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ÖZET
letme ba ar s n tüm yönleriyle de erlendirmeyi amaçlayan
performans de erleme modellerinin finansal boyutla birlikte finansal
olmayan boyutu da dikkate al nmas gerekmektedir. Geleneksel
performans de erleme sistemlerinin yetersizliklerini ve eksikliklerini
gidermeye yönelik olarak çok boyutlu modeller geli tirilmeye
ba lanm t r. Geli tirilen modellerden ba l calar : Balanced Scorecard
Modeli, Payda Temelli Performans De erleme Modeli, Lynch-Cross
Performans Piramidi’dir. Bu çal man n amac , çok
boyutlu
performans de erleme modellerinin önemini vurgulayarak Balanced
Scorecard Modeli temelinde bir hizmet i letmesi olan Özdilek
Al veri ve Konaklama Merkezinin Balanced Scorecarad’ n
olu turmakt r. Özdilek’in Balanced Scorecard’a yönelik olarak
belirledi i kriterlere bakt m zda finansal, mü teri, ö renme ve
geli me boyutlar nda hedefledi i de erlere ula t n söylemek
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Performans, Çok Boyutlu Performans
De erleme Modelleri, Balanced Scorecard
ABSTRACT
It is necassery that performance evaluation models aiming to
evaluate the success of companies within all respects take into account
the non-financial dimension, as well as the financial dimension. It is
seen that performance evaluation models 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. Given the importance of these
multi dimensional performance models, the aim of this study is to
form balanced Scorecad of Özdilek Shopping Center based on BSC
model. The performance of Ozdilek can be assesed with all respects
by the use of the Balanced Scorecard model. 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.
Key Words: Performance, Multi-Dimensional Performance
Evaluation Models, Balanced Scorecard
GR
letme performans n de erlemeye yönelik olarak geçmi ten
günümüze, sürekli geli en ve de i en pek çok performans de erleme
modeli ya da sistemi ileri sürülmü tür.
letmelerde finansal
göstergelere dayal performans de erlemenin eksik yönlerinin fark
edilmesi, örgütsel performans n de erlendirilmesinde çok boyutlu
performans de erleme modellerinin ortaya ç kmas na neden olmu tur.
Çok boyutlu performans de erleme modelleri, i letmelerin tüm
boyutlar yla de erlendirilmesini sa layarak yöneticilerin, i letmelerini
de erleme biçimleri ile zaman ve kaynaklar n kullan
ekillerini
önemli ölçüde etkilemektedir. Çok boyutlu performans de erleme
modelleri, strateji, mü teriler, kalite, kârl l k, insan kaynaklar , yenilik,
esneklik gibi öncelikli yönetim de erlerini destekleyen geni çapl
performans göstergelerini kullanmaktad r. Performans çok boyutlu
olarak de erleyen modellerin ba l calar “Balanced Scorecard
Modeli”, “Payda
Temelli Performans De erleme Modeli”,
“Performans Piramidi’dir.”
Bu çal mada; öncelikle geleneksel performans de erleme
modellerinin eksiklikleri vurgulanarak bu modellerin eksiklikleri
sonucu ortaya ç kan çok boyutlu performans de erleme modellerinden
Dengeli Performans De erleme Modeli (Balanced Scorecard), Payda
Temelli Performans De erleme (The Stakeholder Card ) Modeli ve
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Lynch-Cross Performans Piramidi k saca ele al nm t r. Ayr ca çok
boyutlu performans de erleme modellerinden Balanced Scorecard
esas al narak, modelin Afyonkarahisar Özdilek Al veri ve
Konaklama Merkezindeki uygulamas yap larak Özdilek’in Balanced
Scorecard’ olu turulmu tur.
I. GELENEKSEL
PERFORMANS
YÖNTEMLER N N EKS KL KLER

DE ERLEME

Günümüzde artan rekabet ko ullar nda i letmelerin ba ar l
olabilmeleri etkin bir performans de erleme sistemine sahip
olmalar yla
yak ndan
ili kilidir.
letmeler,
varl klar n
sürdürebilmeleri ve rakiplerine üstünlük sa layabilmeleri için
stratejilerini gerçekle tirilebilir hedeflere dönü türmeleri ve bu
dönü ümleri ölçmeleri gerekmektedir. Bu anlamda örgütsel
performans n sistematik olarak ölçülmesi sürekli de i melerin ve
geli melerin ya and 1990’l y llardan itibaren temel rekabet faktörü
haline gelmeye ba lam t r1.
Literatürde performansa yönelik çok say da çal ma yap lm
olmas na ra men performans kavram n n aç k olarak ortak bir
tan m n n yap lmad
görülmektedir. Nelly çal malar nda
performansla ilgili literatürü inceledikten sonra performans n çok
yo un olarak tart lmas na ra men nadiren tan mlanan bir konu
oldu unu ifade etmektedir. Tan m , i letmelerin misyon ve
stratejilerine göre farkl l k gösterebilen performans kavram nda
önemli olan, belirlenen hedefler do rultusunda, firma stratejilerine
uygun tan m n yap lmas d r. Bu tan mlarda performans; “hedeflere
ula mada ç kt lar n ve ç kt lar n üretiminde kullan lan kaynaklar n
ölçülmesi; belirlenen bir amaca ula ma düzeyi; amaçl bir faaliyetin
verimlili i, etkilili i olarak tan mlanmaktad r. Ayr ca etkililik,
verimlilik, kalite, çal ma hayat n n kalitesi, mü teri memnuniyeti,

