe
sahip olan ve bu yetkinlikleri ile ürettikleri servisleri mobil şebekeler sayesinde
abonelere sunmak niyetindedirler. Bazıları ise doğrudan hizmetlerini operatörlerin
operasyonlarına yardımcı olmak için hazırlamaktadırlar. Bir başka deyişle operatörler
direkt müşterileridir. Bölüm 6’da ayrıntılı anlatılan MVNO’lar da 3.parti olarak, al-sat
toptan satış modeliyle iletişim sağladıkları için servis sağlayıcı olarak tanımlanabilir.
6. Yatırımcılar:
Yatırımcılar, sektörde finansman kaynağı ile çok etkin bir aktördür. Tercihleri ve güven
hisleri

sektördeki

yatırımların

yönü

açısından

çok

etkileyicidir.

Operatörlerin

performansı, devletin koyduğu kurallar, abonelerin davranışları bu güvenin tesis
edilmesi ve yönü konusunda belirleyici rol oynamaktadır.
Bu aktörlerin amaçlarının, kısıtllarının ve güçlü taraflarını gösteren ve aktörler
aralarındaki ilişkileri özetleyen aktör-aktör strateji tablosu Tablo 8.5’te yer almaktadır
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Düzenleyiciler

Tablo 8.5: Aktör-Aktör Strateji Tablosu

Düzenleyiciler

Aboneler

Teknoloji
Üreticileri

Operatörler

Servis Sağlayıcılar

Yatırımcılar

Amaç: Doğal bir kaynağı
verimli bir şekilde gelire
çevirmek

Amaç:Tüketicilerin
haklarını korumak ve
rekabet koşullarını
oluşturmak

Amaç: Üreticilerin planlarını
öğrenmek ve gerekli hazırlık
çalışmalarını beraber
yürütmek

Amaç: Sektör çalışma
prensiplerini koymak,
uygulanmasını sağlamak

Amaç: İş modellerini
incelemek, onay vermek.

Amaç: Yabancı
sermayenin girişini
arttırmak

Sorun: Cep telefonlarının
sağlığa etkisinin tam
açıklanmaması

Rekabet ortamını
yaratmak

3. partilerin pazara
Sorun: Bürokrasi,
katılımını sağlamak, Tam trendlerin gerisinde
rekabet ortamını
kalmak.
yaratmak

Sorun: Baz istasyonları
kirliliği

Sorun: Telif hakların
korunması.

Amaç: Günlük hayatta
katma değer sağlayan
servisler talep etmek

Amaç: Katma değer
yaratan içeriğin ucuza
sunulması

Sorunlar: Yeni ekonomi
gereksinimlerine uygun
yasaları çıkartmak ve
uygulanmasını sağlamak
Güçlü yönler: Kaynağın sahibi
olması sebebiyle otorite sahibi
olması.

Aboneler

Amaç: En ucuz ve
kaliteli iletişim.

Sorun: Çok yaygın kullanıma
rağmen lüks tüketim vergileri
ödenmesi
Numara taşınabilirliği

Amaç: Kullanım kolaylığı
Daha hızlı veri alışverişi
sağlayan kablosuz genişbant
teknolojileri ve cihazları

Sorun: Yeni
teknolojilere uzaklık.

Sorun: Konuşmaların,
özel bilgilerin güvenliği.

Güçlü Yönler: Rakibe
geçişin ucuzluğu ve
kolaylığı
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Teknoloji Üreticileri
Operatörler

Düzenleyiciler

Aboneler

Teknoloji
Üreticileri

Amaç: Pazara giriş kolaylığı,
teşvikler

Amaç: Tüketicilerin yeni Amaç: Tüm sektörü
teknolojilere hızlı
yönlendirmek
adapte olması

Operatörler

Servis Sağlayıcılar

Yatırımcılar

Amaç: Yeni şebeke
donanımları satmak.
Terminal satışları için
destek (dağıtım kanalı,
"handset subsidy", vb.)

Amaç: Pazarı
genişleterek daha çok
donanım, yazılım ürünleri
satmak.

Amaç: Sektörü
yönlendirme için gerekli
finansman desteğini
sağlamak

Sorun: Operatörlerin 3G
teknolojisine çekimser
bakmaları
Kredilerin ödenememesi

Sorun: Düzensiz Pazar
yapısı, gelir potansiyeli
düşüklüğü

Sorun: Telekom
hisselerinin düşmesi,
uluslararası piyasalarda
güvensizlik

Sorun: Devletin operatörlerin Sorun: Düşük PC,
borçlarına teminat vermemesi. İnternet penetrasyonu,
teknolojiye yatkın
olmama

Sorun: Küresel talebin
düşmesi, ekonomik küçülme

Güçlü Yönler: Devletin
desteği, yakın ilişkiler.

Güçlü yönler: know-how,
Güçlü yönler: Pazarı
standartları koymak, uluslarası oluşturma, değer
çalışma gruplarında etkinlik
zincirinde teknolojinin
getirdiği güç ve otorite

Amaç: Uyumlu, sorunsuz
diyalog.

Amaç: Mevcut
Amaç: Tedarikçi kredisi, ucuza
abonelerden daha fazla yeni teknolojiler
gelir ve sadakat.
Yeni aboneler
kazanmak

Amaç: Mevcut kapasiteyi
utilize etmek.
Yeni yatırımlarla servis
çeşidini arttırmak

Amaç: Servis sağlayıcılar Amaç: Yeni yatırımlara
ile kazan-kazan türü iş
finansman kaynağı
modelleri kurmak
sağlama

Sorun: Açılan davalar,
devletin aynı zamanda rakip
olması

Sorun: Düşen abone
gelirleri

Sorun: Kurlardaki
dalgalanmanın zararlara
yol açması

Sorun: Uygunsuz ve aşırı
kullanımın şebeke servis
kalitesini düşürmesi
olasılığı

Güçlü yönler: Yüksek abone
adetlerinin yaptırım gücü

Sorun: Telefon cihazlarındaki
değişken standartlar.

Güçlü yönler: Yüksek büyüme Güçlü yönler: Diğer
potansiyeli
ülkelere kıyasla düşük
rekabet seviyesi

121

Güçlü yönler: Yüksek
miktarda abone adedi.

Yatırımcılar

Servis Sağlayıcılar

Düzenleyiciler

Aboneler

Teknoloji
Üreticileri

Operatörler

Servis Sağlayıcılar

Amaç: Sabit ve mobil
şebekelerin 3.partilere
açılması. Ses tekelinin
kaldırılması.

Amaç: Operatörlerin
müşteriler ile yakınlığını
kullanma

Amaç: Şebeke yatırımı
yapmadan mobil
ortamdan kendi
abonelerine servis
vermek

Sorun: Devletin kendisinin
pazarda rakip olması.
Düzenlemelerin yapılmaması

Sorun: Değişik ortamlarda Sorun: Yasaların çıkarttığı
farklı standartların
engeller.
kullanılması (İnternet
HTML, cep tel. WAP)
Güçlü Yönler: Medya
gücü, nitelikli iş gücü,
Yaygın dağıtım ağı

Yatırımcılar

Güçlü yönler: Pazarda
çok fazla örnek
olmaması, pazara giriş
maliyeti düşük.

Amaç: Para kazanacak,
gelecek vaadedecek,
yatırımları geri döndürecek
teknolojilere para yatırma

Amaç: Operatörlerin
piyasa değerlerinin
yükselmesi

Amaç: Eldeki parayı en
uygun yerde
değerlendirmek

Sorun: 3G yatırımlarının geri
dönüşünün riske girmesi

Sorun: Operatörlerin
borçlarını ödeyememesi

Sorun: Ekonomide ve
uluslararası finans
piyasalarındaki belirsizilik

Güçlü yönler: Uluslararası lobi Güçlü yönler:
faaliyetlerindeki söz sahipliği Konsolidasyona
zorlayabilme
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Güçlü Yönler:
Sermayeye sahip olma.

