
 

Eğitim Modülü 8 
 
Misyon ve İş Stratejisi 



A.Y.Ç. TANIMLARI 

Bilgi 

• Görev beyanı 

kavramını anlama; 

bir iş planının nasıl 

yapılandırıldığı ve 

bir iş planının her 

bir unsurunun 

hangi önemli 

bilgileri içermesi 

gerektiğini anlama 

• Bir iş planının 

gerektiği olasılığını 

fark etmek. 

Beceriler 

• önetici özeti, görev 

bildirimi, iş tanımı, 

yönetim planı, 

pazarlama planı 

dahil olmak üzere 

kendi iş planınızı 

yazabilme. 

• Gelecekteki iş 

fikirlerinizin yanı 

sıra mevcut işinizle 

ilgili şans ve riskleri 

belirleyin. 

Yeterlilikler 

• İşletmenizin temel 

yönlerini 

yapılandırmak, 

iletişim kurmak ve 

sunmak: 

•başkalarına 

(örneğin, mali 

kaynaklara erişim 

sağlamak); 

• işinizdeki sorunları 

ve fırsatları 

belirlemek için 

kendinize ve iş 

arkadaşlarınıza/ 

ailenize. 



Misyon Beyanı nedir? 

…bir işletmenin temel amacını 

tanımlayan kısa bir ifadedir 

…çiftlik iş planının 

geliştirilmesine yardımcı olan 

“kim, ne, neden ve nasıl” 

oluşturmak için çiftliğin 

benzersiz koşullarını kullanır 

…üretim yöntemi, emtia ve 

hedef pazar ile ilgili çiftliğin 

benzersiz felsefesini ve 

koşullarını vurgular. 

…çiftlikte yer alan insanları 

ortak bir yön ve amaç etrafında 

birleştirebilir 

…amaçları ve standartları 

belirler ve net karar alma 

kriterleri sağlar 

 
Misyon Beyanı… 
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Bir Misyon Beyanı Oluşturma (1) 

 

o Ne tür bir çiftlik işletmem var (istiyorum)? 

Tahıl çiftliği, saman çiftliği için yem, sebze çiftliği, fidanlık, ağaç meyveleri vb. 

• Tarım uygulamalarım hangi kelimeleri veya ifadeleri anlatıyor? 

Organik, geleneksel, sürdürülebilir, otla beslenen, hormon içermeyen, biyodinamik, vb.  

o Hangi kelimeler veya deyimler, tarım uygulamaları seçimimi yönlendiren ilkeleri veya değerleri en 

iyi şekilde tanımlar? 

 Kalite, iyi fiyatlandırma, doğal, kırsal miras, verimli, toplumun katılımı, taze, sağlıklı, yerel, 

sürdürülebilir, vb.  

o Hangi kelimeleri veya kelime öbekleri ürünlerimi/hizmetlerimi nasıl sattığımı (satmak istediğimi) 

en iyi açıklar? 

Doğrudan perakende satışlar, toptan satışlar, çiftçi pazarı veya bagaj kapağı pazarı, kendi seçiminiz, 

tarımsal turizm, eğlence vb. 
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Bir Misyon Beyanı Oluşturma (2) 

 

o Hangi kelimeler veya deyimler çiftliğimin bilinmesini istediğimi en iyi şekilde tanımlar? 

•  Aile ortamı, insanlık, tazelik, yüksek kalite, üstün kalite, dürüstlük, adalet, dürüstlük, ilericilik, 

karşılama vb. 

• Hangi kelimeler veya kelime grupları müşteri tabanımı en iyi şekilde tanımlar? 

  Yerel tüketiciler, perakendeciler, satış noktaları, restoranlar, turistler, etnik pazarlar, vb.  

 

Ve son olarak: Çiftliğimi/işimi benzersiz kılan başka bir şey var mı? 
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Misyon Beyanı Örnekleri (1)  

Oregon Berry Ambalajı, Inc. 

