
 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİRKET 
GÜVENLİK 
STRATEJİSİ 

BELGESİ NASIL 
HAZIRLANIR? 

                  

Av. GÜNGÖR HATEMOĞLU 

Farazi Şirket 
Örneği 

Üzerinden 
İnceleme 



2 

 

İÇİNDEKİLER 

 
1. GİRİŞ 

 
2. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 

 
3. GENEL DEĞERLENDİRME 

 
a. ULUSLARARASI – ULUSAL ORTAM 

 
b. ŞİRKETİN DURUMU 

 
c. GÜVENLİK ANLAYIŞI 

 
4. HEDEF 

 
5. TEHDİT VE RİSKLER 

 
6. PRENSİPLER 

 
7. GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ SONUÇ BÖLÜMÜ 

 
8.  SONUÇ 

 
KAYNAKÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

GİRİŞ 
 
Her ne kadar güvenlik göreceli ve esası tartışılan bir kavram olsa da, güvenlik kavramına 
ilişkin inceleme ve değerlendirmeler daha çok devletler üzerinden yapılmaktadır. (Cebeci, 
2007, s.34) Bu hususta; güvenlik kavramının içerisinde barındırdığı varoluşsalcılık ve 
mevcudiyeti devam ettirme olgularının daha geniş bir yelpaze ile ele alınması mümkün 
olduğu halde, bu geniş açılım potansiyeli olan kavramın hakkının tam anlamıyla verilmediği 
eleştirisi gündeme gelebilecektir. 
 
Soğuk Savaş öncesi dönemde daha çok askeri boyutu ile ele alınan güvenlik kavramı Soğuk 
Savaş sonrası dönemde sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel, çevresel gibi farklı açılardan da 
incelenmeye başlanmıştır.  (Küçükşahin, 2007, s.43) “ Soğuk Savaş ” döneminin ismi dahi, 
bu durumun sebepleri hakkında ciddi ipuçları vermektedir. Gerçekten de bu dönemde sıcak 
çatışmalar ve doğrudan askeri müdahaleler yerine ülkelerin daha farklı cephelerden ve daha 
farklı araçlarla birbirleri ile çekiştikleri görülmektedir. Bu döneme kadar “ savaş ” kelimesi 
denince akla ilk gelen kavramların başında “ silahlı müdahale ”, “ askeri operasyon ”, “ işgal ” 
vb. bulunmakta iken, Soğuk Savaş, dönemin tanıklarına ve daha sonra gelen kuşaklara 
göstermiştir ki; savaşlar askeri güç dışında başka araçlarla da yapılabilmektedir.  
 
Soğuk Savaş dönemi boyunca bu yeni mücadale araçlarının dünya tarihinde kısa süreli 
ziyaretçiler olmayacağı, varlıklarını daha uzun yıllar ve şekil değiştirerek; hatta kendilerini 
geliştirerek sürdüreceklerine dair düşünceler şekillenmiştir. Bu düşünce sahiplerinin haklı 
çıktıkları günümüz dünyasında, güvenlik kavramı da kuşkusuz bu değişimden nasibini 
almıştır; almaktadır ve almaya devam edecektir. 
 
Güvenlik kavramının kapsamı genişlemiş ve esası tartışılmakta olsa da, bu makalenin 
kaleme alınışı sırasında güvenlikten ne anlaşıldığı ile ilgili olarak aydınlatıcı olması 
bakımından, güvenliğe dair şu tanımdan faydalanılabilir: 
 
“ Güvenlik, belirlenmiş hedefe ulaşılmasını güçleştiren risk ve tehditlerin ortaya konulması, 
belirlenen risklerin yönetilmesi, tehditlere karşı güç geliştirilmesi ve tebdir alınması sistemidir. 
“ (Küçükşahin, 2007, s.45) 
 
Bu hususta devreye giren hedef, risk ve tehdit kavramları, güvenliğin olmazsa olmazlarıdır 
denilebilir. Güvenlik kavramı tehdit ve risk kavramları ile birlikte ele alınmaktayken strateji 
kavramı da büyük ölçüde güvenlik kavramı ile birlikte değerlendirilmektedir. (Dedeoğlu, 2003, 
s.56) Hedef, risk ve tehdit kavramları aşağıda ilgili başlıklar altında incelenektir. 
 
Uzun vadeli bir hedefe doğru ilerlerken – kendi varlığını sürdürme ve geliştirme amacı da 
dahil olmak üzere - karşılaşılacak risk ve tehditlere karşı sergilenmesi gereken davranış, 
takip edilmesi planlanan yol, strateji olarak tanımlanabilir.  Yaşar Hacısalihoğlu’ nun 
stratejinin bileşenleri olarak belirttiği hususlar güç, hedef, zaman, mekan ve yöntemdir. 
(Hacısalihoğlu, 2007-2008) 
 
Güvenlik strateji belgesinin hazırlanması sürecinin şirket açısından ele anıması, bu 
makalenin konusunu oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilenler ışığında, bu makalenin amacı, 
güvenlik kavramının genişleyen perspektifinin strateji üzerindeki yansımalarının “ şirket ” 
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açısından incelenmesine bir örnek teşkil etmektir. Makalenin ana argümanı, güvenlik strateji 
belgelerinin şirketler açısından da ele alınabileceği ve bu hususun güvenlik kavramının 
genişleyen açılımı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğidir. 
 
Bu çerçevede öncelikle farazi bir şirket kurgulanacaktır. Farazi şirkete dair genel 
bilgilendirmenin ardından farazi şirketin faaliyet göstermekte olduğu sektör ile ilgili reel bilgiler 
çerçevesinde; farazi şirketten yola çıkmak suretiyle ancak daha üst – genel – çıkarımlara 
ulaşma amacıyla; bir şirketin güvenlik strateji belgesinde nelerin yer alması gerektiği, 
güvenlik strateji belgesinin nasıl hazırlanması gerektiği konuları ele alınacaktır. 
 

2. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 
 
ABC Otomotiv A.Ş. ( Bundan sonra kısaca “ şirket ” veya “ farazi şirket ” olarak anılacaktır. ) 
2007 yılında kurulan ve merkezi Bursa’ da bulunan bir şirkettir. Şirketin genel yapısına dair 
sayısal bilgiler aşağıdadır: 
 

• Personel Sayısı : 25 mühendis, 85 teknik personel, 800 işçi 
• Ortak Sayısı  : 8 ortak 
• Şirket Sermayesi : 300.000.000 YTL ( Üç yüz milyon YTL ) 

 
Şirketin faaliyet alanı otomotiv sektörü olup temel çalışma alanları aşağıdaki şekilde 
gösterildiği gibidir: 
 

 

 

Yukarıda belirtilen çalışma alanlarına ait genel bir bilgilendirme yapılacak olursa; 
 
 
Tasarım; otomobil üretim sürecine en baştan müdahil olmayı gerektirmektedir. Tasarım 
aşamasında Ar-Ge ( Araştırma – Geliştirme ) yeteneği yüksek birimlerin kurulması; bu 
doğrultuda nitelikli personel bulundurulması, donanımsal yeterliliğin sağlanması; hayati önem 
taşımaktadır. 

ABC 
OTOMOTİV 

A.Ş. 

 

TASARIM 

 

ÜRETİM 

 

SATIŞ 

 

SATIŞ SONRASI 
DESTEK 
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Üretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gereken maliyetler, şirket sermayesinin önemli bir 
bölümünün yönlendirileceği alanların başında gelmektedir. Bu hususta oluşturulacak makine 
parkı ve özellikle park içerisindeki istasyonlarda yapılandırılacak olan kontrol noktaları 
yüksek maliyetler getirmektedir. 
 
Satış aşamasının başarılı olarak gerçekleştirilmesi için, ilk etapta geniş bir satış ağının 
oluşturulması ve reklamasyon faaliyetlerinin yerine getirilmesi önemlidir. 
 
Satış sonrası destek hizmetinin verilmesi için kuşkusuz öncelikle ilgili birimlerin kurulması, 
ardından birimlerin sağlıklı bir biçimde işleyişlerinin sağlanması, denetim mekanizmalarının 
oluşturulması gerekmektedir. 
 
Yukarıdaki faaliyet alanlarının her biri gereken özen gösterilerek şekillendirilse ve yürütülse 
dahi, şirketin tüm bu aşamalara geçmeden önce belirlenmesi gereken hususlar olduğuna 
şüphe yoktur. Ortakları kuruluşa götüren amaç ve beklentiler çerçevesinde şirketin 
vizyonunun ortaya konulması gerekmektedir. Bu hususlara aşağıda değinilecektir. 
 

3. GENEL DEĞERLENDİRME 
 
Oluşturulacak güvenlik strateji belgesinde öncelikle genel bir değerlendirme yapılmalıdır. 
Yapılacak genel değerlendirme iki amaca hizmet etmelidir: 
 

• Şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin genel - bilgi verici nitelikte olmalıdır. 
• Şirketin neden bir güvenlik strateji belgesine ihtiyaç duyduğu hususunda aydınlatıcı 

olmalıdır. 
 
Şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin genel bir bilgilendirme - değerlendirme yapılması, 
şirketin güvenlik stratejisinin temel yapı taşlarının ve kullanılan kavramların daha net 
anlaşılmasını sağlayacaktır. 
 
Yukarıdaki amaç dahilinde, bu makalede kurgulanmış farazi şirketin güvenlik strateji belgesi 
için öncelikle, şirketin faaliyet göstermekte olduğu otomotiv sektörüne ilişkin olarak 
bilgilendirme yapılması gerekmektedir: 
 

• Otomotiv sanayi demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi sanayinin temel dalları olarak 
sayılabilecek sektörlerdeki en büyük alıcılardan biridir. Otomotiv sanayi, alıcısı olduğu 
bu sektörlere aynı zamanda liderlik de etmektedir; zira bu sektör ürünlerini bünyesine 
dahil edip kullanırken teknolojik yenilikler yaratmaktadır.  

• Otomotiv sanayinin tedarik ettiği motorlu araçlar ulaştırma başta olmak üzere inşaat, 
seyahat turizmi ve tarım sektörlerinde kullanılmaktadır. 

• Önemli sanayi dalları ile arasındaki bu sıkı ilişki sebebiyle otomotiv sanayinin gelişmiş 
ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak kabul edildiği belirtilmektedir. (Dikmen, 2006, 
s.1) Otomotiv sektörü bu özellikleri ile birlikte aynı zamanda birçok sektördeki 
modernleşme çabalarının da tetikleyicisi konumundadır. (İ. Yılmaz Aslan, Erol 
Katırcıoğlu, Fevzi Toksoy, Ali Ilıcak, Şahin Ardıyok, Rıfat Bilgel, 2006, s. 5) 
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• Son derece karmaşık bir teknoloji gereksinimi olan otomotiv sanayi temel mühendislik 
alanlarını içerir; bu yönüyle çoklu – disipliner bir özellik göstermektedir. 

• Otomotiv sanayide yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında müşteri 
kitlesinin edinilmesi ve edinilen müşteri kitlesinin korunmasında teknolojik gelişmelerin 
katkısı büyüktür. Bu sebeple ve rakiplerinin gerisinde kalmamak için otomotiv 
sanayide faaliyet gösteren şirketlerin tamamına yakını Ar-Ge çalışmaları üzerinde 
ciddiyetle durmaktadır. 

