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İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin 
yönetimi ile değil,  

İşletmenin “uzun dönemde yaşamını 
sürdürebilmesini mümkün kılacak ve 

ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar üzerinde 
getiri sağlayabilecek” işlerin yönetimi ile ilgilidir

© Ülgen&Mirze 2004
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Modernist Görüş açısından Stratejik Yönetim,

İşletmenin 

uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek,  

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve 

ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilmek amacıyla, 

elindeki, üretim (doğal kaynaklar, insan kaynakları, 

sermaye, altyapı, hammadde, v.s.) kaynaklarını 

etkili ve verimli olarak kullanılması.

© Ülgen&Mirze 2004
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Stratejik Yönetimin Unsurları

• “Uzun Dönem” deki faaliyetlere ve “Nihai Sonuçlara” 

yoğunlaşan bir işletme yönetimi süreci,

• “Yaşamını sürdürebilmek için” kendisini tehdit eden çevre 

unsurlarını inceleyerek uygun önlemler alınması,

• Bilgi toplama, analiz etme, karar verme ve uygulamayı 

kapsayan “analitik bir süreç”dir.

• Etkili ve verimli olmayı amaçlar.

• Hedeflenen sonuçlara varmak için “yönetimin dört işlevini 

(planlama, organize etme, yürütme, kontrol)” kullanır.

© Ülgen&Mirze 2004

İşletmenin Yaşamını Sürdürebilmesi

Charles Darwin’in “Biyolojik Türlerin Evrimsel Değişim Teorisi” ne

atıf yapanlar işletmelerin de aynen biyolojik türler gibi çevreye uyum 
sağlamaları gerektiğini, uyum sağlayamayanların yaşamlarını 

sürdüremeyeceklerini ileri sürmektedirler.

Ludwig von Bartelanffy’nin “Genel Sistem Yaklaşımı”

Bu teoriyi yönetim bilimine uygulayan çeşitli yazarlar, işletmelerin bir üst 
sistem içinde, kendine ait alt sistemlerden oluşan ve tüm sistemlerin 

birbirleri ile etkileşim içinde bulunduğu bir bütün olarak kabul edilmesi 
gerektiğini öne sürmüşlerdir

© Ülgen&Mirze 2004
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İşletmenin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü 
Sağlaması

Modernist Stratejik Yönetim görüşü 

işletmelerin uzun dönemde yaşamlarını sürdürebilmek için 

rekabet üstünlüğü elde etmek için uğraşmaları gerektiği 

tezini savunmaktadır. 

Rekabet üstünlüğünün sürdürülebilmesi, 

işletmelerin değer yaratan stratejilerinin rakipler tarafından 

taklit edilemediği ve uygulanamadığı hallerde mümkündür 

© Ülgen&Mirze 2004

Stratejik Yönetim Süreci

“İşletmenin uzun dönemde yaşamının devam ettirilmesine ve 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik 

bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama faaliyetlerinin tümü” 

Stratejik yönetim süreci “Stratejik Bilinç” e sahip olmakla başlar ;

• Kurumların ve rakiplerinin sürekli olarak çeşitli stratejiler ürettiği ve uyguladığını,

• Bu stratejilerin nasıl daha etkili olarak geliştirilebileceğini,

• Değişim için çevresel fırsat veya tehditlerden nasıl yararlanabilineceğini anlayabilme

anlamındadır.

© Ülgen&Mirze 2004

Stratejik Yönetim ile ilgili Terim ve Kavramlar

Planlama, Amaçlar ve Plan ;

• Planlama : işletmenin amaçlarının ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli

yol ve araçların belirlenmesi,

• Amaçlar : “belirlediğimiz ve varmak istediğimiz sonuçlar”

• Plan : “planlama süreci içinde amaçlara varmak için belirlenmiş kararlar

topluluğu”

© Ülgen&Mirze 2004
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Strateji:

Rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara

varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun

dönemli, dinamik kararlar topluluğudur.

