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GIRIS
KOBI’ler, üretim ve istihdama sagladiklari önemli katkilar nedeniyle bir çok
arastirmaya konu olmaktadir. Yapilan arastirmalar; KOBI’lerin genel ve ayirici
özelliklerini tesbit etme, bu özelliklerin rekabet ortaminda performans saglayip
saglamayacagi ve eger bu özellikler performans saglamayacaksa bunu telafi etmenin
yollarini aramaya yöneliktir. Biz bu çalismamizda strateji literatüründe önemli bir yer
isgal eden isletme hedeflerinin, KOBI performansi üzerindeki etkilerini inceledik.
Gelismekte olan isletmeler, organizasyonel geçis asamalari boyunca çesitli
zorluklarla karsilasirlar. Bu asamalar boyunca katedilen hizli gelisme ile; yeni pazarlara
girme, satis hacminde ve çalisan sayisinda artis, organizasyon yapisinda karmasiklik ve
profesyonel yönetim anlayisi ile yöneticile rin organizasyon içindeki rollerini yeniden
tanimlama gibi degisimler görülebilir. Örnegin; gelisim genellikle sahip/yöneticinin bir
“yapan” kisiden, bir “yönetici”ye dönüsmesi ile yeni bilgiler ve degisiklikleri
ögrenmesini gerektirir. Pek çok Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletme bu geçisi
yapamadigi için gelisimleri basarisiz olmustur (O’Gorman ve Doran, 1999:59).
Bu geçisi basarmak için, çalisanlara ve yöneticilere neyin hayati oldugunu veya
olmadigini göstermek ve dikkati bir noktada toplamak gereklidir. Ortak bir amaç
olmadigi zaman parçalari bir araya getirmek zordur. Parçalar arasinda baglantilar
kurulsa bile bunlarin birbirinden ayrilma egilimi yüksektir. Bu nedenle amaçlari,
degerleri ve idealler içeren bir anlayisin olusturulmasi zaruridir (Miller ve Whitney,
1999:9). Stratejik hedefler, bu anlayisin dogru bir sekilde islemesini saglayan önemli bir
unsurdur.
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1. KOBI’LERIN ÖZELLIKLERI
KOBI’leri, büyük isletmelerin küçük ölçekli bir versiyonu olarak degil de sahip
olduklari kisitlar, belirsizlikler ve güdüler açisindan ele almalidir. (Hill ve Stewart,
2000:105). Noteboom (1994), küçük isletmelerin temel özelliklerini küçük ölçekle
çalisma, bireysellik ve bagimsizlik olarak tanimlar. Küçük ölçegin etkilerinin sadece
üretim ve yönetimde degil, ayni zamanda pazarlamada (özellikle iletisim ve dagitim
kanallarinin kurulmasi ve isletilmesinde) ve isletme maliyetlerinde olustugunu belirtir.
Bireysellik özelligini, özel islerle is iliskilerinin birbiriyle örtüsmesinden
kaynaklandigini, bagimsizlik özelliginin ise sermaye pazarlarindan oransal olarak
bagimsiz olmayi ifade ettigini belirtir (Noteboom, 1994:333).
Bu temel özelliklerin yaninda son yillarda bagli isletme konumunda bulunan
KOBI’lerin tamamlayicilik özelliklerini de görmekteyiz. Tamamlayicilik özelliginin
tipleri sunlardir: Materyallerde tamamlayicilik (örnegin deri ve et endüstrisinde
kullanilmak üzere deri ile etin ayrilmasi), risklerde tamamlayicilik (endüstriyel ve
tüketici pazarlari için üretim), zamanda tamamlayicilik (talebin zirvede ve düsük o ldugu
pazarlarda karsilikli birbirini tamamlayan üretim), marka isimlerinde tamamlayicilik
(ilave bir ürünün, mevcut markanin isminden yararlanmasi). Ayrica büyük isletmeler
gittikçe artan bir oranda üretimleri için en hayati olan unsurlari bile daha küçük
isletmelere yaptirmaktadirlar (ortak yapicilik). Bu açidan “Tamamlayicilik” fonksiyonu
KOBI’ler için büyük önem arz etmektedir. Tamamlayicilik özelligini KOBI’ler sebeke
iliskileri vasitasiyla da gerçeklestirebilirler (Noteboom, 1994:335).
KOBI’lerde güçlü bir sahip/yönetici konumu bulunur. Isletme sahiplerinin
kaynaklar üzerindeki takdir hakki son derece yüksektir. Yönetim kurullarinin önemli bir
kisminin küçük bir takimdan olustugu görülür. Yönetim Kurulu baskanligi ve Genel
Müdürlük genelde bir kiside toplanir. Az sayida insanin olusturdugu küçük yönetim
kurulu takimlari, bireysel bilissel kisitlara sahiptir. Bu nedenle bu küçük yönetim kurulu
takimlarinin aldigi kararlar, çogunlukla yetersizdir (Chowdhury ve Lang, 1993:9).
Buna karsin KOBI’lerde dinamik, girisimsel bir yönetim anlayisi mevcuttur ve karar
alma hizi son derece yüksektir (Karlsson ve Olsson, 1998:45).
Genellikle KOBI’lerde dar bir alanda bir veya birkaç ürünün üretildigi görülür. Bu
küçük ölçekli üretim, yüksek risk ve yüksek maliyetleri beraberinde getirir (Noteboom,
1992:285-286).

