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ISITMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN BĐR FĐRMADA ISO 14000 ÇYS
PERFORMANSININ DENGELENMĐŞ SKOR KARTI ARACILIĞIYLA
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ÇYS uygulayan firmaların sistem performanslarını
dengelenmiş skor kartı aracılığı ile değerlendirmelerine yönelik bir uygulama modeli
ortaya koymaktır.
Birçok işletme, ilgili kurumlar, yasal kuruluşlar, müşteriler ve rakipleri tarafından
baskılar arttıkça, çevresel performansını artırmak için çalışmalar yürütmektedirler.
Đşletmeler, kendi bünyelerinde endüstriyel aktivitelerinin, ürünlerinin veya
hizmetlerinin, çevre üzerine olan etkilerini, ilgili yönetmelik, ekonomik politikalar ve
bunun gibi çevre korumasını ve ilgili kurumların çevre konusunda bilinçlenmesini
öngören faaliyetler çerçevesinde kontrol etmektedir.
Bu çalışmada, ilk önce ISO 14000 ÇYS üzerinde durulmuş, konuyla ilgili kavramlar
hakkında bilgi verilmiş, ÇYS standartları açıklanmış, kuruluşlara sağladığı
yararlardan bahsedilmiştir.
Đkinci olarak, bir hedeflerle performans yönetimi metodu olan dengelenmiş skor kartı
metodu açıklanmış, metodun ÇYS’ne uygulanması incelenmiştir.
Uygulama bölümünde ise, önce Bosch Buderus Termoteknik firması hakkında genel
bilgiler verilmiş, misyon ve vizyonu açıklanmıştır. Dengelenmiş skor kartı
oluşturulması için izlenecek metot ve dengelenmiş skor kartı adımları tanımlanmış,
firma için önce genel bir dengelenmiş skor kartı, daha sonra da ÇYS performans
ölçümü için bir dengelenmiş çevre kkor kartı oluşturulmuştur ve firmaya
önerilmiştir.
Son olarak da, hesaplama metodu anlatılmış, bütçe entegrasyonu, sistemin takibi ve
güncellenmesi gibi konulara yer verilmiştir.
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EVALUATION OF THE ISO 14000 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM PERFORMANCE OF A COMPANY IN THE HEATING SECTOR
BY USING THE BALANCED SCORECARD

SUMMARY
The main objective of this study is to bring up an application model in order to
measure the system performance via Balanced Scorecard for the companies that
apply an Environment Management System.
Organizations in all kinds are increasingly concerned how to achieve and
demonstrate environmental performance as the pressure from interested parties such
as legislators, customers, competitors increases. They do so in the context of related
legislations, the development of economics policies and other measures which
enforce environmental awareness of interested parties.
In this study, firstly ISO 14000 Environment Management System has been
mentioned, the expressions concerning this issue have been given, ISO 14000
Environment Management System standards and the advantages for the
organizations have been explained.
Secondly, the Balanced Scorecard method, which is a goal oriented organizational
performance method, has been explained and the aplication on the Environment
Management System has been studied.
In the practise part, firstly general information of Bosch Buderus Thermotechnology
has been given and its mission and vision have been explained. The method and its
steps for building up the Balanced Scorecard have been defined, first a general
Balanced Scorecard and then a Balanced Environmental Scorecard for measuring the
environmental performance have been constituted and suggested to the company.
At the end, the calculation method has been explained, issues like budget integration,
system follow-up and system update have been mentioned.
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1. GĐRĐŞ
Günümüzde, tüm dünyada artan çevre sorunları, gitgide önem kazanmakta ve tüm
ulusları etkilemektedir. Đnsan-doğa dengesinin bozulmasına yol açan ve hızla
büyüyen çevre kirliliğinin nedeni, 19. yüzyılda başlayan ve hızla gelişen
endüstrileşme, şehirleşme ve hayat standardının yükselmesi gibi olgulardır. Gerek
19. yüzyılda endüstrileşme yolunda hızlı adım adan ülkelerde, gerekse günümüzün
gelişmekte olan ülkelerinde, “önce kalkınma, sonra çevre” anlayışı hakim olmuştur
ve olmaktadır. Bunun sonucu olarak, kalkınma atılımları yapılırken, sınırlı doğal
kaynaklar bilinçsizce tüketilmiş ve ortaya çıkan çevre sorunları gerektiği kadar
önemsenmemiştir.
Kaynakların hızla tükenmeye başlaması ve çevreye verilen zararın göz ardı
edilemeyecek boyutlara erişmesi sonucu, yapılan yanlışın farkına varılmıştır.
Kirliliğin

artan

boyutu,

kamuoyunun

tepkisini

çevre

sorunları

üzerinde

yoğunlaştırmıştır. Kirlenmenin yayılma özelliği ve kaynakların ortak kullanım
zorunluluğu, ulusları birlikte önlem almaya zorlamıştır. Sürekli ve dengeli
kalkınmanın etkin çevre politikalarına bağlı olduğu görüşü ise, konu hakkında uluslar
arasındaki dayanışmayı artırmıştır. Bu nedenle çevre konusu, giderek küresel bir
boyut kazanmıştır.
Son yıllarda, gerek kamu, gerekse özel sektörde, geliştirilmiş çevre yönetim
uygulamalarına gittikçe artan bir ilgi söz konusudur. Kaynak kullanımının, atıkların
uzaklaştırılmasının, su ve toprak kirliliğinin gelecek nesilleri tehdit ettiğinin farkına
varılması ile birlikte, kuruluşlar iş dünyasında ayakta kalabilmek için gittikçe artan
bir tempo ile çevre boyutunu, iş stratejilerine ve uzun vadeli planlarına almak
zorunda kalmışlardır.
Đşletmeler açısından gelinen bu nokta, çevre faktörünün ve çevresel unsurların etkin
kullanımını ön plana çıkarmıştır. Böyle bir ortamda, çevre konusunda yürütülecek
önleyici faaliyetlerin bir sistem dahilinde ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu
konudaki geliştirilen yönetim sistemi standartları, şirketler tarafından ilgiyle
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karşılanmakta ve bu standartları esas alan Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kuran şirket
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Uluslararası platformda büyük bir geçerlilik kazanan
ISO 14000 serisi standartları, bu kapsamda geliştirilen ÇYS standartlarından
birisidir.
Çevre Yönetim Sistemlerinin, kuruluşlara kazandırdığı avantaj, sadece “çevre dostu”
olmakla kalmayıp, bunun yanı sıra mevcut yapıda aksayan birimleri ortaya çıkarma
imkanı vermekte, kaynak kullanımındaki hataların, atık oranlarının, operasyon
hatalarının ve bunların ortaya çıkardığı maliyetlerin minimize edilmesi ile birlikte,
işletmelerin kar düzeyinde de bir artış sağlamaktadır. Sonuç olarak, ISO 14000 ÇYS
uygulamaları sonucunda, sadece ‘temiz üretim’ yapılmakta olmayıp, firmaların genel
performanslarında (karlılık, verimlilik, maliyetler, yatırımın geri dönüş oranı, pazar
payı vs.) iyileşme görülmektedir. Bu yüzden, uygulamadan optimum sonucun elde
edilmesi amacıyla, firmaların ÇYS performanslarının ölçülmesi gerekmektedir.
Bu çalışma ile, ısıtma sektöründe Avrupa’da lider konumda bulunan, merkezi
Almanya’da olan “Bosch Buderus Termoteknik (BBT)” firmasının ISO 14000 ÇYS
performansının ölçülmesi için, firmaya bir uygulama modeli önerilmiştir. Önerilen
modelde, ÇYS performansının ölçülmesi için “Dengelenmiş Skor Kartı (Balanced
Scorecard)” metodundan yararlanılmış, uygulama modeli adımları firmanın “Sürekli
Gelişim ve Eğitim” ve “Çevre Kalite” departmanları yetkilileri ile yapılan kişisel
görüşmelerle oluşturulmuş ve ortak çalışma sonucu şekillendirilmiştir.
Bosch

Buderus

Termoteknik

firmasının

ISO 14000

ÇYS

performansının

ölçülmesinde dengelenmiş skor kartı metodunun kullanılmasındaki sebeplerden en
önemlisi, firmanın mevcut ÇYS performans değerlendirme sistemindeki hedeflerin,
sadece sayısal değerlere (atık oranı yüzdesi, kaynak kullanım yüzdesi gibi)
dayanmakta olması, sayısal olmayan (marka imajı vs.) faktörlere yer verilmemiş
olması idi. Bir başka sebep ise, firmanın çevre hedefleri belirlenirken, kuruluş hedef
ve stratejilerinin her zaman göz önünde bulundurulmayıp, sadece sorumlu departman
hedefleri olarak ele alınıyor olması ve bunun sonucunda yaşanan, bütçe entegrasyonu
vs. gibi sorunlar idi.
Kısaca “şirket stratejilerini eyleme dönüştürmenin yöntemi” olarak ele alınabilecek
olan dengelenmiş skor kartı ile, Bosch Buderus Termoteknik firmasının çevre
hedeflerinin, şirket stratejileri ile uyumlu bir hale getirilmesi amaçlanmış, böylece
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kuruluş misyon ve vizyonunu gerçekleştirmenin, üst düzey yönetimden çevre
sorumlusuna kadar herkesin günlük işi haline getirilmesi hedeflenmiştir.
Çalışmanın teorik bölümünde, önce ISO 14000 ÇYS incelenmiş, özellikle
kuruluşlara sağladığı yararlar üzerinde durulmuştur. Daha sonra, dengelenmiş skor
kartı metodu ayrıntılı olarak ele alınmış, diğer performans ölçüm sistemlerinden
farklarından bahsedilmiş, firmalara sağladığı avantajları hakkında bilgi verilmiştir.
Bir sonraki adım olarak, dengelenmiş skor kartı metodunun, ISO 14000 ÇYS’ye
nasıl uygulanacağı anlatılmıştır.
Çalışmanın uygulama bölümünde ise, öncelikle Bosch Buderus Termoteknik firması
hakkında genel bilgiler verilmiş, kuruluşun misyon ve vizyonundan bahsedilmiştir.
Daha sonra, uygulama modeli önerisi oluşturma kısmına geçilerek, kuruluşun önce
genel bir “önerilen” dengelenmiş skor kartı ve bundan sonra da çevre hedefleri göz
önünde bulundurularak, yine bir “önerilen” ISO 14000 ÇYS dengelenmiş skor kartı
(Dengelenmiş çevre skor kartı) oluşturulmuştur. Buna ek olarak, dengelenmiş skor
kartının hesaplama metodu incelenmiş, son olarak da bütçe entegrasyonu, sistemin
takibi ve güncellenmesi gibi konulara yer verilmiştir.
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2. ISO 14000 ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMĐ
Bu bölümde, ISO 14000 ÇYS hakkındaki temel kavramlar, tarihsel gelişim de göz
önünde bulundurularak incelenmiştir. ISO 14000 ÇYS’nin amaçları, kuruluşlara
sağladığı yararlar, uygulamadaki etkenler ve aksayan yönler irdelenerek, çevre
politikası ve vizyon tanımlama konularında bilgiler verilmiştir.
2.1. ISO 14000 ÇYS’ ye Đlişkin Temel Konular ve Kavramlar
2.1.1. Çevre Đle Đlgili Genel Kavramlar
Çevre

kavramı,

ISO

14000

Çevre

Yönetimi

Standartları

serisinde

“Bir

organizasyonun tüm faaliyetlerinin içinde gerçekleştiği hava, su, toprak, doğal
kaynaklar, flora, fauna, toplum gibi faktörleri ve bunlar arasındaki ilişkileri de içine
alan ve genişleyebilen bir mahal/sistem” şeklinde tanımlanmıştır.
Çevre yönetimi de aynı standartlar serisinde “Bir kuruluşun, planlamayı da içine alan
genel yönetim görevinin; çevre politika ve hedeflerini geliştiren, gerçekleştiren,
uygulayan ve muhafaza eden boyutlarıdır” biçiminde ele alınmıştır [1, 2].
Çevre yönetimi, sadece kaynak kullanımı ve çevrenin kirletilmemesi olarak
düşünülmemelidir. Çevre yönetimi aynı zamanda, piyasa ile iyi ilişkiler kurmak,
müşteri gözünde olumlu işletme imajına sahip olmak, haksız rekabete girişmemek,
çevrenin ya da toplumun sosyo-ekonomik imarına katılmak demektir [3].
Firmaların çevresel meseleleri, genellikle aşağıdaki konular etrafında toplanır:
• Hammaddelerin kazanımı ve yararlı bir şekilde kullanımı,
• Ürün ve hizmet proseslerinin yaratılması,
• Malzeme ve mamul üretimi,
• Hizmetin tedarik edilmesi,
• Ürün/hizmetlerin kullanımı, dağıtımı, bakımı ve tekrardan kullanılmaları,
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• Atık yönetimi (Proseslerin iyileştirilmesi, kullanılmış hammaddeleri yeniden
işleme, elden çıkarma).
Eğer bu faaliyetler devamlı kontrol altında tutulmaz ise, firmanın ürün/hizmetlerinin
çevresel etkisi zarar verici olacaktır. Bir firmanın çevresel etkisi, “ürün ve hizmetleri
sonucu ortaya çıkan, çevredeki olumlu ve olumsuz herhangi bir değişiklik” olarak
tanımlanmaktadır. Yukarıda sayılan çevresel meseleler ile ilgili olarak ortaya çıkan
ve kontrol altına alınması gereken etkiler şunlardır:
• Havaya yapılan emisyonlar,
• Su deşarjı,
• Zararlı ve zararsız atıklar,
• Toprağa yapılan diğer etkiler,
• Kaynakların kullanımı,
• Estetik özellik taşıyan etkiler [4].
2.1.2. ÇYS Tanımı, Amaçları
ÇYS’nin tanımı, TSE’nin çıkarmış olduğu TS-ISO14001 standardında, şu şekilde
verilmiştir:
“Çevre Yönetim Sistemi, genel yönetim sisteminin kuruluş yapısını, planlama
faaliyetlerini, yükümlülüklerini, usul ve işlemlerini, çevre politikasının geliştirilmesi,
uygulanması, gerçekleştirilmesi, gözden geçirilmesi ve idamesi (sürdürmesi) için
gerekli kaynakları da içine alan parçasıdır.”
ÇYS ‘Çevre risk ve fırsatlarının daha sistematik ve verimli biçimde yönetilmesi’
olarak da tanımlanabilir. Bu tanımla birlikte, çevre boyutu, çevre riski ve çevre
fırsatlarının da neler olduğunun bilinmesi gerekir:
Çevre boyutu, “Çevrede kısmen veya tamamen, kuruluşun faaliyet, ürün ve
hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan yararlı ya da zararlı her türlü değişiklik” olarak
tanımlanmaktadır.
Çevre riski ise, ‘Kirletici özelliği bulunan ürün, çalışanların ve halkın hastalanması
veya yaralanmasına, ya da kirlilik yaratmasından ötürü, dış pazarlarda kabul
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görmemesiyle kuruluşun ulusal ve uluslararası pazarlarda saygınlık kaybetmesine
neden olması’ şeklinde ifade edilmektedir.
Çevre fırsatları da, “Kirliliği azaltarak veya atıkları geri çevirmek suretiyle enerji ve
kaynak tüketiminin azaltılması yoluyla üretim maliyetlerinin düşürülmesi ya da
ürünün çevreye duyarlı şartları öne süren pazarlara satışı” şeklinde tanımlanmaktadır
[3].
ÇYS’nin en önemli amacı, kuruluşta sürekli gelişim felsefesinin kurulmasıdır.
Hedeflerin oluşturulması, planların yapılması, sistemin denetlenmesi, yönetim
sonuçlarının gözden geçirilmesi ve gereken düzeltici ve önleyici faaliyetlerin
alınması, sürekli bir gelişimin sağlanması içindir.
Buradaki sürekli gelişim, kuruluşun çevre politikalarına, amaç ve hedeflerine uygun
olarak, her alandaki çevre icraatlarının başarıya ulaşması amacı ile, çevre yönetim
sisteminin sürekli olarak geliştirilmesidir [5].
ÇYS’nin diğer amaçları ise:
• Organizasyon ile ilgili çevre boyut, etki ve risklerinin belirlenmesi ve kontrolü,
• Çevre ile ilgili fırsatların belirlenmesi,
• Tutarlı bir çevre politikası ve çevre yönetimi için temel oluşturulması,
• Đlgili çevre yönetmelik şartlarının belirlenmesi,
• Önceliklerin oluşturulması, hedeflerin belirlenmesi ve bunlara ulaşmak için
çalışılması,
• Çevresel performansın izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
• Rekabet gücü ve verimliliğin artması,
• Atık oranlarının, kaynak kullanımının, çevreye yönelik risk ve zararların, çevre
kirlenmesinin en aza indirilmesi,
• Bunların sonucunda, daha temiz bir ortam, daha temiz ve yaşanabilir çevre ve
dünyanın oluşturulması olarak sayılabilir [3].

6

2.2. Kuruluşlarda ÇYS Kurulmasını Zorlayıcı/Teşvik Edici Faktörler
Çevre kirliliğinin önlenmesi son yıllarda önem kazandıkça, kuruluşlar da bu yönde
adımlar atmaya başlamışlardır. Kuruluşların ÇYS kurmalarını teşvik eden
faktörlerden bazıları, aşağıdaki şekilde özetlenebilir [5].
2.2.1. Dış Faktörler
• Yeşilci hareketlere cevap verebilme ihtiyacı,
• Çevrede yaşayan halk, yerel yönetim veya diğer kuruluşlardan emisyon, koku,
gürültü gibi konularda alınan şikayetler,
• Proses ve işletme ruhsatı ile ilgili ihtiyaçlar,
• Yerel veya endüstriyel iyileştirme çalışmalarına destek olma ihtiyacı,
• Emisyon limiti vs. konularla ilgili olarak

yürürlükte bulunan şartların

sağlanamaması,
• Atık su veya katı atık uzaklaştırılması konularında yaşanan zorluklar ve yüksek
maliyetler,
• Çevresel performansın belgelenmesi konusunda müşterilerden gelen baskılar,
• Daha makul değerlerle sigortalanma imkanı,
• Yatırımların çevre dostu faaliyetlere yönelmesi,
• Geçmişte gerçekleşen veya hala devam eden faaliyetler sonucu oluşan kirliliklerin
temizlenmesi konusunda yayınlanacak muhtemel kanuni zorunluluklar,
• Tanımlanmış muhtemel engellemeler.
2.2.2. Đç Faktörler
• Yeşil imaj sayesinde pazar payının artırılması avantajı,
• Rakiplerin yeşil imajları nedeniyle pazarlama faaliyetlerinin tehdit altında olması,
• Finansal performansın artması. Performans artışını sağlayan bazı faktörler:
- Proses verimliliğinin artması,
- Daha iyi kaynak kullanımı,
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- Daha düşük su ve atık su maliyetleri,
- Katı atık miktarının ve uzaklaştırılma maliyetinin düşürülmesi.
• Kuruluş hissedarlarının, yönetimin çevresel performansının iyileştirilmesi ve
sorumluluk alınması konusundaki talepleri.
2.3.

Çevre-Karlılık-Rekabet-Verimlilik

Đlişkisi

ve

ÇYS’nin

Kuruluşlara

Sağladığı Yararlar
Bir kuruluş, çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesi, insan sağlığının kendi
faaliyet, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanması muhtemel etkilerden korunması için,
etkin bir ÇYS’ yi uygulamaya koymalıdır [8].
Bir firmada, güçlü bir çevre yönetiminin oluşturulmasında en büyük engel, maliyet
unsuru olmaktadır. Çevresel meseleler ile ilgili olan her harcama, firma yöneticileri
tarafından karlılığı azaltıcı bir etken olarak görülebilmektedir. Diğer taraftan, yapılan
araştırmalar, endüstriyel firmaların kendi bünyelerinde bütünleştirilmiş birer çevre
politikası oluşturmaları ve kendi ihtiyaçlarına uygun bir ÇYS kurmaları durumunda,
uzun dönemde karlılıklarında, verimliliklerinde ve pazar paylarında iyileşmeler
olacağı sonucunu ortaya koymuşlardır. Güçlü bir ÇYS’nin uygulanması ve çevre
etkilerini minimuma indiren teknolojilerin kullanılması, iyileşmiş bir çevre
performansı oluşturmaktadır. Bu iyileşmiş çevre performansı sayesinde, pazar
payının artması, çevre dostu olarak üretilen ürünlerin katkı marjlarının artması
sonucu elde edilecek pazar kazançlarının yanında, çevreyi kirletmekten dolayı
verilecek cezalardan kaçınılması, oluşan riskli durumları düzeltmek için yönetimin
zamanından ve parasından tasarruf sağlanması, kaynak ve enerji kullanımının
etkinleşmesi ve üretkenliğin artması sonucunda elde edilecek maliyet tasarrufları
kanalıyla firmanın karlılığında iyileşmeler olacağı konusunda bulgular elde edilmiştir
[4].
Firmalar, ürün veya hizmetlerini çevre dostu olacak şekilde ürettikleri ve sundukları
zaman, özellikle karlılık açısından pek çok yarar elde edeceklerdir. Kirliliği önlemek
firma maliyetlerini aşağıya çekecek, her türlü kaynak ve kullanılan hammadde ve
malzemeden tasarruf sağlanabilecek, firmanın çevre dostu olarak tanıtılan ürünlerle
imajının artmasıyla satışlar artacak ve böylelikle karlılık göstergesinde iyileşmeler
olacaktır.
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ÇYS’nin kuruluşlara sağladığı yararlar, maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir [2,
3, 9, 10]:
• Operasyonların daha şeffaf ve etkin hale getirilmesi – bunun sonucunda
maliyetlerin düşmesi,
• Kaynakların daha iyi kullanımı, verimliliğin artması,
• Müşterilerin çevreye yönelik beklentilerinin karşılanması,
• Personelin çevre bilincinin gelişmesi,
• Đyi bir kamu – halkla ilişkiler düzeyinin korunması,
• Firma imaj, itibar, pazar payı ve rekabet gücünün artırılması,
• Yatırımcıların

kıstaslarına

uygunluk

sağlanması

ve

sermaye

temininin

kolaylaştırılması,
• Makul bir bedelle sigortalanma imkanının temini,
• Satıcıların belgelendirilmesinde koşulan şartların sağlanması,
• Maliyetlerin kontrolü,
• Sorumluluğun sınırlandırılması,
• Gerekli dikkat ve özenin gösterildiğinin ortaya konması,
• Girdi ve enerji tasarrufu,
• Yer seçiminin ve gerekli izinlerin alınmasının kolaylaştırılması,
• Teknoloji geliştirme ve aktarma imkanının kazanılması,
• Sanayi-hükümet ilişkilerinin geliştirilmesi,
• Çevreyle ilgili konularda başarı derecesinin artırılması ve çevrenin genel
durumunun iyileştirilmesi.
ÇYS ile kuruluş, verimlilik, kalite, maliyet ve çevre arasındaki dengeyi
kurabilecektir.
Örneğin Alman Repafill GmbH firması, tekrar kullanılabilen ambalaj kutuları
kullanarak yıllık ambalaj malzemesi harcamasını %27,8 oranında azaltmış,
‘Obermurtaler Brauereigenossenschaft (Bira fabrikaları kooperatifi) 2002 çevre
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raporunda, 1995-2001 yılları arasında alınan çevre önlemleri sayesinde toplam
800.000 Euro tasarrufta bulunulduğunu beyan etmiştir [9].
Başka bir örnek olarak, 3M firması alınabilir. Firma, havaya ve suya olan atık
miktarını %50 oranında azaltarak, maliyetlerini de %50 oranında aşağıya çekmiştir
[4].
2003 yılında, Avusturya’daki ‘www.umweltmanagement.at’ Internet sayfasında,
Viyana Teknik Üniversitesi, Lulea (Đsveç) Teknik Üniversitesi ve Avusturya Çevre
ve Ekonomi Bakanlığı tarafından ortak olarak yürütülmüş olan ”Avusturya’da
ISO14000 ÇYS uygulamasını yeni kuran ve sürdüren endüstriyel işletmelerin
tecrübeleri” konulu araştırmada, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
• ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri, maliyet açısından, kendilerini ortalama 2
seneden az bir süre içinde amorti etmektedir.
• ISO 14000 ÇYS’nin firmalarda uygulanması, hem müşteri beklentileri açısından,
hem de firma imajı açısından gözle görülür biçimde faydalı olmaktadır [9].
2.4. ISO 14000 ÇYS Standartları
ISO’nun Çevre Yönetim Standartları, çevre yönetim sistemleri, çevresel denetim,
çevresel performansın değerlendirilmesi ve ürün standartlarının çevresel yönünü
içeren ve kullanılması zorunlu olmayan bir dizi rehber dokümandır. Yönetim
üzerinde yoğunlaşılması, bu standartları performans standartlarından farklı kılar.
ÇYS standartları, organizasyonlara hedefleri ve amaçları doğrultusunda kendi
politikalarının

oluşturulmasında,

yönetim

kontrollerinde

ve

organizasyonun

yapılanmasında yardımcı olur. ÇYS standartları çevresel uygunluk için zorunluluklar
koymadığı gibi, kirlilik önlenmesi amacıyla sınır değerler de empoze etmez. Çevre
yönetim sistemleri, çevre kanunlarına ve kirliliğin önlenmesi süreçlerine uyumlu
olarak çevre politikaları oluşturulmasını amaçlar.
ISO 14000 standardı, belirli çevre politika ve hedeflerine ulaşmak amacıyla
belirlenmiş olan çevre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve
yürütülmesi için gerekli şartları kapsar. Sadece tescil sertifika ve/veya öz beyan
amacıyla başvurulan ve objektif ölçüler içinde denetlenmesi mümkün olan şartları
içerir. Bu standart, kendi üst yönetimine ve/veya diğer kuruluşlara, belirlenip beyan
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edilmiş bir çevre politikasına uyulduğunu göstermek isteyen her kuruluşta
uygulanabilir [5, 12].
Firmaların çevre politikaları ve faaliyetlerinin çevre ile ilgili misyon ve hedefleriyle
uyumlu olduğunu güvence altına aldığı ISO 14000 ÇYS standartları, 21 standarttan
oluşmakta ve bu standartlar 6 bölüm halinde incelenmektedir [4, 11]:
1. ISO 14001 ve ISO 14004 – ÇYS Standartları: ISO 14001 standardı geneldir ve
geri kalan diğer şartnamelere bir temel teşkil etmektedir. Etkin bir çevre yönetimi
için temel ve minimum hazırlıkları belirler. Belgeleme, kayıt ve öz-bildirim olmak
üzere başlıca üç amaç için kullanılmaktadır.
ISO 14004 ise çevre ile ilgili konularda rehber doküman niteliği taşımaktadır.
Örnekler, tanımlar, çevresel yönetim sistemlerini tasarlamak ve uygulamak için yol
gösterici çizgileri belirlemektedir. Etkin bir ÇYS için bu rehber dokümanı kullanmak
iradi olsa bile, oldukça önemlidir.
2. ISO 14010–14015 – Çevresel Denetim: Firmalara çevresel denetim amacıyla
rehberlik eden standartlardır. ÇYS’nin gerekli spesifikasyonlara uyumunu sağlayıp
sağlamadığının kontrolünü yapar. Çevresel denetim firma içerisinden ya da ayrı bir
üçüncü grup/şahıs tarafından yapılabilmektedir.
3. ISO 14020-14024 – Çevresel Sınıflandırma: Bu standartlar, firmaların çevreyle
ilgili iddiaların öz beyanı, pazarlama ve tanıtım faaliyetleriyle ilgilidir.
4. ISO 14031 – Çevresel Performans Değerlendirilmesi: Standardın adından da
anlaşılacağı üzere, uygulanan ÇYS’nin başarısının derecesini değerlendirmek üzere
hazırlanan standartlardır. Bu kavram, belgelenmenin bir parçası olarak çevresel
performansta

periyodik

iyileşmeleri

de

öngörür.

Çevresel

performans

değerlendirmesi; yönetim sistemi, operasyonel sistem ve çevre durumu olmak üzere
üç ana alanda yapılabilmektedir [4, 13].
5. ISO 14041-14044 – Hayat Boyu Değerlendirme: Firma faaliyetlerinin çevreye
olabilecek etkilerinin kontrolü amacıyla aktiviteleri hayat boyu değerlendirmek,
çevreye olabilecek zararlı etkilerini belirlemek ve bu yönde uygun bir sistem
geliştirmek üzere hazırlanmış standartlardır. ISO 14031 Çevresel Performans
Değerlendirme kılavuzunda hayat boyu değerlendirme, “bir ürün/hizmetin üretimi
için hammadde temini aşamasından ürün/hizmetin kullanımına kadar geçen zaman
içerisinde ortaya çıkabilecek olası çevresel etkilerin analizlerini içeren bir yaklaşım”
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olarak ele alınmaktadır. ISO 14041-14044 standartları, tasarım faaliyeti olan
firmaların özellikle göz önünde bulundurması gereken bir rehber doküman olarak
nitelendirilebilir.
6. ISO 14060 – Ürün Standartlarında Çevresel Esaslar: Ürünlerin çevre veçhelerinin
ürün standartlarına dahil edilmesi ile ilgili rehber dokümandır.
2.5. ÇYS’nin Bileşenleri / Geliştirilmesi
ISO 14000 ÇYS standartlar serisi, sürdürülebilir bir kalkınma sağlanabilmesi ve
çevre dostu ürünler üretilmesi açısından firmalara yardımcı olmak amacıyla
geliştirilmiş standartlardır. Bu standartlar, süreç odaklı olup, çevreyle ilgili herhangi
bir amacı kabul ettirmek amacıyla oluşturulmamıştır ve çevre yönetiminin uygulama
boyutları konusunda firmalara herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Bu
standartlar, firmalar açısından genel olarak dört organizasyonel konuda taahhüt
gerektirmektedir:
• Bir ÇYS uygulamak,
• Firma prosedürlerinin kanunlarla uyumlu olduğunun garanti edilmesi,
• Sürekli iyileşme konusunda fikir birliğine varılması,
• Atık azaltılması konusuna yönelik fikir birliğine varılması.
Yukarıda sayılan konular çerçevesinde uygulanan ISO 14000 standartlar serisi, bir
ÇYS’yi, beş evre halinde tanımlamaya çalışmıştır [4, 5]:
1. Çevre Politikası Oluşturma Evresi: Üst yönetim tarafından belirlenen çevreye
yönelik konulardaki genel uygulama ile ilgili amaçların ve prensiplerin beyan
edilmesi bir firmanın çevre politikasını oluşturmaktadır. Oluşturulan bu çevre
politikası, firmanın ürün/hizmetlerinin güncel ve potansiyel çevresel etkilerini
içermelidir. Ayrıca, organizasyon, çevresel performansının sürekli olarak iyileşeceği
konusunda kararlılık göstermelidir.
2. Planlama Evresi: Kuruluşların bütün amaç ve hedefleri belirlenir, uygulama
yöntemleri geliştirilir. Çevre politikası, çevre boyutları, yasal gerekler, amaç ve
hedefler, çevre yönetim programı göz önünde bulundurulur.
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3. Faaliyet Evresi: Plan uygulanır ve üzerinde anlaşılan önlemler, kuruluşun hedefleri
doğrultusunda alınır. Yapı, sorumluluk, eğitim, haberleşme, çevre yönetim
dokümantasyonu, dokümanların kontrolü, işlem kontrolü ve acil hazırlıklar, bu evre
kapsamına girer.
4. Değerlendirme Evresi: Plan dahilindeki faaliyetler, etkinlik ve yeterlik açısından
kontrol edilip, sonuçlar planla karşılaştırılır. Buradaki ana konular, izleme/ölçme,
uygunsuzluk/düzeltici/önleyici faaliyetler, kayıtlar olmalıdır.
5. Düzeltici Faaliyet Evresi: Belirlenen eksiklikler giderilir, değişen koşullara göre
plan revize edilebilir, prosedürler gerekli olduğu şekilde yeniden yapılandırılır. Üst
kademe yöneticileri tarafından yapılması gerekli olan gözden geçirme:
• Çevre amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusundaki başarı durumunu,
• Bir önceki gözden geçirme bulgularını,
• ÇYS politikasının yeterliliğinin değerlendirilmesini
içermelidir. Bazen bu değerlendirmeler sonucunda veya pay sahiplerinin (müşteriler,
çalışanlar, tedarikçiler, toplum) beklentilerinde meydana gelen değişiklikler
nedeniyle organizasyonel amaç ve hedeflerde değişikliklere gidilebilmektedir.
Yukarıda sayılan beş bileşenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için en başta üst
yönetimin, çevre yönetimi konusunda fikir birliğine varmış olması gerekmektedir.
Diğer başarı faktörleri ise, organizasyonun çeşitli seviyelerinde ve süreçlerinde köklü
değişikliklerin yapılabilmesi, çalışanların bu konulardaki sorumluluklarının açıkça
belirlenmiş olması, belgelendirmenin organizasyonel hedeflerle bütünleşmiş olması
ve gerekli yönetsel, teknik ve finansal kaynakların tedarik edilebilmesi olarak
sayılabilir.
2.6. ISO 14000 ÇYS Standartları’nın Getirebileceği Zorluklar, Uygulamada
Dikkat Edilecek Unsurlar ve Aksayabilecek Yönleri
ISO 14000 ÇYS, işletmeler, toplum ve çevre üzerinde olumlu etkilerinin olması
yanında, aksayabilecek bir takım yanlara da sahiptir. Bunlar, aşağıdaki şekilde
incelenebilir.
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2.6.1. Yönetim Faktörleri
ISO 14000 ÇYS, yalnızca bir yönetim sistemidir ve performans konularını
içermemektedir. Bunun nedeni, ISO 14000’ in yönetimde performans hedef ve
gereklerini yerine getirebilmek için oluşturulmuş, sürece yönelik bir yönetim sistemi
olmaması olarak gösterilmesidir.
ISO 14000 ÇYS standartları, yönetim sistemini içerir. Bunu uygulayan herkesin
yüksek performansa ulaşacağı, çevre sorunlarının üstesinden geleceği ya da çevreye
az zarar veren ürün yaratacağı garantilenemez. Çevre sorunlarının ülkeden ülkeye
farklılık göstermesi, ulaşılması istenen performansı ve şart koşulan gerekleri çok
farklı kılmaktadır. Bu durumda uygulama ve denetimde gerçekçilik ve tarafsızlık
olması gereklidir.
ISO 14000, uluslar arası olarak kabul görebilir, ancak bu standartların amacına
ulaşması anlamına gelmeyebilir. Çevre sorunları, yıllarca bile varlığını aynen hatta
giderek daha da artan bir şekilde sürdürebilir. Yani çevre performansı açısından ISO
14000 ÇYS sihirli bir ilaç olmayacaktır. Sürekli uyumu garantilemek, amaç ve
hedefler geliştirmek, istenen performans düzeyine ulaşmak, sadece işletmenin eline
kalmıştır. Amaç ve hedeflerin, göreceli olarak kolay ulaşılabilir olması, uzun
dönemde işletmenin zararına olacaktır [9].
Bu durum ancak iyi bir eğitim, tarafsız denetçi firmalar ve çevreye, çevre koruma
anlamında duyarlılık, yönetimde standartların gereklerine uymanın yanı sıra
performansa daha fazla önem verilmesi ve sıkı bir denetim gerektirmektedir. Sürecin
çıktıları değil, kendisi değerlendirilmelidir [3].
2.6.2. Standart Đçeriklerinde ve Yaptırımlarında Eşitsizlik
ISO 14000’ in bir amacı da, ülkeler arasında çevre korunması konusundaki
düzensizliğin ve farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır. Buna göre işletmeler bu
yasalardan

