
 

STRATEJİK PLANLAMA PİRAMİDİ NEDİR?  

Stratejik planlama piramidi, her tür organizasyonun başarılı olması için gereklidir. Bir şirketin belirli bir 

dizi hedefe ulaşmak için basit bir plan oluşturmasına yardımcı olur. Stratejik bir plana sahip olmak, bir 

kuruluşa büyümesi için ihtiyaç duyduğu temeli verir. Bu yazıda stratejik planlama piramidini ve kimlerin 

kullanması gerektiğini tanımlıyor, piramidin faydalarını ve bileşenlerini sağlıyor ve stratejik bir planın 

uygulanmasına ilişkin ipuçları sunuyoruz. 

STRATEJİK PLANLAMA PİRAMİDİ NEDİR? 

Stratejik planlama piramidi, bir iş planının hedeflerini yukarıdan aşağıya doğru çizmenize yardımcı 

olacak görsel bir araçtır. Bu basit strateji, şirketin vizyonuna ulaşmak için gerekli adımları planlamanıza 

yardımcı olabilir. Yeni bir organizasyona başlarken takip edilebilecek çeşitli planlama piramitleri olsa 

da stratejik planlama piramidinin ana unsurları sizin vizyonunuzu, misyonunuzu ve değerlerinizi 

içerebilir. 

STRATEJİK PLANLAMA PİRAMİDİNİ KİMLER KULLANABİLİR? 

Her tür işletme stratejik planlama piramidinden yararlanabilir, ancak sürecin her aşamasını uygulamak 

için doğru ekibi gerektirebilir. Ekibinizde bir stratejik planlayıcıya sahip olmak, stratejiyi başarılı bir 

şekilde yürütmek için liderlik veya yönetim ekiplerinizden gelen düşünceleri hizalamaya yardımcı 

olabilir. Stratejik planlayıcı belirli bir rol olabilir veya süreci uygulamak için yönetim ekibinden birini 

görevlendirebilirsiniz. Bu pozisyon ayrıca, yönetim kurulu üyeleri ve insan kaynakları, operasyonlar, 

finans ve kuruluş içindeki diğer kritik işlevlerden temsilciler dahil olmak üzere işlevler arası ekiplerin 

yardımını gerektirebilir. 

STRATEJİK PLANLAMA PİRAMİDİNİN FAYDALARI NELERDİR? 

Stratejik planlama piramidi oluşturmanın en önemli faydaları şunlardır: 

SANA YÖN VERİR 

Stratejik bir plan uygulamak, şirketin başarılı olmak için ihtiyaç duyabileceği yönü tanımlamanıza olanak 

tanır. Kuruluşun vizyon ve misyonuyla uyumlu hedeflere ulaşmak için gerçekçi hedefler belirlemenize 

yardımcı olur. Yöne sahip olmak, şirketin başarısını değerlendirerek, çalışanları ödüllendirerek ve 

sınırlar oluşturarak büyümek için ihtiyaç duyduğu temeli verir. 

 



PROAKTİVİTEYİ TEŞVİK EDER 

Stratejik planlama piramidi, sizin ve ekibinizin geleceği öngörmenize ve buna göre plan yapmanıza 

olanak tanır. Bu, reaktif olmaktan ziyade proaktif olarak olumsuz senaryolardan kaçınmaya yardımcı 

olur. Örneğin, mevcut veya potansiyel müşterilerinizi çalmamaları için kuruluşun rekabetini yakından 

izlemek faydalı olabilir. Proaktif olmak, organizasyonun rekabeti izleyerek değişen pazar trendlerine 

ayak uydurmasını sağlayabilir. 

VERİMLİLİĞİ ARTIRIR 

Stratejik bir plana sahip olmak, yönetime, hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak için gerekli görevleri 

hizalamak için bir yol haritası sağlar. Bir plan, kaynakları belirleyerek ve verimliliği artırmak için bütçeler 

belirleyerek yönetim ekibine karar vermede yardımcı olur. Örneğin kaynaklar, uygun bir bütçeyi 

sürdürürken üretkenlik seviyelerine yardımcı olmak için yeni çalışanların işe alınmasını içerebilir. 

Çalışanların işin sorunsuz büyümesine yardımcı olmak için birlikte etkili ve verimli bir şekilde 

çalışmasına izin verebilir. 

KARLILIĞI ARTIRIR 

Piramidin kullanımıyla bir şirket, ürünler veya hizmetler, tüketici segmentleri ve pazar eğilimleri 

hakkında değerli bilgiler edinebilir. Stratejik bir plan, satış ve pazarlama ekiplerinize en yüksek 

potansiyellerine ulaşma fırsatı verir. Bu ekiplerin işletme için pazar payını ve karlılığını artırmasını 

sağlar. 

STRATEJİK PLANLAMA PİRAMİDİNİN BİLEŞENLERİ NELERDİR? 