“Müşterilerimiz, yetiştiricilerimiz ve şirketimiz arasında kazan-kazan ilişkileri 

yaratan ürünler üretmek. Premium müşterilerimiz ve üreticilerimiz, sıkı 

paketleme standartlarımız ve sürdürülebilir tarım uygulamalarımıza odaklanan 

firmamız sürdürülebilir tarımın korunmasına kendini adamıştır.” 

http://www.oregonberry.com/about/ 
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Misyon Beyanı Örnekleri(2)  

Silver Snaffle Çiftliği:  

 

“Silver Snaffle Çiftliği klasik binicilik ve binicilik öğrenmek 

için samimi, düşük basınçlı bir yerdir. Güven aşılamak ve 

başarı sağlamak için öğrenciler ve atlar yavaş ve doğru bir 

şekilde getirilir. Silver Snaffle Çiftliğinde spor ve hayvan 

sevgisine biniyoruz. 
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İş Planı: Tanım 
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İş Planı, bir girişimcinin gelecekteki işini nasıl organize etmeyi ve girişimin başarılı olması için gerekli ve yeterli 

faaliyetleri nasıl uygulamayı planladığını gösterir. Misyon Beyanına dayanarak, bir işi planlamak, yönetmek ve 

yürütmek için önemli bir araçtır. 

Bir iş planı: 

• Bir işletmenin operasyonel ve finansal hedeflerini açıklar ve hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren 

ayrıntılı plan ve bütçeleri içerir;  

• İşletmelerin başarıya ulaşma şanslarının bir değerlendirmesi olarak hizmet eder; 

• İş girişiminin yazılı bir özeti, operasyonel ve pazarlama fırsatları ve stratejisinin yanı sıra yönetici ve 

çalışanların beceri ve yetenekleri olarak işlev görür. 



İş Planı: Neden buna ihtiyaç duyarım? (1) 
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Bir çiftçinin neden bir İş Planına ihtiyacı vardır? 

Çiftliğim/işim için bir iş planına sahip olmanın 5 ana nedeni vardır: 

1. Düşünceleri yazmak beni çiftliğimi tanımlamaya/geliştirmeye zorlar: 

o Mevcut durumu değerlendirin: Şimdi neredeyim? 

o İşletme için hedefler belirleyin: Nereye gidiyorum? 

o Çiftliğin görev beyanını oluşturun. 

2. Bir iş planı, çiftliğim/işim için hedefler belirlememe izin verir: 

o Kısa ve uzun vadeli planlama; 

o Piyasa koşullarının değerlendirilmesi; 

o Çiftliğimin tarihini ve yönünü belirlemek; 

o Operasyonumdaki kilit oyuncuları belirlemek; 

o Becerilerimi, yeteneklerimi, kaynaklarımı vb. değerlendirmek 

Source: www.pixabay.com 



İş Planı: Neden buna ihtiyaç duyarım? (2) 

3. Hedeflerimi ve vizyonumu etkili bir şekilde paylaşmamı ve açıklamamı sağlar: 

o Vizyonumun gerçekçi olduğunu herkese/kendime kanıtlar; 

o Bankacılar ve yatırımcılar genellikle borç vermeden veya yatırım yapmadan önce bir iş planına ihtiyaç 

duyarlar; 

o Kâr amacı gütmeyen kuruluş / hibe ajansları bir iş planı gerektirebilir. 

  

4. İşimin başarısını ölçmek için gerekli araçları sağlar: 

o Hedef satışlar; 

o Büyüme ve genişleme; 

o Pazar payı; 

o Karlar.  

5. Bir iş planı, başlamadan önce rekabet, yasal kaygılar, sorumluluk sorunları ve işgücü ihtiyaçları gibi 

olası sorunları/tuzakları tespit etmeme yardımcı olabilir            
 

  

  

Bir iş planı, beni “iş anlamında” iyi olmayan bir fikirle ilerlemekten koruyabilir. Ayrıca, olası 

sorunları önceden anlamak uygun bir planlamaya olanak sağlayabilir. 
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İş Planı: Ne içermeli? (1) 

Bir iş planı ne içermeli? 