8.3.2. Mücadele Alanları ve Amaçlar

A. 3G’ye geçiş.
B. Telekom piyasasının liberalleşmesi
C. Vergi oranlarının düşürülmesi
D. Alternatif kablosuz genişbant teknolojileri pazarı
E. MVNO pazarı
A. 3G’ye geçiş:
Devlet ve düzenleyiciler lisans geliri elde etmek için bir an evvel 3G lisanslarını
vermek istemektedirler. Teknoloji üreticileri ise yatırım yaptıkları 3G altyapı donanım
ürünlerini bir an evvel operatörlere satmak istemektedirler ve düzenleyicilere lisans
vermeleri konusunda lobi yapmaktadırlar. Operatörler diğer ülkelerdeki tecrübeleri
izlemek ve pazarın gidişatına göre ilerde hareket etmeyi tercih etmektedirler.
Kısacası şu an bekle ve gör stratejisi gütmektedirler. Ayrıca öncelikle GPRS
şebekesinden yeteri kadar para kazanmak niyetindeler. Yatırımcılar ise Türkiye’de
mevcut durumda 3G’nin geleceğinin çok belirsiz olduğunu düşünmektedirler. Kısa
vadede operatörlerin yatırımcılardan 3G şebekesi için uygun koşullarda finans
kaynağı yaratmak istememektedirler. Onlar da bekle gör stratejisi gütmektedirler.
Servis sağlayıcılar, halihazırda ürettikleri içerik, iletişim, eğlence ürünleri için pazarı
genişleteceği için 3G’ye geçişi desteklemektedirler. Ayrıca MVNO’lar operatörlerin
3G’ye geçtikten sonra şebekelerini kendilerine açmak zorunda olacaklarını
bildiğinden 3G’ye geçişi desteklemektedirler. Aboneler ise hızlı kablosuz internet
bağlantısı istenen bir hizmettir ancak elzem değildir. Aboneler için hizmetin ücreti
tercihi etkileyecektir.
B. Telekom piyasasının liberalleşmesi:
Şu anda sabit iletişim hizmetleri devlet tekelinde yürümektedir. Kablosuz iletişim
hizmetleri pazarı ise oligopol bir yapıya sahiptir. İlk iki operatörün pazar payları
toplamı %95’ten fazladır. Operatörler için piyasaların liberalleşmesi olabildiğince
gecikmelidir. Ancak bu gelişime engel olunamayacağı için operatörler liberalizasyon
sonrası doğacak fırsatları yakalamak üzere stratejiler belirlemektedir. Devlet de ses
tekelinin kalkmasını istememektedir çünkü sırf ses iletişiminde 3 milyar USD’den
fazla gelir elde edilmektedir. 70.000 kişi istihdam edilmektedir. Ancak yeni IMF
destekli 3 senelik programın en önemli amacı kamu giderlerinin azaltılması
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olduğundan ve AB’ye üyelik konularında Laeken Zirvesi’nde atılan olumlu
adımlardan dolayı devletin, telekom piyasasını liberalleştirmesini önümüzdeki 2-3 yıl
içinde bekleyebiliriz. Türk Telekom’un özelleştirilmesi, ses tekelinin kalkması
liberalleşmenin ilk adımları olacaktır. Rekabet ortamı sağlanacağından ve pazar
genişleyeceğinden servis sağlayıcılar ve teknoloji üreticileri liberalleşme hareketini
desteklemektedirler. Aboneler de rekabetten fiyatların düşmesi, tercihlerin artması
ve Türkiye’nin modernleşmesi sonuçları çıkacağından bu gelişimi istemektedir
C. Vergi oranlarının düşürülmesi:
Mevcut durumda aboneler kullanım ücretlerinin yarısı kadar da vergi ödemektedirler.
Devlet mobil iletişimi lüks tüketim kategorisinden çıkarmak ve Özel İletişim
Vergisi’ne son vermek istememektedir. Aboneler ek vergilerden dolayı normal
konuşma ücretlerinde kesintiye gitmektedirler. Operatörler bu sebeple vergilerin
düşmesini istemektedir.
D. Kablosuz genişbant teknolojileri pazarı:
Devlet birimleri 3G’ye alternatif olan kablosuz genişbant teknolojilerinin gelişmesini
kullanılan frekansların lisansa tabii olmaması nedeniyle istememektedir. Operatörler
için ise çok daha düşük maliyetle hızlı data hızları sunan bu teknolojiler, mevcut
GPRS ve gelecekteki 3G şebekeleri için potansiyel tehlike arz etmektedir. Alternatif
teknolojilerin hızla gelişmesi ve pazara sunulmaya hazır olması operatörler için
tehdit olacaktır. Japon üreticiler hem GSM, hem W-CDMA, hem de W-LAN
teknolojileri ile çalışacak cep telefonları geliştirmeye başlamışlardır. 2005 yılından
sonra W-LAN,

terminallerin de hazır olmasıyla kitlesel pazarda çok yaygın bir

konuma gelebilir. Aboneler daha ucuza hızlı mobil internet erişimi sağlayacakları için
(önceleri özellikle profesyonel kullanıcılar) W-LAN tipi şebekeleri isteyeceklerdir.
Altyapı üreticileri, ürün gamları genişleyeceği için bu pazarın gelişmesini
istemektedirler ama 3G teknolojisine rakip olmasını istememektedir. Bu yüzden
dünyaya hem 3G’nin hem de W-LAN’lerin gerekliliğini anlatmaya çalışmaktadırlar.
Servis

sağlayıcılar

ise

mevcut

şebekeler

ve

yasalar

doğrultusunda

gerçekleştiremediği hizmetleri bu teknolojiler sayesinde gerçekleştirme imkânı
sağlayacaklardır.
E. MVNO pazarı::
Mobil şebeke operatörlerinden yüksek miktarlarda toptan kontür satın alıp %30’lar
civarı indirim sağlayan sanal operatörler, mevcut müşterilerine kendi markaları ile
mobil iletişim hizmeti sağlayabilmektedirler. Servis sağlayıcılık işi olan bu modelde
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kendine ait olmayan, lisans ücretini vermediği bir mobil şebeke kullanılmakta ve
bütün teknik faaliyetler mobil şebeke operatörü taradından yapılmaktadır. Bu model
Türkiye’de henüz emekleme aşamasındadır. Bu model nakit akışında iyileşme ve
yeni müşteri kazanma maliyetlerinde düşüş gibi faydalar sağlasa da operatörler kısa
vadede bu gelişimi istememektedir. Yatırımcılar ise abone yapılarının bozulacağı ve
piyasaya yoğun rekabetin gelmesiyle operatörden abone kaçışı yaşanacağını
tahmin ederek MVNO’ları istememektedir. Aboneler ise kendilerine daha yakın bir
markadan (ör. Futbol takımları, Migros, İbo, Rotary, Galatasaray Lisesi, BÜMED,
vb.) mobil iletişim hizmeti almayı tercih edeceklerdir. Düzenleyiciler tam rekabeti
sağlama açısından MVNO’ları ister gibi görünmesine rağmen, asıl amaç 3G
lisanslarını vermek olduğu için operatörleri milyarlarca USD yatırım yapmaya ikna
edip daha sonra tam rekabet ortamını yaratıp zor duruma düşürmek istememektedir.
Teknoloji üreticileri ise MVNO’ların üzerinden abone yönetimi yazılımları, veritabanı
sunucuları ve router gibi donanım gelirleri elde edeceği için bu pazarın büyümesini
istemektedir.
Bu mücadele alanlarındaki temel amaçlar şunlardır:
(O1) 3G’ye geçiş için lisansların verilmesi
(O2) Telekom sektörünün tam rekabete açılması
(O3) Türk Telekom’un özelleştirilmesi
(O4) Vergi oranların düşürülmesi
(O5) Mobil internet pazarının gelişmesi
(O6) Kablosuz genişbant teknolojileri pazarının büyümesi
(O7) Servis sağlayıcı pazarının gelişmesi
(O8) 3.partilerin mobil iletişim hizmeti verilebilmesi (MVNO’lar)
Bu amaçların mücadele alanları ile ilişkilendirilmesi Tablo 8.6’da gösterilmektedir.
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Tablo 8.6: Mücadele alanları ve amaçlar
Mücadele Alanları

