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A4ustos 2006

Dan(#man: Yrd. Doç Dr. Veysel A CA

Günümüzde karma#(k ortamlarda rekabet eden i#letmelerin ba#ar(l( olmalar(nda
etkin bir performans de4erleme sisteminin önemi büyüktür. Ba#ar(yla uygulanan bir
performans de4erleme sistemi, firma ba#ar(s(n(n sürekli izlenmesini sa4lamaktad(r.
#letmenin ba#ar(s(n( tüm yönleriyle de4erlendirmeyi amaçlayan performans de4erleme
sistemlerinin finansal boyutla birlikte finansal olmayan boyutu da dikkate almalar(
gerekmektedir. Bugüne kadar kullan(lan finansal göstergelere dayal( performans de4erleme
sistemlerinin i#letmelerin ba#ar(s( için kritik öneme sahip tüm faktörlerin ölçülmesinde
yetersiz kalmaya ba#lad(4( görülmektedir. Geleneksel performans de4erleme sistemlerinin
yetersizliklerini ve eksikliklerini gidermeye yönelik olarak çok boyutlu modeller
geli#tirilmeye ba#lanm(#t(r. Geli#tirilen modellerden ba#l(calar(: Balanced Scorecard
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Modeli, Payda# Temelli Performans De4erleme Modeli, Lynch-Cross Performans Piramidi,
360 Derece Performans De4erleme Modelidir.
Çal(#mada öncelikle performans, örgütsel performans, örgütsel performans(n
boyutlar( ile ilgili kavramsal çerçeve ortaya ç(kar(lm(#t(r. Daha sonra geleneksel
performans de4erleme yöntemleri ve bu yöntemlerin eksikliklerini gidermeye yönelik
geli#tirilen çok boyutlu performans de4erleme yöntemlerine yer verilmi#tir. Çal(#mada
ayr(ca çok boyutlu performans de4erleme modellerinden Balanced Scorecard spesifik
olarak incelenmi#tir. Balanced Scorecard’( olu#turan kriterler, bile#enler ve finansal boyut,
mü#teri boyutu, #irket içi i#levler boyutu, ö4renme ve geli#me boyutu olmak üzere dört
boyutu üzerinde durulmu#tur.
Çal(#man(n amac(na uygun olarak uygulama bölümünde Afyonkarahisar Özdilek
Al(#veri# Merkezine gidilip, yöneticilerle görü#ülerek Özdilek’in Balanced Scorecarad’(
olu#turulmu#tur. Olu#turulan Balanced Scorecard ile Özdilek’in performans( tüm
boyutlar(yla de4erlendirilebilmektedir. Özdilek’in Balanced Scorecard’a yönelik olarak
belirledi4i kriterlere bakt(4(m(zda finansal, mü#teri ve ö4renme ve geli#me boyutlar(nda
hedefledi4i de4erlere ula#t(4(n( söylemek mümkündür. @irket içi i#levler boyutu aç(s(ndan
hedeflerin biraz d(#(nda olsa da firman(n genel olarak ba#ar(l( oldu4u görülmektedir.

v

ABSTRACT

MULTI- DIMENSIONAL PERFORMANCE EVALUATION MODELS AND AN
APPLICATION OF BALANCED SCORECARD

Ender TUNÇER
Department of Business Administration

Afyonkarahisar Kocatepe University, The Institute of Social Sciences
August 2006

Advisor: Assist Prof. Dr. Veysel A CA

Today, an effective evaluation system is crucial in the success of companies
competing wihtin complex areas. A successfully-applied performance evaluation system
provides constant monitor of success of the firm. It is needed that performance evaluation
systems aiming to evaluate the success of companies within all respects take into account
the non-financial dimension, as well as the financial dimension, too. It is seen that
performance evaluation systems based on the financial dimensions which have been
utilized so far have been insufficient to measure all the factors bearing critical importance
as to the success of the companies. Multi-dimensional models have been started to be
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developed in order to eliminate the deficienfies and insufficiencies of the traditional
performance evaluation systems. Some of these models are: Balanced Scorecard Model,
The Stakeholder Scorecard Model, Lynch-Cross Performance Pyramid, 360 Degree
Performance Evaluation Model.
In this study, primarily, a conceptual frame has been found out in relation to
performance, organizational performance, and dimensions of organizational performance.
Following this, the study has mentioned the traditional performance evaluation systems and
the multi-dimensional performance evaluation methods developed so as eliminate the
deficiencies of those traditional methods. The study has also examined the Balanced
Scorecard Model, that is being one of the the multi-dimensional performance evaluation
methods. It has elaborated on the four dimensions, which are the criteria components, and
financial dimension forming the Balanced Scorecard, customer dimension, inter-company
function, and learning and development dimension.
In the application process, in accordance with the aim of the study, a field study was
organized at Afyonkarahisar Ozdilek Shopping Center in the form of interviews conducted
with the managers, and thus was created the Balanced Scorecard of the respective
company. The performance of Ozdilek can be assesed with all respects by the use of the
Balanced Scorecard that has been formed. Considering the criteria Ozdilek has determined
in relation with the company’s Balanced Scorecard, it can be claimed that Ozdilek has
reached the expected numbers wiht respect to the financial, customer, and learning and
development dimensions. It is seen that the firm is generally successful although being
under the estimated aims in terms of the inter-company functions dimension.
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GR:
Organizasyonlar, belli bir vizyon do4rultusunda, bir tak(m amaç ve görevleri
gerçekle#tirmek için kurulup, faaliyet göstermektedir. Bu organizasyonlarda çal(#anlar(n
temel görevi, organizasyonun amaçlar(n( ve görevlerini mümkün olabilecek en iyi ve
ba#ar(l( #ekilde gerçekle#tirmektir. En iyi ya da en ba#ar(l(n(n ne oldu4u konusunda as(l
belirleyici etken organizasyonun gösterdi4i performans(n sonuçlar(d(r. Bir kurumun
yürüttü4ü faaliyetlerde, hedeflenen sonuçlara ula#(p ula#mad(4(, hizmetlerinin verimli,
etkin ve kârl( bir düzeyde gerçekle#ip gerçekle#medi4i konular(n(n de4erlendirilmesinde
performans de4erleme önemli bir rol oynamaktad(r. Performans de4erlemeden elde
edilen bilgi “hedefimiz nedir?”, “arzulad(4(m(z ve elde etti4imiz sonuçlar nelerdir?”,
“ba#ar(l( oldu4umuzu nas(l anlar(z?”, “bu ba#ar(lar( nas(l elde ediyoruz?”, ve
“üretti4imiz mal ve hizmetler payda#lar(m(z( ne ölçüde tatmin etmektedir?” gibi
sorular(n cevab(n( arayan yöneticilere, yapacaklar( de4erlemede yol göstermektedir.
Performans de4erlemede günümüze kadar de4i#en ve geli#en pek çok model
olmu#tur. Bugüne kadar kullan(lan ve halen kullan(lmakta olan finansal göstergelere
dayal(

yap(lan

de4erlemenin

firma

performans(n(

ölçmede

yetersiz

kald(4(

görülmektedir. Firmalarda finansal göstergelere dayal( performans de4erlemenin eksik
yönlerinin fark edilmesi, örgütsel performans(n de4erlendirilmesinde çok boyutlu
performans de4erleme modellerinin ortaya ç(kmas(na neden olmu#tur. Çok boyutlu
performans de4erleme modelleri i#letmelerin tüm boyutlar(yla de4erlendirilmesini
sa4layarak yöneticilerin i#letmelerini de4erleme tarzlar( ile zaman ve kaynaklar(n(n
kullan(# #ekillerini önemli ölçüde etkilemektedir. Çok boyutlu performans de4erleme
modelleri, mü#teriler, kalite, kârl(l(k, insan kaynaklar(, yenilik, esneklik gibi öncelikli
yönetim de4erlerini destekleyen geni# çapl( performans göstergelerini kullanmaktad(r.
Bu çal(#mada da yer verilen, firmalarda performans( çok boyutlu olarak de4erleyen
modellerden ba#l(calar( “Balanced Scorecard Modeli”, “Payda# Temelli Performans
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De4erleme Modeli”, “Lynch-Cross Performans Piramidi”, “360 Derece Performans
De4erleme Modelidir”.
Bu çal(#ma genel olarak çok boyutlu performans de4erleme modellerine ve daha
spesifik olarak çok boyutlu performans de4erleme modellerinden olan Balanced
Scoreacard’a odaklanmaktad(r. Balanced Scorecard Modelinde i#letmeler finansal
boyutla birlikte, mü#teri boyutunda, #irket içi i#levler boyutunda ve ö4renme ve geli#me
boyutunda de4erlendirilmektedir. Balanced Scorecard’(n firmay( tüm boyutlar(yla
de4erlendirdi4i göz önünde bulundurularak yap(lan çal(#man(n temel amac(,
Afyonkarahisar Özdilek Al(#veri# Merkezinin Balanced Scorecard’(n( olu#turmakt(r.
Çal(#ma üç bölümden olu#maktad(r. Birinci bölümde performans, örgütsel
performans ve performans de4erlemeyle ilgili bir kavramsal çerçeve ortaya
konulmu#tur. Burada performans, örgütsel performans kavramlar( aç(klanm(#, örgütsel
performans(n boyutlar( ayr(nt(l( olarak ele al(nm(#t(r. Ayr(ca performans de4erlemenin
amaçlar(, performans de4erlemede kar#(la#(lan sorunlar ve çözüm önerileri, performans
de4erleme ve ölçme süreci, performans yönetimi konular(na yer verilmi#tir. Geleneksel
performans de4erleme modellerinin eksiklikleri incelenmi# ve bu modellerin
eksiklikleri sonucu ortaya ç(kan çok boyutlu performans de4erleme modellerinden
Balanced Scorecard (Dengeli Performans De4erleme) Modeli, Payda# Temelli
Performans De4erleme (The Stakeholder Card ) Modeli, Lynch-Cross Performans
Piramidi ve 360 Derece Performans De4erleme Modelleri ele al(nm(#t(r.
kinci bölümde çok boyutlu performans de4erleme modellerinden Balanced
Scorecard detayl( olarak incelenmi#tir. Balanced Scorecard’(n geli#imi, tan(m(, i#leyi#i
ve modelin uygulamas( anlat(lm(#t(r. Balanced Scorecard Modeli haz(rl(k kriterleri,
bile#enleri, boyutlar( ve modelin uygulamas(nda kar#(la#(lan engeller aç(klanm(#t(r.
Balanced Scorecard boyutlar(n(n birbirleriyle olan ili#kilerine ve strateji olu#turulmas(
üzerinde durulmaktad(r.
Son bölümde çok boyutlu performans de4erleme modellerinden Balanced
Scorecard’(n Afyonkarahisar Özdilek Al(#veri# Merkezindeki uygulamas(na yer
verilmi#tir. Balanced Scorecard’(n finansal, mü#teri, #irket içi i#levler ve ö4renme ve
geli#me boyutlar(na yönelik olarak yap(lan çal(#ma ile Özdilek’in Balanced Scorecard’(
olu#turulmu#tur.
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B R NC BÖLÜM

PERFORMANS, ÖRGÜTSEL PERFORMANS VE PERFORMANS
DE ERLEME KAVRAMLARI

I.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Günümüzde artan rekabet ko#ullar(nda i#letmelerin ba#ar(l( olabilmeleri için

etkin bir performans de4erleme sistemine sahip olmalar( gerekmektedir. Etkin olarak
tasarlanan ve ba#ar(yla uygulanan bir performans de4erleme sistemi, i#letmelerin rakip
i#letmelere göre performans(n(n sürekli ve etkin olarak izlemesine ve ölçülmesine
olanak vermektedir.

#letmelerin üretim yöntemlerinde ve yönetim felsefelerinde

görülen de4i#meler, performans de4erleme sistemlerinin tasarlanmas(nda finansal
ölçütlerle birlikte finansal olmayan ölçütlerinde dikkate al(nmas(n( gerektirmektedir.
#letmelerin h(zla de4i#en rekabet ko#ullar(nda ba#ar(l( olabilmeleri, tasarlad(klar(
performans de4erleme sisteminin dinamik olmas(yla ve do4ru bilgiye h(zl( biçimde
ula#mas(yla mümkün olmaktad(r. Performans de4erleme sistemleri, h(zl( bir biçimde
geri

bildirim

sa4layarak,

i#letmelerin

performans

ölçümlerini

do4ru

olarak

de4erlemelerine imkân sa4lamas( gerekmektedir.
#letmeler, performans de4erleme sistemlerinin tasar(m(nda birçok boyut
aras(nda dengeyi sa4layacak #ekilde ölçütleri belirleyerek, performans ölçümünü
stratejik bir faaliyet olarak de4erlendirmektedirler. Bu nedenle i#letmelerin performans
ölçüm sisteminin belirlenmesinde birçok faktörü dikkate almalar( gerekmektedir.
Performans ölçüm sistemlerinin tasar(m(nda bu faktörler dikkate al(nabildi4i oranda,
performans de4erleme sistemleri etkin hale gelecektir (Yüksel, 2003: 95).
Bu bölümde performansla ilgili literatür taranarak performansla ilgili kavramsal
bir çerçeve olu#turulmu#tur. Bu kavramsal çerçeve içerisinde performans, performans
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de4erleme, performans yönetimi ve örgütsel performans tan(mlar(na yer verilmesinin
yan(nda örgütsel performans(n boyutlar(na yer verilmektedir. Geleneksel performans
de4erleme yöntemlerinin eksiklikleri ve bu eksiklikler sonucunda geli#tirilen çok
boyutlu performans de4erleme yöntemleri vurgulanmaktad(r. Ayr(ca performans
de4erlemede kar#(la#(lan sorunlar ve performans de4erlemede dikkate al(nan ilkelere
temas edilmektedir.

A) PERFORMANSIN GEL @ M
Performans(n geli#imi literatürde ara#t(rmac(lar taraf(ndan farkl( zamanlarda ele
al(nm(#t(r. Geli#ime tarihsel aç(dan bak(ld(4(nda ilk ara#t(rmalar 1970-1980’li y(llarda
birim seviyedeki performans(n ölçülmesiyle ba#lam(#t(r. Ara#t(rmac(lar bütün i#letme
birimlerinin performanslar(n( incelemeye yönelmi#ler, genel i#letme performans( ile
ili#kili fonksiyonel veya birimsel performans için yap(lar geli#tirmi#lerdir.
Bir ba#ka ara#t(rma da ise, performans ölçümü 1980 öncesi ve 1980 sonras(
olmak üzere iki evrede incelenmi#tir. 1980’e kadar olan dönemde verimlilik, kâr,
yat(r(m(n geri dönü#ü gibi finansal ölçütler a4(r basarken, 1980 sonras( dönemde yeni
üretim teknolojileri ve felsefelerini uygulama ile de4i#en mü#teri ihtiyaçlar(n( kar#(lama
ön plana ç(km(#t(r. 1980 sonras( dönemde meydana gelen yenilik ve de4i#imlerin
geleneksel performans ölçütlerinin s(n(rlar(n( a#t(4(, i#letmelerin ba#ar(lar(n( devam
ettirmek ve art(rmak için yeni ölçütler ortaya koyma zorunlulu4u ile kar#( kar#(ya
kald(4( görülmektedir1.
#letmelerin esas amac( olan kâr elde etmenin yan(nda maliyetlerin dü#ürülmesi,
esneklik, h(z, kalite gibi unsurlar rekabette önemli silahlar haline gelmi#tir. 1980’li
y(llar(n sonu ve 1990’l(

y(llar(n ba#(nda geleneksel performans de4erleme

sistemlerindeki eksiklikler, dengeli ve çok boyutlu performans de4erleme sistemlerinin
temellerinin olu#mas(n( sa4lam(#t(r. Toplam kalite yönetimi, tam zaman(nda üretim,
bilgisayarla bütünle#ik üretim gibi yönetim uygulamalar(n(n ortaya ç(kmas( i#letmelerde
performans de4erleme sisteminin yeniden ele al(nmas(nda etkili olmu#tur. Geleneksel
1

Kabaday(, E. T., #letmelerdeki Üretim Performans Ölçütlerinin Geli#imi, Özellikleri ve Sürekli
yile#tirme le li#kisi, http://www1.dogus.edu.tr/dogustru/journal/sayi_6/M00077.PDF-(21.07.2006)
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performans de4erleme sistemlerindeki yetersizliklerin ortaya ç(kmas( ile performans
de4erleme sistemleri yeniden gözden geçirilip tasarlanmaya ba#lam(#t(r. Geli#melerin
paralelinde alternatif dengeli performans de4erleme sistemlerinin temelleri ortaya
ç(km(#t(r (Yüksel, 2003: 85-86).

B) PERFORMANSIN TANIMI
Sözlük anlam( olarak; ba#ar(m, takat s(n(r( anlam(na gelen performans(n2 kelime
anlam(, bir faaliyetin (hareketin) gerçekle#tirilmesi, gerçekle#tirebilme yeterlili4i
(etkinlik), bir etkiye kar#(l(k verme #eklinde (davran(#) ifade edilmektedir3.
Literatürde performansa yönelik çok say(da çal(#ma yap(lm(# olmas(na ra4men
performans kavram(n(n ortak bir tan(m(n(n yap(lmad(4( görülmektedir. Nelly (1995)
performansla ilgili literatürü inceledikten sonra performans(n çok s(k tart(#(lmas(na
ra4men nadiren tan(mlanan bir konu oldu4unu ifade etmektedir. Yap(lan tan(mlar(n
baz(lar(nda

performans

göstergeleri

vurgulan(rken,

baz(lar(nda

da

çal(#an(n

performans(n(n ölçülmesi, mü#teri memnuniyetinin ölçülmesi ve yap(lan faaliyetlerin
sonuçlar(n(n de4erlemesi vurgulanmaktad(r. Tan(m( i#letme stratejilerine göre farkl(l(k
gösterebilen performans kavram(nda önemli olan, belirlenen hedefler do4rultusunda,
firma stratejilerine uygun tan(m(n yap(lmas(d(r. Meyer ve Gupa (1994) da performans(n
tan(m( konusunda ciddi görü# ayr(l(klar( oldu4unu dolay(s(yla performans ölçülerindeki
kutupla#man(n performans paradoksuna yol açt(4(n( belirtmektedirler. Di4er taraftan bir
k(s(m performans otoriteleri taraf(ndan da performansla ilgili belirgin tan(mlamalar(n
yap(ld(4( görülmektedir. “Bu tan(mlarda performans, hedeflere ula#mada belirleyici
olan ç(kt(lar(n ve ç(kt(lar(n üretiminde kullan(lan kaynaklar(n ölçülmesi; belirlenen bir
amaca

ula#ma

düzeyi;

amaçl(

bir

faaliyetin

verimlili4i,

etkilili4i

olarak

tan(mlanmaktad(r. Ayr(ca etkililik, verimlilik, kalite, çal(#ma hayat(n(n kalitesi, yenilik,
kârl(l(k, gibi baz( performans göstergeleri aras(ndaki karma#(k kar#(l(kl( bir ili#ki olarak
da tan(mlamaktad(rlar.” (A4ca, 2005: 145-147).

2

Türk Dil Kurumu,
http:// www.tdk.org.tr/tdksozluk/sozara.htm - 4k - (21.07.2006)
3
Özkan, S., “Performans Yönetimi” mi Dediniz Pardon!...
http://www.stratejika.com/makale.asp?makale=38-(21.07.2006)

6

“Performans, genel anlamda amaçl( ve planlanm(# bir etkinlik sonucunda elde
edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramd(r.” (Akal, 2005: 17). Di4er bir
ifadeyle performans, örgütlerin belirlemi# olduklar( stratejik boyuttaki amaçlar(n(
gerçekle#tirme derecesidir ve örgütün ba#ar(s(n( ölçmede kullan(lmaktad(r (Sar(alt(n,
2003: 11).
Gulliyes (1997) performans(n mutlak olmad(4(n( yani de4i#ik süreçler taraf(ndan
performans(n farkl( anlam ta#(d(4(n(, performans(n çok boyutlu oldu4unu, performans(n
tek bir gösterge alt(nda toplanamayaca4(n(, performans ölçülerinin aras(nda ili#ki
oldu4unu ölçülerin ba4(ms(z olmad(4(n( belirtmi#tir. Lebas (1995) performans( tam
olarak tan(mlanamayan, ko#ullara ve kullan(c(lara göre amac( bak(m(ndan farkl( bir
kavram olarak ifade etmektedir (Rahmankulov, 2003: 1).

II. ÖRGÜTSEL PERFORMANS
#letmelerin varl(klar(n( sürdürebilmeleri ve rakiplerine üstünlük sa4layabilmeleri
için stratejilerini gerçekle#tirilebilir hedeflere dönü#türmeleri ve bu dönü#ümleri
ölçmeleri gerekmektedir. Örgütsel performans(n sistematik olarak ölçülmesi sürekli
de4i#melerin ve geli#melerin ya#and(4( 1990’l( y(llardan itibaren temel rekabet kriteri
haline gelmi#tir. Günümüzde örgütlerin performans yönetim sistemlerini ölçmeye
dayanan ve stratejiye odakl( #ekle dönü#türdükleri görülmektedir. Örgütlerin ölçmeye
ve stratejiye odakl( performans yönetim sistemlerinde hedeflerin anla#(l(r olabilmesi
için ölçme yap(larak somut verilerin ortaya konulmas(,

kullan(lan de4erleme

yöntemlerinin gerçek verilere dayanmas( gerekti4i ifade edilmektedir. Bu veriler de
örgütsel performans(n ölçülmesiyle sa4lanabilmektedir ve performans ölçümü yap(ld(4(
zaman örgütler istenilen rekabet düzeyine ula#abilmektedir (Sar(alt(n, 2003: 3-4).
Literatür inceledi4inde örgütsel performans kavram(n(n önemi belirtilmi#
olmas(na ra4men genel olarak kabul edilen tan(mlar(na rastlaman(n oldukça zor oldu4u
görülmektedir. Örgütsel performans(n tan(m(n(n yap(labilmesi için önce örgütün hangi
kriterler ve boyutlar aç(s(ndan de4erlendirilece4inin belirlenmesi gerekmektedir. Genel
olarak, örgütsel performans amaçlar(n ne ölçüde gerçekle#tirilip gerçekle#tirilemedi4ini
ölçmektedir (Bak(o4lu, 2001: 39). Di4er bir ifadeyle örgütsel performans, bir örgütün
mü#teri istek ve beklentilerine ne ölçüde cevap verebildi4ini, kaynaklar(n( ne kadar
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verimli kullanabildi4ini, yeniliklere ne ölçüde uyum sa4layabildi4ini çok yönlü olarak
göstermektedir (Sar(alt(n, 2003: 3). “Örgütsel aç(dan performans, örgütün yerine
getirdi4i faaliyetlerin, üretti4i mal ve hizmetlerin tutumluluk, verimlilik ve etkinlik
ölçütlerine göre sunulmas(n( içermektedir.”4.
Ara#t(rmalarda örgütsel performans(n farkl( boyutlar( vurgulanm(#, bu boyutlar
çerçevesinde örgütsel performans kavram( olu#turulmaya çal(#(lm(#t(r. Venkatraman ve
Ramanujam i#letme performans(n(n üç farkl( boyutu oldu4unu belirtmi#lerdir. Bu
boyutlardan ilki ve performans(n en dar anlamda kullan(lan biçimi olan finansal
performans strateji ara#t(rmalar(nda kullan(lan performans #eklidir ve sat(# art(#(,
kârl(l(k, öz sermayenin getirisi gibi muhasebeye dayal( ölçütlerden olu#maktad(r. Bu
yakla#(mda muhasebeye dayal( ölçütlere ilave olarak pazara dayal( ölçütler getirilse de
Venkatraman ve Ramanujam’a göre finansal hedefler firman(n temel amac(d(r. Di4er
bir boyut daha geni# performans tan(mlamas( olan finansal kriterlere ek olarak finansal
olmayan operasyonel kriterleri de (yeni ürünün pazara sunumu, pazar pay( pozisyonu
gibi) içeren i#letme performans( olarak ifade edilmektedir. Burada finansal kriterlerin
daha üst düzeyde kullan(m( söz konusudur ve finansal performansa neden olabilecek
temel operasyonel ba#ar(da odaklanmal(d(r dü#üncesi hakimdir. Üçüncü olarak örgütsel
etkililik en geni# kapsaml( stratejik yönetim arac(d(r ve literatürde en fazla
kavramla#t(r(lan performans türü olarak görülmektedir (Bak(o4lu, 2001: 42)
Chakravarthy ise performans de4erleme için örgütün gelece4e haz(rl(k
transformasyonunun kalitesi ve ortak payda#lar(n tatminlik derecesi olmak üzere iki
farkl( kriteri daha ele alm(#t(r. Finansal performans firmalar(n k(sa dönemde ayakta
kalmas(na yönelik ba#ar(s(n( ölçmektedir ve firman(n ortaklar( ve hisse senedi sahipleri
üzerine odaklanmaktad(r. Bir firman(n payda#lar(n(n i#birli4ini sa4lamak için
mü#teriler, çal(#anlar ve genel olarak toplum gibi di4er sosyal payda#lar(n da de4i#ik
taleplerinin dengelenmesi gerekti4i ifade edilmektedir. Chakravarthy’e göre k(sa
dönemde ayakta kalmaya yönelik finansal performans ölçütleri ya da ortak payda#lar(n
tatmini i#letmelerin yerine getirmesi gereken ancak yeterli olmayan #artlard(r ve
i#letmelerin kendilerini gelece4e haz(rlamas( konusunda yetersizdirler. Bak(o4lu (2001)

4

Köseo4lu, Ö., Belediyelerde Performans Yönetimi
http://www.icisleri.gov.tr/_icisleri/TurkIdareDergisi/Uploadedfiles/%C3%96.K.o%C4%9Flu%20211234.doc-(17.02.2006)
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çal(#mas(nda inceledi4i Chakravarty’nin çal(#mas( sadece finansal göstergelere bakarak
bir örgütün performans(n(n de4erlendirilmesinin eksik oldu4unu göstermektedir
(Bak(o4lu, 2001: 42-43).
Ara#t(rmalar sonucunda örgütsel performans(n niceli4e ili#kin veya finansal
oranlarla ortaya konulan de4erlerle birlikte niteli4e ili#kin de4erleri de içerdi4i ortaya
ç(kar(lm(#t(r. Bu durum örgütsel performans(n de4erlendirilmesinde objektif kriterlerle
birlikte subjektif kriterlerinde kullan(ld(4(n( ve kullan(lmas(n(n gerekli oldu4unu
göstermektedir. Son y(llarda yap(lan çal(#malara bakt(4(m(zda örgütsel performansa
ili#kin kalitatif ve subjektif verilerin kullan(ld(4(n( görmekteyiz. Yaln(zca kârl(l(k
oranlar(n(n ölçülmesi gerçek anlamda kârl(l(4( ölçmek için yeterli olmad(4( için kalitatif
kriterlerin de gerçek anlamda de4erleme yaparken dikkate al(nmas( gerekti4i
belirtilmektedir (Bak(o4lu, 2001: 42).

III. PERFORMANS YÖNET M
“Yönetim muhasebesinin bir fonksiyonu olan performans yönetimi, i#letme
yönetiminde finansal ölçütler d(#(nda finansal olmayan ölçülere dayal( performans
de4erlemesinin yap(ld(4(, i#letme stratejisi ve vizyonu ile ili#kili olan karar vermede
kullan(lan bir sistem olarak hizmet vermektedir.” (Kaygusuz, 2005: 82-83). Performans
yönetimi, örgütü istenen amaçlara yöneltmek için mevcut ve gelece4e ili#kin durumlarla
ilgili bilgi toplayan, performans(n geli#imini sa4layan, yeni etkinlikleri ba#latan ve
devam ettiren süreçtir5. Bu süreç, planlanan örgütsel amaçlara ve buna yönelik
çal(#anlar(n göstermesi gereken performansa ait ortak bir anlay(#(n örgütte yerle#mesi
ve çal(#anlar(n amaçlara ula#mak için gösterdi4i ortak çabalara yapaca4( katk(lar(n
düzeyini art(r(c( biçimde yönetilmesi, de4erlendirilmesi ve geli#tirilmesi #eklinde de
tan(mlanmaktad(r (Barutçugil, 2002: 125).
“Performans

yönetim

süreci,

firman(n

organizasyonel

ve

fonksiyonel

stratejilerinin ve amaçlar(n(n performans(yla uyum halinde yönetildi4i bir süreçtir.”
Sürecin amac(n(n firmadaki organizasyonel ve fonksiyonel stratejilerin firmadaki tüm
süreçlere, faaliyetlere, çal(#anlara yay(lmas(n( sa4lamak ve daha sonra da geri bildirim
5

Özden, M.C., Performans Yönetimi
http://www.mcozden.com/ikf_4_py_genel.htm-(03.04.2006)
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elde etmek oldu4u ifade edilmektedir. “Asl(nda firmalardaki performans yönetim süreci
bir organizasyonun performans(n( yönetmede farkl( sistemlerin nas(l kullan(labilece4ini
de tan(mlamaktad(r”. Bu sistemler, belirlenen stratejilerin yay(l(m(n( ve tekrar gözden
geçirilmesini, finansal performans ölçütlerini, amaçlara yönelik yönetim anlay(#(n(,
formal ve informal finansal olmayan performans ölçütlerini, ödüllendirme sistemlerini,
personel de4erlemeyi ve yeniden gözden geçirmeyi kapsamakta ve yaln(zca bunlarla
s(n(rl( kalmamaktad(r. Performans yönetim sürecinin merkezinde yer alan geribildirimi
sa4layan bilgi sistemi tüm sistemlerden gelen bilgiyi bütünle#tirmektedir. Bütünle#me
de firman(n stratejik ve taktiksel hedeflerinin do4ru yay(l(m(n( sa4lamaktad(r. (Bititci
vd., 1997: 524).
Firmalardaki performans ölçüm sisteminin, yukar(da ifade edilen hedeflere
ula#mada etkili olabilmesi için firmayla ilgili stratejik ve çevresel faktörleri de dikkate
almas( gerekmektedir. Benzer biçimde firmadaki performans yönetim sürecinin
etkilili4i performans ölçüm sistemlerinin kullan(m(na ba4l( olmaktad(r. Bu ba4lamda
performans ölçüm sisteminin nas(l kullan(ld(4( performans yönetim sürecine etki
etmektedir. Performans yönetim sürecinde organizasyon kültürü, davran(#sal konular ve
tutumlar gibi faktörlerle birlikte raporlama biçimleri, sorumluluklar ve bili#im
teknolojisinin kullan(m( gibi faktörler de dikkate al(nmaktad(r. Bu ba4lamda performans
ölçüm sisteminin yap(s( performans yönetim sürecinin verimlili4inde ve etkilili4inde
kritik bir rol oynamaktad(r (Bititci vd., 1997: 525).
Performans yönetim sisteminin yap(land(r(lmas(nda de4i#en ko#ullara uyum
sa4lanmas(, karar vermede etkin rolü üstlenecek kritik ba#ar( faktörleri ve performans
ölçülerinin geli#tirilmesi gerekmektedir. Etkin bir performans yönetim sisteminin
yap(land(r(lmas( için pazar ko#ullar(, i#letme stratejisi, mü#teri beklentileri ve gelece4e
ili#kin beklentiler gibi özelliklerin belirleyici etkisi göz önünde tutulmaktad(r. Sistemin
etkin olarak yap(land(r(lmas( için izlenecek süreçte ilk olarak i#letmenin ya#am( için
önemli olan içsel ve d(#sal faktörlerin tan(mlanmas( gerekmektedir. Süreçte ikinci
olarak kritik ba#ar( faktörleri belirlenmektedir. Faaliyetleri de4erlemede en s(k
kullan(lan kritik ba#ar( faktörleri, mü#teri tatmini, mü#teri hizmetleri, mamul/hizmet
kalitesi, operasyonel etkinlik, maliyet, karl(l(k, esneklik, ileti#im ve bilgi teknolojisi,
yenilik olarak ifade edilmektedir. Süreçte üçüncü olarak yap(lan faaliyetlerin sonucunu
yans(tan performans ölçüleri belirlenmektedir. Süreçte son olarak performans
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ölçümünün organizasyonun alt basamaklar(na yay(lmas( gerekmektedir. Performans
ölçümünde ba#ar(l( olmak için, basamaklar aras(nda ba4lant( kurulmas(n(n ve bu
ba4lant(lar aras(nda neden-sonuç ili#kisi olmas(n(n gerekti4i ileri sürülmektedir
(Kaygusuz, 2005: 84-86).
Performans Yönetim Sisteminin etkin bir #ekilde i#leyebilmesi için öncelikle
sisteme niçin ihtiyaç oldu4u, kurumun performans yönetiminin hangi amaca ula#mak
için ne #ekilde uygulamak istendi4i tan(mlanmaktad(r. Yöneticilerin istekleri ile
çal(#anlar(n beklentileri aras(nda dilbirli4i sa4lanmas( gerekmektedir. Örgütün ortak
de4erleri,

amaçlar(,

stratejileri,

stratejik

hedefleri

gibi

sorular(n

cevaplar(

belirlenmektedir. Performans yönetim sisteminin etkin bir #ekilde uygulanmas(nda
örgütte çal(#anlar(n ve yöneticilerin davran(# #ekilleri, örgüt kültürü gibi unsurlarda
önem ta#(maktad(r6. Performans yönetim sisteminin bir bütün olarak anla#(l(p,
uyguland(4( zaman tüm örgüt baz(nda yararlar( oldu4u belirtilmektedir. Örgütlerde etkin
bir performans yönetim sistemi ile yönetim sorunlar( önceden belirlenip önlem
al(nabilecektir. Bireysel hedefler ile örgütsel hedefler aras(nda ba4lant( kurulunca
çal(#anlar(n kat(l(m( artacak dolay(s(yla faaliyetlerinde art(# sa4lanabilecektir. Ayr(ca
planlanan performans ile gerçekle#en performans kar#(la#t(r(labilecektir (Barutçugil,
2002: 127-128).