Taktik:

Stratejilerin uygulanması süresinde karşılaşılan

rekabete ve değişen şartlara uygun olarak yapılan

dinamik, genellikle nihai sonuca odaklı olmayan ve

daha kısa dönemleri kapsayan, olası rakip

davranışlarını dikkate alan faaliyetler ve kararlardır.

Politika:

Örgütlerde arzulanan amaçlara ulaşılabilmesi için

belirlenen stratejilerin uygulanması sürecinde,

çalışanların vermesi gerekli olan kararlara ve yapılması

gerekli faaliyetlere yol gösteren düşünce tarzıdır.

© Ülgen&Mirze 2004
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Stratejik Yönetimin Evreleri

• Stratejik Planlama Evresi

Stratejik planlama, daha çok dışa dönük olarak yapılan bir 

planlamaydı ve arzulanan amaçlara varabilmek için dış çevrenin her 

unsuru, stratejik yaklaşımla incelenerek gelecek şekillendirilmeye 

çalışılıyordu. 

Stratejik planlama, yönetimin dört ana işlevinden planlamaya 

stratejik bir boyut katmış ve geleceği şekillendirmeye çalışmış ama 

yönetimin diğer işlevlerini gözardı etmiştir.

© Ülgen&Mirze 2004
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Planlama Ufku

PLANLAMA ÇEŞİTLERİ

1- KISA VADELİ PLANLAR

2- ORTA VADELİ PLANLAR

3- UZUN VADELİ PLANLAR

ALT  KADEME

ALT – ORTA   
KADEME

ÜST KADEME

POZİSYON Bugün 1 hafta 
ilerisi

1 ay 
ilerisi

3-6 ay 
ilerisi

12 ay 
ilerisi

24 ay 
ilerisi

36-48 
ay 

ilerisi

60-120
ay 

ilerisi

Genel Müdür % 1 % 2 % 5 % 10 % 15 % 27 % 30 % 10

Genel Müdür 
Yardımcısı % 2 % 4 % 10 % 29 % 20 % 18 % 13 % 4

Departman
Müdürü % 10 % 10 % 24 % 39 % 10 % 5 % 1 % 1

Şef % 38 % 40 % 15 % 5 % 2 - - -

PLANLAMA UFKU ve POZİSYON İLİŞKİSİ

POZİSYON            PLANLAMA UFKU
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Stratejik Yönetimin Evreleri

• Stratejik Yönetime Geçiş

Stratejik yönetim, işletmenin çevresi ile ilişkisinin ötesinde,

geleceği yaratmak için işletmenin unsurlarını, işlevlerini ve 

yönetim sürecinin evrelerini (planlama, organizasyon,

yürütme, kontrol,v.b.) bütüncül bir yaklaşımla, 

uzun dönemde ele alarak yeni bir anlam taşımaktadır. 

© Ülgen&Mirze 2004
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Stratejik Yönetimin Evreleri

• Stratejik Yönetimde Davranışsal Boyut

Stratejik yönetimde başarının sadece analitik “sert” yaklaşımlar 

ve rasyonel analizlerle başarılamayacağını; 

yöneticilerin yaratıcı beyinlerinin, düşünce tarzlarının ve 

farklı vizyonlarının da stratejik başarıda önemli rol oynadığını

ileri süren görüşler.

Bu düşüncenin stratejik yönetimle ilgili önceki düşüncelerden farkı, 

analitik “sert” yaklaşıma davranışsal bir boyut katmasıdır. 

© Ülgen&Mirze 2004

Stratejik Yönetimin Evreleri

• Stratejik Yönetim ile ilgili farklı görüşler

• Amaçlanan (intended) Stratejiler ; tepe yöneticilerinin 

rasyonel düünce sistemi içinde analitik yaklaşımla 

hazırladıkları ve olmasını arzu ettikleri stratejilerdir.

• Gerçekleşen (realized) Stratejiler ; amaçlanan stratejilerin 

pratikte uygulanabilen bölümüdür.

• Oluşan (emergent) Stratejiler ise ; yöneticilerin düşündükleriyle 

ilgisi olmayan, faaliyet süreci sırasında kendiliğinden oluşan 

stratejilerdir.