haberdar

olmalı,

benimsemeli

ve

uyum

sağlayacak

süreçleri

geliştirmelidir. Fakat bu gerekler yerine getirildiğinde, yine de işletmeler farklı çevre
performansı düzeyinde olabilirler. Bunun nedeni, ülkelerin, bölgelerin, sektörlerin ve
şirketlerin çevre sorunlarının farklılıklar göstermesidir.
Ayrıca, ISO 14000 ÇYS standartları, genel nitelikte ve geniş ifadelerle
hazırlanmıştır. Örneğin, ISO 14000’ in gerekleri arasında çevreye zarar vermeyen
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teknolojilerin kullanımı gibi konular vardır. Fakat bu düzenlemeler gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler açısından farklılıklar taşımaktadır. Çünkü, ileri teknolojiye
sahip işletmeler, eski ve geleneksel teknolojilerini az gelişmiş ülkelere transfer
etmekte, katma değeri yüksek yeni ürünler üretmeye yarayan yeni teknolojilerini
kendileri kullanmaktadırlar. Bu durumda standardın uygulanması konusunda çok
uluslu ve büyük işletmelerin, diğerlerine göre büyük avantajları bulunmaktadır.
ISO 14000 ÇYS, içerik olarak gelişmekte olan ülkeler için henüz lüks olarak
görülmektedir. Düzenlemelerde eşitliğin sağlanması için, ülkelerin yapısı, kalkınma
koşulları ve çevre sorunlarını dikkate alan ulusal planların hazırlanması teşvik
edilmeli, mali yardımlar desteklenmelidir. ISO 14000 ÇYS standartlarının,
uygulamada gönüllü standartlar oldukları belirtilmekte, fakat pazardan kaynaklanan
yaptırımlar nedeniyle özel şirketler belge almak için girişimde bulunmak zorunda
kalmaktadır. Birçok yapısal ve ekonomik sorun ile karşı karşıya olan az gelişmiş
ülkeler içim, bu durumun çevre korunmasının sağlıklı gelişmesi açısından ne kadar
yararlı olduğu tartışılabilir.
2.6.3. Bilgi ve Duyarlılıkta Eşitsizlik
ISO 14000 ÇYS, işletmelerin faaliyet ürün ve hizmetleri ile ilgili çevresel konuları
katalog haline getirmelerini, amaç ve hedefler belirlemelerini ve iş görenleri, işletme
politikası ve yaptıkları işlerin, çevreye potansiyel etkileri konusunda eğitmelerini
öngörür. Bunu yapabilmek, belirli düzeyde çevre bilgisi ve duyarlılık gerektirir. Çok
uluslu şirketler gibi büyük işletmelerin bunu, farklı düzeyde de olsa başarması
mümkündür. Ancak, uluslar arası pazarda sadece ihracatçı konumunda olan küçük ve
orta ölçekli işletmeler (KOBĐ) için bu bir sorun olabilir.
ISO 14000’ in bu tip işletmeler tarafından gerektiği gibi kullanımı ek çaba gerektirir.
Bu da bilgi kaynağına ulaşma maliyeti ve ek eğitim ile kaynak maliyeti anlamına
gelir. Gelişmiş ülkeler, aynı zamanda ileri iletişim ve bilgi teknolojisine sahiptir. Bu
da, çevre konusunda gerekli bilgilere, ihtiyaç duydukları anda ve ihtiyaç duydukları
yerde ulaşabilmelerini sağlar.
2.6.4. Teknolojik Eşitsizlik
ISO 14000’ in amaçları arasında, temiz teknolojilerin (örneğin hava ve suların
kirlenmesine yol açmayan teknolojiler, çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan boya
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ve katkı maddeleri, doğada eriyebilen ve tekrar yenilenebilen ambalajlar gibi)
kullanılarak çevreye en az zararın verilmesi önem kazanmaktadır. Fakat daha önce
de belirtildiği gibi, temiz ve yüksek teknolojileri gelişmiş ülkelerin kullanması ve
uzmanlaşma adına, eski, mamul hayat eğrisinde olgunluk ve düşme evresine gelmiş
ürünlerin üretilebileceği eski teknolojiler ise, lisans ile az gelişmiş veya gelişmekte
olan ülkelere transfer edilmektedirler.
Denetimde de gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin işletmeleri arasında aynı
düzeyde standartların aranması, haksız rekabete yol açabilmektedir. Bu sebeple çevre
yönetim sistemlerinin standartlara uygunluğunun denetlenmesi sırasında ülkelerin
içinde bulundukları teknoloji düzeyleri de göz önüne alınmalıdır.
2.6.5. Düzeltme ve Uyum Masrafları
Özel kimyasal maddeler ve bazı diğer girdiler, bazen sadece yurtdışından satın
almayı zorunlu hale getirmektedir. Bu durumda işletmeler için yeni tedarikçi bulma
masrafları ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar büyük işletmeler için çok büyük sorun
yaratmamakla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmeler için oldukça zor
olabilmektedir.
2.6.6. Belgelendirme Birimlerinin Azlığı
Gelişmekte olan ülkelerin diğer bir sorunu, belgelendirme kuruluşlarının az oluşudur.
Bu kuruluşları kurmanın maliyeti çok yüksektir. Yeterli birimler kurmak, denetleme
sisteminin kurulmasına kaynak ayırmayı, denetlemeyi yapacak olan teknik eleman ve
bilginin var olması ve test laboratuarlarının yeterli olması gerekliliği, yapılacak
belgelendirmenin ithalatçı ülke ve hedef pazarlardaki tüketiciler tarafından da kabul
görmesi gibi gereklerin yerine getirilmesi ile mümkün olabilmektedir.
2.7. Kuruluşlarda Çevre Politikası Đçeriği, Vizyon ve Politika Tanımlanması
Her işletme, çevresel meseleleri ile ilgili olarak yapılandıracağı ÇYS için kendi çevre
politikasını tanımlamalı ve belgelemelidir. Bir çevre politikası,
• Firmanın faaliyetleri, ürünleri, hizmetleri ve bunların çevresel etkileri ile ilgilidir,
• Firmanın her kademesinde duyulmuş ve anlaşılmış olması gereklidir,
• Kamuya açık olmalıdır,
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• Firmanın çevresel performansının sürekli iyileşeceği konusunda kararlılık
göstermelidir,
• Çevre ile ilgili amaçları tespit etmiş ve yayınlanmış olmalıdır,
• Söz konusu ÇYS’nin kuruluşun hangi faaliyetlerini kapsadığı belirtilmelidir,
• Çevre ile ilgili amaçların kamuya nasıl duyurulacağı ve belgelerin nasıl elde
edileceği belirtilmelidir.
Firmalar, çevre kalitesinin muhafazasına ve geliştirilmesine, ürün ve hizmetlerinin
insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratmayacak şekilde kontrol edilmesine yönelik
güçlü bir ÇYS oluşturmalıdır [4].
Çevre politikası, başlangıç mahiyetinde ön gözden geçirmede elde edilen bulgular ve
sonuçlara göre geliştirilir. Kuruluşun çevre performansı yayınlanan çevre politikasına
göre değerlendirilir. Çevre politikası, ele alınacak çevresel bölgeleri açıkça
belirlemeli ve faaliyet, ürün ve hizmetlerine uygun olmalıdır. Yatırımlar gibi geniş
konular yanında, atık azaltımı gibi çok spesifik konuları da faaliyetlerin cinsine
uygun olarak belirtmelidir. Çevre politikası, işçi sağlığı, iş güvenliği gibi konuları da
içerebilir.
Genel olarak çevre politikası, şu konuları içinde barındırabilir:
1. Genel Đlkeler:
• Çevre sorumluluklarının sınırlarının belirlenmesi,
• En azından yasalara uygunluğunun güvence edilmesi,
• Yasaların eksik olduğu durumlarda standartların çıkarılması için işbirliğinin
sağlanması,
• Çevre durumunun bütünüyle kontrolü için yeni yöntemlerin geliştirilmesi,
• Ürünün hayat boyu çevre etkilerinin düşünülmesi,
• Sürdürülebilir kalkınmanın başarısı için çalışılması,
• ÇYS’nin geliştirilmesi ve uygulanması için taahhütlerde bulunulması,
• Çevre Yönetimi için yeterli kaynak sağlanması,
2. Strateji ve Planlama,
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3. Spesifik Politika Hedefleri,
4. Uygunluk,
5. Ürünler,
6. Eğitim ve Haberleşme,
7. Đşçilerin Korunması [3].
Kuruluşun çevresel taahhüdünün kapsamlı bir vizyon belirlemesinin kilit noktası,
paydaşların görüşleri, algılamaları ve ihtiyaçlarını içermesidir. Başlangıç gözden
geçirme sonuçlarını kullanarak, kuruluşun atfettiği yol gösterici ilke ve değerleri
belirlemek için bunu yerine getirmek kolaydır. Paydaşlarla kuvvetli bir iletişim,
onların ilgi ve algılamalarını belirlemesine yardımcı olur.
Üst yönetim, çevresel taahhüt ve değerlerini dokümante etmiş bir politika olarak
sisteme bağlanmalıdır. Yönetim, daha sonra bu politikanın ilgili paydaşlara açık hale
getirmeli ve politikanın onlar tarafından anlaşılmasını sağlamalıdır.
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3. PERFORMANS YÖNETĐMĐ - DENGELENMĐŞ SKOR KARTI METODU
Bu bölümde, hedeflerle performans yönetimi konusuna değinilmiş ve önemli
uygulamalarından ‘Dengelenmiş Skor Kartı’ yöntemi ele alınmış, analiz edilmiş ve
bu yöntemin ÇYS’ye entegre edilmesi, ÇYS performansını ölçmede nasıl
kullanılabileceği konularında bilgiler verilmiştir.
3.1. Hedeflerle Performans Yönetimi ve Genel Tanımlar
Günümüzde kuruluşlar, artan rekabet şartları, değişen iş ortamı ve globalleşen dünya
ile, değişime ayak uydurmada çabuk karar vermek, yeniden yapılanmak, gerekli
olduğunda kısa ve uzun dönemli stratejilerini değiştirmek, bunları düzenli olarak
gözlemlemek ve bu kontrol ve gözlemlerden elde edilen bilgiler ışığında hareket
etmek gerekliliği ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu yeni ortam, organizasyonların
kurumsal performanslarını gözlemlemelerini ve kontrol etmelerini, stratejilerini ve
hatta gerektiğinde misyonlarını yeniden formüle etme, uygulama ve değerlendirme
zorunluluğunu

getirmiştir.

Bu

nedenlerden

dolayı

performans

yönetimi

organizasyonlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır [14].
Ortamın gereklerine cevap veremeyen işletmelerin pazardaki konumları tartışılır
duruma gelecektir. Đşletmelerin içinde bulunduğu rekabetçi ortamı şekillendiren ve
rekabetçi ortama yön veren özellikler şunlardır :
• Global boyutta rekabet,
• Üretim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler,
• Đletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler,
• Müşteriye odaklanma,
• Yeni yönetim anlayışları ve
• Sosyal, politik ve kültürel değişiklikler [22].
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Konuyla ilgili tanımlara, aşağıdaki şekilde değinmek mümkündür:
• Hedefler: Hedefler, organizasyonların, fonksiyonların, bölümlerin, takımların veya
bireylerin başarmayı bekledikleri şeylerdir [18].
• Organizasyon: En genel anlamı ile, belirli ve bilinen bir hedefe/hedeflere ulaşmak
için bir araya gelmiş insanlar topluluğudur. Organizasyon, belirli bir hedefe odaklı
kurulmuş, sosyal bir varlıktır.
• Misyon:

Bir

organizasyonun

varlık

sebebi

olarak

adlandırılabilir

ve

organizasyonun en önde gelen hedefidir. Misyon, bir organizasyonun operasyon ve iş
ufkunu belirten, varlık sebebini söyleyen ve benzeri diğer organizasyonlardan ayıran
‘kısa cümle’ dir [14].
• Vizyon: Organizasyon üyelerinin, organizasyonun nasıl çalışması ile ilgili
düşünceleri, hayal ettikleri imaj veya her şey yolunda giderken bunun dışarıdan nasıl
görünmesi gerektiği ile ilgili tanımlamalar bütünüdür. Vizyon, bir organizasyonun
“Biz ne olmak istiyoruz” sorusuna vereceği cevaptır.
• Değerler: Bir organizasyonun değerleri “misyonumuza ulaşmak için çaba sarf
ederken, bizim için neler önemlidir?” sorusunun cevabıdır. Değerler, bir
organizasyonun kültürü olarak da tanımlanabilir.
• Strateji: Strateji, belirli bir amaca ulaşmak için belirlenip uygulanan faaliyetlerdir.
Şirket stratejisi, işletmenin rakipleri arasında üstün bir duruma gelmesini sağlayan bir
yol haritasıdır. Bir strateji, hissedar ve müşterilerin öncelikli beklentilerini
yansıtmalı, yol gösterici olmalı, ayrıca açık ve hedeflere dönüştürülebilir olmalıdır.
Hedeflerle Yönetim: Hedeflerle yönetim, şirketin ihtiyaçları olan kar etmek ve
büyümek hedefleri ile, yöneticilerin ihtiyacı olan kendilerini tatmin etmek ve
geliştirmek arayışlarını entegre etmeye çalışan dinamik bir sistemdir. Hedeflerle
yönetim, arz ve talebe dayalı bir yönetim stilidir. Hedeflerle yönetimde çalışanlar,
kendi kişisel hedeflerinin kendi işleri için oluşturulmasına ve performanslarını
değerlendirirken kullanılacak ölçütlerin belirlenmesine yardımcı olarak ve geri
bildirimlerin bu ilerleyişte alınmasını sağlayarak yönetime katılırlar. Hedeflerle
yönetim, tüm çalışanların dahil olduğu bir yönetim modelidir; yöneticilerin yetki ve
sorumluluklarını güçlendiren, ekip çalışmasını sağlayan, çalışanın hedefleri ile
işletmenin hedeflerini bağdaştırmaya çalışan bir araçtır [14].
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Hedeflerle yönetim sisteminde, çalışanlar için değerlendirme periyodu içinde
ulaşılması gerekli, genellikle ölçülebilir hedefler oluşturulur. Bu hedefler çalışanın
yaptığı işlev ve şirketin hedefleri ile doğrudan bağlantılıdır ve hem çalışan hem de
yöneticisi, çalışandan bekleneni kesin olarak bilir.
Değerlendirme periyodunun sonunda ulaşılan sonuçlar, ilk başta konulan hedeflerle
karşılaştırılır ve çalışan hedeflere ulaşma derecesine göre değerlendirilir. Bu
yöntemde, çalışanlar kendi hedefleri ile değerlendirilir [45].
Hedeflerle

Performans

yönetim

sistemleri,

birey

ve

işletme

hedeflerini

bütünleştirerek, çalışanları işe odaklama, değerleme, eğitme ve firmanın başarısını
geliştirme amacı güden bir sistemdir. Hedeflere göre yönetim sisteminde, ast ve üst
bir araya gelerek ulaşılacak hedefler ve sonuçlar hakkında beraber karar alırlar.
Hangi hedeflerin ve sonuçların gerçekleştirileceğine karar verilmesine imkan
tanıdığından, aynı zamanda bir planlama ve kontrol aracıdır.
Yaklaşımın temel noktası, her bir çalışanın ve her bir yöneticinin performansını
gelecekte yapacağı işe yönelik olarak geliştirmek ve hazırlamaktır [46].
Performans değerleme sonucunda amaçlara ne kadar yaklaşılıp yaklaşılmadığı
belirlenmiş olur. Hedef, hangi işin, hangi tarihe kadar, hangi miktarda, hangi
kalitede, hangi kaynaklarla bitirileceği ve değerlendirme biriminin ne olduğunun
saptanmasıdır.
Hedeflerle yönetim programları genel olarak beş ana alanda odaklanır ve bu beş ana
odak noktasındaki sorunlara çözüm üretme beklentisi taşır. Bu beş ana alan aşağıdaki
şekilde belirtilmiştir:
• Hedefleri geliştirme aşamasında katılımcılar arasında koordinasyonu sağlamak,
• Hedeflerin özelleştirilmesini sağlamak,
• Amaçların önceliklerini belirlemek,
• Vizyona uygun planlama yapmak,
• Hedeflerle ilgili doğru yaklaşımı ortaya koymak.
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Hedeflerle performans yönetiminin en önemli adımları ise şunlardır:
• Organizasyondaki bütün işler için açık hedefler belirlenir,
• Hedefler birbirleriyle uyumlu hale getirilir,
• Hedeflerle strateji arasında bağlantı kurulur,
• Bir gözden geçirme ve değerlendirme sistemi kurulur.
Hedeflerle performans yönetimi süreci, organizasyon içerisinde başarıya ulaşmak
için belirli adımları içerir. Bu adımlar, şu şekilde incelenebilir:
• Organizasyonun temel amaç ve misyonunun belirlenmesi,
• Organizasyonun stratejik planının oluşturulması,
• Stratejik plana uygun temel amacı destekleyecek hedeflerin belirlenmesi,
• Performans standartlarının belirlenmesi,
• Faaliyetlerin planlanması,
• Oto kontrol,
• Periyodik değerlendirmeler.
Đşletmelerin bir çoğunda “performansı değerlemek” ve “çalışanları motive etmek”
amaçları için halen klasik ölçüler kullanılmaktadır. Klasik ölçülerin bir çoğu
işletmelerin performansının değerlendirilmesinde geçerliliğini ve gerekliliğini
korumaktadır.
Klasik performans yönetim sisteminin özellikleri ve eksik yönleri aşağıda maddeler
halinde belirtilmiştir:
• Yönetim ve diğer kullanıcıların tek ve toplamı ifade eden rakamlara yönelmeleri,
• Geçmiş verileri göstermeleri ve gelecekteki performans ile ilgili olmamaları,
• Performans ölçümlerinde ağırlıklı olarak finansal göstergeleri kullanmaları,
• Ölçüm ve raporlama, ortaklara yönelik olarak gerçekleştirildiği için, iş görenler,
tedarikçiler, devlet, kredi verenler ve endüstri gibi diğer menfaat gruplarını dikkate
almamaları,
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• Klasik anlayış, faaliyet gösterilen fiziki ortamda, işletme performansı ve işletme
rolünü dikkate almamaktadır.
Klasik sistemin özellik ve eksiklikleri incelendiğinde ortaya şu sonuçlar çıkmaktadır:
• Đşletme stratejisi ve performans ölçüm sistemi arasında tam bir uyum yoktur,
• Klasik

performans

yönetim

sistemleri,

yenilik

ve

değişimlere

cevap

verememektedir,
• Yapılan

işlerin

eksik,

yanlış

ve

gerçeğe

uygun

olmayan

bir

şekilde

değerlendirilmesi hatalı kararlar verilmesine neden olabilir,
• Bu durum, işletmenin rekabetçi ortamda varlığını sürdürme çalışmalarını
desteklemeyecek ve olumsuz bir son hazırlayacaktır. Eğer, bir işletmenin kısa ve
uzun vadeli performans ölçüleri yönetimin temel amaçları ile uyumlu değilse,
işletmenin başarılı olma olasılığı düşük demektir. Bu nedenle, işletmelerin, stratejik
amaç ve hedeflerine uyum sağlayan etkin bir performans yönetim sisteminin
yapılandırılması gerekmektedir [21].
3.2. Hedeflerle Performans Yönetimi Metodolojisi
Performans yönetim sisteminin yapılandırılmasında işletme stratejilerine bağlılık ile,
değişen koşullara uyum sağlanmalı ve karar vermede etkin rolü üstlenecek kritik
başarı faktörleri ve performans ölçüleri geliştirilmelidir.
Hedefler konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar, şunlar olmalıdır [46]:
• Hedefler, belirgin, ve ölçülebilir olmalıdır,
• Karışıklıktan kaçınabilmek için sonuç tek olmalıdır,
• Zaman çerçevesi belirlenmeli ve ulaşılabilir olmalıdır,
• Şirket hedef ve stratejileriyle uyumlu olmalıdır,
• Motivasyon sağlaması için yönetici ile birlikte belirlenmelidir,
• Hedefin gerektirdiği maddi kaynaklar hazır olmalıdır,
• Hedefe giden yolda kontrol, ölçü ve düzeltme noktaları olmalıdır.
Etkin bir performans yönetim sisteminin yapılandırılması için pazar koşulları,
işletme stratejisi, müşteri beklentileri ve geleceğe ilişkin beklentiler gibi özelliklerin
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belirleyici etkisini göz önünde tutmak gerekir. Etkin bir performans yönetim
sisteminin yapılandırılmasında aşağıda belirtilen metot izlenmelidir [21]:
• Đşletmenin yaşamı için önemli olan içsel ve dışsal faktörlerin tanımlanması,
• Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi,
• Performans ölçülerinin belirlenmesi,
• Performans ölçümünün organizasyonun alt basamaklarına yayılması.
Aşağıda bu sürece ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.
1. Đşletmenin Yaşamı Đçin Önemli Olan Đçsel ve Dışsal Faktörlerin Tanımlanması:
Đşletmenin başarılı bir yaşamı ve uzun dönemli gelişimi için önemli olan içsel ve
dışsal faktörlerin tanımlanması gerekir. Bu tanımlama,
• Đşletmelerin zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi,
• Fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesi (S.W.O.T. Analizi),
• Bu konulara ilişkin stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların sonucunda
yapılır.
2. Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi:
Bir işletmenin başarısı için gerekli olan başarı faktörlerinin tanımlanması,
stratejilerin formülasyonu ve uygun performans ölçülerinin belirlenmesi için birincil
derecede önemlidir.
Kritik başarı faktörlerinin seçiminde aşağıda belirtilen esasların dikkate alınması
gerekir. Kritik başarı faktörleri:
• Đşletmenin stratejisine göre oluşturulmalıdır,
• Đşletmenin faaliyetleri ve stratejik planları arasında bağ oluşturmalıdır,
• Đşletmedeki organizasyonel basamaklar için de aynı anlamı ifade etmelidir,
• Đşletmenin iç ve dış çevresindeki faaliyetleri de dikkate almalıdır,
• Verilecek kararlar için yeterli olmalı ve kullanıcılar için zamanında hazır olmalıdır.
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Đşletmelerin belirli dönemlerde gerçekleştirdiği faaliyetlerinin değerlemesinde en çok
kullanılan kritik başarı faktörleri:
• Müşteri tatmini,
• Kalite,
• Maliyet,
• Karlılık,
• Esneklik
olarak sıralanmaktadır [21].
Ayrıca Gallup tarafından yapılan bir araştırmada en çok kullanılan kritik başarı
faktörü sorusuna verilen cevapta şu sıralama ortaya çıkmıştır:
• Müşteri hizmetleri,
• Mamul/hizmet kalitesi,
• Operasyonel etkinlik,
• Đletişim ve bilgi teknolojisi,
• Esneklik ve uyum sağlayabilme,
• Yenilik,
• Pazara girme hızı,
• Diğer faktörler [22].
Bu kritik başarı faktörlerinden müşteri hizmetleri, pazara girme hızı ve yenilik,
farklılaştırma stratejisi ile ilgili iken; operasyonel etkinlik, maliyet liderliği stratejisi
ile ilgilidir. Tüm ölçülerin bir kritik başarı faktörü ile ilişkilendirilmesi
gerekmektedir. Bir performans ölçüsü, kritik başarı faktörü ile ilişkilendirilemez ise,
ifade edilemeyecektir ve işletmenin stratejik amaçlarını da desteklemeyecektir.
Tüm performans ölçülerinin üretim süreci ile ilişkilendirilmesi gerekir. Üretim süreci
ile bağlantılı olmayan bir ölçü ifade edilemeyecektir ve kontrol edilemeyecektir.
3. Performans Ölçülerinin Belirlenmesi:
Performans ölçüleri, yapılan faaliyetlerin sonucunu yansıtan bir göstergedir.
Đşletmenin ana amaçları tanımlandığında, değerlendirildiğinde ve stratejik plandaki
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öneme göre sınıflandırıldığında performans ölçüleri belirlenmelidir. Bu ölçüler,
işletmenin tüm önemli faaliyetlerinde maliyet yönünden etkin olma ve zamanlı veri
sağlanması konularında hassas olmalı, kolay uygulanmalı ve her düzeydeki personel
tarafından kabul edilmelidir.
4. Performans Ölçümünün Organizasyonun Alt Basamaklarına Yayılması:
Performans ölçüm sistemi, sadece üst yönetim tarafından kullanılacak bir sistem
değildir. Etkin olarak işleyecek bir performans yönetim sistemi oluşturan işletmelerin
rekabetçi pazardaki değişikliklere anında cevap verebilme esnekliğini yakalayacağı
bir gerçektir. Amaç, sadece sistemin kurulması değil, değişen ortama uyum
sağlayacak şekilde yenilenmesidir [22].
Performans ölçümünde başarının temeli, her basamak arasında bağlantı kurulması ve
bu bağlantıda neden-sonuç ilişkisinin işlerlik kazandırılmasıdır. Klasik performans
ölçüleri, endüstriyel alanda kendinden bekleneni çok iyi şekilde yerine getirmiştir.
Ancak bunlar, günümüzde uzmanlık ve rekabet koşullarında yeterli olamamaktadır.
Performans yönetim sistemlerinin başarılı bir şekilde yapılandırılması, işletmelerin
performans ölçümüne yenilik getirmekle kalmamakta, işletmelerin karşılaşacağı
koşullarda da benzer ölçülerin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasında da
kullanılmaktadır [22].
Yöneticiler performans ölçümünü, stratejinin önemli bir parçası olarak, pek dikkate
almamaktadırlar. Bu tip yöneticiler, sadece yeni amaçlar ve süreçleri kontrol etmek
için yeni ölçülerin kullanılmasında başarısız olmamakta, eski ölçülerin yeni ortam ile
ilgili olup olmadıklarına karşı cevap vermede de başarısız olmaktadırlar [17].
Đşletmelerin oluşturacakları performans yönetim sistemleri, stratejilerini destekleyici
olmalıdır. Bu sistem, müşteri ve iç sürecin performansı ile ilgili olarak finansal
ölçüler yanında, finansal olmayan ölçüleri de içermelidir. Ayrıca bu sistem, işletme
amaçlarını yönetilebilir alt başlıklara dönüştürmek için organizasyonel yapıdaki alt
basamakları da kapsamalıdır [48].
Oluşturulacak performans yönetim sistemi, işletme stratejisi ile ilişkili olarak,
işletmenin iç süreci (değer zinciri), müşteriler ve gelişme faaliyetlerini finansal boyut
ile birleştirecek şekilde yapılandırılmalıdır.
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Hedeflerle performans yönetim sisteminin avantajları şunlardır [47]:
• Hedeflerle performans yönetimi, işletmelerde çalışanların güçlerini israf etmeden
temel amaçlar doğrultusunda kullanmalarını sağlar,
• Yöneticilerin ve çalışanların motivasyonlarını artırıp, oto kontrole imkan tanıyarak
kendilerini geliştirmelerini sağlar,
• Yetki devrini kolaylaştırır,
• Yenilik, esneklik ve takım çalışması arasında bir uyum sağlar,
• Yöneticilerin değerlendirmelerinde objektif bir ölçme yöntemi sağlar,
• Daha adil bir ödüllendirme sistemi ve terfi planları geliştirme konularında yardımcı
olur.
Dikkat edilmesi gereken noktalar ise şunlardır:
• Hedeflerle performans yönetimi sayesinde dikey koordinasyon kolaylaşırken
bölümler arası yatay koordinasyon güçleşebilir,
• Bölümün ve çalışanın amaçları arasındaki uyumsuzluk dikey koordinasyonu da
zorlaştırabilir,
• Bölümler arası sık sık görüşmeler ve raporlamalar nedeni ile zaman kaybına ve
bürokrasiye neden olabilir,
• Planlamaya karşı isteksiz olan yöneticiler için uygun bir yönetim tekniği değildir.
3.3. Dengelenmiş Skor Kartı Metodu ve ÇYS’ye Uygulanması
Bu bölümde, kullanımı günümüzde giderek yaygınlaşmakta olan hedeflerle
performans yönetimi uygulamalarından “Dengelenmiş Skor Kartı” yöntemi ele
alınmış ve bu yöntemin organizasyonlarda ÇYS’ ye nasıl uygulanabileceği konusuna
değinilmiştir.
Günümüzde şirketler, devrim niteliğinde bir değişim ortamında bulunmaktadır.
Endüstriyel çağın rekabet ortamı, yerini bilgi çağının rekabet ortamına bırakmıştır.
Eskiden, şirketlerin başarısı ölçek ve fırsat ekonomilerinden yararlanma oranlarına
göre değişmekteydi. Teknoloji önemliydi, fakat sonuçta başarıya ulaşan şirketler,
teknolojiyi standart ürünlerin etkin bir yöntemle büyük miktarlarda üretilmesini
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sağlayacak şekilde kullanabilenler idi. Şirketlerin çoğu, finansal ve fiziki sermayenin
verimli bir şekilde dağılımını sağlamak amacıyla finansal denetim sistemleri
geliştirmiştir. Kullanılan sermayenin geri dönüşümü gibi özet bir ölçüm, hem şirketin
öz sermayesinin en verimli şekilde kullanılması için yön belirleyici olmakta, hem de
operasyon departmanlarının şirket ortaklarına artı değer yaratabilmek için mali ve
fiziki sermayeyi ne derece etkinlikte kullandıklarını izleyip denetleme imkanı
vermekteydi. 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan bilgi çağı ile, endüstriyel
çağın rekabetinin temel varsayımlarından birçoğu geçerliliğini yitirmiştir. Artık
şirketlerin başarı ve rekabet gücü kazanmaları için sadece teknolojiyi alıp hızla
fiziksel değerler haline dönüştürmeleri ve aktif ve pasiflerini mükemmel bir şekilde
yönetmeyi başarmaları yeterli değildir [15].
Bilgi çağının ortamı, hem imalat, hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren
şirketlerin başarılı olabilmeleri için yeni yeteneklere ve güce sahip olmalarını
gerektirmektedir. Şirketlerin maddi olmayan değerlerini keşfetmek ve harekete
geçirmekteki