Bir iş planı: 

- Kimin dahil olduğu, hangi tüketici ihtiyaçlarının karşılanacağı, satılabilir ürün / 

hizmetin ne olduğu ve pazar ortamının tanımı  

- Ürün / hizmetin üretimi ve tanıtımı için bir plan; 

- Plana ulaşmak için gereken kaynakların ve ne zaman gerekli olduklarının listesi; 

- Beklenen sonuçların bir özetini (iş girişiminin yazılı bir özeti, operasyonel ve 

finansal detayları, pazarlama fırsatları ve stratejileri ile yönetici ve çalışanların 

beceri ve yetenekleri) içerir. 
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İş Planı: Ne içermeli?(2) 

Kısacası, çoğu İş Planı aşağıdakileri içerir :   

o Yönetici Özeti  

o Misyon beyanı 

o İş tanımı 

o Yönetim planı 

o Üretim planı 

o Pazarlama planı 

o Finansal plan 

o Şans ve Riskler 
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Yönetici Özeti 

  Yönetici Özeti, mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentiler hakkında kısa bir genel bakış sunmaktadır. 

Bir iş planının en önemli bölümlerinden biridir. En fazla iki sayfada, önemli öneme sahip tüm bilgiler dahil 

edilmelidir. Her şeyden önce, sunulan hizmetlerin ve bunun sonucunda ortaya çıkan müşteri yararının açıkça 

belirtilmesi sağlanmalıdır. Piyasa potansiyelinin, sermaye gereksiniminin ve istenen kârlılığın kısa bir 

açıklaması eksik olmamalıdır. Bu bölüm iş planının başlangıcına konulsa da, genellikle son olarak yazılır, 

çünkü genel iş planını özetler ve okuyucunun şirketin belirli güçlü yanlarını ve en önemli başarı faktörlerini 

yakalayabilmesi için temelleri sunar. Bir okuyucunun okuyacağı tek şey olması durumunda, yapmak ya da 

başarmak istediğiniz şeylerin bir özetini vermesi gerekir. 
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İş Tanımı 

İşletme Tanımı, işletmenin kısa bir tanımıdır: ana konsept, işletme büyüklüğü, işletmenin bulunduğu yer ve 

müşterilere hangi ürün veya hizmetlerin verileceği işletmenin kısa bir tanımıdır. Örneğin, çiftçilik yapmak 

istiyorsanız - dikim mevsiminin hangi zamanda ve hangi noktada hasatın yapılacağını belirtmeniz gerekir. 

Ayrıca çiftliğin ne zaman ve nasıl başladığını ve gelecekteki planlarınızdan bahsetmelisiniz. Mümkünse 

aşamaları belirleyin. İş tanımını tamamlamak için son ikna edici bir açıklama, neden kazanan bir iş girişiminiz 

olduğunu düşündüğünüzü ve potansiyel paydaşların işletmenize neden yatırım yapması gerektiğini netleştirir. 
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Yönetim Planı 

Yönetim Planının amacı aşağıdaki sorulara cevap vermektir: 

o İşletmeyi kim yönetiyor? 

o Bu işte başka kim çalışıyor / çalışacak? 

o Çalışanların yılın hangi döneminde işlevleri nelerdir? 

o Anahtar pozisyonlar için hangi becerilere ihtiyaç vardır? 

o Her bireyin nitelikleri nelerdir? Kilit çalışanlar hakkında bilgi veriniz! 

 

Çalışanlara ek olarak: Ağdan bahsedin! 

• İşletmeniz / çiftliğiniz için değerli olabilecek çalışanlarınız 

 dışındaki kişilerle hangi bağlantılarınız var? 

• İlgili herhangi bir kuruluşun veya birliğin parçası mısınız? 
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Pazarlama Planı (1)  

Müşteriler olmadan işiniz mevcut değildir. Pazarlama Planı, müşterinizi veya hedef pazarınızı tanımlamak ve 

ürün, fiyatlandırma, dağıtım ve tanıtım stratejilerinizi müşterilerinizi memnun edecek şekilde uyarlamakla 

ilgilidir. 

 

Aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun: 

 

o Pazarlama: 

• Hedef müşteriler kimlerdir ve neye değer verirler? 

• Kaç potansiyel müşteri var? Ne sıklıkta ve ne kadar satın alacaklar? 

