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1. GÝRÝÞ
Küreselleþme, teknolojik yenilikler, yeni geliþen ve sýnýrlarý ortadan kaldýran
pazarlar, bilgiye verilen önemin artmasý, müþteri beklentilerinin farklýlaþmasý gibi
koþullar, örgütleri daha iyi olmaya yöneltmektedir. Örgütlerin kendilerini geliþtirebilmeleri ve farklýlýk yaratabilmelerinin yolu öncelikle kendilerini daha iyi tanýmaktan
geçer. Bir örgüt olarak iþletmelerin baþarýlý þekilde ayakta kalabilmeleri stratejik
düþünebilme yeteneklerine ve stratejik yönetimi uygulayabilmelerine baðlýdýr. Stratejik
düþünebilme yeteneði iþletmelerin sürekli deðiþmekte ve geliþmekte olan çevreye
uyum saðlayabilme ve müþterilerin beklentilerini karþýlayabilme anlamýna gelmektedir.
Bunu gerçekleþtirecek en önemli araç Ýngilizce literatürde SWOT olarak geçen mevcut
durum analizidir. Mevcut durum analizi, iþletmenin kendisini ve çevresini daha gerçekçi
bir yaklaþýmla deðerlendirebilmesine ve sonuçlar dahilinde geleceðe yönelik saðlam
adýmlar atabilmesine yardýmcý olacaktýr. Çalýþmamýzda örgütlerde mevcut durum analizinin önemi ve ne þekilde uygulanmasý gerektiði konusunda bilgi verilecektir.
2. MEVCUT DURUM ANALÝZÝ
Mevcut durum analizi, Learned, Christensen, Andrews ve Guth'a göre (1991),
ilk kez 1961 yýlýnda bazý Harvard araþtýrmacýlarý tarafýndan ortaya atýlmýþtýr.
1970'lerde, iþletme yöneticilerinin kendi içsel varsayýmlarýndan hareketle, mevcut
durum analizini, iþletme kaynaklarýný çevre þartlarýna uygun hale getirmek için yaptýklarý çalýþmalarýný planlarken kullanmalarýyla analiz popüler hale gelmiþtir (Novicevic,
Harvey, Autry ve Bond III, 2004, s:85). 1980'lerde ise Porter endüstriyel örgüt paradigmasý ile beþ güç modelini tanýtmýþ ve bu model iþletmenin dýþ çevresine öncelik tanýyarak mevcut durum analizinin popülerliðine gölge düþürmüþtür. 1990'larda ise Barney
(1991), iþletmenin örgüt yapýsýyla kaynaklarý arasýnda baðlantý kurup rekabet avantajýnýn sürekliliðini saðlayarak mevcut durum analizini yeniden canlandýrmýþtýr. Anderson
ve Vince'e göre ise, mevcut durum analizi, 21.yüzyýlýn baþlarýndan günümüze kadar
geçerliliðini koruyarak stratejik yönetim ve pazarlama konularýndaki temel vaka çalýþmalarýnda tavsiye edilen bir sistem haline gelmiþtir.
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Channon'a göre (1997); "Bir firmanýn stratejik durumunu deðerlendirmede kullanýlan basit fakat güçlü bir araç" (Hussey, 2002, s:43) olarak tanýmlanan mevcut
durum analizi, iþletmenin sahip olduðu üstünlükler (Strengths) ile zayýflýklarýn
(Weaknesses) ve çevrenin iþletmeye sunduðu fýrsatlarýn (Opportunities) ya da tehditlerin (Threats) analiz edilip deðerlendirilmesini ifade eden bir kavramdýr. Hoskisson ve
diðerlerine göre ise (1999) mevcut durum analizi, iþletmenin güçlü ve zayýf yönlerinin
tespit edilmesi ve dýþ çevrenin yarattýðý fýrsatlar ve tehditlerin belirlenmesi olarak
tanýmlanýr. Ayrýca, Mucuk (2004), Tek (1999), Kotler ve Armstrong (2005) ile Perreault
ve McCarthy (2005) de literatüre durum analizi konusunda katkýlar yapmýþlardýr. "Ýþletmenin kaynaklarý ve temel yeteneklerinin analizi sonucu üstünlükleri ile zayýflýklarýnýn
ve çevresel tanýmlamalar sonucu fýrsatlarýn ve tehditlerin sýralanmasý" (Stacey, 1993,
s:52) þeklinde tanýmlanabilen mevcut durum analizi, sadece çýktýlarý / sonuçlarý göz
önünde tutan duraðan bir analitik araçmýþ gibi düþünülmemeli; yönetimin ve iþletmenin
geliþim sürecinin dinamik bir parçasý olarak kullanýlmalýdýr (Pickton ve Wright, 1998,
s:101).