© Ülgen&Mirze 2004
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Stratejik Yönetimin Evreleri

© Ülgen&Mirze 2004

Stratejik Yönetim ve Durumsallık Yaklaşımı

Yönetim biliminde durumsallık yaklaşımı, her işletmenin ve yönetim

olayının, farklı çevresel faktörler ve konumlarından dolayı birbirinden farklı

olduğunu varsayar ve her işletme ve yönetim sorunu için “sadece bir

doğru çözüm” olduğu ilkesini reddeder.

İşletmenin içinde bulunduğu çevre koşullarının karmaşıklığı ve bu 

koşulların  değişim hızına bağlı olarak oluşan belirsizliğin, strateji süreç ve 

seçimlerini etkilediğini savunur. 

Yrd.Doç.Dr.Zeki Yüksekbilgili
BÖLÜM 3BÖLÜM 3

SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya
durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden
kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir
tekniktir.

Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve
fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf
yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler
geliştirmektir.

SWOT analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı
alanlara odaklanmamızı sağlar.
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• Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında,

• Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında,

• Verilerin yetersiz, bilgilerin farklı kişilerin belleklerinde olduğu
durumların analizinde kullanılır.

• SWOT subjektif (yanlı) olabilir,

• SWOT bir kılavuzdur, reçete değil,

• SWOT yaparken; olabildiğince gerçekçi olunmalı, 
karmaşık değil basit, anlaşılabilir ve kısa 
tutulmalıdır.

• Oluşturulabilir, korunabilir, GüçGüç
• Önceliklendirilebilir, optimize 

edilebilirFırsatFırsat

• Azaltılabilir, kaçılabilirZayıflıkZayıflık

• HesaplanabilirTehditTehdit

• Re-aktif değil, pro-aktif davranmayı sağlar

GÜÇLÜ YÖNLER
(STRENGHTS)

GÜÇLÜ YÖNLER
(STRENGHTS)

ZAYIF YÖNLER
(WEAKNESSES)
ZAYIF YÖNLER
(WEAKNESSES)

FIRSATLAR
(OPPORTUNITIES)

FIRSATLAR
(OPPORTUNITIES)

TEHDİTLER
(THREADS)

TEHDİTLER
(THREADS)
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Üstünlüklerimiz
nelerdir?

Neleri iyi yaparız?

Başkaları, güçlü
yanlarımız olarak

neleri görmekteler?

...................

Neleri kötü yapmaktayız?

Neleri iyileştirmeye
gereksinimimiz var?

Başkaları hangi konularda
bizden daha iyiler?

Başkalarının gözüyle ne
gibi zayıflıklarımız ortaya

çıkmakta?

.............

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

FIRSATLAR TEHDİTLER

Önümüzde duran
fırsatlar nelerdir?

Çevrede ne gibi ilginç
gelişmeler yaşanmakta?

Ne gibi engellerle
karşılaşmaktayız?

Rakiplerimiz ne
yapmaktalar?

Beklenen iş, ürün veya
hizmet standartları

değişmekte mi?

Değişen teknoloji
konumumuzu tehdit

ediyor mu?

Sorunlarımız var mı ?

KONULAR OLUMLU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YÖNETİM

İNSAN KAYNAĞI

BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI

HİZMET KALİTESİ

FİNANSMAN

SATIN ALMA

KURUMSAL İMAJ

PAZARLAMA-TANITIM

SERVİS/SATIŞ SONRASI HİZMET

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

İTHALAT

DİĞER...

KONULAR OLUMLU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SİYASAL GELİŞMELER

EKONOMİK GELİŞMELER

DEMOGRAFİK YAPI

COĞRAFİ YAPI

ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

PAZAR DEĞİŞİMLERİ

UYGUN PERSONEL BULMA

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM

RAKİPLERİN GÜÇ VE AVANTAJLARI

RAKİPLERİN ÜRÜN VE HİZMETLERİ

DİĞER ....
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KONULAR OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

YÖNETİM

İNSAN KAYNAĞI

BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI

HİZMET KALİTESİ

FİNANSMAN

SATIN ALMA

KURUMSAL İMAJ

PAZARLAMA-TANITIM

SERVİS/SATIŞ SONRASI HİZMET

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

İTHALAT

DİĞER...