IV. PERFORMANS DE ERLEME
Organizasyonlarda çal(#anlar(n performans(n(n de4erlendirilmesi ilk olarak
1900’lü y(llar(n ba#lar(nda A.B.D’ de kamu kurumlar(nda yap(ld(4( belirtilmektedir.
Zamanla organizasyonlarda çal(#anlar(n performans(n(n de4erlemesinin yan(nda
finansal boyutta, mü#teri boyutunda yap(lan de4erlemeler sonucu performans de4erleme
kavram( bilimsel olarak kullan(lmaya ba#lanm(#t(r. Türkiye’deki uygulamalar(n
yakla#(k 80 y(l önce ilk kez kamu kesiminde ba#lad(4( ifade edilmektedir. Özel
sektördeki uygulamalar( ise modern yönetim tekniklerinin uygulanmaya ba#lamas( ile
son y(llarda artt(4( gözlemlenmektedir (Uyargil, 1994: 1).

6

Alt(nta#, N., Bütünsel Performans Yönetiminin Ön Ko#ulu: Stratejik Planlama ve Y(ll(k # Planlar(
http://www.ntvmsnbc.com /news/296410.asp-33k- (26.12.2005)
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Performans de4erleme kavram( i#letme yönetimiyle ilgili çe#itli boyutlara sahip
olmas(ndan dolay( farkl( disiplinler taraf(ndan kendi bak(# aç(lar(na ve yakla#(mlar(na
göre tan(mlanmaktad(r. Performans de4erlemeye olan ilginin disiplinler aras( oldu4u
göz önüne al(nd(4(nda tan(mlarda farkl( bak(# aç(lar(n( yans(tmaktad(r. Performans
de4erleme, belirlenen amaçlara ula#mada uygulanan yöntemlerin etkinli4ini ve
verimlili4ini belirleme süreci olarak tan(mlanabilmektedir. Ba#ka bir ifadeyle
performans de4erleme sistemi, i#letmedeki verimlilik ve etkinlik hareketlerini ölçen
göstergeler bütünü olarak da ifade edilebilmektedir. Uygun olarak tasarlanm(#
performans de4erleme sistemi, stratejik, taktiksel ve operasyonel seviyelerde yönetimsel
bir araç olarak kullan(labilecek etkili bir performans yönetim sistemine temel
olu#turacakt(r. Performans de4erleme, örgütün performans düzeyinin belirlenmesi yani
faaliyetlerde ve kaynak kullan(m(nda etkenlik, verimlilik vb. ilkelere ne düzeyde
ula#(labildi4inin ölçülmesi, sorunlar(n tespiti ve iyile#tirme için gerekli önlemlerin
al(nmas(na temel te#kil etmektedir.

#letmelerde performans(n sistematik olarak

de4erlendirilmesi gerekmektedir. De4erleme için önce amaçlar(n, uygun performans
göstergelerinin ve standartlar(n kar#(la#t(rmaya dayal( objektif de4erlemeye imkan
verecek #ekilde belirlenmesi, bunlara ait verilerin toplanmas( daha sonra da bu verilerle
ölçme i#leminin yap(lmas( gerekmektedir (A4ca, 2005: 147-148).
Her #eyden önce performans de4erleme çal(#anlar, mü#teriler, hissedarlar gibi
örgütü olu#turan tüm unsurlar( de4erlemeye f(rsat vermektedir. Performans de4erlemesi
organizasyonun amaçlar(n(n belirlenmesi ve bu sürecin çal(#ana sa4layaca4( katk(lar(
göstermesi bak(m(ndan önemlidir (Arslan, 2001: 3).
Performans de4erleme ile örgütteki çal(#an ki#ilerin etkinlikleri, eksiklikleri,
yeterlilikleri, fazlal(klar( bir bütün olarak de4erlenebildi4i gibi

tek tek çal(#anlar(n

performans( da de4erlenebilmektedir. Elde edilen sonuçlar ile amaçlara ne ölçüde
ula#(ld(4( tespit edilebilmektedir7. De4erleme birey, örgüt ya da mü#teri baz(nda
yap(labilmektedir.

De4erleme

yap(l(rken

performans

standartlar(n(n

önceden

belirlenmesine ve ölçülebilir olmas(na dikkat etmek gerekmektedir. Yaln(zca birey
baz(nda yap(lan performans de4erlemesi bireyin performans(n( ölçece4inden dolay(
tak(m çal(#mas( gerektiren pozisyonlar için bireysel bazdaki de4erlemenin yeterli
7

Ayber, H., Performans De4erlendirmesi
http://meram-kadastro.tapu.gov.tr/yonetim.htm-522k- (26.12.2005)
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olmad(4( görülmektedir. Çal(#anlar(n performanslar(n( de4erlendirirken de4erlemede
bireysel performans sonuçlar(yla birlikte örgütün genel performans sonuçlar(na da
belirli bir a4(rl(k verilmesinin daha uygun olaca4( ifade edilmektedir. Bireysel
hedeflerin i#letme hedefleri ile uyumla#t(r(ld(4(nda daha ba#ar(l( sonuç al(nd(4(
görülmektedir8.

V. PERFORMANS DE ERLEMEN N AMAÇLARI
Çal(#anlar(, yöneticileri ve i#letmeyi geli#tirmeyi hedefleyen performans
de4erleme sisteminin çal(#anlara, yöneticilere ve i#letmeye yönelik farkl( amaçlar(n(n
oldu4u görülmektedir9.
Çal(#anlar(n

performanslar(n(n

de4erlendirilmesinin

en

önemli

amac(,

i#letmelerdeki insan kaynaklar(n(n örgüt amaçlar(na ne ölçüde katk(da bulundu4unun
tespit edilmesi olarak ifade edilmektedir. Di4er önemli bir amaç çal(#an ile çal(#mayan
ay(rt edilerek fazla çal(#anlar(n ödüllendirilmesidir. Bu #ekilde az çal(#anlar da daha
fazla çal(#maya özendirilmektedir. Bu yöntemle ücret art(#( ve terfi gibi uygulamalarda
objektif davran(lmas( sa4lanmaktad(r. Çal(#anlar(n de4erlemesinde önemli amaçlardan
birisi de de4erlendirme ile yap(lan geri bildirim sayesinde yöneticilerle birlikte
çal(#anlar(nda kendi kendini de4erlendirme f(rsat( bulmas(d(r10.
Performans de4erlemenin çal(#anlar aç(s(ndan oldu4u kadar yöneticiler aç(s(ndan
da önemli amaçlar( oldu4u görülmektedir. Yöneticiler aç(s(ndan önemli amac(
çal(#anlarla ilgili yönetsel kararlar(n al(nmas(nda ihtiyaç duyulacak bilgilerin toplanmas(
ve kar#(la#t(rmalar(n yap(larak kararlar(n dayand(r(laca4( objektif ölçütlerin elde
edilmesi olarak ifade edilmektedir. Ayr(ca, yöneticilerin çal(#anlar hakk(nda karar
verirken önyarg(lar(ndan ar(nmalar(n( ve tarafs(z davranmalar(n( sa4layabilmektir.
Performans de4erlemenin çal(#anlara ve yöneticilere yönelik amaçlar(n(n
yan(nda örgüte yönelik amaçlar(n(n da oldu4u görülmektedir. Örgütsel amaçlardan
8

Özden, M.C., Performans De4erlendirme Sistemi Kurulurken Dikkat Edilecek Baz( Noktalar
http://www.mcozden.com/ikf_py_pds.htm- (03.04.2006)
9
Bayar, B., Performans Yönetimine Bütünsel Bir Bak(#
http://www.insankaynaklari.com/cn/ContantBody.asp?BodylD=2793-64k- (15.04.2004)
10
Aktan, C.C, Performans Yönetiminin Amac(
http://www.canaktan.org/yonetim/performans-yonetim/amaci.htm-(08.05.2006)
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birisi, örgütün genel ba#ar( durumu ve problemlerine ait bilgileri tespit edip gelecekte
ortaya ç(kabilecek sorunlar(n önceden fark edilmesine olanak sa4lamakt(r. Örgütsel
amaçlardan ikincisi performans de4erleme örgüt ve örgüt üyelerinin amaç ve
gereksinimlerinin bütünle#tirilebilmesi için gerekli ortam( haz(rlamaktad(r Üçüncü
olarak, de4erleme ile i#letmelerde uygulanan i# gören politikas( de4erlenebilmekte ve
daha etkin politika ve programlar belirlenebilmektedir.

Dördüncü örgütsel amaçta

de4erleme sonucu saptanan aksakl(k ve eksikliklerin giderilmesi, sapmalar(n
düzeltilmesi, verimlilik ve etkinli4in art(r(lmas( ve gerek çal(#anlar(n gerekse bir bütün
olarak örgütün geli#tirilmesi olarak ifade edilmektedir (Dicle, 1982: 19-20).

VI. GELENEKSEL PERFORMANS DE ERLEME MODELLER N N
EKS KL KLER VE YEN E

L MLER

Firmalardaki performans de4erleme sistemleri günümüze gelinceye kadar sürekli
geli#en ve de4i#en dinamik bir süreç olarak gerçekle#mektedir. Bu süreç içinde bir
taraftan önemini yitiren di4er taraftan daha önemli hale gelen performans de4erleme
anlay(#lar( mevcuttur. Bu de4i#im süreci en dü#ük maliyette, en çok üretim ve yüksek
kâr( hedefleyen geleneksel yönetim anlay(#(ndan, rekabet ko#ullar(n(n gere4i mü#teri
tatmini, kalite, esneklik, yenilik v.b çok farkl( performans ölçülerine a4(rl(k veren
anlay(#lara geçi# olarak ifade edilebilmektedir. #letmeler artan rekabet ko#ullar(na ve
de4i#en çevre ko#ullar(na uyum sa4layabilmek için, performans de4erleme sistemlerini
yeniden tasarlamaktad(rlar (A4ca, 2005: 143). Günümüzde yaln(zca finansal
göstergelere dayal( performans ölçümleri, i#letmelerin performans(n( de4erleme de
yetersiz kalmaktad(r. Bu alanda yap(lan çal(#malar yaln(zca finansal göstergelere dayal(
performans ölçümlerinin, i#letmeler için önemli olan faktörlerin ölçülmesinde yetersiz
kald(klar(n( ortaya koymu#tur (Yüksel, 2003: 85).
Geleneksel yöntemlerde performans ölçütleri tek boyutlu olup finansal ölçütler
a4(rl(kl( olarak kullan(lmaktad(r. Finansal ölçümlerin sa4lad(4( katk(lar dinamik çevre
ko#ullar(nda yetersiz kalmaktad(r. Geleneksel performans ölçüm sistemlerinde
denetlenen birimler departmanlar ve çal(#anlar baz(nda s(n(rl( kalmakta mü#teriler
dikkate al(nmamaktad(r (Sar(alt(n, 2003: 20). Geleneksel ölçüm sistemlerinin tüm
bölümlerde kullan(lan önceden belirlenmi# standart biçimi esnekli4e imkan vermemekte
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ve her bölümün kendine ait önceliklerini ortadan kald(rmaktad(r. Finansal ölçümlerin
kullan(m(ndaki zorluklardan birisi de finansal ölçülerin say(s(n(n fazla olmas( ve hangi
ölçütlerin kullan(laca4(na karar vermede çekilen güçlük olarak ifade edilmektedir.
Ayr(ca geleneksel ölçümler performans( ve geli#im faaliyetlerini yaln(zca finansal
aç(dan destekledi4i için sürekli geli#ime engel olmaktad(rlar (Yüksel, 2003: 86-88).
Ölçüm ve raporlar ortaklara yönelik gerçekle#tirildi4i için çal(#anlar, tedarikçiler,
devlet, kredi verenler ve endüstri gibi di4er menfaat gruplar( göz önüne al(nmamaktad(r
(Kaygusuz, 2005: 83-84).
Finansal göstergeler i#letmenin geçmi#te sergiledi4i davran(#larla ilgili
hikayenin tümünü de4il sadece rakamsal boyutunu yans(tmakta, gelecekte arzu edilen
finansal sonuçlar( yaratmak amac(yla bugün ya da gelecekte sergilenmesi gereken
faaliyetler için yeterli düzeyde yol gösterme kapasitesine sahip de4ildir. Bu sebeplerden
dolay( i#letmenin performans( de4erlendirilirken sadece finansal boyutun de4il, ayn(
zamanda önceki dönemlerde ölçülmesi fazla de4erli bulunmayan ve ölçülmez kabul
edilen finansal olmayan boyutunda dikkate al(nmas( gerekmektedir. Günümüzde
i#letmelerin kalite, mü#teri tatmini, çal(#anlar(n tatmini ve yenilik gibi önemi her geçen
gün artan finansal olmayan konular üzerinde yo4unla#malar(ndan dolay( faaliyetlerinin
sonuçlar(n( finansal olmayan göstergelerle ölçülmesi zorunlu olmaktad(r (A4ca, 2005:
161).
Geleneksel performans de4erleme yöntemlerinin 1970’lerde terk edilmeye
ba#land(4( görülmektedir. Yönetimde odaklan(lan performans de4i#kenlerinin ve
stratejilerin, departman anlay(#(ndan süreçlere, bireysel çal(#madan tak(m çal(#mas(na,
içsel performans ölçütlerinden, mü#teri ölçütlerine dönü#tü4ü gözlemlenmektedir.
Geleneksel

yakla#(mlardan modern

yakla#(ma dönü#ümü sa4layan

geli#meler

günümüzde de h(zla devam etmektedir. Ya#anan bu geli#melerin en önemli sonucu
“sürekli de4i#im” olgusunu beraberinde getirmesi olmu#tur. Yo4un rekabetin ya#and(4(
günümüz #artlar(nda mü#teri beklentilerine cevap verebilen, kaliteli, h(zl( ve dü#ük
maliyet ile ihtiyaçlar( kar#(layan örgütler rekabet üstünlü4ü kazanabilmektedir.
Rekabetin #iddetlendi4i, politik belirsizlik ve tutars(zl(klar(n artt(4(, mü#terilerin bilinçli
hale geldi4i, ekonomik dengelerin de4i#ti4i #artlarda 1980’li y(llardan kalma yönetim ve
performans anlay(#lar(yla art(k rekabet edilemeyece4inin a#ikâr oldu4u ifade
edilmektedir (Sar(alt(n, 2003: 20-23). Geleneksel performans de4erleme sistemlerini
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kullanan örgütlerin ya#ad(4( bu sorunlar(n çözülmesine yard(mc( olmak için literatürde
çok boyutlu performans de4erleme sistemlerinin geli#tirildi4i görülmektedir.
Günümüzde performans de4erlemede kullan(lan göstergeleri finansal, finansal
olmayan ve teknik göstergeler olarak s(n(fland(rmak mümkündür. Bu s(n(fland(rma esas
al(narak her bir göstergeye örgütsel performans(n boyutlar( konusunda temas
edilecektir.

VII. ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DE ERLEME MODELLER
Geleneksel yöntemlerin eksikliklerini gidermeye yönelik geli#tirilen çok boyutlu
performans de4erleme yöntemlerinde ortak bir vizyonun geli#tirilmesi ve stratejilerin
tüm organizasyon baz(nda yay(lmas( esast(r (Sar(alt(n, 2003: 25). Ara#t(rmac(lar
örgütlerdeki performans(n çok boyutlu olmas(ndan dolay( onun çok boyutlu olarak
ölçülmesi gerekti4ini belirtmi#lerdir. Çok boyutlu performans de4erleme modelleri
içerisinde en yayg(n olarak kullan(lanlar(, Kaplan ve Norton taraf(ndan 1990’l( y(llar(n
ba#lar(nda geli#tirilen “Dengeli Performans De4erleme” (Balanced Scorecard) modeli,
Atkinson vd. (1997) taraf(ndan firmalardaki stratejik performans de4erlemesine yönelik
geli#tirilen ve firmalardaki payda#lar( temel alan “Payda# Temelli Performans
De4erleme” (The Stakeholder Scoreacard) modelidir (A4ca, 2005: 149). Bu modellerin
yan(nda literatürde, Lynch-Cross Performans Piramidi ve 360 Derece Performans
De4erleme Modeli de yer almaktad(r. Bu bölümde bu modellere ana hatlar(yla temas
edilecektir.

A) DENGEL PERFORMANS DE ERLEME MODEL (BALANCED
SCORECARD MODEL )
Kaplan ve Norton, i#letmelerdeki finansal ölçümlere dayal( geleneksel
performans de4erleme sistemlerinin eksik yönlerini fark etmeleri üzerine geli#tirdikleri
“dengeli performans de4erleme” sistemleriyle organizasyonun temel amaçlar(n( ve
stratejisini ayr(nt(l( bir performans de4erleme setine çevirerek yönetim için bir
performans ölçüm modeli olu#turmay( amaçlamaktad(rlar (Özbirecikli ve Ölçer, 2002:
3). #letmelerde klasik kontrol yakla#(m( genellikle i# bittikten sonra ve daha çok
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finansal nitelikteki göstergeleri dikkate alarak ula#(lan sonuçlar( de4erlemektedir.
Firmalar(n ba#ar(l( bir #ekilde yönetilebilmesi için finansal nitelikli göstergelerin
yan(nda firman(n di4er alanlar(na ait göstergelerin de kontrol i#inde kullan(lmas(
gerekmektedir. Bu #ekilde kullan(lan bu sistem ile daha “dengeli” ve “toplam” durumu
daha iyi yans(tan bir tablonun ortaya ç(kmas( hedeflenmektedir (Koçel, 2003: 454-455).
Balanced Scorecard, geçmi#teki olaylara ait bilgileri içeren finansal ölçüleri aynen
korurken, finansal olmayan ölçüleri de dikkate alarak organizasyonlara üstün, rekabetçi
bir yönetim sistemi sa4lamaktad(r (Kaplan, Norton, 1999: 9; Yetgin, 2002: 82).
Dengeli performans de4erleme yakla#(m( yöneticilere i#letmeyi dört farkl(
boyuttan de4erleme imkan( vermektedir. Boyutlar, firman(n hissedarlar(na ve
sahiplerine nas(l göründü4ünü gösteren finansal nitelikli göstergeler, firman(n
mü#terilerine nas(l göründü4ünü gösteren mü#terilerle ilgili göstergeler, firman(n sahip
oldu4u de4erlerin süreklili4ini ortaya koyan büyüme ile ilgili göstergeler ve tasar(m,
üretim, kurumsal ö4renme ve çal(#anlar(n tatmini gibi içsel firma süreçlerinde yer alan
göstergeler olarak ortaya konmaktad(r (Koçel, 2003: 456-457). Modele göre i#letme
“ortaklar”, “mü#teriler” ve “çal(#anlar” olarak üç ç(kar grubundan meydana
gelmektedir. Dolay(s(yla firmadaki geni# kapsaml( performans de4erlemesi, firmaya
“kârl(l(k” ve “büyüme” gibi finansal ve “mü#teri memnuniyeti” ve “çal(#anlar(n
memnuniyeti” gibi finansal olmayan performans göstergelerini birlikte ele alarak
“dengeli” bir #ekilde bakma imkan( vermektedir (Özbirecikli ve Ölçer, 2002: 5).
Balanced Scorecard Modeliyle ilgili olarak ikinci bölümde geni# bilgi yer
alaca4(ndan burada daha fazla detaylara girilmemektedir.

B) PAYDA@ TEMELL PERFORMANS DE ERLEME MODEL (THE
STAKEHOLDER SCORECARD MODEL )
Çok boyutlu performans de4erleme modellerinden biriside Atkinson (1997) ve
arkada#lar( taraf(ndan geli#tirilen “Payda# Temelli Performans De4erleme” modelidir.
Bu model, firma performans(n( payda#lar( temel alarak de4erlendirmektedir. Model
organizasyonun

payda#lar(n(n

gereksinim

ve

beklentilerini

iyi

bir

#ekilde

bütünle#tirmeye ve bunu nas(l gerçekle#tirdi4ini ölçmeye odaklanmaktad(r. Model
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sadece finansal ve finansal olmayan di4er performans göstergeleri aras(ndaki dengeye
yo4unla#mamakta, ayn( zamanda firma ile payda# gruplar( aras(ndaki ili#kiyi de ortaya
koymaktad(r11.
“Payda#, firma içerisinde veya d(#ar(s(ndaki kurumdan ç(kar( olan veya firman(n
performans(n( etkileyebilen bir birey veya gruba denmektedir.” Firmalar(n potansiyel
olarak sahip oldu4u be# önemli payda# grubu: mü#teriler, çal(#anlar, tedarikçiler,
ortaklar ve toplumdur. Payda#lardan her birinin tatmin seviyesi i#letme performans(n(n
bir boyutunu olu#turmaktad(r (Atkinson vd., 1997: 27).
Model firma performans(n( payda#lar(n beklentilerini, gereksinimlerini ve
katk(lar(n( dikkate alarak de4erlendirmektedir. Modele göre payda#lar(n performans(,
firman(n

temel

amaçlar(n(n

ba#ar(lmas(nda

etkili

olmaktad(r.

Payda#lar(n

performans(n(n toplam( firma performans( olarak de4erlendirilmektedir. Atkinson ve
arkada#lar( modeli daha da geli#tirmek için bir bankan(n özellikle finansal olmayan
performans göstergelerini dikkate alarak çal(#malar yapm(#lard(r. Bu çal(#malarda
firman(n temel amac(n(n “ortaklar(n” (hissedarlar(n) kârlar(n(n maximize edilmesi
oldu4u ortaya ç(km(#t(r. Bu modele göre, temel amac(n ba#ar(lmas( için, firman(n
payda#lar( olan çal(#anlar, mü#teriler, tedarikçiler ve genel olarak toplumun
beklentilerinin kar#(lanmas(na yönelik “ikincil amaçlara” yönelik performans(n kontrol
edilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir (A4ca, 2005: 151). “Birincil amaçlar” firman(n
payda#lardan beklentilerini, “ikincil amaçlar” ise firman(n payda#lara vermeyi taahhüt
ettiklerini göstermektedir (Atkinson vd., 1997: 28).
Model, firmadaki performans(n finansal ve finansal olmayan performans olarak
iki temel boyutu oldu4unu ve finansal olmayan performans(n finansal performans(n
ba#ar(lmas(nda etkili oldu4unu ortaya koymaktad(r. Firma hem sonuçlara hem de bu
sonuçlara etkisi olan di4er sonuçlara (nedenlere) odakland(4( için firmada performans(
ölçümü finansal göstergelerle birlikte finansal olmayan göstergeleri de kapsamaktad(r
(Mair ve Rata, 2004: 4). Stratejik yönetim alan(ndaki çal(#malarla da desteklenen
“payda# temelli model”, bir firmayla ilgili bütün payda#lar(n firman(n performans( için
gerekli ön ko#ullar oldu4u gerçe4ine dikkat çekmektedir (A4ca, 2005: 151).

11

Nickols, F., 2000, The Stakeholder Scorecard: The Stakeholder-based Approach to Keeping Score,
Distance Consulting http://home.att.net/~nickols/scorecrd.htm- (09.05.2006)
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C) LYNCH-CROSS PERFORMANS P RAM D
Çok boyutlu performans de4erleme modellerinden birisi de Lynch-Cross
Performans Piramididir. Lynch-Cross Performans Piramit Modeli; #irket, i#letme,
operasyon sistemi ve i# birimi düzeylerindeki genel ölçüleri tan(mlamaktad(r. LynchCross Performans Piramidi Modelinin, performans(n sonuç ve süreçlerini ortaya koyan
iki boyutu bulunmaktad(r. Lynch-Cross Performans Piramidi Modeli kullan(ld(4(nda
organizasyonun “ne elde edece4i” ve “nas(l elde edece4i” sorular(na cevap
al(nabilmektedir. Performans Piramidinde sol taraf d(# mü#teri odakl( ölçüleri
gösterirken, piramidin sa4 taraf( da #irket odakl( içsel ölçüleri göstermektedir.
:ekil 1: Performans Piramidi

Kaynak: Barutçugil, 2002: 15, 1. @ekil
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@ekil 1’de görüldü4ü gibi organizasyonu tan(mlayan performans piramidinin
tepesinde #irket vizyonu ve misyonu yer almaktad(r. Bu düzeyde, genel olarak
organizasyonda elde edilmek istenen sonuçlar(n neler oldu4u ve bu sonuçlar(n nas(l
ölçülece4i tespit edilmektedir. #letme birimi düzeyinde kullan(lan ölçüler (pazar,
finans) pazar performans(n( ve finansal performans( ölçmektedir. Finansal performans(
de4erlemede kullan(lan ölçülere kâr, nakit ak(m(, bilanço ve gelir tablosu, pazar
performans(n( de4erlemede kullan(lan ölçülere pazar pay(, toplam sat(#lar, ürünlerin
toplam sat(# içindeki paylar(, son bir y(l içinde pazara sunulan yeni ürünlerin toplam
sat(#lar içindeki pay( gibi ölçüler örnek olarak verilmektedir. Ancak finansal
performans( ve pazar performans(n( ölçerken kullan(lan ölçüler çok genel olduklar( için
daha ayr(nt(l( ölçülere gerek duyulmaktad(r.
@ekil 1’de görülen piramitte a#a4(ya do4ru inildikçe, bir departmandan di4erine
aktar(larak yerine getirilen i#ler görülmektedir. Bu i#ler bir mü#teri sipari#inin al(nmas(
ile ba#layan, üretime, oradan da da4(t(ma kadar devam eden, memnun mü#teri ile sona
eren i#leri kapsamaktad(r. #letmeler finans ve pazarlamaya yönelik amaçlar(na ula#mak
için mü#teri tatmini, esneklik, verimlilik gibi alanlardaki performans iyile#tirmelerine
odaklanmaktad(r. Mü#teri tatmini, kalite ve teslimat ile desteklenmektedir (Barutçugil,
2002: 14-16). Piramidin kalbini olu#turan esneklik d(# etkenlerin belirledi4i teslimat, iç
etkenlerin belirledi4i i# döngü zaman( taraf(ndan biçimlenmektedir. Verimlilik, i# döngü
zaman(n( dü#ürerek ve israf( azaltarak sa4lanmaktad(r (Ba#, 1999).
Yüksek kaliteli ürün ve hizmetler (mü#teri de4eri anlay(#(na dayal() ve
zaman(nda teslim mü#teri tatminini sa4lamaktad(r. Piramitte oldukça önemli olan i#
döngü zaman( esneklik ve rekabete büyük etki yapmaktad(r. Kalite-teslimat-i# döngü
zaman(-israf dörtlüsü, performans piramidinin yast(klar(d(r ve yüksek düzeyli sonuçlar(
elde etmede önemli rol oynamaktad(rlar (Ba#, 1999).

D) 360 DERECE PERFORMANS DE ERLEME MODEL
1980’lerden sonra insan kaynaklar( yönetiminin, stratejik bir yakla#(mla,
firmalar(n rekabetçi üstünlük kazanmalar(na odakland(4( görülmektedir. Bu çerçevede
insan kaynaklar(n(n iki temel felsefeye odakland(4( belirtilmektedir. Bir taraftan
firmalarda çal(#anlar(n yüksek performansla çal(#mas(, di4er taraftan çal(#anlar(n ya#am
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kalitesinin yükseltilmesi amaçlanarak, firman(n performans(, çal(#anlar(n performans(
ile aç(klanm(# olmaktad(r. Bu durumda, çal(#anlar(n performans(n( ölçmek çok ciddi bir
konu haline gelmi# ve bu alanda birçok sistem geli#tirilmi#tir. 360 Derece Performans
De4erleme Modeli de bu çerçevede çal(#anlar(n performans(n( de4erlemeye yönelik,
çok boyutlu bir performans de4erleme modeli olarak ortaya ç(km(#t(r. Model
çal(#anlar(n performans(n( de4erlendirmeye yönelik olmas(na ra4men çal(#anlar(n
performans(n( çok yönlü olarak de4erlendirdi4i için çok boyutlu performans de4erleme
modelleri aras(nda yer almaktad(r12.
360 Derece Performans De4erleme Modeli, performans de4erleme modeli içinde
çok yönlü olarak sürekli sorgulamay(, çal(#anlar(n performans( hakk(ndaki bilgiyi
çal(#an ile farkl( ili#kilere sahip çok de4i#ik kaynaklardan toplamay( amaçlamaktad(r
(Arslan, 2001: 6-7).
Çal(#an(n çok yönlü de4erlendirilmesini sa4layan modelin avantajlar(n(n oldukça
fazla oldu4u görülmektedir. 360 Derece Performans De4erleme Modeli ile çal(#an(n
performans(n(n iyile#tirilmesine yönelik çok yönlü geri besleme yap(labilmektedir.
Model geri besleme özelli4iyle di4er çok boyutlu performans de4erleme modellerinden
ayr(lmaktad(r (Arslan, 2001: 6-12). Çal(#ana farkl( kaynaklar taraf(ndan geri bildirim
verilmesine olanak sa4layan model ki#isel geli#ime de katk(da bulunmaktad(r13.
Modelde çok say(da de4erlemeci oldu4u için karar vermede objektiflik
sa4lanmaktad(r (Arslan, 2001: 6-7). 360 Derece Performans De4erleme Modeli orta ve
üst kademedeki yöneticilerin güçlü ve zay(f yönlerini objektif olarak belirleyerek,
de4erlenen ki#ilere profesyonel geli#im deste4i sa4lamaktad(r. Model, de4erlenen
bireyin üstü, ast(, meslekta#(, mü#terisi ya da tedarikçisi konumundaki ki#iler taraf(ndan
gözlemlenmesini ve bu gözlemlerden elde edilen verilerin birlikte de4erlendirilmesini
esas almaktad(r. Mü#terilerin de4erlemeye kat(lmas( ürün ve hizmet kalitesini
art(rmaktad(r14. Model çal(#anlarla mü#teriler aras(nda ileti#im kurulmas(na f(rsat
vermektedir (Arslan, 2001: 12).

12

Sabuncuo4lu, Z., 360 Derece Performans De4erleme Sistemi
http: //www.sosyalsiyaset.com/documents/performans_degerleme_sistemi.htm-(17.04.2006)
13
Bayar, B., Performans Yönetimine Bütünsel Bir Bak(#
http://www.insankaynaklari.com/an/ContentBody.asp?BodyID=2793-(27.09.2005)
14
Sabuncuo4lu, Z., 360 Derece Performans De4erleme Sistemi
http://www.sosyalsiyaset.com/documents/performans_degerleme_sistemi.htm-(17.04.2006)
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Modelin avantajlar(n(n yan(nda dezavantajlar( da oldu4u görülmektedir.
De4erleyici say(s( artt(4( için, de4erleyicilerden kaynaklanan hatalar artmaktad(r.
De4erleyici say(s(n(n art(#(yla de4erleme sürecinin karma#(kl(4( ve maliyeti artmakta,
zaman problemi ya#anabilmektedir. Otokratik yönetim tarz( benimseyen örgütlerde baz(
yöneticilerin astlar(n kendilerini de4erlemesini kabul etmeleri zor olmaktad(r. Yine i#
arkada#lar(n(n de4erlemesi sonucu objektiflik sa4lanmas( zor olmaktad(r. Mü#teriler
taraf(ndan yap(lan de4erlemede mü#terinin örgütü iyi tan(mamas(ndan kaynaklanan
problemler ya#anmaktad(r 15.
360 Derece Performans De4erleme Modeli içinde kabul gören temel dü#ünceye
göre i#letme içinde çal(#anlar ileti#im, liderlik, de4i#imlere uyulabilirlik, ili#kiler, i#in
yönetimi, üretim, ba#kalar(n(n yeti#tirilmesi ve personelin geli#tirilmesi gibi yetenek
alanlar(nda personelin performans( çok yönlü olarak izlenmektedir. (Arslan, 2001: 7).
Uygulama sonuçlar(na genel olarak bak(ld(4(nda, geleneksel de4erleme yöntemi
olan amir de4erlemesiyle çal(#an performans(n(n de4erlendirildi4i organizasyonlardan
birden bire 360 Derece Performans De4erleme Modeline geçi#in son derece güç oldu4u
görülmektedir. Bu durumu önleyebilmek için, de4i#ik seviyelerdeki liderlerin
dirençlerinin önceden belirlenerek gerekli tedbirlerin al(nmas( gerekmektedir. Bunun
için de tüm çal(#anlar(n çok iyi e4itilip motive edilmesi üzerinde durulmaktad(r. Uygun
bir departman(n pilot uygulama için seçilmesinin gerekti4i vurgulanmaktad(r.
Uygulamaya ayn( anda ba#lamak yerine üst kademeye yak(n bir departman tercih
edilmesinin uygun olaca4( dü#ünülmektedir. De4erlemeler sonucunda her seviyeye
uygun geri bildirimler verilmesi gerekmektedir (Arslan, 2001: 11).

VIII. PERFORMANS DE ERLEME VE ÖLÇMEDE UYULMASI GEREKL
LKELER
Performans de4erleme sonuçlar(ndan yararlanabilmek için, de4erleme yap(l(rken
baz( ilkelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken ilkelerden birisi
performans de4erleme ve ölçmesiyle ilgili uygun olan teknikleri belirlemektir. Seçilen
15

Turgut, H., Geleneksel Performans De4erleme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece
Performans De4erleme Yöntemi: 360 Derece Performans De4erleme Yöntemi
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der42m4.pdf-(25.12.2005)
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kriterler zaman içinde ayn( durum için bile geçersiz hale gelmektedir. çinde bulunulan
durumdaki performans ile ula#(lmak istenilen performans düzeyinin aç(k olarak
belirlenmesinin gerekti4i ifade edilmektedir. Önce içinde bulunulan durumda
performans(n ölçülmesi gerekmektedir. Daha sonra istenilen düzeye ula#abilmek için
performans geli#tirmeye yönelik planlama, elde bulunan verilerin etkin kullan(m( gibi
konular dikkate al(nmaktad(r16.
Performans de4erlemenin i#letmenin iç ve d(# çevresi ile ilgili performans
durumlar(

hakk(nda

davran(#lar(nda

ve

bilgi
karar

vermesi

gerekmektedir.

almalar(nda

yönlendirici

De4erlemenin
olmas(

yöneticilerin

gerekti4i

üzerinde

durulmaktad(r. De4erlemenin yönetim sürecinde amaçlar ve i#levler aras(ndaki ili#kiyi
aç(klayabilmesi gerekti4i vurgulanmaktad(r.