• Pazarın toplam büyüklüğü nedir? Pazar ortaya çıkıyor, büyüyor veya küçülüyor mu? 

o Ürün: 

• Hangi ürün sunulacak ve nasıl benzersiz? 

• Ürün ne kadar sürecek? Müşteriler bu ürünü nasıl kullanacak? Kullanmak için özel bilgi veya hizmete 

ihtiyaçları olacak mı? 

o Yer: 

• Alıcılar ürün / hizmet çiftliğinizi nerede aramalı? 

• Doğru dağıtım kanallarına nasıl erişebilirsiniz? Perakendecilere satış yapmanız mı gerekiyor? 

• Rakipleriniz ne yapar ve bundan nasıl öğrenebilir ve / veya ürününüzü farklı kılabilirsiniz? 16 



Pazarlama Planı (2)  

o Rekabet:  

• Rakipleriniz kimler ve kendinizi rekabet etmek için nasıl konumlandıracaksınız? 

• Yeni katılımcılar olabilir mi? 

• Fiyatlar: 

• Ürün veya hizmetinizi nasıl fiyatlandıracaksınız? 

• Ürün veya hizmetinizin tüketiciye karşı algılanan değeri nedir? 

• Fiyatınız piyasanın algılanan değerine uygun mu? 

• Tanıtım: 

• Alıcılar veya müşterilerle nasıl iletişim kuracaksınız? 

• İyi tanıtım, reklam ve markalama stratejilerinin uygulandığı bir pazarlama stratejiniz var mı? 

• Dağıtım:  

• Ürününüzü nasıl ve ne zaman pazara sunacaksınız? 

• Hangi pazar kanalını kullanacaksınız? 

• Paketleme:  

• Ürünü müşteriye nasıl sunacaksınız? 
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Pazarlama Planı: Fiyatlandırma (1) 

Ürünün Fiyatlandırılması (fiyatının belirlenmesi / ayarlanması) için 8 ana strateji vardır: 
 

1. Rekabetçi fiyatlandırma: 

• Yırtıcı hayvan fiyatlandırması: Bir şirket, rakiplerini pazardan uzaklaştırmak için fiyatını maliyetin altına 

ayarlar; 

• Küçük ölçekli işletmeler için önerilmez. Fiyat savaşları kolayca kazanılmaz. 

2. Maliyet odaklı fiyatlandırma: 

• Üretim, pazarlama ve promosyon dahil olmak üzere maliyetlere ve zamanınız ve yatırımınız için geri 

dönüşe dayanır. 

3. Esnek veya değişken fiyatlandırma: 

• Pazarlık yaparken yaygındır. Fiyatlar bireysel alıcılara, yılın zamanına ve hatta günün saatine göre 

esnektir, ör. aşırı ürünlerden kurtulmak için. 
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Pazarlama Planı: Fiyatlandırma (2) 

4. Penetrasyon veya promosyon fiyatlandırması: 

• Müşteri kazanmak için fiyatın bir süre maliyetlerin altına ayarlanması; 

• Avantajı: rekabeti uzak tutar, ancak para kaybetme riski de vardır. 

5. Üretim hattı fiyatlandırması: 

• Bir ürün grubunu belirli bir fiyat aralığında işaretlemek; 

• Örnek: Ürünlerin “uygun fiyatlı” ve “premium” hatta sınıflandırılması. 

6. Göreceli fiyatlandırma: 

• Fiyatın yukarıda, aşağıda veya mevcut piyasa fiyatından ayarlanması. 

7. Gözden geçirme: 

• Fiyatı uzun vadeli fiyata indirmeden önce maliyetlerden hızlı bir şekilde iyileşmek için yüksek bir 

fiyatla başlayarak; 

• Sadece çok az veya hiç rakip olmadığında mümkündür. 