Amaçlar

No

3G’ye geçiş

3G’ye geçiş için lisansların verilmesi

O1

Telekom sektörünün tam rekabete
açılması

O2

Türk Telekom’un özelleştirilmesi

O3

Vergi oranlarının düşürülmesi

Vergi oranların düşürülmesi

O4

Alternatif kablosuz genişbant
teknolojileri pazarı

Mobil internet pazarının gelişmesi
Kablosuz genişbant teknolojileri pazarının
büyümesi

O5
O6

MVNO pazarı

Servis sağlayıcı pazarının gelişmesi
3.partilerin mobil iletişim hizmeti
verebilmesi

O7
O8

Telekom piyasasının liberalleşmesi

8.3.3. Aktörlerin Amaçlar Üzerindeki Görüşleri
Bu aşamada Mactor Metodu’nda yer alan matrislerin doldurulmasına sıra gelmiştir.
1MAO matrisinde aktörlerin amaçlar hakkında görüşleri yer almaktadır. Aktör bir
amacın gerçekleşmesini istiyorsa (1), istemiyorsa (-1), amaçla ilgisi yoksa (0) puan
verilmektedir. Bu mantığa göre oluşturulan matris Şekil 8.5’de yer almaktadır.
Matrislerin oluşturulmasında Senarist98 programından faydalanılmıştır. Matrisde
kullanılan aktör değişkenlerin karşılıkları şunlardır:
A1 : Düzenleyiciler
A2 : Aboneler
A3 : Teknoloji (Altyapı) Üreticileri
A4 : Operatörler
A5 : Servis Sağlayıcılar
A6 : Yatırımcılar
Amaç değişkenlerinin karşılıkları yukarıdaki Tablo 8.6’da bulunmaktadır.
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Şekil 8.5 : 1MAO Matrisi

1 MAO matrisinden çıkartabileceğimiz sonuçlar şunlardır:
•

Aboneler, teknoloji üreticileri ve servis sağlayıcılar amaç ifadelerinin çoğunun
kendi faydalarına olduğunu düşünmektedirler.

•

Devlet ise sadece 3G lisanslarının verilmesini istemekte diğer amaçlarda
aboneler, teknoloji üreticiler ve servis sağlayıcılar ile uzlaşmaz tutum
sergilemektedir.

•

Çoğunluk vergilerin düşürülmesi ve servis sağlayıcı pazarının gelişmesini
isterken devlet bunlara karşı çıkmaktadır.

•

En çok desteklenen amaçlar mobil internet pazarının gelişmesi ve 3G
lisanslarının verilmesidir.

•

Bariz fikir ayrılığı bulunan amaçlar ise 3.partilerin mobil iletişim hizmeti
verebilmesi ve telekom sektörünün tam rekabete açılmasıdır.

Görüldüğü gibi belirlenen amaçlar daha çok abonelerin, teknolojik yeniliklerin ve
sektördeki küçük oyuncuların lehinedir.
Aktörlerin kendi aralarında uzlaşıp uzlaşmadıkları daha çok MAA matrislerinden
çıkartılabilmektedir. 1MAA matrisi 1MAO matrisinde iki satırın karşılaştırılması ve iki
aktörün kaç amaç için aynı yönde, kaç amaç için zıt yönde düşündüklerinin
belirlenmesi ile doldurulmaktadır. 1MAO matrisinden çıkarılan 1MAA matrisi Şekil
8.6’da yer almaktadır.
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Şekil 8.6 : 1MAA Matrisi

1 MAA matrisinden çıkartabileceğimiz sonuçlar şunlardır:
•

Devletin her aktörler zıt fikirde olduğu enaz iki konu vardır. Devlet daha çok
aboneler, teknoloji üreticiler ve servis sağlayıcılar ile farklı düşünmektedir.
Operatörler ile ise, devletin de telekom sektöründe faaliyet gösteren şirketleri
olduğu için, çoğu konuda aynı fikirdedir ancak vergiler ve servis sağlayıcılar
konusunda farklı düşünmektedir.

•

Aboneler, servis sağlayıcılar ve teknoloji üreticiler arasındaki fikir birliği 1MAA
matrisinde daha açık ortaya çıkmaktadır.

•

Operatörlerin ise her aktörle bazı konularda hemfikir bazı konularda zıtfikirli
olduğu gözlenmektedir. İlginç bir not da operatörlerin servis sağlayıcı pazarının
gelişmesini istemesine rağmen servis sağlayıcılarla özellikle rekabet konularında
farklı düşünmektedir. Rekabetin artması operatörler için bir tehdit, servis
sağlayıcılar içinse bir fırsat olarak algılanmaktadır.

•

Yatırımcılar amaçların yarısıyla ilgilenmemektedir. Yatırımcılar sabit şebekenin
rekabete açılmasını isterken, mobil şebekenin açılmasını istememektedir.
Yatırımcıları en çok operatörler, servis sağlayıcılar ve aboneler ile fikir birliği
içerisindedir.

1MAO ve 1MAA matrislerinde her amacın aktörler için aynı öneme hazil olduğu
varsayılmıştı. 2MAO ve 2MAA matrisleri aktörlerin ağırlıklandırılmış görüşlerini
ortaya çıkarmaktadır. 2MAO matrisi Şekil 8.7’de yer almaktadır. Ağırlık verme
mantığı şöyledir:
(3)- Çok istekli (öncelikli hedef); (2)- İstekli (öncelikli değil ama gerçekleşmesi çok
faydalı olur); (1)- Olsa iyi olur; (0)- Hiç ilgilendirmiyor; (-1)- Olmasa iyi olur; (-2) –
İsteksiz (hayati önemi yok ama yine olması zarar verici olur); (-3) Çok karşı (öncelikli
tehdit, kesin olmaması lâzım)
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Şekil 8.7 : 2MAO Matrisi

2 MAO matrisinden çıkartabileceğimiz sonuçlar şunlardır:
•

Devlet

öncelikle

3G

lisanslarının

verilmesini

çok

istemekte,

vergilerin

düşürülmesine de hiç istememektedir. Ayrıca devlet TT’yi özelleştirmek ve sabit
ses iletişimini rekabete açmak istememektedir. Ama bu konularda IMF’ye verilen
sözler ve AB uyum yasaları doğrultusunda gönülsüz ama zorunlu düzenlemeler
yapacaktır.
•

Aboneler en çok telekom sektörünün rekabete açılmasını istemekte ve vergi
oranlarının düşürülmesini istemektedir. Diğer amaçların gerçekleşmesini de
değişik istek seviyelerinde olmasına rağmen istemektedir.

•

2MAO matrisinde daha önce belirttiğimiz tez bir kez daha doğrulanmış oldu. Bu
amaçların en çok faydası servis sağlayıcılara (toplam 18 puan) sonra aboneler
ve teknoloji üreticilerdir (14’er puan).

•

Amaçların geneli için tek isteksiz aktör devlettir (toplam –6 puan). Operatörler iki
konuda çok istekli olmaları isteksiz olduğu konuların çoğu olmasa iyi olur dediği
konular olduğu için daha uzlaşıcı aktör olarak görülmektedir.

•

Operatörler aboneler gibi vergilerin düşürülmesini ve servis sağlayıcılar gibi
mobil internet pazarının gelişmesini istemektedir.

•

Yatırımcılar en çok TT’nin özelleştirilmesini ve mobil internet pazarının
gelişmesini istemektedir.