1

Hatice SARIALTIN, “Örgüt Performans n n Ölçülmesi ve Geli tirilmesinde K yaslama
Yöntemi ve malat Hirketlerinde K yaslama Uygulamalar ", Doktora Tezi, Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.3-4
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esneklik, yenilik, kârl l k, gibi baz performans göstergeleri aras ndaki
kar l kl ve karma k ili kiler bütünü olarak da tan mlanmaktad r2.
Geleneksel performans de erleme yöntemlerinde, i letmelerin
performanslar n de erlemek için “kârl l k” ve “büyüme” gibi daha
çok niceliksel(finansal) göstergeler kullan lmaktad r. E er i letme kâr
ediyor ve sat larda bir önceki dönemlere göre art lar söz konusu ise
içeride ço u zaman pek sorun alg lanmaz. Bu yakla m, günümüzde
performans ölçümü önündeki en önemli engellerden biri olarak
de erlendirilmektedir. Bu durum Toplam Kalite Yönetimi yakla m
öncülerinden Dr. William Edwards Deming’in
u sözünü
hat rlatmaktad r. “Kâra bakarak bir firmay yönetmek dikiz aynas na
bakarak araba kullanmaya benzer. Dikiz aynas nerede oldu unuzu
gösterir ancak nereye gitti inizi göstermez”. Performans ölçümü
sadece firman n bugünkü durumunu göstermekle kalmamal d r;
gelece i hakk nda da bilgi vermelidir. Bundan dolay finansal
performans göstergeleri kadar finansal olmayan performans
göstergeleri de belirlenerek firman n ba ar s n n ölçülmesi, hedeflerle
ortaya ç kan sonuçlar n bu göstergelere göre kar la t r lmas
gerekmektedir. Aksi durumda ula lan her nokta ya da elde edilen her
sonuç ba ar gibi alg lanma tehlikesiyle kar kar yad r3.
Geleneksel yöntemlerde performans de erleme tek boyutlu
olup finansal ölçütler(göstergeler) a rl kl olarak kullan lmaktad r.
Geleneksel performans yönetim sisteminde de erlenen birimler;
departmanlar ve çal anlar baz nda s n rl kalmakta mü teriler dikkate
al nmamaktad r4. Geleneksel ölçüm sistemlerinin tüm bölümlerde
kullan lan önceden belirlenmi standart biçimi, esnekli e imkan
vermemekte ve her bölümün kendine ait önceliklerini ortadan
kald rmaktad r. Finansal ölçümlerin kullan m ndaki zorluklar n
ba nda finansal ölçütlerin say s n n fazla olmas nedeniyle hangi
ölçütlerin kullan laca na karar vermede çekilen güçlük olarak ifade

2

Veysel AOCA, “ ç Giri imcilik Yap s ve Firma Performans na Etkileri: Denizli Tekstil
Sektöründeki Firmalarda Bir Ara t rma”, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, s.145-147
3
Veysel AOCA, a.g.e., s.167-168
4

Hatice SARIALTIN, a.g.e., s.20
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edilmektedir5. Ayr ca, ölçüm ve raporlar ortaklara yönelik
gerçekle tirildi i için çal anlar, tedarikçiler, devlet, kredi verenler ve
endüstri gibi di er menfaat gruplar dikkate al nmamaktad r6.
II. ÇOK BOYUTLU
MODELLER

PERFORMANS

DE ERLEME

Günümüzde gerek i letme yöneticileri gerekse akademisyenler
ya anan yo un rekabet ko ullar nda yönetimin beklenti ve
gereksinimlerini tam olarak kar layabilen bir performans ölçüm
sisteminin olmad n fark etmi lerdir. Gerçekten de pek çok firman n
sadece finansal tabanl performans ölçüm modellerini kullanmas , k sa
dönemli performans göstergelerine ba l kalmalar ve firma
performans n etkileyen faktörler aras ndaki dengeleri kuramamalar
bu alandaki temel ele tiri konular aras nda yer almaktad r7.
Geleneksel performans ölçüm sistemlerinin kullan ld
firmalarda
kar la lan bu tür sorunlar n üstesinden gelinmesine yard mc olmak
için literatürde çok boyutlu performans ölçüm modellerinin
geli tirildi i görülmektedir8.
A) DENGEL PERFORMANS DEOERLEME MODEL
(BALANCED SCORECARD MODEL )
Bu model yöneticilere, firman n vizyon ve stratejisinin, bir dizi
tutarl performans göstergesi haline dönü türüldü ü geni kapsaml bir
çerçeve sunmaktad r. Burada önemli olan çe itli ölçüm ekilleriyle
irketin temel amaçlar aras nda ba lant lar kurmakt r. Ölçüler yoluyla
firmadaki tüm çal anlara bugün ve gelecekte ba ar elde etmeyi
sa layacak faktörler hakk nda bilgi vermektedir. Organizasyonun elde
etmek istedi i sonuçlar ve bu sonuçlar elde etmeyi sa layacak
faktörlerin belirlenmesiyle, üst düzey yöneticiler, tüm çal anlar n
enerji, yetenek ve bilgisini uzun dönemli amaçlara ula abilmek için
5