becerileri,

fiziksel

ve

finansal

varlıklarını

yatırımlarda

değerlendirmeleri ve yönetmelerinden çok daha fazla önem kazanmıştır. Maddi
olmayan değerlerin strateji yönetiminde büyük bir önemi vardır [15, 19, 20].
Maddi olmayan değerler, bir şirkete aşağıdaki faydaları sağlarlar:
• Mevcut

müşterilerin

sadakatini

korumayı

ve

etkin

ve

verimli

hizmet

götürülebilecek yeni müşteri kitleleri ve yeni pazarlar bulmayı sağlayacak müşteri
ilişkilerinin geliştirilmesi,
• Hedef müşteri kitleleri tarafından talep edilen yeni ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesi,
• Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin düşük maliyetlerle ve kısa teslim süreleri ile
üretilmesi,
• Bilgi teknolojisi, veri tabanları ve sistemlerin yaygınlaşması [16].
Günümüzde, ürünlerin yaşam süreçleri gittikçe kısalmaktadır. Ürünün yaşam
sürecinin bir bölümünde elde etmiş olduğu rekabet avantajı, bu ürünün gelecekte
ulaşılacak teknolojik platformda da liderliğini sürdüreceğine dair bir gösterge veya
garanti değildir. Teknolojinin hızla değiştiği sektörlerde rekabet eden şirketler,
müşterilerinin gelecekteki ihtiyaçlarını önceden tahmin etmek, sunacakları yeni ürün
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ve hizmetleri tasarlamak, daha etkin üretim ve hizmet vermelerini sağlayacak yeni
teknolojileri süratle sistemlerine adapte etmek zorundadırlar [17].
Endüstriyel çağın şirketlerinin en önemli faktörü, işi gerçekten yapan işgücüydü.
Fakat bu grupta yer alan kişiler, akıllarını değil, sadece fiziksel yeteneklerini ve
güçlerini kullanır, mühendis ve müdürlerin gözetim ve denetimi altında, onlar
tarafından belirlenen yöntemleri uygulayarak işlerini yerine getirirlerdi.
Yirminci yüzyılın sonlarında, otomasyon ve sonucunda ortaya çıkan verimlilik artışı,
şirketlerde geleneksel üretim işlerinde çalışmakta olan işçilerin sayısında azalmaya;
rekabetçi talep ortamı ise mühendislik, pazarlama ve yöneticilik gibi analitik
fonksiyonları olan personel sayısında artışa neden olmuştur.
Đçinde bulunduğumuz bilgi çağında, bir kuruluştaki tüm çalışanlar tecrübe ve bilgileri
ile o kuruluşa bir katma değer sağlamalıdır. Her çalışana yatırım yapmak, yönetmek
ve bilgisinden faydalanmak, bilgi çağı şirketlerinin başarıya ulaşmasında çok önemli
bir faktör haline gelmiştir.
Şirketlerin maddi olmayan kaynaklarının arasında, şirketin yüksek kaliteli ürün ve
hizmetleri, motive olmuş ve yetenekli personel, tepkisel ve öngörülebilen şirket içi
işleyiş düzeni, tatmin olmuş ve sadık müşteriler sayılabilir [20].
Bu kaynakların değerlendirilerek, maliyet muhasebesine dahil edilmesi ile şirketler
bu kaynaklarında elde ettikleri gelişme ve artışları da çalışanlarına, hissedarlarına,
yatırımcılarına ve topluma göstermeyi başaracaklardır.
Bunun tam aksi gerçekleştiğinde, yani şirketler maddi olmayan kaynaklarını
azalttıkları veya tükettiklerinde, bunun olumsuz etkileri şirketin bilançosuna da
anında yansıyacaktır.
Gerçekçi düşünülecek olursa, şirketlerin yeni ürün hattı, işlem yapma yeteneği,
personelin uzmanlık derecesi, motivasyon ve esneklik seviyesi, müşterilerin sadakat
derecesi, veritabanı ve sistemler gibi varlıklarına güvenilebilir mali değerler biçmek
son derece zor olduğu için bilançoda yer almalarını sağlamak imkansız hale
gelmektedir.
Yine de bu kaynak ve varlıklar, günümüzün ve geleceğin rekabetçi ortamında
başarıya ulaşmak için hayati önem taşımaktadır [16].
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3.3.1. Dengelenmiş Skor Kartı
Türkçe’ye “Dengelenmiş Skor Kartı” olarak çevirebileceğimiz Balanced Scorecard
literatüre 1992 yılında Harvard Business Review’de yayınlanan: “The Balanced
Scorecard – Measures That Drive Performance (Balanced Scorecard - Başarıya Yön
Veren Ölçütler) adlı makaleyle girmiştir. Bu makaleyi yazan Robert S. Kaplan ve
David P. Norton 1993 yılında aynı dergide “Putting the Balanced Scorecard to Work
(Balanced Scorecard’ı Uygulamak)” adlı makaleyi yayınlamışlardır. Yaptıkları
çalışmalarla dengelenmiş skor kartını daha da geliştirmişler ve 1996 yılında “Using
Balanced Scorecard as a Strategic Management System (Balanced Scorecard’ın
Stratejik Yönetim Sistemi Olarak Kullanılması)” adlı makaleyle bu metodolojiyi
sunmuşlardır. Daha sonra dengelenmiş skor kartının uygulanmasına yönelik ilk
bilgisayar yazılımı Gentia adlı şirket tarafından geliştirilmiştir. Kaplan ve Norton’un
1996 yılında yazdıkları “Balanced Scorecard” adlı kitap, 1999 yılında Türkçe’ye
çevrilmiştir. Bu kitapta yazarlar dengelenmiş skor kartını; “şirket stratejilerini
eyleme dönüştürmenin yöntemi” olarak sunmaktadırlar.
Dengelenmiş skor kartı, “bir şirketin misyon ve stratejisinin fiziksel ölçüler haline
dönüştürülerek ifade edilmesidir”. Dengelenmiş skor kartı, basit bir ifade ile,
stratejinin işler hale getirilmesi ve işletmede, belirlenen strateji doğrultusunda
hareket tarzlarının belirlenmesidir. Esas olarak dengelenmiş skor kartı, işletmenin
kritik başarı faktörleri ile ilgili finansal ve finansal olmayan ölçülerden oluşan bir
yapıdır. Yenilik ve değişiklik ifade eden husus, dengelenmiş skor kartının temel
unsurlarının işletmenin mevcut ve gelecek durumunu göstererek birbirini etkileyecek
şekilde yapılandırılmasıdır. Tek tip ölçüler anlaşılır performans hedefleri
oluşturamayacak ya da işletmelerin kritik alanlara odaklanmasını engelleyecektir.
Dengelenmiş skor kartı ise, yöneticilere işletme bazında kapsamlı bilgileri hızlı bir
şekilde sunan ölçülerin oluşturduğu bir yapıdır. Dengelenmiş skor kartı, hemen
gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlarını ifade eden finansal ölçüler içermektedir.
Dengelenmiş skor kartı, müşteri tatmini, işletmenin iç süreci ve işletmenin yenilik ve
gelişme

faaliyetlerine

ilişkin

operasyonel

ölçüler

ile

finansal

ölçüleri

bütünleştirmektedir. Bu tür operasyonel ölçüler, geleceğe ilişkin finansal
performansın belirleyicileridir [17].
Dengelenmiş skor kartı, üst düzey yöneticilere işletme ile ilişkili kapsamlı ve hızlı
bilgiler sunan ölçülerden oluşan bir tekniktir. Dengelenmiş skor kartı, sadece
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geçmişte

gerçekleşen

faaliyetlerin

kontrolüne

dayalı

finansal

ölçüler

ile

sınırlanmamakta, operasyonel bazdaki gelişme ve değişmeleri ölçmeye yönelik
ölçüleri de bünyesinde barındırmaktadır. Önemli bir nokta, dengelenmiş skor kartının
bu özelliklerinin işletmenin stratejisi ile ilişkili olmasıdır.
Stratejinin belirlenmesi ile her şey yolunda gidecek gibi bir beklentiye girmek yanlış
olacaktır. Önemli olan, sapmaların belirlenmesi, nedenlerinin araştırılması ve
giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.
Dengelenmiş skor kartı, işletmenin vizyon ve stratejisi tarafından belirlenen
performans ölçülerinin yer aldığı, performans yönetim sistemine strateji tabanlı bir
yaklaşımdır. Dengelenmiş skor kartı, temel stratejik faaliyetler ve nihai amaç olan
finansal değer yaratma arasında bağ oluşturmaktadır. Stratejinin, uygulamaya
dönüştürülmesindeki fonksiyonu nedeni ile dengelenmiş skor kartı, işletmede önemli
bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu bağlamda dengelenmiş skor kartı, sadece stratejinin
yönetilmesi değil, stratejinin güçlendirilmesinde de yardımcı olur. Dengelenmiş skor
kartı ile strateji, işletmede her düzeyde çalışanın işi olarak tanımlanmıştır. Strateji ve
uygulama arasındaki açık, dengelenmiş skor kartı aracılığı ile kapatılmıştır. Klasik
finansal sistem çalışan, süreç ve yenilik gibi maddi olmayan varlıkların önemini
yöneticilere ve çalışanlara aktaramamıştır, dengelenmiş skor kartı bunu başarmıştır
[24].
Dengelenmiş skor kartı, klasik yönetim sistemlerindeki bir dizi eksikliği de ortaya
çıkarmaktadır ki bu, işletmenin uzun dönemli stratejisinin kısa dönemli faaliyetler ile
bağlantısıdır [15].
Dengelenmiş skor kartına göre:
• Bugüne kadar kitlesel üretim tarzının getirdiği bir zorunluluk olarak, ürün tasarım
ve geliştirme işlemleri için performans ölçüleri geliştirilmeye önem verilmemiştir.
• Bugüne kadarki stratejilere yeterli kaynak ve geribildirim desteği, takım ve
bireylerin hedefleriyle ilişkilendirilme yeteneği sağlanamadığı için, stratejiler eyleme
dönüştürülememiştir. Takımların ve bireylerin çalışmaları, özel ve stratejiden kopuk
olarak, üst düzey yöneticilerin dikkatini çekmeye yönelik bir şekilde gerçekleşmiştir.
• Bugüne kadar aslında birer araç olmalarına rağmen, yanlış bir tutumla giderek
amaç olarak görülmeye başlanan kalite artırma, operasyon sürelerinde iyileştirme,
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teslim sürelerinde kısaltma gibi çalışmalar performansın artmasına yol açarlar, ancak
daha iyi finansal sonuçları garantilemezler.
• Bugüne kadar işletme stratejisi kapsamında büyüme sağlayan konulardan ziyade,
maliyet düşüren ve verimlilik artıran konular önem kazanmıştır.
• Bugüne kadar tek bir coğrafi sınır içerisinde, bir kaç müşteri ve tedarikçiyle ve
kendi içine kapalı (izole) bir şekilde çalışan şirketler, dar alanlarda giderek artan
uzmanlıklar elde etmişlerdir. Sonuçta, şirketin iç yönetim (departmanların matriks
sorumluluklar içinde işleri sahiplenmemesi) sorunları, artan rekabet, genişleyen ticari
sınırlar, yaşam süresi azalan ürünler dolayısı ile Ar-Ge bütçelerinin giderek
büyümesi, müşteri ve tedarikçiden gelen dış baskılar kapıya dayanmıştır.
• Bugüne kadarki organizasyon yapılarında mavi yakalıların önerilerine yeterince
önem verilmemiştir. Öte yandan ölçüm sistemleri şirketlerin stratejik faaliyetlerini
değil, sapma raporları bazında ayrı ayrı departmanlarının performanslarını ölçmeye
yöneliktir.
• Bugüne kadarki organizasyon yapılarında, üst düzey yöneticiler arasında stratejik
hedefler konusunda görüş birliği sağlanmasına çok önem verilmemiştir.
• Değişim hızının ve kaos ortamının giderek arttığı bugünkü ortamda, sadece
geçmişte gerçekleşen olaylara dayalı finansal ölçüler yetersiz kalmaktadır.
• Yine de gerekliliği yadsınmayan bu ölçülerin daha geniş (stratejik boyutlarda:
finansman, müşteriler, iç işleyiş yöntemi, öğrenme ve büyüme boyutları) bir
kullanım alanı olmasına rağmen, çoğu yerde ve sadece değişik bir taktik geliştirmek
için destek bilgi sağlamak ve kısa dönemli operasyonları kontrol edebilmek amacıyla
kullanılmaktadır [52].
Đşletmenin

uzun

dönemli

stratejilerinin

kısa

dönemli

faaliyet

tarzlarına

dönüştürülmesi ile işletme, hem mevcut durumda hem de gelecekteki değişim ve
gelişmelere dengelenmiş skor kartı aracılığı ile anında cevap verebilecek ve uyum
sağlayabilecektir (şekil 3.1).
Bir çok işletmenin yönetim ve operasyonel kontrol sistemleri finansal ölçüler ve
hedefler çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu anlayış, işletmenin uzun dönemli
stratejik amaçlarına ulaşmadaki “işletmenin gelişimi” ile çok az ilişki içindedir.
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Şekil 3.1: Dengelenmiş Skor Kartında Uzun ve Kısa Vadeli Strateji Đlişkisi [20]
Bu nedenle, kısa dönemli finansal ölçülere yönelen işletmeler, stratejilerin
geliştirilmesi ve uygulanması arasında açık bırakmaktadır.
Dengelenmiş skor kartı, işletmenin performansı ile ilgili kapsamlı bir görüntü
sunarak performans yönetimi konusunda yöneticilere yardımcı olmaktadır.
Bu görüntüde finansal ölçüler yanında “müşteri sadakati”, “kalite”, “iş gören bilgisi”
ve “süreç gelişimi” gibi finansal olmayan ölçüler de yer almaktadır.
Bu faktörlerin yer aldığı bir yapı, yönetimi kısa dönemli ve dar kapsamlı odaklanma
yerine daha uzun dönemli ve daha kapsamlı performans ölçümüne yönlendirmektedir
[50].
3.3.1.1. Dengelenmiş Skor Kartının Boyutları
Stratejik boyutlu bir performans ölçüm sistemi olan dengelenmiş skor kartının,
belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılandırılması gerekir.
Dengelenmiş skor kartı, yöneticilerin işletmeye dört önemli boyuttan bakmalarını
sağlamaktadır.
Bu dört boyut, bir işletmede dengelenmiş skor kartı yapılandırılırken aşağıda
belirtilen dört soru şeklinde dikkate alınmaktadır:
1. Finansal

Boyut:

Finansal

başarı

kazanmak

için

hissedarlarımıza

nasıl

görünmeliyiz ?
2. Müşteri Boyutu: Vizyonumuzu gerçekleştirmek için müşterilerimize nasıl
görünmeliyiz ?
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3. Đçsel Süreç Boyutu: Hissedar ve müşterilerimizi memnum edebilmemiz için, hangi
işlemlerde mükemmelliğe ulaşmamız gerekir ?
4. Öğrenme ve Gelişme Boyutu: Vizyonumuza ulaşmak için, değişim ve gelişim
yeteneklerimizi ne şekilde korumalıyız ?
Bu dört farklı açı, dengelenmiş skor kartının ana çerçevesini oluşturur (şekil 3.2).
Yapılandırılacak dengelenmiş skor kartının temel unsurlarını, bu sorulara işletme
tarafından verilen cevaplar oluşturmaktadır. Üst düzey yöneticilere bu dört açıdan
bilgi verildiğinde dengelenmiş skor kartı, kullanılan ölçülerin sayısını azaltarak bilgi
yükünü de azaltır. Đşletmelerde dengelenmiş skor kartının yapılandırılmasına
geçmeden önce yönetsel gereklerin karşılanması gerekir [16].

Girişimler

Hedefler

Amaçlar

Ölçüler

Finansal
Finansal
başarı
kazanmak için
hissedarlarımıza
nasıl görünmeliyiz?

Girişimler

Hedefler

Ölçüler

Vizyonumuza ulaşmak
için değişim ve
gelişim yeteneklerimizi
ne şekilde
korumalıyız?

Amaçlar

Öğrenme ve Büyüme

Şekil 3.2: Dengelenmiş Skor Kartının Ana Çerçevesi [17]
Đlk olarak; dengelenmiş skor kartı, işletmenin rekabetçi yapısında yer alan
1. Müşteri odaklı olma,
2. Cevap sürelerinin kısaltılması,
3. Takım çalışmasının öneminin vurgulanması,
4. Kalitenin geliştirilmesi,
5. Yeni mamulleri bulma süresinin kısaltılması
gibi bir çok farklı unsuru tek bir yönetim raporu altında toplamaktadır.
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Girişimler

Hedefler

Ölçüler

Hissedar ve
müşterilerimizi
memnun edebilmek
için hangi işlemlerde
mükemmelliğe
ulaşmamız gerekir?

VĐZYON
VE
STRATEJĐ

Amaçlar

Girişimler

Hedefler

Ölçüler

Vizyonumuzu
gerçekleştirmek için
müşterilerimize
nasıl görünmeliyiz?

Şirket Đçsel Süreci
Amaçlar

Müşteri

Đkinci olarak; dengelenmiş skor kartı, ölçülerin eksik kullanımına karşı koymaktadır.
Üst yöneticileri önemli operasyonel ölçüleri bir araya getirmeye zorlayarak, bir
alanda yapılan harcamaların diğer alanlarda gelişme sağlayıp sağlamayacağının
görülmesi konusunda da yöneticilere yardımcı olur.
Çok iyi yapılandırılmış bir dengelenmiş skor kartı, işletmenin gelecekteki
performansını etkileyen unsurların ölçümü ile geçmiş dönem performansının finansal
ölçülerini bir araya getirmektedir. Bir işletmenin dengelenmiş skor kartındaki amaç
ve ölçüleri, işletmenin strateji ve vizyonuna göre oluşturulmaktadır.
Đşletmeler, artık sadece maddi duran varlıklara yatırım yaparak sürdürülebilir bir
rekabetçi avantaj elde edemeyecektir. Farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse,
işletmelerin “maddi olmayan duran varlıklar” ve “entelektüel sermayeye” yatırım
yapması, devamlı bir rekabetçi avantajın sağlanması ve devam ettirilmesi açısından
önemli bir “kritik faktör” haline gelmiştir.
Dört boyutu ile dengelenmiş skor kartı, işletmelere finansal sonuçların izlenmesi ile
eş anlı olarak gelecekte “işletmenin gelişmesi” ve “rekabetçi güç” olma konusunda
gerekli olan maddi olmayan duran varlıklara yapılan yatırımların kontrol edilmesi
konusunda yardımcı olmaktadır [19].
1) Finansal Boyut:
Finansal boyut, “işletme pay sahiplerine nasıl görünmektedir ?” ve “finansal olarak
nasıl başarılı olunacaktır ?” soruları ile şekillenmektedir. Bu boyut, diğer
boyutlardaki amaç ve ölçülere odaklanmaya yönelik hizmet vermektedir. Bu bakış
açısı, kısa ve uzun dönemli finansal performansı geliştirmede en son noktaya gelen
neden–sonuç ilişkilerinin bir parçası olan her faaliyetin kar amaçlı işletmelerdeki
önemini yansıtır. Amaç ve ölçülerin tanımlanması sürecinde, farklı bölümler için
farklı finansal ölçüler olabilir. Ancak, bu bölümlerdeki finansal amaçların işletme
stratejisi ile uyumlu olması gerekir [16].
Geçmişte yapılan işlerin ve bu olaylar ile ilgili mevcut durumun ölçülebilen
sonuçlarını özetlemede finansal ölçüler çok yararlı olmaktadır. Bu nedenle
dengelenmiş skor kartı, finansal boyutu olduğu gibi kullanmaya devam eder.
Finansal performans ölçüleri, bir işletmenin stratejisinin ve bu stratejiye yönelik
işlem ve uygulamaların işletmeyi geliştirmeye katkıda bulunup bulunmadığını ortaya
çıkarır [17].
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Finansal boyutta yer alan amaçlar, diğer boyutların amaç ve ölçüleri için odak
noktası niteliğindedir. Seçilen her ölçünün, finansal performansta bir gelişmeye
neden olacak neden–sonuç ilişkilerinin bir parçası olması gerekir. Diğer bir ifade ile,
finansal boyut dışındaki üç boyuttaki gelişmelerin finansal performans üzerindeki
etkisi açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Finansal boyutta yer alan performans
ölçüleri, uzun dönemli amaçları tanımlamakta kullanılmaktadırlar. Bu boyutta yer
alan amaçlar, mamulün hayat döngüsündeki bölümlere göre belirlenir. Bu açıdan üç
aşamaya göre farklı stratejiler belirlenebilir.
Bu aşamalar,
1. Hızlı gelişme aşaması,
2. Devam aşaması
3. Son aşama, nakit giriş aşaması
olarak belirlenmektedir [15].
Hızlı gelişen işletmeler, hayat döngülerinin ilk aşamasındadırlar. Bu işletmeler, yeni
mamul/hizmet geliştirmek ve artırmak, üretim tesislerin yapılandırmak ve
genişletmek, işlem kapasitesini artırmak, global ilişkileri destekleyecek sistem, yapı
ve dağıtım ağlarına yatırım yapmak ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için mantıklı
yatırımlar yapacaklardır.
Devam aşamasında yer alan işletmeler için yeni yatırımlar cazip haldedir. Ancak,
yatırımın getirisinin çok yüksek ve hızlı dönüş özelliğine sahip olması gerekir. Bu
aşamada, işletmelerden pazar payını koruyacağı ve muhtemelen bu payı yıldan yıla
çok az geliştireceği beklenir. Yatırım projelerinin konusu, kapasiteyi genişletici,
darboğazları aşmaya yönelik ve sürekli gelişmeyi devam ettirici yatırımlardır.
Bu döngünün son aşamasında ise işletmeler, ilk iki aşamada yaptıkları yatırımın
getirilerini beklemektedirler. Bu işletmeler, artık teçhizat ve kapasitenin devamlılığı
dışında mevcut kapasitenin geliştirilmesi veya yeni kapasiteye yönelik önemli
yatırımları taahhüt edemez. Esas amaç, nakit girişlerinde artışı sağlamaktır.
Bu üç aşamada finansal amaçlar, işletme için oldukça farklıdır:
• Đlk aşamada finansal amaçlar, satışlardaki artış, yeni müşteri ve pazarlara satış, yeni
mamul/hizmetlerin satışı, mamul ve süreç geliştirmedeki harcama düzeyi ve yeni
pazarlama, satış ve dağıtım kanallarının oluşturulması şeklinde sınıflandırılabilir.
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• Đkinci aşamadaki finansal amaçlar arasında varlık devir hızı, faaliyet gelirleri ve
brüt kar gibi klasik ölçüler yer alacaktır.
• Son aşamada finansal amaçlar, nakit girişini vurgulamaktadır. Amaç, yatırımın
getirisini artırmak değildir. Son aşamada kapasite artırıcı harcama yapılmaz.
Finansal boyut, dengelenmiş skor kartında diğer boyutlar ve işletme stratejisi ile
ilişkili gösterilmelidir.
Bu boyutta yer alan amaç ve ölçüler Tablo 3.1 üzerinde gösterilmektedir.
Tablo 3.1: Dengelenmiş Skor Kartı Metodunda Finansal Boyut [20]
FĐNANSAL BOYUT
AMAÇLAR

ÖLÇÜLER

Satışlar

Satış ve karlardaki yıllık artış

Yeni mamullerin sayısındaki artış

Yeni mamullerin satış yüzdesi

Yeni bir fiyatlama stratejisinin

Mamul ve müşteri karlılığı

uygulanması
Birim mamul maliyetinin azaltılması

Mamullerin birim maliyeti

Birim müşteri maliyetinin azaltılması

Müşterilerin birim maliyeti

Satışların maliyeti

Yıl bazında belli bir düzeyde kalma veya
azalma

Varlık kullanımının geliştirilmesi

Varlık sermayesi devir hızı
Ekonomik katma değer

2) Müşteri Boyutu:
Müşteri boyutu, „işletmenin vizyonuna ulaşması için müşterilere nasıl görünmelidir“
sorusu ile şekillenmektedir.
Bir çok işletme günümüzde müşterilere odaklanmayı amaç olarak edinmiştir.
Müşterilere “değer sunma” konusunda bir numara olmak, işletme amacının tipik bir
ifadesidir.
Bu nedenle, müşteriler için bir işletmenin nasıl faaliyette bulunacağı üst yönetim için
öncelikli bir konudur [15].
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Bugünkü anlayış, müşterilerin işletme maliyetlerini karşıladıkları ve karın elde
edilmesine

neden

olduklarından,

müşterilerin

ihtiyaçlarina

yönelmeleri

doğrultusundadır. Đşletmeler, rekabet edecekleri pazar bölümlerini seçmelidirler.
Müşteri boyutu, müşteri değerleri ile ilgili:
1. Müşteri tatmini,
2. Müşteri sadakati,
3. Müşterinin elde tutulması,
4. Müşteri karlılığı,
5. Pazar payı
gibi ölçülerin, hedeflenen pazar ve müşteri bölümleri ile uyumlaştırılması konusunda
işletmeye yardımcı olmaktadır [21].
Müşteri boyutu, çok iyi oluşturulmuş ve uygulanmış stratejinin başarılı sonuçlarını
içerir. Genel sonuçlar içinde hedeflenen pazar bölümlerinde pazar payı, müşteriyi
elde tutma, müşteri kazanma, müşteri tatmini ve müşteri karlılığı gibi ölçüler yer
almaktadır. Bu ölçüler, tüm işletme için genel ölçüler gibi görünmesine rağmen,
işletmelerin gelişme ve karlılık beklediği hedef müşteri grupları ile de
ilişkilendirilebilir [17].
Yöneticiler, müşteri tatmin ve memnuniyetini amaç olarak belirlemeden önce,
işletmenin amaç ve stratejisini dengelenmiş skor kartının müşteri boyutunda pazar ve
müşterilere özel hedefler haline dönüştürmelidir. Hedef olarak belirlenen bölümlere
sunulacak “değer önerilerini” belirlemek, dengelenmiş skor kartının müşteri
boyutunun amaç ve ölçülerini geliştirmeyi sağlayacak anahtardır. Böylece,
işletmenin amaç ve stratejisi, dengelenmiş skor kartının müşteri boyutu ile hedef
pazar ve müşteri düzeyinde özel amaçlara dönüştürülür [17].
Unutulmamalıdır ki, eğer işletme uzun dönemde çok iyi bir finansal performansa
ulaşmak istiyorsa, müşterilere “değer sunmanın” gereklerini en iyi şekilde yerine
getirmelidir. Dengelenmiş skor kartında müşteri boyutunda yer alan genel ölçülere
ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmaktadır [17]:
• Pazar payı: Hedeflenen müşteri bölümleri için pazar payı, bir işletmenin arzu
edilen pazara nasıl en iyi şekilde gireceğini gösterir. Pazar payı, müşteri sayısı,
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toplam harcama miktarı veya satılan mal miktarı gibi ölçüler ile işletmenin belirli bir
pazarda yaptığı satışların ilgili pazardaki toplam iş hacmine oranını ifade etmektedir.
• Müşteriyi elde tutma: Hedeflenen müşteri gruplarında pazar payını korumanın ve
artırmanın mantıklı bir yöntemi, mevcut müşterileri elde tutmadır.
Đşletmenin müşterileri ile sürdürdüğü ve koruduğu ilişkilerin oranını izleyen bir
ölçüdür. Müşterilerin elde tutulmasında müşteri karlılığı gibi kıstasın esas alınması
gerekir. Bu aşamada, müşteriyi elde tutmak, yeni müşteri kazanmaya göre daha
dikkatli olmayı gerektirecektir.
• Müşteri kazanma: Đşletmenin büyümesini sağlamak için genelde, hedeflenen
bölümlerde müşteri tabanlı artış sağlamak amaç edilir.
Müşteri kazanma, yeni müşterilerin sayısı ya da ilgili bölümde yeni müşterilere
yapılan satış ile ölçülebilir. Müşteri kazanmanın işletmeye maliyeti, bunun için
gereken

yatırımlar

ve

yatırımların

avantaj/dezavantajları

dikkate

alınarak

incelenmelidir.
• Müşteri tatmini: Hem müşterinin elde tutulması hem de yeni müşterilerin
kazanılması, müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması ile gerçekleştirilir.
Müşteri tatmini ölçüleri, işletmenin işleri nasıl en iyi yaptığına ilişkin bir geri
bildirim sağlar. Müşteriler, “karı gerçekleştiren taraflar” ve mamuller de “müşteri
ihtiyaçlarını kara dönüştüren araçlardır”. Tatmin olmuş bir müşteriye, işletme
açısından mamulünü devamlı alacak gözü ile bakılmaktadır. Müşteri tatmini,
müşteriyi elde tutma ve yeni müşteri kazanma için önemli bir belirleyicidir.
• Müşteri karlılığı: Müşteriyi elde tutma, yeni müşteri kazanma ve müşteri tatminine
yönelik olumlu gelişmeler, işletmenin karlı müşterilere sahip oldukları anlamına
gelmez. Müşterileri tatmin etmenin bir yolu, müşterilere düşük fiyatlardan
mamul/hizmet sunmaktır. Müşteri tatmini ve yüksek pazar payı, yüksek finansal
getirilere ulaşma araçları olduğundan, işletmeler, sadece müşterilere ne yaptıkları ile
değerlendirme yapmayacak, işletmenin karlılığı, hedeflenen müşteri bölümleri esas
alınarak ölçülecektir. Müşteri karlılığı, tüm müşterilerin işletme için karlı
olmadıklarını da ortaya çıkaracaktır. Bu tür durumlarda, karlı olmayan müşterilerden
vazgeçilmesine ya da elde tutulmasına karar vermek için ömür boyu karlılık kıstası
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esas alınmalıdır. Yeni müşteriler, başlangıçta karsız olarak görülseler dahi
gelecekteki potansiyelleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
Bu boyutta yer alan amaç ve ölçüler Tablo 3.2 üzerinde gösterilmektedir.
3) Đşletmenin Đçsel Süreç Boyutu:
Đçsel süreç ve geliştirme boyutu, „mükemmelliği nasıl sağlayabiliriz“ sorusu ile
şekillenmektedir. Dengelenmiş skor kartında yer alan bu boyutta yöneticiler,
işletmedeki kritik içsel süreci tanımlamaktadırlar. „Bir işletmenin pay sahiplerini ve
müşterilerini tatmin edebilmesi için işletme sürecinde etkinlik nasıl sağlanmalıdır ?“
sorusunun cevabıdır. Müşteri memnuniyetini sağlayacak faktörler tanımlandıktan
sonra yönetim, müşterileri tatmin edebilmek için kritik içsel sürece odaklanmalıdır.
Tablo 3.2: Dengelenmiş Skor Kartı Metodunda Müşteri Boyutu [20]
MÜŞTERĐ BOYUTU
AMAÇLAR

ÖLÇÜLER

Pazar payının artması

Pazar payı yüzdesi

Müşteri sadakatinin

Gelişme yüzdesi, yeni müşteri/toplam müşteri

arttırılması

yüzdesindeki artış.

Devamlı, zamanlı teslim

Siparişlerin karşılanması.

Karşılıklı ilişkilerin

Đlişkide bulunulan müşteri sayısı.

geliştirilmesi
Müşteri tatmini

Sıfır hata, tam zamanında teslim yüksek kalite, düşük
fiyat.

Mamul kalitesinin artırılması

Đade yüzdesi

Pazara girişlerde artış

Müşteri sayısı, satış hacmi.

Bu süreçlerde tam zamanında üretim, toplam kalite yönetimi, faaliyet tabanlı
maliyetleme ve hedef maliyetleme gibi araç ve tekniklerin uygulanması yanı sıra
etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi gerekir [21].
Bu boyut, müşterilerin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını tanımlanmasını ve bu
ihtiyaçlara yönelik çözümlerin geliştirilmesini içeren bir iç değer zincirinin
tanımlanmasının ötesine odaklanmaktadır [54]. Bu boyut, mamul ve hizmetleri ile
müşterilerine değer sunan tüm zinciri tanımladığından işletmenin kendisine özgü
olacaktır [24].
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Đçsel süreç boyutu, klasik ve dengelenmiş skor kartı yaklaşımlarının performans
ölçümüne yaklaşımları arasındaki iki temel farkı ortaya koymaktadır [17]:
1) Klasik yaklaşımlar, işletmedeki mevcut süreci kontrol ve geliştirmeye
odaklanmaktadır. Her ne kadar kalite ve zaman gibi finansal olmayan ölçüler
kullanılsa da bu yaklaşım halen mevcut sürece odaklanmaktadır.
Ancak dengelenmiş skor kartı, müşteri beklentileri ve finansal amaçlarda beklentileri
karşılayacak yeni süreçleri tanımlamaktadır.
Đçsel süreç amaçları, işletmenin stratejisinde başarıya ulaşmasında çok önemli olan
süreci vurgular.
2) Đkinci ayırım noktası, dengelenmiş skor kartının yenilik sürecini içsel süreç
boyutuna dahil etmesidir. Klasik performans ölçüm sistemi, mevcut müşterilere
yönelik mamul/hizmet sunumuna odaklanmaktadır. Ancak, uzun dönemli finansal
başarının belirleyicileri, işletmenin mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını
karşılayacak yeni mamul/hizmetler geliştirmesinin gerekliliğini belirtir. Đçsel sürecin
işleyişi, Şekil 3.3 üzerinde gösterilmektedir.