•

En çok istenen amaç mobil internetin gelişmesi (12 puan) ve 3G lisanslarının
verilmesidir (10 puan). Eksi puana düşen tek amaç kablosuz genişbant
teknolojileri pazarının gelişmesidir o da sadece (-1) puana sahiptir.
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•

Bu bize aritmetik toplamlara göre bütün amaçlarda uzlaşma imkanının olduğunu
göstermektedir. 2MAO matrisinde sadece 1 aktör 1 amaca öncelikli tehdit olarak
bakmaktadır ki o da devletin vergilerin düşürülmesine yaklaşımıdır.

2MAA matrisinin hesaplanması 1MAA’ya göre farklıdır. 2MAO matrisindeki iki satır
alınır ve aynı işaretli olanlar bir yanda, farklı işaretli olan bir yanda toplanır ve
ortalaması alınır. Örnek olarak A1 ile A4 satırlarına bakalım.
2c14 = ( |-2| + |-1|) / 2 ) + ( |-2| + |-1|) / 2 ) + ( |1| + |3|) / 2 ) + ( |-2| + |-2|) / 2 ) + ( |-1| +
|-1| ) / 2 ) = 8
2d14= (( |-3| + |3|) / 2 ) = 3.
O halde A1 (devlet) ve A4 (operatörler) arasındaki hemfikirliliğin değeri (+8),
çatışmanın değeri (–3) puan olmuştur (Şekil 8.8: 2MAA matrisi).

Şekil 8.8 : 2MAA Matrisi

2 MAA matrisinden çıkartabileceğimiz sonuçlar şunlardır:
•

Daha önce operatörler ile servis sağlayıcılar arasındaki ilginç ilişkiden
bahsedilmişti (Bkz. 1MAA matrisi). 2MAA matrisi göstermektedir ki operatörlerle
servis sağlayıcılar uzlaştıkları konuda sıkı görüş birliğindedirler. Farklı görüşlerde
oldukları rekabet konularında ise operatörlerin uzlaşıcı tavrı gözlenmektedir.

•

Devletin operatörler harici diğer aktörlerle amaç birliğinde olmadığı ve uzlaşıcı
tavrı olmadığı 2MAA matrisinde açıkça gözlenmektedir.

•

Operatörler ise aboneler ve teknoloji üreticilerle eşit artı ve eksi puanlarının
olması yine de amaç birliğine varmaları konusunda umut vericidir.

•

Yatırımcılar devlet ile amaç birliği konusunda umutlar varken diğer aktörlerle
daha uzlaşıcı konumda olduğu açıktır.
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•

Servis sağlayıcılar, teknoloji üreticiler ve aboneler tam amaç birliğindedirler ve
çatışma yaşamamaktadırlar.

Aktörler arası etkiler ve güç esaslı etkilerin incelenmesi sırasıyla MDA ve MIA
matrisler ile incelenmektedir. Aktörlerin aralarında etkileşme MDA matrisinde yine
(+3) ila (-3) arasındaki skalada değerlendirilmektedir.
MDA matrisinde (Şekil 8.9) doğrudan etkiler yer almaktadır. Dolaylı etkilerin ortaya
çıkarılması için MDA matrisine MICMAC metodu uygulanır ve MIA matrisi (Şekil
8.10) oluşturulur.

Şekil 8.9: MDA Matrisi

MDA matrisine göre etki sıralaması (en etkiliden en etkisize) şöyle oluşmaktadır:
Devlet =Teknoloji üreticiler > Yatırımcılar > Operatörler > Aboneler > Servis
sağlayıcılar
MDA matrisine göre bağımlılık sıralaması (en bağımlıdan en bağımsıza) şöyle
oluşmaktadır:
Operatörler > Servis Sağlayıcılar > Aboneler > Devlet > Teknoloji üreticiler >
Yatırımcılar
Etki ve bağımlılık ile ilgili fikirler dolaylı ilişkileri de göz önüne alan MIA matrisinden
sonra yazılmıştır.
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Şekil 8.10: MIA Matrisi

Dolaylı ilişkilerin güçlü olduğu anlaşılmaktadır çünkü MDA matrisindeki hem etki
hem de bağımlılık sıralamalarında değişiklik vardır. MIA matrisinde yatırımcılar en
etkin aktör olarak çıkmış devlet 3. en etkili konumuna düşmüştür. Teknoloji üreticiler
yatırımcılardan sonra en etkin aktördür. Son üç sırada bir değişiklik yoktur.
Bağımlılık sıralamasında servis sağlayıcılar 2. en bağımlıdan ilk en bağımlı aktör
konumuna gelmiştir. Operatörler 2. sıraya düşmüştür. Yatırımcılar en bağımsız
aktördür.
Aktörlerin etki-bağımlılık konumlarının daha iyi karşılaştırılması amacı ile çizilen EtkiBağımlılık grafiği Şekil 8.11’de yer almaktadır.
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Etki

3000

1500

0
0

1500

3000

Bağımlılık
Devlet

Aboneler

Teknoloji Üreticiler

Operatörler

Servis Sağlayıcılar

Yatırımcılar

Şekil 8.11 : Aktörler için Etki-Bağımlılık Grafiği

MDA ve MIA matrislerinden çıkartabileceğimiz sonuçlar şunlardır:
•

Yatırımcılar en etkili ve en bağımsız aktördür. Bu, gelecekte amaçların
gerçekleşmesinde

yatırımcıların

görüşlerinin

en

büyük

kriter

olduğunu

göstermektedir. O halde TT’nin özelleşmesi ve telekom sektörünün rekabetçi
hale gelmesi en olası gelişmelerdir. Teknoloji üreticiler de yatırımcılardan sonra
en etkili ve en bağımsız ikinci aktördür.
•

En etkili ve en bağımsız iki aktörün genellikle yurtdışı ağırlıklı aktörler olması
sektörün

geleceğini

daha

çok

dış

dinamiklerin

belirleyeceği

anlamına

gelmektedir.
•

Anımsacağı üzere amaçlar üzerinde en fazla görüş birliği servis sağlayıcılar,
aboneler

ve

teknoloji

üreticiler

arasında

vardı.

Bir

başka

deyişle

telekomünikasyon sektörünün geleceğinde etkili olacak bu amaçların varlığı en
çok bu üç aktörün stratejilerine uygundu. Bu üç aktörden sadece teknoloji
üreticilerin etkili ve bağımsız olması bu aktörün vizyonu etrafında servis
sağlayıcıların ve abonelerin gelecekteki konumları belirlenecektir.
•

Servis sağlayıcılar sektörde en etkisiz ve en çok diğer aktörlere bağımlı aktör
olduğundan diğer etkili aktörlerle işbirliği yapmak isteyeceklerdir. Özellikle değer
zincirinde en yakın olan operatörlerle işbirlikleri kurmak isteyeceklerdir ve bu
amaç için fikir ayrılıkları üzerinde pazarlık etmeleri gerekecektir.
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•

Operatörler ise abonelere servisi götüren, markaları ilk akla gelen ve bilinen
şirketler olmasına rağmen telekomünikasyon dünyasında yatırımcılar ve teknoloji
üreticilerin bağımlılığı altındadır. Yatırımcıların vizyonuna uygun ve teknoloji
üreticilerin geliştirdiği teknolojilere yatırım yapan operatörler, piyasadan uygun
şartlarda fon sağlayabilmektedir. Abonelerden elde edilen gelir, en çok yeni
teknoloji yatırımlarının yol açtığı borçların ödenmesi için kullanılmaktadır. Birçok
servisin olması, bunların tanıtılması için sürekli tanıtım yapılması mecburiyeti,
geniş bir satış kanalına sahip olunması gerekliliği, şebeke işletiminin de yüksek
teknolojiye sahip bilgi yönetimi sistemlerine ihtiyaç duyulması maliyetlerin sürekli
yüksek seviyelerde olmasına yol açmaktadır.