Hilmi YÜKSEL, “Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasar m nda Dikkate Al nmas Gereken
Faktörlerin De erlendirilmesi”, Bilim Dergisi, s.85-94
6
Sait Yüksel KAYGUSUZ, Yönetim Muhasebesinin Performans Yönetimi Fonksiyonunda
Geldi i Son Nokta: BSC, “ , Güç” Endüstri li kileri ve nsan Kaynaklar Dergisi, Cilt 7,
Say 1, s.83-84
7
Mehmet ÖZB REC KL , Ferit Ölçer, Strateji Odakl Performans Ölçümü: Balanced
Scorecard, stanbul Üniversitesi letme Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Say : 2, s.2
8
Veysel AOCA, a.g.e., s.149
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yönlendirme imkan na kavu maktad rlar. Bu anlamada bu model bir
kontrol sistemi olmaktan çok ileti im, bilgi ve ö renme sistemi olarak
kullan lmaktad r9.
Dengeli performans de erleme modeli yöneticilere i letmeyi
dört farkl boyuttan de erleme imkân vermektedir. Boyutlar, firman n
hissedarlar na ve sahiplerine nas l göründü ünü gösteren finansal
göstergeler, firman n mü terilerine nas l göründü ünü gösteren
mü terilerle ilgili göstergeler, firman n sahip oldu u de erlerin
süreklili ini ortaya koyan büyüme ile ilgili göstergeler ve tasar m,
üretim, kurumsal ö renme ve çal anlar n tatmini gibi içsel i letme
süreçlerinde yer alan göstergeler olarak ortaya konmaktad r 10.
B) PAYDAH TEMELL PERFORMANS DEOERLEME
MODEL
(THE STAKEHOLDER SCORECARD
MODEL )
Çok boyutlu performans de erleme modellerinden birisi de
Atkinson (1997) ve arkada lar taraf ndan geli tirilen “Payda
Temelli Performans De erleme” modelidir. Bu model, firma
performans n payda lar temel alarak de erlendirmektedir. Model
organizasyonun payda lar n n gereksinim ve beklentilerini iyi bir
ekilde bütünle tirmeye ve bunu nas l gerçekle tirdi ini ölçmeye
odaklanmaktad r. Model sadece finansal ve finansal olmayan di er
performans göstergeleri aras ndaki dengeye yo unla mamakta, ayr ca
firma ile kilit payda gruplar aras ndaki ili kiyi de ortaya
koymaktad r11. Payda , firma içerisinde ya da d ar s ndaki kurumdan
ç kar olan ve firman n performans n etkileyebilen birey veya gruba
denmektedir. Firmalar potansiyel olarak be önemli payda grubuna
sahiptirler. Bunlar; mü teriler, çal anlar, tedarikçiler, ortaklar ve
toplumdur12.

9

Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, Balanced Scorecard, Sistem Yay nc l k,
stanbul, 1999, s.32-33
10
Tamer KOÇEL, %letme Yöneticili)i, Beta Yay nlar , stanbul, 2003, s.456-457
11
F. N CHOLS, The Stakeholder Scorecard:The Stakeholder-based Approach to Keeping
Score Distance Consulting, http://home.att.net/nickols/scorecard.htm12
A.A. ATK NSON, J.H WATERHOUSE, R.B WELLS, A. Stakeholder Approach to
Strategic Performance Measurement, Sloan Management Review, Vol.38, No.3, s.27
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Model, firman n payda lar n n beklentilerini, gereksinimlerini
ve katk lar n performans ölçüm i inde hesaba katmaktad r. Modele
göre firman n payda lar n n performans , firman n temel amaçlar n n
ba ar lmas nda belirleyici konumdad r. Firman n performans ,
payda lar n n
performans n n
bir
toplam
olarak
de erlendirilmektedir13.
Model, firmadaki performans n finansal ve finansal olmayan
performans olarak iki temel boyutu oldu unu ve finansal olmayan
performans n finansal performans n ba ar lmas nda katk yapt n
ortaya koymaktad r. Firma hem sonuçlara hem de bu sonuçlara etkisi
olan di er sonuçlara (nedenlere) odaklanmak zorundad r. Bu nedenle
i letme performans n n ölçümü hem finansal hem de finansal olmayan
göstergeleri kapsamaktad r14.
C) LYNCH-CROSS PERFORMANS P RAM D
Çok boyutlu performans de erleme modellerinden birisi de
Lynch ve Cross taraf ndan geli tirilen Performans Piramididir.
Performans Piramidi Modeli; irket, i letme, operasyon sistemi ve i
birimi düzeylerindeki genel ölçüleri tan mlamaktad r. Modelde,
performans n sonuç ve süreçlerini ortaya koyan finansal ve finansal
olmayan (finansal ve pazar) olmak üzere iki temel boyutu
bulunmaktad r.
Hekil 1’de görüldü ü gibi performans piramidinin tepesinde
organizasyonu tan mlayan irket vizyonu ve misyonu yer almaktad r.
Bu düzeyde, genel olarak organizasyonun elde etmek istedi i
sonuçlar n neler oldu u ve bu sonuçlar n nas l ölçülece i tespit
edilmektedir. letme birimi düzeyinde kullan lan göstergeler pazar
performans n ve finansal performans ölçmektedir. Piramitte a a ya
do ru inildikçe, bir departmandan di erine aktar larak yerine getirilen
i ler görülmektedir. Bu i ler bir mü teri sipari inin al nmas ile
ba layan, üretime, oradan da da t ma kadar devam eden ve memnun
mü teri ile sona eren i leri kapsamaktad r. letmeler finans ve
pazarlamaya yönelik amaçlar na ula mak için mü teri tatmini,
13

Veysel AOCA, a.g.e., s.151
J. MA R, C. RATA, Corporate Enteprenurship: Linking Straetegic Roles to Multiple
Dimensions of Performance, IESE Business School, University of Navara, Working Paper,
No.551, s.4
14
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esneklik, verimlilik gibi alanlardaki performans iyile tirmelerine
odaklanmaktad r. Mü teri tatmini, kalite ve teslimat ile
desteklenmektedir15.