Stratejik yönetimin iki temel odaðý olan çevre þartlarý ile örgüt kapasite ve
becerisi ve bunlarýn kendi öðeleri arasýndaki iliþki Þekil.1'de görülmektedir
(Megginson, Masley, Pietri Jr., 1989, s:176; Aktaran: Üzün, 2000, s:38).

Þekil 1. Çevre Þartlarý ile Ýþletme Yetenekleri Arasýndaki Ýliþki
Ýþletme ve iþletme çevresinin analizi, stratejik yönetim planlama sürecinin temel
bir parçasýdýr. Bu doðrultuda mevcut durum analizi, yöneticilere karar süreçlerinde,
uygulamalarýnda ve strateji formülasyonlarýnda yol gösterici bir rol oynar (Pickton ve
Wright, 1998, s:102).
Organizasyonlarda mevcut durum analizi yapýlmasýnýn baþlýca iki yararý bulunmaktadýr. Ýlk olarak, mevcut durum analizi yapýlarak organizasyonun mevcut durumu
tespit edilir. Bu çerçevede güçlü ve zayýf yönler ile organizasyonun karþý karþýya bulunduðu fýrsatlar ve tehdit unsurlarý ortaya konulmaya çalýþýlýr. Mevcut durum analizi, ayný
zamanda organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacaðýný tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniðidir. Bu ikinci anlamda mevcut durum bir "gelecek
durum" analizidir. Bu açýklamalar çerçevesinde mevcut durum analizini "yakýný ve
uzaðý görmemizi saðlayan bir gözlük" olarak algýlayabiliriz (Aktan, 2004, s:1).
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Bu çalýþmada, yöneticilere alacaklarý kararlarda yol gösterecek olan bu analizin
her bir öðesine ayrýntýlarýyla deðinmekte fayda görülmüþtür. Ancak buna geçmeden
önce, mevcut durum analizinin sadece yöneticilerin görüþlerine baðlý olmamasý gerektiðini, bu süreç için önerilerin "mevcut durum analizinin yöneticileri de içine alan bir
grup faaliyeti olmasý" yönünde olduðunu belirtmek gerekir. Bu anlayýþa göre, gruptaki
yöneticiler, hiyerarþinin tüm basamaklarýndan olmalý ancak özellikle üst yönetim bu
sürecin içinde olmalýdýr (Pickton ve Wright, 1998, s:107-108).
Aþaðýda mevcut durum analizinin tanýmýnda da bahsedildiði gibi iþletmelerin
üstünluk, zayýflýk, tehdit ve fýrsatlarý tek tek açýklanacaktýr.
2.1. Üstünlük (Strength)
Üstünlük, "iþletmenin herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olmasý halidir". Bir iþletmenin üstünlüðünü, kolaylaþtýrýcý faktörler olarak nitelendiren
araþtýrmacýlar da bulunmaktadýr, onlara göre üstünlük, þu andaki performans düzeyimizi korumamýza kolaylaþtýrýcý etki yapar ve daha baþarýlý iþler yapabilmemiz için bir
baþlangýç noktasý oluþturur (Hussey, 2002, s:44). Üstünlük, bir yetenek olabileceði
gibi, örgütün kendine özgü bir varlýðý ya da kaynaðý, ya da pazarda avantaj saðlayan
(iyi ve kaliteli bir ürün, güçlü bir imaj, birinci sýnýf teknoloji, baþarýlý bir müþteri devrisi
gibi) herhangi bir özelliði olabilmektedir (Thompson ve Strickland, 1989, s:109).
Örgütlerin üstün yönlerini belirlerken gerçekci olmalarý, neyi en iyi yaptýklarýnýn
farkýnda olmalarý doðru kararlar almalarýna dolayýsýyla baþarýlý olmalarýna faydalý olacaktýr.
2.2. Zayýflýk (Weakness)
Zayýflýk, "iþletmeyi diðer iþletmelerin yanýnda zor ve zayýf bir durumda býrakan
özellikler ya da iþletmeyi dezavantajlý bir konuma sokan durumlar" olarak tanýmlanabilir
(Thompson ve Strickland, 1989. s:109). Kimi araþtýrmacýlara göre, bazý durumlarda
performans üzerinde olumsuz etkileri olan, ancak farklý durumlarda da strateji üzerinde
yeniden düþünmeye zorlayýcý bir etki yaratabilen zayýflýk; iþletmeyi kýsýtlayýcý faktörler
olarak da ifade edilmekte, ve "duruma herhangi bir müdahalede bulunmadýðýmýz
sürece, iþletmenin kendi yolunda stratejik olarak performans gösterme yeteneðini kýsýtlayan etmenler" olarak tanýmlanmaktadýr (Hussey, 2002, s: 44).