• Otomotiv sanayi ilişki içerisinde olduğu sanayi sektörlerinde de istihdam 
yaratmaktadır. 

• Savunma sanayinin geliştirilmesinde otomotiv sanayinin ciddi katkısı bulunmaktadır. 
Binlerce parçadan oluşan motorlu araçların üretimi için birçok yan sanayi ürününe 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede otomotiv sanayi, sanayi sektörleri arasında kendi 
yan sanayisini belki de en çok besleyen ve geliştiren daldır. Otomotiv sanayisi 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin barış zamanında olası savaşlara karşı – dolaylı 
olarak - tedbir aldıkları söylenebilir. Örneğin otomobil üreten bir fabrika sahip olduğu 
teknoloji ile savaş zamanı gerekli iyileştirmeler – özellikle kalıp hazırlanması – 
gerçekleştirilirse; orta vadede tank üretebilir bir konuma gelebilecektir. II. Dünya 
Savaşı sırasında faaliyet gösteren bazı Alman otomotiv sanayi şirketleri bu duruma 
örnek olarak verilebilir. 

 
Yukarıda belirtilen özellikleri nedeniyle temel sanayi kalkındırıcısı otomotiv sanayi sadece 
sanayicilerin değil, aynı zamanda hükümetlerin de ilgi alanı içerisindedir. 
 
Farazi şirketin faaliyet göstermekte olduğu sektöre ilişkin yapılan genel değerlendirme 
sonucunda, şirketin neden bir güvenlik strateji belgesine ihtiyaç duyduğu hususunda daha 
sağlıklı ve sağlam temellere dayalı bir yorum yapılabilecektir. Bu çerçevede; otomotiv 
sanayinin ülke sanayisi bakımından sahip olduğu önem, sektörde kullanılan teknoloji ve 
sektördeki yoğun rekabet faktörleri göz önüne alındığında, bu sektörde faaliyet gösteren 
şirketlerin varlıklarını sürdürebilmek ve geliştirebilmek için sadece kısa vadeli hedefler 
belirlemelerinin yeterli olmayacağı görülmektedir. Zira şirketlerin ayrıntılı olarak ele almaları 
ve elde edilen veriler doğrultusunda hareket etmeleri gereken birçok husus bulunmaktadır. 
 
Genel değerlendirme ile ilgili belirttiklerimiz, kurgulanan farazi şirketle sınırlı değildir. 
Şirketlerin güvenlik stratejilerini belirlerken faaliyet gösterdikleri sektör hakkında genel bir 
değerlendirme yapılması, incelenen şirketin güvenlik strateji belgesine neden sahip olması 
gerektiği, belgenin içerisinde nelerin bulunması gerektiği ile ilgili görüşlerin oluşturulması 
bakımından son derece önemlidir. 
 

a. ULUSLARARASI – ULUSAL ORTAM 
 
Şirketin güvenlik strateji belgesinin oluşturulması aşamasında yapılan genel 
değerlendirmenin ardından uluslararası ortamın sektörel açıdan analiz edilmesi 
gerekmektedir.  
 
Güvenlik strateji belgesi oluşturulacak şirketin halihazırda sadece ulusal pazarda etkinlik 
gösterme amacında olması, uluslararası pazara açılma gibi bir hedefinin bulunmaması 
durumunda da, uluslararası ortamın incelenmesi gerekmektedir. Hedef Pazar olarak ülke 
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içini belirleyen bir şirketin uzun vadede uluslararası pazara açılması gündeme gelebileceği 
gibi, ulusal pazarda faaliyet gösterirken dahi uluslararası pazarın ülke pazarına etkilerini 
yeterince analiz edemeyen şirketin ulusal pazarda da başarı şansı azalacaktır. Farazi şirket 
örneğimizden yola çıkarak otomotiv sektörünün uluslararası konumu aşağıda incelenmiştir: 
 
Dünya otomotiv sektörü incelendiğinde, şirket sayılarında ciddi bir azalma olduğu 
görülmektedir. Bu durumun temel sebebi, şirketlerin, teknolojik gelişmeyle paralel olarak 
yoğunlaşma içerisinde girmiş olmalarıdır. 
 
Özellikle Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin birleşme, devir alma, ortaklık 
meydana getirme ve yoğunlaşma çabasının sebebi rekabet edilebilirliği sürdürmektir. 
Şirketlerin gerçekleştirdikleri bu birleşme vb. faaliyetler küreselleşmeyi güçlendirmektedir. 
Bölgesel pazarını büyüten ve birleşmenin verdiği güçle diğer pazarlara girme yeteneği 
kazanan şirketler bu yönde politikalar izlemektedirler. Bu durumda şirketlerin sonradan giriş 
yaptığı piyasada daha önceden faaliyet göstermekte olan gerek büyük gerek orta/ küçük 
ölçekli diğer firmalar yeni rakiplerle karşı kalmaktadırlar. 
 
Yoğunlaşmayı gerektiren sebeplerin başında teknik nedenler gelmektedir. Şirketler sahip 
oldukları ve / veya geliştirdikleri tasarım, üretim yöntemlerini fikri mülkiyet hakları ( patent, 
faydalı model, tasarım… ) ile korumaya çalışmaktadırlar. Ancak şirketler zamanla fikri 
mülkiyet haklarının güvenilir işletmelerle paylaşılması yoluyla büyüme politikası gütmeye 
başlamışlardır. Bu politikanın temelinde teknolojinin uygulanmasında sinerji yaratılarak 
karşılıklı etkileşim dahilinde daha verimli sonuçlara ulaşma arzusu yatmaktadır ve bu husus 
merkezi yönetim ile gerçekleşebilecektir. 
 