Performans de4erlemede sonuçlar

yöneticilerle birlikte çal(#anlara da iletildi4i zaman çal(#anlara ba#ar(lar(n( ö4renme ve
kendilerini düzeltme olana4( sa4lanm(# olaca4( ileri sürülmektedir.
De4erlemenin yanl(# anlamaya ya da önemli konular( gözden kaç(rmaya neden
olabilecek kadar az ya da fazla bilgi içermemesi gerekmektedir. Performans de4erleme
sisteminden sa4lanan bilgilerin kullan(c(lar taraf(ndan kolayca anla#(labilir olmas(
gerekti4i belirtilmektedir. Bilgilerin zaman(nda sa4lanabilmesi için düzenli ve sürekli
bir yap( olu#turulmas( üzerinde durulmaktad(r. Seçilen göstergeler, ölçülmek istenen
performans alanlar(na uygun olarak tasarlanmaktad(r. Performans de4erleme sisteminin
iç ve d(# ko#ullardaki de4i#imlere duyarl(, esnek ve dinamik bir yap(da olmas(
amaçlanmaktad(r. Performans de4erleme sonuçlar(n(n iç ve d(# çevre taraf(ndan ayn(
biçimde alg(lanmas( ve yorumlanmas( gerekti4i vurgulanmaktad(r (Akal, 2005: 97-98).
Göstergeleri seçerken amaca ya da kullan(c(n(n gereksinimlerine uygun
olmas(na dikkat edilmesi gerekmektedir. Her amaç için tek bir gösterge seçimi üzerinde
zorlanmak yerine ayn( amaca yönelik bir dizi gösterge seçimi daha uygun olaca4( ileri
sürülmektedir.
Göstergelerin, durumu tüm gerçekli4i ile yans(tmas( önemlidir. Göstergelerin
hesaplanmas(nda ölçüm sonuçlar(n(n do4ru olmas(na dikkat edilmektedir. Say(sal
göstergeler nitel göstergeler ile desteklenirse daha fazla anlam kazanmaktad(rlar.

16

Aktan, C.C., Performans Yönetim Süreci
http://www.canaktan.org/yonetim/performans-yonetim/surec.htm- (08.05.2006)
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Göstergelerin de4i#en i#letme gereksinimlerine uygulanabilir, de4i#en amaçlara göre
de4i#ebilir nitelikte olmas( gerekmektedir. Özellikle i#letmelerde stratejiler de4i#ince
göstergeler tekrar gözden geçirilip gerekiyorsa de4i#tirilmektedir. Performans
de4erleme de i#letme performans(n(n bütün boyutlar(yla ilgili kriterler etkenlik, verim
ve girdilerden yaralanma, kalite, verimlilik, karl(l(k ve bütçeye uygunluk, yenilik,
mü#teri memnuniyeti, çal(#anlar(n memnuniyeti, çal(#ma ya#am(n(n kalitesi, büyüme,
pazar pay( gibi ele al(nmaktad(r. Mü#terilere sunulan mal ve hizmetlerin mü#teri
taraf(ndan be4enilip be4enilmedi4ini belirleyecek kriterler kullan(lmaktad(r. #letmenin
di4er rakipleri kar#(s(ndaki durumunu belirleyebilmek için kurumun güçlü ve zay(f
yönleri ortaya ç(kar(lmaktad(r. De4erlemede çal(#anlar(n faaliyetleri farkl( kategorilerde
de4erlendirilmektedir. Performans de4erlemesinin uzun döneme yay(lmas( gereken bir
de4erleme #ekli oldu4u ifade edilmektedir 17.

IX. PERFORMANS DE ERLEMEDE KAR:ILA:ILAN SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNER LER
Firma performans(n(n takibini ve geli#tirilmesini amaçlayan performans
de4erleme sisteminin uygulanmas( a#amas(nda firma içinde sorunlarla veya dirençle
kar#(la#(labilmektedir. De4erleme yap(l(rken ya#anan sorunlar(n bir k(sm( de4erleme
sistemine kar#( olumsuz tepkilerden bir k(sm( da de4erlendirmede yap(lan hatalardan
kaynaklanmaktad(r.
Yöneticilerin, performans de4erlemeyi kendi i#leri olarak benimsememesi ve
yaln(zca formalite gere4i yerine getirilmesi gereken bir uygulama olarak görmesi en
yayg(n kar#(la#(lan tepkilerden birisini olu#turmaktad(r. Yine yöneticilerin performans
de4erleme görü#melerinde çal(#anlar ile birebir görü#me yapmak istememeleri ve geri
bildirim konusunda bilgili olmamalar( da tepkisel bir yakla#(ma neden olabilmektedir.
Performans de4erleme sisteminin uygulanmas( a#amas(nda sistemin önemsenmemesi de
dirence neden olabilmektedir18.

17

Aktan, C.C, Organizasyonel Performans Kavram(
http://www.canaktan.org/yonetim/performans-yonetim/kavram.htm-(08.05.2006)
18
Bayar, B., Performans De4erlendirme Sürecinde Ya#anan Sorunlar ve Direnç
www.insankayanaklari.com/cn/Index003.asp?page=5&CategoryID=30&ShowAbs=ON&PL=88GrpB=1(27.09.2005)
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Bu tür tepkileri ortadan kald(rmak için de4erleme sistemi kurulurken örgütteki
yönetici ve çal(#anlar(n sistemin kurulmas( a#amas(na dahil edilmesi, yönetici ve
çal(#anlar(n sistem hakk(ndaki görü# ve önerilerinin dikkate al(nmas( gerekmektedir.
Kararlara kat(l(m sa4lanmas( ile sisteme kar#( direncin ortadan kalkaca4(, sistemin daha
kolay benimsenece4i ileri sürülmektedir. Yöneticilerin amaçlar(n( tam olarak belirleyip,
de4erlemeyi

yaln(zca

yap(lmas(

gereken

bir

i#

gibi

görmemeleri

gerekti4i

vurgulanmaktad(r. Performans de4erlemede amac(n firman(n performans(n( takip
ederek geli#tirmek ve bu #ekilde firman(n hedeflerine ula#mas(n( sa4lamak oldu4unun
yöneticilere aktar(lmas( gerekmektedir. Yüz yüze görü#me uygulamalar( için
yöneticilerin ileti#im, geri bildirim verme ve alma konular(nda e4itim almalar(
gerekmektedir19.
Performans de4erlemede yönetici ve çal(#anlar(n d(#(nda seçilen kriterler ya da
ölçümlemede

yap(lacak

yanl(#lardan

dolay(

da

sorunlar

ya#anabilmektedir.

De4erlemede gere4inden fazla ölçüt kullan(lmas( kay(t ve raporlar aras(nda önemli
sonuçlar(n gözden kaçmas(na neden olmaktad(r. Bunun yan(nda bir ya da birkaç ölçüte
ba4l( de4erleme yap(lmas( da yetersiz olmaktad(r. Ölçümlerde kullan(lan göstergelerin
i#letmenin özelliklerine uygun olmamas( göstergelerin anlams(z kalmas(na yol
açmaktad(r. Performans ölçütlerinin gereken esneklikte olmamas( da zaman geçtikçe
önemini kaybetmesine neden olmaktad(r. Bunlarla birlikte yöneticiler, çal(#anlar ve
ölçüm sisteminin tasar(mc(lar( aras(nda amaç ve araç birli4inin olmamas( durumunda da
sorunlar ya#anabilmektedir.
Bu tür sorunlara engel olmak için ölçümleme yaparken finansal ölçülerle
birlikte finansal olmayan ölçütlerinde kullan(lmas(n(n gerekti4i vurgulanmaktad(r.
Ölçütlerin i#letmenin stratejik planlar( ile ba4lant(l( olmas(na dikkat edilmesi
gerekmektedir. Performans ölçütleri zaman geçtikçe önemini kaybedece4inden
ölçütlerin

ko#ullara

göre

de4i#mesi

gerekmektedir.

Performans

ölçütlerinin

belirlenmesinde önemli olan bir noktada mü#terilerin, çal(#anlar(n ve yöneticilerin
ölçütlerin belirlenmesinde katk(da bulunmalar( olarak ifade edilmektedir.

(Yüksel,

2003: 92).

19

Bayar, B., Performans De4erlendirme Sürecinde Ya#anan Sorunlar ve Direnç
www.insankaynaklari.com/cn/Index003.asp?page=5&CategoryID=30&ShowAbs=ON&PL=88GrpB=1(27.09.2005)
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X. PERFORMANS ÖLÇME VE DE ERLEME SÜREC
Organizasyonlarda yap(lan i#lerle ilgili tüm bilgiler ölçme ve de4erleme yoluyla
sa4lanmaktad(r.

Ölçümlerden

sa4lanan

bilgiler

yöneticilerin

ve

çal(#anlar(n

davran(#lar(n( yönlendirmektedir. #letmelerde performans ölçümleri ile, i#lerin ne kadar
iyi yap(ld(4(, beklenen sonuçlara ne düzeyde ula#(ld(4(, i#lerin örgüt performans(na
etkisi, hedef ve stratejilere ne kadar ula#(ld(4( gibi sorulara cevap aramaktad(rlar.
Ça4da# yönetim ve üretim tekniklerinin ve yeni teknolojilerin uygulanmas(, daha iyi
çal(#ma ko#ullar(n(n sa4lanmas( gibi konularda i#letme ba#ar(s(na katk(da bulunan
performans ölçümünün farkl( tan(mlar( bulunmaktad(r (Akal, 2005: 91-92).
“Performans ölçme”, Örgüt performans(n(n ölçülmesi anlam(nda kullan(lmakta
olup, “örgütün daha önceden rekabet verilerine göre belirledi4i stratejik amaçlara
ula#(l(p ula#(lmad(4(n( de4erlendiren bir süreç olarak ele al(nmaktad(r.” (Sar(alt(n, 2003:
11). Di4er bir ifadeyle performans ölçümü bir faaliyetin etkinli4inin ve etkenli4inin
niceliksel olarak belirlenmesi, performans ölçüm sistemi de bir faaliyetin etkinli4ini ve
etkenli4ini ölçmede kullan(lan göstergeler seti olarak tan(mlanmaktad(r (Yüksel, 2003:
89). Daha geni# anlamda, “performans ölçüm ve denetim sistemleri, i#letmelerde
performans(n geli#tirilmesi amac(yla stratejik planlar çerçevesinde yönetim sürecinin,
birimlerin, çal(#ma gruplar(n(n ve bireylerin gösterdi4i performans(n belirlendi4i,
de4erlendirildi4i ve geri bildirim düzeni ile performans(n geli#imine katk(da bulunan
yönetim destek sistemleridir. Bu sistemler yap(sal olarak örgütün ve çal(#anlar(n ortak
amaçlar(n( odak noktas( alarak ölçülecek, de4erlendirilecek ve kontrol edilecek
etmenleri, olaylar( ve nesneleri belirlemekle ba#layan, bunlarla ilgili temsil edici
göstergeleri saptay(p gerekli ölçümlerle süren, elde edilen bilgileri ortak bir veri
taban(nda toplayarak hangi bilgilerin, nas(l ve ne zaman istendi4ine dayal( olarak
biçimlenen bir rapor ve belgelendirme sistemi ile sonuçlanan bir süreç olarak
tan(mlanabilir” (Akal, 2005: 131).
Performans de4erleme ve ölçme süreci a#ama a#ama incelenmektedir.
De4erlemenin yap(labilmesi için öncelikle de4erlemeyi ve ölçmeyi yapacak görevlilerin
belirlenmesi gerekmektedir20. De4erlemenin ilk amir taraf(ndan yap(lmas(n(n en yayg(n
20

Aktan, C.C., Performans Yönetim Süreci
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yöntem oldu4u ileri sürülmektedir. Ancak tek amir de4erlemesi ve sak(ncalar( önlemek
için veya en aza indirmek için birden çok hiyerar#ik amirin tek tek veya grup olarak
de4erleme #ekli, ki#inin kendi kendini de4erlemesi, i# arkada#lar( taraf(ndan de4erleme,
astlar

taraf(ndan

de4erleme,

mü#teriler

taraf(ndan

de4erleme

yap(lmas(

gibi

yöntemlerden faydalan(lmaktad(r21.
kinci a#amada, de4erlemenin yap(labilmesi için ihtiyaç olan verilerin
toplanmas( gerekmektedir22. Performans ölçüm ve denetim sistemlerinde kullan(lan
verilerin ço4u i#yerindeki çal(#anlar taraf(ndan toplanmaktad(r. Genel olarak
performansla ilgili verilerin toplanmas(nda nicel teknikler kullan(lmas(na ra4men nicel
olarak ölçümün zor ya da mümkün olmad(4( durumlarda nitel teknikler kullan(lmaktad(r
(Akal, 2005: 167-170). “Genel olarak veri toplama kaynaklar(; ara#t(rma, gözlem,
sistem verilerinin ve dokümanlar(n(n toplanmas( #eklinde s(ralanabilir.” (Yetgin, 2002:
70).
Üçüncü a#ama, yap(lacak de4erlemenin alan(n( belirlemektir. Çal(#anlara
yönelik bir de4erleme ise, çal(#anlara bu konuda önceden e4itim verme yöntemi tercih
edilebilmektedir; de4erleme mü#terilere yönelik ise, önceden bir anket çal(#mas( yap(l(p
sonuçlar( de4erlendirilebilmektedir; finansal aç(dan de4erleme söz konusu ise, bilanço,
gelir tablosu gibi verilerden yararlan(labilmektedir.
Dördüncü a#amada kullan(lacak kriterler ve uygulanacak performans ölçüm
sistemi belirlenmektedir. Kriterlerin içinde bulunulan durum ve de4erleme yap(lacak
alan göz önüne al(narak belirlenmesi gerekti4i ifade edilmektedir23. Dördüncü a#amada
karar vermek için

ölçüm sistemleri ve yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak

gerekmektedir. “Ölçüm modelleri olarak toplam faktör verimlilik modelleri, çok
faktörlü verimlilik modelleri, toplam performans modelleri, objektif matris yöntemi,
amaçlara göre yönetim modelleri, finansal analiz modelleri, maliyet analiz modelleri,
vb. çok çe#itli modeller say(labilir.” (Akal, 2005: 153-157).

21

Filiz, A., Performans De4erlendirme ve Yönetimi
http://bigiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=506 (12.09.2004)
22
Aktan, C.C., Performans Yönetim Süreci
http://www.canaktan.org/yonetim/performans-yonetim/surec.htm-(08.05.2006)
23
Aktan, C.C., Performans Yönetim Süreci
http://www.canaktan.org/yonetim/performans-yonetim/surec.htm-(08.05.2006)
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Be#inci
kapsamaktad(r.

a#ama,

seçilen

Ölçümlerin

sistemin

sonucunda

uygulanmas(

ve

raporlama

sürecini

performans

göstergelerinin

bilgiye

dönü#türülmesi ve de4erlendirmede kullan(lmas( farkl( biçimlerde olmaktad(r (Akal,
2005: 162). Son a#amada sonuçlar de4erlendirilmektedir24.

XI. ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN BOYUTLARI
#letmelerin performans ölçüm sistemi olu#turulurken, sistemin etkin olarak
i#leyebilmesi için hangi boyutlar(n sisteme dahil edilece4inin tespit edilmesi
gerekmektedir. Boyutlar belirlenirken öncelikle organizasyon strateji, misyon ve
vizyonunun dolay(s(yla amaçlar(n(n do4ru olarak tan(mlanmas( gerekmektedir. Daha
sonra organizasyon kaynaklar(n(n bu amaçlara ula#ma yolunda ne kadar verimli ve etkin
kullan(ld(4( belirlenmektedir (Yetgin, 2002: 52).
Örgüt performans(n(n etkin #ekilde tasarlanmas(nda performans boyutlar(n(n
oldukça önemli rol oynad(4( görülmektedir. “Göstergeler firma faaliyetinin de4i#ik
yönlerini ölçen do4rudan ölçüler aras(ndaki ili#kiden türetilmekte ve bir dizin, bir oran,
birim ba#(na ölçü #eklinde veya bir ba#ka kar#(la#t(rma #eklinde ifade edilmektedir.
Örne4in bir i#letme taraf(ndan verilen hizmetin kalitesinin sa4lad(4( tatmin düzeyi veya
firmadaki karl(l(kla ilgili oranlar”. (A4ca, 2005: 149).
Performans

yönetiminde meydana

gelen

de4i#imler

gibi

performans(n

boyutlar(n(n da günümüze kadar de4i#en ve geli#en bir süreç gösterdi4i görülmektedir.
Performans anlay(#(n(n de4i#im sürecinde de4i#meyen tek boyutu ekonomik boyut
oldu4u ortaya konulmaktad(r (Akal, 2005: 22). Performans boyutlar(ndan etkinlik,
verim ve girdilerden yararlanma, verimlilik, kalite, yenilik, çal(#ma ya#am(n(n kalitesi,
kârl(l(k ve bütçeye uygunluk, mü#teri tatmini, çal(#anlar(n tatmini, büyüme ve pazar
pay( performans ölçümleri için geli#tirilecek performans göstergelerinin taban(n(
olu#turmaktad(r. Örgütler bu ölçütler çerçevesinde gereken göstergeleri belirleyip neyin
ölçülece4ini tespit etmektedirler. Ölçümlerde boyutlardan hangilerinin kullan(laca4(
i#letmelerin amaç ve hedeflerine göre belirlenmektedir (Akal, 2005: 136).

24

Aktan, C.C., Performans Yönetim Süreci
http://www.canaktan.org/yonetim/performans-yonetim/surec.htm-(08.05.2006)
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Günümüzde performans de4erlemede üç çe#it temel performans göstergesi
kullan(lmaktad(r. Göstergeler finansal, finansal olmayan ve teknik göstergeler olarak
s(n(fland(r(lmaktad(r.
Performans de4erlemede kullan(lan göstergelerden ilki aritmetik veya say(sal
temelli göstergeler olan finansal performans göstergeleridir. Bu göstergeler rakamlar,
yüzdeler ve oranlarla ifade edildikleri için say(sal temelli göstergeler olarak
adland(r(lmaktad(r. Finansal performans göstergeleri firmaya ait mali tablolardan ve
muhasebe kay(tlar(ndan elde edilen bilgilere dayan(larak haz(rlanmaktad(r (Akaya ve
çerli, 2004: 165).
Bir firman(n finansal performans(n(n genel olarak iki temel göstergesi:
“büyüme” ve “kârl(l(k ve bütçeye uygunluktur”. Firmalar(n finansal performans
kriterleri bu iki boyut taraf(ndan belirlenmektedir (Covin ve Slevin, 1991: 19; Antoncic
ve Hisrich, 2001: 504)
kinci grup ise nitelik temelli göstergeler olan finansal olmayan performans
göstergeleridir. Nitelik temelli göstergeler ki#ilerin alg(lamalar(na dayand(klar( için
daha subjektiftir. (Wade ve Recardo, 2001: 100). Literatürde en temel olmayan finansal
performans göstergeleri olarak, “çal(#ma ya#am(n(n kalitesi”, “mü#teri tatmini” ve
“çal(#anlar(n tatmini”, “pazar pay(” gibi göstergeler yer almaktad(r (Kaplan ve Norton,
1996; Atkinson vd., 1997; Otley, 1999; Hussian ve Hoque, 2002; Ittner vd., 1996).
Üçüncü grupta da i#letmelerde performans(n tüm boyutlar(yla ölçülmesini
sa4layan teknik temelli göstergeler yer almaktad(r. Teknik temelli göstergeler
i#letmelerde en üst düzeyden en alt düzeye kadar etkinliklerin, üretim kaynaklar(n(n,
çal(#anlar(n performans(n(n ölçülmesinde kullan(lmakta, sonuçlar(n nedenlerini ve
olumsuz sonuçlar( düzeltme olanaklar(n( ortaya koyabilmektedirler. Ancak finansal
göstergelere göre daha zor anla#(lmaktad(r. Etkenlik, verim ve girdilerden yararlanma,
verimlilik, kalite, yenilik göstergeleri en temel etkenlik göstergeleri olarak ortaya
ç(km(#t(r (Akal, 2005: 178).
Ancak baz( ara#t(rmac(lar finansal olmayan göstergeleri teknik göstergeler
olarak adland(rm(#lard(r. Çok boyutlu performans de4erleme yöntemlerine bakarak
finansal olmayan göstergeler ve teknik göstergeler #eklinde ay(r(m yap(lmas(n(n daha
uygun olaca4( görülmektedir.
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Tablo 1. Performans Göstergeleri

Finansal Performans
Göstergeleri

Finansal Olmayan
Performans Göstergeleri

Teknik Performans
Göstergeleri

Büyüme

Çal(#ma Ya#am(n(n Kalitesi

Etkenlik

Karl(l(k ve Bütçeye Uygunluk

Mü#teri Tatmini

Verim ve Girdilerden Yararlanma

Çal(#anlar(n Tatmini

Verimlilik

Pazar Pay(

Kalite

Mü#teri Tatmini

Yenilik

A) F NANSAL PERFORMANS GÖSTERGELER

1. Büyüme
“Büyüme belli bir zaman süreci içinde, firman(n belli bir ölçekten ba#layarak
yap(s(n( olu#turan maddi ve be#eri unsurlarda meydana gelen niteliksel ve niceliksel bir
dizi de4i#im ve geli#im faaliyetidir.” (A4ca, 2005: 166). #letmelerin özelliklerine göre;
sat(# miktar( veya tutar(, üretim miktar(, çal(#anlar(n say(s(, harcanan enerji miktar(, öz
kaynaklar, yat(r(m toplam(, kullan(lan hammadde veya makine miktar(, pazar pay( veya
ürün çe#itlili4i gibi de4i#ik faktörlerde görülen nicelik art(#lar(, büyüme olarak
nitelendirilmektedir (Dinçer ve Fidan, 1997: 48).
Büyümenin finansal, stratejik, yap(sal ve organizasyonel olmak üzere dört
boyutu bulunmaktad(r. Finansal büyüme, i#letmenin kârlar(nda art(#a neden olacak sat(#
cirolar(ndaki art(#larla ilgilidir. Stratejik büyüme, i#letmenin ya#ad(4( çevrede veya
pazarda varl(4(n( sürdürecek yeni i# yetenekleri geli#tirmesiyle ilgilidir.

Yap(sal

büyüme organizasyonun içsel sistemlerindeki geli#me ve de4i#melere yöneliktir.
Organizasyonun

süreçlerinde,

kültüründe,

ve

tutumlar(ndaki

meydana

de4i#imlerde organizasyonel büyümeyle ilgilidir (Wickham, 2001: 303-304).

gelen
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Firmaya ili#kin büyüme göstergeleri (oranlar() sat(#lardaki büyüme, dönem
kâr(ndaki büyüme, öz sermayedeki büyüme, varl(klardaki büyüme olmak üzere dört
grupta incelenmektedir (Akgüç, 1995: 409-411).

2. Kârl&l&k ve Bütçeye Uygunluk
Kâr, i#letmenin belli bir dönem sonunda sat(# gelirleri ba#ta olmak üzere elde
etti4i toplam gelirler ile sat(lan mal(n maliyeti ba#ta olmak üzere katland(4( toplam
giderler aras(ndaki pozitif fark( göstermektedir. Kârl(l(k oran( gelir ve gider a4(rl(kl( bir
ili#ki içinde tan(mlan(rsa, dönemsel kâr(n sat(#lara bölünmesiyle bulunmaktad(r. Kârl(l(k
oran(, ayn( sektördeki di4er i#letmelerden daha yüksek oldu4u zaman, nispi olarak söz
konusu i#letmenin kâr(n(n tatminkar oldu4u kabul edilmektedir. (A4ca, 2005: 164).
Kârl(l(k oranlar(, firman(n sat(#lar( üzerinden kârl(l(4( gösteren oranlar ve
firman(n yat(r(mlar( üzerinden kârl(l(4( gösteren oranlar olmak üzere iki grupta
incelenmektedir.
Sat(#lar(n kârl(l(4(yla ilgili oranlar iki grupta incelenmektedir. Birincisinde,
kârl(l(k oran( vergiden önceki kâr üzerinden hesapland(4(nda “Sat(#lar(n kârl(l(4(=Brüt
Kâr/Toplam Sat(#lar” olarak formüle edilmektedir. kinci olarak sat(#lar(n kârl(l(4( oran(
vergiden sonraki kârlar toplam sat(#lara bölünerek hesapland(4(nda “Sat(#lar(n
Kârl(l(4(=Net Kâr/Toplam Sat(#lar” #eklinde formüle edilmektedir (Gönenli, 1988;
Ceylan 2003: 62)
“Yat(r(mlarla ilgili kârl(l(k oranlar( genelde firman(n elde etti4i kâr ile kullan(lan
kaynaklar ya da varl(klar aras(ndaki ili#kiyi ortaya koymaktad(r.” Yat(r(mlar(n kârl(l(4(
firma performans(n(n en temel göstergesi olarak görülmektedir. Yat(r(mlar(n kârl(l(4(n(
ölçerken iki farkl( kârl(l(k oran( kullan(lmaktad(r. Öz sermayenin kârl(l(4(n( gösteren ilk
oran “Öz Sermayenin Kârl(l(4(= Brüt Kâr/Öz Sermaye veya Net Kâr/Öz Sermaye”
#eklinde formüle edilmektedir. Varl(klar(n kârl(l(4(n( gösteren ikinci oran ise
“Varl(klar(n Kârl(l(4(= Brüt Kâr/Net Varl(klar” #eklinde formüle edilmektedir
(Wickham, 2001: 309-310)
Bütçeye uygunluk kriteri, kârl(l(4(n bir performans göstergesi olarak kabul
edilmedi4i durumlarda ya da kâr amac( gütmeyen, sadece bir maliyet merkezi olan
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kamu kurulu#lar(nda kârl(l(4(n yerine kullan(labilen bir performans göstergesidir.
Planlanm(# de4erlerle gerçekle#en finansal de4erler aras(ndaki sapma ne kadar az ise
i#letmenin bütçeye uygunluk aç(s(ndan gösterdi4i performans(n da o kadar yüksek
oldu4u kabul edilir (Da4delen,1997: 49).
Örgütlerde kârl(l(k ve bütçeye uygunluk performans kriterleri olarak, çal(#an
ba#(na kâr, bütçelenen sat(#lara göre gerçekle#en sat(#lar, yat(r(mlar(n getirisi, borçlar(n
toplam varl(klara oran( gibi göstergeler kullan(lmaktad(r (Akal, 2005: 183).

B) F NANSAL OLMAYAN PERFORMANS GÖSTERGELER
1. Çal& ma Ya am&n&n Kalitesi
“Çal(#ma ya#am(n(n kalitesi, örgüt çal(#anlar(n(n, ücret, çal(#ma ortam(, i#birli4i
ortam(, ileti#im, ba4(ms(zl(k, bilgi ve beceri geli#tirme, performans de4erlendirme ve
ödüllendirme, sorun çözme, yönetime kat(l(m gibi çok çe#itli performans sistemi
bile#enlere kar#( olu#an davran(# biçimlerini aç(klayan performans boyutu olarak ortaya
ç(km(#t(r”. (Yetgin, 2002: 59). Ba#ka bir ifadeyle çal(#ma ya#am(n(n kalitesi, örgüt
ikliminin çal(#anlar üzerinde olu#turdu4u olumlu veya olumsuz etkilerinin toplam(n(n
bir göstergesi olarak ifade edilmektedir. Çal(#ma ya#am(n(n kalitesi ile, çal(#ma
ya#am(n(n de4i#ik yönlerine ili#kin dü#ünce ve davran(#lar anlat(lmak istenir
(Müftüo4lu, 1989: 12-14).
Çal(#ma ya#am(n(n kalitesini ölçen göstergelere örnek olarak devams(zl(k, kaza
say(s(, hedeflenen düzeyleri geçen i#çilik saatleri verilebilmektedir (Akal, 2005: 182).
Ayd(nlatma, havaland(rma, (s(, toz, titre#im, görsel ve zihinsel yo4unluk, bedensel çaba
gibi fiziki çal(#ma ko#ullar(na ait ölçümlerde çal(#ma ya#am(n(n kalitesini ölçmede
kullan(lmaktad(r. Ölçümler sürekli ve düzenli olarak yap(ld(4(nda, çal(#ma ya#am(n(n
kalitesini de4erlendirmede ve örgüt performans(n( geli#tirici önlemlerin al(nmas(nda
önemli rol oynamaktad(r. Finansal olmayan bu kriterler organizasyonlar(n finansal
sonuçlar(n( etkilemekte ve uzun vadede ba#ar(l( sonuçlar almalar(n( sa4lamaktad(r
(Yetgin, 2002: 60).
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2. Mü teri Tatmini
Performans ölçümünde önemli olan finansal olmayan kriterlerden birisi de
mü#teri tatminidir. Günümüzde yo4un rekabet ortam(nda firmalar(n hayatta kalmalar(,
tatmin seviyesi ve sadakati yüksek mü#terilerin ortaya ç(kmas(n( sa4layacak ürün ve
hizmet üretmelerine ba4l( olmaktad(r. Firmalar(n en temel amaçlar(ndan birisi mü#teri
tatminini sa4lamakt(r. Çünkü kârl(l(k mü#teri tatminine ba4l(d(r, mü#teri tatmini de ürün
veya hizmetlerin kalitesine ba4l( olarak de4i#mektedir (Fecikova, 2004: 57).
Wade ve Recardo (2001) mü#teri tatminini sa4layacak göstergeleri be# grupta
incelemi#lerdir. Göstergeler, (1) mü#teriye verilen sözün tutulmas(, (2) mü#teri ile firma
aras(ndaki bütün ileti#im kanallar(n(n ve araçlar(n(n hata ve kirlilikten ar(nd(r(lmas(, (3)
hizmet sa4lay(c(lar(n ürünlere, hizmetlere ve ortaya ç(kabilecek sorunlara yönelik
çözümler konusundaki bilgilerinin art(r(lmas(, (4) mü#terilerle empati kurarak firman(n
her bir mü#teriyle ilgilendi4inden mü#terilerin emin olmas(n(n sa4lanmas(, ve (5)
mü#terilerin #ikayet ve sorunlar(na çabuk yan(t vererek, mü#teri #ikayetlerini
mü#terilerle ilgili haf(zalara kaydetme #eklinde s(ralanmaktad(r.
Hem mevcut mü#terilerin devaml(l(4(n( sa4lamak hem de yeni mü#teriler
kazanmak için mü#terilerin ihtiyaç ve beklentilerinin kar#(lanmas( gerekmektedir.
Mü#teri

tatmininin

ölçülmesi,

i#letmenin

faaliyetleriyle

ilgili

geri

bildirim

sa4lamaktad(r. #letmelerde mü#teri tatminini ölçmek için anket uygulamas(, mektup
yollama yöntemi, telefonla görü#me yöntemi ve ki#isel görü#me yöntemleri
kullan(lmaktad(r (A4ca, 2005: 171-173).

3. Çal& anlar&n Tatmini
Son zamanlarda firmalarda finansal olmayan göstergelerden çal(#anlar(n tatmini,
finansal göstergeler kadar önemli hale gelmeye ba#lam(#t(r. Bu nedenle firmalarda,
tatmin edilmi# çal(#anlar(n art(k mü#teri tatmininin ön ko#ulu oldu4u; bunun da ba#ar(l(
finansal performans( sa4lad(4( görülmektedir. Di4er bir ifadeyle bir organizasyondaki
çal(#anlar(n motivasyonunun ve tatmininin sa4lanmas(yla organizasyonda mü#teri
tatminini, kârl(l(4(n, büyüme ve payda#lar(n ç(karlar(n(n sürdürülebilirli4i sa4lanacakt(r
(Rust vd., 1996: 63; Skandia Life, 1997: 32)
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Çal(#anlar(n tatmini, i# görenlerin i#lerine veya i# durumlar(na yönelik pozitif
tutumlar( olarak ifade edilmektedir (Davis, 2004: 496) “Literatürde en çok kabul gören
tan(ma göre çal(#anlar(n tatmini, bir çal(#an(n i#ini ya da i# deneyimlerini
de4erlendirmesi sonucunda ortaya ç(kan memnuniyet ya da olumlu duygular(n ifadesi
#eklindedir.” (Lam vd., 2001: 158; Rust vd., 1996: 62). Ba#ka bir ifadeyle çal(#anlar(n
tatmini, i# görenin i# ortam(nda, üstlerinin yönetim biçimini, politikalar(, yöntemleri,
i#yerindeki arkada#l(k ili#kilerini ve i#inden elde etti4i ekonomik getirileri nas(l
alg(lad(4(yla ilgilidir (A4ca, 2005: 173-174).
#letmelerde çal(#anlar(n tatminini ölçerken mülakat, kritik olay yöntemi ve bir
anket tekni4i olan tutum ölçeklerinden gibi yöntemlerden yararlan(lmaktad(r.
#letmelerde genel olarak çal(#anlar(n tatminini ölçmek için y(ll(k de4erlendirmeler
yap(lmaktad(r. Bununla birlikte çal(#an say(s(n(n belli bir oran( göz önüne al(narak
çal(#anlar içinde her ay bu orana göre rast gele seçilen ki#ilerin de4erlendirme
sonuçlar(n( gösteren ayl(k ara#t(rmalar yap(lmaktad(r. Ara#t(rmalarda; (1) kararlara
kat(l(m (2) ba#ar(n(n takdir edilmesi, (3) i#in ba#ar(lmas( için gerekli bilgiye eri#im
olana4(, (4) insiyatif kullanmak için etkin destek, (5) firma genelinde duyulan tatmin
kriterleri kullan(lmaktad(r. Çal(#anlardan ara#t(rmada yer alan sorulara 1 ile 5 veya 1 ile
3 aras(nda puan vermeleri istenmektedir. Sonuçlarda en dü#ük puan yetersiz, en yüksek
puan

da

tatmin

edici

#eklinde

de4erlendirilmektedir.