ekil 1: Performans Piramidi
Kaynak: Barutçugil, 2002: 15,
III. DENGEL PERFORMANS DE ERLEME MODEL
Bu model, literatüre 1992 y l nda Harvard Business Review’
de yay nlanan “Balanced Scorecard(BSC)-Ba ar ya Yön Veren
Göstergeler” adl makaleyle girmi tir. Makaleyi yazan Robert S.
Kaplan ve David P. Norton 1993 y l nda ayn dergide “Balanced
Scorecard’ Uygulamak” adl makaleyi yay nlayarak BSC’yi daha da
geli tirmi ler ve 1996 y l nda “Balanced Scorecard’ n Stratejik
15

smet BARUTÇUG L, smet BARUTÇUG L, “Performans Yönetimi”, Kariyer
Yay nc l k, stanbul, 2002, s.14-16
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Yönetim Sistemi Olarak Kullan lmas ” adl makaleyle bu modeli
sunmu lard r. Kaplan ve Norton taraf ndan 1996 y l nda “Balanced
Scorecard” adl kitap, 1999 y l nda Türkçe’ ye çevrilmi tir. Balanced
Scorecard, “ irket stratejilerini eyleme dönü türme yöntemi” olarak
sunulmu tur16.
A) BSC’N N TANIMI
Türkçe’ye “dengeli performans de erleme” veya “denge
kontrol paneli” olarak çevrilen Scorecard terimi firma performans n n
gösterildi i “karne” veya “tablo” anlam na gelmektedir. Kaplan ve
Norton’un ifadesiyle BSC, “uzun dönemli rekabet ortam nda örgütün
mü teri odakl l , 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”17. “BSC, i letmelerin sahip olduklar geçmi verilere
dayanan finansal de erlerin yan nda; gelece e yönelik olarak mü teri
memnuniyeti çerçevesinde mü teri odakl l , mü teriler ve
hissedarlar n beklentileri çerçevesinde irket içi faaliyetlerin
geli tirilmesi ve mükemmelle tirilmesi, de i ime ayak uydurabilmek
amac yla insan, sistem, irket içi yöntemler çerçevesinde ö renme ve
geli me gibi fiziksel olmayan boyutlar (de erleri) esas alan; belirli
göstergelerle bu boyutlar ölçen; boyutlar aras ndaki dengenin ve
entegrasyonun sa lanmas için stratejik geribildirim sa layan; veriden
stratejiye ula may ve stratejiyi uygulan r k lmay amaçlayan dinamik
bir performans ölçüm sistemi ya da yönetim sistemidir.” 18.
B) BSC’NIN BOYUTLARI
BSC Modeli, firmalardaki stratejik kararlar n sonuçlar n n
ölçülmesine yönelik olarak dört boyutta (alanda) hedeflerin
belirlenmesini ve sonuçlar n ölçülmesini gerçekle tirmektedir. Bunlar:

16

Ali Hahin ÖRNEK, Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ula mada Kullan labilecek
Yeni Bir Araç, http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi06/ornek.html17
Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR, Tu ba H. EROOLU, Yerel Yönetimlerde Yeniden
Yap lanmaya Farkl Bir Yakla m Verimlilik ve Ba ar Karnesi (Balanced Scorecard), say :
53, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi2.asp?id=39018
Ö. AKMAN, Bir Stratejik Yönetim Sistemi Olarak Dengelenmi Skor Tablosu (Balanced
Scorecard) Sistemi ve Sistemin letmelerde Uygulanmas na Ait Bir Örnek Olay, s.40
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(1) finansal boyut, (2) mü teri boyutu, (3) içsel i levler boyutu ve (4)
ö renme ve geli me boyutlar eklinde s ralanmaktad r.
1. Finansal Boyut
BSC, geçmi dönemlerde firmalar n ekonomik durumlar n
de erlemede kullan lan finansal bak aç s n bir boyut olarak
içermektedir. Finansal performans ölçüleri, bir firman n stratejisinin
ve bu stratejiye yönelik uygulamalar n firma geli imine katk da
bulunup bulunmad n belirlemektedir19. Finansal amaçlar i letmenin
geliri, sermayenin kârl l k oran , ekonomik katma de er gibi
ölçülebilen kârl l kla ilgili amaçlar olu turmaktad r. Bu amaçlara
ula ma derecesi firman n hissedarlar ve sahipleri taraf ndan nas l
göründü ünü göstermektedir20. Finansal amaçlar n, Scorecard’da yer
alan tüm di er boyut, amaç ve ölçüleri için odak noktas niteli inde
oldu u 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(göstergeler) yönetim ve ortaklar n beklentilerine göre tespit
edilmektedir21.
2. Mü4teri Boyutu
BSC modelinin mü teri boyutu, yöneticilere, firman n rekabet
edece i mü teri ve pazar kesimlerini ve bu hedef kesimlerde firman n
gösterece i
performans n
ölçülerini
veya
göstergelerini
tan mlamaktad r. Mü teri boyutunun temel sonuç ölçümleri, (1)
mü teri tatmini, (2) mü teri devaml l , (3) mü terilerin kazan lmas ,
(4) mü teri kârl l , (5) pazar pay olarak s ralanmaktad r22. BSC’nin
mü teri boyutu, firman n vizyonuna ula mas için mü terilere nas l
görünmelidir sorusu ile ekillenmektedir. Mü teri boyutunda amaçlar;
mü teri ba l 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