Bu aşamada güç katsayıları hesaplanacak ve sonra sırasıyla 3MOA ve 3MAA
matrisleri oluşturulacaktır.
Güç katsayıları şu formüllerle hesaplanmaktadır:
ri = (Mi / Σ Mi) x (Mi / Mi + Di)
r*i = (ri / rort)
MS Excel programında yapılan hesaplamalara göre şu katsayılar elde edilmiştir.
Tablo 8.7: Güç katsayıları

r1
r2

=
=

0,122948

r* 1

= 1,164392

0,035131

*

r2

= 0,332712

*

r3

=

0,184474

r3

= 1,747084

r4

=

0,046484

r* 4

= 0,440228

0,004553

*

r5

= 0,043124

*

= 2,272459

r5

=

r6

=

0,239948

rort

=

0,10559

r6

6 adet ri değerinin, ortalama ile normalize edilmesinden dolayı çıkan r*i katsayı
değerlerinin toplamı 6 çıkmaktadır.
Bulunan katsayıların büyüklükleri aktörlerin gücünü göstermektedir. Bu katsayı
değerleri 2MAO matrisinin ilgili satır ile çarpılarak 3MAO matrisi elde edilir. MS Excel
ile elde edilen matris Şekil 8.12’de yer almaktadır. Bu matris aktörlerin birbirleri
üzerindeki güçleri ve amaçları üzerindeki ağırlıklarını ifade eder.
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A1
A2
A3
A4
A5
A6

O1
3,49
0,33
5,24
0,00
0,09
2,27

O2
-2,33
1,00
3,49
-0,44
0,09
0,00

O3
-2,33
0,67
3,49
-0,44
0,09
6,82

O4
-3,49
1,00
1,75
1,32
0,09
2,27

O5
1,16
0,33
3,49
1,32
0,13
4,54

O6
-2,33
0,33
1,75
-0,88
0,04
0,00

O7
0,00
0,33
1,75
0,88
0,13
2,27

O8
-1,16
0,67
3,49
-0,44
0,13
-2,27

Şekil 8.12: 3MOA Matrisi

3MOA matrisinden çıkartabileceğimiz sonuçlar şunlardır:
•

TT’nin özelleştirilmesinde dış odakların çok güçlü olduğu görülmektedir. Devletin
karşı koyması pek mümkün gözükmemektedir.

•

3G lisanslarında ise dış aktörlerle TT tam bir uyum içerisindedir. 3G lisanslarının
verileceği kesin gibidir.

•

Piyasaların liberalleşmesi yine teknoloji üreticilerin etkisi ile gerçekleşecektir.
Abonelerde ikinci bir güç olarak devletin karşısında bulunmaktadır. Devlet TT
özelleştirmesinde olduğu gibi çok etkisiz ve yalnız değildir ama liberalleşmenin
2004 başı gibi yasalarda yer aldığı gibi gerçekleşmesi büyük ihtimaldir.

•

Vergilerin düşürülmemesi konusunda ise devlet çok etkili, kararlı ve güçlüdür. Bu
amacı gerçekleştirmek için teknoloji üreticiler, operatörler, yatırımcılar ve
abonelerin birlik oluşturmaları ve baskı yapmaları gerekecektir. Bu amacı bir
aktörün tek başına gerçeklemesi imkansız gibidir.

•

Orta vadede kablosuz genişbant teknolojilerinin yaygınlaşması (kitlesel pazara)
beklenmemelidir. Zira bu konuda devlet ve operatörler birarada karşıt
görüştedirler. Bu konuda teknoloji üreticiler, halkın pek bilgili olmaması ve servis
sağlayıcıların etkisiz olması sebepleriyle tek başlarına kalmışlardır. Ayrıca
teknoloji üreticiler de Türkiye ile ilgili başka öncelikli amaçları bulunmaktadır. 3G
lisansları, liberalizasyon ve MVNO’lar daha öncelikli amaçlardır.

•

Mobil internet pazarının ve servis sağlayıcı pazarının büyümesi konusunda
aktörlerin güç birliği yapmaları söz konusu olacaktır.

•

Kısa vadede MVNO pazarının gelişmesinde problemler vardır. Her ne kadar
teknoloji üreticiler bu gelişimi çok istemekte ve bu konuda çok etkililerse de
karşılarında güç birliği yapmış devlet, operatörler ve yatırımcılar vardır. Ancak
operatörler ve devlet için bu konu “olmasa iyi olur” seviyesindedir. Başka
amaçlar için pazarlık edilebilir ve yahut bu pazarın fırsatlarına odaklanıp tehditleri
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teknoloji üreticilerle pazarlık konusu edebilirler. Bu konuda esas yatırımcıların
fikirleri etkilidir. Şu anda bu girişimlere pek taviz vermeyen yatırımcılar MVNO’ları
finanse etmeye karar verirlerse bu amacın gerçekleşmesi kısa sürede
gerçekleştirilebilir.
2MOA’dan 2MAA’ya geçerken kullanılan formüller 3MOA için de uygulanarak 3MAA
matrisi elde edilir. 3MAA Şekil 8.13’de yer almaktadır.

A1
A1
A2
A3
A4
A5
A6

+
X
2,655
6,695
6,42
2,435
7,455

X
-7,65
-12,81
-2,405
-6,035
-7,455

A2

A3

A4

A5

A6

+
+
+
+
+
2,655 -7,65 6,695 -12,81 6,42 -2,405 2,435 -6,035 7,455 -7,455
X
X
14,56
0 2,595 -2,43 2,715
0 10,42 -1,47
14,56
0 X
X
5,255 -7,215 12,62
0 16,95
2,88
2,595 -2,43 5,255 -7,215 X
X
1,935 -1,27 7,66 -3,63
2,715
0 12,62
0 1,935 -1,27 X
X
9,35
-1,2
10,42 -1,47 16,95
2,88 7,66 -3,63 9,35
-1,2 X
X

Şekil 8.13: 3MAA Matrisi

3MAA matrisinden çıkartabileceğimiz sonuçlar şunlardır:
•

3MAA matrisi daha önceki aktör-aktör matrislerinde sonuçlara benzer sonuçlar
çıkartmıştır. Devlet operatörler hariç diğer tüm aktörlerle yoğun görüş ayrılıkları
yaşamaktadır. Özellikle teknoloji üreticilerle (3G’ye rağmen) yoğun görüş
ayrılıkları yaşamaktadır. Bu çok ilginçtir zira bu iki aktörün sırt sırta çalıştığı
bilinmektedir.

3G

lisansları

ise

iki

aktör

için

büyük

gelir

potansiyeli

vaadetmektedir. Buradaki görüş farklılığının sebebi, sektörün tekel durumunda
çıkarılması ve yatay sektörlerin (yan sanayi de diyebiliriz) büyütülmesiyle daha
geniş ve güçlü bir sektör yapılanması amaçlarıdır. Devlet reformları diğer
ülkelerle beraber yapmamasının sonuçlarını sorun ve giderek güçlenen baskı
şeklinde hissetmektedir.
•

Teknoloji üreticileri aboneler ve servis sağlayıcılarla çok güçlü bir fikir birliği
içindedir. Bu birliğin sözcüsü yine teknoloji üreticileridir. Bu etki matrislerinde
açıkça göze çarpmaktadır.

