
ÇEVRESEL KONULAR FIRSATLAR ve GÜÇLÜ YÖNLER TEHDİTLER ve GELİŞİME AÇIK YÖNLER

1. Mevcut durumda değişen ihtiyaç ve öncelikler
Temin edilen ürün ve hizmetlere ihtiyaç devam ediyor mu, 

öncelikli olan taleplerden hangilerine cevap verilebilir?

Mevcut ürün ve hizmetlere olan talep azalabilir mi? Talep 

arttıracak ne gibi değişiklikler yapılabilir?

2. Kurumun kullanımına açık Kaynak ve Varlıklar – Mali, insan, 

tesis,dağıtım sistemleri vs. 
Kaynakların kalitesini ve yeterliliğini artıracak ne olabilir? Kaynakların kalitesini ve yeterliliğini azaltacak ne olabilir?

3. Rakiplere nazaran üretim esnekliği
Rekabetçilere nazaran üretim ve hizmet esnekliğini artıracak ne 

olabilir?

Rekabetçilere nazaran üretim ve hizmet esnekliğini düşürecek 

ne olabilir?

4. Müşteri talebindeki değişiklikler
Müşteri talebini artıracak ne olabilir? Talep değişkenliğini 

azaltacak ne olabilir?

Müşteri talebini azaltacak ne olabilir? Talep değişkenliğini 

yükseltecek ne olabilir?

5. Teknolojideki gelişmeler
Hangi gelişmeler ürün / hizmet temininde değişikliklere sebep 

olarak kalitede artışı ve potansiyel pazarlara girebilmeyi sağlar?

Hangi gelişmeler ürün / hizmet temininde değişikliklere sebep 

olarak kalitede azalma ve potansiyel pazarlara girememeyi 

sağlar?

6. Temel kurumsal beceri/yetenekler – İnsan sermayesi, 

istemler/süreçler, vs

Odaklanılacak temel beceriler ve yetkinlikler nelerdir? Hangi 

aksiyonlar temel beceri / yetkinliklerdeki seviyeyi korumaya ve 

geliştirmeye sebep olabilir?

Geliştirilmesi gereken temel beceriler ve yetkinlikler nelerdir? 

Hangi aksiyonlar temel beceri / yetkinliklerdeki seviyeyi 

korumaya ve geliştirmeye engel olabilir?

7. Kurumsal Kimlik Sembolleri
Hangi unsurlar mevcut kurumsal sembollerle yaratılan değeri 

artırabilir?

Hangi unsurlar mevcut kurumsal sembollerle yaratılan değeri 

azaltabilir?

8. Rekabet engellerindeki değişiklikler
Ülkelerdeki kanun ve yaptırımlarda hangi değişiklikler rekabetin 

önünü açmayı sağlar?

Ülkelerdeki kanun ve yaptırımlarda hangi değişiklikler rekabet 

engeller?

9. Sosyal yaşamdaki değerlerde değişim
Sosyal yaşamdaki değerlerde hangi değişiklikler kurumun veya 

içinde bulunulan ortamın yarattı katma değeri artırabilir?

Sosyal yaşamdaki değerlerde hangi değişiklikler kurumun veya 

içinde bulunulan ortamın yarattı katma değeri azaltabilir?

10. Destek, teşvik, yaptırımlardaki değişiklikler
Mevcut şartlarda duyurulan destek ve teşvikler nelerdir? 

Hangileri katma değer için kullanılabilir?

Mevcut şartlarda değişen destek ve teşvikler nelerdir? Hangileri 

katma değerli üretim ve hizmeti engelleyebilir?

11. Kurum tarafından verilen ürün / hizmetlerin kalitesi
Kalitede hangi değişiklikler ilgili taraflar (müşteri, çalışan, ortak, 

tedarikçi vs) için yaratılan değeri artırır?

Kalitede hangi değişiklikler ilgili taraflar (müşteri, çalışan, ortak, 

tedarikçi vs) için yaratılan değeri azaltır?

12. Fiziksel Çevre
Çevredeki hangi fiziksel değişiklikler kurumla iş yapma 

cazibesinin artmasına sebep olabilir?

Çevredeki hangi fiziksel değişiklikler kurumla iş yapma 

cazibesinin azalmasına sebep olabilir?

13. Hammadde ve malzeme temini
Üretim ve hizmetin devamlılığı için hangi ülkeler ya da şirketler 

alternatif tedarikçi olabilir?

Hangi ülkeler ya da şirketler üretimi veya hizmeti 

dalgalandırabilir?

14. Lojistik
Lojistik sektöründeki hangi değişiklikler ürün veya hizmet 

ulaşımında fayda sağlar?

Lojistik sektöründeki hangi değişiklikler ürün veya hizmet 

ulaşımını olumsuz etkiler?

15. Tedarik zincirinde ilişkiler
Sektördeki hangi değişiklikler üretici ile müşteri/tedarikçi 

arasındaki ilişkiyi olumlu yönde etkiler?

Sektördeki hangi değişiklikler üretici ile müşteri/tedarikçi 

arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkiler?

16. Ekonomik ve politik değişiklikler
Hangi ekonomik ve politik gelişmeler ürün ve hizmet üretim ve 

satışını olumlu etkiler?

Hangi ekonomik ve politik gelişmeler ürün ve hizmet üretim ve 

satışını olumsuz etkiler?


