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OZET
Yuksek belirsizlik ve rekabet ortaminda farkli gorevlerde ve rollerde calisan sirket calisanlarinin sirketin
gelecegi ile her zaman cok farkli dusunceleri vardir. Bilissel haritalama yontemi ile bu farkli dusunceleri ayni
cati altinda toplamak ve analiz etmek mumkundur. Boylece sirketin gelecegi ile ilgili ortak bir bakis acisina
sahip olunabilmektedir. Bu calismada bir metodoloji gelistirilmistir. Once sirket icinde ileriye yonelik mevcut
stratejik fikirler ortaya cikarilmis, fikirler ana basliklar altinda gruplandirilmis, onemlerine gore fikirler
basliklari altinda degerlendirilmis, birtakim secim kriterlerine gore onemli stratejik fikirler belirlenmis ve bu
fikirlerin birbirleri arasindaki iliskileri grup calismalari ile ortaya konularak, bir bilissel harita ortaya
cikarilmistir. Ardindan bilissel haritalari cizmeye ve analiz etmeye yarayan bir program kullanilarak elde
edilen bilissel harita analiz edilmistir. Analiz sonrasinda ana hedef, bu ana hedefi destekleyen ana stratejiler
ve bu stratejileri destekleyen politikalar ortaya cikarilmistir. Bu metodoloji buyuk bir sirket uzerinde
denenmis ve cikan sonuclar sirketin gelecegine yonelik buyuk fikirler vermistir. Stratejik dusuncelerin ortak
bir akila donusmesini saglayan bu yontemle, kisiler birbirlerini daha iyi anlamis, sirketin gelecekte
hedefledigi yere gelebilmesi icin kendilerine dusen gorev ve sorumluluklari tum calisma boyunca
hissetmislerdir.
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MODELING STRATEGIC THOUGHTS BY USING COGNITIVE MAPS
ABSTRACT
In this paper, a cognitive map-based methodology is suggested as a tool to analyze different strategic thoughts
in a corporation. The methodology provides an integrated group decision support framework for strategic
learning and planning. It begins with the identification of all the ideas relevant for the future of the company,
the categorization of the ideas, the specification of their relative priorities and continues with the formation of
the related cognitive map until the detailed analyses of the map and finalizes with the specification of the
goals, the key issues and the options to focus on in future. In order to verify its validity, the proposed
framework is applied to a private company. The case study shows that the proposed methodology will be an
important guide to the senior managers in building a shared framework for strategic thinking. It will help
them understand and learn each other’s perspective and improve their own mental models.
Keywords: Group Decision Support System, Strategic Planning, Cognitive Mapping

1. GIRIS
Yoneticiler bir strateji gelistirecekleri zaman, su andaki durumlarindan gelecekte olmak istedikleri duruma
goturecek yolda kendilerini ve sirketlerini konumlandirirlar. Ozellikle rekabetin yogun oldugu endustrilerde
varligini surdurmeye calisan sirketlerin uzun donemli planlar yapmasi ve bunlari birebir takip etmesi mumkun
degildir. Geleneksel stratejik planlama teknikleri, belirsizliklerin cok oldugu ve degistigi ortamlarda yetersiz
kalmaktadir (Amram ve digerleri 1999). Cunku, bu teknikler gelecegi detayli bir sekilde tahmin etmeye ve
cizmeye yonelik kullanilmaktadir.
Ust duzey yoneticiler astlarindan da aldiklari bilgilerle gelecege yonelik bir plan hazirlayip, bunun
uygulanmasina calismaktadirlar. Gelecegi sekillendirmede stratejik dusuncenin onemi buyuktur. Calisanlarin
dusunceleri cok onemlidir, bu dogrultuda sekillendirilecek gelecek daha basarili olacaktir (Liedtka 1998).
Bircok stratejik karar, karar vericiye kendini kolay yoldan gostermez. Tehditler, firsatlar, problemler ve
cozumleri aslinda yoneticilerin kafalarinin icindedir (Barr et al. 1992). Stratejik planlama uygulamalarinda
yoneticiler stratejik tartismalarin yapildigi ortamlarda oldukca etkin ve katilimci olmalidirlar. Stratejik
senaryolarin olusturulmasinda ust yoneticilerin etkin katiliminin saglanmasi, gelecegin kontrol ve
yonetilmesinde oldukca gereklidir. Yoneticiler daha cok kisa donemli ve gunluk islerle ilgilendiklerinden,
gelecegin sekillendirilmesinde yoneticilerin bir araya getirilmesi oldukca zahmetli ve zaman alici bir
prosesdir. Bircok stratejik planlama uygulamalari yogun is temposu olan yoneticilerin ilgisini bu yuzden
cekememektedir. Karmasik tahmin yontemleri, finansal modeller ve ekonomik senaryo kurma modelleri ana
sistemin belirli bolumlerine odaklandigindan, ilgili yoneticiye ya cok teknik yada yetersiz gelmektedir.
Analitik teknikler dusunceler yerine daha cok rakamlara dayandirildigindan ihtiyaclari karsilayamamaktadir.
Bu tur teknikler dolayisiyla heyecan verici olmamakta ve yoneticilerin deneyimlerinden uzak kalmaktadir. Bir
yonetici yada bir ekip bir problemin cozumunde o organizasyon icinde olusan sayisal degerlerden yola
cikarak, sayisal modellere dayali cozum yontemleri uretebilir. Aslinda amac; yoneticinin bilgi ve deneyimi
ile uzman kisilerin sayisal cozum yontemlerinin birlestirildigi etkin yontemleri kullanmak olmalidir (Raimond
ve digerleri 1986; Eden 1990).
Sirketlerin stratejik senaryolar gelistirmesinde kullanilan bir yontem Bilissel Haritalama yontemidir. Bu
yontemde ekip uyelerinin gelecekle ilgili sirketi ve endustriyi etkileyecek faktorler tartisilmaktadir (Warren
1995). Ekip uyesinin gozlemleri, karsilikli yapilan gorusmeler ve bilissel haritalar bircok onemli
organizasyonel prosesleri tanimlar (Voyer 1994). Bilissel haritalar guclu ongorulere ve uzlasmaci tartismalara
zemin hazirlar. Ayrica hedef, strateji ve rekabet etkilesimlerini ortaya cikarmada kullanilan oldukca etkin bir
yontemdir. Kisinin ongoruleri grafik bir format icinde gosterildiginden, zihinsel modellerin yapisini ve
icerigini analiz etmek kolay olmaktadir. Bir baska noktada, grup ici stratejik dusuncelerin ortaya konuldugu
ve katilimcilarin ilgisini surekli uzerinde tutan bir tekniktir. Katilimcilara yeni bakis acilari kazandirmaktadir
(Ormerod 1995). Bilissel haritalarin stratejistlerin cevre ve endustri dinamiklarini anlamada kullanabilecekleri
etkin bir yol oldugu kanitlanmistir (Calori et al. 1994). Ozellikle sirket yoneticilerinin stratejik konulardaki
zihinsel modellerinin incelenmesinde artan bir ilgiyle kullanilan bir tekniktir (Daniels ve digerleri 1995).
Bu calismanin ana amaci: belirli bir sirketin gelecegi hakkinda yoneticilerin mevcut stratejik bakis acilarini
bilissel haritama yontemi ile analiz etmek ve bir metodoloji gelistirmektir. Gelistirilen metodoloji daha sonra
halka acik buyuk bir sirket uzerinde uygulanmistir.
2. UYGULANAN METODOLOJININ ADIMLARI
Uygulanan metodolojide ilk adim sirketin gelecegi hakkinda sirket ust yoneticilerinin dusuncelerinin
tartisildigi bir arama konferansi duzenlemektir.
Ikinci adimda, arama konferasina katilan tum yoneticilerle bu yontemi uygulamak kisi sayisinin cok
olmasi ve bu kisilerin zaman darligindan dolayi zor olacagindan daha kucuk ama etkin bir calisma grubu yine
sirket yoneticilerinden olusturulmustur.
Ucuncu adimda, arama konferansinda ortaya atilan stratejik fikirler, Textpack programi (Mohler ve
digerleri 1995) yoluyla belirli basliklar altinda toplanmis ve proses edilmistir.
Dorduncu adimda, olusturulan calisma grubu Textpack tarafindan onemli basliklar altinda gruplandirilan
fikirleri, kendi deneyim ve ongorulerine gore 1-7 olcegini kullanarak birbirlerinden bagimsiz olarak
degerlendirmislerdir. Degerlendirilen fikirler arasindan grup uyelerince en onemli olabilecek fikirler, birtakim
secim kriterlerine gore secilmistir.