Uygulamalar

s(kl(kla

tekrarland(4(nda çal(#anlar(n organizasyona kar#( olumlu ve olumsuz tutumlar(
belirlenebilmektedir. Ancak sorular(n yanl(# anla#(lmas( ya da anla#(lmamas( gibi
nedenlerden dolay( sonuçlar her zaman gerçe4i yans(tmayabilir (Kaplan ve Norton,
1999: 158; Özkalp, 2001: 137).

4. Pazar Pay&
Firma performans(n( de4erlemede kullan(lan önemli göstergelerden birisi de
pazar pay(ndaki geli#meleri gösteren kriterdir. Firmalar(n en önemli hedeflerinin
aras(nda pazar paylar(n( koruyarak geli#tirmek gelmektedir. Bu hedefe ula#ma düzeyi,
performans göstergesi olarak de4erlendirilebilmektedir. Dönem ba#(nda belirlenen veya
hedef olarak gösterilen pazar pay(na çal(#anlar(n, birimlerin veya firmalar(n ula#ma
düzeyleri performans( belirlemek amac(yla kullan(lmaktad(r. Bununla birlikte firmalar(n
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dönem sonunda belirlenmi# olan pazar paylar(na ne oranda ula#abilecekleri çal(#anlarla
görü#ülerek belirlenebilmektedir. Bu yöntemin performans belirlemede tek ba#(na
yetersiz kalabilece4i unutulmamal(d(r. Daha çok sat(# a4(rl(kl( ve yo4un rekabetin yer
ald(4( firmalarda pazar pay( göstergesi etkin olarak kullan(lmas(na ra4men performans
belirleme de tek ba#(na yetersiz kalmaktad(r (F(nd(kç(, 2001: 311).

C) TEKN K PERFORMANS GÖSTERGELER

1. Etkenlik
“Etkenlik toplam performans göstergesidir ve organizasyonun amaçlar(na
ula#mas(n( ölçen bir kavramd(r.” #letmelerde toplam performans, yöneticilerin ve
çal(#anlar(n bilgi ve becerileri, teknoloji, kapasitesi, kullan(lan yöntemler gibi çok çe#itli
faktörlerin birbirleri ile ili#kileri sonucunda olu#maktad(r (A4ca, 2005; 176). “Etkenlik,
örgütlerin, tan(mlanm(# amaçlar(na ula#mak amac(yla gerçekle#tirdikleri etkinliklerin
sonucunda bu amaçlara ula#ma derecesini belirleyen bir performans boyutudur.” (Akal,
2005: 34). Etkenlik, i#letmede amaçlar(n ve yap(lan i#lerin uygun ve do4ru olup
olmad(4(n(n, bu i#lerin zaman(nda do4ru kalitede ve istenilen miktarda gerçekle#tirilip
gerçekle#tirilmedi4ini göstermektedir. Bu tan(ma göre e4er bir organizasyon belirledi4i
hedefler do4rultusunda do4ru olan i#leri ya da gereken i#leri yapm(yorsa etken de4ildir
ve ne kadar verimli olursa olsun sonuçta ba#ar(s(z olarak nitelendirilmektedir (A4ca,
2005: 176; Akal, 2005: 34).
Etkenli4i daha iyi anlayabilmek için etkinlik, etkililik, ç(kt(, sonuç, amaç gibi
kavramlar( ve bu kavramlar(n aras(ndaki farklar( aç(klamak gerekmektedir. “Bir
i#letmede amaçlara ula#ma ve görevleri yerine getirmek için kullan(lan araçlar
etkinliklerdir”. (Akal, 2005: 34). Etkililik, i#lerin do4ru zaman ve hedeflere uygun
olarak yap(lmas( #eklinde ifade edilmektedir (Sar(alt(n, 2003: 17). Çal(#an(n yapt(4( i#
daha önceden belirlenmi#, istenilen, hedeflenen bir sonuca veya sonuçlara varabiliyorsa
bu durumda etkili olmaktan söz edilebilmektedir (Ülgen ve Mirze, 2004: 22). Ç(kt(lar,
etkinliklerin sonucunda meydana gelen mal ve hizmetleri kapsamaktad(r. Sonuçlar ise
ç(kt(lar ile elde edilen de4erlerin nitel ve nicel olarak belirtilmesi olarak
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tan(mlanmaktad(r. Amaçlarda, i#letmelerde k(sa ve uzun dönemli ula#(lmas( istenilen
hedefler olarak ifade edilebilmektedir (Akal, 2005: 36).
Performans boyutlar(ndan etkinli4in ölçümünde olarak pazar pay(, planlanan ve
gerçekle#en projeler, mü#teriler aç(s(ndan i#letmenin itibar(, zaman(nda teslim edilen
mal(n yüzdesi, sat(# personeli taraf(ndan gerçekle#tirilen sat(# kotas( gibi göstergeler
kullan(lmaktad(r (Akal, 2005: 181).

2. Verim ve Girdilerden Yararlanma
“Verim ve girdilerden yararlanma kavramlar(, bir i#letmenin, ürün ya da hizmet
üretme süreci içinde üretim kaynaklar(ndan ne düzeyde yararland(4(n( ya da bu üretim
kaynaklar(n(

nas(l

kulland(4(n(

gösteren

bir

performans

boyutu

olarak

tan(mlanmaktad(r” Örgütte verim boyutu ile de4erlendirilen yap(lanlar(n en uygun
biçimde, en dü#ük maliyet ve en dü#ük kaynak tüketimi, en az israf ile gerçekle#tirilmi#
olup olmad(4( #eklinde ifade edilmektedir. Verim bir i#letmede belirli etkinliklerin,
amaç ya da hedeflerin gerçekle#tirebilmesi için tüketilmesi istenen ya da beklenen
kaynaklarla, üretim süreci içinde gerçekten tüketilen kaynaklar aras(nda yap(lan
kar#(la#t(rma sonucunu göstermektedir. “Yararlanma oranlar( ise üretim sürecinde
gerçekten kullan(lan girdilerle, i#letmelerin mevcut üretim kaynaklar(n(n duruma göre
kullan(labilir gücü ya da potansiyel gücü aras(nda yap(lan bir kar#(la#t(rma ölçütüdür”
Verim ve girdilerden yararlanma göstergesi üretim sürecinde kaynaklardan nas(l
yararlan(ld(4(n( göstermektedir (Akal, 2005: 39-42).
Stok devir oranlar(, makine kullan(m oranlar(, makine ar(zalar(, ortalama üretim
süresi, dolayl( ve do4rudan i#gücü kullan(m oranlar(, en yüksek-en dü#ük veya dü#ük
düzey hedefleri, üretim için planlanan malzeme eksikli4i yüzdesi, bir sipari#in
gerçekle#mesinde ortalama toplam maliyetteki de4i#me, en alt düzeye dü#en stok
kalemine ait birimler, yüksek oranda bozuk mal veya israf verim ve girdilerden
yararlanma göstergelerine örnek te#kil etmektedirler (Akal, 2005: 182).
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3. Verimlilik
Verimlilik “tüketilen kaynaklarla elde edilen ürünlerde de4i#im” olarak ifade
edilmektedir ve daha önceki dönemlere göre daha fazla ve daha iyi ürün elde edilmi#se
verimlilik artm(# olarak de4erlendirilebilmektedir (Akal, 2005: 46). Di4er bir ifadeyle
“verimlilik bir üretim ya da hizmet sürecinin belli bir dönemde, üretilmi# olan mal ve
hizmetlerle (ç(kt(), bu üretimi gerçekle#tirmek için kullan(lan üretim kaynaklar(n(n
(girdi) birbirine oranlanmas(d(r. Dar anlamda verimlilik, üretim süresinde bo#luk
olmadan, verilen bir tak(m girdiler ile en yüksek üretimin sa4lanmas(d(r. Geni# anlamda
verimlilik, bir ç(kt(n(n en az maliyet ile üretilmesidir. Teknik anlamda ise verimlilik
toplam performans( olu#turan bir boyuttur. Amaç en uygun kaynak kullan(m(yla en
yüksek ve ekonomik sonuca ula#makt(r. Bu sonuca, (1) ayn( girdi ile daha çok ç(kt(
üretmek, (2) ayn( ç(kt(y( daha az girdi ile üretmek ve (3) ç(kt(y( girdi art(#(ndan daha
yüksek düzeyde art(rmak ko#ullar(nda ula#(labilmektedir”. (A4ca, 2005: 176-177).
Verimlilik ölçümünde çal(#an ba#(na sat(#lar, çal(#an ba#(na üretim, enerji
verimlili4i gibi göstergeler kullan(labilmektedir (Akal, 2005: 182).

4. Kalite
Günümüzün rekabetçi ortam(nda ve mü#teriye yönelik yönetim anlay(#( içinde
kalite de etkenlik, verim ve verimlilik boyutlar(yla iç içe olan bir unsur olarak temel
performans zinciri içinde yer almaktad(r. Kalite çok boyutlu oldu4u için kaliteyle ilgili
farkl( tan(mlar yap(lmaktad(r. Garvin’e göre (1984) kalitenin boyutlar(, performans,
i#levsellik, uygunluk, güvenirlik, dayan(kl(l(k, hizmet görürlük, estetik ve itibard(r.
“Kalite, kaynaklar(n verimli kullan(m(n( sa4layan, ürün ve hizmetlere kullan(m
uygunlu4u kazand(ran, mü#teri gereksinimlerine uygun üretim ve hizmet anlay(#(n(
egemen k(lan ve böylece i#letmelerin kamusal sorumluluklar(n( da olumlu olarak
gerçekle#tirmelerine olanak haz(rlayan bir performans boyutudur.”

(Akal, 2005: 49-

50).
Kalite, “mükemmellik”, “kurallara uygunluk”, “kullan(m kolayl(4(”, “mü#teri
beklentilerini kar#(lamak” olarak ifade edilebilmektedir (Balc(, 2003: 330). Kalite
standartlara uygunluk #eklinde klasik tan(mlanmas(ndan ç(karak günümüzde mü#teri
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isteklerine uygunluk olarakta de4erlendirilmeye ba#lanm(#t(r. Bu aç(dan kalite, bir mal
veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlar( kar#(lama kabiliyetine dayanan
özellikler toplam( #eklinde de ifade edilmektedir

25

. Teknik performans kriterlerinden

birisi olan kalite, 1980’lerin ortalar(na kadar, daha çok üretilen bir mal veya hizmetin
gereklerine uygunluk derecesi olarak da tan(mlanmaktayd( ve genelde imalat sektöründe
kaliteden bahsedilmekteydi (Öztemel, 2001: 25). Özel sektörde üretim alan(nda
ba#layan bu kalite anlay(#(n(n, zamanla tüm sektörlerde egemen olan bir dü#ünce ve
uygulama haline geldi4i görülmektedir26.
Kalite performans kriterinde istek ve ihtiyaçlar(n kar#(lanmas(, do4ruluk,
güvenilirlik, tüketici güveni gibi unsurlar(n önemli oldu4u ileri sürülmektedir27. Kaliteyi
ölçerken üretimdeki ret oran(, mü#teri #ikayet oranlar(, garanti giderleri, yeniden i#leme
ve düzeltme oranlar( kriterleri kullan(lmaktad(r (Akal, 2005: 182).

5. Yenilik
Firmalar yenilik çal(#malar( ve AR-GE’ ye verilen önem derecesinde rekabette
üstünlük kazanmaktad(rlar. Bu nedenle firmalar(n bütün fonksiyonlar(n( sürekli ve
geli#tirmeleri gerekmektedir (E4e, 2002: 20).
Yenilik, yeni bir teknolojinin uygulanmas( ya da var olan bir teknolojinin yeni
#artlar içinde gerçekle#tirilmesi ve etkin bir ekonomik sonuç ç(kar(lmas( olarak ifade
edilmektedir (Do4an,1988: 154). Ba#ka bir ifadeyle yenilik iç ve d(# çevreden
kaynaklanan bask(, istek, tehdit gibi unsurlara cevap verebilmek için de4i#im yapma
sürecini ifade etmektedir. Yenilik kavram(n(n temel boyutlar( yarat(c(l(k, de4i#me,
geli#im, risk alma ve serbestlik olarak s(ralanabilmektedir. Yenilik f(rsatlar(
de4erlendirmek #eklinde ise etkilenme, bask( ve tehditlerden kaynaklan(yorsa tepki
gösterme olarak ifade edilebilmektedir. Yenilik risk içeren bir unsur oldu4undan sonuç
elde etmek ve ba#ar(ya ula#mak uzun y(llar alabilmektedir. Yeniliklerin i#letme d(#(ndan
25

Köseo4lu, Ö., Belediyelerde Performans Yönetimi
http://www.icisleri.gov.tr/_icisleri/TurkIdareDergisi/Uploadedefiles/%C3%96.K.o5C459Flu520211234.doc-(17.02.2006)
26
Köseo4lu, Ö., Belediyelerde Performans Yönetimi
http://www.icisleri.gov.tr/_icisleri/TurkIdareDergisi/Uploadedfiles/%C3%96.K.o5C459Flu520211234.doc-(17.02.2006)
27
http://euspk.ege.edu.tr-(13.03.2006)
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kaynaklanmas( ve mü#teriye, pazara yönelik olmas( gerekti4i belirtilmektedir. Yenilikte
mevcut durumu düzeltmek daha iyi hale getirmek gerekmektedir. Öncelikli amac(n kâr
olmad(4( genel olarak daha iyi, daha etken olman(n yarar getirece4i belirtilmektedir
(Akal, 2005: 53-54).
Organizasyonlarda kullan(lan yenilik göstergelerine, yeni yöntem uygulamalar(
sonucu zaman ve maliyet tasarrufu, yeni teknoloji uygulamalar( sonucu zaman ve
maliyet tasarrufu ve yeni uygulanan üretim yöntemlerinin say(s( örnek olarak
verilebilmektedir28.

28

Kenger, E., Denetçi Yard(mc(lar( E4itim Notu (Performans Denetimi)
http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm-(10.02.2006)
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K NC BÖLÜM

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DE ERLEME MODELLER NDEN
BALANCE SCORECARD

I.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde i#letmeler çok karma#(k ortamlarda rekabet etmek için çaba
harcamaktad(rlar. Endüstriyel ça4(n rekabet ortam(n(n, yerini bilgi ça4(n(n rekabet
ortam( alm(#t(r. Yirminci yüzy(l(n sonlar(na do4ru ortaya ç(kan bilgi ça4( ile, endüstriyel
ça4(n rekabetinin temel varsay(mlar(ndan birço4u geçersiz hale gelmi#tir. Art(k
firmalar(n ba#ar( ve rekabet gücü kazanmalar( için yaln(zca yeni teknolojiyi kullan(p
h(zla fiziksel de4erler haline dönü#türmeleri ve bu #ekilde firmay( mükemmel bir
#ekilde yönetmeyi ba#armalar( mümkün olmamaktad(r. Bilgi ça4(n(n ortam(nda, imalat
ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar(n ba#ar(l( olabilmeleri için yeni yetenek
ve güce sahip olmalar( gerekmektedir. Firmalar(n maddi olmayan de4erlerini ke#fetmek
ve harekete geçirmekteki becerileri, fiziksel ve finansal varl(klar(n( yat(r(mlarda
de4erlendirmelerinden çok daha önemli hale gelmi#tir (Kaplan ve Norton, 1999: 3-4).
#letmelerin bilgi ça4(nda ya#amlar(n( devam ettirmeleri kendi strateji ve
yeteneklerine göre belirlenen ölçüm ve yönetim sistemlerini kullanmalar(na ba4l(
olmaktad(r. Birçok i#letme, mü#teri ili#kileri, rekabet güçleri ve kapasiteleri hakk(nda
stratejiler geli#tirirken performanslar(n( sadece finansal ölçülerle de4erlemektedirler.
Balanced Scorecard, finansal ölçüm sonuçlar(n( performans(n özet bilgisi olarak
muhafaza ederken ayn( zamanda mevcut mü#teriler, #irket içi i#levler, çal(#anlar ve
sistemin performans(n( uzun dönemli finansal ba#ar(yla ili#kilendiren daha genel ölçü
birimlerini de dikkate almaktad(r. Balanced Scorecard, firmalar(n elde etti4i finansal
sonuçlar( takip ederken ayn( zamanda gelecekte büyüyebilmek için ihtiyaç duyacaklar(
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kapasite ve maddi olmayan de4erlerdeki geli#imi de takip etmelerini sa4lamaktad(r
(Kaplan ve Norton, 1999: 27).
Bu bölümde çok boyutlu performans de4erleme modellerinden olan Balanced
Scorecard Modeli ele al(nacakt(r. Öncelikle modelin kavramsal bir çerçevesi ortaya
konulacakt(r. Bu ba4lamda Balanced Scorecard’(n geli#imine, i#leyi#ine ve sa4lad(4(
faydalara yer verildikten sonra Balanced Scorecard’a haz(rl(k kriterleri, Balanced
Scorecard bile#enleri ve Balanced Scorecard’(n boyutlar( ve strateji haritas( ele
al(nacakt(r. Balanced Scorecard’la ilgili temel ilkelere, sistemin uygulamas(nda
kar#(la#(lan engellere yer verilecektir.

A) BALANCED SCORECARD’IN GEL @ M
Geleneksel finansal ölçüleri aynen koruyan, finansal ve finansal olmayan ölçü ve
hedefleri ayn( anda ve e#it #ekilde a4(rl(k verilerek yönetim sistemi içinde yer almas(n(
sa4layan ve tüm bu ölçülerin gelece4e yönelik performans(n( etkileyen ölçülerle entegre
edilmesini gerçekle#tiren bir ölçüm ve yönetim sistemine duyulan ihtiyaç do4rultusunda
Balanced Scorecard Modeli geli#tirilmi#tir (Akman, 2003: 40) “Model, 1990’lar(n
ba#(nda Nolan Norton Institute’ un ara#t(rma kolunun, “Gelece4in organizasyonunda
performans ölçümü” isimli bir y(ll(k çokuluslu ara#t(rmaya sponsor olmas(yla
geli#tirilmeye ba#lanm(#t(r”. Çal(#ma Renaissance Solutions Inc.’in Ba#kan( David
Norton ve Harvard Business School profesörlerinden Robert Kaplan taraf(ndan
yürütülmü#tür. Çal(#ma sonucunda (Balanced Scorecard) olarak bilinen model ortaya
ç(km(#t(r29.
Türkçe’ ye “dengeli kontrol paneli” veya “dengeli performans de4erleme
tablosu” olarak çevrildi4i görülen Balanced Scorecard literatüre 1992 y(l(nda Harvard
Business Review’ de yay(nlanan “The Balanced Scorecard-Measures That Drive
Performance (Balanced Scorecard-Ba#ar(ya Yön Veren Göstergeler)” adl( makaleyle
girmi#tir. Robert S. Kaplan ve David P. Norton 1993 y(l(nda ayn( dergide “Putting the
Balanced Scorecard to Work (Balanced Scorecard’( Uygulamak)” adl( makaleyi de
yay(nlayarak Balanced Scorecard’( daha da geli#tirmi#ler ve 1996 y(l(nda “Using
29

Gürol, Y.D., Toplam (Dengeli) Ba#ar( Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Stratejik Bilginin
Sa4lanmas( Üzerindeki Yeri, http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/07-04.pdf- (28.03.2006)
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Balanced Scorecard as a Strategic Management System (Balanced Scorecard’(n
Stratejik Yönetim Sistemi Olarak Kullan(lmas()” adl( makaleyle bu metodolojiyi
sunmu#lard(r. Kaplan ve Norton taraf(ndan 1996 y(l(nda yaz(lan “Balanced Scorecard”
adl( kitap, 1999 y(l(nda Türkçe’ ye çevrilmi#tir. Balanced Scorecard, “#irket
stratejilerini eyleme dönü#türme yöntemi” olarak sunulmu#tur30.
Balanced Scorecard Modeli; Kalite Güvencesi, Toplam Kalite, Mü#teri Odakl(
Üretim ve Organizasyon, De4i#im Yönetimi, Süreç Yönetimi, Rekabet Yönetimi gibi
yönetim yakla#(mlar(ndan etkilenerek, kaynaklar(ndan daha radikal görü#lere sahip
stratejik bir yönetim anlay(#( olarak ortaya ç(km(#t(r31.
Balanced Scorecard,

finansal

göstergelerin

bir firman(n

performans(n(

de4erlemek için yeterli olmad(4( iddias(yla ortaya ç(km(#t(r. Geleneksel performans
de4erleme modelleri geçmi#teki olaylar( anlat(rken, Balanced Scorecard’(n, gelecek
performans( yönlendiren ölçüler ile (lider göstergeler) geçmi# performans ölçülerini
(gecikmi# ölçüler) tamamlad(4( ileri sürülmektedir. Balanced Scorecard, yöneticilerin
ve çal(#anlar(n faaliyetleriyle do4rudan etkileyecekleri ölçüleri dikkate almaktad(r.
Balanced Scorecard, firman(n strateji ve vizyonunun kantitatif ve kalitatif hedeflerin
finansal ölçülere yans(t(lmas( dü#üncesiyle geli#tirilmi#tir. Balanced Scorecard’da tüm
hedef ve finansal ölçüler, i#letmenin vizyon ve stratejisi dikkate al(narak
belirlenmektedir (Akman, 2003: 40-41). Ba#ka bir ifadeyle Balanced Scorecard
Modelinin odak noktas(n( strateji ve buna ba4l( olarak vizyon ve misyon tan(mlamalar(
olu#turmaktad(r. Burada hedef tüm performans ölçüm ve yönetim modelinin strateji ile
ili#kilendirilmesidir. Bu özelli4iyle Balanced Scorecard di4er modellere göre üstünlük
sa4lamaktad(r (Yetgin, 2002: 81).
Balanced Scorecard Modeli, organizasyonlar(n, de4i#en çevre ko#ullar(nda
rekabet güçlerini art(rmak için önerilen yeni yönetim kavram ve uygulamalar(ndan birisi
olarak ortaya ç(km(#t(r. Bu model, i#letme stratejilerini uygulamaya dönük hedeflerle
ili#kilendirmek ve bu ili#kileri temsil eden göstergeleri izleyerek stratejilerin beklenen
sonuçlara ula#t(r(p ula#t(rmad(4(n( kontrol etmek fikrine odaklanmaktad(r. Balanced
30

Örnek, A.@., Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ula#mada Kullan(labilecek Yeni Bir Araç
http:www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi06/ornek.html-(04.10.2005)
31
Çukurçay(r, M.A., Ero4lu T., Yerel Yönetimlerde Yeniden Yap(lanmaya Farkl( Bir Yakla#(m
Verimlilik ve Ba#ar( Karnesi (Balanced Scorecard), http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp?id
=390-(31.03.2006)
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Scorecard Modeline göre; geleneksel performans de4erleme modellerinde genellikle i#
bittikten sonra veya daha çok finansal nitelikteki göstergelerden hareket ederek ula#(lan
sonuçlar dikkate al(nmaktad(r. Ancak organizasyonlarda finansal göstergelerle birlikte
di4er alanlara ait göstergelerinde kullan(lmas( gerekmektedir. Ayr(ca i#letmelerde
performans( ve ba#ar(y( ölçen göstergeler ile izlenen stratejiler aras(nda bir ili#ki
olmas(na dikkat edilmektedir. #letmelerde uygulanan stratejiler, uygulaman(n ba#ar(s(n(
gösteren belirli performans göstergelerine ba4l( de4i#mektedir. Bu #ekilde stratejilerin
uygulamaya aktar(lmas( ve uygulaman(n izlenmesi daha anlaml( hale gelmektedir.
(Koçel, 2005: 455).
Di4er taraftan Balanced Scorecard’(n bilgi ça4(n(n bir gere4i olarak da ortaya
ç(kt(4( ileri sürülmektedir. Geleneksel performans de4erleme modelleri, maliyet ve
muhasebe sistemlerine göre tasarlanm(#, sürekli geli#mekten çok maliyetlerin
minimizasyonuna odaklanm(#lard(r. Geleneksel performans de4erleme modellerinde
ölçüt olarak, etkinlik, kârl(l(k gibi belirleyiciler kullan(lmaktad(r. Bu ölçütler
i#letmelerin çevrelerini yeterince analiz edip uzun dönemli stratejiler geli#tirmeleri için
yetersiz kalmaktad(rlar. #letmelerin fiziki varl(4( hissedilmeyen, hesaplanmas( zor olan,
i#letme çal(#anlar(n(n kabiliyetleri, mü#teri ba4l(l(4(, kalite, bilgi gibi stratejik aç(dan
önemli de4erlerinin oldu4u görülmektedir. Balanced Scorecard arac(l(4(yla i#letmelerin,
elle tutulamayan, gözle görülemeyen bu varl(klar(n de4erini ölçme ve de4erlendirme
olana4(na kavu#aca4( ileri sürülmektedir32.

B) BALANCED SCORECARD’IN TANIMI
“Balanced Scorecard”(n Türkçe’ye “dengeli performans de4erleme” veya
“denge kontrol paneli” olarak çevrildi4i görülmektedir. Scorecard terimi firma
performans(n(n gösterildi4i “karne” veya “tablo” anlam(na gelmektedir. Scorecard bak(#
aç(s(n(n (perspektifi) firma seviyesindeki performans( ölçmek için bir dizi sistematik
model üzerine bina edilen ve oldukça yayg(n kullan(m alan( bulan bir bak(# aç(s( oldu4u
görülmektedir. Firmalardaki performans( dengeli bir #ekilde ölçmek için geli#tirilen
bütün organizasyonel seviyedeki bu scorecardlar(n üç ila yedi boyuttan olu#an farkl(
32
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boyutlara sahip oldu4u görülmektedir. Farkl( boyutlar, farkl( gözlerle bir firman(n
performans(na farkl( #ekillerde bakmay( sa4lamaktad(r. Ölçümlerde finansal boyutta
finansal oranlar, nakit ak(#(n, varl(klar(n kârl(l(4( ve ekonomik katma de4er gibi
göstergeler kullan(l(rken, organizasyonel boyutta, çal(#anlar(n tatmini göstergesi;
mü#teri tatmini boyutunda da sat(n alma, hat(rlama, empati olu#turma ve olumlu tepki
verme gibi göstergeler kullan(lmaktad(r (Wade ve Recardo, 2001: 95-96).
“Balanced Scorecard (BSC)” kavram(, firman(n uzun ve orta dönem stratejilerini
çal(#anlar taraf(ndan uygulanmas(n( kontrol eden ve bu süreç zarf(nda ilerlemeleri
gözlemleyen bir yönetim arac( olarak ortaya ç(km(#t(r. BSC, firman(n stratejilerini
ölçülebilen somut rakamlar haline getirmeyi ve bu parametreleri s(n(fland(rmay(
amaçlamaktad(r. BSC i#letmelerdeki, uzun dönemli hedefleri sürekli büyüteç alt(nda
tutmaktad(r. BSC'nin amac(, yönetici ve çal(#anlar(n firma stratejilerine ve firma için
önemli olan( anahtar konulara odaklanmalar(n( sa4lamakt(r33.
“Kaplan ve Norton’un ifadesiyle BSC, “uzun dönemli rekabet ortam(nda
örgütün mü#teri odakl(l(4(, ihtiyaçlar( daha k(sa sürede kar#(lama, kaliteyi geli#tirme,
tak(m çal(#mas(n( te#vik etme, daha k(sa sürede piyasaya yeni ürün sürme ve etkin
yönetim gibi farkl( unsurlar( bir araya getiren bir modeldir”34. “Balanced Scorecard
i#letmelerin sahip olduklar( geçmi# verilere dayanan fiziksel (finansal) de4erlerin
yan(nda; gelece4e yönelik olarak mü#teri memnuniyeti çerçevesinde mü#teri odakl(l(4(,
mü#teriler ve hissedarlar(n beklentileri çerçevesinde #irket içi faaliyetlerin geli#tirilmesi
ve mükemmelle#tirilmesi, de4i#ime ayak uydurabilmek amac(yla insan, sistem, #irket
içi yöntemler çerçevesinde ö4renme ve geli#me gibi fiziksel olmayan boyutlar(
(de4erleri) esas alan; belirli göstergelerle bu boyutlar( ölçen; boyutlar aras(ndaki
dengenin ve entegrasyonun sa4lanmas( için stratejik geribildirim sa4layan; veriden
stratejiye ula#may( ve stratejiyi uygulan(r k(lmay( amaçlayan dinamik bir performans
de4erleme modeli ya da yönetim sistemidir.” (Akman, 2003: 40). Ba#ka bir ifadeyle
BSC, kurumsal “vizyon, misyon ve strateji” kavramlar( yard(m(yla bir kurumun
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gelece4inin hem kendisi hem de çevresi için ayr(nt(l( ve özenli bir foto4raf çekimi
olarak da ifade edilmektedir35.
Dört boyuta sahip dengeli bir performans de4erleme tablosu olarak geli#tirilen
modelin bu çok boyutlu performans de4erleme modellerinin en geli#mi#i olarak
de4erlendirildi4i görülmektedir. Bu model yöneticilere, firman(n vizyon ve stratejisinin
bir dizi tutarl( performans göstergesi haline dönü#türüldü4ü kapsaml( bir çerçeve
çizmektedir. Burada önemli olan çe#itli ölçüm #ekilleriyle firman(n temel amaçlar(
aras(nda ba4lant(lar kurmakt(r. Ölçüler firmadaki tüm çal(#anlara bugün ve gelecekte
ba#ar(ya ula#may( sa4layacak faktörler hakk(nda bilgi vermektedir. Organizasyonun
ula#mak istedi4i sonuçlar ve bu sonuçlar( elde etmeyi sa4layacak faktörlerin
belirlenmesiyle, üst düzey yöneticiler, tüm çal(#anlar(n enerji, yetenek ve bilgisini uzun
dönemli amaçlara yönlendirme imkan(na kavu#maktad(rlar. Bu anlamda bu model bir
kontrol sistemi olmaktan çok ileti#im, bilgi ve ö4renme amac( ta#(maktad(r. BSC'nin
boyutlar( k(sa ve uzun dönemli hedefler aras(nda istenen sonuçlar ve bu sonuçlar(
do4uracak etkenler aras(nda bir denge olu#turulmaktad(r (A4ca, 2005: 153).
BSC, k(sa ve uzun dönemli amaçlar(, performans ve sonuç göstergeleri
aras(ndaki ili#kiyi, neden-sonuç hiyerar#isi içerisinde dengeli bir #ekilde kurum
stratejisine yans(tmaktad(r. Zor zamanlarda güç elde edilebilen sonuçlara ula#abilmek
için örgütlerin, yöneticilerin ve çal(#anlar(n etkinli4ini sa4layacak bir anahtar olarak
amaçlar(n ve davran(#lar(n uyumla#t(r(lmas(n( sa4lamaktad(r. BSC, kurum stratejilerini
eyleme dönü#türmede ba#ar(s(z olan #irketlerin stratejilerini uygulamalar(n( sa4layan,
stratejilerini uygulamaya dönük hedeflerle ili#kilendiren ve bu ili#kileri temsil eden
de4i#kenleri izleyerek stratejilerin beklenen sonuçlara ula#(p ula#mad(4(n( kontrol eden
ve ba#ar(ya ula#t(ran yeni bir yönetim yakla#(m( olarak da de4erlendirilmektedir.
Performans ölçülerine bütüncül yakla#an, mü#teri ve pazara odaklanan, payla#(lan
strateji anlay(#(n( geli#tiren, kullan(m( kolay, kar#(l(kl( ba4(ml(l(4( farkl( örgütsel

35
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alanlarda hissettiren, her örgüt için esnekli4e ve uyum sa4lamaya elveri#li bir model
olarak de4erlendirilmektedir36.

C) BALANCED SCORECARD MODEL N N FAYDALARI
BSC’nin gerçek gücünün sadece bir de4erleme modeli olarak de4il, bir yönetim
sistemi olarak uyguland(4( hallerde anla#(ld(4( ifade edilmektedir. BSC Modelini
uygulayan i#letmelerin sa4lad(4( faydalar a#a4(da belirtilmektedir (Kaplan ve Norton,
1999: 24).
•

Kurumsal stratejinin aç(kça belirtilmesi ve fikir birli4inin sa4lanmas(,

•

Stratejinin tüm organizasyon çap(na yay(lmas(,

•

Stratejik amaçlar(n uzun dönemli hedefler ve y(ll(k bütçe ile
ba4lant(lar(n(n sa4lanmas(,

•

Stratejik uygulamalar(n belirlenmesi ve uyumlu hale getirilmesi,

•

Stratejik

denetlemelerin

dönemsel

ve

sistematik

#ekilde

gerçekle#tirilmesi,
•

Stratejiyi de4erlendirmek ve geli#tirmek için gereken bilgi deste4inin
sa4lanmas(,

•

Di4er yönetim sistemlerinde eksik olan

stratejiyi uygulamak ve

geribildirim sa4lamak için gerekli olan sistematik yöntemin olmas(d(r.
Ayr(ca BSC, firmalar(n mevcut ve gelecekteki ba#ar(s(n( etkileyen k(sa dönem
finansal ölçüleri ile uzun dönem olanaklar(n(, iç ve d(# boyutlar( dengelemektedir. BSC
dinamik hizmet etmekle birlikte, sürekli olarak sürecin performans(n( de4erlendirmekte,
ve stratejileri yeniden tan(mlayarak sonuçlar( ölçmektedir. Model dört boyutla ilgili
bilgi vermekte, ayn( zamanda s(n(rl( say(daki ölçüleri kullanarak bilgi karma#(kl(4(n(
önlemektedir. Model yöneticileri az say(da, en kritik ölçüleri kullan(ma odaklanmaya
yöneltmektedir. Model uzun dönemli yönetim arac( olarak mü#teriye yönelik olmakta,
36
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kaliteyi yükseltmekte ve yeni ürün haz(rl(k zaman(n( azaltmaktad(r (Rahmankulov,
2003: 21).
BSC, firma içindeki bir geli#me ve ilerlemenin finansal sonuçlara dönü#ümünü
sa4lamakla birlikte stratejilerin de etkin olarak kontrol sa4lamaktad(r. Bu nedenle BSC,
organizasyonun her a#amas(nda yürütülen faaliyetlerin i#letme stratejisi ile uyumlu olup
olmad(4(n(n belirlenmesi hususunda yönetime yard(mc( olmaktad(r (Kaygusuz, 2005:
98).