•

Operatörler ise sektörde istediği etkiye sahip olamadığı ve tam tersine diğer
aktörlerin etkisine maruz kaldığı için (bağımlılık yüksek), daha çok teknoloji
üreticilerle farklı görüşlere sahiptir. Çok yakın çalışan bu aktörlerin (tedarikçimüşteri ilişkisi var) normalde birbirleriyle uzlaşık ve pazarı beraber yürütmek için
güç birliği yapmaları gereklidir. Operatörlerin yüklü borçları, yatırımlarını
kısmasının sonucu olarak teknoloji üreticilerinin başka aktörlerle işbirliği kurmaya
çalıştığı şeklinde bir yorum yanlış olmaz. Teknoloji üreticileri hem bir yandan 3G
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için devletle dirsek temasındadır hem de pazarı genişletmek için liberalleşme ve
tam rekabet ortamının kurulması için etkisiz ama istekli aktörleri ortak amaçlarda
buluşturmayı hedeflemektedir. Operatörler finansal olarak zor durumda olduğu
için ise onlarla dirsek temasını azaltmıştır.
•

Operatörlerin teknoloji üreticilerle bu ilişkisinin haricinde diğer aktörlerle hem
ortak hem de karşıt fikirlere sahiptir ancak bu konuların çoğunda amaç birliği
daha yüksek olduğundan kısa vadede uzlaşma gözükmektedir. Operatörler
görüş ayrılıkları yaşadığı bir çok konuda çok fazla ısrarcı değildir. Bir başka
deyişle operatörler şu anda “bekle-gör” stratejisi gütmekteler ve bir süre daha
buna devam edecek gibi gözükmekteler. Sonuçta bir taşıyıcı olarak en önemli
varlığa sahip aktördür. 3G, liberalleşme, kablosuz genişbant rekabeti, MVNO’lar
gibi konularda operatörlerin yakalayacağı fırsatlar bulunmaktadır. Operatörler bu
fırsatların daha somutlaşmasını ve tehditleri ise aktörlerle pazarlık etme
konumuna

gelmeyi

beklemektedir.

Ayrıca

yeni

teknolojilerin

dünyadaki

uygulamalarını izlemeyi ve problemleri çözülmüş olarak Türkiye’ye girmelerini
istemektedir (Ör: 3G, W-LAN)

Şekil 8.14: 2MIA Matrisi

2MIA matrisinden çıkartabileceğimiz sonuçlar ise şunlardır:
•

Yatırımcılar burada da en güçlü aktör olarak çıkmaktadır. Yatırımcılar en çok
servis sağlayıcılar ve operatörler üzerinde etkilidir.

•

Teknoloji üreticiler tek yatırımcılara bağımlı iken en çok servis sağlayıcılar ve
operatörler üzerinde etkilidir.

•

Operatörlerin bu kadar bağımlı olmaları biraz da Avrupa telekom piyasasının
özelliklerinden biridir. Bu özellikle Uzakdoğu’da ve Amerika’da biraz da
operatörler lehinedir. Avrupa’da ise teknoloji üreticiler biraz daha istedikleri gibi
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teknolojiyi piyasaya sürüyor veya geciktiriyor, istediği gibi standart çalışmalarını
yönlendirebiliyorlar.
•

Devlet servis sağlayıcılar, operatörler ve aboneler üzerinde çok etkilidir. Ancak
dış güçlerin baskıları karşısında bağımlıdır.

8.4. SMIC Anketi
Bu ankette amaç bu hipotezlerin bağımsız ve bağımlı gerçekleşme olasılıklarını
çıkartmaktır. Bilindiği gibi uygulamada şu anahtar değişkenler ve şu aktörler
seçilmişti.

Anahtar değişkenler

Aktörler

D10. 3G İhaleleri

A1. Düzenleyiciler

D12. Kablosuz genişbant teknolojileri

A2. Aboneler

D04. Yatırımcıların güveni

A3. Teknoloji üreticileri

D11. Frekans tahsisi

A4. Operatörler

D16. Düzenleyicilerle ilişkiler

A5. Servis Sağlayıcılar

D08. Piyasa liberalizasyonu

A6. Yatırımcılar

D03. Ekonominin durumu
8.4.1. Hipotezler
Godet metodunda şu aşamaya kadar yürütülen modülleri, hipotezlerin kurulmasında
kolaylık sağlamaktadır. Özellikle Etki-bağımlılık grafiği ve MACTOR modülündeki
tabloların düşündürdükleri hipotezlerin ana çerçevesini oluşturmaktadır.
Telekom sektöründe genel kanı 1 seneye kadar olan süre kısa vade, 2-3 sene (3
sene bile fazla) orta vade, 3-4 sene ve sonrası uzun vade olarak algılanmaktadır.
Hatta 1 seneden öncesi kısa vade 1 seneden sonrasını uzun vade diye iki tip zaman
skalası kullanan telekomünikasyon şirketleri bulunmaktadır.
Hipotezler 4-5 senelik vizyon çerçevesinde oluşturulmuştur. Çalışmaya 6 adet
hipotez ile devam edilecektir. Bunlar:
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H1.

2005 sonuna kadar 3G lisansları verilecek.

Şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik durum ve devletin kaynak ihtiyacı, 3G
lisanslarının verilmesi için bir baskı yaratmaktadır. Ancak ihalenin prosedürü,
koşulları çok önemlidir. Zira bütün dünya 3G’nin altın yumurtlayacak bir iş modeli
olmadığını anladı, araştırma kuruluşları ve yatırımcı bankaları 3G’nin 2005’ten evvel
ticari başarıyı elde etmesinin çok zor olduğunu söylemeye başladılar. Şu sıralar
böyle bir ihale yapmanın zamansızlığı, ihale koşullarını yerine getirecek şirketlerin
bulunmaması, şirketlerin 3G’de bekle-gör stratejileri ekonomik çevrelerin ek kaynak
baskısının karşısına konjonktürün daha pozitif olduğu bir zamanda daha yüksek
talebin geleceği bir ihale düzenleme tezini getiriliyor. Telekom sektörünün
geleceğinin

önemli

bir

kilometretaşı

olacak

bu

gelişme

ilk

hipotezimizi

oluşturmaktadır.
H2.

Türkiye 2006’ya kadar AB’ye girecek

Türkiye’deki ekonomik istikrar, AB’ye uyum çalışmalarının tamamlanması ve birliğe
giriş sonrası elde edeceği imkân ve kaynaklar sayesinde sağlanabilecektir. AB
siyaset ve ekonomi için bir hedef haline geldiğinden ekonomik durumu ifade edecek
hipotez, büyüme oranı hipotezi ile değil reformların ve temel AB hedefinin
gerçekleşmesi hipotezi ile kurulmuştur. Türkiye’nin uzun vadeli plan ve politikalarını
destekleyecek altyapı reformlarını gerçeleştirmesi, her sektörü olduğu gibi telekom
sektörünü de etkileyecektir.
H3.

2005 sonuna kadar telekom liberalizasyonu tamamlanacak

2004’te devlete ait ses tekelinin kalkması beklenmektedir. Ses tekelinin kalkması TT
şebekesinden 3.parti operatörler taşıyıcı hizmeti verebileceklerdir. Mobil şebekelerin
de rekabete açılması ile tam liberalize olacak iletişim sektörü, şu anki görünümünde
çok farklı bir hâl alacaktır.
H4.

2005’te toplam telekom gelirleri GSMH’nin %7’si olacak

2000 Türkiye GSMH 200.9 milyar USD olmuştur. Telekom gelirlerinin GSMH’ye
oranı %4 civarı olmuştur. 2001’de yaşanan devalüasyon ve krizin etkisiyle sene
sonu GSMH’nin 150 milyar dolara düşeceği tahmin edilemektedir. Telekom
gelirlerinin ise %40 daralmaya uğrayacağı tahmine edilmekte, ve GSMH’ye oranın
%3.5-4 arasında olacağı düşünülmektedir. Yabancı kuruluşlar GSMH’nin 2005
yılında tekrar 200 milyar USD’ye çıkabileceğini tahmin etmekteler. Telekom
sektörünün kriz öncesi hedefi ise 2005’te 18 milyar dolarlık hacime ulaşmaktı. Bu
da 250 milyar dolarlık bir ekonomide %7’ye denk geliyordu. Ancak kriz sonrası
%7’lik rakam 14 milyar dolara denk gelmektedir. Bu da GSMH’nin aynı kaldığı 5
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senelik perspektifte sektörün dolar bazında %75 büyümesi anlamına gelmektedir.
Kişi başı gelirin azalacağı bu süreçte bu hedefin gerçekleştirilmesi sektörün
gelişmesi için büyük önem taşımaktadır.

H5.