Şekil 3.3: Dengelenmiş Skor Kartı Metodunda Đçsel Süreç [21]
Her işletme, müşterileri için değer yaratmak ve olumlu finansal sonuçlar elde
edebilmek için bir dizi farklı işlem uygulayacaktır. Yukarıdaki şekilde dengelenmiş
skor kartının içsel süreci gösterilmektedir.
Đşletmenin iç değer zincirinde, dengelenmiş skor kartı açısından üç temel işlem yer
almaktadır:
1. Yenileme,
2. Operasyon,
3. Satış sonrası hizmetler.
Bu üç sürecin başlangıç noktası, müşteri ihtiyaçlarının tanımlanması ve bitiş noktası
ise, müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Yenileme sürecinde, müşterilerin yeni
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gelişen ve daha ortaya çıkmamış ihtiyaçlarının araştırılıp bu ihtiyaçları karşılayacak
mamul/hizmetlerin tasarımı yapılır. Operasyon sürecinde ise, mevcut mamul ve
hizmetler üretilip müşterilere sunulmaktadır. Bu aşamada, gerçekleştirilen faaliyetler
ve mevcut mamullerde maliyet kontrolü ve maliyetlerin azaltılması önemli bir
ağırlığa sahiptir. Satış sonrası hizmet sürecinde ise, işletmelerin mamul/hizmetleri
müşteriye sunduktan sonra gerçekleştirdiği faaliyetler yer almaktadır. Müşteri
amaçlarının belirlenmesi ve bunların karşılanması, dengelenmiş skor kartında
finansal ve müşteri boyutları ile değerlendirilecektir. Bu boyutta yer alan amaç ve
ölçüler Tablo 3.3 üzerinde gösterilmektedir.
Tablo 3.3: Dengelenmiş Skor Kartı Metodunda Đçsel Süreç Boyutu [20]
ĐÇSEL SÜREÇ BOYUTU
AMAÇLAR

ÖLÇÜLER

Yeni mamul sayısındaki artış

Yeni mamul sayısı/Planlanan yeni mamul

Süreç kalitesinin artırılması

Kalite maliyetleri, hatalı mamul yüzdesi

Süreç zamanın azaltılması

Üretim süreç etkinliği

Süreç geliştirme

Hata oranında azalma, katma değer analizi

Yeni mamule başlama

Yeni mamul satışları, yeni mamule talep sayısı

Đş gören tatmini

Đş gören anketleri

4) Öğrenme ve Gelişme Boyutu
Öğrenme ve gelişme boyutu, “işletmelerin vizyonuna ulaşabilmeleri için, öğrenme ve
gelişme yeteneklerini nasıl devam ettirebilecekleri ve geliştirecekleri” sorusu ile
şekillenmektedir.
Diğer bir ifade ile <işletmeler, müşteriler için “değer yaratma” ve “değer sunma”
konularında devamlılığı garanti edecekler mi?> sorusuna yanıt aramaktadır. Ancak,
müşteri tatmini değişme gösteren bir hedeftir. Bu hedefe ayak uydurabilmek için
işletmeler, mevcut mamul ve üretim süreçlerinde devamlı gelişme sağlamalı,
öğrenme ve yenilik yeteneklerini geliştirmeli ve sürdürmelidir.
Değişen başarı hedefleri ve artan rekabet, işletmelerin mevcut mamul ve süreçleri
için devamlı geliştirme faaliyetinde bulunmalarını gerektirmektedir. Bir işletmenin
yenilik,

geliştirme

ve

öğrenme

yeterliliği

düzenlemektedir [17].
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doğrudan

işletmenin

değerini

Bu boyut, işletmenin uzun dönemli gelişme ve ilerleme elde edebilmesi için gerekli
olan yapıyı tanımlar. Müşteri ve içsel süreç boyutları, mevcut ve geleceğe ilişkin
başarı için çok kritik olan faktörleri tanımlar. Đşletmeler, muhtemelen bugünün
teknoloji ve kapasitesini kullanarak müşteri ve içsel süreç için uzun dönemli
hedefleri karşılayamayacaklardır [15].
Bu boyut, işletmeye gelecek için hazırlıklı olma konusunda yardımcı olmaktadır.
Öğrenme ve gelişme boyutunda yer alan amaçlar, diğer üç boyutta belirlenen
hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlar.
Kısa dönemli finansal performansa dayalı değerlendirmeler yapıldığında çalışanlar,
sistem ve kurumsal yapının geliştirilmesi için yapılacak yatırımların zor olduğu
belirtilmektedir. Finansal muhasebe anlayışında, bu tür yatırım için yapılan
harcamalar dönemsellik gereği dönemler ile ilişkilendirilmekte ve bu harcamalar
azaltılınca dönemin gelirinde artış sağlanmaktadır. Ancak, çalışanlar, sistem ve
kurumsal yapıya yönelik yapılan yatırımlardaki yetersizlik, kısa dönemde etkisini
göstermeyecektir.
Bu nedenledir ki işletmelerde, geleceğe yönelik olarak bu boyut incelenirken üç
temel unsur esas alınmaktadır:
1. Çalışanlar,
2. Organizasyonel süreç,
3. Sistemler.
Dengelenmiş skor kartındaki finansal, müşteri ve içsel süreç amaçları çalışan, sistem
ve organizasyonel sürecin mevcut yeterlilikleri ve ileri düzeyde performansa ulaşmak
için ne yapılması gerektiği arasındaki açığı en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Bu
açığı kapatmak için işletmeler, çalışanların uzmanlık kazanması, yönetim bilgi
sistemleri ve teknolojisinin güncelleştirilmesi ve organizasyonel süreç ve işlemlerin
uyumlaştırılması için yatırım yapacaklardır [17].
Bu boyutta yer alan amaç ve ölçüler Tablo 3.4 üzerinde gösterilmektedir.
3.3.1.2. Dengelenmiş Skor Kartı Metodunun Đşleyişi
Dengelenmiş skor kartı, işletme yöneticilerine performans ölçümüne farklı bir açıdan
bakma konusunda yardımcı olmaktadır. Belirlenen dört farklı dengelenmiş skor kartı
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boyutu, farklı ortamlardaki değişikliklere uyma konusunda işletmelere yardımcı
olurken, rekabetçi pazarlarda önemli bir avantajın da elde edilmesini sağlamaktadır.
Dengelenmiş skor kartında yer alan bu dört boyut ve her biri içinde yer alan amaçlar
ve ölçüler birbiri ile ilişki içindedir. Amaç, işletmenin başarısı olduğundan her bir
boyut dengelenmiş skor kartı ile işletmenin maliyet yönetim sistemleri, üretim
sistemleri, yönetim anlayışı kısaca işletmenin her fonksiyonu ile ilişkili olacaktır.
Tablo 3.4: Dengelenmiş Skor Kartı Metodunda Öğrenme ve Gelişme Boyutu [20]
ÖĞRENME VE GELĐŞME BOYUTU
AMAÇLAR

ÖLÇÜLER

Yeni mamul liderliği

Yeni mamullerden elde edilen satışlar, Ar&Ge harcamaları,
tasarım maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payı

Çalışanların

Çalışan tatmini

yeteneklerinin

Çalışan devir hızı

geliştirilmesi
Çalışanların

Çalışanların dönemlik incelenmesi

motivasyonu
Beklenti üstü gelişme

Yeni mamullerden edinilen satışlar

Teknoloji liderliği

Yeni mamulleri geliştirme süresi

Finansal bakış açısı sayesinde kısa dönemdeki performansa ait bilgileri sergileyen
Dengelenmiş skor kartı, aynı zamanda uzun dönemde üstün finansal ve rekabetçi bir
performansa ulaşabilmek için gereken değer etkenlerinin neler olduğunu da kesin bir
şekilde ortaya koyar [16].
Bu nedenle dengelenmiş skor kartı, yöneticileri uzun dönemli stratejik amaçları kısa
dönemli işlemlerle ilişkilendiren dört yeni yönetim sürecine sokmaktadır [15]:
1. Vizyon ve Stratejilerin Belirlenmesi ve Tanımlanması,
2. Đletişim ve Bağlantı,
3. Faaliyetlerin Planlanması ve Hedef Belirtme,
4. Stratejik Geri Bildirim ve Öğrenme.
Şekil 3.4’ de bu dört sürecin dengelenmiş skor kartı ile ilgili bağlantısı gösterilmiştir.
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Vizyon ve
Stratejilerin
Belirlenmesi ve
Tanımlanması
 Vizyonun
Tanımlanması
 Fikir Birliğinin
Sağlanması

Stratejik Geribildirim
ve Öğrenme

Đletişim ve Bağlantı
 Eğitim ve Đletişim
Kurma
 Hedef/Amaçların
Belirlenmesi
 Performans
Ölçülerinin Uygun
Ödüllerle
Bağdaştırılması

Dengelenmiş
Skor Kartı

Faaliyetlerin
Planlanması ve
Hedef Belirtme
 Hedeflerin Belirlenmesi
 Stratejik Uygulamalar
Arasındaki Uyum
 Kaynakların Tahsisi
 En Önemli Kilometre
Taşlarının Belirlenmesi

 Ortak Vizyonu Đfade
Etmek
 Stratejik
Geribildirimin
Sağlanması
 Strateji
Faaliyetlerinin Gözden
Geçirilmesi ve
Öğrenme

Şekil 3.4: Dengelenmiş Skor Kartının Eylem Đçin Stratejik Çerçevenin Belirlenmesi
Amacıyla Kullanılması [16]
Aşağıda, bu süreçler incelenmektedir [17, 21]:
1. Vizyon ve Stratejilerin Belirlenmesi ve Tanımlanması
Herhangi bir ölçüm sisteminin amacı, tüm yönetici ve çalışanları şirket stratejisinin
başarı ile uygulanması için motive etmek olmalıdır. Şirket stratejisini ölçüm
sistemleri şekline dönüştürebilen şirketler, amaç ve hedeflerin anlaşılmasını
sağlayacakları için stratejilerini çok daha iyi uygulayabileceklerdir. Bu iletişim,
yöneticiler ve çalışanların önemli etkenler arasında yoğunlaşmalarını, yatırım,
girişim ve hareketlerini şirketin stratejik hedefleri ile uyumlu bir şekilde
sürdürmelerini sağlar.
Bu ilk süreçte, vizyonun aktarılması gerçekleştirilir. Bu süreç, yöneticilere işletmenin
vizyon ve stratejisi etrafında yeni bir anlayış oluşturmaları konusunda yardımcı olur
ve stratejinin operasyonel ifadeler ile tanımlanması sağlanır (Şekil 3.5).
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Gelecekte
Vizyonumuz
Ne Olmalıdır?

Vizyonumuzu
Başarmak Đçin
Nasıl Farklı
Olmalıyız?

VĐZYONUN
OLUŞTURULMASI
1. Startejik Đş Biriminin belirlenmesi
2. Misyonunun Đfade Edilmesi
3. Vizyonunun Yapılandırılması

Đçsel Yönetim
Gelişme ve Yenilik Đçin
Hissedarlarımız Müşterilerimiz
Süreçlerimizle Đlgili
yeteneklerimiz
Đçin
Đçin
Yenilik ve Öğrenm e
Đçsel Boyut
Finansal Boyu t M üşteri Boyut

Çok Önemli
Başarı
Faktörleri
Nelerdir?
Çok Önemli
Ölçüler
Nelerdir?

DENGELENM ĐŞ SKOR KART I

Şekil 3.5: Vizyon Oluşturulması [17]
Şirketin finansman ve müşterilerle ilgili olan amaçları belirlendikten sonra, şirket içi
yöntemlerle ilgili amaç ve ölçüler tanımlanır. Bu aşama dengelenmiş skor kartının
getirdiği en önemli yenilik ve faydalardan biridir.
Geleneksel performans değerlendirme sistemleri, mevcut yöntem ve işlemlerin
maliyet, kalite ve sürecini iyileştirici düzeltmeler yapmaya odaklıdır.
Dengelenmiş skor kartı ise, şirketin performansında müşteriler ve hissedarlar lehine
bir atılım kaydetmeyi sağlayacak işlemlere dikkat çekilmesini sağlar.
Şirket içi yöntemlerin tanımlanması sayesinde, şirketin başarıya ulaşabilmesi için
uygulanması gereken yepyeni yöntemler ortaya çıkacaktır [15].
Şirketin stratejisini açıklayan bir dengelenmiş skor kartının oluşturulması şu
açılardan önemlidir:
• Şirketin vizyonunu tüm şirkete anlatır, şirkette ortak bir anlayış yaratır,
• Şirket stratejisinin, tüm çalışanların şirketin başarısına ne şekilde katkıda
bulunduklarını görebilecekleri bir model şeklinde ifade edilmesini sağlar,
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• Dengelenmiş skor kartı, değişim çabalarına önem verir.
• Eğer amaç ve ölçüler doğru belirlenirse, uygulama da başarılı olacaktır [15].
Đlk kez dengelenmiş skor kartı hazırlayan bir bölüm müdürünün, şirket başkanına
yazmış olduğu bir not, kurumsal karnenin önemini anlatan bir örnektir [15]:
“Geçmişte eğer bölüm ile ilgili stratejik planlama evrakını uçakta unutsaydınız ve bu
evrak rakip bir firmanın eline geçmiş olsaydı çok öfkelenir fakat bir süre sonra bunu
unutabilirdiniz. Bunun gerçekte büyük bir kayıp olmadığını düşünürdünüz. Aynı
şekilde ben de aylık çalışma planımı bir yerde unutabilirdim ve bu plan bir
rakibimizin eline geçebilirdi. Bu olay canımı sıkardı ama yine de çok önemli bir
kayıp sayılmazdı. Ama dengelenmiş skor kartı benim stratejimi o kadar açık bir
şekilde gösteriyor ki, bir rakibimin eline geçtiğinde stratejimi tamamen engelleyip
etkisiz bir hale getirebilir.”
Dengelenmiş skor kartının şirket stratejisine bağlanmasını sağlayacak 3 prensip
vardır:
a) Neden-Sonuç Đlişkileri: Strateji, neden ve sonuçlar hakkında bir hipotez dizisidir.
Örneğin, elemanların daha iyi satış eğitimi alması ile daha yüksek kar elde edilmesi
arasında aşağıdaki hipotezler dizisi ile bağlantı kurulabilir:
“Eğer satış elemanları ürünler hakkında daha fazla eğitilirse, satabilecekleri tüm ürün
yelpazesi hakkında daha bilgili olacaklardır.
Eğer elemanlar ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olursa, satış verimlilikleri de
artacaktır.
Eğer satışların verimliliği artarsa, satacakları ürünlerin ortalama karlılığı da
artacaktır.”
Uygun hazırlanmış bir dengelenmiş skor kartı, bir dizi neden-sonuç ilişkisi
vasıtasıyla şirketin stratejisini anlatmalıdır. Dengelenmiş skor kartında yer alacak her
ölçü, stratejinin tüm şirkete yayılıp anlaşılmasını sağlayacak neden-sonuç ilişkileri
zincirinin bir halkası olmalıdır [15].
b) Performans Göstergeleri: Dengelenmiş skor kartında kullanılan ölçüler, genellikle
birçok stratejinin ortak hedeflerini yansıtan temel sonuç ölçüleridir. Genel sonuç
ölçüleri, karlılık, pazar payı, müşteri devamlılığı ve çalışanların yetenekleri gibi
ardıl, gecikmeli göstergelerdir. Öncü göstergeler veya performans göstergeleri ise,
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belirli bir şirkete özel olan göstergelerdir. Performans göstergeleri, bir şirketin
stratejisinin diğer şirketlerden farklı olan özelliklerini ortaya koyar.
Örneğin her şirkette karlılık elde etmek için uygulanacak yöntemler, şirketin rekabet
edeceği pazar kesimleri, hedef müşteri ve pazar kesimlerine değer teklifleri
götürülmesini sağlayacak şirket içi işlemler, öğrenme ve büyüme amaçları
farklılıklar gösterecektir [17]. Đyi bir dengelenmiş skor kartı, hem sonuç ölçümleri,
hem de bu sonuçları elde etmeyi sağlayacak performans göstergelerini kapsamalıdır.
Performans göstergeleri olmadan sadece sonuç ölçümlerine yer verilmesi, bu
sonuçların nasıl elde edilebileceğine dair bir fikir vermez. Aynı zamanda sonuç
ölçümlerinin, stratejinin başarı ile uygulanıp uygulanmadığına dair bir erken uyarı
mekanizması görevini yerine getirme özellikleri de yoktur. Üretim süreleri, hata
oranları gibi performans göstergeleri tek başlarına kullanıldığı zaman şirketlerin kısa
dönemli operasyonel gelişmeler elde etmelerini sağlayabilirler, fakat sonuç ölçümleri
olmadığı takdirde, operasyonlardaki gelişmelerin mevcut ve potansiyel müşterilerine
daha fazla iş yapılmasını sağlayıp sağlamadığı ve şirketin daha üstün bir finansal
performansa ulaşıp ulaşmadığını göstermekte yetersiz kalırlar [14].
c) Finansal Hedeflerle Bağlantı Sağlanması: Günümüzde pek çok kuruluşun değişim
programları uygulamakta olması, kalite, müşteri tatmini, yenileme ve çalışanlara
yetki verilmesi gibi şirket lehine sonuçlar verecek amaçların belirlenmesini
kolaylaştırmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için yapılacak çalışmalar, daha iyi
performans elde edilmesini sağlayacaktır. Fakat nihai amaç olarak kabul edildikleri
takdirde, şirketin performansında arzu edilen gelişmeyi sağlayacakları şüphelidir.
Operasyonel gelişmeler ekonomik sonuçlar ile bağlantılı olmalıdır [15].
Dengelenmiş skor kartı, elde edilen sonuçlar, özellikle de sermayenin karlılık oranı
veya ekonomik katma değer gibi finansal sonuçlar üzerinde önemle durmalıdır.
Bir çok yönetici, toplam kalite yönetimi, toplam operasyon süresindeki azalma,
yeniden yapılanma ve çalışanlara yetki verilmesi gibi programları müşterileri
doğrudan etkileyecek ve gelecekte daha yüksek performans sağlayacak sonuçlara
bağlamakta başarısız olmaktadır. Bu şirketlerde yapılan hata, gelişim programlarının
nihai hedef olarak kabul edilmesidir. Gelişim programları ile şirketin müşteri ve
finansal performansını artırmaya

yönelik özel hedefleri arasında bağlantı

kurulamamıştır. Bu uygulamaların kaçınılamayan sonucu olarak, şirketler değişim
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programlarından bekledikleri somut getirilerin eksikliği nedeniyle hayal kırıklığına
uğrarlar. Bu nedenle, kurumsal karnede diğer tüm boyutlarda yer alan tüm hedefler
ve ölçüler, finansal amaçlara bağlanmalıdır [15].
2. Đletişim ve Bağlantı
Đkinci süreç, iletişim ve bağlantı kurmadır. Bu süreç, yöneticilere, stratejinin tüm
organizasyonel

basamaklara

yayılması

ve

bölüm

amaçları

ile

ilişkisinin

kurulmasında yardımcı olur. Dengelenmiş skor kartı, yöneticilere tüm basamaklarda
uzun dönemli stratejinin anlaşılması ve bu stratejinin bölüm bazında amaçlar ile
ilişkilendirilmesi konusunda yardımcı olmaktadır .
En yüksek seviyede fayda sağlanması için, üst düzey yöneticilerin misyon, vizyon ve
stratejiyi tüm çalışanlarla ve şirket için önemli dış unsurlarla paylaşmaları gerekir.
Dengelenmiş skor kartını anlatıp, ileterek ve kişisel hedeflerle bağlantılı hale
getirerek organizasyondaki tüm birimler arasında ortak bir anlayış ve kararlılık
meydana getirilir. Tüm organizasyonun ortak bir vizyonu paylaşarak aynı yönde
ilerlemesini sağlamak, zaman gerektiren güç bir iştir.
Dengelenmiş skor kartında yer alan stratejik hedef ve ölçülerin yaygın bir şekilde
tüm şirkete iletilebilmesi için şirket yayınları, duyuru tahtaları, video kasetler, CD’ler
ve bilgi işlemleri veritabanından yararlanılabilir. Ayıca çeşitli periyodik iletişim ve
eğitim programları, hedef belirleme programlarından yararlanılabilir.
Ayrıca, organizasyonu strateji ile uyumlu bir hale getirme çabaları, teşvik ve ödül
sistemleri aracılığıyla motive edilmelidir. Böylece çalışanlar, hedefler ve hedeflerinin
gerçekleştirilme durumlarına göre, şirkete olan katkılarının ölçüsüne göre maddi
karşılıklarını almış olacak ve böylece hem çalışan tatmini, hem de çalışanın işe karşı
motivasyonu ile sisteme olan güveninin oluşması sağlanmış olacaktır. Dengelenmiş
skor kartının şirket kültüründe değişiklik yapabilmesi için, verilecek teşvik primleri
ve ikramiyelerin dengelenmiş skor kartı amaçlarının gerçekleştirilmesi ile bağlı
olması gerekir.
Tam bir iletişimin kurulması, tüm çalışanların şirket stratejisinin başarıya ulaşması
için yerine getirilmesi gereken önemli işler hakkında bilgi sahibi olmasını ve
uyarılmasını sağlar.
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Bazı şirketlerde, dengelenmiş skor kartında belirlenen üst düzeydeki stratejik
ölçülerin ayrıştırılarak operasyon seviyesinde uygulanabilecek daha özel ölçüler
haline indirgenmesi tercih edilmektedir. Örneğin dengelenmiş skor kartında
sevkıyatların zamanında gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmış olan amaç,
operasyon seviyesine indirgendiğinde “bir makinenin çalışma süresinin kısaltılması”
veya “siparişlerin bir bölümden diğerine daha hızlı bir şekilde aktarılması” diye daha
detaylı olarak ifade edilebilir. Bu yöntemle, farklı birimlerdeki gelişim çalışmaları
kurumsal başarıyı sağlayacak faktörlerle uyumlu olarak sürdürülür. Tüm çalışmalar
kurumsal nitelik taşıyan, en üst seviyedeki hedef ve ölçümleri tam olarak kavradığı
zaman, kendi bölümlerine ait olan ve kurumun global stratejisini destekleyen
hedefleri belirleyebilirler [15].
Dengelenmiş skor kartı, şirketteki farklı birimler ile üst düzey yöneticiler ve yönetim
kurulu üyeleri arasında sadece kısa dönemli finansal hedefler hakkında değil, şirketin
gelecekteki performansını artıracak bir stratejinin formüle edilmesi ve uygulanması
hakkında da diyalog kurulmasını teşvik eder [14].
3. Faaliyetlerin Planlanması ve Hedef Belirtme
Üçüncü süreç, işletmede planlamadır. Bu süreç, işletme ve finansal planların
birleştirilmesine yardımcı olur.
Üst düzey yöneticiler, erişildiği takdirde şirkette büyük değişimlerin gerçekleşmesine
neden olacak, 3 ila 5 yıl süreli dengelenmiş skor kartı hedeflerini belirlemelidirler.
Bu hedefler, kurumun o güne kadar süregelmiş performansında belirgin bir kesinti,
temel bir değişiklik meydana getirecek hedefler olmalıdır [16].
Bu finansal amaçları gerçekleştirebilmek için, yöneticilerin müşteriler, şirket içi
yöntemler, öğrenme ve büyüme ile ilgili hedefleri de belirlemeleri gerekir. Bu yan
hedefler birkaç farklı kaynaktan elde edilebilir. Đdeal olanı, müşterilere ilişkin
hedeflerin, müşterilerin beklentilerini karşılamak veya bu beklentileri aşmak gibi
amaçlardan kaynaklanmasıdır. Mükemmel performansın tanımını yapabilmek için
hem mevcut müşterilerin, hem de potansiyel müşterilerin tercihleri incelenmeli ve
analiz edilmelidir.
Amacın maliyetlerde önemli ölçüde kısıntı yapmaya yönelik olduğu geleneksel
yeniden yapılanma programlarının aksine, dengelenmiş skor kartının yeniden
yapılanma programının amacı, sadece maliyette meydana gelen tasarrufların

50

ölçülmesiyle değerlendirilmez. Stratejik girişim hedefleri dengelenmiş skor kartında
yer alan ve siparişlerin karşılanma süresinde oluşan önemli zaman tasarrufları, ürün
geliştirme ve pazara sunma süresinde elde edilen zaman tasarrufu, çalışanların
yetenek ve becerilerinin artırılması gibi etkenlerden türetilmiştir. Tabi ki zamandan
tasarruf sağlamak ve çalışanların yeteneklerini artırmak da nihai hedefler değildir.
Dengelenmiş skor kartında yer alan bir dizi neden-sonuç ilişkisinin sürdürülmesi ile
nihai hedef olan mükemmel performansa ulaşılır [16].
Planlama ve hedef belirleme işlemleri, bir şirketin:
• Ulaşmayı istediği uzun dönemli sonuçları miktarsal olarak ifade etmesini,
• Bu sonuçlara ulaşmak için gereken mekanizmaları tanımlamasını ve kaynak
sağlamasını,
• Dengelenmiş skor kartında yer alan finansal ve finansal olmayan ölçütler için kısa
dönemli mihenk taşlarını belirlemesini sağlar [16].
Dengelenmiş skor kartının uzun dönemli entegre bir stratejik planlama ve
operasyonel bütçeleme işleminde kullanılabilmesi için, aşağıdaki 4 şartın yerine
getirilmesi gereklidir:
• Büyük Hedefler Belirlemek: Yöneticiler, tüm çalışanların kabul edeceği ve
katılacağı ölçülerle ilgili olarak büyük hedefler belirlemelidir. Dengelenmiş skor
kartında yer alan neden-sonuç ilişkileri, en çok önem verilen sonuç göstergeleri,
özellikle de finansal ve müşteri göstergelerinde üstün performans elde etmeyi
sağlayacak önemli etkenlerin belirlenmesinde yardımcı olacaktır.
• Stratejik Uygulamaları Belirlemek ve Açıklamak: Ölçüleri ile belirlenen hedefler
ve bu ölçülere ilişkin mevcut performans seviyeleri arasındaki fark, yöneticilerin
aradaki farkı kapatmak için hangi sermaye yatırımlarına ve uygulamalara öncelik
verilmesi gerektiğini belirlemelerine yardımcı olur.
• Önemli Ortak Đş Girişimlerini Belirlemek: Yöneticiler, ana şirketin stratejik
amaçlarına fayda sağlayacak girişimlerin neler olduğunu belirlemelidirler.
• Yıllık Kaynak Ayırımı ve Bütçelerle Bağlantı Kurulması: Yöneticiler, stratejik
planlar ile bir sonraki yılın zorunlu olmayan giderleri ve bütçe hedefleri arasında
bağlantı kurarlar. Bu kilometre taşları, yöneticilerin işletme biriminin stratejik
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yolculuğu sırasında nasıl bir yol izlemekte olduğunu kontrol etmelerine yardımcı
olacaktır [17].
4. Stratejik Geri Bildirim ve Öğrenme
Dördüncü süreç ise, öğrenme ve geri beslemedir. Bu süreç, işletmeler için stratejik
öğrenme yeteneklerini belirlemede yardımcı olur. Mevcut geri besleme ve inceleme
anlayışı bütçelenen finansal amaçların karşılanmasına odaklanırken dengelenmiş
skor kartı, müşteri, içsel süreç ve öğrenme ve gelişme boyutları ile kısa vadeli
sonuçları değerlendirmektedir.
Đçinde bulunulan bilgi çağında, şirketlerin stratejileri sabit olamaz. Üst düzey
yöneticiler, daha karmaşık stratejiler ve daha kargaşalı rekabet ortamları hakkında
geribildirim almaya ihtiyaç duyarlar. Đlk başlangıçta planlanan strateji ne kadar iyi
niyetle ve ne kadar mevcut bilgiye dayanılarak hazırlanmış olursa olsun, değişen
şartlar karşısında geçerliliğini yitirmiş olabilir. Strateji ile ilgili bu evrimsel bakış
açısının temel prensipleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır [17]:
• Stratejiler büyür ve zaman içinde bazı özellikler kazanır,
• Başlangıçta tasarlanan stratejiler değiştirilebilir,
• Strateji oluşturulması ve uygulanması birbiri ile iç içe geçmiş işlemlerdir,
• Stratejik fikirler, bir kurumun herhangi bir seviyesinde görev yapan çalışanlardan
gelebilir,
• Strateji bir süreçtir.
Dengelenmiş skor kartı, yöneticilerin stratejilerini izleyebilmelerine, uygulama
aşamasında düzeltmeler yapmalarına ve eğer gerekiyorsa stratejide temel
değişiklikler gerçekleştirmelerine olanak sağlar [17].
Etkili bir stratejik öğrenme yöntemi için, üç temel öğe gereklidir:
• Stratejiyi tüm şirkete iletip açıklayan ve her bir bireyin kendi faaliyetlerinin genel
stratejiye ne şekilde katkıda bulunduğunu görebileceği ortak bir stratejik çerçeve,
• Strateji ile ilgili performans verilerini toplayan, stratejik amaç ve uygulamalar
arasındaki ilişkilerle ilgili hipotezlerin kontrol edilmesini sağlayan bir geribildirim
yöntemi,
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• Performans verilerini analiz edip gerekli bilgileri sağlayarak strateji değiştiren, yeni
şartlarla uyumlu hale getirecek problem çözücü bir takım çalışması [16].
Finansal ölçülerin yanı sıra, diğer ölçüler için de kısa vadedeki kilometre taşlarının
belirlenmesi ile aylık ve üçer aylık dönemlerde gerçekleştirilen yönetim kurullarında
finansal sonuçlar eskisi gibi incelenmeye devam edilebilir.
Yönetim kurullarında sadece geçmişte elde edilen sonuçlara nasıl ulaşıldığı değil,
gelecekle ilgili beklentilerin de çizilen güzergah dahilinde ilerleyip ilerlemediği
tartışılabilir [14].
Uygun bir şekilde hazırlanmış olan dengelenmiş skor kartı, şirketin teorisini açıkça
ortaya koyar. Dönemsel değerlendirmeler ve performans gözlemleri, dengelenmiş
skor kartında yer alan ölçüler arasındaki ilişki ve bağlantıların miktarsal olarak ifade
edilmesi sayesinde, başlangıçtaki varsayımların kontrol edilmesine olanak sağlayan
yöntemler haline dönüşür [17].
Dengelenmiş skor kartı, işletme içindeki bir gelişme ve ilerlemenin finansal
sonuçlara dönüşümünü sağlamakla birlikte stratejilerin de etkin bir şekilde
kontrolünü de sağlamaktadır.
Bu nedenle dengelenmiş skor kartı, organizasyonun her aşamasında gerçekleştirilen
faaliyetlerin işletme stratejisi ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi konusunda
yönetime yardımcı olmaktadır. Her boyutta yer alan amaçlar ve ölçüler, işletme
stratejisi ve amaçları ile ters düşmemelidir (Şekil 3.6).
Dengelenmiş skor kartı, finansal ölçümü yönetim ve ticari performansın önemli bir
özet bilgisi olarak muhafaza ederken, aynı zamanda mevcut müşteriler, şirket içi
yöntemler, çalışalar ve sistemin performansını uzun dönemli finansal başarı ile
ilişkilendiren daha genel ve entegre ölçü birimlerine önem vermektedir [17].
3.3.1.3. Dengelenmiş Skor Kartı Uygulamalarında Dikkat Edilecek Konular
• Dengelenmiş skor kartı uygulanmadan önce stratejik amaçları belirlemek: Stratejik
amaçlar belirlenmeden uygulanma, hatalı sonuçlar doğuracaktır.
• Dengelenmiş skor kartı uygulamalarında güçlü bir tepe yönetimi desteği bulmak ve
ilgili yöneticileri inandırmak,
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Şekil 3.6: Strateji Odaklı Kuruluşların Hedefleri [15]
• Sorumluluğu yönetim muhasebesine bırakmadan işletmede her kesimin projeye
etkin bir şekilde katılımını sağlamak,
• Genel uygulamaya geçmeden önce pilot uygulamayı yapmak,
• Dengelenmiş skor kartının uygulanmasından önce işletmede her birim için
sorumluluk belirlemek,
• Dengelenmiş skor kartını yukarıdan aşağı kontrol aracı olarak kullanmamak: Bu
durum çalışanlar için isyan nedeni olacaktır.
• Dengelenmiş skor kartı projesini standart hale getirmemek,
• Dengelenmiş skor kartında, ihtiyaca göre değiştirilen esnek bir yapıya sahip
olmak,.
• Dengelenmiş skor kartının kullanımında eğitim gereklerini göz önünde tutmak,
• Dengelenmiş skor kartında iletişim gereklerini göz önünde tutmak,
• Mükemmellik için karışıklığa neden olmamak,
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• Yönetimin ek iş yükünü ve dengelenmiş skor kartı uygulamalarının maliyeti
dikkate almak,
• Neye ulaşmak istediğini bilmeden dengelenmiş skor kartını uygulamamak.
3.3.1.4. Dengelenmiş Skor Kartının Avantajları / Yararları
Dengelenmiş skor kartının kuruluşlara sağladığı faydalar, aşağıda sıralanmıştır [14]:
• Kurumsal stratejinin açıkça belirtilmesi, güncellenmesi, tüm organizasyona
duyurulması ve fikir birliği sağlanmasını sağlar.
• Stratejinin tüm organizasyon çapına yayılmasını sağlar.
• Stratejilerin uzun dönemli hedefler ve yıllık bütçe ile bağlantılarının yapılmasını
sağlar.
• Stratejik ve operasyonel değerlendirmeler arasında bir uyum sağlar.
• Stratejik denetlemelerin dönemsel ve sistematik şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
• Stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek için gereken bilgi desteğini sağlar.
• Kurumsal değişiklik, uygulamaların üzerinde odaklanılmasını, stratejik işletme
birimlerinde liderlik yeteneklerinin yaratılmasını ve işletme birimleri arasında
koordinasyonu sağlar.
• Dengelenmiş skor kartı, şirketin performansında müşteriler ve hissedarlar lehine bir
atılım kaydetmeyi sağlayacak işlemlere dikkat çekilmesini sağlar. Şirket içi
yöntemlerin tanımlanması sayesinde genellikle şirketin başarıya ulaşabilmesi için
mükemmel bir şekilde uygulanması gereken yepyeni yöntemler ortaya çıkacaktır.
• Dengelenmiş skor kartı sisteminin geliştirilmesi, fikir birliği ve ekip çalışmasının
eksikliğini daha net bir şekilde ortaya koyarken, bu problemin çözümüne de katkıda
bulunur. Çünkü şirketin hedef kartı, tüm üst düzey yöneticilerin ekip çalışması
yapmasını gerektiren, her bir yöneticinin ayrı ayrı katkıda bulunması ile
yaratılabilecek ve şirketin tüm fonksiyonlarını kapsayacak bir modeldir.
• Dengelenmiş skor kartı, sürekli gelişim, yeniden yapılanma ve değişim
programlarının gerekliliğini ispatladığı gibi, bu programlar üzerinde odaklanılmasına
ve gereken entegrasyonun sağlanmasına da olanak tanır. Yöneticilerin çabaları,
kolaylıkla kazanç elde edebilecek şirket içi yöntemlerin temel işleyişlerini yeniden
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düzenlemek yerine, kurumun stratejik başarı elde etmesini sağlayacak yöntemleri
geliştirmeye ve yeniden yapılandırmaya yöneltir.
• Dengelenmiş skor kartı, bir şirketin stratejik planlamasının yıllık bütçe işlemleri
içine dahil edilmesine de olanak sağlar. Şirketin stratejik ölçüleri için 3-5 yıla yayılan
yan hedeflerinin belirlendiği sırada yöneticiler, her bir ölçü için bir sonraki takvim
yılı içinde ulaşılacak dönüm noktalarının da neler olacağına dair tahminde
bulunurlar. Bu kısa vadeli mihenk taşları, şirketin uzun dönemli stratejik yolculuğu
sırasında kısa dönemde elde edilen ilerlemelerin değerlendirmesinin yapılacağı özel
hedeflerdir.
• Günümüz şirketlerinde, yöneticilerin stratejileri hakkında geri bildirim almalarını
ve stratejilerinin dayanak noktası olan varsayımları kontrol etmelerini sağlayacak bir
yöntem veya sistem mevcut değildir. Ama dengelenmiş skor kartı, yöneticilerin
stratejilerini izleyebilmelerine, uygulama aşamasında düzeltmeler yapmalarına ve
eğer gerekiyorsa stratejide temel değişiklikler gerçekleştirmelerine olanak sağlar.
• Dengelenmiş skor kartı sadece geçmişteki davranışlarla ilgili değil, gelecekteki
finansal değerleri yaratmak amacıyla bugün veya gelecekte gerçekleştirilmesi
gereken davranışlar hakkında da yeterli düzeyde yol gösterir.
• Dengelenmiş skor kartı, bir şirketin gelecekle ilgili vizyonunu tüm şirkete anlatır,
stratejilerin organizasyonda tabana kadar yayılmasını sağlar, şirkette ortak bir anlayış
yaratarak, tüm organizasyonun ortak bir hedefe odaklanmasını sağlayarak, ortak bir
karlılık yaratır.
• Dengelenmiş skor kartı, şirket stratejisinin tüm çalışanların şirketin başarısına ne
şekilde katkıda bulunduklarını görebilecekleri bağlantılı bir model şeklinde ifade
edilmesini sağlar. Bu bağlantılar olmadığı takdirde, kişiler ve departmanlar kendi
performanslarını maksimum seviyeye yükseltseler bile, stratejik amaçlara katkıda
bulunmayabilirler.
• Dengelenmiş skor kartı, değişim çabalarına önem verir. Eğer amaç ve ölçüler
doğru olarak belirlenirse, uygulama da başarılı olacaktır. Aksi takdirde yatırım ve
girişimler boşa harcanacaktır.
• Dengelenmiş skor kartı, sadece nelerin yapılmasını değil, aynı zamanda da nelerin
yapılmaması gerektiğini belirtir.
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• Dengelenmiş skor kartı, gelecek için yatırım yapmanın önemini ve bu yatırımların
sadece yeni teçhizat veya yeni ürün araştırma geliştirme faaliyetleri gibi geleneksel
yatırım alanları ile sınırlı olmamasının gerekliliğini vurgular.
• Stratejiyi tüm şirkete iletip açıklayan ve her bir bireyin kendi faaliyetlerinin genel
stratejiye ne şekilde katkıda bulunduğunu görebileceği ortak bir stratejik çerçeve
yaratır.
• Strateji ile ilgili performans verilerini toplayan, stratejik amaç ve uygulamalar
arasındaki ilişkilerle ilgili hipotezlerin kontrol edilmesini sağlayan bir geribildirim
yöntemi imkanı sağlar.
• Performans verilerini analiz edip, gerekli bilgileri sağlayarak stratejiyi değişen,
yeni şartlarla uyumlu hale getirecek problem çözücü bir takım çalışmasına imkan
verir.
• Stratejik öncelik içermeyen faaliyetlerin planlara alınmamasını sağlar.
• Uzun ve kısa vadeli hedefler arasında “dengelenmiş” bir yaklaşım ortaya koyar.
• Finansal olmayan soyut kavramlarla, finansal olan somut kavramlar arasında
“dengelenmiş” bir yaklaşım ortaya koyar.
• Misyon, vizyon, stratejiler, hedefler ve performans arasında çift yönlü bir iletişim
ağı imkanı sağlar.
• Geçmişe dönük finansal veriler yerine, geleceğe yönelik stratejik yaklaşımlara
odaklanılmasını sağlar.
• Stratejilerin farklı kademelere indirgenmiş hedefler haline getirilerek ortak bir
hedefe kilitlenen, motivasyonu ve tatmini üst seviyede bir organizasyon oluşturur.
• Özellikle müşteri tatmininde çok önemli etkileri olan şirket içi yöntemler boyutu ve
öğrenme ve gelişme boyutunun stratejiler ve finansal hedeflerle neden-sonuç
ilişkilerini ortaya koyar ve sisteme entegre eder.
• Ödül sisteminin stratejik amaçlara ulaşmaya bağlantılı olmasını sağlar.
• Kaynaklar ve stratejik uygulamalar arasında bir uyum sağlar.
• Organizasyonun