Besinci adimda ise bu secilen onemli stratejik fikirler arasindaki neden-sonuc iliskisi, grup uyelerince
sorgulanmis ve bilissel haritalama yontemi ile haritalanmistir. Bu calisma sirasinda farkli anlamalar ve
degerlendirmeler ortak bir zeminde tek bir akila hizmet eder hale gelmistir. Sonucta ortaya analize hazir, grup
uyelerince paylasilmis ve yaratilmis bir dusunceler ve iliskiler haritasi olusturulmustur.
Son olarak, Decision Explorer (Banxia Software Limited 1996) programi ile olusturulan bilissel harita
analiz edilerek onemli konular (hedefler, ana stratejiler ve politikalar ve baslangic noktalari) sirket icin
belirlenmistir. Boylece sirket ust yonetiminin odaklasmasi gereken ana stratejik konular ortaya konulmustur.
Asagida onerilen metodolojinin adimlari yapilan ornek calisma ile birlikte daha detayli anlatilmaktadir.
2.1. ARAMA KONFERANSLARI
Bu arastirmada, onerilen metodolojiyi uygulamak icin secilen sirket Turkiye’nin halka acik en buyuk aile
sirketlerinden birisidir. Sirket yonetiminde aile uyeleri karar alma surecinde aktif olarak yer almaktadirlar.
Her gecen yil profesyonel yonetici sayisinin sirketin buyumesi ile birlikte arttigi gorulmektedir. Sirket ust
yonetimi grubun genel stratejisini olusturmaktan sorumludur. Grup icinde bugun itibariyla 66 sirket vardir. Bu
sirketlerden 12’si Bridgestone, Dupont ve Carrefour gibi dunya devleri ile yabanci ortaklik kurmustur.
Toplulugun kombine cirosu yaklasik 10 milyar dolardir. Calisan sayisi 30.000 kisinin uzerindedir. Bircok
sirket faaliyet gosterdigi pazarda liderdir. Yurtdisinda da bu yonde calismalar yogun devam etmektedir. 12
sirketin hisse senetleri Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi’nda islem gormektedir..
Toplulugun gelecegini sirketlerin ust yoneticileriyle tartismak amaciyla ust yonetim 1992 yilinda bir
arama konferansi duzenlemeye karar vermistir. Hemen iki yil sonra benzer bir arama konferansi bir daha
duzenlenmistir. Sirket yonetim kurulu uyeleri, genel mudurler ve diger ust yoneticiler bu toplantilara katilarak
sirketin uzun donemdeki yonunu tartismislardir. Herbir arama konferansina 50’ye yakin kisi katilmistir.
Ilk arama konferansinin konusu “Grup icin gelecek ne olmalidir?” olmustur. Once, grubun icinde ve
disinda gelisen olaylar sunulmus, ardindan her kisi toplulugun gelecegi ile ilgili kendi fikrini soylemistir.
Ifade edilen tum fikirler listelenmistir. Katilimcilar daha sonra alti gruba ayrilmistir. Her gruptan listenen
fikirler arasindan en onemli bulduklari iki fikri secmesi istenmis ve bu secimin gerekcelerini her grup lideri
detayli olarak tum katilimcilara anlatmistir. Anlatimlar bittikten sonra bir beyin firtinasi yapilarak grubun
gecmisi ve gelecegi tum katilimcilarla tartisilmistir. Tum fikirler yine listelenmistir. Bu sefer uc grup
toplulugun kuvvetli yonlerini tartisirken, diger kalan 3 grupta zayif yonlerini tartismistir. Ardindan gruplarca
tartisilan tum fikirler birarada tartisilmistir. Katilimcilar yeniden alti yeni gruba ayrilmis ve iki gruptan yeni is
firsatlarini, uc gruptan su anda faaliyet gosterilen is alanlarini ve son kalan gruptan toplulugun yapmis oldugu
yabanci ortakliklari tartismasi istenmistir. Her grup bu calismayi yaparken onlardan bugunku ve gelecekteki
durumu da gozonune almalari istenmistir. Sonunda her grup dusuncelerini diger gruplarla paylasarak, ortaya
gelecekte nasil bir yapilanmanin gerektigi ve hedeflerin neler olabilecegi ortaya konulmustur.
Iki yil sonra benzer ikinci arama konferansi yapilmistir. Yaklasik iki bucuk gun surmustur. Bu sefer,
toplantida katilimcilarin toplulugun gelecegi hakkinda yaratici fikirler uretmesine yardimci olacak, disaridan
konusunda deneyimli bir kisi tutulmustur. Toplanti basinda, toplulugun kuruldugu gunden bugune gelisi kisa
bir sekilde sunulmustur. Ardindan, beyin firtinasi baslamistir. Ilk bolum sirketin gelecegini etkilemesi
muhtemel gelismeler olmustur. Fıkirler ic ve dis gelismeler olmak uzere iki bolumde siniflandirilmistir. Ic
gelismeler: organizasyon, personel, rekabet, pazarlama, kontrol, finansal durum, yabanci ortakliklar ve
planlama ana basliklari altinda toplanmistir. Dis gelismelerin ana basliklari ise ekonomi, sosyal yasam, cevre,
teknoloji, politika, musteriler, kaynaklar, rakipler ve rekabet, yeni pazarlar ve isler, organizasyon ve yonetim
olarak belirlenmistir. Katilimcilar ardindan alti gruba ayrilmistir. Her grup once toplulugun geleceginde
gordugu firsat ve tehditleri, sonra da kuvvetli ve zayif yonlerini kendi aralarinda tartismistir. Boylece, alti
farkli SWOT matrisi olusmustur. Her matris ayrica analiz edilmis ve sonra biraraya getirilmistir. Bu bilgilerin
isigi altinda, her grup toplulugun vizyonunu, stratejilerini ve hedeflerini belirlemeye calismistir. Bu fikirler
yeniden gruplarca topluca tartisilmistir. Bu calismadan sonra katilimcilar uzmanlik alanlarina gore yeniden
gruplara bolunmustur. Benzer sekilde her grup bu sefer uzman olduklari ve bildikleri sektor icin SWOT
matrisi olusturmus ve stratejiler belirlemislerdir. Son olarak katilimcilar yine alti gruba ayrilarak, toplulugun
organizasyonunu ve yapisini tartismistir. Fikirler daha sonra gruplarca karsilikli tartisilmistir. Toplantiyi
yoneten kisi toplanti sonunda katilimcilarin onerileri ve yapilan calismalarin ardindan genel bir degerlendirme
yapmistir (Ozen 2000).