Data gelirleri 2005’te toplam gelirlerin %30’unu oluşturacak

Data iletim teknolojilerinin tüketicinin kullanım kolaylığını hedeflemesi, cihazların
evrimi ve katma değerki hizmetlerin çoğalması sonucunda data iletişiminin gelişmesi
telekomünikasyon sektöründeki bir başka önemli kilometre taşıdır. Şu anda GSM
temelli data gelirleri (kısa mesaj ve katmadeğerli hizmetler) toplam gelirlerde %5 ila
10 arası pay aşmaktadır. GPRS ve 3G’nin arttıracağı data gelirlerinin bu payını
arttırması beklenmektedir.
H6.

Mobil iletişim lüks tüketim kategorisinden çıkacak, vergiler düşecek

Şu anda sabit hat oranları mobil hat oranları eşit seviyededir. Ancak sabit iletişime
normal

tüketim

vergisi

uygulanırken

mobil

iletişime

lüks

tüketim

vergisi

uygulanmaktadır. Ayrıca özel iletişim vergiside ek %25’lik bir yük getirmektedir. Bu
oranların aşağıya çekilmesi kullanımı arttıracaktır. Bu da gelecek için önemli bir
kilometre taşıdır
Telekom sektöründe çalışan ve bankalarda sektör raporları hazırlayan .kişilere
yaptırılan SMIC anketi (Ek-1’de anket yer almaktadır.) sonucunda elde edilen ham
veriler Tablo 8.8, 8.9 ve 8.10’da verilmiştir.
Tablo 8.8: Basit Olasılıklar
HİPOTEZLER
H1. 2005 sonuna kadar 3G
lisansları verilecek.
H2. Türkiye 2006’ya kadar AB’ye
girecek
H3. 2005 sonuna kadar telekom
liberalizasyonu tamamlanacak
H4. 2005’te
toplam
telekom
gelirleri GSMH’nin %7’si olacak
H5. Data gelirleri 2005’te toplam
gelirlerin %30’unu oluşturacak
H6. Mobil iletişim lüks tüketim
kategorisinden çıkacak, vergiler
düşecek

1

2

3

4

5

6

7

8

St.
Ort. Sapma

0,41 0,81 0,61 0,21 0,61 0,21 0,81 0,61 0,53

0,24

0,06 0,06 0,21 0,21 0,21 0,06 0,41 0,06 0,16

0,13

0,61 0,81 0,41 0,41 0,41 0,21 0,61 0,81 0,53

0,21

0,21 0,41 0,41 0,41 0,61 0,21 0,61 0,61 0,43

0,17

0,21 0,41 0,21 0,41 0,41 0,21 0,61 0,61 0,38

0,17

0,21 0,61 0,61 0,41 0,41 0,41 0,21 0,81 0,46

0,21
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Tablo 8.9: Bağımlı Olasılıklar (Pi/j)
e1

e2

e1
e2
e3
e4
e5
e6

e3

e4

0,57
0,21
0,54
0,48
0,48
0,37

0,58
0,41

0,71
0,53
0,47
0,58

e5

e6

0,57
0,41
0,54

0,51
0,46
0,56

0,61
0,41
0,54
0,57

0,61
0,57

0,52
0,34
0,52
0,48
0,53

0,51

Tablo 8.10: Bağımlı Olasılıklar (Pi/not j)
not e1

not e2
not e3
not e4
not e5
not e6
0,34
0,32
0,34
0,31
0,36
0,21
0,11
0,41
0,21
0,31
0,27
0,39
0,34
0,37
0,35
0,23
0,31
0,21
0,21
0,24
0,24
0,27
0,24
0,33
0,21
0,34
0,33
0,32
0,27
0,24

e1
e2
e3
e4
e5
e6

Bu işlenmemiş veriler Bülent Dölek’in hazırladığı Excel programında “Solver”
aracılığı ile çözülmüş ve şu sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 8.11: Hipotezler ve Sonuçlar

E4
E34
E94
E38
E50
E42
E98
E78

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Πk

1
1
0
1
1
1
0
0

1
0
1
0
0
0
0
1

1
1
0
1
0
1
1
1

1
1
0
1
1
0
1
0

1
1
0
0
1
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1

Π4

0,063638

Π34

0,054636

Π94

0,045507

Π38

0,041046

Π50

0,039022

Π42

0,033403

Π98

0,032671

Π78

0,03109

Bu aşamadan sonra en yüksek olasılıklı 3 veya 4 senaryo seçilir.
SENARYO 1: TATLI HAYAT

E4

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Πι

1

1

1

1

1

0

Π4

1
0,063638

Önümüzde beş sene Türkiye kendisinden beklenen politik, ekonomik ve sektörel
reformları gerçekleştirecektir. Beş sene sonunda AB üyesi bir ülkede, seçeceğimiz
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servis sağlayıcıdan sabit/mobil, ses/data/ multimedya içerik hizmeti alabilen bilgi
toplumu olma yolunda bir toplum olacağız. İletişim hizmetleri halen yüksek vergili
faturaları ödemeye devam edeceğiz. Ancak AB standartlarına yükselme yolunda
olacağımız için vergiler abonelerin öncelikli sorunu olmaktan çıkacak.
SENARYO 2: FİİLİYATTA OLMASA DA MOBİLDE AB ÜYESİ

E34

H1

H2

H3

H4

H5

H6

1

0

1

1

1

1

Πι

1

Π34 0,054636

Türkiye politik ve ekonomik reformları gerçekleştiremeyecek ve AB’ye giremeyecek.
Ancak telekomünikasyon sektöründe hem rekabet hem de tüketici açısından olumlu
gelişmeler olacak. Vergiler düşecek, dakika ücretleri düşecek, data servisleri
gelişecek ve aboneler data iletişimine çabuk adapte olacaklar. Telekom pazarı 5
senede %75 büyüyecek, hızlı mobil internet servisleri sunulacak.
SENARYO 3: ZOR AMA UMUT VAR!
H1

H2

H3

H4

H5

H6

Πι

0

1

0

0

0

1

Π94

E94

1
0,045507

Türkiye, dünyadaki politik dengelerin oturması, bölgedeki konumu nedeniyle AB’ye
üye olacak. Ancak reel sektörün sorunları halen çözülmüş olmayacak. Telekom
sektörü bugünden çok farklı bir konumda olmayacak. 3G ihaleleri ticari başarısızlık
nedeniyle verilemeyecek. Telekom liberalizasyonu tam sağlanamayacak. Belki ses
tekeli kalkacak ama sektörü düzenlemekte büyük sıkıntı çekilecek. Yine de AB üyesi
olmamız sebebiyle bu düzenlemelerin daha kısa süre sonrası yapılması için umut
olacak.
SENARYO 4: BOL SESLİ LİBERAL HAYAT

E38

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Πι

1

1

0

1

1

0

1

Π38

0,041046

Vergi oranları düşürülecek, telekom piyasası liberalize olacak. Bu reformlar
karşılığında devlet 3G lisanslarını verecek. Tüketiciler mobil internete adapte
olamayacaklar. Ancak ses iletişimi tüketimlerini de rekabetin getirdiği fırsatlar
sayesinde

arttıracaklar.

Türkiye

AB’ye

giremeyecek

konumundan daha güçlü bir aday konumunda olacak.
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ancak

şu anki

aday

SENARYO 5: TEKELE DEVAM

E50

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Πι

1

1

0

0

1

1

1

Π50

0,039022

3G İhaleleri acil kaynak ihtiyacı uğruna verilecek. Liberalizasyon tamamlanamadığı
için 3G hizmetlerinin yaygınlaşması sağlanamayacak. Buna karşılık GPRS kullanımı
çok yaygınlaşacak ve mobil internet halkın hayatında bir parça olacak. Data gelirleri
operatörlerin finansal durumunu düzeltecek. Ses tekel olduğu için büyümesi kısıtlı
olacak ve gelirdeki payı %90’lardan %70’e düşecek. Bu oranın daha da
düşmemesinin sebebi düşen vergi oranları olacak. Şu an pazardaki büyük
operatörler rekabet ortamının gecikmesinin de katkısıyla sektörün hakimi konumuna
gelirken servis sağlayıcılar operatörlerle yakın işbirliğinde olacaklar. Yatırımcılar
TT’yi beklemekten vazgeçip operatörlerin 3G şebekelerini destekleyecekler.