entelektüel

ve

manevi

sürdürülmesini sağlar.
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değerlerine

yaptığı

yatırımların

3.3.2. Dengelenmiş Skor Kartının ISO 14000 ÇYS Performansı Ölçümünde
Kullanılması
Buraya kadar olan bölümlerde, ISO 14000 ÇYS ve hedeflerle performans yönetimi
uygulamalarından dengelenmiş skor kartı metodu incelenmiştir. Bu bölümde,
dengelenmiş skor kartı yönteminin ÇYS’ne nasıl entegre edileceği, ÇYS
performansını ölçmede nasıl kullanılabileceği araştırılmıştır.
Günümüzde birçok kuruluşta, ISO 14000 ÇYS uygulanmaktadır. Fakat, ÇYS’nin
çevreye ve kuruluşa tam olarak ne fayda sağladığı konularında çok fazla bilgi
bulunmamaktadır. Çevre yönetim sistemleri, çok verimli olamayabilmektedirler.
Daha da önemlisi, sıklıkla görülmektedir ki, çevre yönetim sistemleri, kuruluşlarda
çok seyrek olarak genel yönetim sistemlerine entegre edilmiştir [28, 31]. Aşağıda,
dengelenmiş skor kartı metoduyla çevre performansının nasıl ölçüleceği konusunda
bilgiler verilmektedir.
Öncelikle şu sorulara kısaca yanıt vermekte fayda vardır:
• Çevre performansı nedir ?
• Çevre performansının ölçümü, kime fayda sağlayacaktır ?
• Çevre performansı nasıl ölçülebilir ?
Çevre performansı, ISO 14001 standardında “Bir organizasyonun ÇYS’nin çevre
politikası ve çevreyle ilgili hedef koyulmasına yönelik çevresel konulara hakim
olması hususlarındaki ölçülebilir sonuçlarıdır” olarak tanımlanmıştır.
ISO 14031 standardında ise, çevre performans değerlendirmesinin yönetim sistemi,
operasyonel sistem ve çevre durumu olmak üzere 3 ana alanda yapılabildiğinden
bahsedilmiştir.
Çevre performansının ölçümü, öncelikle çevre görevlisine, daha sonra da kuruluş
yönetimine fayda sağlayacaktır.
Çevre performansının ölçümü için, ölçüm kriter ve faktörlerine gerek duyulmaktadır.
Ayrıca, yapılmış plan ve aktüel durumu gösteren karşılaştırmalar da işe yarayacaktır
[27].
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3.3.2.1. Menfaat Sahiplerinin Beklentileri ve Sürdürülebilir Kalkınma
Dengelenmiş skor kartının ISO 14000 ÇYS’ye uygulanması konusunda, önce
menfaat sahiplerinin beklentileri ve sürdürülebilir kalkınma konularında bilgiler
vermek yararlı olacaktır.
Sürdürülebilir kalkınma, Çevre ve Kalkınma konulu Dünya Komisyonu’nda şu
şekilde tanımlanmıştır:
“Günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, fakat gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da
karşılamaya yönelik çözümleri sunan bir kalkınmadır” [5].
Ekonomik gelişme, çevrenin korunması için gereken şartları sağlar ve bunun yanında
büyümenin sürdürülebilir olması için çevre korunması ile insanların diğer
amaçlarının dengede tutulması gereklidir. Bu nedenle, bir kuruluşun çevre
yönetiminde bulunan farklı menfaat sahipleri gruplarını anlaması zorunludur.
Kavramsal yapı olarak adlandırılan ‘Dengelenmiş Çevre Skor Kartı’ (Balanced
Environmental Scorecard), bir kuruluşun çevresel etkilerini nasıl yönettiği ile
ilgilenen 5 farklı menfaat sahibi grubuna işaret eder.
Dengelenmiş çevre skor kartı, menfaat sahibi (paydaş) yönetimini, şirket stratejisini,
vizyonunu ve ÇYS’yi entegre eden bir yolu gösterir. Dengelenmiş çevre skor
kartının yapısı, mükemmel çevresel performansın iç ve dış tetikleyicileri ile
bağlantılı olan faaliyetlerinin yönetimini vurgular.
Vizyonlarını ve çevre politikalarını açıkça ifade ettiklerinde yönetim, dengelenmiş
çevre skor kartını kullanarak çevresel konuları ve yatırımları stratejik bir boyuta
yerleştirebilir. Bu yerleştirme, ÇYS’nin üstün başarı getirmesi açısından çok
önemlidir ve aynı zamanda da kuruluşun etkilediği topluluk ve ekosisteme
sürdürülebilir kalkınma aşısından nasıl katkı sağladığını belirleyecektir.
Dengelenmiş çevre skor kartında tanımlanmış paydaşlar grubu, bir kuruluşun temel
itici güçlerini temsil eder. Her grup, yönetim için özel mücadeleler ortaya sürdüğü
gibi, rekabete dayalı bir ortam oluşması için de fırsatlar sunar. Dengelenmiş çevre
skor kartı bunların yanı sıra, ÇYS faaliyetlerini belirleyen bir plan hazırlar ve bu
sayede faaliyetler paydaşların memnuniyeti ve proaktif yönetim konuları üzerine
odaklaşır (Şekil 3.7).
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Şekil 3.7: ÇYS’deki Menfaat Sahipleri (Paydaşlar) [20]
ISO 14000 ÇYS’deki bu menfaat sahipleri, aşağıdaki gibi incelenebilir:
1. Mali Paydaşlar
Bir kurumun mali durumu ile ilgilenen gruplar, hissedarlar, borç verenler ve
sigortacılardır. Bu grupların her biri, kuruluşun yeterli mali kazançlar elde etmesi,
cari borçlarına pozitif para akışını sürdürmesi ve yeterli kar hissesi sağlaması ile
ilgilenir. Ayrıca sigortacılar, kuruluşun düşük mali durumu, risk, hata ve iflası
asgariye indirmesi ile de ilgilenir.
Mali paydaş yönetiminde uygulanması gereken 3 temel kural vardır:
• Kuruluş, büyüyen satışlar ve artan kar oranına odaklanmalı,
• Kuruluş, giderleri azaltmalı ve verimliliği artırmalı,
• Kuruluş mümkün olduğunca kendi öz kaynaklarından yararlanmalıdır.
2. Müşteriler
Müşteriler, bir kuruluşun önemli parçalarından biridir ve özellikle, çevre
stratejilerinin başarılı olmasında önemli bir yere sahiptirler.
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Pazar araştırmaları, müşterilerin bir ürünün çevresel özeliklerini ikinci planda
düşündüğünü, bir ürünün fiyatı, kalitesi ve kullanım kolaylığının hala ilk planda
düşünülen konular olduğunu göstermektedir. Yine de, tüketicilerin belirli bir
bölümünün, çevreyi koruma ve zararlı çevresel faaliyetler konusunda duyarlı ve
tedbirli oldukları açıktır.
Müşterileri çevresel konularda yönlendirmek için uygulanması gereken 3 temel kural
vardır:
• Kuruluş, çevreye zararsız ürünler geliştirmeli ve bu ürünlerin fiyatı, kullanım
kolaylığı ve performansı diğer ürünlerle rekabet edebilir olmalı,
• Kuruluş, ürünün çevreye verebileceği zararı asgariye indirmeli,
• Kuruluş, ürünlerinin çevre ile dost olduğunu müşterilere anlatmalı ve müşterileri
bu konuda eğitmelidir.
3. Đç Paydaşlar
Bir kuruluşun iç paydaşları, çalışanları ve yönetimidir. Her iki grup da, şirketin
gösterdiği iç çevresel başarının derecesi ile ilgilidir. Đç paydaşların odaklandığı
prosesler, müşteriler için değer yaratan, uygun mali sonuçlar sağlayan ve kuruluşu
etkileşimde olduğu toplum, devlet ve ekosistemler ile bütünleştiren süreçlerdir. Đç
paydaşlar sadece bu süreçleri geliştirme ve uygulamada söz sahibi olma ihtiyacı
duymazlar, aynı zamanda çabalarının tüm sonuçları ölçülmesini ve kuruluş içinde
duyurulmasını da isterler.
Kirliliği önleme ve süreç yeniden yapılandırma yöntemleri, üretim süreçlerini
geliştirme ve çevresel etkilerin minimize edilmesi için kullanılır. Diğer yandan
kuruluş, bir birim ürünü üretirken ne kadar atık çıkardığını da bilmelidir. Ancak bu
çerçevede kuruluş, performansının ana hatlarını oluşturabilir.
Đç paydaşları yönetmek için aşağıdaki 4 temel kural mevcuttur:
• Kuruluş, bir birim ürünün üretiminde harcadığı kaynak miktarını azaltmalı,
• Kuruluş, bir birim ürün üretmek için çıkardığı atık miktarını azaltmalı,
• Kuruluş, ürün ve süreç yeniliğini teşvik etmeli,
• Kuruluş, bu çabaları ölçmeli ve duyurmalıdır.
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4. Toplum
Burada paydaşlar, yerel ve evrensel bir topluluktur; devlet, yerel yönetim ve ayrıca
rakip şirketler topluluğudur. Bütün bu güçler, kurumun dışında yer alır, ama
yönetime itiraz edebilir. Yönetimin, bu paydaşlar konusunda cevaplaması gereken
önemli soru, “Benim kuruluşum, içinde bulunduğu topluluğa karşı çevresel
sorumluluk taşıyor mu ?” olmalıdır. Bu grup paydaşların esas çabası, açık ve uygun
bir yolla devam eden ilişkileri yönetmektir. Rakip şirketler topluluğuyla, kuruluş
ortaklık kurma, teknoloji paylaşma veya bütünleşmiş ortaklık geliştirmek için yeni
fırsatları araştırmalıdır.
Bu paydaşları yönetmek için 4 kurala uyulmalıdır:
• Kuruluş, halkın güvenini kazanmak için açık bir iletişim politikası oluşturmalı,
• Kuruluş, farklı / çeşitli iletişim metotları kullanmalı,
• Kuruluş, toplulukları ilgilendiren konularda proaktif ve katılımcı rol üstlenmeli ve
kural yapıcı faaliyetler düzenlemeli,
• Kuruluş, kendi faaliyetleri sonucu oluşan çevresel unsur ve etkileri tetkik ve
ortadan kaldırma sürecini oluşturmalı.
5. Biyosfer
Bu paydaşlar grubuna, yeryüzünde yaşayan tüm canlılar ve onlara barınak sağlayan
doğal yaşam alanları girer.
Bu paydaşlar da yönetim için önemlidir. Her ne kadar kuruluşun dışında yer alsalar
da, o kurumun kendi üzerlerinde yarattığı çevresel etkilerin ölçülmesi zor ve
pahalıdır.
Biyosferi yönetmek için uygulanması gereken 4 temel kural vardır:
• Kuruluş, üstünde faaliyet gösterdiği toprak parçası üzerindeki doğal hayatı sürekli
korumalıdır.
• Kuruluş, ekosistemin bozulmaması için, doğal ortamı ve canlı çeşitliliğini
korumalı, flora ve fauna sağlığı için gerekli şartları oluşturmalı,
• Kuruluş, doğal hayatın devamı için su kirliliğini önlemeli,
• Kuruluş, hava kirliliğini önlemelidir [5].
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Dengelenmiş skor kartının ISO 14000 ÇYS’ye uygulanması, kuruluşlara, stratejik
hedeflerinin operasyonel düzeyde çevre ve değer ölçüm kriterlerini göz önünde
bulundurarak alt yönetim düzeylerine kadar indirgenmesini, aynı zamanda etkin
çevre önlemlerinin ve çalışan ve yöneticilerin davranışlarının, stratejik hedeflere
yönlendirilmesini mümkün kılmaktadır [25].
Bu uygulamada, çevreyle ilgili atık yönetimi, tehlikeli maddeler, ürün emniyeti gibi
çok yönlü iş prosesleri, kuruluşun çeşitli düzeyleriyle ilişkilendirilir ve esas stratejik
hedeflere odaklanılır. Böylece, çalışanların günlük iş davranışlarında, çevre
yönetimine, çevre korumasına katkıları sağlanmış olur [25].
3.3.2.2. ISO 14000 ÇYS ve Dengelenmiş Skor Kartının Dört Boyutu
Dengelenmiş skor kartının 4 boyutu, ISO 14000 ÇYS uygulamalarında aşağıdaki
şekilde incelenebilir (şekil 3.8):
1. Finansal Boyut
Finansal boyut, ekonomik sonuçların, bu konuda verilmiş kararların ve bunlardan
çıkarılarak alınan önlemlerin değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Çevre ile
ilgili stratejik hedefleri örnek olarak, çevre giderlerinin azaltılması ve daha verimli
kaynak kullanımıyla işletme giderlerinin tasarrufuna gidilmesi verilebilir. Çevre
hedeflerinden bir tanesi, optimum

tasarlanmamış olan üretim proseslerinin

sonucunda oluşan atık malzemenin bertaraf edilmesi veya kaynak ziyanı giderlerinin
azaltılmasıdır [36].
Ölçüm kriteri olarak da Çevre Giderleri/Üretim giderleri oranı veya Çevre ile ilgili
yatırımlar/Toplam Yatırımlar gibi oranlar kullanılabilir. Bu oranların kullanımıyla,
çevre koruması giderleri konusunda bir şeffaflık oluşturulur. Ayrıca, ekolojik
ürünlerin ciro ve kara etkileri de bu şekilde ortaya çıkarılabilir [26].
Buna ek olarak, çevreye daha az zarar veren yeni ürünlerin üretilmesi veya
proseslerin kullanılması, yeni pazar dilimleri açacak, yani pazarın büyümesine
olanak sağlayacaktır. Başlangıçta, bu ürün veya prosesler için yapılacak olan
harcama yüksek olacakmış gibi gelse de, yeni müşteriler elde edileceğinden, bu
giderler karşılanacaktır. Hatta, bu tip bir pazar diliminde, ürünlerin özelliklerinden
dolayı yüksek fiyatlandırmaya da gidilebilip, ek karlılık sağlanabilecektir [36].
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Şekil 3.8: Dengelenmiş Skor Kartının Dört Boyutunun ÇYS’ ye Uygulanması [15]
Çevre ile ilgili stratejik hedeflerden başka biri de, çevreye daha az zarar verecek
prosesler kullanarak, çeşitli ülkelerde, daha düşük vergi ödeyerek, vergi giderlerinin
düşürülmesidir.
2. Müşteri Boyutu
Bu boyutta, daha önce de belirtildiği gibi, müşterilerin, kuruluşu hangi gözle
gördükleri konusu önemlidir. Burada müşteri olarak hem son tüketici, hem de yarı
hammaddelerin tekrar işleyen müşteriler ele alınmalıdır. Bu boyut, kuruluşun uzun
dönemli başarısını garantilemek için ürün / hizmetlerinin tüketilmesi gerekliliği
gerçeği karşısında bulunduğu için, son derece anlamlıdır. Bu yüzden, müşteri
sadakati ve müşteri memnuniyeti gibi konular, ürün ekolojik özellikleri bakımından
ele alınması gereken büyüklüklerdir [26].
Đşletmeyle ilgili olarak, kuruluşun çevreye karşı saygılı, bilinçli olması ön planda
olmalıdır.
Ürünle ilgili olarak; çevre korumasına yönelik göstergeler (geri dönüşüm oranı,
kullanılan malzemelerin çevreye zararlı olup olmadığı, kaynakların kullanımına dair
bilgiler vs.) ve müşterilerin ürün ihtiyaçlarının çevresel yönü önemlidir. Pazara
sunulan ürünün çevre dostu olmasının, müşteri için daha fazla bir ek avantajı olması
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gereklidir. Çünkü genelde, sıradan olmayan, özel malzemelerden üretilen çevre dostu
ürünler, fiyat açısından, aynı özellikteki sıradan üründen daha yüksek dilimdedir.
Isıtma sektörüne bakılacak olursa, Almanya’da, örneğin güneş enerjisi gibi
“yenilenebilir enerji” konusunda, devlet de son kullanıcıya destek vermektedir. Özel
kullanım için monte edilen güneş enerjisi panellerinin giderini, sübvansiyon amaçlı
olarak ya devlet karşılamakta veya bu miktarı ödenen çevre vergisinden düşmektedir.
Bunun dışında, çevre dostu ürünün müşteriye katacağı çevre kirletmeme, çevre
koruma, dönüştürülebilme veya doğallık hisleri de bu konuda önemlidir.
3. Đçsel Süreç Boyutu
Bu boyut, malzeme giriş ve çıkışlarının ilişkisinin incelenmesi, çevre konusunda
kanunsal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve çevreye zarar verici maddelerin ölçüm
kriterleri gibi konuları kapsar.
Aslen bu boyut, üretim tesisi ve proseslerle ilgili çevre ölçüm faktörleriyle ilgilidir.
Üretime entegre olmuş bir çevre koruması ve ekolojik bir ürün stratejisi, buradaki
ana noktalardır. Bu faktörler elde edilip, değerlendirildikten sonra, günümüzde bir
çok kuruluşun yaptığı gibi çevre raporlarında sunulmaktadır [25].
Proseslerle ilgili, hammadde, yardımcı maddeler ve işletme malzemeleri ölçüm
faktörleri, bu anlamda ağırlık merkezini oluşturmaktadır. Hammadde ve son ürün,
atıklar, atık sular, ve emisyonlar gibi çevreyle ilgili madde akışlarının incelenmesi
sayesinde bir şeffaflık oluşturulması söz konusudur. Böylece, indirgenme süreçlerine
ait kesin amaçlar oluşturulabilir, uygulanabilir ve kontrol edilebilirler [26]. Yukarıda
belirtilen faktörler dışında, geri dönüşüm ve tekrar kullanım konuları da, kanunsal
gereklilikler açısından önem taşır.
4. Öğrenme ve Gelişme Boyutu
Öğrenme ve gelişme boyutunda, kalifiye ve motive olmuş çalışanların, bir yandan
çevre programlarına uyumu sağlanırken, diğer taraftan da stratejik çevre hedeflerine
ulaşmaları için yapılacak çalışmalar önemlidir.
Buradaki ağırlık noktası, çalışanların çevre hedeflerine ulaşmada derecelerinin
ölçümü ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesindedir. Çevre ve çevre yönetimiyle ilgili
eğitimlerle, kuruluşun planladığı çevre hedeflerinin tüm hiyerarşi düzeylerine
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indirgenmesi sağlanır. Burada, bir “çevre iyileştirme önerisi” sistemi konularak, tüm
düzeylerdeki çalışanların konuya katkılarının bulunması sağlanabilir [26].
Daha önce de bahsedildiği gibi, dengelenmiş skor kartının ISO 14000 ÇYS’ ye
entegre edilmesine, yukarıda bahsedilen 4 boyut çok büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde birçok kuruluşta ÇYS uygulamaları başlatılmış, dokümantasyon ve
sertifikasyon işlemleri yapılmış, hedefler belirlenmiş ve bunlar, iş işleyişleriyle
beraber bir el kitabı haline dönüştürülmüştür. Fakat tüm bunlar, yukarıda sayılan
finansal, müşteri, içsel süreç, öğrenme ve gelişme boyutlarıyla ilişkilendirilmemiş
oldukları için, ÇYS hedefleri, günlük iş işleyişinde kuruluş hedefleriyle
çakışmamaktadır.

Bu

yüzden

ÇYS,

bu

organizasyonlarda,

diğer

yönetim

sistemlerinden bağımsız bir şekilde yönetilmektedir. Dengelenmiş skor kartının
ÇYS’ye entegre edilmesiyle, ÇYS hedefleri ile kuruluşun hedefler arasında bir
paralellik sağlanacaktır [29].
3.3.2.3. Çevre Hedeflerinin Dengelenmiş Skor Kartı ile Đlişkilendirilmesi
ÇYS performans ölçümünde, dengelenmiş skor kartının finansal, müşteri, içsel süreç
ve öğrenme gelişme boyutları ışığı altında, kuruluşun stratejik hedefleri de göz
önünde bulundurularak, aşağıdaki şekilde ilişkilendirilmesi mümkündür [32]:
Başarı Büyüklükleri (Sonuç göstergeleri):
• Ciro, kar ve pazar payı
• Ürün fiyatı ve teslim süresi
• Personel üretkenliği
• Enerji ve hammadde verimliliği
Başarı Potansiyelleri (Erken uyarı göstergeleri):
• Riziko yönetimi
• Müşteri memnuniyeti
• Đmaj
• Yeni ürün oranı
• Hatalı ürün oranı
• Çalışan memnuniyeti
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3.3.2.4. ISO 14000 ÇYS’de Dengelenmiş Skor Kartı Uygulamasında Başlıca
Çevre Hedefleri
Dengelenmiş skor kartının ISO 14000 ÇYS’ye uygulanmasında, kuruluşun stratejik
hedefleri, ÇYS’nin hedeflerine indirgenmektedir. Bu işlem yapılırken, aşağıdaki
hususlara dikkat edilmelidir:
Kuruluşun çevre yaklaşımı, çevre bilinci ve çevre kirletilmesini önlemeye yönelik
çalışmalarını oluşturan temel ilke ve davranışları, üretimin girdilerinden ürünün
kullanımına kadar her aşamada çevreye, çalışanlarına ve üretiminden direkt veya
dolaylı olarak etkilenen tüm topluma saygılı bir anlayış içerisinde sürdürülmelidir.
Bu ilke ve davranışlar tüm şirketin sorumluluğu olup, yapılması gereken çalışmalar
aşağıdaki ana başlıklarda toplanmıştır [14]:
• Kanunlar: Çevre konusunda şirketi ilgilendiren her türlü yasal zorunluluğu takip
etmek, en kısa sürede çalışmalarına adapte etmek, ayrıca ISO 14000 çerçevesinde
çalışmalarını sürdürerek, uygulamaların en iyi ve doğru şekilde yapılmasını
sağlamak ana yaklaşım olmalıdır.
• Önleme ve Azaltım: Tüm organizasyonun ortak sorumluluğu ve hedefi olarak;
- Depolama, üretim ve nakliye sırasında çalışanları, toplumu ve çevreyi riske
sokmamak,
- Çevreye ve insan sağlığına zararlı yayılımları kaynağında önlemek, etkilerini en
aza ve mümkün olduğunca sıfıra indirmek,
- Her türlü atığın kaynağında azaltımı, tekrar kullanımı, geri kazanımı veya uygun
şekilde bertaraf edilmesi için çalışmalar yapmak
belirlenmelidir.
• Sağlık ve Güvenlik: Đşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve bu
konulardaki her türlü gelişme ve yeniliği takip ederek tüm şirkete uygulanmasını
sağlamak hedef olarak alınmalıdır.
• Teknoloji: Tüm süreç ve tasarımlarda ve gerçekleştirilen her türlü proje ve
çalışmada, çalışma şartlarına ve çevreye en uygun, mümkün olan en ileri teknolojinin
seçimi esastır.
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• Enerji ve Hammadde: Enerji, hammadde ve yardımcı madde kullanımında
verimliliği ve tasarrufu sağlamak, bunları sürekli takip etmek ve gerekli her türlü
önleyici ve iyileştirici çalışmayı gerçekleştirmek esas olmalıdır.
• Bilinçlendirme: Ana hammaddeler başta olmak üzere, kullanılan tüm maddelerin,
kimyasalların, üretim süreçlerinin ve ürünlerin çevreye ve insana olan etkilerinin
öğretilmesi ve çevre bilinci kazandırılması amacı ile çalışanları, taşeron firmaları,
müşterileri ve toplumu bilinçlendirici çalışmalar yapmak ve bu çalışmalar konusunda
açık olmak, ayrıca çevredeki diğer sanayi kuruluşlarıyla, kullandıkları ve
depoladıkları kimyasal maddeler dikkate alınarak acil durumlarda gerekebilecek her
türlü yardım ve işbirliği ile kendi personelinin güvenliğine yönelik tüm tedbirleri
almak esas olmalıdır.
• Eğitim: ÇYS, çevreye etkiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında sürekli ve
gereksinimlere göre gelişen ve değişen eğitimler düzenlemek, ana hedeflerden
olmalıdır.
• Gelişim: Kuruluşta uygulanan ÇYS, dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Çevre
amaçları ve her yıl oluşturulan çevre hedefleri ile sistemin sürekliliğini ve devamlı
gelişimini sağlamak, ana ilkelerden biri olmalıdır.
• Paylaşım: ÇYS içerisinde çevre ile ilgili her türlü bilgi ve gelişmeyi, başta
çalışanlar olmak üzere, hissedarları, müşterileri, devlet kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum örgütleriyle, toplumla, kısacası organizasyonun tüm iç ve dış çevresinde
bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, ana hedeflerden biri olmalıdır.
3.3.2.5. ÇYS’de Dengelenmiş Skor Kartı Uygulamasında Kullanılabilecek Çevre
Performansı Göstergeleri
Dengelenmiş skor kartının çevre performansını değerlendirmede kullanılacak sayısal
çevre değerleri, “kesin” ve “rölatif” değerler olarak iki ana başlık altında
incelenebilir.
Kesin değerler altında, faktörlerin tek başına kullanılması dışında, ayrıca
toplamlardan veya ortalamalardan yararlanılabilir. Yıllık elektrik veya su kullanım
miktarları, bu faktörlere örnektir.
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Rölatif faktörlerde, sürekli olarak iki veya daha fazla değerin karşılaştırılması,
oranlaştırılması söz konusudur. Buna örnek olarak da “çevre koruması için yapılan
yatırımların, tüm yatırımlara oranı” örnek gösterilebilir.
Burada dikkat edilmesi gereken konu, sayısal ölçüm faktörleri göz önünde
bulundurulurken, sistematik olarak, çevreye zararlı madde faktörlerinin yanında,
çevre yönetimi faktörlerinin de yer alması olacaktır. Bahsedilen ilk faktörler,
kuruluşun, doğal çevreye üzerindeki etkilerini ölçerken, ikincisi, ÇYS performansı
hakkında bilgiler de verecektir.
Aşağıda, örnek olması amacıyla, kuruluşların ÇYS performansının ölçümünde
kullanılabilecek genel faktörlerden başlıcaları verilmiştir [33, 34]:
• Malzeme harcama faktörü =Yıllık harcanan malzeme[t] / Toplam üretim miktarı[t]
• Atık faktörü