II.

BALANCED SCORECARD’IN :LEY :
BSC Modeli, yöneticilere performans ölçümüne farkl( aç(dan bakma imkan(

sunmaktad(r. Dört farkl( BSC boyutu, farkl( ortamlardaki de4i#ikliklere uyma
konusunda firmalara yard(mc( olurken rekabetçi pazarlarda önemli bir avantaj(n elde
edilmesini sa4lamaktad(r. Dört boyut ve her biri içinde yer alan amaç ve kriterlerin
birbiri ile ili#ki içinde oldu4u görülmektedir. BSC kullanan i#letmelerde, k(sa dönemli
finansal ölçülere bak(larak finansal performans(n de4erlendirilmesi hatal( sonuçlara
neden olabilmektedir. Bu nedenle BSC Modelinde, uzun dönemli stratejik amaçlar( k(sa
dönemli i#lemlerle ili#kilendiren dört yeni yönetim sürecine yer verilmektedir
(Kaygusuz, 2005: 98).
lk süreç; vizyon ve stratejinin belirlenmesi ve tan(mlanmas( sürecidir. BSC’nin
olu#ma süreci, üst düzey yöneticilerin, #irketin stratejisini özel stratejik hedefler halinde
tan(mlamas(yla ba#lamaktad(r. Bu süreçte finansal hedeflerin belirlenebilmesi için
gelirler ve pazar büyüklü4ü, kârl(l(k veya nakit ak(#( üretmek gibi farkl( seçeneklerden
hangisine daha fazla önem verilece4inin aç(kça ifade edilmesi gerekmektedir. Özellikle
mü#teri boyutunda, yöneticilerin mü#teri ve pazara yönelik hedeflerini kesin olarak
belirlemeleri gerekmektedir. Finansal ve mü#terilere ait amaçlar belirlendikten sonra,
#irket içi i#levlerle ilgili amaç ve ölçüler belirlenmektedir. @irket içi i#levlerin
tan(mlanmas(yla #irketin ba#ar(ya ula#abilmesi için mükemmel #ekilde uygulanmas(
gereken yeni yöntemler ortaya ç(kar(lacakt(r. BSC’deki son ba4lant( olan ö4renme ve
büyüme hedefleri ile çal(#anlara yeni yetenekler kazand(rmak ve bilgi sistemleri, bilgi
teknolojisi ve zenginle#tirilmi# kurumsal yöntemlere ula#abilmek için gereken
yat(r(mlar(n nedenleri ortaya konulmaktad(r. Bu süreç, yöneticilere firman(n vizyon ve
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stratejisi etraf(nda yeni bir anlay(# olu#turmalar( konusunda yard(mc( olmakta ve
stratejinin operasyonel ifadeler ile tan(mlanmas(n( sa4lamaktad(r (Kaplan ve Norton,
1999: 12-14; Kaygusuz, 2005: 98).
kinci süreç stratejik amaç ve ölçülerin iletilmesi ve ba4lant(lar(n kurulmas(
sürecidir. Süreç, stratejinin tüm organizasyonel basamaklara yay(lmas( ve bölüm
amaçlar( ile ili#kisinin kurulmas(n( sa4lamaktad(r. BSC firmalardaki farkl( birimler ile
üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri aras(nda yaln(zca k(sa dönemli finansal
hedefler hakk(nda de4il, firman(n gelecekteki performans(n( art(racak bir stratejinin
formüle edilmesi ve uygulanmas( hakk(nda da ileti#im kurulmas(n( te#vik etmektedir.
kinci sürecin sonunda, organizasyondaki tüm çal(#anlar(n, i#letmenin uzun dönemli
hedeflerini ve bu hedeflere ula#mak için uygulanacak stratejilerini kavram(# olmalar(
gerekmektedir (Kaplan ve Norton, 1999: 15-16; Kaygusuz: 98).
Üçüncü süreç i#letmelerde planlama ve hedeflerin belirlenmesi, stratejik
uygulamalar aras(nda uyum sa4lanmas( sürecidir. Süreç, i#letme ve finansal planlar(n
birle#tirilmesini sa4lamaktad(r. Planlama ve hedef belirleme i#lemleri i#letmelerin,
ula#may( istedikleri uzun dönemli sonuçlar( miktarsal olarak ifade etmelerini
sa4lamaktad(r. #lemler, i#letmelerin sonuçlara ula#mak için gereken mekanizmalar(
tan(malar(na ve kaynak sa4lamalar(na olanak tan(maktad(r. #lemler, BSC’de yer alan
finansal ve finansal olmayan ölçüler için k(sa dönemli unsurlar(n belirlenmesini
sa4lamaktad(r (Kaplam ve Norton, 1999 18; Kaygusuz, 2005: 98).
Dördüncü süreç stratejik geribildirim ve ö4renmenin art(r(lmas( sürecidir. Bu
süreç i#letmelerin stratejik ö4renme yeteneklerini belirlemelerini sa4lamaktad(r.
Sürecin, Scorecard yönetim sisteminin en yenilikçi ve önemli yönü oldu4u ifade
edilmektedir. Stratejik geribildirim ve ö4renmenin art(r(lmas( sürecinin, yöneticiler
seviyesinde

kurumsal

ö4renme

yetene4i

sa4lad(4(

belirtilmektedir.

Günümüz

i#letmelerinde yöneticilerin stratejileriyle ilgili geri bildirim almalar(n( ve stratejilerini
kontrol etmelerini sa4layacak bir sistemin olmad(4( görülmektedir. BSC, yöneticilerin
stratejilerini izleyebilmelerini, uygulama a#amas(nda düzeltmeler yapmalar(n( ve
gerekiyorsa stratejide temel de4i#iklikler gerçekle#tirmelerini sa4lamaktad(r. BSC ile
yönetim kurulu üyeleri #irketin, mü#teriler, #irket içi i#levler ve yenilikler, çal(#anlar,
sistem ve uygulamalar gibi konularda belirlenen hedeflere ula#(p ula#mad(4(n(, geçmi#te
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elde edilen sonuçlarla birlikte gelecekle ilgili beklentilerinde ilerleyip ilerlemedi4ini
izleyebilmektedirler (Kaplan ve Norton, 1999: 18-19; Kaygusuz, 2005: 98).

:ekil 2: BSC’nin Eylem

çin Stratejik Çerçevenin Belirlenmesi Amac&yla

Kullan&lmas&

Vizyon ve Stratejinin
Belirlenmesi ve
Tan&mlanmas&
•
Vizyonun
Tan(mlanmas(
•
Fikir Birli4inin
Sa4lanmas(

leti im Ve Ba2lant&
•
leti#im Kurmak ve
E4itmek
•
Hedeflerin Belirlenmesi
•
Performans Ölçülerinin
uygun Ödüllerle
Ba4da#t(r(lmas(

Balanced
Scorecard

Stratejik Geri Bildirim
Ve Ö2renme
•
Ortak Vizyon fade
Etmek
•
Stratejik Geri
Bildirimin
Sa4lanmas(
•
Stratejinin
denetlenmesi ve
Ö4renmeyi
Kolayla#t(rma

Planlama Ve Hedef
Belirleme
•
Hedeflerin Belirlenmesi
•
Stratejik Uygulamalar
Aras(nda Uyum
Sa4lanmas(
•
Kaynaklar(n Tahsisi
•
En Önemli Kilometre
Ta#lar(n(n Saptanmas(

Kaynak: Kaplan ve Norton, 1999: 13, @ekil 1-2

Stratejik ö4renme süreci, @ekil 2’de görülen ilk i#lem ile, yani vizyon ve
stratejinin belirlenmesi süreci ile ba#lamaktad(r. Ölçülmenin herkes taraf(ndan anla#(lan
ortak bir lisan haline getirilmesi, karma#(k ve aç(k olmayan kavramlar(n üst düzey
yöneticiler aras(nda fikir birli4ine var(lmas(n( sa4layacak daha kesin bir #ekilde ifade
edilmesine imkan vermektedir.

leti#im ve ba4lant( kurma süreci, #irketin hedeflerine
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ula#mas(

için

yap(lacak

çal(#malarda

her

bireyi

harekete

geçirmek

için

yönlendirmektedir. BSC’nin olu#turulmas( s(ras(nda vurgulanan sebep-sonuç ili#kisi,
dinamik sistem dü#üncesi olu#turarak firman(n farkl( bölümlerinde görev yapmakta olan
çal(#anlar(n, parçalar(n birbirine nas(l ba4da#t(4(n( ve kendi hareketlerinin di4erlerini ve
sonuçta tüm kurulu#u ne #ekilde etkiledi4ini anlamalar(n( sa4lamaktad(r. Üçüncü süreç,
yani planlama ve hedef belirleme, firman(n özel miktarsal performans hedefleri, bir dizi
dengeli sonuç ve performans etkenleri ile ifade edilmektedir. lk üç yönetim sürecinin,
stratejinin belirlemesinde hayati öneme sahip olduklar( ancak tek ba#lar(na yeterli
olmad(klar( ifade edilmektedir. Vizyon ve stratejinin belirlenmesi, bu vizyon ve
stratejinin kurumdaki tüm birimlere aktar(lmas(, ba4lant(lar(n kurulmas( ve uzun
dönemli stratejik hedeflere ula#mak amac(yla kurumsal davran(#lar aras(nda uyum
sa4lanmas(, tek döngülü geri bildirim deste4i sa4lamaktad(r. Stratejik geri bildirim ve
ö4renme yöntemi @ekil 2’ deki döngüyü tamamlamaktad(r. Stratejik ö4renme i#lemi, bir
sonraki vizyon ve strateji a#amas(na, yani birçok boyutta yer alan amaçlar(n gözden
geçirildi4i, güncelle#tirildi4i ve elde edilen sonuç ve gelecekte ihtiyaç duyulan
performans seviyelerine göre de4i#tirildi4i a#amaya gereken malzemeyi sa4lamaktad(r
(Kaplan ve Norton, 1999: 18-23).

III. BSC MODEL N N UYGULANMASINDAK TEMEL LKELER
Kaplan ve Norton taraf(ndan geli#tirilen BSC’nin uygulamas(n(n ba#ar(l(
olabilmesi için baz( ilkelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Uyulmas( gereken temel
ilkeler #u #ekilde belirtilmektedir37.
•

Her #eyden önce i#letmelerin ve yapt(klar( i#lerin farkl( oldu4u göz
önüne al(narak BSC’nin standart bir çözüm olmad(4(n(n sadece genel bir
çerçeve olu#turdu4unun i#letmeler taraf(ndan kavranmas( gerekmektedir.

•

BSC uygulamalar(nda stratejinin ba#lang(ç noktas( olmas(na dikkat
edilmektedir.

37
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•

Uygulamalarda tepe yönetiminin deste4inin oldukça önemli oldu4u ifade
edilmektedir.

•

BSC uygulamalar(nda amaçlar(n ve ölçülerin s(n(rlar(n(n belirlenip
dengelenmesi gerekmektedir.

•

BSC’nin önerdi4i dört boyuttan ba#ka boyutlar olabilece4i gibi bu
boyutlar üç boyuta da indirilebilmektedir.

•

Modelin önce i#letmenin belli bir bölümünde test edilip sonra tüm
i#letmede uyguland(4(nda daha etkili sonuç verdi4i görülmektedir.

•

BSC’nin i#letmenin taban(ndan ba#lay(p ve yukar(ya do4ru ç(kan bir
yap(da olmas(na dikkat edilmesi gerekmektedir.

•

Ölçümlerde kantitatif ölçüler kadar kalitatif ölçüler de kullan(lmaktad(r.

Bu genel ilkelerin yan(nda Kaplan ve Norton (1999) strateji odakl( örgütlerin
izlemesi gereken be# ilke daha oldu4unu ifade etmektedirler. Birinci ilke “stratejiyi
operasyonel terimlere aktarmayla” ilgilidir. Stratejinin belirlenmesinde ba#lang(ç
noktas(n( olu#turan misyon, organizasyonun niçin var oldu4unu tan(mlamaktad(r.
Süreçte misyonla birlikte ona e#lik eden de4erlerin de tan(mlanmas( gerekmektedir.
De4erlerden vizyon bu süreci takiben organizasyonun gidece4i yönü belirleyen bir
gelecek resmi çizmektedir. Strateji operasyonel terimlere aktar(l(rken yararlan(lan
strateji haritas( ad( verilen yeni çerçeve, stratejiyi tan(mlamak için kapsaml( bir yap(
meydana getirmektedir38. Kaplan ve Norton’un finansal planlama ve raporlamada
kullan(lan gelir tablosu, bilanço ve nakit ak(m tablosu kadar faydal( olabilece4ine
inand(klar( bir araç olarak geli#tirdikleri strateji haritas(, i#letmelere stratejilerini
tan(mlamalar( ve geli#tirmelerine yönelik genel bir çerçeve sunmaktad(r (Özbirecikli ve
Ölçer, 2002: 5).
kinci ilke, “organizasyonun stratejiye uyumlu hale getirilmesiyle” ilgili ilkedir.
Bu ilke örgütsel performans(n sa4lanabilmesi için ba4(ms(z stratejilerin birbirine
ba4lanmas(n( ve bütünle#tirilmesini sa4lamaktad(r. Organizasyonlar genel olarak finans,
üretim, pazarlama, sat(#, mühendislik, sat(n alma gibi fonksiyonel birimlerden meydana
38
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gelmektedir. Fonksiyonel birimler, organizasyonlar(n bu uzmanla#m(# fonksiyonlar
aras( ileti#im ve koordinasyonda ya#ad(klar( büyük zorluklardan dolay(, stratejinin
uygulanmas( a#amas(nda önemli bir engel olu#turabilmektedir. Bu engellerin a#(lmas(
için BSC uygulamalar(nda hedefler arac(l(4(yla stratejiye ba4lan(lmas( ve örgüt
#emalar(nda kademenin azalt(lmas( yoluna gidilmesi önerilmektedir.
Üçüncü

ilke,

“stratejiyi

herkesin

günlük

ii

haline

getirmektir”.

Organizasyonlarda üst düzey yöneticiler ço4u kez organizasyon kültürünü tam olarak
kavrayamad(klar(ndan

yeni

stratejileri

uygulamada

önemli

güçlüklerle

kar#(la#maktad(rlar. Bu nedenle, organizasyonda yeni bir stratejinin kabulü için tüm
çal(#anlar(n(n bilgilerine ba#vurmak gerekmektedir. Strateji odakl( organizasyonlarda
stratejinin tüm çal(#anlar taraf(ndan anla#(lmas( ve i#lerin bu stratejinin ba#ar(s(na
katk(da bulunacak #ekilde yürütülmesi istenmektedir39. Tepe yöneticileri aç(s(ndan BSC
organizasyonlarda yeni stratejilerin iletilmesi için, ki#isel Scorecard'lar ise bireysel
hedeflerin belirlenmesi için bilgi kayna4( olarak kullan(lmaktad(r.
Dördüncü ilke, “stratejinin devam eden bir süreç olarak kabul edilmesidir”.
Stratejinin ayda bir kez ele al(nacak bir konu olmaktan ç(k(p, bütçe sürecine eklenen ve
sürekli yap(lan bir i# olmas( gerekmektedir. Böylece yap(lan tüm etkinlik ve yat(r(mlar
BSC’de görülüp de4erlendirilebilecektir.
Be#inci ilke, “de i im için liderlik gerekir” olarak ifade edilmektedir. Di4er
ilkelerin ba#ar(s( bu sonuncu ilkeye ba4l( olmaktad(r. #letmelerde geli#tirilen her türlü
yöntemin ve sahip olunan insan kaynaklar(n(n iyi bir i#birli4i ve e#güdümü için i#levsel
bir liderli4e ihtiyaç oldu4u ifade edilmektedir. Liderler, örgütte de4i#imin gerekli
oldu4una örgütü inand(rarak, örgüt için bir misyon ve vizyon geli#tirmektedirler40.

IV. STRATEJ HAR TASI
#letmelerin stratejilerini tan(mlamalar(n( ve geli#tirmelerini sa4layan strateji
haritalar(, bir #irketin stratejisi için ya#amsal önem ta#(yan unsurlar( ve bunlar
39
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aras(ndaki ili#kileri ayr(nt(l( olarak göstermektedir. Söz konusu unsurlar (Özbirecikli ve
Ölçer, 2002: 5);
•

@irket ortaklar(n(n hisse senedinin de4erlerinin art(r(lmas(na yönelik
büyüme ve verimlilikle ilgili amaçlar,

•

Kâr art(#( sa4layan hedef mü#teri kitlesindeki pazar pay(n(n art(r(lmas( ve
hedef kitleden kazan(lan mü#teriler,

•

Mü#terilere #irketle daha yüksek kâr marj( ile i# yapmalar( konusunda
yol gösteren mü#teri de4erleme kriterleri,

•

Mamul, hizmet ve süreçlerde; hedef mü#teri kitleleri için de4erleme
kriteri sa4layan, faaliyetlere yönelik iyile#tirmeleri te#vik eden ve
toplumsal beklentilerle yasal zorunluluklar( kar#(layan yenilikler ve
iyile#tirmeler,

•

Büyümeyi sa4lamak ve sürdürmek için insan kaynaklar(na ve sistemlere
yap(lmas( gereken yat(r(mlar olarak ifade edilmektedir.

Strateji haritalar( ve BSC’ler, endüstriyel döneme ait maddi varl(klar(n ölçüm
sistemlerinin eksikliklerini gidermeye yönelik modeller olarak ifade edilmektedirler.
Strateji haritalar(ndaki neden ve sonuç ili#kilerinin ölçüm ba4lant(lar(, maddi olmayan
k(ymetlerin nas(l maddi (finansal) k(ymetlere dönü#tü4ünü göstermektedir. Ayn(
zamanda strateji haritalar( i#letmenin gidece4i yönü çizdi4inden önemli stratejik
bilgileri de sa4lamaktad(r. Strateji haritalar( ve BSC’ler bilgi temelli ekonomilerde
yönetim için gerekli olan ölçüm teknolojisini belirlemektedirler. Stratejilerini, strateji
haritas(na döken organizasyonlar(n, tüm birimleri ve çal(#anlar( için ortak ve anla#(l(r
bir referans noktas( ve bilgi kayna4( yaratm(# olacaklar( ileri sürülmektedir. Ayn(
zamanda strateji haritalar( organizasyonlar(n stratejilerini ba4l(, bütünle#mi# ve
sistematik bir #ekilde görebilmelerini sa4lamaktad(r41.
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:ekil 3: BSC Strateji Haritas&

Ortaklar(n
Hisselerinin
De4erini
Art(rma

Verimlilik
Stratejileri

Gelir Art(rma
Stratejisi
Mü#teri Gözünde
De4eri
Art(rma

Ayr(cal(k
Olu#turma
Yeni Gelir
Kaynaklar(
Pazar
Pay(

Varl(klar(n
Kullan(m(n(
yile#tirme

Maliyet
Yap(s(n(
yile#tirme

Mü#teri
Karl(l(4(

Varl(k
Kullan(m(

Mü#teri
Kazanma

Birim
Maliyet

Mü#teri
Tutma
Ürün Liderli4i

Mü#terilerle yi li#kiler Kurma
Faaliyet Mükemmelli4i
Mü teri De2erleme Kriterleri
Mamul ve Hizmet Özellikleri
Fiyat

Kalite

“Ayr(cal(k
Olu#turma”
(Yenileme
Süreçleri)

li#kiler

Zaman

#lev

“Mü#teri Gözünde
De4eri Art(rma”
(Mü#teri
Yönetim
Süreçleri)

Hizmet

Mü#teri
Tatmini

Motive Edilmi ve Haz&r
Stratejik Yetenekler

li#ki

“Faaliyet
Mükemmelli4i”
(Faaliyetler ve
Lojistik
Süreçler)

Marka

maj

“ yi li#kiler
Kurma”
(Düzenleyici ve
Çevresel Süreçler)

gücü

Stratejik Teknolojiler

Faaliyet klimi

Kaynak: Özbirecikli ve Ölçer, 2002: 10, 1.@ekil

#letmelerde BSC’nin dört boyutuna ba4l( olarak geli#tirilen strateji haritas( ile
tüm örgütsel birimler ve çal(#anlar için genel ve anla#(labilir bak(# aç(s(
olu#turulmaktad(r. @ekil 3’te görüldü4ü gibi, i#letmelerin strateji haritas(n(, ula#mak
istedi4i hedeflerden ba#layarak yukar(dan a#a4(ya do4ru çizmeleri gerekmektedir.
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Yöneticiler i#letmenin misyon ve temel de4erlerini gözden geçirdikten sonra bu
bilgilerle i#letmenin tüm amaçlar(n( ortaya koyan vizyonunu belirlemektedirler. @ekil
3’te görülen strateji haritas( i#letmeye, ula#mak istedi4i hedefe götürecek yolu
göstermektedir (Özbirecikli ve Ölçer, 2002: 6). Strateji haritas(n(n temelini te#kil eden
BSC’nin dört boyutu ayr(nt(l( olarak incelenecektir.

V.

BSC MODEL HAZIRLIK KR TERLER
#letmeler BSC Modelini uygulamaya ba#lamadan önce mevcut ko#ullar(n(

analiz edip, modelin kurulmas( sürecine organizasyonun haz(r olup olmad(4(n(
de4erlendirmektedir.

BSC

ölçüm

modeli

olu#turulmadan

önce

organizasyon

yönetiminin cevaplamas( gereken bir tak(m sorular bulunmaktad(r. Bu sorular(n
cevaplar( modelin olu#turulmas( için nelere ihtiyaç duyuldu4unu ve ba#ar(l( bir
uygulama için al(nmas( gereken tedbirleri belirlemektedir.
BSC Modelinin uygulama ba#ar(s(n( etkileyen kriterler; (1) strateji, (2)
sponsorluk, (3) faaliyet alan(, (4) kaynaklar, (5) veriler, (6) BSC Modeli ihtiyac( ve (7)
üst yönetimin deste4i olarak ifade edilmektedir. Kriterleri k(saca a#a4(daki biçimde
aç(klanabilmektedir (Yetgin, 2002: 92-94).

Tablo 2. BSC Haz&rl&k Kriterleri
Strateji
Üst Yönetim
Deste4i

Veriler

htiyaçlar

BALANCED
SCORECARD

Kaynaklar

Kaynak: Yetgin, 2002: 93, Tablo: 3.3

Sponsorluk

Faaliyet Alan(
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Strateji: #letmenin faaliyet amac(n(n ba#lang(ç noktas(n( te#kil eden tutarl( bir
stratejinin belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen strateji tan(m(, amaç ve ölçüm
kriterlerini olu#turmas( amac(yla temel yap(n(n olu#turulmas(n( sa4layacakt(r.
Sponsorluk: #letmelerde üst yönetimin tespit edilen stratejiye, hedeflenen
performans kriterlerine ve amaçlar(na inanmas(, uygulama yönünde destek vermesi
gerekmektedir. Aksi halde BSC uygulanmalar(nda ba#ar( sa4lanamamaktad(r.
Faaliyet Alan(: BSC uygulamalar(nda organizasyonlarda seçilen bölümlerin
stratejik hedeflerinin belirlenmesi, projelerin tan(mlanmas( i#lemlerinin operasyonel ve
idari olarak strateji ile ili#kili bir yap(da olu#turulmas( gerekmektedir.
Kaynaklar: BSC Modelinin uygulanmas( için öncelikle çal(#ma gruplar(
olu#turulmaktad(r. Daha sonra görev tan(mlar(, i# ak(# planlar(, performans ölçüm
kriterleri çerçevesinde stratejik hedeflere uygun olarak tespit edilmektedir.
Veriler: BSC Modelinin uygulanabilmesi için organizasyonun tüm birimlerin
geçmi# ve mevcut bilgilerini model kullan(m(na uygun olarak sunmalar( gerekmektedir.
BSC

Modeli

htiyac(:

Organizasyonlar(n

mevcut

performans

yönetim

sistemlerini de4i#tirmeye ihtiyaçlar(n(n olup olmad(4(n( tespit etmeleri gerekmektedir.
Üst Yönetim Deste4i: BSC Modelinin kurulmas( a#amas(nda üst yönetimin
modele olan inanc(, beklentileri ve bu yönde yap(lacak çal(#malara verece4i destek
modelin hayata geçirilmesi ve ba#ar(yla uygulanmas( için önemli olan etkenlerin
ba#(nda gelmektedir.

VI. BSC MODEL B LE:ENLER
BSC Modeli, strateji, misyon ve vizyon tan(mlar(n(n, bir yönetim sistemi olarak
organizasyonun tüm faaliyetleri ile entegre edilmesi sürecini içermektedir. BSC
performans ölçüm modeli, strateji, vizyon ve misyon tan(mlamalar(ndan hareketle,
organizasyonun varolu# amac(n( ortaya koymakta ve model olu#turma sürecinde bu
sorulara verilecek cevaplar ve olu#an tan(mlar modelin çat(s(n( olu#turan boyutlar(n
olu#turulmas(nda önemli rol oynamaktad(rlar (Yetgin, 2002: 95). Daha önceki

56

bölümlerde k(saca de4indi4imiz BSC Modeli bile#enlerini a#a4(daki biçimde
aç(klanabilmektedir.
“Strateji, neden ve sonuçlar hakk(ndaki hipotez dizisidir.” Uygun haz(rlanan bir
BSC' nin, neden-sonuç ili#kisi vas(tas(yla firman(n stratejisini anlatmas( gerekmektedir
(Kaplan ve Norton, 1999: 181). Di4er bir ifadeyle “strateji, üst yönetimin gelecekteki
konumuna esas te#kil eden üst seviyedeki planlar(d(r”. Strateji belirlenirken stratejik
performans ölçüm kriterleri ve bu kriterlere ba4l( olarak ticari strateji unsurlar( tespit
edilmektedir (Yetgin, 2002: 95).
Bir çok firmada firman(n temel de4er ve inançlar(n( tüm çal(#anlara aktararak
yayg(nla#t(rmak amac(yla olu#turulan misyon bildirgesi, firman(n temel inançlar(n(
ifade etmekte ve firman(n hedef pazarlar(n( ve ana ürünlerini belirlemektedir (Kaplan ve
Norton, 1999: 31). Örgütlerin varl(k nedenlerini ortaya koyan misyonu tan(mlarken
sa4lanmas( gereken #artlar; (1) de4i#ime aç(k olmak, (2) yenili4e ve geli#meye aç(k
olmak, ileriye dönük olmak, (3) kolayl(kla anla#(labilir olmak #eklinde ifade
edilmektedir.
BSC bile#enlerinden vizyon ise, organizasyonun temelde olmak istedi4i, yerine
getirmek istedi4i amaçlar( ifade etmektedir. Ba#ar(l( bir vizyon tan(mlamas( için
uyulmas( gereken hususlar; (1) k(sa ve öz olmak, (2) organizasyonun tüm kademeleri ile
ili#kili olmak, (3) misyon ve de4erler ile tutarl( olmak, (4) de4i#ebilir olmak ve
uygulanabilir olmak #eklinde s(ralanabilmektedir (Eren, 2002: 13; Yetgin: 96-98).

VII. BSC’N N BOYUTLARI
BSC Modeli, firmalardaki stratejik kararlar(n sonuçlar(n(n ölçülmesine yönelik
olarak dört boyutta (alanda) hedeflerin belirlenmesini ve sonuçlar(n ölçülmesini
gerçekle#tirmektedir. Boyutlar; (1) finansal boyut, (2) mü#teri boyutu, (3) #irket içi
i#levler boyutu ve (4) ö4renme ve geli#me boyutlar( #eklinde s(ralanmaktad(r. Dört
boyutta performans ölçümlerinin gerçekle#tirilmesi için baz( sorular(n cevapland(r(lmas(
gerekmektedir. “Firmam(z hangi finansal (say(sal) hedeflere ula#(rsa ortaklar veya firma
sahipleri taraf(ndan ba#ar(l( kabul edilecektir? Firma vizyonuna ula#mas( için
mü#terileri taraf(ndan nas(l alg(lanmal(d(r? Firma mü#terileri tatmin etmek için hangi
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içsel süreçlerde mükemmelli4i hedeflemelidir? Firma vizyonuna ula#mas( için nas(l bir
kurumsal ö4renme ve büyüme modeline sahip olmal(d(r?” #eklinde ifade edilmektedir
(A4ca, 2005: 153-154).
BSC’deki dört boyut firmalara (insanlara, sistemlere, prosedürlere yat(r(m( da
içeren), performanslar(n( kontrol etmek ve geli#me için neler yapmalar( gerekti4ini
göstermek hususunda yard(mc( olmaktad(r42. Bu dört boyut yöneticilerin farkl( aç(lardan
örgüte bakmalar(n( sa4lamaktad(r. Böylece yöneticilerin yaln(zca bir boyuta önem
vererek de4il, mü#terilerle, çal(#anlarla, süreçlerle, finansla, ö4renme ve geli#meyle
birlikte bir bütün olarak örgütlerini yönetmeleri mümkün olmaktad(r43.

A) F NANSAL BOYUT
Geçmi# dönemlerde firma performans( genellikle sermayenin kârl(l(4(, sat(#lar(n
kârl(l(4(, kâr marj( gibi finansal göstergelerle de4erlendirilmekteydi. BSC, geçmi#
dönemlerde firmalar(n ekonomik durumlar(n( de4erlemede kullan(lan finansal bak(#
aç(lar(n( oldu4u gibi muhafaza etmektedir. Finansal performans ölçüleri, bir firman(n
stratejisinin ve bu stratejiye yönelik uygulamalar(n firma geli#imine katk(da bulunup
bulunmad(4(n( belirlemektedir (Kaplan ve Norton, 1999: 33). Finansal amaçlar,
i#letmenin geliri, sermayenin kârl(l(k oran(, ekonomik katma de4er gibi ölçülebilen
kârl(l(kla ilgili amaçlar( olu#turmaktad(r. Altenatif finansal amaçlar ise strateji
uygulamalar( sonucunda ula#(lan ve finansal nitelikteki de4i#kenlere yönelik amaçlar(
içermektedir. Bu amaçlara ula#ma derecesi firman(n hissedarlar( ve sahipleri taraf(ndan
nas(l göründü4ünü göstermektedir (Koçel, 2003: 456).
Yaln(zca finansal boyut aç(s(ndan bak(ld(4(nda bile sistem, hem yöneticilerin
firman(n

uzun

dönemli

ba#ar(lar(n(n

hangi

ölçüye

göre

de4erlendirilece4ini

belirlemelerini, hem de uzun dönemli hedeflere ula#mada en önemli etkenlerin neler
oldu4unu tespit etmelerini sa4lamaktad(r. Finansal performansta yer alan etkenler,
firman(n
42

içinde

bulundu4u

sektöre,

çevreye

ve

firman(n

stratejisine

göre
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belirlenmektedir. Bu model, firmalara gelir art(#(, üretim art(#( ve maliyetlerin
azalt(lmas(, varl(klardan etkin faydalanmak ve risk yönetimi gibi konulara yönelik
finansal hedefleri belirlemelerine yard(mc( olmaktad(r (A4ca, 2005: 154).

B) MÜ@TER BOYUTU
BSC modelinin mü#teri boyutu, yöneticilere, firman(n rekabet edece4i mü#teri
ve pazar kesimlerini ve bu hedef kesimlerde firman(n gösterece4i performans(n
ölçülerini veya göstergelerini tan(mlamaktad(r. Boyut içinde genellikle iyi formüle
edilmi# ve uygulanm(# bir stratejiden elde edilen ba#ar(l( sonuçlar(n temel veya genel
kapsaml( ölçümlerini içermektedir. Mü#teri boyutunun temel sonuç ölçümleri, (1)
mü#teri tatmini, (2) mü#teri devaml(l(4(, (3) mü#terilerin kazan(lmas(, (4) mü#teri
kârl(l(4(, (5) pazar pay( olarak s(ralanmaktad(r (Kaplan ve Norton, 1999: 33). Mü#teri
boyutu, firmalar(n temel sonuç ölçümlerinin (tatmin, devaml(l(k, kazan(lma, kârl(l(k ve
kazanç) hedef mü#teri ve pazar kesimleri ile uyumlu hale gelmesini sa4lamaktad(r
(Kaplan ve Norton, 1999: 81). BSC’nin mü#teri boyutu, firman(n vizyonuna ula#mas(
için mü#terilere nas(l görünmelidir sorusu ile #ekillenmektedir (Kaygusuz, 2005: 92).
Bu boyut ayr(ca, firman(n hedefledi4i pazar kesimlerindeki mü#terilere sunaca4(
katma de4erlerle ilgili özel ölçüleri kapsamas( gerekti4ine odaklanmaktad(r. Katma
de4erler, mü#terilerin al(#veri# yapt(klar( firmay( de4i#tirmelerinde veya aksine ona
ba4l( kalmalar(nda önemli rol oynamaktad(r. Örne4in, mü#terilerin önem verdi4i
konular(n ba#(nda, ürünün k(sa sürede teslim edilmesi, teslimat(n zaman(nda yap(lmas(,
sürekli olarak yeni ürün ve hizmetler sunulmas( gelmektedir. Ayr(ca baz( mü#teriler de
ihtiyaçlar(na uygun yeni ürün ve yakla#(mlar önermeyi ba#aran firmalar( tercih
etmektedirler (A4ca, 2005: 155).