Görüldüğü gibi senaryoların olasılıkları bir hayli düşük ve birbirlerine yakındır. Bu
sonuçtan hareketle Türkiye’de telekom sektörünün geleceğinin oldukça belirsiz
olduğu görülmektedir. Bu belirsizliğin en büyük sebebi olarak da politik ve ekonomik
istikrar gösterilebilir. Zira aktör etki-bağımlılık grafiklerinde, en etkili aktörler sırasıyla
yatırımcılar, teknoloji üreticiler ve devlet çıkmıştı. Politik ve ekonomik istikrar,
yatırımcıların, üreticilerin bir başka deyişle yabancı sermayedarların aradığı ilk
kriterdir. Telekom sektöründe yatırımlar uzun dönemli gelir akışı sağlamak üzere
olduğu ve yatırımların da bu süreçte sürekli devam ettiğini düşünürsek, telekom
sektörüne yatırım yapmak isteyecek sermaye sahipleri, ilk önce bu konularda
istikrarı görmek isteyeceklerdir.
Uzmanların anketi doldurduğu sıradaki değerlendirmelerinin ekonomik kriz ve
gelecek hakkında her konuda yaşadıkları belirsizlik koşullarından etkilendiği açıkça
görülmektedir. Senaryo olasılık tablosundaki tüm olasılıklar (100110, 100110,
011011 gibi) alt alta konup , 1’den 2n ‘e kadar olan senaryoda hipotezlerin
gerçekleşme olasılıklarını topladığımızda değerler %40 ila %60 arasında birbirlerine
yakın değer almaktadırlar. Bu olasılıklar Şekil 8.15’te yer almaktadır.
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Şekil 8.15: 2n adet senaryoda Hi’lerin toplam gerçekleşme (Hi=1) olasılıkları

Bu grafiğe göre, AB’ne girmemiz en az olasılıklı hipotez olarak görülmektedir. Data
gelişiminin hipotezdeki kadar hızlı olması %50’nin altında ihtimale sahiptir. Buna
karşılık en büyük olasılıklara sahip hipotezler ise telekom gelirlerinin artması,
piyasaların liberalleşmesi, vergilerin düşmesi ve 3G ihalelerinin verilmesidir. Ancak
denildiği gibi en düşük olasılıkla en yüksek olasılık arasında sadece %12’lik bir fark
bulunmaktadır.
8.5. Yöntem Eleştirisi
Godet metodunun tespit edilen kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanları bu bölümde yer
almaktadır. Yöntemin kuvvetli olduğu noktalar:
•

Kalitatif değişkenlerin sisteme dahil edilebilmektedir.

•

Değişkenler önceliklendirilerek sınıflandırılmaktadır. Böylece zaman tasarrufu
sağlanmaktadır.

•

Aktörler arası ilişkiler, aktörlerin mücadele alanlarına bakış açısı tablolardan net
olarak okunabilmektedir.

•

Her adımda edinen bilgiler, bir önceki adımdakilerle bütünleşmektedir. Örneğin
MICMAC’in ilk adım matrislerinde teknoloji üreticiler, aboneler ve servis
sağlayıcıların mücadele alanlarının gerçekleşmesini istedikleri ortaya çıkmıştır.
Konu bazında bakıldığında ise bu üç aktörün zıt düşünmedikleri, ortak amaçları
olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 2.matrislerde kimin hangi amaç için daha istekli
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olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu matrislerde hangi aktörlerin hangi konularda daha
çok karşı karşıya gelecekleri veya birlik kuracakları ortaya çıkmaktadır. MDA ile
doğrudan ve MIA ile dolaylı etkiler göz önünde bulundurularak, kimin pazarda
yönlendirici

(Teknoloji

üreticiler, yatırımcılar,

devlet),

kimin

yönlendirilen

(operatörler, aboneler, servis sağlayıcılar) olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bilgiler
ile bir önceki matrislerde elde edilen bulgular birleşerek, sektörü teknoloji
üreticilerin stratejilerinin yönlendireceği, abonelerin ve servis sağlayıcıların da bu
vizyonu kendi amaçları için takip edeceği bilgisi çıkmaktadır. Bu üçlü güç birliği
karşısında operatörler kendi amaçlarına çelişen alanlarda çokk fazla yaptırım
gücüne sahip değildirler ve bu yüzden varlıklarını devam ettirmek için daha çok
uzlaşmacı, varlığını devam ettirmek için

bu üçlü ile yakın

tavır izlemek

durumunda kalmaktadır. 3.matrislerde ise güç seviyelerinin amaçlara etkisi
yansıtılmaktadır

ve

mücadele

alanının

muhtemel

gelecekleri

tahmin

edilebilmektedir. Örneğin devlet büyük ihtimalle, 3G lisanslarını satabilecek ama
Türk Telekom’un özelleşmesine karşı koyamayacaktır.
•

Godet, metot boyunca olabildiğince objektif uzman görüşleri ile daha sağlıklı
sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir.

•

3.

senaryodaki

gibi,

ilk

başta

akla

gelmeyen

senaryoları

sistem

çıkarabilmektedir. Senaryoda, AB giriş şartı olmasına rağmen telekom sektör
liberalizasyonu,

TT

özelleşmesi

gerçekleşmeden

AB’ye

2006’ya

kadar

girebilmekteyiz. 2001 sonunda politik gelişmeler gelecekte böyle bir ihtimali
ortaya çıkarmış ve bu ihtimal senaryoda açıkça görülmektedir.
Metodun iyileştirmeye açık alanları ise,
•

Senaryolar, SMIC anketi sonuçlarına göre oluşmaktadır. MICMAC metodunun
çıkarttığı kuvvetle muhtemel sonuçlar, SMIC anketinden çıkan senaryolarda
yeteri kadar vurgulanmaktadır. Örneğin 3G lisanslarının 2006’ya kadar verilmesi
hipotezi MICMAC’teki mantıksal çıkarımda kuvvetli ihtimalle mümkün iken, SMIC
anketi sonucunda bu hipotezin gerçekleşmesi %53’te kalmaktadır. Metot,
MICMAC’e kadar tartıştırarak, akıl yürüterek, doğrudan ve dolaylı ilişkileri göz
önüne alarak gitmektedir. Ancak sonradan ankette sektör uzmanlarının mevcut
dış çevre şartları ve kişisel görüşlerinin etkisinde kalarak (çok olumsuz veya çok
olumlu,

tez

çalışmasında

olumsuz)

verdiği

cevaplarla

senaryoları

oluşturmaktadır. Bu da sektör dengelerinin senaryoların gerçekleşme ihtimaline
matematiksel olarak etki edememesini ya da etki ettiyse de - ki bu etki anketi
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dolduran uzmanın algılamasının etkilenmesine bağlıdır- ne kadar ettiğinin
ölçülememesini sağlamaktadır
•

Metot uzun ve yoğun mesai isteyen bir akışa sahiptir. Stratejik senaryolarla daha
bilimsel ilgilenen araştırma ve danışmanlık şirketlerinin Godet’e daha çok rağbet
göstermesi daha olasıdır. Şirketlerde ise daha basit akan ve sonuca dönüşen bir
yapıya sahip metotlar tercih edilmektedir.

•

Metotta MICMAC adımından sonra bir duyarlılık analizinin yapılması daha
faydalı olabilir. Örneğin bir aktörün bir amaç için görüşünü değiştirmesinin
ilişkileri ve geleceği nasıl değiştireceği bu analizle daha metodik incelenebilir.
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