IBM firmasýnýn kiþisel bilgisayar pazarýndaki baþarýsýnýn altýnda yatan kilit
unsur, müþterilerin bu tip bilgisayarlara olan taleplerinin yüksek oluþu iken (ki bu bir
üstünlüktür), Braniff Havayollarý firmasýnýn baþarýsýzlýðý; yönetimin kýsýtlý bir finansal
kapasiteleri olduðunun farkýnda olmamalarýdýr ki bu zayýflýk onlarý iflasa götürmüþtür
(Pearce ve Robinson, 1991, s:182).
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Son olarak genelde güçlü (üstün) ve zayýf yanlarýn bazý çevresel þartlara göre
deðiþmekte olduðundan da bahsedebiliriz. Bu faktörler, örgütün vizyon ve stratejisi,
müþterilerin beklentileri, rakiplerin neler yaptýklarý, hissedarlarýn beklentileri ve çevresel eðilimlerdir (Hussey, 2002, s:44).
Moss'un belirttiði gibi (2001), uzun vadede firmanýn hangi noktaya ulaþacaðý ve
bunun hangi yollarla saðlanacaðý stratejik planla tespit edilir. Stratejik planýn hazýrlanmasý da stratejik analizle gerçekleþtirilebilir. Turner'a göre ise (2001) stratejik analiz
iþletmenin güçlü yönlerini ortaya koymakla baþlamalýdýr.
Ýþletmelerin rakiplerine kýyasla mevcut güçlü ve zayýf yönlerinin açýkça bilinmesi, bir yönetici için hem stratejik seçim sürecini kolaylaþtýracak, hem de belirlenecek
stratejilerin ve yapýlacak planlarýn gerçekçi olmasýný saðlayacak bir faktördür. Yönetim;
iþletmesinin güçlü ve zayýf yönlerini analiz ederek ayný zamanda, mevcut ve gelecekteki strateji ve politikalarýný analiz etme ve deðiþen koþullara göre yönlendirebilme fýrsatý yakalamýþ olacaktýr (Eren, 2002: 173).
Mevcut faaliyetleri iyileþtirmek ve geliþtirmek için giriþilen bu þekilde bir
"öz-eleþtiri"; belki en iyi geliþme projelerinin yapýlmasýný saðlamayacak ancak, karlýlýðýn daha çok artýrýlmasýnda etkili olabilecek bazý yeni yöntemlerin geliþtirilmesine ve
karlýlýk konusunda yeni kararlarýn alýnmasýna olanak tanýyacaktýr (Eren, 2002: 174).
Örgütlerin kendilerini deðerlendirdikleri üstünlük ve zayýflýklarýnýn yanýsýra, dýþ
çevredeki fýrsat ve tehditleri de iyi belirlemeleri gerekmektedir.
2.3. Fýrsat (Opportunity)
Fýrsat, kelime anlamý itibariyle herhangi bir faaliyet için elveriþli zaman ve
gerekli olan diðer koþullarýn oluþmasý anlamýna gelmektedir. Stratejik yönetim açýsýndan fýrsat ise, "elveriþli herhangi bir durum" olarak tanýmlanabilir. Yeni bir mamulün
üretilmesi, uluslararasý pazarlarýn ortaya çýkmasý, maliyet fiyatlarýnýn düþmesi vb.
birçok durum iþletme için birer fýrsat niteliði taþýyabilir. Lee ve Ko' nun belirttiði gibi
(2000), fýrsatlar, teknolojideki yenilikler, politik ve hukuki çevre faktörlerindeki deðiþim,
sosyo-kültürel faktörlerdeki deðiþimler vb. gibi pek çok alanda ortaya çýkabilir.
Ýþletmeler için bulunduklarý sektördeki fýrsatlar genellikle çok sýnýrlýdýr. Bu
durum iþletmelerin pazardaki çevre faktörlerindeki tüm deðiþim ve geliþmelerden
yararlanmalarýný gerektirir ( Perreault ve McCarthy, 2005, s:53).
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2.4. Tehdit (Threat)
Ýþletmenin gözardý ettiði faktörlerden ortaya çýkan tehlikeler iþletme için tehdit
oluþturur (Hooley, Saunders ve Piercy, 2004, s:43). Tehdit durumunda iþletmeye yönelik bir kargaþa ve bir meydan okuma vardýr (Kotler, 1984, s:60).
