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GİRİŞ 

 
Finansal yönetim, adının konduğu 20. yüzyılda olduğu gibi yeni milenyumda da iş 

dünyasının ve içinde hayat bulduğu dünya ekonomisinin en çok ilgilendiği yönetsel 

işlevlerden biri, belki de en önemlisi olmayı sürdürecektir.  Günümüzde dünya ekonomisi 

içinde faaliyette bulunan en küçük işletmelerin sahip-yöneticilerinin dahi az da olsa 

finansal yönetim bilgi ve becerisine gereksinimi vardır. Öte yandan dünya genelinde çoğu 

disiplinlerde olduğu gibi ekonomi ve işletmecilik eğitimleri de eşbiçimleşmiştir.  Söz 

konusu gelişme finans yöneticilerinin ve finansal analistlerin bilgi ve beceri düzeyini 

yükseltirken, değerleme ölçütlerinin de eş biçimleşerek, genel kabul görmesini 

sağlamıştır. 

 

Finansal piyasaların ulaşılan teknolojik gelişmeler sonucunda birbirlerinden 

etkilenmeleri; giderek tek bir piyasa gibi davranmaları, uluslar arası yatırımı 

olağanlaştırmıştır. Ülke piyasalarının dünya genelinde yatırımcılara açılabilmesi için 

gerekli serbestleştirme ve var olan yasal düzenlemeleri değiştirerek yeni ve gelişmiş 

ülkelerle uyumlu düzenlemeler yapmak zorunda kalan gelişmiş ülkeler, kendi iş 

alemlerini de söz konusu düzenlemelere uymaya yöneltmektedirler. Bir yandan uluslar 

arası yatırımcıları çekmek, bir yandan da kendi şirketlerini sağlıklı ve sürdürülebilir 

biçimde büyütmek isteyen firmalar finansal yönetim becerilerini uluslar arası ölçütlere 

göre sınamak zorunda kalmaktadırlar.  

 

Yeni bir yüzyılda, daha önce düşüncelerimizi yöneten çoğu kavramın farklılaşıp 

değişmesiyle birlikte; iş dünyası da, artık klasikleşmiş değerlendirme yöntemlerini bir 

yana bırakarak; yepyeni kavramlarla düşünmeyi, ulaşılan gelişim düzeyine uygun genel 

kabul görebilecek yeni değerlendirme yöntemleri bulmayı gerekli görmektedir.   

 

Klasik anlamda kararlarını verirken akılcı davrandığı varsayılan girişimcinin; piyasaya 

girerken karını ençoklamayı hedeflediği kabul edilmektedir. Modern işletmecilik 

yaklaşımı ise karı herhangi bir rakamsal büyüklük olarak anlamlı bulmamaktadır. Söz 

konusu büyüklüğün yaratılması için kullanılan kaynakların miktarı ve maliyeti en az 

karın kendisi kadar önemli sayılmaktadır. İşletmenin kuruluş amacı öncelikle piyasada 

var olmayı sürdürürken, giderek artan bir oranla ve istikrarlı büyüyen, elindeki kaynakları 
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mümkün olan en iyi biçimde değerlendiren bir yapıdan söz edilmektedir. Modern 

işletmecilik yaklaşımının çizdiği bu çerçevede işletmenin esas faaliyet alanındaki 

başarısının sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için klasik analiz yöntemlerinden farklı 

yöntemler ileri sürülmektedir. 

 

Firma performansının ölçümünde kullanılan yöntem ve kriterlerde zaman içerisinde 

gerçekleşen değişim yalnızca teknik ve yönetsel işlevlerin sorgulanması ve 

yenilenmesine ilişkin bilimsel bir arayışı değil, dünya ekonomisindeki temel gelişmeleri 

yansıttığından derinlemesine incelenmelidir. Finansal performans ölçümünde temel 

yaklaşımlar ve kurumsal karne uygulaması ile sınırlı olan bu çalışmanın amacı ise, 

geleneksel finansal bilgi sistemleri ve analiz araçlarının tanımlanması ve yeni yönetsel 

gereklere uyumluluğunun sorgulanmasını takiben, modern yönetim tekniklerinin 

kurumsal karne uygulaması temelinde açıklanmasıdır. Bu doğrultuda çalışma, geleneksel 

finansal odaklanmayı ve modern stratejik odaklanmayı yansıtan iki bölüme ayrılmıştır. 