19

Rbert, S. KAPLAN VE David NORTON, a.g.e., s.33
Tamer KOÇEL, a.g.e., s.456
21
Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, a.g.e., s.61-62
22
Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, a.g.e., s.33
20
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sa lanmas
yollar n n
bulunmas
ve
takibi
eklinde
s ralanabilmektedir23.
3. irket çi 4levler Boyutu
Yöneticiler
mü teri
tatminini
sa layacak
faktörleri
belirledikten sonra mü terileri memnun edebilmek için kritik içsel
süreçlere odaklanmaktad rlar. Hirket içi i levler boyutunda firman n
kritik içsel süreci tan mlanmaktad r. Bu boyutta firmalar n hangi
önemli iç i leyi i geli tirmesi ve mükemmel hale getirmesi gerekti i
üzerinde durulmaktad r24. Hirket içi i levler boyutundaki amaç ve
ölçülerin olu turulmas i lemi, BSC ile geleneksel performans ölçüm
sistemleri
aras ndaki
en
önemli
farkl l klardan
birisini
olu turmaktad r25.
4. Ö8renme ve Geli4me Boyutu
BSC modelinin dördüncü boyutu örgütsel ö renme ve
büyümeyi sa layacak amaç ve ölçülerin olu turulmas na yöneliktir26.
Ö renme 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 gelece e ili kin ba ar lar için çok kritik olan
faktörler olarak tespit edilmektedir27. Ö renme ve geli me boyutu,
firmalar n belirledikleri vizyona ula abilmeleri için, ö renme ve
geli me yeteneklerini nas l devam ettirebilecekleri ve geli tirecekleri
sorular ile ekillenmektedir28. BSC’nin ö renme ve geli me
boyutunda yer alan amaçlar, di er boyutlarda belirlenen yüksek
hedeflerin gerçekle mesi için gereken altyap y olu turmaktad r29.

23
Feyzullah YETG N, Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar n n Performans De erlemesi ve
Uygulamas , Marmara Üniversitesi Bankac l k ve Sigortac l k Enstitüsü Bankac l k Anabilim
Dal , s.109
24
Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, age, s.34
25
Feyzullah YETG N, s.112-113
26
Veysel AOCA, a.g.e, s.156
27
Robert, S, KAPLAN ve David NORTON, age, s.36
28
Sait Yüksel KAYGUSUZ, a.g.e., s.96
29
Veysel AOCA, a.g.e, s.156
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IV. AFYONKARAH SAR
ÖZD LEK
ALI VER
MERKEZ N N BSC’S N N OLU TURULMASI
A) ARAHTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu çal ma çok boyutlu performans de erleme modellerinden
BSC’ye odaklanmaktad r. BSC’nin i letmelerin performans n tüm
boyutlar yla de erlendirdi i göz önünde bulundurularak uygulaman n
temel amac , al veri ve konaklama i letmelerin ba ar lar n çok
boyutlu olarak de erlemede yol gösterici olmas bak m ndan
Afyonkarahisar Özdilek Al veri ve Konaklama Merkezinin BSC’sin
olu turarak sektöre ili kin uygulama önceliklerini ortaya koymakt r.
Bu çal mada temel al nan model çerçevesinde; Özdilek
Al veri Merkezinde BSC’ye duyulan ihtiyaç, Özdilek Al veri
Merkezinin vizyon, misyon, hedef ve stratejilerinde yola ç karak
BSC’nin boyutlar n n belirlenmesi, stratejik amaçlar tablosunun
olu turulmas ve BSC boyutlar n n ölçülerinin belirlenmesi ve
sonuçlar n n de erlendirilmesi çal malar yer almaktad r
Ara t rma, hizmet sektöründe yer alan bir al veri ve
konaklama i letmesi olan Afyonkarahisar Özdilek Al veri
Merkezinde yap lm t r. Tesis, 12.500 m2 kapal alanda hizmet
vermektedir. Hizmet veren departmanlar, ma aza, 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.
B) ARAHTIRMANIN METODOLOJ S
letme performans n n ortaya ç kar lmas için, gerek nicel
gerekse nitel ara t rmalar için kullan lan doküman incelemesi, mülakat
ya da görü me yöntemleri ara t rmac lar taraf ndan yayg n bir ekilde
tercih edilmektedir. Bu çerçevede ara t rmada, performansla ilgili
boyutlara, hedflere ve verilere ula mada, görü me ve doküman
incelemesi
yöntemi
kullan lm t r.
letme
performans n
de erlemeden sorumlu yöneticilerle görü meler yap lm ve onlardan
elde edilen dokümanlar incelenerek, firman n, tan t m , vizyon,
misyon, strateji ve hedefleriyle ilgili bilgiler olu turulmu tur.
Özdilek’in BSC’ye yönelik yapt
çal malar ve uygulamaya geçi
nedenleriyle ilgili yöneticilerden bilgiler al narak yaz l hale
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dönü türülmü tür. Görü melerde 01.01.2005-31.12.2005 dönemine ait
elde edilen verilerle Özdilek’in BSC’si olu turulmu tur.
Çal ma için Özdilek’in seçilmesinin en önemli nedeni;
firmada BSC uygulamas n n ba lam olmas d r. Bununla birlikte,
çal anlar n BSC konusunda bilgi sahibi olmalar ve uygulamalarla
ilgili e itim alm olmalar da tercih nedenlerindendir. Ayr ca,
literatüre bakt m zda BSC uygulamalar n n daha çok imalat
sektöründeki i letmelerinde yap ld , hizmet sektöründeki
i letmelerde çok fazla çal man n yap lmad
görülmektedir. Bu
nedenlerden dolay bu çal man n i letmedeki performans çok yönlü
olarak de erlemede i letme yöneticilerine yol gösterece i
umulmaktad r.
C) ÖZD LEKDE V ZYON, M SYON, HEDEFLER,
STRATEJ LER VE BSC’YE DUYULAN HT YACIN
NEDENLER
Misyon: Mü teri odakl hizmet anlay n benimseyen,
güvenilir, verimli, yenilikçi bir irket olmakt r.
Vizyon: Faaliyet gösterdi i konularda sürekli geli me anlay
ile kaliteli ürün ve hizmetler sunan, öncü, dinamik ve lider
irketlerden biri olmakt r.
Hedefler: Sürekli geli mek, i letme kârl l 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 e itim vermek, kalite anlay yla
hizmet sunmak
Stratejiler: Mü teri memnuniyetini her geçen ay sürekli
art rmak, mü teri sadakatini sa lamak için mü terilere anketler
düzenlemek, mü terilerin ikayet, istek ve önerilerini dikkate almak ve
bu bilgiler
nda gerekli düzenlemeleri yapmak, mü terilere daha
kaliteli ürün ve hizmet sunmak için çal anlar sürekli geli tirmek,
e itim vermek, pazar pay n art rmak için yeni mü teriler elde etmek
ve mevcut mü terilerin devaml l n sa lamak, mü teri kesimi olarak
7’den 70 herkese hitap etmek, kârl l
art rmak için irket içi
i lemlerin daha verimli ve mü teri odakl gerçekle tirilmesini
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sa lamak, kaliteyi geli tirmek için sürekli çal mak eklinde devam
etmektedir…..
Özdilek’te BSC’ye duyulan ihtiyac n çe itli nedenleri olarak;
i letme stratejilerinin anla labilir i hedeflerine dönü türülmesi, tüm
çabalar n ayn stratejik hedefe yönlendirilmesi, strateji ve uygulama
sonuçlar n her seviyedeki çal anlarla payla lmas , kurumsal
performans bir bütün olarak
takip edilmesi ve performans
de erlemede finansal kriterlerin yetersiz kalmas sonucu performans
tüm boyutlar yla de erleme ihtiyaçlar eklinde dile getirilmektedir.
D) ÖZD LEKDE BSC BOYUTLARI
Tablo 1’de Özdilek’in BSC boyutlar
ve ölçüm
kriterleri(göstergeler) yer almaktad r. Belirlenen kriterler yard m yla
Özdilek’in BSC’si olu turulmu , finansal boyutla finansal olmayan
boyutlar aras ndaki ili kiler ortaya ç kar lm t r.
Tablo 1: Balanced Scorecard BoyutlarCnCn Kriterleri
BOYUTLAR