1.1. KOBI’lerde Stratejik Hedefler ve Hedef Belirlemenin Önemi:
Bir organizasyonel amaç, organizasyonun gerçeklestirmeye çalistigi ve gelecekte
ulasmayi arzuladigi durumdur Amaçlar isletmenin ulasmaya çalistigi uzun dönemli
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genel sonuçlar olarak tanimlanabilir. Stratejik hedefler ise amaçlara ulasmak için gerekli
olan kisa dönemli asama durumlarini olusturur ve daha açik ayni zamanda daha
ölçülebilirlerdir (Daft ve Steers, 1986:319). Amaçlar ikiye ayrilir; ilki 1-2 yillik süreyi
kapsayan kisa dönemli amaçlar, ikincisi ise 3-5 yillik süreyi kapsayan uzun dönemli
amaçlardir (Certo ve Peter, 1993:76). Açik amaçlarin varligi faaliyetlere rehberlik
etme (çalisanlar için bir yön saglar), çalisanlarin amaçlara odaklanmasini saglama
(çalisanlara kaçinilmasi gereken sonuçlar hakkinda bilgi verir), motivasyon kaynagi
olma (amaçlar çalisanlarin neyi basarmalari gerektigini bildirerek belirsizligi azaltir ve
özendiriciler saglayarak çalisanlari istenen yöne dogru harekete geçirir), organizasyon
yapisini ve karar sürecini dogru bir sekilde tanimlama, organizasyonel misyon ve
stratejik hedefleri dis çevredeki insanlara onaylatarak mesruiyet kazandirma ve
sonuçlari tanimlama gibi performans kriteri saglar (Daft ve Steers, 1986:319).
Fonksiyonel stratejik hedefler, ilgili bölümler için beklenen sonuçlari ve ulasilacak
hedefleri göstermesi açisindan son derece yararlidir. Stratejik hedefler genel amaçlarin
her dönemde daha gerçekçi belirlenmesi ve yeniden yapilandirilmasi açisindan
önemlidir. KOBI’lerde büyük isletmelere nazaran daha az sayida ve daha küçük oranda
fonksiyonel bölümlerin bulunmasi bu stratejik hedeflerin belirlenmesi, uygulanmasi ve
sonuçlarin izlenmesinde oransal olarak büyük avantajlara neden olur. Stratejik hedef
belirleme etkili bir uygulama sürecinin en önemli unsurudur. Belirli bir strateji
uygulanmadan önce orta kademe yönetim isletmenin genis stratejik hedeflerinden
haberdar olmalidir. Stratejik hedefler yönetimin her safhasinda, stratejideki degisimlere
ya da çevresel kosullara dayanarak ayarlanmalidir (Noble, 1999:24-25).
Isletmelerin misyon ve/veya amaçlarinin bir bildirimini sunan ve stratejik
amaçlarin ayrintilarini da içeren pek çok stratejik hedefler gelistirmektedirler. Bu
stratejik hedef türleri ile performans arasindaki iliskinin ortaya çikarilmasi önem arz
etmektedir. Isletmeler faaliyet alanlari ile ilgili olarak, genelde su sorulara cevap
bulmaya çalisirlar: Varolma nedenimiz ve temel amacimiz nedir? Isletme için yegane
ve ayirici özellik nedir? Gelecek 3 ila 5 yil arasinda neyin isletme için farkli olmasi
muhtemeldir? Isletmenin asil müsterileri kimlerdir? Anahtar pazar bölümleri nelerdir ya
da hangilerinin olmasi gereklidir? Simdi ve gelecekte isletme için asil ürün ve hizmetler
nelerdir? Isletmenin temel degerleri, ilham ve öncelikleri nelerdir? Bu sorularin hepsine
cevap veren, isletmeye yön duygusu kazandiran ifade “isletme misyonu”dur (Miller ve
Dess, 1996:65). KOBI’ler bir misyona sahip olmakla, basari hedefleri üzerine
odaklanmayi da gerçeklestirmis olurlar. Misyon ile kazanilan yön duygusu KOBI’ler
açisindan son derece önemlidir. Çünkü misyonsuz bir isletme farkli bir çok yönde
faaliyet göstermeye çalisarak, enerjisini bosa harcamis demektir (Steinhoff ve Burges,
1993:53). Misyonun/amacin bir bildirimini sunan stratejik hedeflerin organizasyonlara
sagladigi kazançlari söyle özetleyebiliriz (O’Gorman ve Goran, 1999:60; Daft ve
Steers, 1986:319):
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Organizasyon içinde amaç birligini gerçeklestirir, davranis ve kararlara
rehberlik eder. Çalisanlari belli sonuçlara dogru yöneltir, kaçinilmasi
gereken sonuçlar hakkinda bilgi verir. Bu sekilde stratejik hedefler,
istenilen sonuçlarin elde edilmesi, ayni zamanda istenmeyen ve tutarli
olmayan davranislarin sinirlanmasina neden olur.
Personeli motive eder. Stratejik hedefler; belirsizligi azaltarak (çalisanlara
neyi basarmalari gerektigini bildirme ile) ve çesitli özendirici unsurlar
saglayarak, çalisanlari motive eder. Bir hedefin belirlenmesi sürecine ne
kadar çok kisi katilirsa o hedefe ulasmak iç in büyük bir baglilikla çalisan
insan sayisi da o kadar çok olur. Tepeden hiç bir neden açiklamadan
empoze edilen hedefler insanlari motive etmezler Tepeden nedeni
açiklanarak empoze edilen hedeflerin ise ancak bir kismi insanlari motive
edebilir. Oysa en iyi motivasyon araçlarindan biri stratejik hedeflerin
çalisanlarla birlikte gelistirilmesidir.
Sirketin imajini güçlendirir ve ilgili kisilere bu imaji iletir. Stratejik
hedefler sayesinde organizasyonun dis çevrede mesruiyet kazanir.
Organizasyonun kendis ini neye adadigini gösterir ve sembolize eder.
Performansi artirir. Stratejik hedefler, istenilen sonuçlari tanimlamasi
nedeniyle, performans kriteri olustururlar.
Organizasyon yapisini ve karar sürecini daha rasyonel bir hale getirir.
Stratejik hedefler, organizasyon yapisi ile biçimini dogru bir sekilde
tanimlamaya yardim eder. Karar sürecinde stratejik hedefler, yöneticilere
neyi basarmaya çalistiklarini fark etmelerini saglar. Bu sekilde
organizasyondaki iç politikalar, kurallar, performans, ürün ve yapiyi
stratejik hedeflerle uyumlu hale getiririler.