İlk bölüm finansal odaklı performans ölçümünün farklı boyutları olan finansal oran 

analizi, yönetim muhasebesi ve değer odaklı yönetimin açıklanmasını amaçlamaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümü ise kurumsal karne uygulamasının kapsamlı olarak açıklanması 

ile stratejik yönetim ve finansal olmayan performans ölçütleri hakkında bilgi vermeyi, 

son olarak farklı stratejik yönetim araçlarından ve bunların kurumsal karne ile beraber 

kullanım olanaklarından ana hatlarıyla söz etmeyi amaçlar. 
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Fİ�A�SAL ODAKLI PERFORMA�S ÖLÇÜMÜ 

 

Performans ölçümü, faaliyetlerin etkinliği ve etkililiğinin belirlenmesi olarak 

tanımlanmaktadır.1 Etkililik, faaliyetlerin hedeflenen sonuçları elde etmede ne kadar 

başarı sağladığını ifade eder. Etkinlik ise belli bir sonucu elde etmede kullanılan 

kaynakların hedeflenen düzeyde olup olmadığı sorusuna cevap verir. Bundan hareketle 

finansal anlamda etkililik, hissedar beklentilerinin ne kadarının karşılandığı; etkinlik ise 

firma kaynaklarından hissedar beklentilerini karşılamada ne şekilde yararlanıldığı ile 

ilgilidir. 

 

Klasik anlamda performans analizi; ileride bileşik oran analizi (Du Pont sistemi) başlığı 

altında ayrıntılı olarak ele alacağımız, işletmenin yatırım karlılığı ve toplam varlık 

karlılığının hesaplanarak,  geçmiş dönem ortalamaları, sektör ortalamaları ve şirketin 

hedef oranları ile karşılaştırılması ve yorumlanmasına dayanmaktadır. 

 

I.1. Fİ�A�SAL ORA�LAR 

 
Şirket değerlemenin tarihsel geçmişine bakıldığında2, finansal oran analizinin ilk olarak 

1920’li yıllarda Du Pont firması için geliştirilen kontrol sistemi ile uygulanmaya 

başladığı ve zaman içinde yaygınlık kazandığı görülmektedir.   Söz konusu finansal 

analiz sistemine 70’li yıllarda hisse başına kar ve fiyat kazanç oranı, 80’li yıllarda ise 

piyasa temelli oranlar ile nakit akımı kavramı eklenirken; 1990’dan sonra finansal oran 

analizinden farklı olan EVA, MVA, Toplam Hissedar Getirisi, CFROI ve Balanced 

Scorecard yöntemleri şirket performansını ölçmede önem kazanmıştır.   

 

Yönetmekte oldukları şirketlerin büyüklüklerine ve faaliyette oldukları sektörlere bağlı 

olarak farklı gündelik kararlarla karşılaşsalar da;  yöneticilerin ortaklar adına basiretli bir 

iş adamı gibi davranmasını gerektiren aşağıda saydığımız üç temel karar alanı her 

işletmede benzerlik gösterir: 

                                                 
1 NEELY et. al.,Performance Measurement System Design, International Journal of Operations & 
Production Management, 1995 15:4 s. 80-116 
2 AMPUERO et.al., Solving the Measurement Puzzle: How EVA and the Balanced Scorecard Fit Together, 
Perspectives on Business Innovation, 1998, 2, s.29 
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1. Kaynakların yöneltileceği alanların belirlenmesi 

2. Gündelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

3. İşletmenin temel faaliyet alanına en uygun finansal yapının (borç-özsermaye) 

saptanması 

 

İşletmenin performansını ölçerken, finans yöneticisi, işletmenin yatırım, faaliyet ve 

finansman kararlarını zaman içinde şekillendirmiş olan temel finansal ve ekonomik 

ölçütleri açıklayan yöntemleri bulmalıdır. Çözümü aranan pek çok önemli finansal 

sorunu;  

• İşletmenin tüm kaynaklarının etkin kullanılması 

• Ulaşılan kar düzeyinin hissedarların beklentilerini karşılaması 

• Finansman kararlarının basiretli bir iş adamı gibi alınması çerçevesinde 

değerlendirmesi gerekmektedir.  