KR TERLER

Finansal
Boyut

Karl l
Art rmak

Büyümek

Verimlili i
Art rmak

Mü4teri
Boyutu

Mü teri
Sadakati

Mü teri
Memnuniyeti
Oran

Ürün Çe itlili inin
Eksiksiz Hale
Gelmesi

irket çi
4levler
Boyutu

Envanter
Kullan m
Oran

Yeni Ürün ve
Hizmet Geli tirme
Çabalar

Operasyonel
Sorunlar n
En Aza
ndirilmesi

Enerji
Giderleri/
Sat lar
Oran

Ö8renme ve
Geli4me Boyutu

Çal anlar n
E itimi

Çal anlar n Tatmin
Ve Memnuniyeti

Çal anlar n
Kal c l

Çal anlar n
Kendilerini
Geli tirmelerini
Sa lamak ve
Kariyer Olanaklar

Maliyetlerin
Dü ürülmesi

Nakit Dönü Süresini
Mevcut Seviyenin
Alt na Çekmek

E) ÖZD LEK ALIHVER H MERKEZ N N STRATEJ K
AMAÇLAR TABLOLARI
letmenin vizyon ve misyon tan mlar ndan yola ç k larak,
stratejik amaçlar finansal, mü teri, irket içi i levler ile ö renme ve
büyüme aç lar ndan ele alan bir tablo olu turulmu tur. Bu tablo
i letmedeki BSC’nin temel çerçevesini olu turmaktad r.
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Tablo 2: Finans, Mü4teri, irket çi 4lev, Ö8renme ve Geli4me
AçCsCndan Amaçlar Tablosu
STRATEJ K AMAÇLAR
F NANS, MÜ TER ,
F1
F2

Karl l

RKET Ç

LEV, Ö RENME VE GEL ME AÇISINDAN

Art rmak

Büyümek

F3

Verimlili i Art rmak

F4

Maliyetlerin Dü ürülmesi

F5

AÇIKLAMA

Nakit Dönü Süresini Mevcut Seviyenin
Alt na Çekmek

Kar/Sat lan Mal n Maliyeti,
Brüt Kar/ Sat lar Oran n Art rmak
Cari Enflasyon Üzerinde Büyüme Sa lamak
Gücü Devir Oran n Sürekli Azaltmak
Sat lardaki Gider Oran n Dü ürmek
Stok Bekleme Gününü Azaltmak

M1

Mü teri Sadakati

M2

Mü teri Memnuniyeti Oran

Memnuniyet ya da Memnuniyetsizlik Belirten
Anketlerle Geri Dönü ümün Sa lanmas

M3

Ürün Çe itlili inin Eksiksiz Hale Gelmesi

Sat n Alma htiyaç Anketleri Düzenlemek

S1

Tüm Üretim ve Hizmet Verimlili ini 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