Yoğunlaşmanın diğer amaçları aşağıdaki gibidir: 
 

• Aracın tasarım, üretim, paketleme, nakliye, reklamasyon, pazarlama, sigortalama, 
satış sonrası desteğin sağlanması aşamalarının bütünlük içerisinde ele alınması, 

• Karın ve riskin aynı grup içerisinde paylaşılması, 
• Finansmanın sağlanmasında rahatlık, 
• Uluslararası alana sistematik ve güçlü bir şekilde açılma, 
• Güçlü şirketlerle rekabet edebilme, 
• Vergi indirimlerinden yararlanma. (Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu, 2005, 

s. 1022) 
 
Küreselleşmenin etkisiyle otomotiv sanayi de gelişmiş ülkelerden diğer ülkelere transfer 
olmuştur. Bu hususta aşağıdaki faktörlerin etkisinden söz edilmektedir: 
 

• İç pazarın doyması, 
• Düşük maliyetler, 
• Üretim girdilerinin maliyetlerindeki düşüşler, 
• Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan destek ve teşvikler. 

 
Küreselleşmenin otomotiv sektörüne etkileri doğal olarak kendisini en çok rekabet alanında 
hissettirmektedir. Gerçekten küreselleşmenin etkisiyle rekabet artmakta ve pazarların 
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sınırları ortadan kalktığı için kalıcı olabilmek her geçen gün güçleşmektedir. Günümüzde 
Türkiye büyük otomotiv üreticilerinin yatırım yaptıkları, uluslararası markaların tamamına 
yakının rekabet ettiği büyük bir Pazar halini almıştır. (Dikmen, 2006, s.2) 
 
Ulusal ve uluslararası otomotiv sektörünün şekillenmesinde etkili olan diğer bir faktör 
terördür. Gerçekten de yatırımcıların kararlarını etkileyen terör, varlık gösterdiği bölgelerde 
sanayinin gelişmesinin önünde ciddi bir engel olarak kendini göstermektedir. Terör sebebiyle 
daha ucuz işgücü elde edebileceği, rekabet olgusunun henüz ciddi bir gelişme göstermediği, 
ulaşım açısından elverişli birçok bölgeye yatırım yapamayan otomotiv sanayi yatırımcıları bu 
bölgelere – risk ve tehditlere rağmen - yatırım yapsalar dahi yatırımlarının geleceği tehlikeye 
girmektedir. Terör olgusunun otomotiv sektörüne diğer bir etkisi de, hükümetin terör 
sorunlarına odaklanması sebebiyle sanayi alanında alınması gereken önlemlerin geri plana 
atılabilmesidir. 

Enerji açısından bakacak olursak, otomotiv sanayi ürünlerinin petrol vb. fosil enerjiye bağımlı 
olduğu bilinmektedir. Mevcut kanıtlanmış rezerv miktarları doğrultusunda üretim hızının 2005 
yılı değerleri itibariyle sabit kalması durumunda petrolün ömrü yaklaşık 40 yıl olarak 
belirtilmektedir.  (Pamir, 2006, s.14), (Çağdaş Acar, Çiğdem Metin, Sevtaç Bülbül, Mahmut 
Parlaktuna, Fevzi Gümrah, 2007, s.43) Yeni rezervlerin de hesaba katılmasıyla birlikte bu 
süre 70 yıla çıkabilecektir. (Saygın, 2007-2008) Otomotiv sektöründe fosil yakıtlara olan 
bağımlığın azaltılması için çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çerçevede otomotiv sanayi 
motor ve yanma teknolojilerinde gerçekleştirdiği teknolojik gelişmelerle araçların yakıt 
tüketiminde ciddi azalmalar sağlamıştır. Alternatif enerji kaynakları arasında belki en umut 
vadedici olan hidrojenin kullanılmaya başlası için ise uzun bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Yıllık kalkınma hızı %10’ un altına düşmeyen ve hızla ekonomisi gelişen Çin, otomotiv 
sektöründe de ilerleme kaydetmektedir. Çin yapımı otomobiller ünlü markaların modellerine 
ciddi ölçülerde benzemekle birlikte fiyatları benzerlerinin oldukça altındadır. Ayrıca özgün 
model geliştirme konusunda da Çin otomotiv sanayi gelişme göstermektedir.  Üretimde 
gelecek 5 yıl çerisinde 9 milyon adet üretim hedefleyen Çin’ in bu hedefi açıkça küresel 
pazarda söz sahibi olma isteğinin bir yansımasıdır. 2006 yılında Türkiye’ deki ilk bayilik 
anlaşmasını imzalayan Çin’ in hem uluslararası pazarda hem de Türkiye pazarında rekabeti 
artırıcı bir etken olacağına şüphe yoktur. 
 

b. ŞİRKETİN DURUMU 
 
Uluslararası ve ulusal ortamın çerçevesi belirlendikten sonra güvenlik strateji belgesi 
oluşturulacak şirketin bu ortamlar içerisindeki konumunun, sahip olduğu güç odakları 
incelenmek suretiyle ele alınması yerinde olacaktır. Bu hususun yerine getirilmemesi veya 
eksik yerine getirilmesi durumunda, şirket için geçerli risk ve tehditlerin belirlenmesi 
aşamasında hatalara düşülmesi olasıdır. Bu olasılığın gerçekleşmesi durumunda da şirket 
engellerle başa çıkmak için elindeki potansiyelin farkında olmayacaktır. 
  
Gerçekten de güç belirlemesi risk ve tehditleri ortadan kaldırma yeteneği ile ilişkilidir. Şirketin 
hedefine / hedeflerine ulaşmaya çalışması aşamasında karşısına çıkan / çıkacak engellerin 
risk veya tehdit oldukları konusunda bir karara varılırken öncelikle şirketin sahip olduğu güç 
doğru olarak belirlenmelidir. Bu açıdan bakıldığında, şirketin sahip olduğu gücü tespit 
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etmesinin Sokrates’ in önemini vurguladığı “ kendini tanı ” tavsiyesi ile paralel bir davranış 
olduğu söylenebilir.  
 