KONULAR OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SİYASAL GELİŞMELER

EKONOMİK GELİŞMELER

DEMOGRAFİK YAPI

COĞRAFİ YAPI

ULUSLAR ARASI GELİŞMELER

PAZAR DEĞİŞİMLERİ

UYGUN PERSONEL BULMA

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM

RAKİPLERİN GÜÇ VE AVANTAJLARI

RAKİPLERİN ÜRÜN VE HİZMETLERİ

DİĞER...

ZEKİ YÜKSEKBİLGİLİ A.Ş. SWOT ANALİZİ

Karar verme sürecinin kısa olması
Yeterli ve nitelikli kadronun olması
ISO 9001 2000 Kalite Yönetimi Belgesi’nin 
alınması
Tamamen özsermaye ile üretim yapması
Teknoloji transferini 
gerçekleştirerek makine parkının 
yenilenmesi
Yüksek üretim kapasitesinin olması
Marka imajının olumlu olması
İşletmenin İstanbul’da olması

Seri imalatın olmaması
Müşterinin özel isteklerini tam anlamıyla 
kar şılayamaması

Yeni pazarların mevcudiyeti
Dünyadaki teknolojik gelişmelerin takibi
İnternet hizmetlerinin sunduğu iletişim ve reklam 
fırsatları
İşletmenin ulusal ve uluslararası fuarlara 
katılması
İşletmenin aynı hammaddeyle bakir sektörlere 
yönelmesi
Stratejik coğrafi konum
Sektörün ve işletme
Ulusal rakiplerin zayıf olması
Avrupa ülkelerinin müşteriye yüksek fiyat 
sunması

Ulusal rakiplerin fiyat üstünlüğü
Uzak Doğu ülkeleri ile Çin’in fiyat üstünlüğü
Yeni pazarların standartlarına uyamama 
olasılığı
Enerji maliyetinin yüksek oluşu
Global finansal krizler

YÜKSEKBİLGİLİ A.Ş. SWOT ANALİZİ
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TOWS (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths) Matrisi
yöneticilere SO, WO, ST ve WT stratejileri olmak üzere 4 değişik

türde strateji geliştirme olanağı tanıyan önemli bir uyumlaştırma
tekniğidir. 

Temel dışsal ve içsel faktörlerin uyumlaştırılması, 
TOWS Matrisi geliştirmenin en zor tarafıdır. 

En iyi tek bir çözüm yoktur. 

TOWS Matrisi ile amaçlanan; 
uygulanması mümkün olan alternatif stratejileri oluşturmaktır, 

en iyi stratejiyi seçmek değil.

TOWS Matrisi Nasıl Oluşturulur? 

1. Öncelikle sırasıyla Fırsat (Opportunities), Tehdit (Threats), 
Güçlülük (Strengths) ve Zayıflıkları (Weaknesses) matrise
yerleştirin. 

2. Sonra sırasıyla teker teker olası SO, WO, ST ve WT stratejilerini
oluşturun. Her bir kriteri birbiri ile karşılaştırarak olası
alternatif çözümü veya stratejiyi belirlemeye çalışın. 

3. Bulduğunuz olası stratejiyi matrise yerleştirirken altına hangi
kriterlere cevap ürettiğini yazın. Örneğin “S1, O2” gibi. Bu, her 
bir alternatif stratejinin altında yatan mantığı gösterdiğinden
önemlidir. 

4. Alternatif stratejileri oluştururken mümkün olduğunca
spesifik kavramlar kullanmaya çalışın; Genel kavramlardan
kaçının. 

Güçlü- S
1........................................
2........................................
.
.
10.......................................

Zayıf- W
1........................................
2........................................
.
.
10.......................................

Fırsatlar- O
1........................................
2........................................
.
.
10.......................................

SO Stratejileri
1........................................
2........................................
.
.