2.2. CALISMA GRUBU UYELERININ SECIMI
Arama konferanslarina katilan tum kisileri bu calismanin tum adimlarina dahil etmek mumkun
olmadigindan, calisma icin yine sirket yoneticilerinden olusan kucuk bir calisma grubu olusturulmustur.
Grubun konular hakkinda bir sonuca varabilecek kadar kucuk ama tum gorusleri icerebilecek kadar buyuk
olmasina dikkat edilmistir. Bu yuzden calisma grubunu olusturan yoneticiler, toplulugun bugun ve ilerisi icin
gorusleri olan ve paylasmaya hazir kisilerce olusturulmustur. Sonuc olarak, calisma grubu icin holdingten,
sirketlerden, aile uyelerinden ve yonetim kurulu uyelerinden 13 kisi belirlenmistir. Bunlardan 7 kisi daha once
yapilan arama konferanslarina katilmislardir. Dolayisiyla grup uyeleri topluluk stratejilerinin belirlenmesinde
kimi zaman yogun, kimi zaman ise daha seyrek katilan kisilerce secilmistir. Amac toplulugun gelecegi
hakkinda farkli goruslere sahip grup uyelerini uygulayacagimiz yontemlerle varilacak grubun ortak
dusuncesine tasimak olmustur.
2.3. STRATEJIK FIKIRLERIN BELIRLENMESI VE SINIFLANDIRILMASI
Yapilmis olan iki arama konferansi sonuclarindan yola cikarak, bu toplantilarda ifade edilen toplulugun
gelecegine yonelik stratejik fikirlerin tumu biraraya getirilmistir. Sonucta toplam 135 farkli fikir belirlenmis,
ardindan bu fikirler calisma grubu ile birlikte calisilarak 99 fikre indirgenmistir. Bu fikirlerin bir bolumu
Tablo 1 de gosterilmektedir.

1
2
3
4
...
...
93
94
95
96
97
98
99

Tablo 1. Arama Konferanslarinda Ortaya Atilan Stratejik Fikirler
Yuksek katilimla tum sirketlerde ana hedefleri gerceklestirmek
Basari olcen ve degerlendiren yonetim sistemlerini uygulamak
Turkiye’nin en buyuk sirketi olmak
Musteri odakli olmak
.......
.......
Tuketicin degisen ihtiyaclarina kendimizi adapte edebilecegimiz esneklikte olmak
Daha esnek, dinamik ve uyumlu bir topluluk olmak
Turkiye’nin yeni is sektorlerinde lider olmak
Ana is alanlarimizda lider olmak
Modern yonetim tekniklerini ve metodlarini uygulamak
Turkiye’ye yakin cografyalari pazar ve uretim usleri yapmak
Etkin topluluk iletisimi saglayacak sekilde calismak

Bu haliyle 99 birbirinden farkli stratejik fikirden, grup uyelerinin de uzerinde anlastigi bir model
cikarilmaya calisilacaktir. Bu fikirlerden en onemlilerine yogunlasmamizi saglayacak ve onemsiz fikirleri
ortadan kaldiracak bir yaklasima ihtiyac duyulmustur. Bu yuzden metodolojinin bu adiminda bir kelime
isletim programi olan Textpack’e basvuruldu.
Buyuk miktardaki sozel bilgiyi proses etme ozelligi olan Textpack programi, ozellikle icerik ve veri
analizinde kullanilmaktadir. Bu program ile metin icindeki kelimeler sayilabilir, istenilen basliklar altinda
metin cumleleri siniflandirilabilmektedir. Ayrica metinin karmasikligini analiz etmeye yarayan en onemli
katsayilardan biri olan Type-Token Ratio yada TTR (Mohler et al. 1990) hesaplanabilmektedir. Bu oran,
metin icinde birbirinden farkli kelimelerin, toplam kelime sayisina bolunmesiyle bulunmaktadir. Calismada
Textpack programi arama konferanslari sonucunda, calisma grubu ile birlikte indirgenen birbirinden farkli 99
stratejik fikire uygulanmistir. Metin icindeki tum kelimelerin ne kadar tekrar edildigi program yoluyla
hesaplanmistir. TTR, calisma icin 0,392 olarak bulunmustur. Program ciktisinin kucuk bir ornegi Sekil 1’de
gosterilmektedir.