8. Sözleşme fiyatlandırması: 

• Alıcı ve satıcı arasında uzun vadeli anlaşmalar. 19 



Şans ve Riskler (1)  

Çiftlikler, kontrolleri dışında olan dış fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıyadır. Çiftliklerin konum, aile üyelerinin 

becerileri ve nakit akışı pozisyonu gibi işletmelerinde güçlü ve zayıf yanları da vardır. İşletmenin iç güçlü ve 

zayıf yönleri ile işletmenin dış fırsatları ve tehditleri üzerine bir analiz yapmak, gözden kaçan riskleri ortaya 

çıkarabilir ve beklenmedik şanslar oluşabilir. 

 

Etkili olabilmek için Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler (SWOT)  

analizi, işin çok samimi ve dürüst bir değerlendirmesi olmalıdır. 

 

                            Asla unutmayın: bazı riskler fırsat da olabilir! 
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Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

SWOT 

Fırsatlar Tehditler 



Şans ve Riskler (2)  

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

Bir kişinin veya 

işletmenin 

özellikleri 

Dış Koşullar 

o Kültürel ve Demografik Eğilimler 

o Pazar / Küreselleşme Eğilimleri 

o Girdi Maliyetleri 

o Teknoloji 

o Yönetmelik 

o Hükümet Programları / Siyasi Değişimler 

o Maliye 

o Pazarlama 

o Kâr / Satış 

o Personel 

o Üretim 

o Tesisler   21 



Şans ve Riskler (3)  

o Şu anda hangi üretim seviyeleriniz var veya elde etmek 

istiyorsunuz? 

o Konum doğrudan pazarlama veya toptan pazarlamaya 

borç veriyor mu? 

o Ne kadar araziye sahipsiniz veya erişiminiz var? 

o Hangi makineleriniz ve tesisleriniz var? 

o Yaşları ve durumları nedir? 

o Daha iyi kullanılabilirler mi? 

o Finansal durumunuz nedir? 

o Sahibinin / yöneticinin becerileri nelerdir? 

o Becerileriniz ve kaynaklarınız alternatifleri sınırlıyor mu? 

o Bazı pazarlama ve üretim fırsatları nelerdir? 

o Hangi pazarlama kanalları mümkün? 

o Sizinkini tamamlayabilecek diğer işletmelerle 

ittifaklar kurabilir misiniz? 

o Stratejik planınız şu anda sahip olduğunuzdan 

daha fazla yetkinlik veya kaynak gerektiriyor mu? 

o Çalışanlar hangi becerilere ve yeteneklere sahiptir? 

o İşletmeye hangi aile üyeleri katılacak ve benzersiz 

yetenekleri ve ilgi alanları nelerdir? 

o Yeni nesil yönetim kim olacak? 

o Tarım operasyonunun düzeni üretim verimliliğini 

nasıl etkiler? 

o Örneğin su gibi kaynaklara uygun maliyetli bir 

erişiminiz var mı? 

Kendinize sorun… 
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Şans ve Riskler (4) 

Ve diğerlerine de bakmayı unutmayın! 

• Ne kadar rekabet var? 

• Rakipler kimler? Nerede bulunuyorlar? 

• Ürün türünüz için pazar / talep hepiniz için yeterince büyük mü? 

• Yakın veya uzak gelecekte piyasaya yönelik olarak beklenen herhangi bir değişiklik / gelişme var mı? 

• Rakiplerinizle karşılaştırıldığında güçlü yanlarınız nelerdir? 

• Zayıf yönler nelerdir? Bunların üstesinden gelebilir misiniz? 

• Evet ise, nasıl? 

• Değilse, ürününüzü / hizmetinizi başka bir boşluğa uyacak şekilde uyarlamaya çalışmalısınız mı? Ya da 

riski azaltmak için portföyünüzü çeşitlendirmeli misiniz? 
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İş Stratejisi Geliştirme (1) 

Tüm bilgiler önceki adımlarda toplandıktan sonra, artık çiftliğinizin / işinizin amaçlarına ulaşacak alternatif 

stratejiler geliştirme pozisyonundasınız. Bir İş Stratejisi Geliştirmek, şirketi mevcut durumundan istenen 

pozisyona götürecek bir kursu planlıyor: 

• Güçlü ve zayıf yönleri dış fırsatlar ve tehditlerle eşleştirin; 