KOBI sahip ve/veya yöneticilerinin, büyük organizasyonlarin yönetim uygulama
ve süreçlerini mutlak olarak benimsememeleri gereklidir. Büyük firmalarda kullanilan
planlama modellerini ve ayni zamanda baska bir isletmeye özgü olan misyon da dahil
olmak üzere körü körüne benimseme KOBI’ler açisindan uygun degildir. Misyonun /
amaçlarin bir bildirimini sunan stratejik hedefler, sirketin performansina katkida
bulunabilir ya da bulunmayabilir. Önemli olan misyonun / amaçlarin bir bildirimini
sunan stratejik hedeflerin KOBI’lere açik bir yön duygusu verip vermedigidir
(O’Gorman ve Doran, 1999:65). KOBI’lerin, “müsteri tatminini saglamayi” en önemli
misyon durumu olarak görmeleri (Brooksbank et al, 1999:117) bu yön duygusunun
kazanimi açisindan dikkat çekici bir durumdur.
Stratejik hedefleri iletme ve tanimlama sorumlulugu isletme yönetimindedir.
Isletmelerin stratejik hedefleri ile bölüm hedefleri arasinda güçlü bir uyumun bulunmasi
sarttir. Uygulamada genel olarak, Pazar payi elde etme ile karliligi artirma arasinda bir
çatisma görüldügü söylenebilir. Bu bakimdan isletmeler çok yönlü stratejik hedefler
gelistirmeli ve takip etmelidirler. Ancak bu hedefler, birbirleri ile koordineli olarak
yürütülmelidir. Belirlenen hedefler birbirleri ile rekabet etmemeli, aksine birbirini
desteklemelidir (Daft ve Steers, 1986:320).
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Isletme yöneticileri amaçlarinin isletme amaçlari ve ihtiyaçlarina ne kadar isik
tutuyor sorusunu yanitlayabilmek için organizasyonun durumunu ve o yil için
belirledigi stratejik hedeflerini analiz etmelidirler. Isletme gelir artisi üzerine mi
odaklaniyor, yoksa pazar payini arttirmak, maliyetleri düsürmek ya da yeni ürün
sunumu gibi konulara mi yöneliyor belirlemeleri gereklidir. Ayrica bir hedef ile
muka yese edilmeyen bir ölçüt gerçekte degersizdir. Anlamli bir hedefle mukayese
edilemeyen herhangi bir ölçütte degersizdir. Hedef belirlerken dikkate alinmasi gereken
hususlar sunlardir (Brown, 1996, s.198):
? Isletmenin geçmis performanslarinin analizi,
? Rakiplerin performanslarinin analizi,
? Isletmeye benzer is alanlarinda çalisan ve benchmark (kiyaslama) edilen
isletmelerin performans degerlemesi,
? Isletmenin yetenekleri (mevcut kaynaklarla belli hedeflere ulasabilme veya
ulasamama),
? Çalisanlarin isletmeye yaptiklari girdiler.