******** T E X T P A C K 15 Dec 97 Routine -FREQ- ********
***** SPLIT file: C:\TEXTPACK\THSPLIT.SPL
***** Output file: C:\TEXTPACK\THFREQ
Study Number n of Types n of Tokens TTR
309
788
0.392
Total # --- W o r d --1
basarma
1
birlesme
1
satinalma
1
hareketler
1
uyumlu
….
1
egitim
1
neden
5
turkiye
1
anlama
1
universiteler
1
universite
2
kullanma
Sekil 1. Kelime listesi
99 fikir icinde en cok tekrar eden kelimeler uzerinde odaklasilarak calisma icin ana konu basliklari
belirlenmeye calisilmistir. Program icinde baglaclar, sifatlar, zarflar ve hatta nokta ve virguller bile
sayildigindan, konu seciminde sik tekrar eden kelimelerin isim olmasina ozellikle dikkat edilmistir. Ardindan
secilen bu konular program icinde bir sozlukmus gibi tanimlanmistir. Herbir konu bir kategori oldugundan,
sozluk olusturulurken herbirine bir numara verilmistir. Eger konular anlam bakimindan ayni fakat yazilis
olarak farkli ise ornegin is ve alan gibi, bu konulara ayni numara verilmistir (Birnbaum et al. 1990). Gercek
calisma ingilizce olarak yapildigindan ve hazirlandigindan kelime analizi ingilizce olarak yapilmistir. Detayli
ingilizce analiz ve aciklamalar Ozen (2000)‘de bulunabilir. Sonuc olarak 46 farkli konu basligi altinda
calisma irdelenmeye hazir bulunmustur. Ana konu basliklarinin bir kismi Sekil 2’de gosterilmektedir.
0001
0001
0002
0003
0004
0005

alan
is
marka
yenetenek
sirket
rekabet

…
0024 yonetim
0025 pazarlama
0026 pazar
0027 ulke
0028 uretim
Sekil 2. Ana konu basliklari

…
0042
0043
0044
0045
0046

ihracat
organizasyon
katilim
planlama
vizyon

Bir sonraki adimda, ana konu basligindaki kelimeyi iceren tum stratejik fikirler Textpack programi ile
konu basligi altinda listelenmistir. Program ciktisinin bir kopyasi sadece bir konu basligi icin ornek olarak
Sekil 3’te verilmektedir.

******** T E X T P A C K 9 Dec 97 Routine -KWIC- *******
***** SENTENCE file: C:\TEXTPACK\THSENTENCE.SEN
***** SPLIT file: C:\TEXTPACK\THSPLIT.SPL
***** Dictionary: C:\TEXTPACK\DICTIONARY.DIC
Cat
ID1 ID2
ID3
************************ alan
0001 000001 000777 00025
ana is >>alan<< larinda yeni pazarlar bulmak
0001 000001 000777 00010
teknoloji yogun >>alan<<lara yogunlasmak
0001 000001 000777 00021
yatirimlarla ana is >>alan<<larinda buyumek
0001 000001 000777 00022
potansiyel yeni is >>alan<<larinda buyumek
0001 000001 000777 00044
yeni urunlerle ana is >>alan<<larinda buyumek
0001 000001 000777 00066
yeni pazar >>alan<<lari yaratmak icin denizasiri yatirimlar yapmak
0001 000001 000777 00070
yabanci ortaklik gerekmeyen >>alan<<larda yatirim yapmak
0001 000001 000777 00078
ana is >>alan<<larinda teknoloji gelistirmek
0001 000001 000777 00096
ana is >>alan<<larinda lider olmak
Sekil 3. “Alan” konu basligi altinda listenmis stratejik fikirler
2.4. STRATEJIK FIKIRLERIN DEGERLENDIRILMESI
Her konu basligi altindaki fikirlerin goreceli onemlerini belirlemede, bilissel haritalama yonteminde sikca
kullanilan indirgeme adimi kullanilmistir (Sheetz ve digerleri; Ackermann ve digerleri 1992). Calismada
bircok stratejik fikir icinden en onemlilerine yogunlasmis ve basitlestirilmis bir modele ulasilmasi
istendiginden, calisma grubundaki her kisiden konu basliklari altinda toparlanmis fikirleri 1-7 olcegini
(1:dusuk onemli,..., 7: cok onemli) kullanarak degerlendirmesi istenmistir. 46 baslik altinda yer alan fikirleri
degerlendiren calisma grubu uyelerinden, 1 ve 7 degerlendirmesinin en azindan bir kez yapilmasi ozellikle
istenmistir. Amac kisinin en onem verdigi fikirle, onem vermedigi fikri ortaya koymaktir. Fikirlerin goreceli
onemleri uzerinde kisilerin benzer degerlendirmeleri ortak karar almayi hizlandiracaktir. Bunu
gerceklestirebilmek icin de bir secim kriteri olusturulmustur. Benzer secim yontemleri de buna benzeyen
calismalarda da kullanilmistir (Roberts 1976; Ulengin ve digerleri 1997). Asagidaki uc secim kriterini
saglayan fikirler calisma grubu uyelerince onemli gorulen fikirler olarak degerlendirilmistir.
i. Bir fikrin almis oldugu degerlendirmelerin ortalamasi (ORT), 99 fikrin ortalamasinin (=5.06) uzerinde
olmali
ii. Bir fikrin almis oldugu degerlendirmelerin standart sapmasi (ST), 99 fikrin standart sapmasinin (=1.54)
altinda olmali
iii. Bir fikrin almis oldugu degerlendirmelerin medyani (MED) en az alti olmali
Buna gore 99 fikirden 35 tanesi calisma grubu kisilerince onemli gorulen fikirler olarak belirlenmistir. Bu
secim kriterlerinin ne derece kesin sonuca goturdugu bir duyarlik analizi yaparak test edilmistir. Buna gore bu
secim kriterleri, bir baska degisle 99 fikrin ortalama ve standart sapma degeri %3 azaltiginda ve %6
arttirildiginda yine 35 fikir secilmektedir. Tablo 2’de bu sinir degerler gosterilmektedir.
Tablo 2. Secim Kriterleri Uzerinde Duyarlilik Analizi
Oran
ORT
ST

5.06
1.54

Alt Sinir
3%
4,91=(5,06*(1-0,03))
1,58=(1,54*(1+0,03))

Ust Sinir
6%
5,36=(5,06*(1+0,06))
1,44=(1,54*(1-0,06))

Calisma grubu uyelerinin herbirine, Textpack’in ana basliklar altinda gruplandirilmis fikirlerin diger grup
uyelerince degerlendirmeleri gosterilmis, kendi degerlendirmesinin digerlerinin degerlendirmesiyle
karsilastirmasi istenmistir. Yanlis anlamalar, yanlis degerlendirmelere neden olabilmektedir. Bazi grup uyeleri
yapmis olduklari degerlendirmeleri degistirme ihtiyaci duymuslardir. Bu degerlendirme sureci Delphi
Teknigi’nin uygulanmasi gibi de dusunulebilir.
Tablo 3 bu degerlendirme prosesi icin bir ornek olarak verilmistir.