• Rakiplerinizden daha iyi neler yapabileceğinize odaklanın; 

• Ana stratejide beklenmedik sorunlar olması durumunda, çiftlik işletmesinin hedeflerine ulaşmaya devam 

edecek alternatif stratejiler hazır bulundurun; 

• Ne tür bir rekabetçi strateji seçerseniz seçin, maliyetleri düşük tutmak önemli bir husustur. 
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İş Stratejisi Geliştirme (2) 

o Gelirleri artırmak; 

o Finansal durumu iyileştirmek (kârlılık, likidite, 

ödeme gücü, kredi ve tahsilat politikaları, vb.); 

o Rekabete ayak uydurun veya uzaklaştırın; 

o Verimliliği artırın; 

o Üstün müşteri hizmetlerini başarmak ve 

sürdürmek; 

o Ortaya çıkan trendlerden yararlanın; 

o Operasyonları iyileştirmek için teknoloji 

kullanımını artırmak; 

o Çalışma ilişkilerini, insan kaynakları geliştirme ve 

eğitimini iyileştirin (personel sorunları: maaş 

idaresi, iş tanımları, faydalar, personel el kitapları, 

vb.); 

o İç iletişimi geliştirin; 

o Distribütör ve / veya tedarikçi ilişkilerini 

geliştirmek; 

o Halkla ilişkileri, reklamları, promosyonları vb. 

Geliştirmek; 

o Ürün ve hizmetleri geliştirmek veya geliştirmek; 

o Fiziksel tesislerden (konum, kapasite, yerleşim, 

park vb.) yararlanın; 

o Sigorta teminatını geliştirmek; 

o Organizasyon yapısından yararlanma veya 

geliştirme; 

o Üst düzey sahiplerin mülkiyeti ve kontrolünün 

düzenli olarak emeklilik ve devredilmesini, genç 

sahiplere veya potansiyel sahiplere devretmesini 

düzenleyin. 

Kilit Sonuç Alanlarının Belirlenmesi (KRA'lar)– kuruluşun büyümek ve gelişmek için başarıya ulaşması 

gereken alanlar - hedeflerin işlenmesini ve önceliklendirilmesini, kaynak tahsisini ve diğer alanlarla 

koordinasyonu kolaylaştırabilir. KRA'lara bazı örnekler: 



İş Stratejisi Değerlendirmesi 

Alternatif stratejiler formüle edildikten ve seçildikten sonra bunların değerlendirilmesi gerekir. 

Dikkate alınması gereken birkaç olası İş Stratejisi Değerlendirme değişkeni ise: 

• Yüksek kalite ve düşük fiyat; 

• Dar ve geniş ürün gamı; 

• Yüksek teknoloji ve düşük teknoloji ürünleri; 

• Yeni / modaya karşı geleneksel ürünler; 

• Özelleştirilmiş ve standart ürünler; 

• Niş pazar ve ana pazar; 

• Daha büyük faydalar ve daha küçük faydalar; 

• Erken ve geç faydalar; 

• Güvenlik ve risk 
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Source: www.pixabay.com 



İş Stratejisi Uygulaması 

Basitçe ifade etmek gerekirse, İş Stratejisi Uygulaması, hedeflere ulaşmak için planları ve stratejileri eyleme 

geçiren süreçtir. Bunu yaparken, aşağıdaki adımları eklemeniz önerilir: 

• Yöneticileri veya diğer kilit çalışanları, aynı zamanda yeni stratejik kurs oluşturma ve uygulamada yer alan 

“normal” çalışanları alın; 

• İnsanların ne yapmaları gerektiğini ve nedenini anlamalarını sağlamak için seçilen stratejiyi örgütsel 

eyleme dönüştürün; 

• Strateji teşvik edici politikalar oluşturun; 

• Son olarak, stratejinizi izleyin ve uyarlayın. Yılda en az bir kez, hem dış hem de rekabet ortamlarınızdaki 

ve iç ortamınızdaki değişikliklere karşı kontrol etmek için stratejinizi gözden geçirmelisiniz. 
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İş dünyasında asla değişmeyen bir şey varsa, bu da değişimdir! 
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