2. KOBI’LERDE
STRATEJI
PERFORMANS ÜZERINDEKI ETKILERI

BELIRLEMENIN

2.1. Arastirma metodu
Bu arastirmada, KOBI’lerde siki biçimde takip edilen, açik ve kesin stratejik
hedefler ile esnek ve degisken stratejik hedefler belirlemenin performans üzerindeki
etkilerinin tesbiti amaçlanmaktadir. Arastirmanin temel amaci; KOBI’lerin siki biçimde
takip edilen, açik ve kesin stratejik hedefler ile esnek ve degisken stratejik hedefler
belirleyerek hareket etmeleri durumunda; firma karliligi, tüm firma performansi,
yatirimlarin geri dönüsü ve nakit akisi arasindaki iliskilerini tesbit etmektir. Belirtilen
unsurlarin isletme performansi üzerine etkileri kesifsel bir yaklasimla (formal hipotezler
gelistirilmeden) incelenmistir. Bu dogrultuda Türkiye’de makine ve ekipmanlari üretimi
sektörü ile metal ürünleri üretimi sektöründeki isletmeler üzerinde anket uygulanmistir.
Literatürdeki genel yaklasima uygun olarak, 10 - 250 arasi çalisana sahip isletmeler
Küçük ve Orta Büyüklükteki Isletmeler olarak degerlendirilmistir. Verilerin
toplanmasinda anket yöntemi uygulanmistir. Ölçüm hatalarini en aza indirgemek
amaciyla anketler; genel müdür, genel müdür yardimcilari ya da pazarlama müdürü
düzeyindeki uygulanmistir. Anketlerin bir bölümü isletmelerde yüz yüze yapilan
görüsmeler neticesinde, önemli bir bölümü ise posta yolu ile yapilmistir. Anket sorulari
ilgili literatürden ölçekler kullanilarak gelistirilmistir. Yüz yüze yapilan mülakatlar
sirasinda ayrica sorularin ön testi de gerçeklestirilmistir. Siki biçimde takip edilen, açik
ve kesin stratejik hedefler ile esnek ve degisken stratejik hedefler ve performans
degiskenlerinin ölçegi Brews ve Hunt’un 1999 yilinda yayinlanan makalesinden
yararlanilarak gelistirilmistir. Arastirmaya katilmalari için 553 KOBI’ye anketle