Devletler gibi şirketler açısından da güç kavramı ele alındığında askeri boyutun yanında 
ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açılardan değerlendirme yapılması gerekmektedir. 
Belirtilen hususların şirketlerde hangi kıstaslara göre değerlendirilmesi gerektiği aşağıda 
belirtilmiştir. Ancak ifade etmek gerekir ki devletlerde olduğu gibi bu hususlar birbirlerinden 
ayrı düşünülmemeli, aralarındaki ilişki göz ardı edilmemelidir.  
 

• Ekonomik açıdan şirketin kayıtlı öz sermayesi, maddi ve manevi mal varlığı 
değerlendirilmek suretiyle inceleme yapılması gerekmektedir. 

• Sosyal açıdan şirketin piyasadaki bilinirliğini, bu bilinirliğin uyandırdığı ( olumlu – 
olumsuz ) izlenimler bütünü ve bu izlenimlerin piyasadaki etkisi değerlendirilecektir. 

• Yaşam biçimi olarak da tanımlanabilecek kültüre ilişkin incelemenin şirket 
çalışanlarının davranışları, şirketin piyasadaki duruşu ve çalışma sistemi açılarından 
ele alınması gerekmektedir. 

• Çevresel inceleme şirketin fabrika, ofis, şube vb. işyerlerinin fiziki çevresi,  bu 
çevrenin şirketin çalışma şartlarına etkisi ile birlikte piyasa koşulları gibi değerlerin 
analizi sonucunda elde edilen verilerle gerçekleştirilecektir. 

 
Yukarıda, Şirket Hakkında Genel Bilgilendirme başlığı altında ele alındığı üzere, işbu 
makalede kurgulanmış olan farazi şirket 2007 yılında kurulmuştur ve şirkete ait sayısal 
bilgiler ilgili başlık altında gösterildiği gibidir. 
 
Küreselleşmenin de etkisiyle yeni kurulmuş olan şirket yerli / yabancı birçok şirketle ciddi bir 
rekabet içerisinde bulunmaktadır ve henüz yeni kurulmuş bir şirket olarak farazi şirketin 
henüz güç geliştirme döneminde olduğunun söylenmesi hatalı olmayacaktır. Ancak kuşkusuz 
şirketin mevcut belirli bir gücü bulunmaktadır ve sağlıklı büyüme / güç geliştirme için de 
mevcut gücün tespiti son derece önemlidir. 
 

c. GÜVENLİK ANLAYIŞI 
 
Her ne kadar yukarıda belirttiğimiz gibi güvenlik esası tartışılan bir kavram olsa da, 
güvenliğin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin olarak çeşitli teoriler geliştirilmiştir.  
Güvenlik strateji belgesi ele alınırken hangi güvenlik anlayışının benimsendiğinin belirlenmesi 
devletler açısından son derece önemlidir. Bu husus şirket için hazırlanan güvenlik strateji 
belgesi için de son derece önemlidir. Zira bu husus üzerinde durulmadığı takdirde izlenecek 
stratejinin hangi kıstaslara göre belirleneceği, hangi düşünce ve varsayımlar üzerinde 
yükseleceği hususları karanlıkta kalacaktır. 
 
Şüphesiz her şirketin güvenlik anlayışı da kendi yapısı ve içerisinde bulunduğu sektörün 
yapısına göre şekillenecektir. Şirketlerin karşılıklı öznel bir yapı içerisinde var oldukları ve 
mevcudiyetlerini sürdürdükleri düşüncesi ile, Sosyal Yapılandırmacılık ve bu çerçevede 
Kopenhag Ekolü’ nün bu yapıya en uygun düşen yaklaşım olduğu söylenebilir. Pazar ve 
piyasalar da birbirleri ile sıkı bir etkileşim içerisinde bulunmaktadırlar. Bu çerçevede Pazar ve 
piyasaların birbirlerini tetikledikleri, karşılıklı olarak ortaya çıktıkları düşünülmektedir. 
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Şirketlerin içerisinde bulunduğu Pazar ortamı ve rekabet olgusu göz önüne alındığında ve 
kar amaçlı şirketlerin aralarında çıkar çatışmasının bulunmasından yola çıkarak realist 
yaklaşımın da yansımasından bahsedilebilir. 
 
Bu çerçevede piyasa koşullarından dolayı realizmin etkilerinden bahsedilebilirse de, yukarıda 
belirttiğimiz gerekçelerle, şirket için güvenlik strateji belgesi oluşturulurken Sosyal 
Yapılandırmacı teorinin ışığında hareket edilmesi gerektiği düşünülmektedir.   
 

4. HEDEF 
 
Güvenlik strateji belgesi oluşturulurken en çok ve en büyük hassasiyetle üzerinde durulması 
gereken bölümün hedef tespiti olduğunu söylemek mümkündür. 
 
Hedefini / hedeflerini doğru tespit edememiş bir şirket tıpkı pusulasız, hangi yöne gittiğini 
bilmeyen bir gemiye benzeyecektir. Zira hedef, şirket stratejisinin hangi yöne doğru 
çizileceğini belirlemektedir. 
 
Gerek devlet gerek şirket için hazırlanacak olan güvenlik stratejisi belgelerine esas olacak 
husus, şirketin hedefleri olacaktır. Şirketin hedeflerini belirleme aşamasında ise, tek bir hedef 
belirlemekten ziyade bir üst / ana hedef altında dallanan alt hedefler belirlemek yoluna 
gidilmelidir. Belirlenen ana hedef şirketin en genel amacı doğrultusunda şekillenecektir. 
 