= Yıllık atık miktarı[t] / Toplam üretim miktarı[t]

• Enerji harcama faktörü

= Yıllık enerji kullanımı[GJ] / Toplam üretim miktarı[t]

• Su kullanım faktörü

= Yıllık atık su miktarı[m3/t] / Toplam üretim miktarı[t]

• Rapor oluşturma ve Müşteri Bilgilerine Dayanan Faktörler:
- Yıllık Şikayet adedi / Geçen yılki şikayet adedi
- Olumlu rapor sayısı / Toplam rapor sayısı
• Görevlilerin eğitimleri ile ilgili faktörler:
- Çevre ile ilgili eğitimlerin sayısı / Yıl; Kalite ile ilgili eğitimlerin sayısı / Yıl
• Firma içi öneri sistemi ile ilgili faktörler:
- Öneri sistemine katılım adedi / Toplam çalışan adedi
- Çevreyle ilgili öneri adedi / Uygulanan toplam öneri adedi
Yukarıda verilen ölçüm faktörleri, sadece başlangıç noktası olarak görülmelidir.
Firmanın yapısına, tedarikçilerin çeşitliliğine göre, bu faktörlerde de değişiklikler
olacaktır.
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3.3.2.6. Dengelenmiş Çevre Skor Kartı Kullanılmasının Getireceği Ek Faydalar
Kuruluşların ISO 14000 ÇYS performans ölçümlerinde dengelenmiş skor kartı
metodu kullanılması, başka bir deyişle dengelenmiş çevre skor kartı oluşturulması,
şu ek faydaları sağlar [30]:
• ÇYS hedeflerinin, kuruluşun strateji ve hedeflerine uyum sağlaması,
• ÇYS’nin firma içindeki diğer yönetim sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi,
• ÇYS’nin uygulamada gerçekten verimli olup olmadığının ölçülmesi, gerekli
önlemlerin alınması,
• ÇYS’ yi uygulayan çalışanların, günlük iş işleyişlerinde, kuruluş stratejisini takip
ettiklerini bilmeleri ve bunun sonucu olan ödüllendirme sisteminden kaynaklanacak
çalışan tatmini,
• Dengelenmiş skor kartının öğrenme ve gelişme boyutu sayesinde çalışanların da
çevre bilinçlerinin gelişmesi.
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4. ÇYS PERFORMANSININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐNDE DENGELENMĐŞ
SKOR

KARTI

METODU’NUN

KULLANILMASINA

YÖNELĐK

BĐR

UYGULAMA

Bu bölümde ilk olarak, ısıtma sektöründe yer alan firmalardan Alman “Bosch
Buderus Termotechnik” firmasının tanıtımı yapılacak, daha sonra firmanın çevre
yönetimi faaliyetlerine yönelik dengelenmiş skor kartı oluşturma çalışmalarına yer
verilecektir.
4.1. Firma Tanıtımı: Bosch Buderus Termoteknik
Uygulamanın yapıldığı Alman “Bosch Buderus Termotechnik GmbH” firması, 2004
yılında ‘Bosch Thermotechnik’ ve ‘Buderus Heiztechnik’ firmalarının birleşiminden
oluşmuş, ısıtma sektörünün lider firmalarından biridir ve BOSCH Grubu içerisinde
yer almaktadır.
Bu yüzden, öncelikle Bosch Grubu hakkında genel bilgi vermekte fayda vardır.
4.1.1. BOSCH Group
Bosch; otomotiv teknolojileri, endüstriyel teknolojiler, dayanıklı tüketim ürünleri ve
bina teknolojileri konularında dünyanın öncü tedarikçilerinden biridir.
2004 yılında toplam satışı 40 milyar Euro’ya ulaşan Bosch Grubu, satışlarının
%72’sini Almanya dışında gerçekleştirmiştir [42].
Dünya çapındaki çalışan sayısı 2004 yılında 11.000 artarak 242.000’in üzerine
çıkmıştır (Şekil 4.1).
Şirket, ilk olarak 1886 yılında Robert Bosch (1861-1942) tarafından Stuttgart’da
“Hassas Mekanik ve Elektroteknik Atölyesi” adı ile kurulmuştur. Kuruluşundan
sadece birkaç yıl sonra Londra ve Paris’te ilk satış büroları açılmıştır.
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Şekil 4.1: BOSCH Grup Hakkında Genel Bilgiler [42]
Günümüzde Bosch Grup bünyesinde, 230’ u Almanya’nın dışında yer alan 270 bağlı
şirket bulunmaktadır. Ülke temsilcilikleri ve bağlantılı şirketleri ile Bosch, 50’ den
fazla ülkede faaliyet göstermektedir.
Şirket, ürünlerini 200’ü Almanya dışında olmak üzere dünya çapında yaklaşık 260
merkezde üretmektedir. Bosch, teknolojideki lider konumunu korumak ve büyümeye
devam etmek amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarına her yıl ciddi yatırımlar
yapmaktadır.
Şirketin 2004 yılında ArGe amacı ile satışlarının yüzde 7,2’sine karşılık gelen 2,9
milyar Euro harcamıştır. Otomotiv teknolojileri, 2,4 milyar Euro’luk ArGe
harcamasıyla, araştırma faaliyetlerinin en yoğun gerçekleştiği iş alanıdır.
Dünyanın dört bir yanında 22.000’den fazla ArGe personeli bulunan şirket,
teknolojik yetkinliğini patent başvurularında da göstermektedir.
Bosch, yaklaşık 2.800 buluşuyla patent başvurularında Almanya’nın ikinci büyük
kuruluşudur. Otomotiv teknolojisinde sahip olduğu patentlerinin sayısıyla da
sektöründe lider konumdadır. Grubun %92 hissesi, bir yardım kuruluşu olan Robert
Bosch Vakfı’ na aittir; grubun yönetimi ise Robert Bosch Industrietrenhend
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Robert Bosch Stiftung GmbH, 1964 yılından beri
şirketin çoğunluk hisselerini elinde bulundurmaktadır. Bu kurum, şirketin kurucusu
Robert Bosch’un yardım ve sosyal girişim amaçlarını çağdaş bir biçimde
sürdürmektedir.
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Vakıf tarafından desteklenen alanlar; toplum, bilim, sağlık ve insani yardım,
uluslararası dostluk ve anlaşmanın ilerletilmesi, gençlik, eğitim ve sivil toplum
faaliyetlerini içermektedir.
Son yıllarda vakfın uluslararası faaliyetleri Fransa, ABD, Türkiye ile Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerinde odaklanmış durumdadır. Günümüze kadar proje destekleri için
680 milyon Euro sağlanmıştır.
Bosch Grup’ un iş kolları şunlardır (Şekil 4.2):
1. Otomotiv Teknolojileri
2. Endüstriyel Teknoloji
3. Tüketim Malları ve Bina Sistemleri

Şekil 4.2: BOSCH Grup’ un Đş Kolları [42]
1. Otomotiv Teknolojileri: Otomotiv teknolojileri, Bosch’ un dünya çapında büyük
faaliyet alanlarından biridir. Enjektör, enjektör kütüğü kombinasyonu, Common-Rail
Sistemleri için enjektörler, Birim Enjektörleri ve hidrolik fren sistemleri için
komponentleri gibi yüksek teknoloji ürünler üretilmektedir. Alt Đş Kolları: Dizel
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Sistemleri, Şasi Sistemleri Fren, Şasi Sistemleri Kontrol, Araç içi Multimedya
(Blaupunkt), Automotive Aftermarket.
2. Endüstriyel Teknoloji: Rexroth markası ile piyasaya sunulan altı iş kolundaki ürün
ve hizmetler; endüstri ve fabrika otomasyonu ve mobil uygulamalar ana başlıklarında
incelenebilir. Endüstri ve fabrika otomasyonu; endüstriyel hidrolik, elektrikli tahrik
ve kontrolü, doğrusal hareket ve montaj teknolojileri, pnömatik ve bu teknolojilerle
ilgili servis hizmetlerini kapsamaktadır. Bosch Rexroth yalnız komponent tedarik
eden değil, farklı teknolojileri bir çatı altında toplayarak oluşturduğu sinerjiyle sistem
mühendisliğinde de uzman bir firmadır.
3. Tüketim malları ve Bina Sistemleri: Bu işkolunda Elektrikli El Aletleri,
Termoteknoloji, Ev Aletleri, Güvenlik Sistemleri yer almaktadır.
Bu tezin uygulamasının gerçekleştirildiği Termoteknoloji – Isıtma Tekniği (Bosch
Buderus Termoteknik) aşağıdaki bölümde tanıtılmıştır.
4.1.2. Bosch Buderus Thermotechnik GmbH (BBT)
2004 yılında, Bosch’ un küresel bazda Buderus firmasını satın alması ile kurulmuş
olan BBT Thermotechnik GmbH, ısıtma sistemleri ve sıcak su uygulamaları
konusunda Avrupa’ nın öncü gruplarından biridir. %100 Robert Bosch GmbH
sermayeli bir şirket olan BBT Thermotechnik, bünyesinde 12 güçlü uluslararası ve
yerel marka bulundurmakta olup, 9 Avrupa ve Asya ülkesinde bulunan 19 yerleşik
üretim tesisi ile yer ve duvar tipi kazandan güneş sistemleri ve su ısıtıcılarına kadar
geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. BBT Thermotechnik GmbH; enerji etkin ve çevre
dostu ısıtma ve sıcak su çözümleri sağlamayı, kaynakların sorumlu bir şekilde
kullanılmasını ve müşterilerine esnek ve uygun ısıtma teknolojileri sunmayı ilke
edinmiştir.
2004 yılında toplam satışı 2.5 milyar Euro’ya ulaşan Bosch Buderus Termoteknik
firması, satışlarının %57’sini Almanya dışında gerçekleştirmiştir. Dünya çapındaki
çalışan sayısı 12.500’ ün üzerindedir. (Şekil 4.3).
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Şekil 4.3: Bosch Buderus Termoteknik Genel Bilgi [42]
Bosch Buderus Termoteknik firmasının ürün yelpazesinde şu ürünler yer almaktadır:
- Yer tipi esnek döküm merkezi ısıtma kazanları
- Yer tipi konvensiyonel çelik kazanlar
- Yer tipi gaz yakıtlı yoğuşmalı çelik kazanlar
- Sıcak su boylerleri
- Şofbenler
- Duvar tipi gaz yakıtlı kombi sistemleri
- Duvar tipi gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan sistemleri
- Güneş enerjisi sistemleri
- Isı pompaları
- Katı yakıtlı kazan sistemleri
- Kumanda panelleri
- Panel radyatörler
- Isıtma sistemi diğer aksesuarları
Kuruluşun ürettiği ürünler, 12 ayrı marka altında, uygun ürün farklılaştırılması
yapılarak tüm dünya çapında ve yerel pazarlara sunulmaktadır (Şekil 4.4):
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Şekil 4.4: Kuruluşun Bünyesindeki Markalar [42]
Bosch Buderus Termoteknik firması, Avrupa’da sektöründe lider firmadır (Şekil 4.5
ve Şekil 4.6):

Şekil 4.5: 2004’de Avrupa Genelinde Isıtma Sektöründeki Đlk 10 Firma [42]
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Şekil 4.6: 2004’ de BBT’nin Avrupa Pazar Payı ve Konumu [42]
4.1.2.1. Kuruluşun Liderlik Temel Đlkeleri
1. Başarıyı amaçlayın: Kazanç, büyüme, kalite, müşteri ve süreç odaklılık;
hedeflerimizi

düzenleyen

temel

ölçütlerdir.

Bu

hedefleri

düzenli

olarak

çalışanlarınıza aktarın. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için, her bireyin ne katkı
sağlayabileceğini açıkça ortaya koyun.
2. Đnisiyatif sergileyin: Çalışanlarınızla birlikte, firmamızı daha güçlü kılacak yeni
düşünceler ve stratejiler geliştirin. Onları, değişimi benimseyecek ve kendi
inisiyatiflerini kullanacak şekilde cesaretlendirin, uygulamada destek olun.
3. Cesaret gösterin: Çalışanlarınızın yanında yer alın. Açık kararlar verin ve
uygularken kararlılık sergileyin. Örnek olun ve Bosch değerlerini yaşatın.
4. Çalışanlarınızı bilgilendirin: Çalışanlarınıza konularıyla ilgili bilgileri vermeniz
doğaldır. Ancak onlar şirketin içinde bulunduğu durumu ve nedenlerini de
bilmelidirler. Çalışanların şirketle bütünleşmeleri için bunlar ön koşuldur.
5. Hedeflerle yönetin: Çalışanlarınızı görevlendirin ve görevlerini yerine getirmeleri
için yetki verin. Açık hedefler üzerinde uzlaşın ve yeterli serbestiyi sağlayın ki
yaratıcılıkları, özgüvenleri ve güvenilirlikleri gelişebilsin. Bu çalışanlarınızı başarıya
yöneltmenizi sağlar.
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6. Çalışanlarınıza geribildirimde bulunun: Çalışanlarınızın güçlü yönlerinin farkına
varın ve bu yönlerini kullanmaları ve daha da geliştirmeleri için onlara yardım edin.
Durumu iyice irdeleyin: Çalışanlarınızı takdir edin, gerektiğinde de adil ve yapıcı
eleştirilerde bulunun. Hata her iki tarafta da olabilir. Hataları birlikte, açık olarak,
anında görüşün
7. Çalışanlarınıza güvenin: Çalışanlarınız yetkin ve görevlerini yerine getirmeye
hazırdırlar. Daha az kontrol ederek yönetmek için cesaretli olun. Güveniniz
hepimizin istediği girişimci hareketi yaratacaktır.
8. Bakış açınızı değiştirin: Kendinizi çalışanlarınızın yerine koyun ve konulara
onların açısından bakın. Siz olsanız aldığınız kararlara nasıl tepki verirdiniz, nasıl bir
açıklama beklerdiniz ?
9. Geleceği birlikte şekillendirin: Çalışanlarınızın da katkıları olabilir; onları karar
verme sürecine dahil ederek firmamızın sunduğu kültürel çeşitliliğin potansiyelinden
ve düşüncelerden yararlanın. Ortak noktaları bağlantılara ve engelleri fırsatlara
dönüştürmek için çalışanlarınızla birlikte çalışın.
10. Çalışanlarınızı Geliştirin: Çalışanlarınızı profesyonel gelişimlerinde sistemli
şekilde destekleyin ve onlara tavsiyelerde bulunun. Uygun fırsatlar oluştuğunda veya
çalışanlarınız istediğinde, şirketin diğer birimlerindeki gelişim olanakları için onları
destekleyin.
4.1.2.2. Kuruluşun Kalite Temel Đlkeleri
• Memnun müşteriler istiyoruz. Buna müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürün
ve hizmet kalitesi ile ulaşabiliriz.
• Kalite için çaba sarf edilmesini her çalışan için bir yükümlülük olarak görüyoruz –
üst düzey yöneticiden stajyere kadar.
• Talimat ve süreçlerimiz uluslararası standartlara, müşteri taleplerine, bilgilerimize
ve tecrübelerimize dayanmaktadır.
• Bizim için kalite, her şeyi başlangıcından itibaren doğru yapmaktır.
• Önceliğimiz hataları düzeltmek değil, hataların oluşmasını önlemektir. Hatalardan
öğrenir ve hemen nedenlerini ortadan kaldırırız.
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•

Tedarikçilerimiz ürün ve hizmet kalitemize önemli katkıda bulunurlar. Bu nedenle

onlara da kendimize uyguladığımız aynı yüksek kalite beklentilerini yöneltiyoruz.
4.1.2.3. Kuruluşun Sosyal Sorumluluk Esasları
• Đnsan Hakları: Uluslararası kabul edilmiş insan haklarına, özellikle de
çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın haklarına uyulması konusuna saygı duyuyor ve
destekliyoruz.
• Fırsat Eşitliği: Rengine, ırkına, cinsiyetine, yaşına, uyruğuna, sosyal durumuna,
özürlü olup olmamasına ve cinsel tercihine bakmaksızın tüm çalışanlarımızın fırsat
eşitliğini korumaktayız.
• Engelli Đnsanların Entegrasyonu: Bizim için engelli insanlar toplumun ve iş
hayatının eşit haklara sahip fertleridirler. Onları cesaretlendirmek, şirkete entegre
etmek ve onlarla saygılı bir işbirliğine dayanan ortamda birlikte çalışmak şirket
kültürümüzün önemli temellerindendir.
• Đş Seçme Özgürlüğü: Her türlü zorla iş yaptırımına karşıyız ve işin özgürce
seçilmesi prensibine saygılıyız.
• Çocuk Hakları: Çocukların çalıştırılmasına karşıyız ve çocuk haklarına saygılıyız.
• Đşçi Temsilcilikleriyle Đlişkiler: Tüm çalışanların, sendika kurma ve özgür
iradeleriyle bunlara katılımları temel hakları olarak kabul edilmektedir. Sendika ve
sendika temsilcilik üyelikleri nedeniyle çalışanlarımıza ne avantaj sağlanır, ne de
mağdur edilirler.
• Adil Çalışma Koşulları: Ücret ve sosyal haklarımız asgari ulusal veya yerel yasal
standartlara, yönetmeliklere ve ilgili anlaşmalara uygundur. 100 No’lu ILOSözleşmesi ile düzenlenen „eşit işe eşit ücret“ ilkesini dikkate alıyoruz. Çalışma
süreleri ve yıllık izin ile ilgili ulusal hükümler yerine getirilmektedir.
• Đş ve Đşçi Sağlığı: Đş yerinin güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı bizim için büyük
önem taşımaktadır. Bosch, güvenli, hijyenik bir çalışma ortamı için gerekli olan
asgari ulusal standartlara bağlıdır. Bu çerçevede sağlığa uygun çalışma koşullarının
sağlanması ve iş yerindeki sağlığın ve güvenliğin garanti altına alınması için uygun
önlemleri almaktadır.
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• Çalışanların Gelişimi: Çalışanlarımızın bilgi ve beceri edinmelerinin yanında
mesleki

ve

uzmanlık

bilgilerini

arttırmalarına

olanak

sağlayan

önlemleri

destekliyoruz.
• Çevre: Çevrenin korunması için yıllardır yatırım yapmaktayız. Bunun yanında
fabrikalarımızdaki yaşam standartlarını daha da iyileştirmek için üzerimize düşeni
yerine

getirmekteyiz.

Çevre

koruma

temel

prensiplerimiz

çevreye

karşı

sorumluluğumuzu yansıtmakta ve şirket bazında uygulanan bir çok inisiyatifin
temelini oluşturmaktadır.
• Uygulama: Hedef, bu esasların tüm Bosch Grubu şirketlerinde uygulanmasıdır.
Uygulamanın sorumluluğu ise her bir faaliyet alanının, yerel şirketlerin ve
fabrikaların yönetimlerindedir. ILO - temel çalışma standartlarına sonradan
uymadıkları ispat edilen tedarikçiler ile Bosch ilişkilerini kesecektir.
4.1.2.4. Kuruluşun Çevre Politikası
1. Şirket Temel Esası Olarak Çevre Koruma
2. Çevresel Etkilerin Azaltılması
3. Çalışanların Sorumluluk Bilinci
4. Sürekli Đyileştirme
5. Yasalara Uyum
6. Çevre Teknolojisi
7. Çevre Yönetimi
8. Taşeron ve Yan Sanayi
9. Halkla Đlişkiler
10. Çevre Kontrolü
4.1.2.5. Kuruluşun Sürekli Gelişim ve Đyileşme Đlkeleri
• Biz mevcut durumun iyileştirilmesi için sürekli çaba sarf ediyoruz. Ulaşılan seviye,
atılacak diğer adımlar için bir temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, sürekli iyileştirme
sonu olmayan bir işlevdir.
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• Kalitenin ne olduğunu müşteri tespit eder. Biz müşterilerimizin taleplerini %100
yerine getirmek istiyoruz. Bu dahili müşterilerimiz için de geçerlidir.
• Yaptığı işin kalitesinden herkes kendisi sorumludur.
• Biz tüm çalışanları yeni fikirler bulmaya, planlamaya ve problem çözme
işlemlerine dahil ediyoruz.
• Ortaklaşa çalışmamızın temeli, birbirimize destek veren davranış içinde olmamıza,
birbirimizin verimlilik ve başarısını takdir etmeye dayanır.
• Her çeşit hata ve kayıp nedenlerini kararlılıkla ortadan kaldırmak istiyoruz. Hatayı
düzeltmektense hatanın oluşmasına engel olmalıyız.
• Sürekli Gelişim uygulamasında, herkesi kendine düşen katkıda bulunmaya
çağırıyoruz. Her kademedeki yöneticiler Sürekli Gelişim temel ilkelerini benimserler
ve yaşama geçmesini sağlarlar.
4.1.2.6. Kuruluşun Vizyonu
Bosch Buderus Termoteknik şirketinin vizyonu, aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
“BĐZ,
• dünya çapında ısıtma ve sıcak su konforunun lider üreticisi olarak,
• karlı büyüme ve uzun dönemli hedeflerle şirketimize, çevreye ve topluma karşı
yüksek sorumlulukla,
• sadık müşterilerle, yaptığımız her şeyde en yüksek kalite ve güvenilirlikle,
• ürünlerimizin, geliştirme, üretim ve pazarlanmasındaki mükemmellikle,
• güvenilir markalarla,
• şirketin bir parçası olmaktan gurur duyan yenilikçi ve girişimci çalışan ve
yöneticilerle bir takım olarak,
GÜVEN VERĐRĐZ.”
4.1.2.7. Kuruluşun Misyonu
Vizyonun, belirli hedeflerin yanısıra, aynı zamanda ulaşılacak yolun tarifine sahip
olması gereklidir. Belirtilmiş olan vizyona ulaşmak için, kuruluşta 6 misyon alanı
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tanımlanmıştır. Böylece vizyonun başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak
amaçlanmıştır.
Tanımlanmış olan bu misyon alanları, kuruluşun bilmesi gerekenleri, kuruluşun
ihtiyaçlarını, kuruluşun nasıl olması gerektiğini ve hedeflere ulaşmak için nasıl
davranması gerektiğini tanımlar:
1. Enternasyonallik:
• Avrupa Pazar lideri olarak, ciromuzun 30%’unu Avrupa dışında yapacağız,
• Enternasyonal görüşlü çalışanlar için çekiciyiz ve kültürel çeşitliliği destekliyoruz,
• Enternasyonal alanda Đngilizce iletişim sağlıyoruz,
• Đş alanımız, öncü para birimlerindeki değişimlerden etkilenmez.
2. Kar ve Büyüme:
• Kendi gücümüzle, pazarın büyüme hızından daha hızlı bir şekilde büyüyeceğiz,
• Yeni ve mevcut iş alanları ve bölgelerdeki büyüme imkanlarını kullanıyoruz.
• Yenilikçi iş modelleri, başarımıza giden anahtardır.
• Isıtma sektöründe kalite ve maliyet lideriyiz,
• Aktif bir fiyat ve marj yönetimine sahibiz,
• Markalarımıza yaptığımız sürekli yatırımlar, karlı büyümemizi destekler.
3. Çevre ve Toplum:
• Toplumsal değerlerimiz, bizi çekici bir işveren yapar,
• Doğal çevreyi aktif olarak korumaktayız,
• Çalışanlarımız ve yönetim, toplumsal bir çevre anlayışına sahiptir,
• Geçerli kanun ve kurallara uyarız.
4. Müşteriler:
• Müşterilerimizin gözünde, müşteri memnuniyetinin en yüksek noktasındayız,
• Ürünlerimiz, servis ve proseslerimiz müşterilerimizin beklentilerinin ötesindedir,
• Müşterilerimize, içinde bulundukları pazar ve bölgeye uygun ürün sağlarız,
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• Yenilikçi ürünlerimizle, pazara biz yön veririz,
• Düzenli müşteri anketleri ve rakip karşılaştırmaları, ürünlerimizi en üst sıraya
koymaktadır.
5. Çalışanlar ve Yönetim:
• Şeffaf bir şekilde iletişim kurarız ve birbirimize karşı saygılıyız.
• Çalışanlarımız kalifiye, verimli, samimi, terbiyeli, güvenilir ve müşteri odaklıdır,
• Takım halinde çalışırız ve işimizi severiz,
• Hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı düzenli ölçeri ve takip ederiz.
6. Đş Prosesleri:
• Đş proseslerimiz enternasyonal düzeyde bağdaşıktır,
• Prosesler, verimli, basit ve şeffaftır,
• Sürekli ölçüm ve enternasyonal karşılaştırmalar ile, proseslerimizi sürekli
iyileştiririz.
4.2. Dengelenmiş Skor Kartı Oluşturulmasında Đzlenecek Metot
Başarılı bir dengelenmiş skor kartı oluşturmak için atılacak ilk adım, üst düzey
yöneticiler arasında sistemin oluşturulmasındaki amacın ne olduğuna dair fikir
birliğinin sağlanmasıdır. Birçok yönetici, dengelenmiş skor kartını kavram olarak
çok çekici bulabilir. Fakat bu, uygulamanın başlatılması için yeterli bir neden
sayılmaz [15]. Dengelenmiş skor kartı süreci başlatılırken, üst düzey yöneticilerin
projenin temel amaçlarını belirlemeleri ve bu amaçlar üzerinde fikir birliği
sağlamaları şarttır. Programın temel amaçlarının belirlenmesi, dengelenmiş skor kartı
amaç ve ölçülerinin oluşturulmasında yol gösterecek, katılımcılar arasında kararlılık
ve bağlılık yaratacak, dengelenmiş skor kartı oluşumundan sonra gerçekleştirilmesi
gereken uygulamalar ve idari yöntemlere açıklık kazandıracaktır [14].
Günümüzün üst düzey rekabetçi, hızla değişen ve yeniliğe açık iş dünyasında artık
organizasyonların soyut ve finansal olmayan, şirketlerin finansal tablolarında yer
almayan varlıklarının değeri çok artmıştır. Pazar değerlerini oluşturan değerler genel
itibariyle şirketlerin sahip olduğu finansal olmayan entelektüel değerlerdir. Bunlar
arasında, pazar payı, sektöründe lider ve öncü firma olmak, marka ve şirket imaj ve
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değeri, toplumun ve hissedarlarının şirket hakkındaki tatmin düzeyi gibi çok önemli
ve şirketlerin finansal raporlama tablolarında yer almayan soyut varlıkları önemli rol
oynamaktadır.
Somut aktifler üzerine kurulan şirket yönetim sisteminin ve performans ölçülerinin
yetersizliği, şirketin stratejilerinin uzun dönemli hedef ve amaçları gösterme ve
yönetmedeki eksiklikleri, belirlenen stratejilere uyumlu hedefler belirlenememesi,
strateji belirleme felsefesinden farklı bir bütçe sistemi uygulanmasından dolayı
belirlenen stratejiler ile bütçe sistemi arasında bir uyum ve entegrasyon
sağlanamaması, stratejinin tam anlamıyla organizasyon içerisine istenen düzeyde
yayılamaması neticesinde stratejilerin çalışanların günlük işi haline getirilememesi
ve ortaya konan performans ile ödüllendirme ve prim sistemi arasında bir uyum
olmaması gibi temel sebepler, şirketlerde dengelenmiş skor kartı uygulamasına
başlanmasına neden olan başlıca sebeplerdir[14].
Bosch Buderus Termoteknik şirketinde, dengelenmiş skor kartı uygulaması ile ÇYS
performansı ölçümüyle ulaşılması hedeflenen yararlar aşağıda sıralanmıştır [14]:
- Şirketin mevcut misyon, vizyon ve stratejisinin çevre hedefleri için revize edilmesi,
- ÇYS için, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve çevre yönetimine uygulanması,
- ÇYS için revize edilen stratejilerin uzun dönemli çevre hedeflerine ve amaçlarına
yönelik olarak belirlenebilmesi,
- Çevre stratejilerinin kısa ve uzun dönemli hedefler ve amaçlar arasında bir “denge”
kuracak şekilde belirlenebilmesi,
- Çevre stratejilerinin finansal olan ve finansal olmayan değerler arasında bir
“denge” kuracak şekilde belirlenebilmesi,
- Şirket stratejileri ve hedeflerine paralel olarak belirlenmiş çevre hedeflerinin,
operasyonel hedef ve aktivitelere “dengelenmiş” bir şekilde dönüştürülerek, ilgili
departmandaki her çalışanın günlük işi haline getirilmesi,
- Kaynaklar, stratejik uygulamalar ve çevre hedefleri arasında uyum sağlanması
(bütçe uyum ve entegrasyonu),
- Kuruluşun finansal olmayan değerlerine yaptığı yatırımların sürdürülmesi,
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- Kalite Departmanı/Çevre Kalite Bölümü çalışanlarının ödüllerinin, kuruluşun
stratejik amaçlarına ulaşmaya bağlantılı olması.
Uygulamanın daha başında, ulaşılması hedeflenen bu faydaların belirlenmesi, uygun
metotlarla çalışanlara da aktarılarak, metodun uygulanması başlangıcında çalışanlar
üzerindeki ek yükten dolayı oluşabilecek motivasyon düşümü sorununu gidermeye,
firmanın neden bu süreçten geçmekte olduğunu anlatmaya yarayacaktır ve yöntemin
başarıyla uygulanmasını sağlayacaktır.
BBT Termoteknik şirketinin genel dengelenmiş skor kartının oluşturulmasında, daha
önceden belirlenmiş olan misyon ve vizyonun, dengelenmiş skor kartına nasıl
indirgeneceğine, operasyonel amaç ve ölçüler şeklinde nasıl ifade edilebileceğine
dair şeffaflık getirecek bir metot uygulamak gerekmektedir. Şirketin genel
dengelenmiş skor kartı için gerekli verileri, “Sürekli Gelişim Departmanı” sorumlusu
toplayacak, işlemlerin kapsamını belirleyecek ve adımları şeffaflaştıracaktır. Daha
sonra, departmanlar ve çalışanlar düzeyine indirgenecek dengelenmiş skor kartlarını,
ilgili departmanların belirleyeceği sorumlular oluşturacaktır. ÇYS performansının
ölçülmesi için gerekli dengelenmiş skor kartını, Kalite Departmanı-Çevre Kalite
Bölümü- Çevre Sorumlusu gerçekleştirecektir.
Gerek firma genelinde, gerekse ÇYS performansı ölçümünde kullanılacak
dengelenmiş skor kartları, operasyonel düzeyde ilgili departman sorumluları
tarafından oluşturulup, üstlerinin onayını alacak olsa da, en üst düzey yönetim
ekibinin bu çalışmaya aktif olarak katılması şarttır. Sonuçta, kuruluşun hedeflerini
belirleyip, çalışmanın yönünü verecek olan, üst düzey yönetimdir. Üst yönetimin
kararlılığı ve projeye destek vermesi çok önemlidir.
Eğer üst düzey yöneticiler bu sürece aktif olarak katılmayı düşünmüyorlarsa,
dengelenmiş skor kartı projesi hiç başlatılmamalıdır, çünkü onların liderliği ve
inançları elde edilmediği sürece, proje kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanacaktır [14].
Yeni bir yönetim sistemi planlanmasında ve hazırlanmasında üst yönetimin tam
desteğini almak çok önemlidir [35].
Dengelenmiş skor kartı oluşturulmasında önemli olan başka bir konu da, hedefler
belirlenirken, doğru, ulaşılabilir ve ölçülebilir olmasına dikkat edilmesidir. Ayrıca,
finansal veriler tek elden yürütülmeli, böylece oluşturulan stratejik bilgiler “standart”
olmalı, birbirinden sapmalar gözükmemelidir.
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Bosch Buderus Termoteknik Firması’nda, dengelenmiş skor kartı oluşumunda,
aşağıdaki metot adımlarının izlenmesi tavsiye edilmiştir (Şekil 4.7):
• Firmanın