158 KOBI’LERDE STRATEJIK HEDEFLERIN ISLETME PERFORMANSINA
ETKILERI VE BIR UYGULAMA

gönderilmis ve 75 tanesinden veri elde edilebilmistir. Bunlardan 70 tanesi
degerlendirilmeye alinmis, 5 tanesi ise ankette oldukça fazla bosluk biraktiklari için
degerlendirilmeye alinmamistir. Ankete cevap verenlerin 57’si genel müdür ve genel
müdür yardimcisi, 13’ü ise pazarlama, üretim ya da muhasebe-finansman müdürüdür.
Ayrica bu kisilerin isletmelerinde uzun zamandir çalistiklari belirlenmistir (ortalama=
14 yil). Bu durum onlarin isletmelerinin stratejik öncelikleri konusunda tecrübe ve bilgi
sahibi olduklari konusunda güvenimizi artirmaktadir. Geri dönüs oranindaki düsüklügün
sonuçlarin yanliligi üzerindeki muhtemel etkilerini belirlemek amaciyla ankete erken ya
da geç olarak cevap veren isletmelerin bir karsilastirilmasi yapilmis ve istatistigi açidan
hiçbir fark görülmemistir.
2.2. Arastirma Verilerinin Degerlendirilmesi
Verileri degerlendirmek için SPSS for Windows 10.0 istatistik programi
kullanilmistir. Ankette kullanilan degiskenlerle ilgili sorular öncelikle faktör analizine
tabi tutulmus ve degiskenler gruplandirilmistir.
Tablo 1. Modelde Kullanilan Tüm Degiskenlere Ait Faktör Analizi
Faktör Yükleri
Alfa

F1

F2

F3

Faktör -1: Siki biçimde takip edilen, açik ve kesin stratejik hedefler belirleme
Isletmenizde strateji olusum sürecinde tesbit edilen hedeflerin
belirliligi
Çok az yorum ihtiyaci olan ve kesin amaçlari tanimlayan
hedeflerle firmanin hedeflerini kiyaslama

,74

,80
,82

Faktör -2:Esnek ve degisken stratejik hedefler belirleme
Isletmenizin stratejik hedeflerinin ne kadar siklikla
degistirildigi ya da baskalastirildigi
Isletmenin stratejik hedeflerini degistirme zaman döngüsü

,86

-,84
-,88

Faktör -3:Performans
Firmanizi içinde bulundugunuz endüstride ayni isi yapan diger
firmalarla karlilik ya da finansal p erformans açisindan
kiyaslandiginda
Firmanizi içinde bulundugunuz endüstride ayni isi yapan diger
firmalarla tüm firma performansi ile kiyaslandiginda
Firmanizi içinde bulundugunuz endüstride ayni isi yapan diger
firmalarla yatirimin geri dönüsü ile kiyaslandiginda
Firmanizi içinde bulundugunuz endüstride ayni isi yapan diger
firmalarla nakit akisi ile kiyaslandiginda