C) @ RKET Ç @LEVLER BOYUTU
Yöneticiler

mü#teri

tatminini

sa4layacak

faktörleri

belirledikten

sonra

mü#terileri memnun edebilmek için kritik içsel süreçlere odaklanmaktad(rlar. @irket içi
i#levler boyutunda firman(n kritik içsel süreci tan(mlamaktad(rlar. Bu boyutta firmalar(n
hangi önemli iç i#leyi#i geli#tirmesi ve mükemmel hale getirmesi gerekti4i üzerinde
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durulmaktad(r. @irket içi i#levler boyutunda kullan(lan göstergeler, mü#teri tatmini ve
firman(n finansal amaçlar(na ula#mas(nda en fazla etkisi olan iç i#leyi# yöntemleri
üzerine odaklanmaktad(r (Kaplan ve Norton, 1999: 34; Kaygusuz, 2005: 94). Firmalar
finansal ve mü#teri bak(# aç(lar(n( aç(k #ekilde belirleyerek, mü#teri de4erleme
kriterlerini çe#itlendirebilece4i ve finansal hedefli verimlilik art(#(n( sa4layabilece4i
araçlar( belirleyebilir. Burada araçlar BSC’nin içsel i#letme süreçleri boyutunda
tan(mlanmakta ve ya#amsal önemi olan organizasyonel faktörler olarak dört üst düzey
süreçte aç(klanmaktad(r. Bunlar, (1) ayr(cal(k olu#turma; yeni mamul ve hizmetler
geli#tirmek ve yeni pazarlara ve mü#teri kitlelerine ula#mak için yenili4i te#vik etme,
(2) firman(n mü#teri gözündeki de4erini art(rma; mevcut mü#terilerle olan ili#kilerin
geli#tirilmesi, (3) faaliyet mükemmelli4inin gerçekle#tirilmesi; arz zinciri yönetiminin,
içsel i#letme süreçlerinin, varl(klardan yararlanma düzeyinin, kaynak-kapasite
yönetiminin ve di4er süreçlerin geli#tirilmesi ve (4) iyi bir firma üyesi veya
organizasyon vatanda#( olmak; d(#sal ç(kar gruplar( ile etkin ili#kiler olu#turmad(r
(Özbirecikli ve Ölçer, 2002: 8).
@irket içi i#levler boyutu, geleneksel model ve BSC modellerinin performans
ölçümüne yakla#(mlar( aras(ndaki iki temel fark( ortaya ç(karmaktad(r. lk ayr(m
noktas(, geleneksel modellerde, kalite ve zaman gibi finansal olmayan ölçüler kullan(lsa
da bu model halen mevcut süreci kontrol etmeye ve geli#tirmeye odaklanmaktad(r. BSC
ise, mü#teriler aç(s(ndan ve finansal aç(dan beklentileri kar#(layacak yeni süreçleri
tan(mlamaktad(r. kinci ay(r(m noktas(, BSC’ nin yenilik sürecini #irket içi i#levler
boyutuna dahil etmesi olarak ifade edilmektedir. Geleneksel performans de4erleme
modelleri, mevcut mü#terilere yönelik mamul/hizmet sunumuna odaklanmaktad(r.
Ancak BSC, firman(n mevcut ve gelecekteki mü#terilerin ihtiyaçlar(n( kar#(layacak yeni
mamul/hizmetler geli#tirmesinin gereklili4ini belirtmektedirler (Kaygusuz, 2005: 95).

D) Ö RENME VE GEL @ME BOYUTU
BSC modelinin dördüncü boyutu kurumsal ö4renme ve büyümeyi sa4layacak
amaç ve ölçülerin olu#turulmas(na yöneliktir (A4ca, 2005: 156). #letmelerin bugünün
teknolojisini ve kapasitesini kullanarak mü#teri ve içsel süreç için uzun dönemli
hedeflere ula#malar( mümkün olmamaktad(r. BSC’nin ö4renme ve geli#me boyutu
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firmaya gelecek için haz(rl(kl( olma konusunda yol gösterici olacakt(r (Kaplan ve
Norton, 1999: 36).
Ö4renme ve geli#me boyutunda firmalar(n uzun dönemli geli#me ve ilerleme
elde edebilmesi için gerekli olan yap(, mü#teri ve içsel süreç boyutlar(, mevcut ve
gelece4e ili#kin ba#ar(lar için çok kritik olan faktörler tespit edilmektedir ( Kaplan ve
Norton, 1999: 36). Ö4renme ve geli#me boyutu, firmalar(n belirledikleri vizyona
ula#abilmeleri için, ö4renme ve geli#me yeteneklerini nas(l devam ettirebilecekleri ve
geli#tirecekleri sorular( ile #ekillenmektedir. Ba#ka bir ifadeyle boyutta i#letmeler,
mü#teriler için “de4er yaratma” ve “de4er sunma” konular(nda devaml(l(4( garanti
edecekler mi? sorular(na cevap almaktad(rlar. Ancak mü#teri tatmininin de4i#me
gösteren bir hedef oldu4u görülmektedir. Hedefe uyum sa4layabilmek için i#letmelerin,
mevcut mamul ve üretim süreçlerinde devaml( de4i#me sa4layarak, ö4renme ve yenilik
yeteneklerini geli#tirip sürdürmeleri gerekmektedir. De4i#en ba#ar( hedefleri ve artan
rekabet, firmalar(n mevcut mamul ve süreçleri için devaml( geli#tirme faaliyeti içinde
olmalar(n( gerektirmektedir. Bir i#letmenin yenilik, geli#tirme ve ö4renme yeterlili4i
do4rudan i#letmenin de4erine etki etmektedir (Kaygusuz, 2005: 96).

VIII. BSC BOYUTLARININ AMAÇ VE KR TERLER
BSC Modelinin olu#turulmas(nda amaçlar(n tespit edilmesinin en etkili yolunun
modelin boyutlar(n(n her birinin analiz edilmesi oldu4u ifade edilmektedir. Bu
analizlerin yap(lmas(, amaçlar(n olu#turulmas(na temel te#kil etmektedir. Modelin
boyutlar baz(nda olu#turulan amaçlar bölümü, organizasyonun misyon, vizyon ve
stratejilerini gerçekle#tirmek sürecinde kritik ba#ar( faktörleri olarak görülmektedir.
BSC olu#turulurken belirlenen ve firma stratejisinin ba#ar(l( bir #ekilde uygulanmas(n(
sa4layan performans kriterlerinin stratejiye uygun tespit edilmeleri büyük önem
ta#(maktad(r (Yetgin, 2002: 104).
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A) F NANSAL BOYUT AMAÇ VE KR TERLER
BSC, performans de4erleme modelinin, strateji, misyon ve vizyon tan(mlar(ndan
hareketle, finansal amaçlar(n belirlenmesi gerekmektedir. Finansal amaçlar(n, BSC’de
yer alan tüm di4er boyut, amaç ve kriterleri için odak noktas( niteli4inde oldu4u ileri
sürülmektedir. Seçilen her ölçünün, finansal performansta geli#meye neden olacak
sebep-sonuç

ili#kilerinin

bir

parças(

olmas(

gerekmektedir.

Finansal

boyut

olu#turulurken ölçü kriterleri yönetim ve ortaklar(n beklentilerine göre tespit
edilmektedir. Yöneticiler BSC’lerinin finansal boyutunu olu#tururken stratejilerine
uygun olan finansal ölçüleri tercih etmektedirler. Farkl( i#letmelerde tek bir finansal
ölçü ve özellikle de tek bir finansal ölçü için tek bir hedef belirlemesinin uygun
olmad(4( görülmektedir. Finansal amaç ve ölçülerin çift yönlü rol oynamas(na dikkat
edilmektedir. Ölçülerin hem uygulanacak stratejiden elde edilmesi amaçlanan finansal
performans(n ne oldu4unu tan(mlamas(, hem de BSC’de yer alan tüm di4er boyutlardaki
amaç ve ölçülerin nihai hedefi olmas( gerekmektedir (Kaplan ve Norton, 1999: 61-62;
Yetgin, 2002: 105-106).
Finansal amaçlar(n, strateji uygulamalar(n(n sonucunda ula#(lan ve finansal
nitelikteki de4i#kenlerle ilgili oldu4u ifade edilmektedir. Bu amaçlar i#letmelerin uzun
dönemli hedeflerini temsil etmektedirler. BSC, finansal hedefleri aç(k, anla#(l(r bir
#ekilde ifade ederek, i#letmelerin ya#am süreçlerinin her farkl( a#amas( için özel
finansal hedefler belirlenmesine yard(mc( olmaktad(r. Tüm BSC’lerde geleneksel
finansal hedeflerin oldu4u görülmektedir. Bu durum BSC ile uzun zamand(r
kullan(lmakta olan geleneksel i#letme hedefleri aras(nda güçlü bir ba4 oldu4unu
göstermektedir (Kaplan ve Norton, 1999: 78; Koçel, 2003: 456).
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Tablo 2. Finansal Performans Kriterleri

Finansal Performans
Kriterleri
•Aktif Kârl(l(4(
•Sat(#lar/Aktifler
•Net Gelir
•Piyasa De4eri
•Toplam Aktifler
•Borç/Özsermaye Oran(
•Alacak Devir H(z(
•Stok Devir H(z(
•Nakit Ak(m(
•Sat(#lar/Kâr

Kaynak: Yetgin, 2002: 109, Tablo 3.7

Finansal ölçüm kriterleri seçme a#amas(nda, #irketin i#letme stratejisi
teorisindeki ya#am sürecinin hangi evresinde oldu4u önem kazanmaktad(r (Yetgin,
2002: 106).

#letmelerin ya#am süreçleri büyüme, sürdürme (koruma), hasat

(sonuçland(rma) olarak üç dönem olarak ele al(nabilir. Büyüme a#amas(nda i#letmeler,
ya#am sürecinin ba#lang(c(nda olduklar( için önemli ölçüde büyüme potansiyeli olan
ürün ve hizmetlere sahiptirler. Büyüme a#amas(ndaki finansal amaçlar, ürünler,
yöntemler, sistemler ve çal(#anlar(n yeteneklerini geli#tirmek için uygun harcamalar(n
yap(lmas(na, yeni pazarlar, sat(# ve da4(t(m kanallar( olu#turularak sat(# hacminin
art(r(lmas(na yöneliktir. Sürdürme a#amas(ndaki i#letmelerden, pazar paylar(n(
korumalar( veya her y(l az bir art(# gerçekle#tirmeleri beklenmektedir. Sürdürme
a#amas(nda belirlenen amaçlar(n ço4u kârl(l(kla ba4lant(l( olmaktad(r. Baz( i#letmeler
ya#am süreçlerinde olgunluk a#amas(na ula#m(#lard(r. Bu a#amada i#letmeler, daha
önceki a#amalarda gerçekle#tirilen yat(r(mlar(n sonuçlar(n( almak yani “hasat” elde
etmek isteyeceklerdir. #letmeler hasat a#amas(nda önemli ölçüde yat(r(m yapma
ihtiyac( duymamaktad(r. #letmeler güç ve yeteneklerini geli#tirmek ve yeni beceri ve
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yetenekler yaratmak yerine, sadece mevcut donan(m ve güçlerini korumay( sa4layacak
kadar yat(r(m yapmaktad(rlar (Kaplan ve Norton, 1999: 62-64).
Büyüme, sürdürme ve hasat stratejilerinin her birinde i#letmenin stratejisini
yönlendiren üç temel amaç bulunmaktad(r. A#a4(da aç(klanan bu amaçlar finansal
boyutun stratejik konular(n( olu#turmaktad(r.

1. Gelir Art& & ve Bile imi
Gelir art(#( ve gelir bile#imi, ürün ve servis çe#itlerini art(rmak, yeni mü#teri ve
pazarlara ula#mak, ürün ve hizmet bile#imini daha yüksek katma de4er yaratacak
#ekilde de4i#tirmek, ürün ve hizmetlerin fiyatlar(n( yeniden belirlemek gibi konular(
kapsamaktad(r.

2. Maliyetin Dü ürülmesi-/-Verimlilik Art& &
Maliyetlerin dü#ürülmesi ve verimlili4in art(r(lmas( amac(, ürün ve hizmetlerin
do4rudan maliyetlerini dü#ürmek, dolayl( maliyetleri azaltmak ve ortak kaynaklar( di4er
i#letme birimleri ile payla#mak için yap(lan çal(#malar( içermektedir.

3. Varl&klar&n (Aktiflerin) De2erlendirilmesi-/-Yat&r&m Stratejisi
Varl(klar(n de4erlendirilmesi amac( kapsam(nda yöneticiler belli bir hacim ve i#
bile#imini desteklemek için gerekli olan i#letme sermayesi seviyesini azaltmaya çaba
harcamaktad(rlar. #lemler, firman(n fiziksel ve finansal varl(klar(ndan elde edece4i kâr
oran(n( art(rmas(n( sa4lamaktad(r (Kaplan ve Norton, 1999: 65-66).

B) MÜ@TER BOYUTU AMAÇ VE KR TERLER
Günümüzde firmalar(n ço4u mü#terilere odaklanmay( amaç edinmektedir.
Firmalardaki anlay(#, mü#terilerin i#letme maliyetlerini kar#(lad(klar( ve kâr(n elde
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edilmesine neden olduklar( için, mü#terilerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelmeleri
do4rultusundad(r (Kaygusuz, 2005: 92).
BSC’nin mü#teri boyutunun amac(, finansal hedeflerin gerçekle#mesidir44. BSC
ile strateji, misyon ve vizyon bile#enlerine uyumlu mü#teri ve pazar bölümleri
planlanarak,

tüm

organizasyon

seviyesinde

bu

hedeflerin

ili#kilendirilmesi

amaçlanmaktad(r. Mü#teri boyutunda amaçlar; mü#teri ba4l(l(k oran(n(n art(r(lmas(,
mü#teri sat(n alma al(#kanl(klar(na ait bilgilerin ara#t(r(lmas(, mü#teri sadakatinin
sa4lanmas( yollar(n(n bulunmas( ve takibi #eklinde s(ralanabilmektedir (Yetgin, 2002:
109).
Mü#teri boyutuyla ilgili temel ölçüler mü#teri tatmini, mü#terilerin kazan(lmas(,
mü#teri devaml(l(4(, mü#teri kârl(l(4( ve pazar pay( olmak üzere be# grupta
incelenmektedir.

1. Mü teri Tatmini
Firmalarda mevcut mü#terilerin elde tutulmas( ve yeni mü#terilerin kazan(lmas(,
mü#teri ihtiyaçlar(n(n kar#(lanmas( ile gerçekle#tirilmektedir. Mü#teri tatmin ölçüleri,
firmada yap(lan i#lerin nas(l en iyi yapt(4(na ili#kin geribildirim sa4lamaktad(r. Mü#teri
tatmininin, mü#teri devaml(l(4( ve yeni mü#teri kazanma için önemli bir belirleyici
oldu4u belirtilmektedir.

2. Mü terilerin Kazan&lmas&

#lerini büyütmek isteyen i#letmeler, genellikle hedef kesimlerdeki mü#teri
tabanlar(n( art(rmay( amaçlamaktad(rlar. Mü#teri kazanma, yeni mü#terilerin say(s( ya
da bu kesimlerdeki yeni mü#terilere yap(lan sat(#lar(n toplam( ile ölçülebilmektedir
(Kaygusuz, 2005: 93).

44

Özkan, M. Balanced Scorecard’a Giri#
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=81-(16.03.2006)
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3. Mü teri Devaml&l&2&
Hedef mü#teri kesimlerinde pazar pay(n( koruma ve art(rman(n en iyi
yönteminin, bu kesimlerdeki mevcut mü#terileri korumak oldu4u ileri sürülmektedir.
Tüm

mü#terilerini

belirleyebilen

firmalar(n,

bir

dönemden

di4erine

mü#teri

devaml(l(4(n( kolayl(kla ölçtükleri belirtilmektedir.

4. Mü teri Kârl&l&2&
Mü#teri tatmini, mü#terilerin kazan(lmas(, mü#teri devaml(l(4( ve pazar pay(
ölçülerine yönelik olumlu geli#meler i#letmelerin kârl( mü#terilere sahip olduklar(
anlam(na gelmemektedir. Mü#terileri tatmin etmenin bir yolunun da, mü#terilere dü#ük
fiyatlardan mamul/hizmet sunma oldu4u belirtilmektedir. Mü#teri tatmini ve yüksek
pazar pay(, yüksek finansal getirilere ula#ma araçlar( oldu4u için i#letmeler sadece
mü#terilere ne yapt(klar( ile de4erlendirme yapmayacak i#letmenin kârl(l(4(, hedeflenen
mü#teri bölümleri esas al(narak ölçülecektir. Mü#teri kârl(l(4(, tüm mü#terilerin i#letme
için kârl( olmad(klar(n( da ortaya ç(karmaktad(r (Kaplan ve Norton, 1999: 89-92).

5. Pazar Pay&
Mü#teri boyutu ölçülerinden pazar pay(, bir i#letmenin arzu edilen pazara nas(l
en iyi #ekilde girece4ini göstermektedir. Pazar pay(, (1) mü#teri say(s(, (2) toplam
harcama miktar( veya (3) sat(lan mal miktar( gibi ölçüler ile firman(n pazarda yapt(4(
sat(#lar(n ilgili pazardaki toplam i# hacmine oran(n( ifade etmektedir (Kaygusuz, 2005:
93).
Mü#teri boyutuyla ilgili temel ölçüler, tüm i#letme için genel ölçüler gibi
görünmesine ra4men, i#letmelerin geli#me ve kârl(l(k bekledi4i hedef mü#teri gruplar(
ile de ili#kilendirilebilmektedir. Yöneticilerin, mü#teri tatmin ve memnuniyetini amaç
olarak belirlemeden önce, firman(n amaç ve stratejisini BSC’nin mü#teri boyutunda
pazar ve mü#terilere özel hedefler haline dönü#türmeleri gerekmektedir. Böylece,
i#letmenin amaç ve stratejisi, BSC’nin mü#teri boyutu ile hedef pazar ve mü#teri
düzeyinde özel amaçlara dönü#türülmektedir. Uzun dönemde iyi bir finansal
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performansa ula#mak isteyen firmalar(n mü#terilere “de4er sunman(n” gereklerini en iyi
#ekilde yerine getirmeleri gerekmektedir (Kaygusuz, 2005: 92).

Tablo 4. Mü teri Ölçüm Performans Kriterleri

Mü teri Ölçüm
Performans Kriterleri
•Mü#teri Tatmini
•Mü#teri Devaml(l(4(
•Mü#terilerin Kazan(lmas(
•Pazar Pay(
•Mü#teri @ikayetleri
•Mü#teri Kârl(l(klar(
•Geri Dönü# Oranlar(
•Rakipler ile Kar#(la#t(rmal( Fiyatland(rmalar
•Mü#teri Kay(plar(
•Mü#teri Kazanma Oranlar(
•Yeni Mü#terilerden Elde Edilen Gelir Oranlar(
•Mü#teri Say(s(
•Mü#teri Baz(nda Y(ll(k Sat(#

Kaynak: Yetgin, 2002: 112, Tablo 3.8
C) @ RKET Ç @LEVLER BOYUTU AMAÇ VE KR TERLER
BSC performans de4erleme modelindeki #irket içi i#levler boyutunda,
mü#teriler, ortaklar ve çal(#anlar( tatmin etmek amac(yla nas(l bir çal(#ma süreci
uyguland(4(nda mükemmel sonuçlar elde edilebilece4i belirlenmeye çal(#(lmaktad(r.
Geleneksel performans ölçülerinde, mevcut organizasyonel sistemin kârl(l(4(n(n
art(r(lmas( için yöntem geli#tirmek amac( güdülmektedir. BSC, objektif ölçüm kriterleri
ve strateji aras(ndaki ba4lant(lardan hareket ederek mü#teri ve hisse sahiplerine de4eri
maximum yapacak yeni i#leyi# yöntemlerinin geli#tirilmesi üzerine odaklanmaktad(r.
@irket içi i#levler boyutundaki amaç ve ölçülerin olu#turulmas( i#lemi, BSC ile
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geleneksel performans de4erleme modelleri aras(ndaki en önemli farkl(l(klardan birisini
olu#turmaktad(r (Yetgin, 2002: 112-113).

:ekil 4: BSC’de çsel Süreç

Kaynak: Kaygusuz, 2005: 95, 1.@ekil
@ekil 4’de BSC’nin içsel i#levler boyutu gösterilmektedir. ç de4er zincirinde üç
temel i#lem süreci yer almaktad(r. Bunlar;

1. Yenileme
@irket içi i#levler boyutunun yenileme sürecinde firmalar, mü#terileri için yeni
geli#en ve henüz ortaya ç(kmam(# ihtiyaçlar( kar#(layacak ürün ve hizmetler
üretmektedirler. Bu a#ama, var olan veya gizli ihtiyaçlar(n kar#(lanmas(yla ve bu sürecin
takibinde yeni pazar ve mü#terilerin ihtiyaçlar(n(n kar#(lanmas(n( da içeren uzun
dönemli bir de4er yaratma sürecini kapsamaktad(r. Yenileme a#amas(nda, firmalar(n
hedef mü#teri ve pazar kesimine sunacaklar( ürün ya da hizmet hakk(nda pazar(n
büyüklü4ünü, mü#terinin isteklerini ve olas( fiyat düzeylerini belirlemek için pazar
ara#t(rmalar( yapmalar( gerekmektedir45.

2. Operasyonlar
Operasyon ile ilgili i#lemler mü#teriden sipari# al(nmas( ile ba#lay(p, ürün veya
hizmetin mü#teriye teslim edilmesi ile sona ermektedir. Bu süreçte mevcut ürün ve
hizmetlerin mü#terilere verimli, tutarl( ve dakik olarak ula#t(r(lmas( gerekmektedir.
Halen önemini koruyan operasyonlar i#lemi firmalar(n hedef mü#terilerine mükemmel
45

http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=5082-(15.05.2006)
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ürün ve hizmetler ula#t(r(lmas(n( sa4layacak maliyet, kalite, zaman ve performans
özelliklerini belirlemelerinde yard(mc( olmaktad(r.

3. Sat& Sonras& Hizmetler

Son a#ama olan sat(# sonras( hizmet a#amas( garanti ve tamir i#lemlerini, ar(za
ve iadelerle ilgilenmek ve taksitle veya kredi kart( ile yap(lan sat(#lar(n bedellerinin
tahsilat(

gibi

i#letmelerin

mamulleri/hizmetleri

mü#teriye

sunduktan

sonra

gerçekle#tirdi4i faaliyetleri içermektedir. Sat(# sonras( hizmetler, firmalar(n mü#teriye
mal veya hizmeti sat(n ald(ktan sonra verilmesi gerekebilecek hizmetin en önemli
yönlerini belirlemelerine imkan tan(maktad(r (Kaplan ve Norton, 1999: 128-141).

Tablo 5. :irket çi

:irket çi

levler Performans Kriterleri

levler Performans
Kriterleri

•Zaman(nda Teslimat
•Stok Dönü#üm Oran(
•Garanti Talepleri
•Fire Oran(
•Kay(p Zaman
•Yeni Ürün Geli#tirme
•Mü#teri Taleplerini Kar#(lama Süresi
•Ar-GE Harcamalar(
•Çal(#ma Ortam(n(n Kalitesi

Kaynak: Yetgin, 2002: 113, Tablo 3.9
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D) Ö RENME VE GEL @ME BOYUTU AMAÇ VE KR TERLER
BSC’nin finansal, mü#teri ve #irket içi i#levler boyutlar(nda belirlenen amaçlarla,
firman(n at(l(m yapmas(n( sa4layacak bir performansa ula#mas(na imkan verecek alanlar
saptanmaktad(r. BSC’nin ö4renme ve geli#me boyutunda yer alan amaçlar, di4er
boyutlarda belirlenen yüksek hedeflerin gerçekle#mesi için gereken altyap(y(
olu#turmaktad(r (A4ca, 2005: 156). Di4er bir ifadeyle ö4renme ve geli#me boyutunun
amac(, di4er boyutlar(n amaçlar(n( gerçekle#tirmeye yöneliktir46. Yani, finansal, mü#teri
ve #irket içi i#levlerine yönelik hedeflerin gerçekle#tirilmesi, firman(n ö4renme ve
geli#me yeteneklerine ba4l(d(r (Yetgin, 2002: 114).
BSC performans de4erleme modelinin ö4renme ve geli#me boyutu, firma
stratejisinin gerçekle#tirilmesi amac(yla çal(#anlar(n ne gibi yetenekler ile donat(lmas(
gerekti4ini vurgulamaktad(r. BSC’de çal(#anlar(n e4itim ihtiyaçlar(n(n belirlenmesi
üzerinde durulmaktad(r. Ayr(ca çal(#anlara maximum verimlilikle çal(#malar( için
ihtiyaç duyacaklar( ekipmanlar sa4lanmaktad(r. (Yetgin, 2002: 114).
BSC’nin ö4renme ve geli#me etkisi çal(#anlar, sistemler ve kurumsal uyum
olmak üzere genellikle üç kaynaktan elde edilmektedir. Çal(#anlar(n tatmini, verimlilik
ve devaml(l(k gibi üç temel ölçü ile, firmalar(n çal(#anlar, sistemler ve kurumsal uyum
için yapm(# olduklar( yat(r(mlar(n sonuçlar( ölçülmektedir. Çal(#anlarla ilgili üç temel
gösterge “çal(#anlar(n tatmini”, “çal(#anlar(n kal(c(l(4(” ve “çal(#anlar(n üretkenli4i”
olarak ifade edilmektedir. Bu göstergeler içinde “çal(#anlar(n tatmini” di4er iki
göstergeyi etkilemektedir (A4ca, 2005: 156).

1. Çal& anlar&n Yetenekleri
Son

y(llarda

organizasyonlarda

çal(#an(n

rolünün

giderek

farkl(la#t(4(

gözlemlenmektedir. Çal(#anlar(n rolünde meydana gelen bu de4i#iklikler, firmalar(n
çal(#anlar(n( yeniden e4iterek onlar(n yarat(c( yeteneklerini firman(n amaçlar(na ula#ma
do4rultusunda harekete geçirmelerini gerektirmektedir. Firmalarda çal(#anlarla ilgili üç
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Özkan, M., Balanced Scorecard’a Giri#
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=81-(16.03.2006)
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temel gösterge ortaya ç(km(#t(r. Göstergeler, çal(#anlar(n tatmininin ölçülmesi,
çal(#anlar(n süreklili4inin ölçülmesi ve çal(#anlar(n verimlili4idir (Yetgin, 2002: 114)
Çal(#anlar(n tatmininin ölçülmesinin i#letme amaçlar(na ula#ma yönünde çok
önemli bir etken oldu4u ileri sürülmektedir. Maddi ve maddi olmayan memnuniyetin
sa4lanmas( direkt olarak mü#teri memnuniyeti ile ba4lant(l(, kaliteli ürün veya hizmetin
sunulmas(n(n esas ko#ullar(ndan birisi olarak ifade edilmektedir (Yetgin, 2002: 115).
Çal(#anlar(n tatminini sa4lama amac(nda, çal(#anlar(n moralinin yüksek olmas(na ve
yapt(klar( i#in genelinden tatmin olmalar(na dikkat edilmektedir. Firmalar genellikle
çal(#anlar(n tatminini ölçmek için y(ll(k de4erlendirmeler veya ayl(k ara#t(rmalar
yapmaktad(rlar.
Çal(#anlar(n süreklili4inin sa4lanmas(, firman(n uzun dönemli ilgi duydu4u yani
uzun süre birlikte çal(#mak istedi4i elemanlar(n firma bünyesi içinde tutulmas(na
yönelik bir amaçt(r. Çal(#anlar(n süreklili4i genellikle önemli görevlerdeki çal(#anlar(n
devir oran(na bak(larak belirlenmektedir.
Çal(#anlar(n verimlili4inin ölçülmesinde amaç, çal(#anlar taraf(ndan üretilen
toplam mal miktar( ile mal miktar(n( üreten çal(#an say(s( aras(nda bir ili#ki kurmak
olarak ifade edilmektedir. Çal(#anlar(n verimlili4ini ölçmede kullan(lan yöntemler
çal(#an ba#(na dü#en gelir miktar(, çal(#an ba#(na dü#en katma de4er oran(n(n ölçülmesi
olarak belirtilmektedir (Kaplan ve Norton, 1999: 157-160).

2. Bilgi Sistemlerinin Kapasitesi
Çal(#anlar(n motivasyonu ve yetenekleri, mü#teri, #irket içi i#levler boyutlar(nda
yer alan hedeflere ula#mak için önemli bir etken olmas(na ra4men tek ba#(na yeterli
olmamaktad(r (Kaplan ve Norton, 1999: 163). Günümüzün rekabet ortam(nda,
organizasyonlar(n etkili çal(#abilmeleri için mü#teriler ve d(# etkenler hakk(nda
mükemmel seviyede do4ru, h(zl( bilgiye ula#malar( gerekmektedir (Yetgin: 116).
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3. Motivasyon Yetki Verme ve Uyum Sa2lama
Çal(#anlara yetki ve sorumluluk verilmesi, çal(#anlar(n motivasyonlar(n(
firman(n amaçlar( do4rultusunda art(rmaktad(r. Kaplan ve Norton, nitelikli ve bilgiye
ula#maya tam yetkili olan çal(#anlar(n bile i#letme menfaatlerine uygun davranmaya
motive edilmedikleri veya karar verme ve uygulama serbestli4ine sahip olmad(klar(
taktirde,

firma

ba#ar(s(na katk(da bulunmalar(n(n

mümkün

olmad(4(n(

ifade

etmektedirler47.

Tablo 6. Ö2renme ve Geli me Performans Kriterleri

Ö2renme ve Geli me
Performans Kriterleri
•Mü#teri Baz(nda E4itim Yat(r(mlar(
•Hizmetlerin Ortalama Süreleri
•Üst Düzey Yöneticilerin Oran(
• # Gücü Devir Oranlar(
•Çal(#anlar(n Memnuniyeti
•Kazalar Nedeniyle Olu#an Kay(p Zamanlar
•Çal(#an Ba#(na Katma De4er
•Çal(#an Verimlili4i
•E4itim Süreleri
•E4itim Harcamalar(

Kaynak: Yetgin, 2002: 117, Tablo 3.10

IX. BSC UYGULAMALARINDA KAR:ILA:ILAN ENGELLER
Di4er performans de4erleme uygulamalar(nda oldu4u gibi BSC uygulamalar(nda
da i#letmeler engellerle kar#(la#(labilmektedirler.

47
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BSC uygulamalar(nda kar#(la#(lan engellerden birisi, i#letme stratejisinin
anla#(labilir ve eyleme geçirilebilir ko#ullar haline dönü#türülememesidir. Firman(n
vizyon ve misyonunun faaliyete dönü#türülmesi konusunda temel görü# ayr(l(klar(n(n
bulunmas( bu duruma neden olmaktad(r. Bu engelin ortadan kalkmas( için firman(n
genel müdür ve üst düzey yöneticilerinin, firman(n strateji ve vizyonunun gerçek anlam(
üzerinde fikir birli4i sa4lam(# olmalar( gerekmektedir. Fikir birli4i olmad(4( zaman,
farkl( gruplar, kalite, sürekli geli#im, yeniden yap(lanma ve yetki verme gibi konularda
kendi vizyon ve strateji yorumlar(na uygun olan farkl( yöntemler izlemektedirler.
kinci engel, i#letme biriminin stratejisinin uzun dönemli gereksinimlerinin,
departman, tak(m ve ki#ilerin hedefleri haline dönü#türülemedi4i durumlarda ortaya
ç(kmaktad(r. Departmanlar( olu#turan tak(m ve ki#iler kendi hedeflerini departman(n
k(sa dönemli taktik a4(rl(kl( hedeflerine göre belirleyecekleri için uzun dönemde
stratejik önem ta#(yan hedeflere ula#(lmas(n( sa4layacak olanak ve yeterliliklerin
geli#tirilmesi dikkate al(nmayacakt(r. Organizasyonlar(n stratejileri aras(nda böyle
kopukluk mevcut oldu4u sürece, iyi tasarlanan ve planlanan stratejilerin çal(#anlara
benimsetilmesi zor olacakt(r. Bu engelin ortadan kalkmas( için yöneticilerin, tak(m ve
bireylerin hedeflerini, firman(n amaç ve hedefleriyle paralel ve uyumlu bir hale
getirmeleri gerekmektedir.
Sistemin uygulanmas(n(n önündeki üçüncü engel, hareket planlar( ve kaynak
tahsisi ile uzun dönemli stratejik öncelik ta#(yan öncelikler aras(nda ba4lant(
kurulamam(# olmas(d(r. Günümüzde pek çok firma da uzun dönemli stratejik planlama
ve k(sa dönemli bütçeleme için farkl( i#lemler yap(lmaktad(r. Yeniden yap(lanma gibi
önemli giri#imler stratejik etki sa4lanacak #ekilde ele al(namamakta, ayl(k ve üçer ayl(k
raporlarda stratejik hedeflere ili#kin geli#meleri aktarmaktansa bütçelenen ve
gerçekle#en durum aras(ndaki sapmalar( aç(klamaya yönelmektedir. Bu engelin ortadan
kalkmas(, hem stratejik planlamadan sorumlu olan yöneticilerin hem de finansmandan
sorumlu yöneticilerin çal(#malar(n( entegre bir #ekilde yürütmelerini gerektirmektedir.
Uygulamalardaki dördüncü engel, BSC’nin ne #ekilde uygulanmakta oldu4u ve
i#leyip i#lemedi4ine dair geribildirimin eksikli4inden kaynaklanmaktad(r. Günümüzde
firmalar(n pek ço4u, yaln(zca k(sa dönemli, operasyonel performans(, finansal ölçüler
çerçevesinde, ayl(k ve üçer ayl(k gerçekle#meleri bütçe hedefleri ile kar#(la#t(rarak
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de4erlendiren geribildirim sa4lamaktad(r. Bu durumun ortadan kakmas( için sistemin
uygulanmas( ve ba#ar(s( ile ilgili göstergelerin incelenmesi için vakit ayr(lmas(
gerekmektedir. Geri bildirim olmad(4( sürece sistemin kontrol edilmesi ve sistem
hakk(nda bilgi edinilmesi imkans(z hale gelmektedir (Kaplan ve Norton, 235-240).
Be#inci engel, firmalarda rekabet edebilmek için maddi varl(klardan çok fiziki
olmayan, entellektüel varl(klar(n ortaya konulmas( ve de4erlendirilmesi durumunda
ortaya ç(kmaktad(r. Firmalar, kaliteli ürün/hizmet, mü#teri tatmini, örgütsel ö4renme,
motivasyon, çal(#anlar(n becerileri, çabuk yan(t veren içsel süreçler, yeni ürün
geli#tirme, mü#teri sadakati gibi fiziksel olmayan varl(klar(n( dikkate almad(klar(nda
gerçek de4erlerini ölçememektedirler. Fiziksel olmayan bu varl(klar(n hesaba
kat(lmas(n(n engeli ortadan kalkmas( aç(s(ndan çok önemli oldu4u ifade edilmektedir.
BSC uygulamalar(nda kar#(la#(lan alt(nc( engel, stratejinin sadece tepe yönetimi
taraf(ndan belirlenebilece4ini kabul eden klasik strateji anlay(#(yla hareket etmektir. Bu
engelin ortadan kalkmas( için strateji belirleme de organizasyondaki tüm çal(#anlar(n
fikir ve görü#lerinin al(nmas(na dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bu engeller d(#(nda kar#(la#(lan engeller uygulama evresinde meydana gelen
ölçüm dirençleri, ölçümlerin yürürlü4e konulmas( sürecinde meydana gelen sorunlar,
yürürlü4e konma evrelerinde tepe yönetiminin kesin kararlar(nda dikkatinin da4(larak
sapmalar meydana gelmesi #eklinde belirtilebilir48.