Tablo 3. Lider basligi altindaki fikirler ve degerlendirmeleri
# LIDER
Turkiye'nin yeni is
95
alanlarinda lider olmak
96

Toplulugun mevcut is
alanlarinda lider olmak

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 ORT

ST

MED

1

1

6

1

4

4

7

2

2

6

3

2

4

3.31

2.06

3

6

5

6

6

6

6

7

4

7

6

7

7

2

5.77

1.42

6

Tablo 3’te “Lider” ana basligi altinda sedece iki fikir yer almaktadir. Tabloda 13 calisma grubu uyesinin
(K1, K2, …, K13) degerlendirmeleri gorulmektedir. Yeni is alanlarina girerek bu alanlarda lider olma fikri,
mevcut ana is alanlarinda lider olma fikrine gore daha zayif kalmistir. 96 numarali fikir calisma grubu
uyelerinin bircogu tarafindan onemli bulunmus ve belirlenen secim kriterlerinden gecmistir. Secim
kriterlerinin ucunu de karsilayan fikirler tablolarda koyu renkte gosterilmistir. Bu yontem 46 farkli baslik
altinda degerlendirilen 99 farkli stratejik fikre uygulanmis ve sonucta 35 fikir stratejik acidan toplulugun
gelecegi icin onemli bulunmustur.
2.5. ILISKILERIN TANIMLANMASI
Secilen 35 fikirden bir bilissel harita olusturabilmek icin fikirler arasindaki iliskilerin belirlenmesi
gerekmektedir. Bu durumda 35x35 lik iliskiler matrisinin tum iliskilerinin (35x34=1,190) doldurulmasi
gerekmektedir. Her bir ikili fikir icin “A fikri B fikrini etkiliyor mu?” diye sorulmalidir. Eger bir iliski yoksa
“0”, varsa ve birindeki artis digerini de arttiriyorsa “+”, eger birindeki artis digerinde azalma yaratiyorsa “-“
olarak isaretlenerek, bir sebep-sonuc iliskiler matrisi olusturulmalidir. Ancak bu proses cok zaman alici ve
uygulanmasi oldukca zor bulunmustur. Bir de bu calismanin 13 kisiyle yapildigi dusunulurse, bu isin
imkansiz oldugu soylenebilir. Bunun yerine once birkac grup uyesiyle beraber calisarak bilissel harita
olusturulmus, ardindan bu olusturulan harita diger grup uyelerine gosterilerek gorusleri istenmistir. Tum
degerlendirmelerin sonucunda ortaya cikan harita yeniden grup uyelerine yollanmis ve gorusleri yeniden
alinmistir. Birkac ufak degisikle grubun 35 fikirden olusan bilissel haritasi artik olusmus ve degerlendirilmeye
hazir hale gelmistir.
2.6. DECISION EXPLORER PROGRAMI ILE ANALIZ
Decision Explorer programi icindeki analiz teknikleri, grup uyelerinin toplulugun hedef ve stratejilerini
belirlemesinde kullanilmistir. Calisma boyunca programi kullanan kisi ile program surekli bir etkilesim icinde
oldugundan, buyuk data matrisleriyle ugrasmaksizin calisma surekli gelisime ve etkilesime aciktir (Raimond
ve digerleri 1986).
Detayli analizler yapmak uzere grup uyelerinin son halini verdigi bilissel harita, Decision Explorer
programina girilmistir. Toplulugun gelecegi icin onemli bulunan 35 stratejik fikrin tamamini iceren bilissel
harita Decision Explorer’in bir ciktisi olarak Sekil 4’te gosterilmektedir. Fikirler arasinda toplam 46 pozitif
iliski vardir ve dongu yoktur.
2.6.1. HEDEFLERI BELIRLEMEK
Hedefleri belirlemek ve hedeflerin diger fikirlerle etkilesimini analiz etmek calisma icin oldukca onemli
bir adimdir. Bu amacla program icindeki hedefleri bulmaya yardimci olacak Head Analizi kullanilmistir. Bu
analiz harita icinde en tepede yer alan, diger fikirlerden etkilenen ama hicbir fikri etkilemeyen kavramlari
bulmakta bir baska degisle calismanin hedeflerini belirlemektedir.
Head analizi bu calismaya uygulandiginda, 96 numarali fikir, “Ana is alanlarinda lider olmak” modelin
hedefi olarak bulunmustur. Hedef haritada buyuk harflerle ve koyu olarak gosterilmektedir

96 ANA IS ALANLARINDA
LIDER OLMAK
25 Ana is alanlarinda yeni
pazarlar bulmak
60 Ihracatimizi arttirmak

83 Rekabet avantaji
olan urunler uretmek

9 Dis pazarlara odaklasarak kalici olmak

38 Global ticarete ve pazarlamaya odaklasmak

24 Pazarlama odakli sirketler
yaratmak

72 Yuksek katma degerli ve
musteri odakli urunlere ve
sektorlere yatirim yapmak

58 Kaliteyle
ozlesmis grup
49 Rekabetci ismine sahip
uretim kabiliyetine olmak
sahip olmak

4 Musteri odakli olmak
28 Buyume potansiyeli olmayan
sektorlerden cikmak
20 Pazar ve musteri
ihtiyaclarini dogru
belirlemek

90 Pazardaki degisimleri iyi
algilayabilmek

13 Modern
teknolojiyi surekli
takip etmek ve
kullanmak

21 Yatirimlarla ana is
alanlarinda buyumek

79 TKY’i
grup
politikasi
yapmak

53 Kalici
marka ve imaj
stratejilerine
sahip olmak

1 Tum sirketlerin ana
hedefleri yuksek
katilimla
gerceklestirmesi

56 Uzun donemli
rekabet stratejilerine ve
hedeflerine sahip
olmak

50 Paylasilmis
bir vizyona sahip
olmak

93 Musterinin degisen ihtiyaclarina
cevap verebilecek esneklikte olmak

94 Daha uyumlu, esnek ve
dinamik grup olmak

67 Daha etkin
planlama
yaparak
performansi
arttirmak

99 Etkin grup iletisimini saglamak

18 Yetki ve sorumluluklarin
delege edildigi takimlar
kurmak

57 Kar/Zarar
bilincinde
calisanlara sahip
olmak

2 Basariyi olcen
ve degerlendiren
yonetim
sistemlerine sahip
olmak

23 Yonetim
kabiliyetimizi
gelistirmek

32 Yonetici
egitim sistemleri
olusturmak

87 Sirketler ve calisanlar
arasinda bilgi ve deneyimleri
paylasmak

7 Politika ve
kurallari
organizasyon
icinde yaymak

97 Modern yonetim
teknik ve metodlarini
kullanmak
52 Iyi egitimli,
dinamik, yaratici,
proaktif ve yapici
calisanlara sahip olmak