,89
,92
,90

,87
,84
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Burada amaç, her bir degiskenin (sorunun) ilgili yapisal kavramla (faktörle) ne
derece iliskilendirilebilecegini belirlemektir. Ideal olarak her soru kendi faktörüne
yüksek bir katsayi ile yüklenmeli, diger faktörlere ise göreceli olarak çok daha düsük bir
katsayi ile iliskilenmelidir. Daha sonra, gruplandirma yapilan faktörler güvenilirlik
(Alfa) testine tabii tutulmustur. Tablo 1’de tüm degiskenlere ait faktör analizi
verilmistir. Tablo 1’de görüldügü gibi, 3 degisken 3 faktör olusturmus ve yeterince
yüksek bir katsayi ile yüklenmistir.
2.3. Kesifsel Analizler
Arastirmamiz, siki biçimde takip edilen, açik ve kesin stratejik hedefler belirleme
ile Esnek ve degisken stratejik hedefler belirlemenin KOBI’lerin performansina
etkilerinin oldukça karmasik bir süreç izledigini savlamaktadir. Bu iliskilerin nomolojik
özelliklerinin daha iyi anlasilmasi amaciyla hiçbir formal hipotez gelistirmeden
korelasyon analizi yöntemiyle kesifsel analizler yapilmasi yöntemi daha dogru
olacaktir.
2.4.

Korelasyon Analizi Sonuçlari

Tablo 3’te görüldügü gibi; korelasyon analizinde siki biçimde takip edilen, açik ve
kesin stratejik hedefler belirleme ile nakit akisi arasinda ,05 anlamlilik düzeyinde pozitif
bir iliski mevcuttur (,28*). Esnek ve degisken stratejik hedefler belirleme ile firma
performansi ve nakit akisi arasinda negatif bir iliski (-,28*) mevcuttur(,05 anlamlilik
düzeyinde). Kiyaslan performans türleri arasinda pozitif bir korelasyon mevcuttur.
Tablo 2: Modelde kullanilan tüm degiskenlere ait Pearson korelasyonu tablosu.
Ortalama