48

Örnek, A.@., Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ula#mada Kullan(labilecek Yeni Bir Araç
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/degi06/ornek.html-(04.10.2005)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AFYONKARAH SAR ÖZD LEK ALI:VER : MERKEZ N N BALANCED
SCORECARD’ININ OLU:TURULMASI

I.

ARA:TIRMANIN ÖNEM VE AMACI
Günümüzün h(zla geli#en ve büyüyen ekonomik dünyas(nda, rekabetin giderek

yo4unla#t(4( ve #iddetlendi4i endüstrilerde firmalar(n ba#ar(s(n(n de4erlendirilmesi
(ölçülmesi) her geçen gün önem kazanmaktad(r. Böyle #iddetli rekabet ortamlar(nda,
sadece finansal göstergelere dayal( performans de4erleme, foto4raf(n bütününü
yans(tmad(4(ndan firmalar(n performans(n( de4erlemede yeterli görülmemektedir. Pek
çok akademisyen ve uygulamac(n(n “yönetmek için ölçmek gerekir” anlay(#(ndan
hareketle, firmalardaki mevcut geli#meleri veya de4i#imleri belirleme süreci ya da
belirlenen hedeflere ula#(lma derecesi olarak aç(klad(4( firma performans(n(n bütün
yönlerinin ölçülmesi konusunda, kapsam( gittikçe geni#leyen ara#t(rmalar ve
incelemeler yapt(klar( görülmektedir (A4ca, 2005: 142).
Ya#anan yo4un rekabet ortam(nda beklenti ve gereksinimleri tam olarak
kar#(layabilen bir performans de4erleme modelinin gereklili4i her geçen gün kendini
hissettirmektedir.

Bu

nedenle

geleneksel

performans

de4erleme

modellerinin

kullan(ld(4( firmalarda bu tür sorunlar(n üstesinden gelinmesine yard(mc( olmak için
literatürde çok boyutlu baz( performans de4erleme modellerinin geli#tirildi4i
görülmektedir.
Bu çal(#ma genel olarak çok boyutlu performans de4erleme modellerine ve daha
spesifik olarak çok boyutlu performans de4erleme modellerinden olan BSC’ye
odaklanmaktad(r. BSC Modelinde i#letmeler finansal boyutla birlikte, mü#teri
boyutunda, #irket içi i#levler boyutunda ve ö4renme ve geli#me boyutunda
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de4erlendirilmektedir. Bu modelde firmalar k(sa ve uzun dönem hedefleri aras(nda,
içsel ve d(#sal boyutlar aras(nda, finansal ve finansal olmayan ölçüler aras(nda denge
kurularak de4erlendirilmeye çal(#(lmaktad(r. BSC’ nin en güçlü yanlar(ndan birisi
olu#turulan modelin firman(n alt kademelerine do4ru yay(lmas(d(r. BSC ile dört boyut
aç(s(ndan kritik ba#ar( faktörleri ve bu ba#ar( faktörlerinin nas(l ölçülece4i
belirlenmektedir. Firmaya ait olarak belirlenen BSC firman(n tümünün beklentilerini ve
gerçekle#enleri göstermektedir.
BSC’ nin firmalar( tüm boyutlar(yla de4erlendirdi4i göz önünde bulundurularak
yap(lan çal(#man(n temel amac(, Afyonkarahisar Özdilek Al(#veri# Merkezinin BSC’
sini olu#turmakt(r. Olu#turulan BSC ile firmada performans de4erlemede kullan(lan
finansal boyutlar(n yan(nda finansal olmayan boyutlar da dikkate al(n(p firman(n
performans( tüm boyutlar(yla de4erlendirilebilmektedir. Bu amaca ba4l( olarak
çal(#man(n ilk iki bölümünde:
•

Performans, örgütsel performans ve boyutlar(, performans de4erleme
kavramlar( ve çok boyutlu performans de4erleme modelleri ve

•

Çok boyutlu performans de4erleme modellerinden BSC konular( ele
al(nmaktad(r.

Bütün bu çal(#malar sonucu çok boyutlu bir performans de4erleme modeli olan
BSC’ nin firmalar( tüm boyutlar(yla de4erlendirdi4i ortaya ç(km(#t(r. Bu uygulama
bölümünde ise yine çal(#man(n temel amac(na ba4l( olarak geli#tirilen BSC
çerçevesinde,
•

Afyonkarahisar Özdilek Al(#veri# Merkezinde BSC’ ye Duyulan htiyaç,

•

Afyonkarahisar Özdilek Al(#veri# Merkezinin vizyon, misyon, hedef ve
stratejilerinin ortaya konulmas(,

•

BSC’ nin Boyutlar(n(n belirlenmesi,

•

Strateji Haritas(n(n ç(kar(lmas(,

•

Stratejik Amaçlar Tablosunun olu#turulmas( ve

•

BSC

Boyutlar(n(n

Ölçülerinin

Belirlenmesi

De4erlendirilmesi konular( yer almaktad(r.

ve

Sonuçlar(n(n
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Bütün bu çal(#malar(n sonucunda Özdilek’ in BSC’ si ortaya ç(kar(lm(#t(r.

II. ARA:TIRMANIN KAPSAMI
Ara#t(rma, hizmet sektöründe yer alan bir al(#veri# merkezi ve konaklama
i#letmesi olan Afyonkarahisar Özdilek Al(#veri# Merkezinde yap(lm(#t(r.
Özdilek Al(#veri# Merkezi, Afyonkarahisar-Antalya Yolu Kütahya Kav#a4( 9.
Km’de kurulmu#tur. Tesis, 20 Nisan 1996’da faaliyete geçmi#tir. 12.500 m2 kapal(
alanda hizmet vermektedir. Hizmet veren departmanlar, ma4aza, market, cafe,
restaurant, çocuk odas(, çocuk park(, otopark ve akaryak(t istasyonlar(d(r. 350
çal(#an(yla 08:00-24:00 saatleri aras(nda (akaryak(t 24 saat) hizmet vermektedir.
Firman(n Türkiye'de Bursa ba#ta olmak üzere,

zmit,

zmir’de al(#veri#

merkezleri, Bursa / negöl, Bursa/Ataevler, Bursa/Kapl(kaya’da hipermarketleri,
Bodrum/Oasis, stanbul/Cevahir, stanbul/Galeria, stanbul/Beylicium’da ma4azalar(
bulunmaktad(r.
TS-EN-ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile sektöründeki lider ve
farkl( konumunu devam ettiren Özdilek Türkiye ve Dünya pazar(ndaki yerlerini
koruyup geli#tirebilmenin sahip olduklar( insan kaynaklar( geli#iminin sürekli k(l(nmas(
ile

mümkün

olaca4(na

inanmaktad(r.

Özdilek,

insan

kaynaklar(

alan(ndaki

uygulamalar(na yenilerini eklemeyi ve var olan uygulamalar( sürekli olarak geli#tirmeyi
ilke edinmi#tir.
“Ko#ulsuz Mü#teri Memnuniyeti”ni benimseyen ve ba#ar(yla uygulayan Özdilek
mü#teriyle kurdu4u bu duygusal ba4(, taviz vermedi4i kalite, mü#teri odakl( yakla#(m,
sürekli geli#im ve çal(#an(ndan mü#terilerine kadar hissettirdi4i dürüstlük çerçevesinde
sürdürmektedir. 25 y(ld(r sektörde yer alan firman(n ülke ekonomisinin geli#mesine
önemli katk(lar( olmu#tur. Uluslar aras( standartlara sahip olan firma içi ve d(#
piyasalardaki pazar paylar( nedeniyle ülke ekonomisine önemli yararlar sa4lamaktad(r.
Firma istikrarl( yönetimi, dinamik kadrosu, geli#en teknolojisi ve kalite bilinciyle
konusunda söz sahibidir. Ça4da# yönetim ve organizasyon uygulamalar(n(n hakim
oldu4u Özdilek’ in organizasyon #emas( @ekil 5’te gösterilmektedir.
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:ekil 5: Organizasyon :emas&
AFYON LETME MÜDÜRÜ
(GT.A M.01.00)
L.MD.
SEKRETER

LETME MÜDÜR
YARD. (GT.A M.02.00)

STASYON
EF
(GT.AAK.01.00)

STASYON
ELEMANI
(GT.AAK.01.01)

KAS YER
(GT.AAK.01.02)

TANKER
EF
(GT.AAK.01.03)

SATINALMA
YETK L S
(GT.ASA.01.00)

PER.OPR.B R.
MÜD.(MA AZA)
(GT.BM.01)

GÜVENL K
AM RL
(GT.GÜ.01)

PERSONEL
EF
(GT.APM.01.00)

TEKN K
BÖLÜM EF
(GT.TM.27)

GENEL H ZMET
EF
(GT.AGH.01.00)

B LG.TEK.UYG
VE DSK SOR.
(GT.IT.03)

CAFE-REST
MÜDÜRÜ
(GT-CR-14)

MUHASEBE
EF
(GT.MM.15)

LETME
DOKTORU
(GT.ADR.01.00)

KAL TE YÖN.
E T M SOR.
(GT.KY.03)

MA AZA DEPO
EF
(GT.ADP.01)

PER.OPR.
SATI EF
(GT.BM.02)

GÜVENL K
EF
(GT.GÜ.02)

PERS. Y.HANE
ELEMANI
(GT.APM.02.01)

TEK.BÖL.
ELEKTR K SOR
(GT.TM.29)

GENEL TEM Z.
ELEMANI
(GT.AGH.01.01)

MUTFAK EF
(GT.CR.02)

CAFE-REST
EF
(GT-CR-15)

MUHASEBE
ELEMANI
(GT.MM.16)

SA LIK
ELEMANI
(GT.ADR.01.01)

KAL TE
YÜRÜT. KUR.
(GT.AKG.01.01)

DEPO ELEMANI
(MA AZA)
(GT.ADP.01.01)

ÇOCUK ODASI
SORUMLUSU
(GT.ÇOS.01)

GÜVENL K
GÖREVL S
(GT.GÜ.03)

PERSONEL
A ÇISI
(GT.APM.02.04)

TEK.BÖL.
MEKAN K SOR
(GT.TM.30)

BAHÇIVAN
(GT.AGH.01.02)

A ÇI
YARDIMCISI
(GT.CR.05)

KAS YER
(GT.BM.03)

STOK KONT.
SORUMLUSU
(GT.SK.02)

PER.OPR.
SATI EF
(GT.BM.02)

VETER NER
HEK M
(GT.AMR.03.00)

S PAR ÜSSÜ
ELEMANI
(GT.SÜ.01)

KASA EF
(GT.AM .02.03)

GENEL GÜV.
GÖREVL S
(GT.GÜ.04)

IZGARACI
(GT.CR.06)

GARSON
(GT.CR.16)

KAS YER
(GT.BM.03)

KASA EF
(GT.AMR.02.02)

KAS YER
(GT.BM.03)

REYON EF
(GT.AM .02.01)

LETME
OFÖRÜ
(GT.AGÜ.02.04)

DÖNERC
(GT.CR.07)

KOM
(GT.CR.17)

SATI
SORUMLUSU
(GT.BM.04)

REYON EF
(GT.AMR.02.01)

SATI
SORUMLUSU
(GT.BM.04)

TERZ
(GT.AM .02.07)

DEPO GÜV.
GÖREVL S
(GT.GÜ.05)

TATLICI
(GT.CR.08)

ÇAYCI/
OCAKÇI
(GT.CR19)

REYON
ELEMANI
(GTR.AMR.02.04)

SALATACI
(GT.CR.09)

SATI
ELEMANI
(GT.ACR.03.04)

SATICI F RMA
REYON ELEM
(GT.AMR.02.06)

BULA IKÇI
(GT.CR.10)

BULA IKÇI
(GT.CR.10)

MANAV
(GT.AMR.02.06)

MEYDANCI
(GT.CR.11)

HAMBURGERC
(GT.CR.20)

KEPÇEC
(GT.CR.12)

OYUN PARKI
GÖREVL S
(GT.ACR.03.08)

TEKN K BÖL.
N AAT SOR.
(GT.TM.35)

PER.OPR.B R.
MÜD.(MARKET)
(GT.BM.01)

HALKLA
L K LER
SORUMLUSU

MÜ TER
DANI MANI
(GT.AMG.02.02)

D J TAL
BASKI SOR.
(GT.DBS.01)

LOKUM EF
(GT.AMR.04.00)

PATA-EKMEK
MALAT EF
(GT.AMR.05.00)

MARKET DEPO
EF YARD.
(GT.ADP.10.00)

KASAPHANE
EF
(GT.AMR.03.01)

LOKUM EF
YARDIMCISI
(GT.AMR.04.01)

PASTA-EKMEK
MALAT ELEM.
(GT.AMR.05.01)

DEPO ELEMANI
(MARKET)
(GT.ADP.01.01)

KASAP
(GT.AMR.03.02)

LOKUM MAL.
ELEMANI
(GT.AMR.04.02)

ÇAMA IR
GÖREVL S
(GT.ACR.02.10)

BÖREKÇ
(GT.CR.13)

III. ARA:TIRMANIN METODOLOJ S
Ara#t(rma firma performans(n( çok boyutlu olarak de4erlendiren modelleri
kapsamaktad(r. Bu ba4lamda yap(lan literatür incelemesinde, performans de4erleme
konusunda ilgili ara#t(rma metotlar(ndan niteliksel metodun daha uygun ve aç(klay(c(
oldu4u görülmektedir.
Firma performans(n(n de4erlendirilmesinde, niteliksel metotlardan gözlem ve
görü#me ara#t(rmac(lar taraf(ndan yayg(n bir #ekilde tercih edilmektedir. Bununla
beraber bu metot da kullan(lan sorulara i#verenlerin, ara#t(rma yapan(n bekledi4i yönde
cevaplar vermemeleri veya tarafl( davran(# sergilemeleri mümkün olabilmektedir.
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Bu çerçevede ara#t(rmada, verilere ula#mada niteliksel yöntemlerden görü#me ve
gözlem kullan(lm(#t(r. Elde edilen verilerle, Afyonkarahisar Özdilek Al(#veri#
Merkezinin BSC’ si olu#turulmaktad(r.
Çal(#ma için Özdilek’ in seçilmesinin en önemli nedeni; firmada BSC
uygulamas(n(n ba#lam(# olmas(d(r. Çal(#anlar(n BSC konusunda bilgi sahibi olmalar( ve
uygulamalarla ilgili e4itim alm(# olmalar( Özdilek’ i tercih etmemizde etkili olmu#tur.
Ayr(ca literatüre bakt(4(m(zda BSC uygulamalar(n(n daha çok imalat i#letmelerinde
oldu4u, hizmet i#letmelerinde çok fazla çal(#man(n yap(lmad(4( görülmektedir.
Ara#t(rman(n yöntemine uygun olarak verilerin toplanmas(nda, ilk a#amada
firman(n genel müdürü ile telefon yoluyla ön görü#me yap(lm(# ve yüz yüze görü#me
için randevu al(nm(#t(r. Görü#meler, 2006 Nisan-Haziran aylar( aras(nda yap(lm(#t(r.
Öncelikle genel müdüre yap(lacak çal(#man(n kapsam( ve amac( aç(klanm(#, BSC ile
ilgili bilgiler verilmi#tir.
Firman(n olu#turdu4u çe#itli yaz(l( dokümanlar incelenerek firman(n, tan(t(m(,
vizyon, misyon, strateji, hedefleriyle ilgili bilgiler olu#turulmu#tur. Özdilek’ in BSC’ ye
yönelik yapt(4( çal(#malar ve uygulamaya geçi# nedenleriyle ilgili yöneticilerden
bilgiler al(nm(#t(r. Görü#me ile ilgili konu#malar, dokümanlar not al(narak daha sonra
yaz(l( hale getirilmi#tir. Görü#melerde 01.01.2005-31.12.2005 dönemine ait elde edilen
verilerden Özdilek’ in BSC’ si olu#turulmu#tur.
Bu görü#meye ili#kin baz( k(s(tlardan söz etmek mümkündür. Net rakamlar
gizlilik nedeniyle verilmemi#tir. Tüm ölçülerde gösterilen yüzdeler geçen y(la göre art(#
ya da azal(# #eklinde dü#ünülmü#tür. Hedeflenen ve gerçekle#en de4erler gösterilmi#tir.
Bunun yan(nda görü#ülecek ki#iyi belirlemek ve randevu ayarlamak zaman alm(#t(r.
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IV. AFYONKARAH SAR ÖZD LEK ALI:VER : MERKEZ

ÇN

BSC’NIN OLU:TURULMASI
A) ÖZD LEK’TE BSC’ YE DUYULAN HT YACIN NEDENLER
1. Stratejilerin Anla &labilir

49

Hedeflerine Dönü türülmesi htiyac&

• Performans ile ilgili bilgilerin h(zl( biçimde ö4renilmesi ve payla#(lmas(
htiyac(
• Stratejilerin her seviyedeki çal(#an(n kolayl(kla anlayabilece4i dile
çevrilmesi
• Önemli ve önemsiz unsurlar(n aç(kça ortaya konulmas(
• Performans kriterlerini daha sa4l(kl( ölçümleme ihtiyac(
2. Tüm Çabalar& Ayn& Stratejik Yöne Yönlendirme htiyac&
•

Süreçleri, k(sa vadeli hedefleri, kaynak ve aksiyonlar( ana stratejik
do4rultuya yönlendirebilme ve yönetebilme ihtiyac(

•

Strateji, performans, ölçüm ve benzeri konularda benimseme sa4lamak

3. Strateji ve Uygulama Sonuçlar&n& Her Seviyedeki Çal& anlarla
Payla ma htiyac&
•

Firma stratejilerinin ve uzun vadeli hedeflerinin firma çal(#anlar(
taraf(ndan payla#(lmas( ihtiyac(

•

Çal(#anlar(n kendilerinden ne beklenildi4ini bilme ihtiyac(

•

Performans ile ilgili konularda çal(#anlar(n dü#üncelerini kolayl(kla ifade
edebilmeleri ihtiyac(

•

49

Firmadaki yönetici ve çal(#anlar(n bilgi donan(m(n(n belirlenmesi ihtiyac(

Ayd(n, H., Çakmak, H.F., Kalder 14. Ulusal Kalite Kongresi, Vizyonu Eyleme Dönü#türme Arac(:
Balanced Scorecard ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama Örne4i
http://www.kalder.org/genel/14kongresunumlar/KALDER14.KONGRE%20HASMET%20FEVZ %20
CAKMAK_SUNUM_YAYIN.pdf-(15.05.2006)
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4. Kurumsal Performans zleme htiyac&
•

Etkin bir kurumsal performans sistemi olu#turma ihtiyac(

•

Süreçlerin gözlenmesi, ölçülmesi, geli#tirilmesi ihtiyac(

•

Süreçlerle kurumsal performans aras(nda ili#ki kurma ihtiyac(

•

Firmay( sadece geçmi# döneme ait göstergelerle yönetmek yerine gelece4e
yönelik göstergeleri olu#turma ve kullanma ihtiyac(

•

Farkl( kaynaklardan gelen farkl( bilgilere göre karar vermenin zorlu4u

•

D(#ardan nas(l görünüyoruz?, @irket içi durumlar nas(l?, Pazar ve rakipler
ne durumda? gibi sorular(n cevaplar(n(n belirlenmesi ihtiyac(
5. Finansal Performans De2erlemede Yaln&zca Finansal Kriterlerin
Yetersiz Kalmas& Sonucu Performans& Tüm Boyutlar&yla De2erleme
htiyac&

•

Finansal performans de4erlemede kullan(lan bütçe yönteminin tek ba#(na
yetersiz kalmaya ba#lamas(

B) AFYONKARAH SAR ÖZD LEK ALI@VER @ MERKEZ N N M SYON,
V ZYON, HEDEF VE STRATEJ LER N N BEL RLENMES
Misyon: Mü#teri odakl( hizmet anlay(#( benimseyen, güvenilir, verimli, yenilikçi
bir #irket olmakt(r.
Vizyon: Faaliyet gösterdi4i konularda sürekli geli#me anlay(#( ile kaliteli ürün
ve hizmetler sunan, öncü, dinamik ve lider #irketlerden biri olmakt(r.
Hedefler: Özdilek’in hedefleri y(ll(k olarak belirlenip, genel müdürlük
taraf(ndan onayland(ktan sonra uygulamaya geçirilmektedir. Hedefler konusunda sat(#
ve giderlere bak(l(p belli oranlar dikkate al(nmaktad(r50.
•
50

Sürekli geli#mek

http://www.ozdilek.com.tr-(15.06.2006)
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•

#letme Kârl(l(4(n( her y(l enflasyon + %5 oran(nda art(rmak

•

Türkiye’deki pazar pay(n( koruyup, art(rmak

•

Mü#teri say(lar(n( her y(l %5 oran(nda art(rmak

•

Çal(#an ba#(na her y(l ortalama 30 saat e4itim vermek

•

Kalite anlay(#(yla hizmet sunmak

Stratejiler
•

Mü#teri memnuniyetini her geçen ay sürekli art(rmak

•

Mü#teri sadakatini sa4lamak için mü#terilere anketler düzenlemek

•

Mü#teri anketlerinin düzenli bir #ekilde toplanmas(n( ve
de4erlendirilmesini sa4lamak

•

Mü#teri anketleri (#(4(nda di4er #ubelerle k(yaslama (bencmarking)
yapmak

•

Mü#terilerin #ikayet, istek ve önerilerini dikkate almak ve bu bilgiler
(#(4(nda gerekli düzenlemeleri yapmak

•

Mü#terilere daha kaliteli ürün ve hizmet sunmak için çal(#anlar( sürekli
geli#tirmek, e4itim vermek

•

Pazar pay(n( art(rmak için yeni mü#teriler elde etmek ve mevcut
mü#terilerin devaml(l(4(n( sa4lamak

•

Mü#teri kesimi olarak 7’den 70’#e herkese hitap etmek

•

Kârl(l(4( art(rmak için #irket içi i#lemlerin daha verimli ve mü#teri odakl(
gerçekle#tirilmesini sa4lamak

•

Kaliteyi geli#tirmek için sürekli çal(#mak

•

Faaliyetleri tek çat( alt(nda yürütmek

•

Ta#eron firma kullanmamak

•

Tesisleri #ehir d(#(nda do4ayla içi içe alanlarda kurmak
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•

Üst düzey hizmet anlay(#( sunmak

•

Farkl( zamanlarda farkl( alanlara a4(rl(k vermek (bayan mü#terilere a4(rl(k
vermek ya da tekstilde yo4unla#mak gibi)

C) AMAÇLARIN NEDEN-SONUÇ L @K S N N OLU@TURULMASI
@irketin vizyonu ve misyonu do4rultusunda belirtilen hedefler incelendi4inde,
i#letme için en önemli amac(n faaliyet gösterdi4i sektörde sürekli geli#me sa4layarak
lider #irketlerden birisi haline gelmek oldu4u görülmektedir. Sürekli geli#menin
ard(ndan gelen ikinci amaç kârl(l(k oran(n(n her y(l enflasyon + %5 oran(nda artmas(d(r.
Kârl(l(k amac(n(n ard(ndan gelen amaç Türkiye ve Dünya pazar(ndaki konumun
korunup geli#tirilmesi olarak ifade edilebilmektedir.
Ko#ulsuz mü#teri memnuniyetini benimseyen Özdilek, mü#teri say(s(n( her y(l
%5 oran(nda art(rarak, 7’den 70’#e tüm mü#teri kesimine ula#may( amaçlamaktad(r.
Daha fazla mü#teri kesimine ula#mak, daha fazla pazar pay( elde etmektir. Daha fazla
pazar pay( elde etmekte daha fazla kâr elde etmek anlam(na gelmektedir. Mü#teri
memnuniyeti sa4lanarak mevcut mü#terilerin devaml(l(4( hedeflenmektedir.
Özdilek, mü#teri memnuniyeti önde tutarak, hem mevcut mü#terilerin devam(n(,
hem de yeni kazan(lan mü#terilerin yeniden sat(n almalar(n( sa4lamay( amaçlamaktad(r.
Bu yüzden mü#teri memnuniyetini ölçen anketlerin i#letme için önemli oldu4u ifade
edilmektedir. Sürekli olarak yap(lan mü#teri anketlerinden elde edilen bilgiler
de4erlendirilmektedir. De4erleme için her y(l olumsuz anket dolduran 70 mü#teri
aranarak mü#terilerin görü#leri al(nmakta ve ona göre planlama yap(lmaktad(r.
#letme için önemli bir amaçta çal(#ana ve çal(#an(n geli#tirilmesine önem
vermektir. Bu amaca yönelik olarak çal(#anlara y(lda ortalama 30 saat e4itim
verilmektedir. E4itim süreleri çal(#(lan bölüme göre de4i#mektedir. Sat(# sorumlular(
için y(lda 27,5 saat, reyon elemanlar( için 31,5 saat, kasiyer için 25,5 saat, garsonlar için
22,5 saat ve destek elemanlar( için 20,5 saat e4itim verilmesi amaçlanmaktad(r.
Ayr(ca çal(#anlar(n devaml(l(4(n( sa4lamakta Özdilek için önemli amaçlar
aras(nda yer almaktad(r. Çal(#anlar(n devam oran( da y(llar baz(nda takip edilmektedir.
#letmenin kurulu#undan bu yana 10 y(ld(r çal(#an eleman oran(n(n hedeflendi4i gibi
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%15 oldu4u görülmektedir. 6-9 y(l aras(nda çal(#an eleman oran( %16, 3-5 y(l aras(nda
çal(#an eleman oran( %20, 1-2 y(l aras(nda çal(#an eleman oran( %37 ve 1 y(ldan az
çal(#an eleman oran( %12 olarak belirlenmi#tir.
Özdilek’te çal(#anlar aç(s(ndan di4er bir önemli amaçta çal(#anlara yükselme ve
kariyer olanaklar(n(n sa4lanmas(d(r. #e ba#layan herkes part-time olarak i#e ba#lamakta
ve performansa göre full-time çal(#maktad(r. Özdilek’te sat(# sorumlusu önce reyon #efi
daha sonra sat(# #efi olabilmekte, mü#teri dan(#man(-sat(# #efi olabilmekte, sat(# #efima4aza veya market müdürü olabilmektedir.
Strateji ve hedefler incelendi4inde en önemli unsurun sürekli geli#mek oldu4u
görülmektedir. Bununla birlikte kârl(l(k ve pazar pay(n(n korunmas( önemlidir. Daha
sonra ise mü#teri boyutunda hedef kitle tatmini gelmektedir. Vizyon ve misyon
incelendi4inde bu iki unsurun vizyon ve misyona yans(t(ld(4(n( görmekteyiz. Sürekli
geli#mek çerçevesinde mü#teri odakl( hizmet anlay(#(n( benimsemek, güvenilir ve
yenilikçi bir firma olmak önemlidir.

IV. AFYONKARAH SAR ÖZD LEK ALI:VER : MERKEZ N N BSC’SININ
BOYUTLARI
Özdilek için olu#turulan BSC Modelinde finansal boyut kriterleri olarak;
kârl(l(4( art(rmak, büyümek, verimlili4i art(rmak, sat(#lardaki gider oran( ve stok
bekleme günü belirlenmi#tir.
Mü#teri boyutunda belirlenen kriterler; mü#teri sadakati, mü#teri memnuniyeti
oran( ve ürün çe#itlili4inin eksiksiz hale gelmesidir.
@irket içi i#levler boyutunda belirlenen kriterler, envanter kullan(m oran(, yeni
ürün ve hizmet geli#tirme çabalar(, operasyonel sorunlar(n en aza indirilmesi ve enerji
giderleri/ sat(#lar oran(d(r.
Ö4renme ve geli#me boyutunda belirlenen kriterler; çal(#anlar(n e4itimi,
çal(#anlar(n tatmin ve memnuniyeti, çal(#anlar(n kendilerini geli#tirmelerini sa4lamak ve
kariyer olanaklar(, çal(#anlar(n devam oran(d(r.
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Tablo 7’de Özdilek’in BSC boyutlar(n(n kriterleri yer almaktad(r.
Tablo 7. Balanced Scorecard Boyutlar&n&n Kriterleri

KR TERLER

BOYUTLAR
Finansal
Boyut

Kârl(l(4(
Art(rmak

Büyümek

Verimlili4i
Art(rmak

Mü teri
Boyutu

Mü#teri
Sadakati

Mü#teri
Memnuniyeti
Oran(

Ürün Çe#itlili4inin
Eksiksiz Hale
Gelmesi

Envanter
Kullan(m
Oran(

Yeni Ürün ve
Hizmet
Geli#tirme
Çabalar(

Operasyonel
Sorunlar(n
En Aza
ndirilmesi

Enerji Giderleri/
Sat(#lar Oran(

Çal(#anlar(n
E4itimi

Çal(#anlar(n
Tatmin ve
Memnuniyeti

Çal(#anlar(n
Kal(c(l(4(

Çal(#anlar(n
Kendilerini
Geli#tirmelerini
Sa4lamak ve
Kariyer Olanaklar(

:irket çi
levler Boyutu
Ö2renme ve
Geli me Boyutu

Maliyetlerin
Dü#ürülmesi

Nakit Dönü#
Süresini Mevcut
Seviyenin Alt(na
Çekmek

Belirlenen kriterler yard(m(yla Özdilek’ in BSC Modeli olu#turulmu#, finansal
boyutla finansal olmayan boyut aras(ndaki ili#kilerin ortaya ç(kar(lm(#t(r. Kriterler
uygulama amac(na yönelik kriterler oldu4u için ölçüm sonuçlar(na bu bölümde yer
verilecektir.

V. STRATEJ HAR TASI
BSC’nin belirledi4imiz boyutlar(n( ve kritik ba#ar( faktörlerini strateji haritas(
olarak bir araya ald(4(m(zda tüm stratejik unsurlar aras(ndaki sebep-sonuç ili#kileri net
olarak görülmektedir.
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:ekil 6: Strateji Haritas&

Finansal
Boyut

Mü teri
Boyutu

Büyümek

Mü#teri
Sadakati

Karl(l(4(
Art(rmak

Mü#teri
Memnuniyeti
Oran(

:irket çi
levler
Boyutu

Operasyonel
Sorunlar(n
En Aza
ndirilmesi

Ö2renme ve
Geli me
Boyutu

Çal(#anlar(n
Kendilerini
Geli#tirmelerini
Sa4lamak ve
Kariyer Olanaklar(

Verimlili4i
Art(rmak

Ürün
Çe#itlili4inin
Eksiksiz
Hale
Gelmesi

Yeni Ürün ve
Hizmet
Geli#tirme
Çabalar(

Çal(#anlar(n
E4itimi

Genel olarak strateji haritas(nda yer alan boyutlardan ö4renme ve geli#me
boyutu #irket içi i#levler boyutunu, #irket içi i#levler boyutu mü#teri boyutunu, mü#teri
boyutu da finansal boyutu desteklemektedir. @ekil 6’daki strateji haritas(nda yer alan
ö4renme ve geli#me boyutundaki geli#meler #irket içi i#levler boyutunun performans(n(
art(r(r. @irket içi i#levler boyutundaki geli#meler mü#teri boyutundaki iyile#meleri
ortaya ç(kar(r. Mü#teri boyutundaki iyile#meler de finansal boyutta kârl(l(4(, verimlili4i,
büyümeyi art(r(r. Ö4renme ve geli#me boyutu kriterlerinden çal(#anlar(n e4itimi,
çal(#anlar(n kendilerini geli#tirmelerini sa4lamak ve kariyer olanaklar(n( olumlu
etkileyecektir. Çal(#anlar(n e4itimi #irket içi i#levler boyutunda ise operasyonel
sorunlar(n en aza indirilmesi ve yeni ürün ve hizmet geli#tirme çabalar(n(
desteklemektedir. Ö4renme ve geli#me boyutu kriterlerinden çal(#anlar(n kendilerini
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geli#tirmelerini sa4lamak ve kariyer olanaklar(n(n olmas( #irket içi i#levler boyutu
kriterlerinden yeni ürün geli#tirme çabalar(na olumlu etki yapacakt(r. @irket içi i#levler
boyutundaki operasyonel sorunlar(n en aza indirilmesi kriteri de mü#teri boyutundaki
mü#teri memnuniyeti kriterini desteklemektedir. @irket içi i#levler boyutunda yeni ürün
ve hizmet geli#tirme çabalar(, mü#teri boyutundaki ürün çe#itlili4inin eksiksiz hale
gelmesi kriterini olumlu etkilemektedir. Mü#teri boyutunda ürün çe#itlili4inin eksiksiz
hale gelmesi mü#teri memnuniyetini art(racakt(r. Mü#teri memnuniyetinin artmas( da
mü#teri sadakatini olu#turacakt(r. Mü#teri boyutunda sad(k mü#terinin olu#mas( finansal
boyutta büyümeyi olumlu etkileyecektir. Finansal boyuttaki büyüme kârl(l(4(
art(racakt(r. Finansal boyutta verimlili4in artmas( da kârl(l(4( art(racakt(r.