İş modelinizi planlarken veya yapılandırırken bulunduğunuz aşamaya bağlı olarak, piramit stratejik 

planlama sürecini basitleştirmeye yardımcı olur. Piramidin tepesinden altına, planlama piramidiniz 

neden, nasıl ve ne sorularına cevap verebilir. Aşağıda, piramidinizin düzenine nelerin dahil edileceği 

açıklanmaktadır: 

PİRAMİDİN ÜST KISMI VEYA “NEDEN” BÖLÜMÜ 

“Neden” bölümü piramidinizin en üstündedir çünkü en önemli bölümdür. Bu bölüm, bir işletmenin var 

olduğunu, neden var olduğunu doğrular, topluluğa nasıl fayda sağlamaya çalıştığınızı ve neyi başarmayı 

umduğunuzu gösterir. Piramidinizin “neden” kısmına veya ucuna dahil edilecek unsurlar aşağıdadır: 

Vizyon:Vizyonunuz, önümüzdeki 10 yıl içinde şirkete, sektöre veya topluluğa neler sunduğunuzu 

gösterebilir. Bu, vizyonunuzu, en önemli değerlerinizi, aklınızdaki olası paydaşları ve dünyada görmek 

istediğiniz değişiklikleri içerebilir. 

Misyon: Bir misyona sahip olmak kuruluşunuza anlam kazandırır ve vizyonunuzu nasıl takip edeceğinizi 

gösterir. Size ve ekibinize, işletmenin gelişmesi için belirlediğiniz hedefleri gösterebilir. 

Değerler: Değerlere sahip olmak, vizyon ve misyonunuzu gerçekleştirmenize yardımcı olur. Değerler, 

işinizi yürütürken yapmak istediğiniz ve yapmak istemediğiniz şeyleri dahil ederek iş planladığınızı 

gösterir. 

PİRAMİDİN ORTA VEYA “NASIL” BÖLÜMÜ 

Artık “nedeninizi” tanımladığınıza göre, hedeflerinizi nasıl ulaşılabilir ve somut hedefler haline 

getirmeyi planladığınızı belirleyebilirsiniz. Vizyonunuzu, misyonunuzu ve değerlerinizi 

gerçekleştirmede ilerlemenize yardımcı olacak “nasıl” unsurları şunlardır: 



Hedefler: Şimdi ulaşılabilir hedefler uygulayarak vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme zamanı. Bunlar, 

kuruluşunuzun başarılı olması için ihtiyaç duyduğu kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli kilometre 

taşlarıdır. 

Strateji: Bir stratejiye sahip olmak, bir işi başarıyla yürütmek için birincil hedeflerinize odaklanmanıza 

olanak tanır. Somut bir strateji ne yapmayı planladığınızı ve ne yapmamayı planladığınızı dahil etmektir. 

Strateji piramidinizdeki bu adımı tamamladığınızda, temel değerleriniz ve göreviniz değişebilir. Stratejik 

planlama piramidi devam eden bir süreç olabilir. Bir şirket büyüdükçe, ileriye doğru hareket ederken 

planları ve standartları tekrar gözden geçirebilir ve sıfırlayabilirsiniz. 

PİRAMİDİN ALT VEYA “NE” BÖLÜMÜ 

Artık “neden” ve “nasıl”ınızı tanımladığınıza göre, şimdi eyleme geçirilebilir bir plan geliştirme zamanı. 

Eylem planınız, şirketin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyabileceği belirli görevleri içerebilir. 

STRATEJİK PLANLAMA PİRAMİDİ KULLANMAK İÇİN İPUÇLARI 

Stratejik planlama piramidi kullanırken göz önünde bulundurulması gereken bazı temel noktalar 

şunlardır: 

Piramit hizalaması: İş planlarının doğru yönde ilerlediğinden emin olmak için piramidinizin her 

bölümünün birbirinin üzerindeki bölümlerle hizalandığından emin olun. 

Görevleri uygun şekilde devredin: Misyonunuzu, hedeflerinizi ve iş stratejinizi yönlendirmenize 

yardımcı olmak için piramidin bölümlerini yönetmek için kendinizi ve diğer meslektaşlarınızı atayın. 

En iyi ekip üyelerini dahil edin: Yönetim ekibinizin ve karar vericilerinizin stratejinizin her düzeyi ve 

süreci ile uyumlu olduğundan emin olun. 

Metrikleri tanımlayın: Stratejilerinizi ve hedeflerinizi doğru bir şekilde izlemek için gerektirebilecek 

metrikleri tanımlayın. Metrikler, kuruluşun performansının izlenmesini ve ölçülmesini içerir. 

Rekabetinizi izleyin: Yaptıklarını izleyerek rekabetinize çok dikkat edin, böylece stratejinizi ve eylem 

planınızı gerektiği gibi değiştirebilirsiniz. 