Güçlülüğü Fırsatlardan avantaj 
sağlamak için kullanma

WO Stratejileri
1........................................
2........................................
.
.

Fırsatlardan avantaj sağlayarak 
zayıflığın üstesinden gelme

Tehditler- T
1........................................
2........................................
.
.
10.......................................

ST Stratejileri
1........................................
2........................................
.
.

Tehditlerden kaçınmak için 
zayıflığın üstesinden gelme

WT Stratejileri
1........................................
2........................................
.
.

Zayıflık ve Tehditlerin olumsuz 
etkisini minimize etme

İÇSEL FAKTÖRLER ANALİZİ ÖZETİ (İFAÖ)

İçsel Faktörler Analizi Özeti, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin
puanlandığı matristir.

Faktör Ağırlık Puan Ağırlıklı 
Puan

Açıklama
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İÇSEL FAKTÖRLER ANALİZİ ÖZETİ (İFAÖ)

Faktör Ağırlık Puan Ağırlıklı 
Puan

Yurt içi  satışlarında  yüksek Pazar payına ve güvenilir 
marka imajına sahip olması

0,04 4 0,16

Yurt dışında marka tanınırlığını güçlendiren akılcı yatırımlar 
yapabilmesi

0,06 4 0,24

Pazara sürdürülebilirlik odaklı fonksiyonel, estetik ürünler 
sunabilme yeteneği

0,07 4 0,28

Tedarik zinciri yönetimi, dikey entegrasyonu etkin bir 
şekilde kullanabilme

0,07 4 0,28

Tasarım ve ArGe birimine verilen önem 0,08 3 0,24

Ürünlerinde Anadolu Kültürü ve doğu-batı sentezini 
kullanarak global pazarda özgün bir tarz yaratması

0,06 5 0,30

Uluslar arası pazarlarda iyi bir imaja sahip olması 0,04 5 0,20

DIŞSAL FAKTÖRLER ANALİZİ ÖZETİ (DFAÖ)

Faktör Ağırlık Puan Ağırlıklı 
Puan

Üretimde kullanılan enerji maliyetlerinin yüksek olması 0,09 2 0,18

Geri Dönüşüm ve eco ürün için yeni teknoloji yatırımlarının 
gerekliliği

0,06 3 0,18

Hedef Pazar olarak kriz nedeniyle daralan Avrupa pazarını 
seçmesi

0,05 3 0,15

Ölçek Ekonomisini global rakiplerine oranla yeterince etkin 
kullanamaması,

0,05 2 0,10

Gelişmekte olan pazarlardaki müşteriyi oradaki 
çoğunluğunu girişimci kobilerin olduğu firmalara oranla 

daha az tanıyor olması
0,06 4 0,24

DIŞSAL FAKTÖRLER ANALİZİ ÖZETİ (DFAÖ)

Dışsal Faktörler Analizi Özeti, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin
puanlandığı matristir.

Faktör Ağırlık Puan Ağırlıklı 
Puan

Açıklama

DIŞSAL FAKTÖRLER ANALİZİ ÖZETİ (DFAÖ)

Faktör Ağırlık Puan Ağırlıklı 
Puan

Türkiye'de özellikle üretim için gerekli olan enerji maliyetlerinin yüksek olması 0,09 3 0,27

Ekonomik kriz ortamı nedeni ile küçülen pazarlarda var olabilmesinin 
zorlaşması 0,05 3 0,15

Çin'in ve İtalyan üreticilerin maliyet liderliği stratejini etkili bir şekilde 
uygulaması 0,06 4 0,24

Dünya halkının tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve ürünlerde esneklik ve 
sürekli değişimin gerekliliği 0,07 4 0,28

Global düzeyde firmalarla rekabet edebilmek için güçlü markalara sahip olmak 0,08 4 0,32

Üretim firmalarının konumu, Ürünlerin boyutunun müşteriye hızlı cevabı 
zorlaştırması

0,07 2 0,14

Küresel Krizin ihracatı zorlaştırması 0,1 4 0,4
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DIŞSAL FAKTÖRLER ANALİZİ ÖZETİ (DFAÖ)