VI. ÖZD LEK ALI:VER : MERKEZ N N STRATEJ K AMAÇLAR
TABLOLARI
Özdilek’in vizyon, misyon tan(mlar(ndan yola ç(kar(larak, finansal, mü#teri,
#irket içi i#levler ve ö4renme ve büyüme aç(lar(ndan stratejik amaçlar tablolar(
olu#turulmu#tur. Bu durum

Tablo 8’de gösterilmektedir. Tablo 8’ de Özdilek’ in

finansal, mü#teri, #irket içi i#levler ve ö4renme ve geli#me boyutlar( bak(m(ndan
stratejik amaçlar( ve bu amaçlara yönelik aç(klamalar yer almaktad(r.
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Tablo 8. Finans, Mü teri, :irket çi

lev, Ö2renme ve Geli me Aç&s&ndan Amaçlar

Tablosu

STRATEJ K AMAÇLAR

AÇIKLAMA
F NANS AÇISINDAN

F1

Kârl(l(4( Art(rmak

Kâr/Sat(lan Mal(n Maliyeti, Brüt Kâr/ Sat(#lar Oran(n( Art(rmak

F2

Büyümek

Cari Enflasyon Üzerinde Büyüme Sa4lamak

F3

Verimlili4i Art(rmak

# Gücü Devir Oran(n( Sürekli Azaltmak

F4

Maliyetlerin Dü#ürülmesi

Sat(#lardaki Gider Oran(n( Dü#ürmek

Nakit Dönü# Süresini Mevcut Seviyenin
Alt(na Çekmek

F5

Stok Bekleme Gününü Azaltmak

MÜ:TER AÇISINDAN
M1

Mü#teri Sadakati

Mü#teri Devaml(l(4(n( Sa4lamak

M2

Mü#teri Memnuniyeti Oran(

Memnuniyet ya da Memnuniyetsizlik Belirten
Anketlerle Geri Dönü#ümün Sa4lanmas(

M3

Ürün Çe#itlili4inin Eksiksiz Hale Gelmesi

Sat(n Alma htiyaç Anketleri Düzenlemek

: RKET Ç

:LEVLER AÇISINDAN

S1

Tüm Üretim ve Hizmet Verimlili4ini Art(rmak

Envanter Kullan(m Oran(n( Art(rmak

S2

Yeni Ürün ve Hizmet Geli#tirme Çabalar(

Her Y(l 5 Yeni Hizmet Geli#tirmek

S3

Operasyonel Sorunlar(n En Aza ndirilmesi

Fire/Sat(# Oran(n( Azaltmak

S4

Enerji Giderleri/Sat(#lar Oran(

Enerji Giderleri/Sat(#lar Oran(n( Azaltmak

Ö RENME VE GEL :ME AÇISINDAN
O1

Çal(#anlar(n E4itimi

Çal(#anlar(n Becerilerini ve Mesleki Bilgilerini
Art(rmak için Bilgi Vermek

O2

Çal(#anlar(n Tatmin ve Memnuniyeti

Çal(#anlar(n #ini Zevk Alarak Yapmas(n( ve Bunu
Yapmaktan Dolay( Mutlu Olmas(n( Sa4lamak

O3

Çal(#anlar(n Kendilerini Geli#tirmelerini
Sa4lamak ve Kariyer Olanaklar(

Çal(#anlar(n Memnuniyetini Sa4lamak Aç(s(ndan Kendilerini
Geli#tirmelerine ve Kariyer Yapmalar(na F(rsat Vermek

O4

Çal(#anlar(n Kal(c(l(4(

Memnuniyet Sonucu #e Devam Edenlerin Oran(n( Art(rmak

VII. BSC BOYUTLARININ KR TERLER N N ÖLÇÜLMES VE
DE ERLEND R LMES
Stratejik

amaçlar(

belirledikten

sonra,

bunlar(

nas(l

ölçebilece4imizi

belirlememiz gerekir. Bu bölümde stratejik amaçlar( yans(tan ölçüler ve hedefler
belirlenecektir.
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Belirlenen finansal ölçüler yöneticilerin memnuniyetini veya #ikayetlerini
ölçmeye yönelik göstergelerdir. Mü#terilere yönelik belirlenen ölçüler mü#teri
memnuniyetini ve mü#terilerin firmaya bak(#lar(n( inceleyen ve bunu ortaya koymay(
amaçlamaktad(r. @irket içi i#levler boyutu da mü#teriler ve yöneticilerin memnuniyet
veya memnuniyetsizli4ini bir arada de4erlendirmeye yöneliktir. Ö4renme ve geli#meye
yönelik

belirlenen

ölçüler

yönetici

ve

çal(#anlar(n

memnuniyet

ya

da

memnuniyetsizli4ini de4erlendirmeye yöneliktir.

A) F NANSAL AÇIDAN ÖLÇÜLER
Tablo 9. Finansal Aç&dan Ölçüler Tablosu

Stratejik
Amaçlar

F1

Kullan&lan
Ölçütler
Kârl(l(4(
Art(rmak

Kârl(l(k Oran( (%)

Hedef

Gerçekle en

Kâr/S.M.M
(Sat(lan Mal(n
Maliyeti)

%12

%14

Brüt Kâr/Sat(#lar

%8

%10

Cari
Enflasyon
(%7.72)+%5

%29

%40

%30

%16

%18

60 Gün

55 Gün

Sat(#lardaki Art(#
Oran( (%)

F2

Büyümek

F3

Verimlili4i
Art(rmak

F4

Maliyetlerin
Dü#ürülmesi

Sat(#lardaki Gider
Oran( (%)

F5

Stok
Bekleme
Günü

lgili Dönem/
Stok Devir H(z(

# Gücü Devir
Oran( (%)

Stok Devir H(z(=
S.M.M/Ort. Mal
Mevcudu

Tablo 9’da finansal aç(dan stratejik hedefler, kullan(lan ölçütler, hedeflenen ve
gerçekle#en de4erler gösterilmektedir. Firma da kârl(l(4( ölçmek için Kâr/Sat(lan Mal(n
Maliyeti ve Toplam Kâr/Sat(#lar oranlar( kullan(lmaktad(r. Kâr/Sat(lan Mal(n Maliyeti
oran( %12 olarak hedeflenmi#tir, %14 oran(nda gerçekle#mi#tir. Kâr/Toplam Sat(#lar
oran( %8 olarak hedeflenmi# %10 oran(nda gerçekle#mi#tir. Firma da kârl(l(k
oranlar(n(n beklenenin üzerinde gerçekle#ti4i görülmektedir. Firman(n büyümesi
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sat(#lardaki art(# oran(na bak(larak de4erlendirilmektedir. Sat(#lardaki art(# oran(n(n
2005 y(l(ndaki cari enflasyon oran((%7.72)+%5 olarak hedeflendi4i görülmektedir. Bu
oran %29 olarak gerçekle#mi#tir ve sat(#lardaki art(# oran(n(n hedeflenenin üzerinde
gerçekle#ti4i ifade edilmektedir. Finansal göstergelerden verimlili4i ölçmek için i# gücü
devir oran( baz al(nmaktad(r. # gücü devir oran(n(n %40 olarak hedeflendi4i, %30
olarak gerçekle#ti4i görülmektedir. Sat(#lardaki gider oran( %16 olarak hedeflenmi#
%18 olarak gerçekle#mi#tir. Oranda çok fazla art(#(n olmas( istenmeyen bir durumdur
ancak art(#(n çok fazla olmad(4( görülmektedir. Stok bekleme günü 60 günden 55 güne
dü#mü#tür. Stok bekleme gününün mümkün oldu4unca az olmas( istenir, burada da stok
bekleme gününün azald(4( görülmektedir. Oranlardaki art(# ve azal(#lara bakt(4(m(zda
firman(n genel olarak, finansal performans göstergeleri aç(s(ndan ba#ar(l( oldu4unu
söyleyebiliriz.

B) MÜ@TER AÇISINDAN ÖLÇÜLER
Tablo 10. Mü teri Aç&s&ndan Ölçüler Tablosu

Kullan&lan
Ölçütler

Stratejik
Amaçlar
M1

Mü#teri
Sadakati

M2

Mü#teri
Memnuniyeti
Oran(

M3

Ürün
Çe#itlili4inin
Eksiksiz
Hale
Gelmesi

Mü#teri
Devaml(l(4( (%)
Mü#terilerle Yap(lan
Anketler Sonucu Elde
Edilen Oran (%)

Sat(n Alma
htiyaç Anketleri

Hedef

Gerçekle en

%5

%4,5

%85

%81

%12

%20

Tablo 10’da mü#teriler aç(s(ndan stratejik amaçlar, kullan(lan ölçütler,
hedeflenen ve gerçekle#en de4erler gösterilmektedir. Firma için mü#teri sadakati
olu#turmak aç(s(ndan Özdilek’ i tercih eden mü#teri say(s( önemlidir. Firmada mü#teri
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devaml(l(4( oran( %5 olarak hedeflenmi#, %4,5 olarak gerçekle#mi#tir. Mü#teri
memnuniyeti oran( mü#terilere yap(lan anketlerle de4erlendirilmektedir. Her y(l
olumsuz anket dolduran mü#terilerden 70 ki#i aranarak görü#leri al(nmakta ve
de4erlendirilmektedir. %85 olarak hedeflenen mü#teri memnuniyeti oran(n(n %81
olarak gerçekle#ti4i görülmektedir. Ürün çe#itlili4inin eksiksiz hale gelmesini ölçmek
için sat(n alma ihtiyaç anketleri düzenlenmektedir. Burada hedeflenen %12 oran(n %20
olarak gerçekle#ti4i görülmektedir. Mü#teri aç(s(ndan hedeflenen oranlardaki art(# ve
azal(#lara bakarak firman(n genel olarak mü#teri performans göstergeleri aç(s(ndan da
ba#ar(l( oldu4unu söyleyebiliriz.

C) @ RKET Ç @LEVLER BOYUTU AÇISINDAN ÖLÇÜLER
Tablo 11. :irket çi

levler Aç&s&ndan Ölçüler Tablosu

Kullan&lan
Ölçütler

Stratejik
Amaçlar

S1

Tüm
Üretim ve
Hizmet
Verimlili4ini
Art(rmak

S2

Yeni Ürün ve
Hizmet
Y(ll(k Belirlenen
Geli#tirme
Yeni Hizmet Say(s(
Çabalar(

Envanter Kullan(m
Oran( (%)

Hareket Görmeyen
Stoklar/Ortalama
Stoklar

Hedef

Gerçekle en

%7

%9

5

3

S3

Operasyonel
Sorunalar(n
En Aza
Takdir ve Ödül
ndirilemesi

Fire/Sat(# Oran(

%0,005

%0,004

S4

Enerji Giderleri

Enerji Giderleri/
Sat(#lar Oran( (%)

%1

%0,95

Tablo 11’de #irket içi i#levler aç(s(ndan stratejik amaçlar, kullan(lan ölçütler,
hedeflenen ve gerçekle#en de4erler gösterilmektedir. @irket içi i#levler boyutunda
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üretim ve hizmet verimlili4ini ölçmede kullan(lan gösterge envanter kullan(m oran(d(r.
Envanter kullan(m oran( için hedeflenen oran %7, gerçekle#en oran %9’dur. Yeni ürün
ve

hizmet

geli#tirme

çal(#malar(,

y(ll(k

olarak

belirlenen

yeni

hizmetlerin

gerçekle#tirilmesiyle ölçülmektedir. Bir y(l için 5 yeni hizmet hedeflenmi# bunlardan 3
tanesi

gerçekle#mi#tir.

Operasyonel

sorunlar(n

azalmas(n(

ölçmek

fire oran(

belirlenmi#tir. Fire oran( %0, 005 olarak hedeflenmi#, %0,004 olarak gerçekle#mi#tir.
Enerji Giderlerini ölçmek aç(s(ndan belirlenen enerji giderleri/sat(#lar oran( %1 olarak
hedeflenmi#, %0,95 olarak gerçekle#mi#tir. @irket içi i#levler boyutu aç(s(ndan
belirlenen kriterlere bakt(4(m(zda gerçekle#en oranlar(n hedeflenenden biraz farkl(
oldu4unu söyleyebiliriz. @irket içi i#levler boyutu kriterlerinde gerçekle#en oranlar(n
finansal ve mü#teri boyutunda gerçekle#en oranlar kadar iyi olmad(4(n( söyleyebiliriz.

D) Ö RENME VE GEL @ME AÇISINDAN ÖLÇÜLER
Tablo 12. Ö2renme ve Geli me Aç&s&ndan Ölçüler Tablosu

Kullan&lan
Ölçütler

Stratejik
Amaçlar

Hedef

Gerçekle en

O1

Çal(#anlar(n
E4itimi

Ki#i Ba#(na
E4itim Süresi
(Saat) Y(ll(k

30 Saat

28 Saat

O2

Çal(#anlar(n
Tatmini ve
Memnuniyeti

# Gücü Devir
Oran( (%)

%40

%30

%15

%15

%42

%42

O3

Çal(#anlar(n
Kal(c(l(4(

Memnuniyet Sonucu
#e Devam
Edenlerin
Oran( (%)
(10 Y(ll(k)

O4

Çal(#anlar(n
Kendilerini
Geli#tirmelerini
Sa4lamak
ve Kariyer
Olanaklar(

Part Time’dan Full
Time’a Geçi#
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Tablo 12’de ö4renme ve geli#me aç(s(ndan stratejik amaçlar, kullan(lan ölçütler,
hedeflenen ve gerçekle#en de4erler gösterilmektedir. Çal(#anlara verilen e4itim için
kullan(lan ölçüt, ki#i ba#(na toplam e4itim süresidir. Ki#i ba#(na toplam e4itim süresi
aç(s(ndan hedef y(lda 30 saat olarak belirlenmi#, 28 saat gerçekle#mi#tir. Çal(#anlar
baz(nda da hedefler deparmanlar aç(s(ndan farkl(l(k göstermektedir. Sat(# sorumlular(
için y(ll(k e4itim süresi 27,5 hedeflenmi#, 30 saat gerçekle#mi#, reyon sorumlular( için
31,5 saat hedeflenmi#, 31,5 saat gerçekle#mi#, kasiyerler için 25,5 saat hedeflenmi#,
25,5 saat gerçekle#mi#, garsonlar için 22,5 saat hedeflenmi#, 22,5 saat gerçekle#mi#,
destek elemanlar( için 20,5 saat belirlenmi# 18 saat gerçekle#mi#tir.
Çal(#anlar(n tatmini ve memnuniyeti ölçmede kullan(lan ölçüt, i# gücü devir
oran(d(r. # gücü devir oran( %40 olarak hedeflenmi# ve %30 olarak gerçekle#mi#tir.
Çal(#anlar(n kal(c(l(4(, memnuniyet sonucu i#e devam edenlerin oran(na bak(larak
ölçülmektedir. Çal(#anlar(n devam oran( (10 y(ll(k) %15 olarak belirlenmi#; %15 olarak
gerçekle#mi#tir. Çal(#anlar( kendilerini geli#tirmeleri ve kariyer olanaklar( aç(s(ndan
çal(#anlara part-time'dan full-time'a geçi# imkan( verilmektedir. Y(ll(k olarak
çal(#anlar(n %42'sinin parrt-time'dan full-time'a geçmesi hedeflenmi# oran hedeflendi4i
gibi %42 olarak gerçekle#mi#tir. Ö4renme ve geli#me boyutu aç(s(ndan belirledi4imiz
oranlardaki art(# ve azal(#lara bakarak firman(n genel olarak ö4renme ve geli#me boyutu
aç(s(ndan ba#ar(l( oldu4unu söyleyebiliriz.
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SONUÇ
Günümüzde genel anlamda performans, bir i#i yapan bireyin, bir grubun ya da
te#ebbüsün o i#le amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildi4i, ba#ka bir de4i#le
neyi sa4layabildi4inin nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak anlat(m(d(r. Performans
de4erleme ise, örgütü olu#turan tüm unsurlar(n (hissedarlar, çal(#anlar, mü#teriler)
performans

düzeylerinin

belirlenmesidir.

#letmelerde

performans

de4erleme

sistemlerinin amac(; stratejilerin uygulamas(n( kolayla#t(rmak, yönetici ve i# görenleri
örgüt amaç ve hedeflerine ula#maya özendirmek ve bu hedefleri gerçekle#tirme
düzeyini belirlemek ve uygun düzeltici önlemlerin al(nmas(na yard(mc( olma gibi
i#levleri yerine getirmektir.
Bu çal(#ma da öncelikle performans kavram(n(n, çe#itli tan(mlamalar(ndan
hareketle kavramsal bir çerçevesi ortaya konulmu#tur. Bu ba4lamda performans
kavram( aç(kland(ktan sonra performans de4erleme, örgütsel performans ve örgütsel
performans(n boyutlar( ele al(nm(#t(r. Ayr(ca geleneksel performans de4erleme
modellerinin eksiklikleri sonucu ortaya ç(kan çok boyutlu performans de4erleme
modelleri ortaya konulmu#tur.
#letmeler hem çevresel ve hem de içsel bir çok faktörün etkisi alt(nda varl(4(n(
sürdürmektedir. #letme performans( bu etkilerin alt(nda olu#maktad(r.Tabii ki böylesine
geni# bir konuda örgütsel performans(n boyutlar(n(n ortaya konulmas( da pek kolay
olmamaktad(r. Örgütsel performans boyutlar( organizasyon amaçlar(na göre de4i#iklik
arz edebilece4i gibi, zaman içerisinde de4i#mektedir. Ayn( #ekilde de4erleme modelleri
de organizasyon yap(s(na ve amaçlar(na göre de4i#mektedir.
Örgütsel performans(n boyutlar(ndan (1) Büyüme, (2) Kârl(l(k ve Bütçeye
Uygunluk, (3) Mü#teri Tatmini, (4) Çal(#anlar(n Tatmini, (5) Çal(#ma Ya#am(n(n
Kalitesi, (6) Pazar Pay(, (7) Etkenlik, (8) Verim ve Girdilerden Yararlanma, (9)
Verimlilik, (10) Kalite, (11) Yenilik anlat(lm(#t(r. Büyüme ve kârl(l(k ve bütçeye
uygunluk kriterlerinde finansal göstergeler vurgulan(rken, mü#teri tatmini, çal(#anlar(n
tatmini, çal(#ma ya#am(n(n kalitesi ve pazar pay( göstergeleri finansal olmayan
kriterlere i#aret etmektedir. Etkenlik, verim ve girdilerden yararlanma, verimlilik, kalite
ve yenilik göstergeleri ise teknik göstergeleri vurgulamaktad(r.
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Artan rekabet ve de4i#en çevre ko#ullar(nda, i#letmelerde sadece finansal
ölçütlere dayal( olan performans de4erleme modelleri, i#letmeler için önemli olan
faktörlerin de4erlendirilmesinde yetersiz kalmaya ba#lam(#t(r. Bu nedenle i#letmeler
performans de4erleme modellerini yeniden tasarlamaya ba#lam(#lard(r. Son y(llarda
performans de4erleme modellerinin yeniden tasarlanmas(nda finansal ve finansal
olmayan ölçütlerin birlikte de4erlendirildi4i çal(#malarda önemli art(#lar oldu4u
görülmektedir.
Çal(#ma da çok boyutlu performans de4erleme

modellerinden, (1) Balanced

Scorecard Modeli, (2) Payda# Temelli Performans De4erleme Modeli, (3)Lynch-Cross
Performans Piramidi, (4) 360 Derece Performans De4erleme Modeli ele al(nm(#t(r. BSC
firmalar( finansal boyut d(#(nda mü#teri boyutu, #irket içi i#levler boyutu ve ö4renme ve
geli#me boyutu olmak üzere dört boyutta de4erlendirmektedir. Çok boyutlu performans
de4erleme modellerinden Payda# Temelli Performans De4erleme Modeli firma
performans(n( firman(n payda#lar(n( temel alarak de4erlendirmektedir. Modelde
finansal göstergelerle birlikte finansal olmayan göstergelerde kullan(lmaktad(r. LynchCross Performans Piramidi de çok boyutlu performans de4erleme modellerindendir.
Modelin performans sonuç ve süreçlerine yönelik iki boyutu bulunmaktad(r. Modelde
organizasyonun “ne elde edece4i” ve “nas(l elde edece4i” üzerinde durulmaktad(r. 360
Derece Performans De4erleme Modeli de çal(#an(n performans(n( çok yönlü olarak
de4erlendirdi4i için çok boyutlu performans de4erleme modelleri aras(nda yer
almaktad(r.
Çal(#man(n ikinci bölümünde çok boyutlu performans de4erleme modellerinden
BSC detayl( olarak incelenmi#tir. Öncelikle BSC’nin kavramsal çerçevesi ortaya
konulmu#tur. BSC’nin kavramsal çerçevesi ortaya konulduktan sonra BSC’nin
bile#enlerinden olan vizyon, misyon, strateji kavramlar( aç(klanm(#t(r, BSC’ye haz(rl(k
kriterlerine yer verilmi#tir. Daha sonra BSC’nin boyutlar( vurgulanm(#t(r. Genel olarak
boyutlar ele al(nd(ktan sonra boyutlar(n amaç ve kriterlerine yer verilmi#tir.
Organizasyon performans( çok boyutlu bir yap(d(r. Bu yap( içerisinde sadece
ortaklar(n ve hissedarlar(n ç(karlar( ve beklentilerinin tatmin edilmesi firman(n gelece4i
için yeterli de4ildir; çal(#anlar(n ve mü#terilerin de memnuniyeti sa4lanmal(d(r. BSC
Modeli firma performans(n( finansal boyutla birlikte finansal olmayan boyutu da

95

dikkate alarak de4erlendirmektedir. BSC’de finansal boyutla birlikte finansal olmayan
boyutta ölçülerek organizasyonel performans(n de4erlenmesi amaçlanmaktad(r.
Çal(#man(n uygulama k(sm(nda Afyonkarahisar Özdilek Al(#veri# Merkezinin
BSC’si olu#turulmu#tur. Uygulama da öncelikle

Özdilek’te BSC’ye niçin ihtiyaç

duydu4u ortaya konulmu#tur.
Özdilek'te BSC’ye duyulan ihtiyac(n sebepleri; performansla ilgili bilgilerin tüm
#irket baz(nda yay(lmas(, hedefleri ayn( stratejik do4rultuya yönlendirebilme,
stratejilerin ve hedeflerin tüm çal(#anlar taraf(ndan benimsenmesi, #irketteki geçmi#
döneme ait göstergelerin yan(nda gelece4e yönelik göstergeleri de olu#turma ve
kullanma olarak belirtilmektedir. Özdilek'te tüm bu ihtiyaçlar çerçevesinde BSC
Uygulanmaya ba#lam(#t(r.
Özdilek için olu#turdu4umuz BSC’de finansal, mü#teri, #irket içi i#levler,
ö4renme ve geli#me boyutlar( aç(s(ndan belirlenen kriterler yorumlanm(#t(r.
Özdilek için olu#turdu4umuz BSC Modelinde finansal aç(dan belirlenen kriterlere
ve yap(lan de4erlemeye bakt(4(m(zda 01.01.2005-31.12.2005 dönemi için gerçekle#en
de4erlerin hedeflenen de4erlerin üzerinde oldu4unu görmekteyiz.
Finansal boyutta belirlenen kriterlerden kârl(l(ktaki art(# ve azal(#lar, karl(l(k
oranlar(na bak(larak ölçülmektedir. Firman(n kârl(l(4(n( ölçmede kullan(lan oranlar,
kâr/sat(lan mal(n maliyeti ve brüt kar/sat(#lard(r. Kâr/sat(lan mal(n maliyeti ve brüt
kâr/sat(#lar oranlar( hedeflenenin üzerinde gerçekle#mi#tir. Finansal kriterlerden
büyüme

kriterindeki

art(#

ve

azal(#lar

sat(#lardaki

art(#

oran(na

bak(larak

belirlenmektedir. Sat(#lardaki art(# oran( cari enflasyon (%7.72)+%5 olarak belirlenmi#,
oran( 2005 y(l(ndaki cari enflasyon oran( (%7.72)+%5 olarak belirlenmi#, oran %29
olarak gerçekle#mi# dolay(s(yla gerçekle#en de4er hedeflenin üzerinde olmu#tur.
Verimlili4i ölçmede kullan(lan i# gücü devir oran(ndaki azal(#(nda da olumlu
yönde etki yapacakt(r.
Maliyetlerdeki

art(#

ve

azal(#lar

sat(#lardaki

gider

oran(na

bak(larak

ölçülmektedir. Sat(#lardaki gider oran(n da art(# meydana gelmesine ra4men bu art(#(n
çok fazla olmad(4( görülmektedir.
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Finansal boyut için belirlenen kriterlerden stok bekleme günü ise stok devir
h(z(yla ölçülmektedir. Stok devir h(z(ndaki azalman(n da i#letme aç(s(ndan olumlu bir
geli#me oldu4u görülmektedir.
Genel olarak, belirlenen finansal boyut kriterlerinin, ölçümleme yapmak için
yeterli oldu4unu söyleyebiliriz. Finansal boyut kriterlerinde meydana gelen art(# ve
azal(#lara bakarak firman(n finansal boyut aç(s(ndan ba#ar(l( oldu4u görülmektedir.
Mü#teri boyutu aç(s(ndan belirlenen kriterlere bakt(4(m(zda mü#teri sadakatini
ölçmek için mü#teri devaml(l(4(na bak(lmaktad(r. Mü#teri

devaml(l(4( oran(

hedeflenenin biraz alt(nda kalm(#t(r.
Mü#teri boyutunda belirlenen bir di4er kriter de mü#teri memnuniyeti oran(d(r.
Firmada mü#teri memnuniyeti oran(n( ölçmek için mü#terilerle yap(lan anketlerin
sonucunda elde edilen oranlara bak(lmaktad(r. Mü#teri devaml(l(4(n( ölçerken mü#teri
say(s( baz al(nmaktad(r. Firmada mü#teri memnuniyeti oran(n(n da beklenenin biraz
daha alt(nda oldu4u görülmektedir.
Mü#teri boyutu kriterlerinden ürün çe#itlili4inin eksiksiz hale gelmesi, sat(n alma
ihtiyaç anketleri ile ölçülmektedir. Burada 100 mü#teriden 12’si yeni ürün talep etmi#
20’sinin ihtiyac( kar#(lanm(#t(r. Oran(n beklenenin oldukça üzerinde gerçekle#ti4i
görülmektedir.
Mü#teri kriterlerini de4erlendirdi4imizde ölçümleme de baz( kriterlerin olmad(4(
görülmektedir. Belirlenen bu kriterlerin yan(nda kaliteli ürün ve hizmet oran(n(, marka
imaj(n( ölçen kriterlerinde de4erlendirmeye al(nmas( ile de4erlendirmenin daha sa4l(kl(
olaca4( dü#ünülmektedir.
Mü#teri boyutu aç(s(ndan art(# ve azal(#lara bakt(4(m(zda azal(#lar(n çok fazla
olmad(4( görülmektedir. Genel olarak, de4erlemedeki eksik boyutlara ra4men, firman(n
mü#teri boyutu aç(s(ndan da ba#ar(l( oldu4u görülmektedir.
@irket içi i#levler aç(s(ndan belirlenen kriterlere bakt(4(m(za üretim ve hizmet
verimlili4ini ölçmede kullan(lan envanter kullan(m oran(n(n hedeflenin üzerinde
gerçekle#mi#tir. Bu durum firma aç(s(ndan olumsuzdur ancak art(#(n çok fazla olmad(4(
görülmektedir.

97

@irket içi i#levler boyutu aç(s(ndan belirlenen yeni ürün ve hizmet geli#tirme
çabalar(n( ölçmede kullan(lan ölçüt y(ll(k olarak belirlenen yeni hizmet say(s(d(r. Y(ll(k
olarak belirlenen hizmet say(s( beklenenin alt(nda gerçekle#mi#tir.
@irket içi i#levler boyutu aç(s(ndan belirlenen kriterlerden operasyonel sorunlar(n
ölçülmesinde kullan(lan kriterin fire/sat(#lar oran( oldu4u görülmektedir. Orandaki
azal(#(n olumlu bir katk( yapt(4( görülmektedir.
@irket içi i#levler boyutu aç(s(ndan belirlenen enerji giderleri kriterini ölçmede
kullan(lan oran da enerji giderleri/sat(#lar oran(d(r. Oran(n hedeflenenin üzerinde
gerçekle#ti4i görülmektedir. Orandaki art(#(n olumlu etki yapt(4( görülmektedir.
@irket içi i#levler boyutu aç(s(ndan bakt(4(m(zda belirlenen kriterlere ilave olarak
tüm süreçleri ürüne de4er katmak aç(s(ndan de4erlendirerek gerekli yal(nla#may(
sa4lamak kriterinin de ölçmede kullan(lmas( yararl( olacakt(r.
Genel olarak #irket içi i#levler boyutundaki art(# ve azal(#lar(n finansal ve mü#teri
boyutundaki kadar iyi olmad(4( görülmektedir. @irket içi i#levler boyutu aç(s(ndan
firman(n çok ba#ar(l( olmad(4( görülmektedir.
Ö4renme ve geli#me boyutu aç(s(ndan belirlenen kriterlerden çal(#an(n e4itimi,
ki#i ba#(na y(ll(k e4itim süresine bak(larak de4erlendirilmektedir. E4itimler teorik
olarak verilmektedir. Ki#i ba#(na e4itim süresi ortalama olarak y(ll(k 30 saat belirlenmi#,
oran hedeflenene yakla#(k olarak 28 saat gerçekle#mi#tir. Ki#i ba#(na y(ll(k e4itim süresi
departmanlar için farkl( olarak belirlenmi#tir. Gerçekle#en de4erin hedeflenen de4ere
yak(n olmas( olumlu katk( sa4lamaktad(r.
Ö4renme geli#me kriterlerinden çal(#anlar(n tatmini ve memnuniyeti kriteri i#
gücü devir oran(na bak(larak ölçülmektedir. Çal(#anlar(n tatmin ve memnuniyetini
ölçmede kullan(lan i# gücü devir oran(ndaki azal(#(n olumlu yönde etki yapacakt(r.
Ö4renme ve geli#me kriterlerinden çal(#anlar(n kal(c(l(4( ise memnuniyet sonucu
i#e devam edenlerin oran(na bak(larak de4erlendirilmektedir. Bu oran(nda hedeflendi4i
gibi %15 olarak gerçekle#mesi olumlu katk( sa4lamaktad(r. Ö4renme vegeli#me
kriterlerinden çal(#anlar(n kendilerini geli#tirmelerini sa4lamak ve kariyer olanaklar(
için kullan(lan de4erlendirme ölçütü de part-time'dan full-time'a geçi#tir. Burada da
oran(n hedeflendi4i gibi %42 olarak gerçekle#ti4i görülmektedir.
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Belirlenen ö4renme ve geli#me boyutu kriterlerinin de4erleme yapmada yetersiz
oldu4u görülmektedir. Çal(#anlar(n tatmini ve memnuniyetini ölçmede çal(#anlar(n
ald(4( ücretten dolay( tatmin olup olmad(klar(n( ölçen bir ölçütün olmad(4(
görülmektedir. Tüm firmalarda çal(#anlar aç(s(ndan oldukça önemli olan ücret
unsurunun de4erleme de dikkate al(nmas( gerekmektedir.
Ö4renme ve geli#me boyutundaki art(# ve azal(#lara bakarak de4erlemedeki eksik
boyutlara ra4men firman(n ö4renme ve geli#me boyutu aç(s(ndan da ba#ar(l( oldu4u
görülmektedir. Genel olarak Özdilek’ in belirlenen boyutlardan finansal, mü#teri,
ö4renme ve geli#me boyutlar( aç(s(ndan ba#ar(l( olarak de4erlendirilebilir, ancak
de4erlemede olmayan kriterlerinde de4erlemeye al(nmas(yla ölçümler daha sa4l(kl(
olacakt(r.
Haz(rlanan BSC yöneticilere firma performans(n( tüm boyutlar(yla de4erleme
olana4( sa4layacakt(r. Olu#turulan BSC firman(n içinde bulundu4u durumdaki
performans( de4erlemesinin yan(nda gelece4e yönelik de4erleme yapmas( içinde f(rsat
sunmaktad(r. Firmaya ait olarak belirlenen kriterler ile mü#teriler, çal(#anlar ve #irket içi
i#levler ve ö4renme ve geli#me boyutlar(ndaki geli#meler gözlemlenebilmektedir. Firma
belirlenen

kriterlerle

yapt(4(

ölçümlerde

hangi

alanlarda

ba#ar(l(

oldu4unu

görebilmektedir. Di4er taraftan BSC’nin boyutlar(na yönelik kriterlere daha fazla önem
verilerek ba#ar(s(z olunan alanlar tespit edilebilmektedir.
Son olarak çal(#man(n literatüre ve uygulamac(lara yapaca4( yol gösterici baz(
katk(lar( s(ralamak mümkündür. BSC Modelinin genel olarak literatürde ve ülkemizde
imalat i#letmelerinde uyguland(4( hizmet i#letmelerine yönelik ülkemizde çok az say(da
uygulama yap(ld(4( görülmektedir. Bu nedenle çal(#man(n hem teorik hem de pratik
aç(dan hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar(n uygulamalar( için yol gösterici
olaca4( dü#ünülmektedir. Ayr(ca ara#t(rmac(lar(n bu konuda yapacaklar( çal(#malara da
baz( yönlerden temel te#kil edece4i umulmaktad(r.
.
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