Ýþletmelerin çevre ile karþýlýklý etkileþim halinde bulunduðuna yukarýda deðinmiþtik. Çevre sürekli bir deðiþim halindedir, açýk sistem olmalarýnýn gereði iþletmeler
de sürekli bu deðiþimden etkilenirler. Bu yüzden iþletmelerin bu deðiþime cevap verebilme yeteneðinde olmalarý gerekmektedir. Bu cevap verilemezse veya geç kalýnýrsa,
iþletme ile çevresi arasýndaki mesafe giderek açýlacak ve iþletmenin yok olma tehlikesiyle (tehditiyle) karþý karþýya kalmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.
Weihrich'in daha önce belirttiði gibi (1982), genellikle kimse tehditler hakkýnda
konuþmak istemez ve iþletmenin kontrolü dýþýnda geliþen ve ortaya çýkan faktörler
olmasýna karþýn iþletme bununla yüzleþmek durumundadýr. Tehditlerden bazýlarý, iþletmenin geliþimini engelleyecek bir rekabet, tüketici taleplerinde meydana gelen
deðiþmeler ve ürün ve hizmetlerin taþýmasý gereken yeni nitelikler ve iþletmenin
pazardaki konumunu etkileyecek teknolojik deðiþimler ve ilerlemelerdir.
Hellriegel ve Slocum'a göre (1978) genel anlamda çevre, iþletmenin sýnýrlarý
dýþýnda kalan her þey olarak tanýmlanabilir. Önemli olan, iþletme sýnýrlarý dýþýnda kalan
bu faktörlerin hangilerinin iþletme faaliyetlerini nasýl etkilediðidir (Koçel, 2003, s:288).
Çevre analizi, iþletmenin kendi iç ve genel dýþ çevresinin iþletmeye sunduðu fýrsat ve tehditleri araþtýrma, gözlemleme ve yorumlama sürecidir (Glueck, 1980, s:48).
Çevre analizinde bugün için, enflasyon, enerji, teknolojik deðiþimler ve yasal koþullardaki problemler gibi çok sayýda faktörün dikkate alýnmasý gerekir (Dyson, 1990, s:21).
Ýþletmenin rekabet ve pazar durumuna bir görünüm kazandýrýlabilmesi ve iþletmelerin hayatta kalmalarýný tehlikeye sokacak bir noktaya gelmemeleri için iþletme
çevresinin izlenmesi gerekir (Pickton ve Wright, 1998, s:102).
Ýþletmenin dýþ çevresindeki fýrsatlar iþletme için kullanýlmasý gereken, fayda
saðlanmasý hedeflenen durumlardýr. Buna karþýn pazardaki tehditler ise iþletme
amaçlarýnýn gerçekleþtirilmesinde iþletmenin önündeki engelleri ifade eder. Mehra ve
diðerlerine göre (1998), iþletmelerin ekonomik açýdan avantaj saðlayabilmeleri ve
iþletme için alternatif stratejiler yaratabilmeleri için gerekli olan kaynaklarýn karþýlaþtýrmalý olarak dikkate alýnmasý gerekmektedir.
Çevre faktörleri o denli deðiþmektedir ki, her deðiþimde firmanýn oyuna yeni
kural getirmesi gereði doðmaktadýr. Bu doðrultuda, rekabet avantajýný artýrýcý yönde
yeni ve radikal kural getiren iþletmeler baþarý þanslarýný arttýrmaktadýr (Þafaklý, 2003, s:55).
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3. SONUÇ
Mevcut durum analizinin yapýlmasý iþletmelerin güçlü ve zayýf yönlerini farkederek buna göre önlem almalarýný ya da fýrsat ve tehditlerden haberdar olarak yenilikler yapmalarýný saðlamasý açýsýndan faydalý olacaktýr. Sonuç olarak, mevcut durum
analizi ister kamu sektörü ister özel sektörde faaliyet gösteren bir iþletme olsun her
örgütün yapmasý ve belli aralýklarla da güncellenmesi gereken bir analizdir. Örgütlerin
mevcut durum analizi yaparak, hem bugünkü þartlarda mevcut durumlarýný hem de
gelecekteki alternatif durumlarda ortaya çýkabilecek potansiyel þartlarý analiz etme
olanaklarý olacaktýr. Dolayýsýyla iþletmelerin küreselleþen pazarda rekabet edebilmeleri
ve hayatta kalabilmeleri için kendilerini iyi analiz etmeleri gerektiðini, bunun yöntemlerinden birinin de mevcut durum analizi olduðunu söylemek mümkündür.
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