mevcut

misyon

ve

misyonunun,

dengelenmiş

skor

kartına

uygulanabilecek şekilde revize edilmesi,
• Firmanın zayıf/güçlü yanları ile, iç ve dış ortamdaki tehdit ve fırsatların
belirlenebilmesi için S.W.O.T. Analizi yapılması ve hangi stratejilerin takip
edileceğinin belirlenmesi,
• Oluşturulacak dengelenmiş skor kartının boyutları için hedeflerin belirlenmesi,
• Dengelenmiş skor kartı boyutlarındaki hedeflerin ölçüm kriterlerinin, neden-sonuç
ilişkilerinin oluşturulması ve strateji haritasının (strategy map) belirlenmesi,
• Oluşturulan dengelenmiş skor kartının sayısal değerleme metodunun tanımlanması,
• Kaynak planlaması yaparak, tanımlanan hedeflere ulaşmak için “bütçe” ile uyum
ve entegrasyon sağlanması,
• Sistemin takibi, güncellenmesi ve yönetiminin gerçekleştirilmesi [14].
Uygulamada, önce şirketin genel dengelenmiş skor kartı çıkartılacak daha sonra,
belirlenen stratejiler dahilinde ÇYS hedeflerine indirgenecektir. Bunun akabinde,
kalite departmanı için ÇYS’ ne yönelik dengelenmiş skor kartı oluşturulacaktır.
Daha önceki bölümde görüldüğü gibi, Bosch Buderus Termoteknik firmasının
mevcut bir vizyonu ve misyonu vardır. Dengelenmiş skor kartı uygulaması için bu
misyon ve vizyonun revize edilmesinden sonra, stratejilerin belirlenmesine
geçilecektir. Daha sonra, yukarıda belirlenmiş olan metot adımları takip edilecektir.
4.3. Dengelenmiş Skor Kartı Metodu Adımları
4.3.1. BBT Termoteknik Firması Misyon/Vizyonunun Dengelenmiş Skor Kartı
Oluşturulması Đçin Revize Edilmesi
Misyon, bir organizasyonun varlık sebebi olarak adlandırılabilir ve organizasyonun
en önde gelen hedefidir. Güzel ve iyi tanımlanmış bir misyon, organizasyonun
gelişimi ve strateji yönetimine temel teşkil eder [14].
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Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi, BBT Termoteknik şirketinin dünya çapında
12 markası ve 19 üretim tesisi bulunmaktadır. Daha önce tüm firma için belirlenmiş
olan misyonu, Almanya’daki Buderus markası için revize edecek olursak:
“Isıtma sektöründe en yüksek kaliteye sahip ürünlere sahip olan, yeni pazar
dilimlerinin açılmasında öncü olan ve mevcut pazar dilimlerinde pazar büyüme
hızından daha hızlı büyüyen, bayi ve son kullanıcı olan müşterilerine en hızlı ve
kaliteli hizmet ve servisi veren, yenilikçi ürünleriyle pazara yön veren bir üretici
olmak”.
Bir organizasyonun vizyonu, organizasyon üyelerinin, organizasyonun nasıl
çalışması ile ilgili kafalarında olan imaj veya organizasyonun operasyonları ile ilgili
her şey yolunda giderken, bunun dışarıdan nasıl görünmesi gerektiği ile ilgili
tanımlamalar bütünüdür [14].
Bosch Buderus Termoteknik firmasının Almanya’daki Buderus markası için revize
edilmiş vizyonu:
“BĐZ,
• dünya çapında ısıtma ve sıcak su konforunun lider üreticisi olarak,
• karlı büyüme ve uzun dönemli hedeflerle şirketimize, çevreye ve topluma karşı
yüksek sorumlulukla,
• sadık müşterilerle, yaptığımız her şeyde en yüksek kalite ve güvenilirlikle,
• ürün ve hizmetlerimizin, geliştirme, üretim ve pazarlanmasındaki mükemmellikle,
• şirketin bir parçası olmaktan gurur duyan yenilikçi ve girişimci çalışan ve
yöneticilerle bir takım olarak,
GÜVEN VERĐRĐZ.”
4.3.2. BBT Termoteknik Firmasının S.W.O.T. Analizi ve Stratejilerin
Tanımlanması
Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, BBT Termoteknik firmasının güçlü/zayıf
yanları ve hem iç, hem de dış çevredeki fırsat ve tehditlerin belirlenmesi için,
S.W.O.T analizi yapılmıştır [14, 38, 42].
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Şekil 4.7: Dengelenmiş Skor Kartı Uygulamasında Đzlenecek Adımlar [14]
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BBT Termoteknik Firmasının Güçlü Yönleri:
- Yüksek ürün kalitesi,
- Geniş ürün yelpazesi (ev tipi ve endüstriyel kullanım amaçlı),
- Marka tanınmışlığı ve imajı – Buderus: “Made in Germany”,
- Müşteri portföyünün geniş olması (bayi zinciri),
- Bayi ve satış grubunun çok iyi teknik eğitime sahip olması,
- Firmanın, Robert Bosch Grubu altında güçlü bir finansal yapıya sahip olması,
- Özellikle yer tipi kazanda, sektördeki en ileri üretim teknolojisine sahip olma.
BBT Termoteknik Firmasının Zayıf Yönleri:
- Özellikle yedek parça ve aksesuarlarda, pazara kıyasla yüksek fiyat,
- Duvar tipi kombide, pazar payının istenilen düzeyde olmaması,
- Özellikle endüstriyel ürünlerde, teslim sürelerinin uzun olması,
- Internet üzerinden yapılan satışların (bayi), hedeflenen düzeyde olmaması,
- Firma yapısından dolayı, bazı projelerde, acil değişiklik ve esneklik gerektiren
durumlarda, istenilen çabukluğa ulaşamama; proseslerin çok uzun sürmesi.
Fırsatlar:
- Yakıt fiyatlarının artması dolayısıyla “yenilenebilir (renewable) enerji” ile çalışan
güneş enerjisi sistemleri, ısı pompaları gibi ürünlerin güncel olması,
- Genel firma politikasına uygun olarak, şirket satın alıp (endüstriyel tip kazan
firmaları), kuruluş bünyesinde farklı imalat teknolojileri bulundurmak,
- Yeni yatırımlar yaparak veya şirket satın alarak, yer tipi çelik kazanda daha
rekabetçi konuma gelmek – maliyetleri düşürmek,
- Bilgi birikimi (know-how) satın alarak, “photovoltaic (güneş enerjisinden elektrik
üretme) panelleri” üretimi yapmak, böylece ürün gamını genişletmek.
Tehditler:
- Pazara yeni giren, düşük maliyetli ürünlere sahip Çinli firmalar,
- Almanya Pazarı’nın yavaş yavaş bir doyuma ulaşıyor olması; Almanya inşaat
sektöründeki ve yeni yapılanmadaki durgunluk,
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- Hammadde (özellikle demir, çelik) fiyatlarındaki artışın, ürün maliyetine doğrudan
yansıması,
- Rakiplerin, üretimlerini Avrupa Topluluğu’na yeni katılan Polonya gibi ülkelere
kaydırarak, bu ülkelerdeki düşük işçilik sayesinde, düşük maliyetli üretim hedefleri.
S.W.O.T. analizinde belirlenen bu maddeler, Şekil 4.8’ de gösterilmiştir.

Şekil 4.8: BBT Termoteknik Firması’nın S.W.O.T. Analizi
Strateji, belirli bir amaca ulaşmak için belirlenip uygulanan faaliyetlerdir.
Şirket stratejisi, işletmenin rakipleri arasında üstün duruma geçmesini sağlayan bir
yol haritasıdır.
Bir strateji, hissedar ve müşterilerin öncelikli beklentilerini yansıtmalı, yol gösterici
olmalı, ayrıca açık ve hedeflere dönüştürülebilir olmalıdır [14].
Bosch Buderus Termoteknik şirketinde tanımlanan ve revize edilen, misyon, vizyon
ve gerçekleştirilen S.W.O.T. analizi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda
belirlenen stratejiler şunlardır:
1. “Yenilenebilir enerji” konusunda piyasaya, farklı kapasite ve tiplerde yeni ürünler
sunmak,
2. Duvar tipi kombi ürünlerinde ürün yelpazesini genişleterek, toplam pazar payını
artırmak,
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3. Daha doğru kaynak ve kapasite planlamasıyla, maliyetleri minimuma indirgemek,
böylece daha uygun fiyatlı yedek parça üretmek, mevcut yüksek ürün kalitesinden
ödün vermemek ve yüksek marka imajıni zedelememek,
4. Yukarıdaki maddenin ek sonucu olarak, müşteri portföyünü genişletmek, müşteri
tatminini artırmak, şirketin toplam ciro ve karlılığını yükseltmek,
5. ”Karar mekanizmalarının daha hızlı çalışarak, firma içi proseslerde gerekli
esnekliğin yakalanması” amacına dönük olarak, organizasyonel öğrenmeye ağırlık
vermek ve çalışanlar arası iletişimi artırmak, karar mekanizmalarını hızlandırmak,
6. Bunun bir sonucu olarak, üretimdeki proseslerin şeffaflığının sağlanmasıyla daha
hızlı üretim yaparak, teslim sürelerini kısaltmak ve müşteri tatminini koruyup
artırmak,
7. Gerekli bayi eğitimlerini sağlayarak, Internet üzerinden satışları artırmak.
4.3.3. BBT Termoteknik’e Önerilen Dengelenmiş Skor Kartının 4 Boyutu
Önerilen dengelenmiş skor kartının 4 boyutunu, şu şekilde tanımlamak mümkündür
[14, 38]:
Finansal Boyut (Financial - F):
• F1: BBT Termoteknik firmasının hisse değerini artırmak
• F2: Toplam ciroyu artırmak
• F3: Toplam karı artırmak
• F4: Buderus Almanya pazar payını artırmak (Öncelik: Duvar tipi kombi)
Müşteri Boyutu (Customer – C):
• C1: Müşteri portföyünü genişletmek (Müşteri=Buderus Bayii ve Son Kullanıcı)
• C2: Mevcut Buderus markası imajını korumak / artırmak
• C3: Müşteri tatminini artırmak
• C4: Müşteri sadakatini artırmak
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Đşletmenin Đçsel Süreç Boyutu (Internal – I)
• I1: Özellikle yenilenebilir enerji konusunda, katma değeri yüksek yeni ürünler
üretmek/satmak (güneş enerjisi, ısı pompası)
• I2: BBT Termoteknik içi proseslerde verimliliği artırıp, projelerde esneklik
sağlamak
• I3: Internet üzerinden satışları artırmak
• I4: Karar mekanizmalarını hızlandırarak, yer tipi çelik ve endüstriyel kazanların
teslim sürelerini kısaltmak
Öğrenme ve Büyüme Boyutu (Learning: L)
• L1: Firma içi eğitimler ve organizasyonel öğrenme
• L2: Gerekli esnekliği gösterebilecek dinamik, değişikliklerden korkmayan,
yeniliklere adaptasyon hızı yüksek, kendini geliştirmeye açık insan gücü elde etmek
• L3: Bayi ve çalışanların Internet ortamında eğitilmesi
• L4: Bayi, servis ve satışçıların, öncelikle Almanya’nın Lollar şehrinde bulunan
Buderus Eğitim Merkezi’nde (Training and Information Centre) yapılacak pratik ve
teorik seminerler ile cihazlar ve sistemler hakkındaki teknik bilgilerini ve genel
anlamda sosyal becerilerini artırmak.
4.3.3.1. Belirlenen Hedefler Arasındaki Neden-Sonuç Đlişkileri
BBT Termoteknik firmasının dengelenmiş skor kartı oluşumunda yukarıda
belirlenmiş olan boyutlar ve hedefler arasındaki neden-sonuç ilişkileri, birbirleri
üzerindeki etkileşimleri, aşağıda incelenmiştir [14, 38]:
a) Finansal Boyut:
• Firmanın Hisse Değerini Artırmak (F1): BBT Termoteknik’in toplam cirosunun,
toplam karlılığının ve pazar payının artması, şirketin hisse değerini de artıracaktır
(F2, F3, F4).
• Toplam Ciroyu Artırmak (F2): BBT Termoteknik firmasının toplam cirosu, yapılan
satış miktarıyla doğrudan ilgilidir. Buna göre, kuruluşun müşteri portföyü
genişletildikçe, pazar payı arttıkça ve bayilere verilen cihaz ve sistem teknik seminer
92

sayısı yükseltildikçe, beklenen bir sonuç olarak satışlar artacaktır, bu da toplam
cironun artmasını sağlayacaktır (F4, C1, L4).
• BBT Termoteknik’ in Toplam Karlılığı Artırmak (F3): “Yenilenebilir enerji”
konusunda, pazarda trend olan ve katma değeri yüksek, bu yüzden de yüksek kar
marjlarıyla nispeten yüksek fiyata satılabilecek güneş enerjisi panelleri, ısı pompaları
gibi ürünlerin adedinin artması, toplam karlılığı artıracaktır (I1).
Buna ek olarak, firmada yapılacak verimliliği artırma çalışmaları da, toplam karlılık
üzerinde pozitif etki sağlayacaktır (I2).
• Pazar Payını Artırmak (F4): Müşteri portföyü genişletilip, mevcut marka imajının
korunması/artırılması sağlandıkça, müşteri tatmini arttırıldıkça ve müşteri sadakati
yükseldikçe, mevcut pazar payı da artacaktır (C1, C2, C3, C4).
b) Müşteri Boyutu:
• Müşteri Portföyünü Genişletmek (C1): “Yenilenebilir enerji” ürün gamı
genişletildikçe, yeni pazar dilimlerine girilecek, bu da müşteri portföyünü
genişletecektir (I1). Ayrıca, bayi seminerleri ile hem bayi, hem de satışçıların cihaz
ve sistemler hakkındaki teknik bilgilerinin artırılması da, mevcut “son kullanıcı”
adedini artıracaktır (L4).
• Mevcut Buderus Markası Đmajını Korumak/Artırmak (C2): “Yenilenebilir enerji”
ürün gamı genişletildikçe, firmanın “çevreci imajı” daha da artacak, bu da toplam
imaj üzerine olumlu etki yapacaktır (I1).
Teslim sürelerinin kısalması da, Buderus Markasının imajını artıracaktır (I4).
Yapılacak bayi seminerleri ile, bayi ve satışçıların teknik ve sosyal satış becerileri
artacak, son kullanıcı, karşısında hem cihazlar hakkında son derece bilgili, hem de
sosyal açıdan samimi, saygılı, terbiyeli ve güvenilir satışçılar bulacak, bu da mevcut
marka imajını artıracaktır (L4). Bununla beraber, BBT Termoteknik’de firma içi
eğitim ve organizasyonel öğrenme sayesinde, firma içi marka bilinci artacak, bunun
da şirket imajına pozitif katkısı olacaktır (L1).
• Müşteri Tatmininin Artırılması (C3): Yeni ürünlerin satışı arttıkça, özellikle de bu
yeni ürünler “yenilenebilir enerji” gibi güncel bir konuda oldukça, müşteri tatmini de
artacaktır (I1). Bayiler Internet üzerinden satış yaptıkça, onlara satış için gerekli olan
zaman kısalacak, işlemler için yapılan masraflar minimuma inecek, bu da aynı
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zamanda BBT Termoteknik için bizzat kendisi bir müşteri olan bayinin tatminini
artıracaktır (I3). Ek olarak, ürünlerin (özellikle yer tipi çelik kazan ve endüstriyel
sistemlerde) teslim süreleri kısaldıkça, müşteri tatmini artacaktır (I4).
• Müşteri Sadakatinin Artırılması (C4): Yukarıda da değinilmiş olduğu gibi, BBT
Termoteknik firması için müşteri hem bayi, hem de son kullanıcıdır. Müşteri
tatmininin artması, doğrudan müşteri sadakatini artıracaktır (C3). Zaten yüksek olan
Buderus markasının imajındaki seviyenin korunması veya daha da artırılması da,
müşteri sadakatine olumlu yansıyacaktır (C2). Ayrıca, müşteri portföyü genişledikçe,
diğer müşterilerin, firmanın toplam müşteri sayısının arttığını görmesi ile oluşacak
güven ortamı sayesinde, dolaylı yoldan da olsa, müşteri sadakati artacaktır (C1).
c) Đşletmenin Đçsel Süreç Boyutu:
• Özellikle “Yenilenebilir Enerji” Alanında Güneş Enerjisi Sistemleri, Isı Pompaları
Gibi Yüksek Katma Değerli Yeni Ürünler (I1): BBT Termoteknik içi proseslerde
verimliliğin artırılıp, projelerde esnekliğin sağlanması, özellikle yüksek yakıt
fiyatlarından dolayı sürekli değişen Almanya Isıtma Pazarı koşullarında gerekli olan
dinamizmi yakalamayı sağlayacak, bu da yeni ürünlerin üretilip, pazara
sunulmasında çabuk davranılabilmesi sonucunu getirecektir (I2).
Ayrıca, bilhassa Almanya’nın Lollar şehrinde bulunan Buderus Eğitim Merkezi’nde
(Training and Information Centre) yapılacak olan teorik ve pratik bayi seminerleri
ile, bayi ve satışçıların teknik ve sosyal yetenekleri geliştirilecek, bunlar da,
pazardaki talepleri/problemleri erkenden tespit edip, pazarın hangi tip yeni ürüne
ihtiyacı olduğunu zamanında ve doğru bir şekilde şirkete iletebileceklerdir (L4).
• Proseslerde Verimliliğin Artırılıp, Projelerde Esnekliğin Sağlanması (I2): BBT
Termoteknik firmasında, firma içi eğitimler ve organizasyonel öğrenme arttıkça,
firma içi iletişim artacak, işlemler daha şeffaf hale gelecek, bu da prosesler için
gerekli zamanı kısaltıp, verimliliği artıracaktır (L1).
Bununla beraber, gerekli esnekliği gösterebilecek, dinamik, değişikliklerden
korkmayan, yeniliklere adaptasyon hızı yüksek, kendini geliştirmeye açık insan gücü
arttıkça, proses verimliliği ve proje esnekliği de artacaktır (L2).
• Internet Üzerinden Satışları Artırmak (I3): BBT Termoteknik’de, firma içi
eğitimler ve organizasyonel öğrenme arttıkça, şirket çalışanları bayilere Internet
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üzerinden satış yapmanın hem zaman, hem de para tasarrufu sağladığını daha iyi
kavrayacak,

şirketin

bayi

sorumluları

da

bayileri

bu

konuda

ikna

edecek/destekleyeceklerdir (L1). Ayrıca, bayiler de verilen teknik ve sosyal eğitimler
sayesinde, konuya –getirdiği avantajlardan dolayı- daha olumlu bakacak, bu da
satışların Internet üzerinden yapılmasına olumlu bir etki sağlayacaktır (L4).
• Karar Mekanizmalarının Hızlandırılıp, Ürün Teslim Sürelerinin Kısaltılması (I4):
Proseslerde verimliliğin artırılması, projelerde esnekliğin sağlanması, karar
mekanizmalarının hızlandırılmasına direkt etki edecek, sonuçta ürün teslim süreleri
kısalacaktır (I2). Buna ek olarak, firma içi eğitimler ve organizasyonel öğrenmenin
artışı da, karar mekanizmalarını hızlandırıcı etki yapacaktır (L1).
d) Öğrenme ve Büyüme Boyutu
• Firma Đçi Eğitimler Ve Organizasyonel Öğrenme (L1): Eğitimlerin Internet
üzerinden yapılması, zaman kazanılmasını sağlayıp, eğitimlere katılımları/erişimleri
kolaylaştıracak, bu da organizasyonel öğrenmeye olumlu bir etki yaratacaktır (L3).
• Gerekli Esnekliği Gösterebilecek, Dinamik, Değişimden Korkmayan, Yeniliklere
Adaptasyon Hızı Yüksek, Kendini Geliştirmeye Açık Đnsan Gücü (L2): Firma içi
eğitimler ve organizasyonel öğrenme arttıkça, firmadaki insan gücü kalitesi de
artacaktır (L1).
4.3.3.2. BBT Termoteknik’e Önerilen Şirket Genel Strateji Haritasının
(Strategy Map) Oluşturulması
Şirketin dengelenmiş skor kartının 4 boyutu için hedefler ve bu hedeflerin nedensonuç ilişkileri tanımlandıktan sonra, şirketin strateji haritası oluşturulabilir.
Şirket strateji haritası aslında, hedefler arasında belirlenen neden-sonuç ilişkilerinin
bir şekil üzerinde gösterilmesidir [14].
Dengelenmiş skor kartında belirlenen hedefler arasındaki neden-sonuç ilişkileri
esasında o hedefler için belirlenecek olan ölçüler için de geçerlidir.
Şirket dengelenmiş skor kartının dört boyutu için belirlenen her bir hedefin,
birbirleriyle olan neden-sonuç ilişkileri, şirket strateji haritasında belirtilmektedir
(Şekil 4.9).
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Şekil 4.9’dan görüldüğü gibi, BBT Termoteknik Firmasına önerilen strateji haritası,
bundan önceki bölümlerde belirlenmiş olan hedefler arasındaki neden-sonuç
ilişkilerinin, bir şekil üzerinde gösterilmiş halidir.
Strateji haritasının oluşturulmasında izlenen metoda bir örnek aşağıda verilmiştir:
Mevcut Buderus markası imajını korumak/artırmak (C2);
- Ürün gamının genişletilmesiyle (I1),
- Teslim sürelerinin kısaltılmasıyla (I4),
- Bayi ve satışçıların bilgi ve sosyal becerilerinin artırılmasıyla (L4),
- Firma içi eğitim ve organizasyonel öğrenmenin artmasıyla (L1)
sağlanacaktır.
Buna göre; I1, I4, L4 ve L1’den C2’ye birer tane ok çizilir.
Bundan önceki bölümde sözel olarak anlatılmış olan tüm neden-sonuç ilişkileri,
strateji haritası üzerinde bu biçimde gösterilir (Şekil 4.9).
Müşteri boyutundaki ve diğer boyutlardaki tüm hedefler esasında finansal boyutta
belirlenen hedefleri etkilemektedir. Sonuçta tüm belirlenen hedefler, şirketin
belirlenen misyonuna ulaşması için belirlenmiş ve ulaşılması gereken hedefler
topluluğudur.
4.3.4. Hedefler Đçin Ölçüleri Tanımlama
Belirtilmiş olan hedefler için, aşağıdaki hedefler tanımlanmıştır [14, 38]:
Finansal Boyut


F1: BBT Termoteknik firmasının hisse değerini artırmak
o Hisse değerindeki artış yüzdesi



F2: Toplam ciroyu artırmak
o Ciro artış oranı (%)



F3: Toplam karı artırmak
o Toplam faaliyet karı
o Faaliyet karı/Toplam ciro
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F4: Buderus Almanya pazar payını artırmak
o Pazar payı (%)

Müşteri Boyutu


C1: Müşteri portföyünü genişletmek
o Toplam müşteriler
o Yeni müşteriler



C2: Mevcut Buderus markası imajını korumak/artırmak
o Marka imaj anket sonuçları



C3: Müşteri tatmininin artırılması
o Müşteri tatmin anket sonuçları
o Müşteri şikayetleri adedi



C4: Müşteri sadakatini artırmak
o Ayrılan müşteri adedi

Đçsel Süreç Boyutu


I1: Özellikle “Yenilenebilir Enerji” konusunda katma değeri yüksek yeni
ürünler üretmek/satmak
o Pazara sunulan yeni ürün sayısı
o Pazara sunulan yeni ürün sayısı / prototipi hazırlanan yeni ürün sayısı
o Yeni ürün satış cirosu
o Yeni ürün pazar payı
o Yeni ürün satış miktarının toplam satış miktarına oranı



I2: BBT Termoteknik içi proseslerde verimliliği artırıp, proseslerde esneklik
sağlamak
o Yeni proje süreleri
o Yıl içindeki yeni proje adedi
o Verimlilik artışından dolayı birim maliyetlerdeki düşüş miktarları
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Şekil 4.9: BBT Termoteknik’e Önerilen Şirket Genel Strateji Haritası
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I3: Internet üzerinden satışları artırmak
o Đnternet üzerinden yapılan satış miktarı
o Đnternet üzerinden yapılan satış miktarı/toplam satış miktarı



I4: Yer tipi çelik ve endüstriyel kazanların teslim sürelerini kısaltmak
o Ürünlerin teslim süreleri (gün veya hafta)

Öğrenme ve Büyüme Boyutu


L1: Firma içi eğitimler ve organizasyonel öğrenme
o Eğitim saati/çalışan sayısı
o Çalışanlardan gelen iş geliştirme öneri adedi/çalışan sayısı



L2: Gerekli esnekliği gösterebilecek dinamik, değişikliklerden korkmayan,
yeniliklere adaptasyon hızı yüksek, kendini geliştirmeye açık insan gücü
o Değişime ortalama tepki verme süresi
o Çalışan yetkinlik değerlendirme test sonuçları
o Çalışanlar tarafından geliştirilen proje sayısı
o Çalışan devir oranı



L3: Bayi ve çalışanların Internet ortamında eğitilmesi
o Internet ortamında verilen eğitim saati



L4: Bayi, servis ve satışçıların, teorik ve pratik seminerler ile teknik ve sosyal
becerilerini artırmak
o Bayi, satış ve servis elemanlarının aldığı toplam eğitim saati
o Bayi, satış ve servis elemanları yeterlilik test sonuçları
o Toplam satış miktarı/toplam satış elemanı adedi

4.4. BBT Termoteknik Firmasına Önerilen ISO 14000 ÇYS Dengelenmiş Skor
Kartı (Dengelenmiş Çevre Skor Kartı)
Bosch Buderus Termoteknik şirketinin ÇYS performansının ölçülmesi için önerilen
metot, önce kuruluşun tümü için tanımlanan misyon, vizyon, strateji ve hedeflerin
ÇYS için tanımlanması veya revize edilmesi, bundan sonra da dengelenmiş çevre
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skor kartının dört boyutunun, kuruluşun genel dengelenmiş skor kartındaki boyutlar
da göz önünde bulundurularak oluşturulması olacaktır. Böylece, ISO 14000 ÇYS için
belirlenen hedefler, aynı zamanda kuruluşun hedefleriyle paralel olacaktır.
Oluşturulacak olan dengelenmiş çevre skor kartı, aynı zamanda ilgili bölüm olan
“Kalite Departmanı Çevre Kalite Bölümü”nün de dengelenmiş skor kartı olacaktır.
Bunun anlamı, ilgili departman çalışanlarının günlük iş hedefleri, aynı zamanda
kuruluşun misyon, vizyon, strateji ve hedefleri doğrultusunda olacaktır.
4.4.1. BBT Termoteknik Misyon/Vizyonunun Çevre Hedefleri Đçin Revize
Edilmesi
Bosch Buderus Termoteknik şirketinin çevreyle ilgili misyonu:
“Isıtma sektöründe, en yüksek kaliteli, çevreci ürünleriyle, yeni pazar dilimlerinin
açılmasında öncü olan, çevreyi kirletmeyen üretim teknolojisi ile müşterilerine ve
çevreye saygılı, yenilikçi ürünleriyle pazara yön veren bir üretici olmak”.
Vizyon ise:
“BĐZ,
• dünya çapında ısıtma ve sıcak su konforunun lider üreticisi olarak,
• çevreye ve topluma karşı yüksek sorumlulukla,
• sadık müşterilerle, yaptığımız her şeyde en yüksek kalite ve güvenilirlikle,
• çevre dostu ürünlerimizin geliştirme ve çevreyi kirletmeden üretimdeki
mükemmellikle,
• şirketin bir parçası olmaktan gurur duyan çevre konusunda bilinçli, yenilikçi ve
girişimci çalışan ve yöneticilerle kendini çevre koruma konusunda sürekli geliştiren
bir takım olarak,
GÜVEN VERĐRĐZ.”
şeklinde ÇYS’ye adapte edilmiştir.
4.4.2. Stratejilerin ve Çevre Hedeflerinin Revize Edilmesi
Çevre stratejileri, kuruluşun ana stratejileri ile aynı doğrultuda olmalıdır. Buna göre
önerilen stratejiler şunlardır [38, 39]:
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• Sürekli gelişim anlayışını benimseyerek, kapasitenin daha doğru planlanması ile
mevcut yüksek ürün kalitesini ve marka imajını düşürmeden maliyetleri minimuma
indirgeyip daha uygun fiyatlı ürün ve yedek parça/aksesuar üretmek, bunun
sonucunda hedef müşteri portföyünü genişletip, hem müşteri tatminini hem de
toplam ciroyu artırmak
• “Yenilenebilir enerji” konusunda yeni ürün geliştirmede dünyanın en iyi üreticisi
olmak,
• Kuruluşun net karlılığını ve ortakların tatmin düzeyini artırmak,
• Çalışanların ÇYS ile ilgili eğitim düzeylerini, yaşam standartlarını ve iş
tatminlerini sürekli geliştirmek,
• Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak, çevresel değerleri korumayı
birincil öncelikte tutmak,
• Bunun yanı sıra, oluşacak atıkları en uygun şekilde gidererek örnek bir çevre
yaratmak ve diğer kuruluşları bu konuda özendirmek,
• Organizasyonun çevre bilincini ve politikalarını geliştirmek,
• Yapılan işin gereğine uygun evrensel iş süreçlerinin ÇYS’ye adapte edilmesi
• Çevre performansı yüksek bir firma olmak,
• ÇYS’nin iş süreçlerine uyumlu hedeflerle, standartlarla entegre etmek,
• Bunların kontrol ve takibini yapmak,
• Kuruluşun iç ve dış çevresinde bulunan tüm organizasyonlar ile bir bilgi ağı
kurarak, esnek, şeffaf ve açık bir bilgi alışverişini sağlamak,
• Çevre ile ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer
sanayi kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurmak,
• Organizasyonun her zaman isteyen kişi, kurum ve kuruluşların ziyaretine açık hale
getirmek ve ÇYS ile ilgili bilgilendirmeyi sürekli kılmak.
Bosch Buderus Termoteknik Firması’nın sayılarla 2006 çevre hedefleri arasında
şunlar sayılabilir [43, 44]:
• Yıllık toplam çevre giderlerini %10 azaltmak,
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• Performans artışı ile yer tipi kazan üretiminde kullanılan kullanım suyu maliyetini
düşürmek,
• Daha temiz üretim yaparak, çevre vergisi dilimini düşürmek (yıllık yaklaşık %4
tasarruf),
• Ödenen sigorta primlerini azaltmak,
• ISO 14000 ÇYS dahilinde yapılan denetimleri %25 oranında artırmak,
• Yeniden dönüştürülebilir ürün oranını artırmak,
• Yenilenebilir enerji kullanan çevreci ürün miktarını %50 artırmak,
• Yıl içinde yapılan çevre raporları adedini %100 artırmak,
• Dökümhaneden kaynaklanan CO2 emisyonlarını %8 azaltmak,
• CO, NO2 ve SO2 emisyonlarını en az %2 azaltmak,
• Üretimden kaynaklanan elektrik enerjisini kullanımını %3 azaltmak,
• Gerektiğinde