Standart
Sapma

D1
d1

d2

D2
d3

D3

d4

4

1,44

d1

4,4

1,34

d2

1.00
,78**

4,2

1,22

d3

,62**

,77**

4,3

1,3

d4

,61**

,72**

,77**

3,8

,71

D2

-,00

,16

,25

,28*

2,8

1,27

D3

-,20

-,27*

-,19

-,28*

1.00
1.00
1.00
1.00
-,01

1.00

* 0,05 Anlamlilik düzeyinde, **0,01 Anlamlilik düzeyinde
Degiskenlerin ortalamalarina baktigimizda isletmelerin büyük çogunlugunun çok
fazla siki biçimde takip edilen, açik ve kesin bir kaç stratejik hedef gelistirdigini (3,8)
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söyleyebiliriz. Diger yandan stratejik hedeflerin ortalama 1 ile 2 yil arasinda degistigi
(2,8), orta ve uzun süreli stratejik hedeflerin isletmelerce belirlenmedigini görmekteyiz.
Bu durumun en büyük nedeni olarak da ekonomik sartlarda meydana gelen krizler ve
ani degisimlerin neden oldugunu belirtebiliriz. {d1=Tüm karlilik ya da finansal
performans ile kiyaslandiginda, d2=Tü m firma performansi ile kiyaslandiginda,
d3=Yatirimin geri dönüsü ile kiyaslandiginda, d4= Nakit akisi ile kiyaslandiginda, D1=
Performans, D2= Siki biçimde takip edilen, açik ve kesin stratejik hedefler belirleme,
D3=Esnek ve degisken stratejik hedefler belirleme }
3. SONUÇ VE DEGERLENDIRMELER
Arastirma sonuçlarindan da anlasilacagi üzere siki biçimde takip edilen, açik ve
kesin stratejik hedefler KOBI’lerin nakit akisi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Diger
yandan stratejik açidan esnek ve degisken stratejik hedefler belirleyen, çok sik stratejik
hedeflerini degistiren KOBI’lerde ise tüm isletme performansi ile nakit akisi arasindaki
olumsuz iliskiyi görmekteyiz. Diger bir deyisle esnek ve degisken stratejik hedefler
belirlemeyi benimseyen KOBI’lerin performanslarinin ve nakit akislarinin olumsuz
yönde etkilendigini göstermektedir. Bu duruma neden olan en önemli unsurlari su
sekilde nitelendirebiliriz:
Öncelikle KOBI’ler daha dar bir pazarda sinirli sayida ürünle, daha basit üretim
süreç ve yöntemlerini kullanarak faaliyet gösterirler. Ürün sayisinin azligi ve üretim
yöntemlerinin basit olmasi onlarin belli hedeflere bagli kalmasini zorunlu kilmaktadir.
KOBI’lerde üretim fonksiyonunun ön plana çikmasi, üretim hedeflerinin stratejik
hedefleri daha çok etkiledigini göstermektedir. Bu nedenle stratejik hedeflerdeki
degisimlerin, üretimi direkt etkilemesi nedeniyle tüm isletme performansi ve nakit akisi
üzerinde olumsuz etkilere sahip olmasi kaçinilmazdir.
Diger bir nedende KOBI’lerin büyük çogunlugunda stratejik hedef gelistirme ve
bunlari belgelendirme gibi bir aliskanligin ve yetenegin olmamasidir. Yukarida da
bahsettigimiz gibi, üretim planina göre belirlenen hedefler stratejik hedefler olarak
algilanmakta ve uygulanmaktadir. Isletme sahip/yöneticilerinin hedefleri çogunlukla
yazili degil de beynindedir. Dolayisiyla belli bir stratejik hedefi takip etmekten çok,
sahip veya yöneticinin beynindeki mevcut hedefleri takip ettikleri görülmektedir.
Ayrica KOBI sahip ve yöneticilerinin çogunlugunun teknik kökenli ya da mühendis
kökenli olmalari, onlari stratejik bakis açilarinin daha çok üretim yönelimli olmasina
neden olmaktadir.
KOBI’lerin önemli özelliklerinden birisi kaynak açisindan büyük isletmelere
nazaran daha yetersiz olmalaridir. Belli bir stratejik planin esnek bir sekilde
uygulanmasi için gerekli olan kaynak temin edilmediginde, basarisizlik ihtimali
yüksektir. Isletmeyi esnek bir hedefler dizisiyle yapilandirmak, isletme performansini
düsürmektedir.
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KOBI’lerin yeterli çevresel gözlem ve tarama kabiliyetlerinin olmamasi da diger
bir nedendir. Durumsal olarak meydana gelen degisimlerin tam olarak ne anlama
geldigini bilmeden yapilacak hedef degisikliklerinin, büyük miktarda olumsuz sonuçlari
da beraberinde getirecegi açiktir.
Son olarak KOBI’lerin önemli bir kismi belli bir endüstride tamamlayicilik
özelligi gösteren ve ya büyük isletmelerin bir yan kurulusu ya da bir ürünün sadece
belli kisimlarini üreten kuruluslar niteligindedirler. Dolayisiyla stratejik olarak
hedeflerde çok fazla degisim yapma imkanina sahip degildirler.
Sonuç olarak KOBI’ler stratejik hedefler belirlerlerken kendi imkan ve
kabiliyetlerini sürekli olarak göz önünde bulundurmali, rekabet üstünlüklerini zora
sokacak ya da kaybettirecek stratejik degisimler yaparken çok dikkatli olmali, uzman
olduklari alanda daha da iyi olmaya çalismalidirlar. Stratejik hedefler belirlenirken bunu
yanlis büyüme için bir araç olarak kullanmaktan ziyade, optimum isletme büyüklügüne
ulasma için dogru bir araç olarak kullanmalari gereklidir.
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EK
Modelde kullanilan tüm degiskenlere ait anket sorulari
Siki biçimde takip edilen, açik ve kesin stratejik hedefler
belirleme
*Isletmenizde strateji olusum sürecinde tesbit etmis oldugunuz hedeflerinizin
belirliligi:
1. Strateji olusturma sürecinde firmada hiç bir hedef gelistirilmemistir.
2. Strateji olusturma sürecinde firmada bir kaç hedef(besten az)
gelistirilmis ve informel bir sekilde yürütülmektedir.
3. Strateji olusturma sürecinde bir kaç(besten az) hedef gelistirilmis ve bunlar
belgelenmistir.
4. Strateji olusturma sürecinde isletmede yeterince (besten fazla) hedef
gelistirilmistir ve resmi olarak belgelendirilmistir
5. Isletme misyonu/amaçlarini bildiren, stratejik amaçlarin ayrintilarini da
içeren pek çok hedef gelistirilmistir ve hedefler açik ve kesindir.
*Çok az yorum ihtiyaci olan ve kesin amaçlari tanimlayan hedeflerle sizin
firmanizin hedeflerini kiyasladiginizda:
1. Çok belirli
2. Belirsiz
3. Belli belirsiz
4. Belirli
5. Çok belirli