O1

Çal anlar n E itimi

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 Sa lamak

O3

Çal anlar n Kendilerini Geli tirmelerini
Sa lamak ve Kariyer Olanaklar

Çal anlar n Memnuniyetini Sa lamak Aç s ndan Kendilerini
Geli tirmelerine ve Kariyer Yapmalar na F rsat Vermek

O4

Çal anlar n Kal c l

Mü teri Devaml l

n Sa lamak

Memnuniyet Sonucu e Devam Edenlerin Oran n Art rmak

Tablo 2’de ara t rma birimi için stratejik amaçlar n neler
oldu u ve bu amaçlar n k sa aç klamalar yer almaktad r. Tabloda
hiyerar ik s raya uyularak, ilk önce finansal amaçlar, daha sonra
mü teri boyutu ve s ras yla irket içi i lemler boyutu ve
ö renme/geli me boyutlar ele al narak gösterilmi tir.
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F) BALANCED SCORECARD BOYUTLARININ
ÖLÇÜLER N N BEL RLENMES VE SONUÇLARIN
DEOERLEND R LMES
letmenin stratejik amaçlar belirledikten sonra, bunlar n nas l
ölçülebilece inin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bölümde Özdilek’in
stratejik amaçlar n finansal, mü teri, içsel i levler ile ö renme ve
geli me aç s ndan yans tan ölçütler ve hedefler belirlenerek tablolara
dönü türülmü tür.
1. Finansal AçCdan Ölçütler, Hedefler ve Gerçekle4meler
Tablo 3’de Özdilek’in finansal aç dan kulland ölçütlerle
birlikte belirledi i hedefler ve gerçekle en sonuçlar yer almaktad r.
Tablo 3: Finansal AçCdan Ölçütler Tablosu
Stratejik
Amaçlar

F1

KullanClan
Ölçütler

Karl l
Art rmak

Karl l k Oran (%)

Hedef

Gerçekle4en

Kar/S.M.M(Sat lan Mal n
Maliyeti)

%12

%14

Brüt Kar/Sat lar

%8

%10

Cari
Enflasyon
+%5

%29

%40

%30

%16

%18

60 Gün

55 Gün

Sat lardaki Art
Oran (%)

F2

Büyümek

F3

Verimlili i
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

Firma’da kârl l k oranlar n n beklenenin üzerinde gerçekle ti i
görülmektedir. Firman n büyümesi sat lardaki art oran na bak larak
de erlendirilmektedir. Bu oran %29 olarak gerçekle mi tir.
Verimlili i ölçmek için i gücü devir oran baz al nmaktad r. gücü
devir oran n n %40 olarak hedeflendi i, %30 olarak gerçekle ti i
görülmektedir. Sat lardaki gider oran
hedeflerin üzerinde
gerçekle mi tir, ancak art n çok fazla olmad
görülmektedir.
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Ayr ca, i letmede stok bekleme gününün azald da görülmektedir.
Oranlardaki art ve azal lara bak ld nda firman n genel olarak,
finansal performans göstergeleri aç s ndan ba ar l oldu unu
söylenebilir.
2. Mü4teri AçCsCndan Ölçütler, hedefler ve gerçekle4meler
A a da tablo 4’de letmenin mü teri boyutu aç s ndan
kulland ölçütler, belirledi i hedefler ve bu hedefler do rultusunda
gerçekle en sonuçlar yer almaktad r.
Tablo 4: Mü4teri AçCsCndan Ölçütler Tablosu
Stratejik
Amaçlar

M1

M2

M3

KullanClan
Ölçütler
Mü teri
Sadakati
Mü teri
Memnuniyeti
Oran
Ürün
Çe itlili inin
Eksiksiz
Hale Gemesi

Hedef

Gerçekle4en

Mü teri Deva ml l

%5

%4,5

Mü terilerle Yap lan
Anketler Sonucu Elde
Edilen Oran (%)

%85

%81

%12

%20

Sat n Alma htiyaç
Anketleri

%5

Firma’da mü teri devaml l
oran %5 olarak hedeflenmi ,
%4,5 olarak gerçekle mi tir. Mü teri memnuniyeti oran mü terilere
uygulanan anketlerle de erlendirilmektedir. %85 olarak hedeflenen
mü teri memnuniyeti oran n n %81 olarak gerçekle ti i
görülmektedir. Ürün çe itlili inin eksiksiz hale gelmesini ölçmek için
sat n alma ihtiyaç anketleri düzenlenmektedir. Bu orandaki art da
mü teriye sunulan ürün çe idi say s n n artt n göstermektedir.
Mü teri aç s ndan hedeflenen oranlardaki art ve azal lara bakarak
firman n genel olarak mü teri performans göstergeleri aç s ndan da
hedeflerden önemli biçimde sapman n olmad söylenebilir.
3. 4letme çi 4levler AçCsCndan Ölçütler
Tablo 5’de Özdilek’deki içsel i levler aç s ndan belirlenen
ölçütler, hedefler ve gerçekle meler yer almaktad r. Hirket içi i levler
boyutu aç s ndan ortaya ç kan sonuçlara bakt m zda “yeni hizmet
say s ” ve “envanter kullan m oran” nda olumsuz sapmalar oldu u
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görülmektedir.
üzerindedir.