73 Calisanlara yatirim yapmak

Sekil 4. Bilissel Harita
2.6.2. ANA STRATEJILERI BELIRLEMEK
Iki analiz teknigi: Domain ve Central analizleri ana stratejileri belirlemede kullanilmistir. Belirlenecek ana
stratejiler hedefi dogrudan destekleyen fikirler olacaktir.
Domain analizi: Domain ve Hiyerarsik Domain Analizi olmak uzere iki cesittir. Her iki analiz yontemini
Decision Explorer yoluyla kullanmak mumkundur. Bu iki farkli domain analizinin sonuclari aynidir, tek fark
sonuclari gosterim seklinden gelmektedir.
Domain analizi harita icindeki her bir kavrama giren, cikan ve toplam iliskiyi hesaplayan bir analiz
yontemidir. Amac en yogun kavrami harita icinde bulmaktir. Calismada en yogun kavramlar 7 iliskiyle 94
numarali fikir ve 6 iliskisiyle 83 numarali fikir bulunmustur. Bu iki fikir model icinde en yogun etkilesime
sahip fikirler oldugundan calisma icinda ana stratejiler olarak belirlenmislerdir. 52 ve 23 numarali fikirler
toplam 5 iliskiye sahiptir. Bu fikirler ana strateji olarak degerlendirilmemistir. Cunku 52 numarali fikir, model
icinde harita hiyerarsisi acisindan oldukca altlarda yer almaktadir. Bu fikri destekleyece alt fikirler hiyerarsisi
yoktur. 23 numarali fikir ise model icinde en yogun etkilesime sahip 94 numarali fikri desteklemektedir.
Central analizi ise model icindeki her bir kavram icin bir deger hesaplamaktadir. Yone bakilmaksizin, her
bir kavrami etkileyen dolayli ve dolaysiz tum iliskiler degerlendirilmektedir. Eger incelenen kavramda
dogrudan etkilesimler cogunlukta ise central degeri bu kavram icin yuksek cikmaktadir. Bu analizde dolaysiz
etkilesimler daha az bir degerde degerlendirilmektedir.

Calismada en yuksek central degere sahip 5 fikir gozonune alinmis ve bu fikirlerin ana strateji olup
olmadiklari arastirilmistir. 94 numarali fikir 26 etkilesimden 15 puan alarak ilk sirada yer almistir. Bu stratejik
fikir bir onceki analizde de ana strateji olarak belirlenmisti. 1 numarali fikir ise ikinci sirada 29 etkilesimden
13 puan almistir. Her ne kadar domain analizinde cikmasa da, bu fikir calisma icin ana strateji olarak kabul
edilmistir. 93 numarali fikir ucuncu en buyuk central degere sahiptir. Ancak haritaya bakildiginda bu fikrin,
ana konu olarak belirlenen 94 numarali fikri besledigi gorulmektedir. Dolayisiyla 93 numarali fikir ana
strateji olmaya aday degildir. 96 numarali fikir 11 puan ve 26 etkilesimle dorduncu en buyuk central degere
sahiptir. Ancak 96 numarali fikir daha once calismanin hedefi olarak belirlendiginden degerlendirme disi
birakilmistir. 83 numarali fikir central degerince en yuksek besinci fikirdir. 20 etkilesimden 11 central puana
sahiptir. Bu fikirde, domain analizinde ana strateji olarak daha once bulunmustur.
Hem domain hemde central analizlerinde 94 numarali fikir potansiyel ana strateji olarak cikmistir. Bu fikir
her ne kadar modelin hedefini dogrudan desteklemese de harita icindeki stratejik pozisyonundan dolayi ana
strateji olmaya kuvvetli bir adaydir. Ayrica haritaya bakildiginda, 94 numarali fikir, ana strateji olmasi
muhtemel olan 83 ve 1 numarali fikirleri desteklemektedir. Bu yuzden 94 numarali fikir modelin ana
stratejilerinden birisi olarak belirlenmistir. 83 numarali fikir ana strateji olmaya kuvvetli adaydir. Cunku 6
etkilesimle model icindeki ikinci en yogun fikirdir. Ayrica en yuksek besinci central degere sahiptir. Haritanin
hiyerarsisine bakildiginda, 83 numarali fikir belirlenen hedefi dogrudan etkilemekte ve alt hiyerarsine
bakildiginda bircok fikrin 83 numarali fikri alttan destekledigi gorulmektedir. Dolayisiyla 83 numarali fikir
model icinde ikinci ana strateji olarak kabul edilmistir. 1 numarali fikir de ana strateji olmaya en buyuk
adaylardan birisi olarak bulunmustur. Her ne kadar etrafinda dort etkilesim olsada, ikinci en buyuk central
degere sahip fikirdir. Haritaya bakildiginda 1 numarali fikir, 83 numarali fikir gibi hedefi dogrudan
desteklemekte, alt hiyerarsine bakildiginda ise bircok fikrin 1 numarali fikri destekledigi gorulmektedir. Bu
yuzden 1 numarali fikir calismanin ucuncu ana stratejisi olarak belirlenmistir. Ana strateji olarak belirlenmis
fikirler haritada alti cizili ve koyu olarak gosterilmektedir.
Sonuc olarak, asagidaki uc fikir ana strateji olarak model icinde belirlenmistir:
Fikir 1
- Tum sirketlerin ana hedefleri yuksek katilimla gerceklestirmesi
Fikir 83 - Rekabet avantaji olan urunler uretmek
Fikir 94 - Daha uyumlu, esnek ve dinamik grup olmak
2.6.3. POLITIKALARI BELIRLEMEK
Ana stratejileri ciddi anlamda destekleyen sirket ici etkin politikalari bulmak amaciyla iki analiz teknigi
kullanilmistir. Ilki Potent analizidir. Bu analiz, sadece ana stratejileri destekleyen hiyerarsik yapilarin
kesisiminde yer alan kavramlari bulmaya yardimci olmaktadir. Bu kesisimlerde yer alan kavramlar birden
fazla ana stratejiyi destekledikleri icin sirket icinde onemle takip edilmesi gereken kavramlar olacaktir.
Hiyerarsik Grup Analizi, harita icinde hiyerarsik gruplar olusturmak icin kullanilmaktadir. Harita icinde
belirlenen uc ana strateji (Fikir 1, Fikir 83 ve Fikir 94), Decision Explorer icinde tanimlandiktan sonra, herbir
strateji icin hiyerarsik agac olusturulmustur. Analiz boyunca program ilk once ana stratejiden baslayarak
asagiya dogru onu destekleyen fikirleri adim adim takip ederek ilerlemekte ve ilerleyemedigi en son noktada
veya baska bir hiyerarsiye vardiginda analizi sonlandirmaktadir. Bu analiz sonucunda Fikir 7, Fikir 52, Fikir
73 ve Fikir 87, ana stratejilerinden Fikir 1 ve Fikir 94’u destekleyen hiyerarsi icinde yer almistir. Fikir 73’un
aday politikalar icinde yer alan fikir 52’yi desteklemesi ve sadece bir etkisinin olmasi nedeniyle Fikir 73
disinda yer alan diger uc fikir etkin politika olmaya aday bulunmustur.
Etkin politikalari bulmada ikinci yontem Cotail Analizidir. Bu analiz yontemiyle de agacin son elemani
olan ancak birden fazla elemani etkileyen parametreler secilmektedir. Bu analiz program icinde
calistirildiginda: Fikir 21, Fikir 52 ve Fikir 87 etkin politika olmaya aday parametreler olarak bulunmustur.
Bunlarin icinden Fikir 21 ana stratejilerden sadece Fikir 83’u desteklerken, diger iki parametre Fikir 52 ve
Fikir 87 her uc ana stratejiyi desteklemektedir. Fikir 21 sadece bir stratejiyi desteklesede, calisma grubu
uyeleri Fikir 21’in etkin politika olmasina karar vermistir. Fikir 52 ve Fikir 87 bir onceki potent analizinde de
bulundugundan, bu iki parametrenin etkin politika olmasi kacinilmazdir.
Sonuc olarak bu iki analizin sonucunda asagidaki dort fikir topluluk icinde uygulanacak etkin politikalar
olarak belirlenmis ve haritada koyu renkte gosterilmistir.
Fikir 7: Politika ve kurallari organizasyon icinde yaymak
Fikir 21: Yatirimlarla ana is alanlarinda buyumek