Örneğin farazi şirketin ana hedefi aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 
 

• Hızlı ve kârlı büyüme ile öncelikle ulusal alanda ve daha sonra uluslararası alanda 
sektörün lider şirketlerinden biri olmak 
 

Görüldüğü üzere, ana hedef diğer alt hedeflere genel çerçeve oluşturacak ve onları peşinden 
sürükleyecek şekilde belirlenmiştir. Ana hedefle uyum içerisinde olan alt hedefler ise şöyledir: 
 

• Üretimde kalitenin artırılması, hedef kitle ile – orta sınıf, lüks sınıf, arazi sınıfı araç 
ihtiyaç sahipleri vb. – hedef kitle için uygun olan fiyat uyumluluğunun sağlanması, 

• Servis – satış sonrası destek ağının genişletilmesi 
• Yeni model geliştirme - tasarımda özgünlüğün gerçekleştirilmesi, 
• Reklamasyon faaliyetlerinin firmanın ülke çapında bilinirliğini artırma doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi. 
 
Kuşkusuz sektördeki yerel ve yabancı diğer şirketlere karşı rekabet şansını artıracak başka 
alt hedefler de belirlenebilecektir. Bu hedefler belirlenirken şirketin gücünün göz ardı edilmesi 
çok ciddi hatalara sebep olabilecektir. Bu çerçevede hedeflere ulaşmak için gerekli bütçeyi 
ortaya serecek maliyet analizlerinin gerçekleştirilmesi de önem kazanmaktadır. Yapılan 
maliyet analizleri şirketin gücü ile birlikte değerlendirildiğinde şirket için altından kalkılması 
güç bir maliyet tablosu çıkarsa, hedeflerin eldeki güç doğru tespit edilemeden belirlenmiş 
olduğu ortaya çıkacaktır. Bu takdirde sistem geriye doğru taranmalı, hangi aşama / 
aşamalarda ortaya çıkan sorunun bu sonucu yarattığı tespit edilmeye çalışılmalıdır. Bu 
tarama ve hata tespit sürecine girmemek için baştan itibaren yüksek özen gösterilmesi 
şarttır.  
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Hedef tespiti hususunda şirketin faaliyet göstermekte olduğu sektörün durumuna hakimiyet 
de hayati öneme sahiptir. Aksi takdirde hangi şartlar altında ve kimlerle rekabet içerisinde 
olunduğu hususu havada kalacak, dolayısıyla “ neye göre ” hedef belirleneceği sorusunun 
cevabı da belirsiz olacaktır. Yukarıda işlenen “ Ulusal ve Uluslararası Ortam ” ve “ Şirketin 
Durumu ” başlıklarının önemi hedef belirleme aşamasında kendisini bir kez daha 
hissettirecektir. 
 
Yukarıda belirtilenler şirketin genel ve alt hedefleri ile ilgili olmakla birlikte belirlenen hedefe 
ulaşmak için bir güvenlik stratejisi oluşturması gerekmektedir. Aksi takdirde sektörel hedefe 
ne şekilde ulaşılacağı hususu havada kalacaktır. Bu çerçevede, farazi şirket için 
oluşturulacak güvenlik stratejisinin ana hedefi; “ hızlı ve karlı büyüme ana hedefi ve diğer alt 
hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek risk ve tehditleri tespit etmek ( bu çerçevede kapsamlı 
sektör araştırmalarının gerçekleştirilmesi ), riskleri yönetmek, tehditlere karşı etkin 
mekanizma geliştirmek ” olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere güvenlik stratejisi, şirketin 
ana hedefine ulaşılmasını sağlama amacını gütmektedir. 
 

5. TEHDİT VE RİSKLER 
 

Güvenlik kavramının risk ve tehditlerden ayrı düşünülemeyeceğini yukarıda belirtmiştik. 
Gerçekten güvende olma ihtiyacını ortaya çıkaran kavramların risk ve tehdit olduklarını 
söylemek yanlış olmayacaktır. Zira ortada risk ve tehdit mevcudiyeti veya ihtimali olmazsa 
kişinin güvenliği için endişelenmesine gerek kalmayacaktır. Kişinin güvenliği ise, risk ve 
tehditlerle doğru orantılı olarak tehlikede olacaktır. Bu çerçevede risk ve tehditlerin ortaya 
konulmasının güvenlik konseptinin belirlenmesinde ne kadar önemli olduğu ortadadır. 
  
Şirket için risk ve tehditlerin belirlenmesinde öncelikli olarak dikkate alınması gereken husus, 
şirketin gücü olacaktır. Zira risk ve tehditlerin güçten bağımsız olarak belirlenmesi mümkün 
değildir. Belirlenen hedefe ulaşma yolunda karşımıza çıkan engellerden yönetebileceklerimiz, 
risk, yönetemeyeceklerimiz tehdit olarak adlandırılabilir. Yönetme / yönetememe hususları da 
kuşkusuz gücümüze bağlıdır. Risk ve tehditler belirlendikten sonra gücümüzle orantılı olarak 
riskleri yönetme, tehditlere karşı ise tedbir almamız gerecektir. (Küçükşahin, 2007, s.46) 

 
Bu çerçevede otomotiv sektöründe faaliyet gösteren farazi şirket için risk ve tehdit belirleme 
yoluna gidersek; otomotiv sektöründeki en büyük tehdidin makro ekonomideki istikrarsızlık 
olduğu söylenebilir. İstikrarsızlık ortamı, sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engeldir. 
 