 

Finansal analizde kullanılan oranlar firmanın günlük muhasebe kayıtlarına dayanan, 

finansal muhasebe sistemi tarafından hesaplanıp izlenen ilişkiler bütünüdür.  Şirketin 

temel finansal tablolarında sıralanan kalemler arasında, her hangi birini diğerine 

oranlamak mümkün olmakla birlikte; analizin amacı sağduyuya dayanan, şirketin finansal 

durumunu açıklayan ve sektördeki diğer şirketler ile söz konusu firmanın performansının 

karşılaştırılmasına olanak veren oranlar bulmaktır.  Finansal oran kavramından anlaşılan 

yalnızca bir sayının diğer sayıya bölünmesi değildir. Finansal muhasebe sistemi 

kendisinden beklenen gelecek yıllara ilişkin kar tahmini, değerleme ve ödenecek verginin 

saptanması görevlerini; önceden belirlenen- ki bu belirleme sırasında da geçmiş dönem 

oran analizi verileri piyasa ortalamaları ile birlikte değerlendirilir- hasılat ve giderleri göz 

önünde bulundurarak yerine getirirken üretim maliyetlerini ve öz sermayenin beklenen 

karlılığını da ortaya koyar.  Finansal oran analizi yöntemiyle saptanan şirket değeri tarihi 

maliyetlerin ancak yasaların elverdiği ölçüde günümüz değerine uyarlanabildiği, şirketin 

gerçek piyasa değerinden farklı bir büyüklüktür.  

 

Yatırımcı açısından bakıldığında analizde kullanılan oranların aynı sektördeki tüm 

firmalar tarafından kullanılıyor olması, sektör ortalamalarının yeterince uzun bir zaman 

diliminde hesaplanıyor olması, geçmiş dönem verilerinin elde edilebilir olması ve söz 

konusu oranların şirketin gerçek finansal durumunu yansıtması gerekir. Yatırımcılar; 
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şirketin geçmiş yıllarda belirlenen kar hedeflerine ulaşma becerisini, piyasa koşullarına 

ve beklenmedik ekonomik şartlara uyum yeteneğini değerlendirmek isteğiyle finansal 

oran analizine başvururlar.  

 

Şirketin iç denetim elemanları ise; şirketin tüm kaynaklarının tam kullanımı sağlanırken 

etkinlik ve verimlilik ölçütlerine uyulmasını, verimsiz yatırımların saptanmasını, 

yatırımcı beklentilerinin karşılanmasını ve sonuç olarak işletmenin değeri ençoklanırken 

rekabetin sürdürülmesini finansal oran analizi yoluyla denetlerler.  

 

Finansal analizde kullanılan oranların nasıl hesaplandığı, söz konusu oranları kullanarak 

neyin hesaplanmasının amaçlandığı, ölçüm biriminin ne olduğu, elde edilen rakamın nasıl 

yorumlanması gerektiği ve en sonunda elde edilen oranların nasıl daha iyiye 

götürülebileceği sıklıkla sorulan sorular olarak karşımıza çıkmaktadır.3 

 

Finansal oranlar geleneksel olarak iki ayrı sınıflandırmaya göre gruplandırılmaktadır.    

 

İşletmenin karar süreçleri açısından bakıldığında; 

• Performans ölçütleri, 

• Faaliyet etkinliği ölçütleri, 

• Finansal politika ölçütleri biçiminde üçlü bir sınıflandırma altında 

değerlendirilmektedir. 4 

 

Piyasa değeri temelli analize göre ise; 

• Kısa dönemdeki yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesine ilişkin oranlar 

(başka bir ifadeyle likidite oranları), 

• Uzun dönemdeki yükümlülükleri yerine getirebilme oranları (finansal kaldıraç 

oranları), 

• Varlık yönetimi oranları (devir hızı oranları), 

• Karlılık oranları, 

• Piyasa değeri oranları olarak sınıflandırılmaktadır.5 

 