proseslerde

dökümhanedeki

kupol

ocağının

atık

ısısından

yararlanmak,
• Dökümhanede ilk devreye alma için kullanılan doğalgaz tüketimini azaltmak,
• Üretimden kaynaklanan atık su miktarını %5 azaltmak,
• Dökümhanede, devridaim malzemesi tabir edilen, ilk döküm işleminden sonra,
sonraki döküm işlemleri için tekrar kullanılabilecek yüksek kalitedeki malzeme
oranını artırmak,
• Döküm için gerekli metal hammaddelerden olan saf demir, hurda demir ve hurda
çelik madde miktarını korumak,
• Döküm için gerekli metal olmayan hammaddelerden olan mangan ve kireçtaşı
girdisini %2-3 oranında azaltmak,
• Yer tipi döküm kazan su basınç testlerinden kaynaklanan atık su miktarını
korumak,
• Küçük yer tipi kazanlarda ve duvar tipi kombilerde kullanılan karton ambalaj
miktarını azaltmak,
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• Tehlikeli madde ve zehirli madde (döküm sonucu katı ürünler) miktarını korumak,
mümkünse azaltmak,
• Çevre ile ilgili firma içi seminer/eğitimleri artırmak.
4.4.3. BBT Termoteknik’e Önerilen Dengelenmiş Çevre Skor Kartı’nın 4
Boyutunun Tanımlanması
Önerilen Dengelenmiş Çevre Skor Kartının 4 boyutu şunlardır [38]:
Finansal Boyut:
• F1: Çevre giderlerini/maliyetleri azaltmak
• F2: Ödenen çevre vergisini azaltmak
• F3: Ödenen sigorta primlerini azaltmak
• F4: Çevre yatırımlarını optimum düzeyde tutmak
• F5: Çevreci ürünlerle pazar payını artırmak ve yüksek karlılık
Müşteri boyutu:
• C1: Müşteri tatmini
• C2: Müşteri sadakati
• C3: Müşteri sayısını artırmak
• C4: Marka imajını artırmak
Đşletmenin Đçsel Süreç Boyutu:
• I1: “Yenilenebilir enerji kullanan” katma değeri yüksek yeni ürünler
• I2: Ürünlerin “yeniden dönüştürülebilir” olması
• I3: Operasyonları daha şeffaf ve etkin hale getirerek, proseslerin verimliliğini
artırmak
• I4: Kaynak kullanım verimliliğini artırmak
• I5: Atık oranlarını, çevre kirlenmesini ve emisyonları minimuma indirmek
• I6: Halka ve basına yönelik “çevre raporları” adedini artırmak
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Öğrenme ve Büyüme Boyutu:
• L1: Yapılan denetim sayısını artırmak
• L2: Çevre eğitimlerini (internet ortamında) artırmak
• L3: Çevre programlarına uyumun artılırması
• L4: Çevre hedeflerine ulaşma derecelerinin artırılması
4.4.3.1. Belirlenen Hedefler Arasındaki Neden-Sonuç Đlişkileri
Belirlenen hedefler arasındaki neden-sonuç ilişkileri, aşağıdaki gibi incelenmiştir
[14, 38, 39]:
• Çevre giderlerini/maliyetleri azaltmak (F1): Ödenen çevre vergisi, sigorta primleri
azalıp, çevreye yapılan yatırımlar optimum düzeyde tutulunca, çevre giderleri de
azalacaktır (F2, F3, F4). Ayrıca, proseslerin, kaynak kullanımının verimliliğinin
artmasıyla işletme giderleri de düşecektir; atık oranlarının minimize edilmesiyle atık
giderleri de azalacaktır (I3, I4, I5).
• Ödenen çevre vergisini azaltmak (F2): Atık oranları, çevre kirlenmesi ve
emisyonlar azalınca, devlete ödenen çevre vergisi de azalacaktır (I5).
• Sigorta primlerini azaltmak (F3): Marka imajı ve pazar payı arttıkça bu, şirketi
daha güvenilir kılacak ve ödenen sigorta primlerini düşürecektir (F5, C4).
• Çevre yatırımlarını optimum düzeyde tutmak (F4): Operasyonlar daha şeffaf hale
getirilip, verimlilik arttıkça, kaynak kullanımı verimliliği artırıldıkça ve atık oranları
minimize edildikçe, çevreye yönelik yatırımların da optimize edilmesi mümkün
olacaktır (I3, I4, I5).
• Çevreci ürünlerle pazar payını artırmak ve yüksek karlılık (F5): Müşteri tatmini,
müşteri sadakati, müşteri sayısındaki artış ve marka imajının yükselmesi, pazar
payını da artıracaktır (C1, C2, C3, C4). Ayrıca, yenilenebilir enerji ile çalışan güneş
enerjisi sistemleri, ısı pompaları gibi aynı zamanda yüksek müşteri sınıfına hitap
eden yüksek fiyatlı ürünler ve aynı sınıfa dahil olan yeniden dönüştürülebilir
ürünlerin üretimi, karlılığı da yükseltecektir (I1, I2). Her türlü verimlilik artışı,
maliyetleri düşüreceği için, karlılığı da artıracaktır (I4, I5).
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• Müşteri tatmini (C1): Yenilenebilir enerji kullanan güneş enerjisi veya ısı pompası
gibi katma değeri yüksek, çevreci ürünler ve ürünlerin yeniden dönüştürülebilir
olması, müşteri tatminini artıracaktır (I1, I2).
Ayrıca, proseslerin verimliliği artırılınca, hata ve hatalı ürün adedi de azalır ki, bu da
müşteri tatminini artırır (I3).
• Müşteri sadakati (C2): Müşteri tatmini arttıkça, müşteri sadakati de artacaktır (C1).
Marka imajının artırılması veya mevcut yüksek imajın korunması da müşteri
sadakatini artırır (C4).
Ayrıca, müşteri sayısı arttıkça, ürün satın alan müşteriler, diğer müşterilerin de aynı
şirketten ürün satın aldığını gördükçe ve bildikçe, aynı şirketten ürün almaya devam
ederler ki, bu da müşteri sadakatinin artmasını sağlar (C3).
• Müşteri sayısını artırmak (C3): Yenilenebilir enerji kullanan güneş enerjisi, ısı
pompası gibi katma değeri yüksek ürünler pazara sunuldukça, yeni bir pazar dilimine
hitap edilecek ve müşteri sayısı artacaktır (I1).
• Marka imajını artırmak (C4): Yenilenebilir enerji kullanan çevre dostu ürünler ve
ürünlerin yeniden dönüştürülebilir olması, marka imajını artıracaktır (I1, I2).
Ayrıca, atık oranlarını, çevre kirlenmesini ve emisyonları minimuma indirgemek ve
tüm bu değerleri içeren halka ve basına yönelik “çevre raporları” da marka imajını
olumlu yönde etkileyecektir (I5, I6).
• Yenilenebilir enerji kullanan katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesi/satışı
(I1): Verilen çevre eğitimleri ve çevre programlarına uyumun artırılması ile çevreye
daha duyarlı bu ürünlerin tasarlanması ile ilgili gereksinimler daha kolay
belirlenebilecek ve ürün ve satışlarında artış olacaktır (L2, L3).
• Ürünlerin yeniden dönüştürülebilir olması (I2): Çevre programlarına uyumun
artırılması ve verilen çevre eğitimlerinin sıklığı ile, çalışanların çevre bilinci
gelişecek ve bu çevre bilinci de yeniden dönüştürülebilir ürünlerin artışına neden
olacaktır (L2, L3).
• Operasyonların daha şeffaf ve etkin hale getirilip, proseslerin verimliliğini artırmak
(I3): Yapılan denetim sayısının artışı, proseslerin öngörülen şekilde yapılıp
yapılmadığını denetleyeceğinden, verimliliği artıracaktır (L1).

105

Ayrıca, verilen çevre eğitimlerinin ve çevre programlarına olan uyumun artırılması
ve ulaşılan çevre hedeflerinin çokluğu da , verimliliği artıracaktır (L2, L3, L4).
• Kaynak kullanım verimliliğinin artması (I4): Proseslerin verimliliğin artması,
kaynak kullanımına da yansıyacaktır (I3).
Ayrıca, çevre hedeflerine ulaşma derecelerinin artırılması ve çevre eğitimlerinin
artırılması da, kaynak kullanımı verimliliğini artıracaktır (L2, L4).
• Atık oranlarını, çevre kirlenmesini ve emisyonları minimuma indirgemek (I5):
Proseslerin verimliliğinin artırılması, bu noktaya da olumlu olarak yansıyacaktır (I3).
Ayrıca, çevre hedeflerine ulaşma derecelerinin artırılması ve çevre eğitimlerinin
artırılması da atık oranlarını, çevre kirlenmesini ve zararlı emisyonları azaltacaktır
(L2, L4).
• Halka ve basına yönelik çevre raporlarını artırmak (I6): Çevre hedeflerine ulaşma
derecelerinin artırılması ile firmanın gururla duyuracağı çevreyle ilgili daha çok
verisi olacak, bu da çevre raporlarının artırılmasını sağlayacaktır (L4).
• Çevre hedeflerine ulaşma derecelerinin artırılması (L4): Yapılan denetim
sayısındaki artış ve verilen çevre eğitimlerinin artırılması, çevre hedeflerine ulaşma
derecelerini de artıracaktır (L1, L2).
• Çevre programlarına uyumun artırılması (L3): Çevre eğitimlerinin artışı, çevre
programlarına uyumu da artıracaktır (L2).
BBT Termoteknik Firması’ na önerilen ÇYS Strateji haritası, şekil 4.10’ da
verilmiştir.
4.4.4. Hedefler Đçin Ölçüleri Tanımlama
Finansal Boyut
•

Çevre giderlerini azaltmak
o Çevre koruma faktörü = Yıllık çevre giderleri[EUR]/Toplam
harcamalar[EUR]

•

Ödenen çevre vergisini azaltmak
o Çevre vergisindeki azalma oranı
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•

Sigorta primlerini azaltmak
o Sigorta primlerindeki azalma oranı

•

Çevre yatırımlarını optimum düzeyde tutmak
o Çevre yatırımları/Toplam yatırımlar

•

Çevreci ürünlerle pazar payını artırmak ve yüksek karlılık
o Çevreci ürün pazar payının geçmiş senelere oranı
o Toplam faaliyet karı
o Faaliyet karı/satış cirosu

Müşteri Boyutu
•

Müşteri tatmini
o Müşteri şikayeti sayısı
o Müşteri tatmin anket sonuçları

•

Müşteri sadakati
o Müşteri portföyünden ayrılan müşteri sayısı

•

Müşteri sayısını artırmak
o Yeni müşteri sayısı
o Toplam müşteri sayısı
o Toplam müşteri sayısı/Toplam satış cirosu

•

Marka imajını artırmak
o Marka tanınma anket sonuçları

Đşletmenin Đçsel Süreç boyutu
•

Yenilenebilir enerji kullanan katma değeri yüksek yeni ürünler
o Yenilenebilir enerji kullanan yeni ürün adedi
o Yenilenebilir enerji kullanan ürün adedi/Toplam ürün adedi

•

Ürünlerin yeniden dönüştürülebilir olması
o Yeni ‘yeniden dönüştürülebilir’ ürün adedi
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o ‘Yeniden dönüştürülebilir’ ürün adedi/Toplam ürün adedi
•

Operasyonları daha şeffaf ve etkin hale getirerek, proseslerin verimliliğini
artırmak
o Birim maliyetteki düşüş miktarı
o Birinci kalite ürün yüzdesi

•

Kaynak kullanım verimliliğini artırmak
o Malzeme harcama faktörü

=Yıllık harcanan malzeme[t] / Toplam

üretim miktarı[t]
o Enerji harcama faktörü

= Yıllık enerji kullanımı[GJ] / Toplam

üretim miktarı[t]
o Su kullanım faktörü

= Yıllık atık su miktarı[m3/t] / Toplam

üretim miktarı[t]
•

Atık oranlarını, çevre kirlenmesini ve emisyonları minimuma indirgemek
o Atık faktörü

= Yıllık atık miktarı[t] / Toplam üretim

miktarı[t]
o Zararlı emisyon miktarındaki azalma %
•

Çevre raporları adedini artırmak
o Yıllık çevre raporu adedi

Öğrenme ve Büyüme Boyutu
•

Yapılan denetim sayısı
o Yıllık denetim sayısı
o Denetim sayısındaki artış

•

Çevre eğitimlerini artırmak
o Çevre ile ilgili eğitimlerin sayısı / Yıl
o Çevre eğitimi adedi/Firmadaki toplam eğitim adedi
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Şekil 4.10: BBT Termoteknik’ e Önerilen ÇYS Strateji Haritası
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•

Çevre programlarına uyumun artırılması
o Çevre ile ilgili seminerlere katılan kişi ad./Çevre departmanında
çalışan kişi ad.

•

Çevre hedeflerine ulaşma derecelerinin artırılması
o Ulaşılan çevre hedefleri/Toplam çevre hedefleri

Görüldüğü gibi bundan önceki bölümlerde, kuruluşun genel bir dengelenmiş skor
kartı ve şirketin stratejilerine bağlı olarak Kalite Departmanı, Çevre Kalite
Bölümü’nün bir dengelenmiş skor kartı oluşturulmuştur. Bundan sonraki adım,
departman çalışanlarının her biri için dengelenmiş skor kartı oluşturulmasındadır.
Her bir çalışan için ayrı ayrı oluşturulacak dengelenmiş skor kartı ile, çalışanların
hedefleri, direkt olarak şirket stratejisi ile ilişkilendirilmiş olacak, böylece şirket
stratejisini gerçekleştirmek, çevre sorumlusunun da “günlük işi” haline gelmiş
olacaktır.
Çevre sorumlusunun/çevre kalite bölümü çalışanlarının hedefleri, görev tanımlarıyla
ilişkili olduğundan ve konu firmanın gizlilik esasları kapsamına girdiğinden, çevre
sorumlusu strateji haritası, bu çalışma kapsamında tutulmamıştır. Bu konuda
izlenecek yol, şirket genel ve çevre stratejilerini, departman çalışanları görev
tanımlarına uygulama detaylarına girerek, her çalışan için ayrı ayrı strateji
haritalarının oluşturulmasıdır.
4.5. Hesaplama Metodu
Yukarıda anlatılan bölümlerde, stratejinin uygulamaya dönüştürülebilmesinin gerekli
olan hedef değerler tanımlanmıştır. Hedef değerlerin yanında, “alarm değerleri”nin
de tanımlanması gereklidir.
Alarm değeri, bir hedefin gerçekleşen değerlerini gördükten sonra performansını
belirlemek için kullanılır. Ayrıca yöneticiler, alarm değerlerini kullanarak belirlenen
hedeflerle ilgili erken bir geribildirim alabilirler ve böylece bir hedefin gerçekleşip
gerçekleşmeme durumunu ve şirketin ilgili performansını görmek adına ilgili hedefin
ait olduğu dönemin bitmesini beklemek zorunda kalmazlar. Alarm değeri, gösterge
gerçekleşmesi için öngörülen başlangıç noktasıdır, o gösterge ile ilgili sıfır
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performans noktasıdır. Gösterge sonucu, alarm değerine eşit veya alarm değerinin
üzerine çıkmışsa, o göstergenin belirli bir performans ortaya koyduğu söylenebilir.
Hedef verilirken, gösterge gerçekleşmesi için belirlenen başlangıç noktası, o hedefin
alarm değeridir. Ayrıca alarm değerine gelmeden, her bir hedef için, bir “alt alarm”
ve erken uyarı mekanizması oluşturmak için “üst alarm” değerleri de tanımlanır.
Böylece, her bir hedef için bir değerlendirme skalası oluşturulmuş olur (Şekil 4.11).
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Alt alarm

6

8

10

Üst alarm

Hedef

Şekil 4.11: Hedef Değerlendirme Skalası [14]
Buna göre, alarm değerinin altında bir hedef gerçekleşmesi 0 puan, alarm
değerindeki bir hedef gerçekleşmesi 2 puan değerindedir. Hedef değerine ulaşmış bir
gerçekleşme, 10 puan değerindedir. Alarm ve hedef değerleri arasındaki kademeler,
2 ila 10 arasında bir değer alırlar. Hedef değerinin üzerindeki gerçekleşmeler de 10
alırlar, ama bir sonraki dönem için bir üst yöneticinin kullanabileceği kanaat notuna
tabi tutulurlar [14].
Bundan sonraki adım, alarm değerlerinin belirlenmesidir. Burada yapılacak iş, tüm
kuruluşa uygun olacak bir yöntemin belirlenmesidir. Örnek olarak:
Standart alarm değeri

= Önceki dönem gerçekleşen değer

Maksimizasyon hedefleri (ciro vs.)

= Hedef x 0,85

Minimizasyon hedefleri (Çevre giderleri vs)= Hedef x 1,10
verilebilir.
Bu ve bunun gibi hedefler, kuruluştan kuruluşa farklılıklar gösterecektir.
Örnek verilecek olursa:
Kuruluşun çevreci ürün adet sayısı, aynı ürün serisindeki tüm kapasiteler gözönüne
alınmak suretiyle, geçen sene 15 adet olsun. Hedef değeri ise 20 adet ürün olarak
belirlenmiş olsun. Bu durumda, geçen seneki değer olan 15, standart alarm değeri
olacaktır. Şekil 4.12’de gösterildiği gibi, “2” noktasına “15”, “10” noktasında da
“20” yerleştirildiği zaman, skala eşit aralıklara bölünerek “1,25” değerinde artacaktır:

111

0

15

16,25

17,50

18,75

20

2

4

6

8

10

Alarm

Alt alarm

Üst alarm

Hedef

Şekil 4.12: Çevreci Ürün Adedi Değerlendirme Skalası [14]
Her ne kadar skalada küsuratlı değerler gözükse de, hesaplamaya geçilirken
küsuratlar alınmaz. Hesaplanan yıl içinde kuruluşun çevreci ürün adedi örneğin:
- 14 ise, alarm değerinin altında kaldığı için 0 puan,
- 15 ise, alarm değerine eşit olduğu için 2 puan,
- 18 ise, 6 ila 8 puan arasındadır ve alınan puan 6 olur.
- 20 ise, hedefe ulaşılmıştır ve 10 puan alınır.
- 20’nin üzerinde ise, hedef aşılmış demektir. Alınan puan yine 10 olur, fakat bir
sonraki dönem, üst yönetici kanaat notunu kullanır.
Bu şekildeki hedefler belirlenirken, uzun dönemli entegre bir stratejik planlamada,
hedeflerin büyük seçilmesi faydalı olacaktır. Yöneticiler, değişiklik gereksinimini
açıklayabilmek için dengelenmiş skor kartı ölçüleri ile ilgili 3 veya 5 yıllık hedefler
belirlemelidir.
Şekil 4.13’de, Bosch Buderus Termoteknik Firması’nda kullanılması önerilen
dengelenmiş skor kartı örneği gösterilmiştir. Aynı dengelenmiş skor kartı, hem
şirketin geneli için, hem de stratejik amaç, hedef ve ölçüler uyarlanarak, ÇYS
performansını ölçmek için kullanılabilir.
Şekil 4.14 ise, dengelenmiş skor kartının ÇYS performansı değerlendirilmesi için
işlenmiş halini göstermektedir. BBT Termoteknik firmasının gizlilik esaslarından
dolayı, tabloda tüm değerlere yer verilememiştir.
4.6. Bütçe Entegrasyonu, Sistemin Takibi ve Güncellenmesi
Bosch Buderus Termoteknik firmasında uygulama önerisi yapılan dengelenmiş skor
kartı yöntemi ile ÇYS performans ölçümünde de olduğu gibi, şirketlerin büyük ve
yüksek stratejik amaçlarını faaliyete geçirmek ve gerçeğe dönüştürmek için, daha
önce bahsedilmiş olan planlama, hedefleme, kaynak ayırımı ve stratejik uygulamalar
arasında uyum sağlanması ve bütçeleme işlemleri büyük önem taşımaktadır. Birçok
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şirket için, dengelenmiş skor kartı süreci, vizyon ve stratejinin şirket içi ve dışındaki
tüm ilgililere anlatılabilecek amaç ve ölçüler haline dönüştürülerek ifade edilmesi
şeklinde tanımlanan yeni bir yönetim tarzının başlangıç aşamasıdır. Yöneticiler,
stratejik ölçülere ilişkin uzun dönemli hedefler belirleyerek, kaynakları ve stratejik
uygulamaları bu hedeflere ulaşılacak şekilde yönlendirerek ve şirketin uzun yolu
üzerindeki kısa dönemli kilometre taşlarını tespit ederek kurumsal vizyonun
gerçekleştirilmesini sağlayabilirler [15].
Stratejik planlama ve işletme bütçesi işlemleri, çok önemli ve birbirinden bağımsız
olarak düşünülemeyecek işlemlerdir. Eğer faaliyetlerin şirket vizyonu ile bağlantılı
olması isteniyorsa, stratejik planlamanın mutlaka işletme bütçesi işlemleri ile
bağlantılı olması gerekir. Şirketin mevcut performansı ile gelecek üç veya beş yıl
içinde ulaşmayı beklediği yüksek hedefler arasındaki farkı giderecek bir yolda
ilerlemesini sağlayacak kaynaklar belirlenecek ve uygulamalar başlatılacaktır. Fakat
yöneticiler, stratejilerinin geçerli olup olmadığına karar vermek için beş yılın
geçmesini bekleyemezler. Sürekli olarak stratejinin temelinde yatan teoriyi ve
stratejinin ne şekilde yürütüldüğünü sınamaya ihtiyaçları vardır.
Bu sınama için gereken şartlardan biri, dengelenmiş skor kartı ölçüleri için özel, kısa
dönemli hedefler belirlemektir. “Kilometre taşları” diye adlandırılabilecek bu kısa
dönemli hedefler, yöneticilerin stratejik ölçülere yönelik program ve uygulamaların
hızı ve etkisi ile ilgili beklentilerini somut rakamlar halinde ortaya koyar. Aslında bu
yöntem, geleneksel bütçeleme işlemlerinin kapsamını, operasyonel hedeflerin yanı
sıra, stratejik hedefleri de kapsayacak şekilde genişletmektedir.
Geleneksel olarak yıllık bütçeleme yönteminde satışlar, işletme giderleri, brüt kar,
genel giderler, yönetim giderleri, işletme karı, net kar, nakit akışı ve yatırımın
karlılık oranı gibi finansal ölçülerle ilgili ve detaylı kısa dönem hedefleri belirlenir.
Ayrıca sermaye yatırımları, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri
için yapılacak harcamaların seviyesi de bütçe kapsamındadır.
Bu kadar detaylı ve kısa dönemli finansal planlama yapılması önemlidir fakat,
bütçeleme işlemleri kısa dönemde stratejik amaçlara ve diğer dengelenmiş skor kartı
ölçülerine yönelik performanslarla ilgili beklentileri de kapsamalıdır.
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Şekil 4.13: BBT Termoteknik’ e Önerilen Genel ve ÇYS Dengelenmiş Skor Kartı
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Şekil 4.14: Önerilen ÇYS Dengelenmiş Skor Kartını Đşleme Örneği
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Bundan sonra yapılacak işlem, aynı şekilde, ÇYS için belirlenen hedeflere göre
bütçelemenin yapılması olacaktır.
Bosch Buderus Termoteknik firmasında ÇYS için dengelenmiş skor kartı
oluşturulduktan ve gerekli bütçeleme işlemi yapıldıktan, uygulamaya başlandıktan
sonra önemli olan bir konu da, stratejik geribildirim ve öğrenme konusudur. Stratejik
öğrenme olarak adlandırılan, üst düzey yöneticiler seviyesinde kurumsal öğrenme
kapasitesini, dengelenmiş skor kartının en yenilikçi yaklaşımı olarak nitelendirmek
mümkündür. Bosch Buderus Termoteknik Firması’na önerilen ÇYS performansını
dengelenmiş skor kartı ile uygulama modelinde, sistemin kurulması, takibi, değişen
iç ve dış şartlara göre revizyonu ve değerlemeye tabi tutulması için, sorumlu
departmanlar arasındaki işbölümü ve işbirliğinin tanımlanması gerekmektedir.
Öncelikle, konuya genel olarak bakıldığında, şirketin dengelenmiş skor kartının
oluşturulmasından Sürekli Gelişim Departmanı sorumlu olacaktır. Buradaki strateji
ve hedefler, şirketin strateji ve hedefleri olacağı için, direkt olarak en üst yönetim
tarafından belirlenecektir. Takip, revizyon ve değerleme de, yine üst yönetimin
yardımı ile, Sürekli Gelişim Departmanı tarafından yapılacaktır.
ÇYS dengelenmiş skor kartının oluşturulması ise, Sürekli Gelişim Departmanı ve
Kalite Departmanı Çevre/Kalite Bölüm Departman Müdürleri ile beraber
yapılacaktır. Takip ve değerleme de, yine bu iki departmanın beraber çalışması
sonucu yapılacaktır. Gerekli olan revizyonlar ise, zaman içinde gerek şirket hedef ve
stratejilerindeki değişimlere bağlı olarak, gerekse Çevre Departmanı yapısındaki
muhtemel revizyonlara, değişebilecek sorumluluk kapsamlarına bağlı olarak
yapılacaktır. Gözden geçirme ve revizyon işlemleri, yılda dört kere yapılacaktır.
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5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Dünyada son yıllarda etkisini gittikçe hissettiren çevresel sorunlar (hava kirliliği,
ozon tabakasındaki incelme, küresel ısınma vs.), toplumları, çevre üzerinde daha
hassas düşünmeye zorlamıştır. Toplumda giderek artan bu çevre bilinci, bireyleri,
çevreye kötü etkileri daha az olan ürünlere yönlendirmekte; bu da işletmeleri,
faaliyetlerinde çevre boyutlarını göz önünde tutmaya zorlamaktadır. Fakat işletmeler
açısından firmanın kar faktörlerinin öncelikli amaç taşıması, çevre sorunlarının geri
plana itilmesine neden olmaktadır.
ÇYS kavramı, kuruluşlara çevresel sorumluluk bilincini, katılımcı ve önleyici bir
sistem yaklaşımını beraberinde getirmektedir.
ÇYS kapsamında bir kuruluş;
• Çevre politikası oluşturmak,
• Faaliyet, ürün veya hizmetlerinden kaynaklanan çevresel unsurlarını tanımlamak
ve önemli etkisi olanları tespit etmek,
• Bu etkileri azaltmayı güvence altına almak,
• Çevre politikasını uygulamak ve hedeflere ulaşmak için bir program yapmak,
• Çevre performansını sürekli iyileştirmek
gibi yükümlülükleri üstlenmiş olmaktadır.
Başarılı bir ÇYS uygulaması bir kuruluşa,
• Kazandığı yeşil imaj sayesinde pazar payının artması,
• Daha etkin kaynak kullanımı,
• Proses verimliliğinin artması
gibi bir çok konuda avantaj getirecektir.
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Bu çalışmada, ÇYS uygulayan firmaların sistem performanslarını dengelenmiş skor
kartı metodu aracılığıyla değerlendirmelerine yönelik bir uygulama modeli ortaya
konulmuştur. Uygulama modeli, ısıtma sektöründe faaliyet gösteren, Avrupa’da lider
konumda olan ve merkezi Almanya’nın Wetzlar şehrinde bulunan Bosch Buderus
Termoteknik firmasına önerilmiştir.
Bosch Buderus Termoteknik firmasında mevcut ÇYS dahilinde, şu sorunlar (veya
sistemi iyileştirme imkanları) tespit edilmiştir:
Mevcut sistemde, 3-6 aylık veya yıllık çevre hedefleri belirlenmiştir ve bu hedefler
basına açık çevre raporları aracılığıyla ilan edilmektedir; fakat belirlenen bu çevre
hedefleri yalnızca Kalite Departmanı – Çevre Kalite Bölümü’nün hedefleri niteliğini
taşımakta, başka bir deyişle ÇYS hedefleri ile şirket misyon, vizyon ve stratejisi
arasında direkt bir bağlantı bulunmamaktadır. Her ne kadar, genel anlamda
“maliyetleri düşürmek, atık miktarını azaltmak, malzeme sarfiyatını minimuma
indirgemek” gibi hedefler, firmaya yarar sağlıyor olsalar bile, ulaşılan çevre
hedeflerinin kuruluş stratejisine birebir hangi etkiyi gösterdiği bilinmemektedir.
Dolayısıyla, ÇYS hedeflerinin, firma genel hedeflerine gerçekte ne kadar uyumlu
olduğu, aslında bir soru işareti olarak kalmaktadır. Ayrıca, mevcut ÇYS
hedeflerinde, yalnızca sayısal ölçülere yer verilmiş, sayısal olmayan değerler göz
ardı edilmiştir. Bu da, sistem performansının ölçümünde, eksikler olduğunun bir
göstergesidir.
Bosch

Buderus

Termoteknik

firmasının

ISO 14000

ÇYS

performansının

değerlendirilmesi uygulamasında metodun zor/kolay yönleri, firmaya getireceği
yük/faydalar ve firmaya getirilecek öneriler şu şekilde incelenebilir:
Uygulamaya başlarken, mutlaka en üst yönetimin teyidi alınmalı, hatta en üst
yönetimin onayı yok ise, projeye başlanmamalıdır. Çünkü sonuçta, firmanın üst
düzey stratejisini belirleyecek olan onlardır. Ayrıca, proje için mutlaka gerekli olan
bütçenin onayını da üst düzey yönetim verecektir. Üst yönetimin kesin kararlarında
sapmalar ve fikir birliğinin sağlanması, metodun zorluklarından bir tanesidir. Üst
düzey hedefler konusunda fikir birliği sağlanmadan, kesinlikle bir sonraki adıma
geçilmemelidir. BBT Termoteknik firmasında konuyla ilgili bir avantaj, şirket
misyon/vizyonunun

ve

stratejilerinin

zaten
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belirlenmiş

olmasıdır.

Geriye,

departmanlar bazında yapılacak revizyonların doğru şekilde gerçekleştirilmesi işlemi
kalmıştır.
Uygulamayı başlatmadan önce, metodun, amaçlarının, elde edilecek sonuçların tüm
firma çalışanlarına en uygun şekilde anlatılması, firmanın neden böyle bir süreçten
geçmesi gerektiğinin açıklanması çok önemlidir. Çünkü, metodun zorluklarından biri
olarak, uygulamanın en başında, çalışanlar üzerine ek bir yük binecek ve
uygulamanın amaçlarının tam olarak bilinmemesi halinde bu durum çalışanlar
üzerinde

motivasyon

eksikliğine

yol

açabilecek

ve

proje

gereksiz

yere

yavaşlayabilecek, hatta daha en başta başarısızlığa uğrayabilecektir.
Firmaya getirilecek başka bir öneri ise, uygulamada, projeye uygun bir bilgisayar
yazılımı kullanmak olacaktır. Böylece, işlemlerin süresi kısalacak, ayrıca takibi ve
güncellenmesi kolaylaşacaktır. Bu aşamada oluşabilecek bir zorluk, yeni bir
bilgisayar yazılımının ilk kurulumu/uygulanması aşamasında karşılaşılabilecek
teknik problemler olacaktır. Bu nokta mutlaka göz önünde bulundurulmalı, bilgiişlem departmanının desteği alınmalıdır. Bilgisayar yazılımı konusunda oluşacak
diğer bir zorluk ise, kurulacak yazılımın eğitimleri olacaktır. Eğitimler, ek bir zaman
ve bütçe yükü getirecektir.Yazılım konusuyla ilgili olarak, BBT Termoteknik
firmasının bir avantajı, genel bir bilgisayar yazılımının (SAP) mevcut olmasıdır.
Bilgi-işlem departmanı sorumlularıyla yapılan bir görüşmede, dengelenmiş skor kartı
uygulaması için, mevcut sisteme ek bir “yazılım modülü” kurulumu yeterli olacaktır.
Bu aşamada, yukarıda bahsedilen güçlükler (teknik problemler, eğitim) minimuma
indirgenebilecektir.
Uygulama ile, firmaya genel anlamda mali bir yük gelecektir. Metodun
uygulanabilmesi için, departmanlar bazında bütçe ayırımı konusuna daha en başta
çok önem gösterilmelidir.
Metodun firmaya getireceği başka bir yük ise, dengelenmiş skor kartı ile ilgilenecek
personel tayini olacaktır. Uygulamaya başlamadan önce bu konu da mutlaka
planlanmalıdır.
ÇYS performansının, dengelenmiş skor kartı aracılığıyla değerlendirilmesinde dikkat
edilmesi gereken diğer noktalar ise, “modelin kısıtları” konusunda olacaktır:
Gerek şirket üst düzey stratejisinin, gerekse departman stratejilerinin çok iyi
belirlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, hedefler/boyutlar arasındaki neden-sonuç
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ilişkileri ve göstergeler de doğru bir biçimde tanımlanmalıdır. Sonuçta, oluşturulan
modele yönünü bunlar verecektir. Eğer, hedefler yanlış seçilmişse, kriterler arası
ilişkilendirilme doğru yapılmamışsa, kurulan model şirkete istenilen faydayı
sağlamayacaktır.
Sayısal olmayan değerlerin tanımlanması zor bir konudur. Bu tanımlar en baştan
doğru yapılmalıdır. Objektifliğin sağlanması için gerekirse bir danışmanlık
şirketinden yardım alınmalıdır.
Bu çalışmada, Bosch Buderus Termoteknik firması için önce genel bir dengelenmiş
skor kartı ve daha sonra ÇYS performansını ölçmek için, ilgili departman düzeyinde
bir dengelenmiş çevre skor kartı oluşturulmuştur. Firmanın bu aşamada yapması
gereken, aynı metodoloji ile çalışanlar düzeyinde, tek tek çevre sorumluları için
dengelenmiş skor kartlarını oluşturmak olacaktır.
Bu çalışma ile önerilen “ÇYS Performansının Dengelenmiş Skor Kartı Aracılığıyla
Değerlendirilmesi” modelinin, Bosch Buderus Termoteknik firmasında kullanılması
halinde, çevre hedeflerinin yıllık bütçe ile bağlantıları yapılacak, stratejik ve
operasyonel değerlendirmeler arasında bir uyum sağlanacak, ÇYS performansının
ölçümünde sayısal faktörlerin yanında, sayısal olmayan faktörlere de yer verilecek,
sonuçta şirketin genel stratejisi ile çevre hedefleri birbirine uyumlu bir hale
getirilecektir.
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