Kontrol edilemez ve sınır tanımaz küreselleşme de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
şirketler için ciddi bir tehdittir. Küreselleşme sayesinde başka ülke pazarlarına kolayca 
girebilen ve faaliyet gösterebilen büyük firmalar ekonomik güçlerinin verdiği avantajla 
müşterileri kendilerine çekmek için cazip kampanyalar yürütmekte, yarattıkları markaların 
semerelerinden sonuna kadar yararlanmaktadırlar. Farazi şirketin henüz yeni kurulmuş 
olduğu göz önüne alındığında, özellikle kendi markasının müşterilerin aklında kalıcılığını ve 
güvenilirliğini sağlayana kadar büyük çaba göstermek zorunda olduğu açıktır. 
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Diğer bir tehdit ise potansiyel talebin, reel talep haline dönüşmesini engelleyen yüksek 
vergilerdir. Otomotiv sektörüne yönelik yüksek vergilendirme, rekabet gücünü 
zayıflatmaktadır. (Dikmen, 2006, s.3) 

Otomotiv sektöründe enerji konusundaki fosil yakıt bağımlılığına yukarıda uluslararası – 
ulusal ortam başlığı altında değinmiştik. Fosil yakıtlara ve doğal olarak en başta petrole olan 
bu bağımlılık, petrol sektöründeki çalkantılardan otomotiv sektörünün ilk sıralarda 
etkilenmesine sebep olmaktadır. Petrol yataklarının bulunduğu ve/veya petrol üretiminin 
gerçekleştirildiği bölgelerde devam eden siyasi tartışmalar ve diğer birçok faktör petrol 
fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır. Ülkemizin jeopolitik yapısı doğrultusunda zengin 
petrol yatakları sahibi ülkelere olan komşuluğu, farazi şirket için tabloyu daha hassas hale 
getirmektedir. Uluslararası alanda aktör olduğu tartışmasız ve petrol fiyatlarını etkilemede rol 
oynayan birtakım büyük uluslararası şirketlerin aksine  henüz yeni kurulmuş olan farazi şirket 
için petrol fiyatlarındaki artış ve fosil yakıt bağımlığına henüz sağlam bir çözüm bulunamamış 
olması, tehdit olarak kabul edilmelidir. 

Varlık gösterdiği bölgelerdeki sanayiye büyük sekte vuran terör olaylarının şirket tarafından 
kontrol edilemezliği karşısında, terörün – ilgili bölgeler için geçerli olmak üzere - farazi şirket 
için tehdit olduğu söylenebilir.  Ancak terör olaylarının yaşandığı bölgelere yatırım yapmak 
veya yapmamak konusunda seçim hakkına sahip olan şirket bu bölgelerden uzak kalmayı 
seçerse, terörün şirket için bir risk olduğu düşünülebilecektir. Bu belirlemede stratejinin 
bileşenlerinden olan güç ve mekan olgularının aralarındaki ilişkinin ön plan plana çıktığı 
görülmektedir. 

Risklere örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir: 

• Haksız rekabet 
• Bilgilerin gizliliğin sağlanamaması 

 
Haksız rekabet şirketin doğru kararları alması durumunda sonuçlarını ortadan kaldırabileceği 
bir husus olduğu için tehdit değil, risktir. Piyasadaki rakiplerin faaliyetlerinin sıkı takibi, haksız 
rekabet yarattığı düşünülen bir durum fark edildiğinde durumun yetkin hukukçulara 
aktarılması ve hukukçuların doğru yönlendirmeleri, hukuki süreci sağlıklı yürütmeleriyle 
haksız rekabetin kontrol altına alınabilmesi mümkün olabilecektir. 
 
Özellikle şirketin tasarım aşamasında olduğu araçlara dair bilgileri gizliliği son derece 
önemlidir. Rakip şirketlerin bu bilgiler başta olmak üzere şirkete ait diğer know-how, personel 
bilgisi vb. bilgilere ulaşmasını engellemek için şirketin alabileceği güvenlik önlemleri 
bulunmaktadır. Bu çerçevede bilgilerin gizliliğinin sağlanması da risktir. 

 
Yukarıda görüldüğü üzere, sektörde faaliyet göstermekte olan bir şirket için gücünü aşan 
engeller tehdit, yönlendirme yeteneğine sahip oldukları risk olarak belirlenmiştir. Gerçekten 
ekonomik istikrarsızlık ve yüksek vergiler farazi şirketin güç kullanarak değiştirebileceği 
hususlar değildir. Haksız rekabete karşı ise hukuki yollardan mücadele edilmesi ve sonuç 
alınması mümkün olup rakip firmaların şirket bilgilerine ulaşmasının engellenmesi için de 
şirketin yapabilecekleri vardır. 
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6.  PRENSİPLER 
 
Anonim Şirket olarak kuruluşu gerçekleştirilmiş olan farazi şirket örneği ele alındığında, 
güvenlik stratejisinin belirlenmesinde hangi aktörün söz sahibi olacağının incelenmesine 
geçmeden önce Anonim Şirket genel yapısı ile ilgili olarak en önemli iki kurula ilişkin kısa 
bilgilendirme aşağıdadır: 
 
Genel Kurul 
 
Genel Kurul üst kurul niteliği taşımamakta, tüm pay sahiplerinin bir araya gelmesinden 
oluşmaktadır. Genel Kurul’ un görevleri genel olarak Yönetim Kurulu’ nun ve Denetçilerin 
görev alanına girmeyen işlerin gerçekleştirilmesidir. 
 
Yönetim Kurulu 
 
Yönetim Kurulu Anonim Şirket’ in zorunlu organlarından biri olup, yürütme ve temsil 
organıdır. (Eriş, 2004, s. 1819) 
 
Bu çerçevede, şirketin karar organı ve hem içe – genel kurula – hem de dışa – üçüncü 
kişilere – sorumlu olmasından dolayı; güvenlik stratejisi oluşturulmasının Yönetim Kurulu’ 
nun görev alanına giren işlerden olduğu düşünülmektedir. 
 