Esnek ve degisken stratejik hedefler belirleme
*Isletmenizin stratejik hedeflerinin ne kadar siklikla degistirildigini ya da
baskalastirildigini gösteren sikki isaretleyiniz.
1. Hedefler; sartlarin ve durumlarin gerektirdigi ölçüde sürekli
degistirilmektedir.
2. Hedefler siklikla degistirilmektedir.
3. Hedefler belirli bir planlama zaman döngüsünde degistirilmektedir.
4. Hedefler çok nadir degistirilmektedir.
5. Hedefler hiç bir zaman degistirilmemektedir.
*Isletmenizin stratejik hedeflerini degistirme zaman döngüsü nedir?
1. Her an degisebilir.
2. 6 ayda bir degisir.
3. Yillik ya da 2 yilda bir degistirilmektedir.
5. 5 ya da 10 yilda bir degistirilmektedir.
6. Hedefler hiç bir sekilde degistirilmemektedir.
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Performans
*Firmanizi içinde bulundugunuz endüstride ayni isi yapan diger firmalarla karlilik
yada finansal performans açisindan kiyaslandiginizda,
1. Firmamiz % 1 ila % 20 arasindaki gruptadir (en düsük grup).
2. Firmamiz % 20 ila % 40 arasindaki gruptadir (düsük grup).
3. Firmamiz % 40ila % 60 arasindaki gruptadir (orta seviyedeki grup).
4. Firmamiz % 60 ila % 80 arasindaki gruptadir (iyi grup).
5. Firmamiz % 80 ila %100 arasindaki gruptadir (en üst grup).
*Firmanizi içinde bulundugunuz endüstride ayni isi yapan diger firmalarla tüm
firma performansi açisindan kiyaslandiginizda,
1. Firmamiz % 1 ila % 20 arasindaki gruptadir (en düsük grup).
2. Firmamiz % 20 ila % 40 arasindaki gruptadir (düsük grup).
3. Firmamiz % 40ila % 60 arasindaki gruptadir (orta seviyedeki grup).
4. Firmamiz % 60 ila % 80 arasindaki gruptadir (iyi grup).
5. Firmamiz % 80 ila %100 arasindaki gruptadir (en üst grup).
*Firmanizi içinde bulundugunuz endüstride ayni isi yapan diger firmalarla
yatirimlarin geri dönüsü açisindan kiyaslandiginizda,
1. Firmamiz % 1 ila % 20 arasindaki gruptadir (en düsük grup).
2. Firmamiz % 20 ila % 40 arasindaki gruptadir (düsük grup).
3. Firmamiz % 40ila % 60 arasindaki gruptadir (orta seviyedeki grup).
4. Firmamiz % 60 ila % 80 arasindaki gruptadir (iyi grup).
5. Firmamiz % 80 ila %100 arasindaki gruptadir (en üst grup).
*Firmanizi içinde bulundugunuz endüstride ayni isi yapan diger firmalarla nakit
akisi açisindan kiyaslandiginizda,
1. Firmamiz % 1 ila % 20 arasindaki gruptadir (en düsük grup).
2. Firmamiz % 20 ila % 40 arasindaki gruptadir (düsük grup).
3. Firmamiz % 40ila % 60 arasindaki gruptadir (orta seviyedeki grup).
4. Firmamiz % 60 ila % 80 arasindaki gruptadir (iyi grup).
5. Firmamiz % 80 ila %100 arasindaki gruptadir (en üst grup).