Fikir 52: Iyi egitimli, dinamik, yaratici, proaktif ve yapici calisanlara sahip olmak
Fikir 87: Sirketler ve calisanlar arasinda bilgi ve deneyimleri paylasmak
2.6.4. BASLANGIC NOKTALARINI BELIRLEMEK
Hedefleri, ana stratejileri ve sirket ici politikalari belirledikten sonra bunlarin tumunu veya birkacini
destekleyen, bilissel haritanin en altlarinda yer alan ve baska parametrelerin etkisi altinda olmayan kavramlar
Decision Explorer programi icinde yer alan Tail analizi ile belirlenebilmektedir.
Bu analiz uygulandiginda harita icinde toplam 8 adet baslangic noktasi oldugu bulunmustur. Ancak
bunlardan Fikir 21 ve Fikir 87 daha once sirket politikalari olarak belirlendiginden, kalan alti fikir topluluk
icin baslangic noktalari olarak belirlenmis ve harita icinde italik olarak gosterilmislerdir. Bu kavramlar
sunlardir:
Fikir 32 - Yonetici egitim sistemleri olusturmak
Fikir 50 - Paylasilmis bir vizyona sahip olmak
Fikir 53 - Kalici marka ve imaj stratejilerine sahip olmak
Fikir 67 - Daha etkin planlama yaparak performansi arttirmak
Fikir 73 - Calisanlara yatirim yapmak
Fikir 79 - TKY’i grup politikasi yapmak
3. ONEMLI KAVRAMLARLA HARITANIN GOSTERIMI
Haritadaki kavram sayisi arttikca, haritanin anlasilmasi ve analizi de guclesmektedir. Analizlerin Decision
Explorer tarafindan tamamlanmasindan sonra haritayi sadece belirlenen onemli parametrelerin gosterilmesi
yoluyla ozetlemek mumkun olabilmektedir. Haritada gorulmesi istenen parametreler program icinde
tanimlandiktan sonra geriye kalan tum kavramlar ve iliskiler program tarafindan gizlenmektedir.
Bir cesit ozetleme yontemi olan bu analiz calismaya uygulanmistir. Buna gore programdan sadece
hedefler, ana stratejiler ve politikalarin gosterilmesi istenmistir. Sekil 5’de ozet harita Decision Explorer
programinin bir ciktisi olarak gosterilmektedir.
96 ANA IS ALANLARINDA
LIDER OLMAK
1 Tum sirketlerin ana
hedefleri yuksek
katilimla
gerceklestirmesi

83 Rekabet avantaji
olan urunler uretmek

94 Daha uyumlu, esnek ve
dinamik grup olmak
21 Yatirimlarla ana is
alanlarinda buyumek

87 Sirketler ve calisanlar
arasinda bilgi ve deneyimleri
paylasmak

52 Iyi egitimli,
dinamik, yaratici,
proaktif ve yapici
calisanlara sahip olmak

7 Politika ve
kurallari
organizasyon
icinde yaymak

Sekil 5. Ozet Harita
Sekil 5’deki ozet haritaya bakildiginda calisma grubu uyelerinin yeni is alanlarina girmek yerine, ana is
alanlarinda buyumeyi tercih ettikleri gorulmektedir. Toplulugun faaliyet gosterdigi baslica alanlar: banka ve
sigortacilik, lastik, kimya, perakendecilik, gida, cimento, otomotiv, tekstil, kagit ve telekomunikasyondur.
Rekabet avantajlari teknolojiye yatirim yaparak, proses gelistirme ve maliyet dusurme teknikleri kullanarak,