Farazi şirket için Yönetim Kurulu’ nun güvenlik stratejisinde dayanak alacağı temel 
prensiplerin aşağıdaki gibi olması uygun görülmektedir: 
 

• Tasarımdan başlayarak satış sonrası teknik desteğe kadar tüm hizmet birimlerinde en 
üst düzey kalitenin yakalanması, 

• Ulusal bazda sektördeki diğer şirketlerle karşılıklı kazanç sisteminin oturulması 
amacıyla faaliyetlerde bulunulması, 

• Uluslararası alanda ülkenin rekabet gücünün artırılması amacıyla hareket edilmesi,  
• Ulusal ve uluslararası alanda teknolojik gelişmelerin takip edilmesi suretiyle rekabet 

gücünün artırılması, 
• Şirket çalışanlarının verimli çalışmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması. ( yeterli 

dinlenme zamanının verilmesi, maddi, manevi tatmin sağlanması, kolektif çalışma 
motivasyonunun artırılması, ekip ruhunun kazandırılması vb. ) 

 
Şirketin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek hususlara karşı geliştirilecek olan çözümler 
de bu bölümde ele alınmalıdır. Bu çerçevede farazi şirketin alması gereken tedbirlere örnek 
olarak aşağıdakiler verilebilir: 
 

• Otomotiv sektörünün takibi için yetkin bir birim kurulmalıdır. Pazar araştırması yapma, 
sektörel analiz gerçekleştirme alanlarında uzman sektöre hakim kişilerden kurulu bu 
birim belirli periyotlarla Yönetim Kurulu’ na rapor sunmalıdır. Birimin sunduğu rapor 
doğrultusunda Yönetim Kurulu düzenleyeceği toplantılarda şirket için yeni risk ve / 
veya tehditlerin bulunup bulunmadığını tespit etmelidir. Kurulacak bu birimin 
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faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetleme kuruluşları 
tarafından – önceden birime haber verilmeksizin -  denetime tabi tutulmalıdır.  

• Küreselleşme karşısında tutunabilmek için şirket yerli – yabancı şirketlerle bağlantı 
kurma konusunda adımlar atmalıdır. Özellikle yabancı şirketlerle gerçekleştirilecek 
doğru ortaklıklara şirketin açık olması, şirketin rekabet gücünü kuşkusuz artıracak ve 
teknolojik bilgi transferi gerçekleştirilirse şirketin bu alandaki gelişimi ivme 
kazanacaktır. 

• Başta Ar-Ge birimi olmak üzere her alanda çalışan mühendis, teknik eleman vb. 
personelin gizlilik hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalması için, şirkete ait bilgilerin 
üçüncü kişilere aktarılması durumunda çalışanın yüksek tazminat ödemesini öngören 
sözleşmeler imzalanmalıdır. 

 
7. GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ SONUÇ BÖLÜMÜ 

 
Güvenlik strateji belgesinin sonuç bölümünde belgenin diğer bölümlerinde belirtilenlerden 
şirket için en önemli olanların vurgulanması veya tüm yazılanlar çerçevesinde genel bir 
analizin yapılması söz konusu olabilecektir. 
 
Şirket için önemli olan hususların vurgulanması yoluna gidilmesi durumunda ulusal ve 
uluslararası ortam ve şirketin durumu bölümlerine en az yer verilmesi uygun olacaktır. Zira 
sonuç bölümünde malum olanın tekrar ilanına gitmekten ziyade belgenin genel duruşu ve 
amacının ana hatlarının çizilmesi daha etkili olacaktır. 
 
Belge içeriği çerçevesinde genel bir analiz ve nihai bir değerlendirmenin yapılması da 
gündeme gelebilecek olup bu çerçevede gereksiz tekrarlara düşmenin belgenin etkileyiciliğini 
sarsacağı düşünülmekte ve çarpıcı, açık ve net ifadelerin kullanılması önerilmektedir. 
 

8. SONUÇ 
 
Küreselleşmenin sonuçlarından biri olarak serbest piyasa ekonomisi tüm dünyada 
yaygınlaşmaktadır. Serbest piyasa ekonomisinde ise rekabet koşullarının sağlıklı olduğunu 
söylemek güçtür. Serbest piyasa kartellerin ve tekellerin ortaya çıkmaları ve varlıklarını 
sürdürmeleri için elverişli bir ortamdır. Piyasada hakim durumda olan şirketler piyasaya yeni 
şirketlerin girmelerini engelleyici faaliyetlerde bulundukları gibi halihazır rakiplerine karşı da 
haksız rekabet yollarını denemekte ve başarılı olabilmektedirler. 
 
Acımasız rekabet ortamı olarak tabir edilen piyasa koşullarında ayakta durabilmek ve ayakta 
durabilmenin de ötesinde büyüyebilmek, gelişebilmek için şirketlerin önünde çeşitli zorluklar 
bulunmaktadır. Tüm bu zorluklara karşı mücadele etmeye çalışan şirketlerin belirli bir 
stratejilerinin olmaması, piyasada el yordamı ile var olma çabası ile eş değerdir. Günümüz 
koşulları göz önüne alındığında bu çabanın yetersizliği ve hatta gereksizliği apaçık ortadadır. 
 
Güvenlik strateji belgesine sahip şirketler belirleyecekleri stratejiyi metne dökerken 
yetkinliklerini artıracak, sistematik bir şekilde hareket etme yeteneğini geliştirecek ve ortaya 
konulan stratejinin ne derece izlendiğinin takibi de kolaylaşacaktır. Bu çerçevede şirket 
kontrollü bir gelişim süreci izleyebilecektir. Sonuç olarak denilebilir ki; oluşturacakları güvenlik 
strateji belgesi ile şirketlerin kendilerini güvende hissetmeleri mümkün olabilecektir. 
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