Di er

hedeflerdeki

gerçekle meler

hedeflerin

Tablo 5: irket çi 4levler AçCsCndan Ölçütler Tablosu
Stratejik
Amaçlar

KullanClan
Ölçütler
Tüm Üretim
Ve Hizmet
Verimlili ini
Art rmak

S1

Envanter
Kullan m Oran
(%)

Hareket Görmeyen
Stoklar/Ortalama
Stoklar

Yeni Ürün ve
Y ll k Belirlenen Yeni
Hizmet
Hizmetler Say s
Geli time
Çabalar
Operasyonel
Sorunlar n
Fire/Sat Oran
En Aza
ndirilmesi

S2

S3

Enerji
Giderleri

S4

Enerji Giderleri/
Sat lar Oran

Hedef

Gerçekle4en

%7

%9

%5
5

3

%0,005

%0,004

%1

%0,95

4. Ö8renme ve Geli4me AçCsCndan Ölçütler
Tablo 6: Ö8renme ve Geli4me AçCsCndan Ölçüler Tablosu
Stratejik
Amaçlar

Q1

KullanClan
Ölçütler

Çal anlar n
E itimi

Ki i Ba na E itim
Süresi (Saat) Y ll k

Hedef

Gerçekle4en

30 Saat

28 Saat
%5

Q2

Çal anlar n
Tatmin ve
Memnuniyeti

O3

O4

190

Gücü Devir Oran
(%)

%40

%30

Çal anlar n
Kal c l

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

%15

%15

Çal anlar n
Kendilerini
Geli tirmelerini
Sa lamak ve
Kariyer
Olanaklar

Part Time’dan Full
Time’a Geçi

%42

%42

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII ,S.1, 2006)

Tablo 6’da i letmedeki ö renme ve geli me boyutu
ölçütler, hedefler ve gerçekle en sonuçlar görülmektedir. Ö
geli me boyutu aç s ndan belirlenen oranlardaki art ve
bakarak firman n genel olarak ö renme ve geli me boyutu
ba ar l oldu un söylenebilir

aç s ndan
renme ve
azal lara
aç s ndan

DE ERLEND RME VE SONUÇ
letme performans çok boyutlu bir yap d r. Bu yap içerisinde
günümüzde sadece ortaklar n ve hissedarlar n ç karlar ve
beklentilerinin tatmin edilmesi firman n gelece i için yeterli de ildir;
çal anlar n ve mü terilerin de memnuniyeti sa lanmal d r. BSC
Modeli i letme performans n finansal boyutla birlikte finansal
olmayan boyutu da dikkate alarak de erlendirmektedir. Çal man n
uygulama k sm nda Afyonkarahisar Özdilek Al veri Merkezinin
Balanced Scorecard' olu turulmu tur. Bu i letmede BSC’ye duyulan
ihtiyac n nedenleri incelendi inde, modelin geli tirilme gerekçeleriyle
tam bir uygunluk içerisinde oldu u görülmektedir. Özdilek için
olu turulan BSC, firmadaki performans de erleme boyutlar , kriterleri
ve hedefleri aras ndaki ili kileri ortaya koymaktad r.
Özdilekin, BSC modeli ekseninde dört boyuta yönelik
belirlemi oldu u kriterlerin baz eksikliklere ra men önemli oldu u
ve bu kriterler kullan larak bir i letme performans n n
de erlendirilmesinin mümkün oldu u görülmektedir. Bu ba lamda
Özdilek’de gerçekle en performans
de erlendirdi imizde
u
sonuçlar ç karmak mümkündür. Finansal boyutla ilgili olarak
firman n hedeflerini ölçmek için belirlenen kriterler, bu boyutun
performans n ölçme yetene ine sahiptir. Mü teri boyutuyla ilgili
hedefleri ölçmek için belirlenen “mü teri devaml l ” ve “mü teri
memnuniyeti” gibi iki temel kriterin varl bu boyutun performans n
büyük ölçüde ölçme yetene ine sahip kriterlerdir. Bu boyutla ilgili
olarak mü teri devaml l nda ve memnuniyetindeki sapmalar
istatistikti olarak anlaml sapmalar de ildir. Bu nedenle bu boyutla
ilgili olarak belirlenen hedeflerinde gerçekle ti i kabul edilmektedir.
çsel süreçlerle ilgili hedefleri ölçmek için belirlenen kriterler de
ölçüm yetene ine sahip kriterlerdir. Bu boyutla ilgili olarak daha
sa l kl de erleme yapabilmek için ilave kriterlere ihtiyaç
duyulmaktad r. Ancak, belirlenen ölçütlere ve ortaya ç kan sonuçlara
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bakarak da bu boyutla ilgili de erlendirme yapmak mümkündür. Buna
göre özellikle mü teri boyutunun performans n do rudan olarak
etkileyen bu boyutun performans , yeni hizmetler geli tirme ve
hizmetlerin verimlili ini art rma bak m ndan hedeflerin alt nda
gerçekle mi tir. Ö renme ve geli me boyutundaki hedefleri ölçmek
için belirlenen kriterlerin baz eksikliklerine ra men bu boyutla ilgili
performans büyük oranda ortaya ç karma yetene ine sahip oldu u
ifade edilebilir. Bu boyutun performans , içsel süreçlerin
performans n do rudan etkileme gücüne sahiptir. Ortaya ç kan
sonuçlara göre firman n ö renme ve geli me boyutu aç s ndan da
ba ar l oldu u görülmektedir.
Bütün bu de erlendirmeler
nda bu çal mayla ilgili olarak
u genel sonucu ç karmak mümkündür. Bu ve benzeri çal malar n
artarak devam etmesi günümüz yo un rekabet ko ullar nda faaliyet
gösteren al veri ve konaklama i letmelerin ba ar s n n çok yönlü
olarak de erlendirilmesine katk yapaca tahmin edilmektedir.
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