Faktör Ağırlık Puan Ağırlıklı 
Puan

Dünya genelindeki krizin dış pazarlara yatırım imkanları sunması 0,1 4 0,4

Ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde marka ve kalite bilincinin 
artması

0,07 5 0,35

Türkiye'nin global ortamda bu sektörde iyi bir imaja sahip olması 0,06 4 0,24

Fiyat duyarlılığından ziyade tasarım, fonksiyonelliğin, 
sürdürülebilirliği destekleme özelliklerinin daha ön planda olması 0,09 3 0,27

Pazara giriş ve çıkış engelleri 0,08 5 0,4

Yüksek Kalitede Üretim Süreçlerinin Mevcudiyeti 0,05 4 0,2

Anadolu gibi zengin bir kültür kaynağına sahip olunması 0,04 4 0,16

PESTEL Analizi

PESTEL analizi pazarlamada kullanılan dış çevredeki
etkileşimlere bakılarak yapılan bir analiz çeşididir.

PESTEL analizi, işletmenin faaliyet gösterdiği çevredeki büyük
resmin görülmesine ve bu çevrede işletme için fırsat ve tehdit
olarak algılanabilecek olan faktörlerin tespit edilmesine yardımcı
olan bir analiz aracıdır.

Politik (Political)

Ekonomik (Economical)

Sosyo-Kültürel (Socio-Cultural)

Teknolojik (Technological)

Çevresel (Environmental)

Yasal (Legal)

Politik 
(Political)
Ekonomik 
(Economical)

Sosyo-Kültürel 
(Socio-Cultural)
Teknolojik 
(Technological)
Çevresel 
(Environmental)

Yasal 
(Legal)

Vergi politikaları, İş kanunları, Çevresel düzenlemeler,
Ticari kısıtlamalar, Gümrük tarifeleri, Politik istikrar.

Dünyadaki genel ekonomik durum, Ekonomik büyüme, 
Para ve kredi kaynakları, Faiz oranları, Döviz kurları, 
Enflasyon oranı, İşsizlik oranları, Harcanabilir gelir, Gelir 
dağılımı.

İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Rekabet Kanunu, Uluslararası anlaşmalar.

ARGE çalışmaları, IT kullanımı, İnternet kullanımı, 
Otomasyon, Teknoloji teşvikleri, Teknolojik gelişme hızı, 
Teknoloji transferleri.

Kültürel yapı, Nüfus artış oranı, Eğitim durumu, Yaş 
dağılımı, Doğum artış oranı ve ortalama ömür, Sosyal 
hareketlilik, Çalışma ve boş zaman eğilimleri, Yaşam tarzı 
değişiklikleri, Yeni ihtiyaç ve istekler, Tüketici eğilimleri.

Çevresel etki, Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, Enerji 
tüketimi, İklim değişikliği, Atıkların imha edilmesi.
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Amaç, rekabet çevresinin ölçümlenmesidir. Bunun için
belirlenen her çevre koşuları için OLASILIK derecesinin ve
sonrasında da ETKİ derecesinin belirlenmesidir.

Bu sayede, çevrede gelişebilecek olan tüm değişimler
işletme tarafından önceden tahminlenmeye çalışılır.

Çevre Alt Çevre Olası 
Değişiklikler

Olasılık
Derecesi

Etki Derecesi

Politik

Yasal

Ekonomik

Sosya-Kültürel

Demografik

Teknolojik

Uluslararası

Matriste değerler 1-10 skalasında verilebilir.

Olasılık X Etki Derecesi =  Risk

Çevre Alt Çevre Olasılık
Derecesi

Etki Derecesi Toplam

Yasal Vergi Kanunu 
Değişikliği

4 5 20

Teknolojik Yeni Üretim 
Teknolojisi

10 5 50

Ekonomik Enflasyonun 
>% 10

4 10 40

Politik Hükümet 
Değişikliği

1 10 10

Demografik Hedef Kitle 
Nüfus Artışı

7 2 14

Sosyo Kültürel Tercihlerin 
değişimi

10 2 20

154