en iyi uretimi en dusuk maliyette ve en yuksek kalitede gerceklestirerek elde edilecektir. Rekabet edilebilir
ozelliklerin gelistirilmesi ve surdurulmesinde sirketlere buyuk gorevler dusmektedir.
Calismada topluluk iletisimi oldukca gerekli gorulmustur. Topluluk vizyonunu ve misyonunu anlamada ve
yaymada, olusan data ve bilgileri analiz etmede, zamaninda karar alabilmede, sirketler arasi gelismeleri ve
basarilari paylasmada, zamaninda projeleri bitirmede ve izlemede, musteri tepkilerini olcmede ve
yorumlamada topluluk ici iletisim kanallarinin cok acik olmasi gerekmektedir. Etkin iletisim yoluyla daha
esnek sirketler ve topluluk yaratilabilecektir. Sirketlerde biriken is, yonetim bilgisi ve deneyimi, diger
sirketlerle ve calisanlarla mutlaka paylasilmalidir.
Son olarak, calisma grubu uyelerince dinamik, iyi egitimli ve proaktif kisilerle calisilmadikca, topluluk
esnek ve dinamik bir yapiya kavusamayacaktir. Bu yuzden, calisanlarin kalitesi topluluk icin cok onemli
bulunmustur. Yillar gectikce karar almada profesyonel calisan yonetici sayisi toplulugunda buyumesiyle
giderek artmistir. Yetenekli, deneyimli ve bilgili profesyonel yoneticilerin destegi olmaksizin sirket ve
topluluk hedeflerine ulasmak kolay degildir.
4. SONUCLAR VE ONERILER
Bugunun bilgi caginda sirketlerin gercek sermayeleri artik calisanlarinin ogrenme kabiliyeti olmustur.
Calisanlarin diger calisanlardan birseyler ogrenebilmesi icin gormeye, duymaya yada hareketlerinin
sonuclarini hissetmeye ihtiyaci vardir. Herkesin katiliminin saglanabilecegi bir calisma seklini sirketler bir
sekilde olusturmalidir. Eger bir yonetici kendisine verilen hedeflere hemfikirse, bu hedefler kolaylikla
basarilabilir. Toplulugun ana hedefinin gerceklesmesi, bu ana hedefe bagli belirlenen stratejilerin dogru
uygulanmasiyla olabilecektir.
Ortaklasa yaratilmis ve kabul edilmis sirket hedeflerinin basarisi da buyuk olacaktir. Bu hedeflere sirketi
tasiyacak stratejiler daha anlasilir bir sekilde dogru olarak uygulanacaktir. Bu sistem icinde sirketin kisa ve
uzun donemli basarilarinda, herkes katkisini ve etkisini rahatlikla olcebilir ve gorebilir hale gelebilecektir.
Sirket icinde gerceklestirilecek etkin takim calismasi sayesinde, topluluk hedeflerini gerceklestirebilecektir.
Bu paylasilmis anlamayi ve ortak akili yaratmak icin harcanacak hersey sirketin en iyi yatirimi olacaktir.
Bu calismada grup kararlari almada kullanilan bilissel haritalama yontemi ile bir sirketin hedef ve
stratejisini belirlemek amaciyla bir metodoloji gelistirilmistir. Amac, sirket ust yoneticilerini sirketin gelecegi
hakkinda yonlendirmek ve onemli stratejik konulari ortaya koymaktir. Daha once sirket icinde yapilmis olan
ve sirketin gelecegini ust yoneticilerle birlikte sorgulayan arama konferanslari sonuclarindan yola cikarak,
sirketin gelecegi hakkindaki atilan farkli dusunceler derlenmistir. Yine ust yoneticilerden olusan kucuk bir
calisma grubu yoluyla kisiler, modelin ve haritanin olusturulmasinda dusuncelerini ifade etmislerdir. Bilissel
haritalama yontemi kullanilarak dusunceler harita uzerinde kurulmus ve analiz edilmistir. Amac sirketin
gelecegi hakkinda daha net sonuclari ortaya koymaktir. Calisma ilerledikce sirket hakkinda soylenmis bircok
daginik fikirden, paylasilmis stratejik ortak bir dusunceye dogru gidis gozlemlenmistir. Calisma sonuclari
kisilerin ogrenme kabiliyetlerini gelistirmis, anlasilmis, kabul edilmis ve paylasilmis hedef ve stratejiler
cercevesinde sirketin gelecekteki yonu etkin takim calismasi ve iletisimi ile ortaya konulmustur.
Yoneticiler, bu calismada gelistirilen metodoloji ve teknikleri sirketin yonunu belirlemede, icteki ve
distaki gelismelerin de dogrultusunda duzenli araliklarla kullanabilirler. Boylece eski ve yeni stratejik
kararlarin gerekceleri, yenilenen stratejiler ve politikalar cercevesinde yapilmasi gerekenler, yoneticilerin
uzerine dusen yeni gorev ve sorumluluklar, yine ortak akil olusturmak suretiyle net ve acik bir sekilde
olusturulabilir. Bu calismanin sonuclarinin zaman icinde sirket uzerindeki olumlu etkisiyle, tum karar
vericiler bu tur grup karar alma toplantilarinda gorev almada herzamankinden cok daha istekli ve gayretli
olacaklardir.
Stratejik aksiyonlarin uygulanmasi sonucunda elde edilecek sonuclar calisma grubu kisileri icin daha acik
olacaktir. Strateji olusumda hizli ve bireysel davranmak yerine, bir stratejinin uygulanmasi durumda sirket
icinde etkilenmesi muhtemel tum gruplarin yer aldigi bir olusumda, goruslerin alinmasi, tartisilmasi,
paylasilmasi ve sonuclarin herkesce anlasilmis ve kabul edilmis olmasi, belirlenmis stratejinin basarili
uygulanabilmesi icin gereklidir.
Calisma grubu kisilerinin farkli is kollarindan ve farkli is pozisyonlarindan olmasina calisma icinde ayrica
dikkat edilmistir. Cunku farkli sirketlerde calisan farkli gorevlerdeki yoneticiler, toplulugun stratejisini
olusturan merkezdeki kisilerden farkli gorus ve dusuncelere sahip olabilirler.

Haritanin analiz edilmesinin sonucunda, topluluk hedefini destekleyen ana stratejiler belirlenmistir. Bu
stratejilerin dogru uygulanmasi cok onemlidir. Nasil dogru uygulanacagi ise her stratejiyi haritada destekleyen
alt kavramlar hiyerarsisi gostermektedir. Bunlardan bazisi topluluk genelinde uygulanmasi ve
yayginlastirilmasi gereken topluluk politikasi olarak, bazilari ise bu ise baslama noktalari olarak
belirlenmistir. Dolayisiyla bunlari gerceklestirecek olanlar organizasyonlar yani calisanlardir. Bu calismadan
hareketle, sirket calisanlarina hedefler konularak kisisel performans olcumlerine gidilebilir. Boylelikle
sistemin tam olarak zamaninda ve etkin calismasi saglanabilir.
Iceride ve disaridaki hizli degisim, yoneticilerin kafalarindaki stratejik dusunceleri de surekli degistirir. Bu
yuzden yoneticilerin dusuncelerinden olusturulan ortak akil surekli yenilenmelidir. Bunun icin organizasyon
icinde degisen dusunce ve kavramlarin yeteri kadar dinamik ve esneklikte yeniden olusturulmasina ve
paylasilmasina calisilmalidir. Periyodik gozden gecirmeler departman bazinda yada ekip bazinda yapilabilir.
Eger hedefte, stratejilerde veya politikalarda ciddi bir degisiklik gerekiyorsa, strateji olusturma grubu yeniden
toplanmali ve gerekirse harita uzerinde degisiklige gitmelidir.
Tum calisma grubu kisileri surekli biraraya getirilebiliyorsa, Eden tarafindan gelistirilmis olan SODA
(Strategic Options Developments and Analysis) yontemi (Eden, 1988), bu calismada ki benzer sonuclari elde
etmek icin kullanilabilir. SODA oldukca etkin ve daha az zaman bir tekniktir. Ancak SODA yonteminde,
stratejik fikirlerin olusturulmasindan, haritanin cikarilip analiz edilmesine kadar tum adimlar calisma grubu
ile birlikte ara verilmeksizin hepbirlikte yapilip tamamlanmaktadir. Ancak bu makaledeki calismada, zamani
kisitli yoneticileri bir iki gun bile olsa bu ise yonlendirmek ve onlarla birlikte surekli calismak mumkun
olmadigindan, farkli bir metodoloji gelistirilerek bilissel harita olusturulmus ve analiz edilmistir.
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