                                                 
3 ROSS, et. al., Corporate Finance Fundamentals, 7. Baskı, McGraw-Hill, New York 2006, s.57 
4 WESTON, J.F., COPELAND, T.E., Managerial Finance, 9. Baskı, The Dryden Press, Florida, s. 192 
5 ROSS, et. al, a.g.e s.57 
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I.1.1. LİKİDİTE ORA�LARI 

 
Likidite oranları şirketin kısa dönemli yükümlülüklerini ödeyebilme gücünü ölçmek 

amacıyla geliştirilmiştir. Firmaya borç verenler; likidite oranlarını kullanarak; şirketin 

kısa dönemde finansal bir sıkıntıyla karşılaşma olasılığını değerlendirirken aynı zamanda 

şirketin elindeki stokların likiditeye etkisini de incelemektedirler. Weston ve Copeland’ın 

yaklaşımına göre finansal politika ölçütleri içinde değerlendirilen likidite oranları, 

firmanın kısa vadeli kaynaklarını yönetme ve stok yatırımı politikalarının göstergesi 

olarak yorumlanmaktadır. 

 

I.1.1.1. CARİ ORA
 

 

Dönen varlıkların kısa süreli borçlara bölünmesiyle elde edilen cari oran, firmaların 

likiditesinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan ölçüttür. Cari orana bakılarak; kısa 

dönemli borç verenlerin taleplerinin, aynı sürede nakde çevrilebilecek varlıklarla ne 

ölçüde karşılanabileceği anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle cari oran kısa vadeli borç 

verenlerin, alacaklarını ne kadar güvende hissedebileceklerinin göstergesidir.6 Borç 

verenler göreli olarak daha yüksek bir cari oranı tercih ederken; bu durum şirket 

yöneticileri için yatırıma yöneltilememiş kısa dönemli atıl kaynakları ifade etmektedir. 

Genel olarak oran ne kadar yüksekse firmanın o kadar likit olduğu varsayılmaktadır. Borç 

verenler açısından bakıldığında, türlü ekonomik nedenlerle şirketin dönen varlıklarında 

yarı yarıya azalma gerçekleşse de yükümlülüklerin karşılanabilecek olması sigorta gibi 

karşılanır. Geleneksel olarak batı ülkelerinde cari oranın 2:1 düzeyi standart kabul 

edilmekle birlikte 1980’lerde düştüğü gözlemlenmiştir.7 Ülkemizde standart oran 1.5:1 

olarak belirlenmiştir. Cari oran değerlendirilirken firmanın faaliyette bulunduğu 

endüstrinin dikkate alınması gerekmektedir. Firmanın faaliyet gösterdiği iş koluna bağlı 

olarak öngörülebilir nakit akımları yüksekse, cari oranın standartlardan düşük olması risk 

arz etmeyecektir.8  

 

                                                 
6 HELFERT, E.A., Financial Analysis: A Guide to Value Creation, 10. Baskı, McGraw-Hill, New York 
2000, s.112 
7 WESTON, J.F., COPELAND, T.E., a.g.e, s. 206 
8 GITMAN, L.J, Priciples of Managerial Finance,10.Baskı Addison-Wesley, Boston 2003, s.54 
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Cari Oran = 
Dönen Varlıklar

Kısa Vadeli Borçlar  

 

Cari oran, içinde bulunan kalemlerin bazı özellikleri nedeniyle likiditeyi ölçmede 

birtakım sınırlamalara sahiptir. Bilançonun belli bir tarihte hazırlanması sebebiyle, likit 

varlıklarda zaman içinde gözlemlenebilecek önemli değişiklikler hesaba 

katılamamaktadır. Ticari alacakların tahsil bakımından düşük nitelikte olması veya 

stokların ancak indirimli fiyatlarda alıcı bulabilecek olmaları gibi ihtimaller de likidite 

yapısını etkilemektedir.9  

 

Cari oranın değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken diğer bazı hususlar; kısa 

dönem borçların vadeler arasında dağılımı, şirketin borç ödeme takvimi, satış ve satın 

almanın mevsimlik dalgalanmaları ve mevcut pazarda şirketin maruz kaldığı rekabet 

koşullarıdır.10 

 

I.1.1.2. ASİT TEST ORA
I 

 

Dönen varlıkları oluşturan kalemlerin tümünün kısa dönemli borçları karşılayacak 

düzeyde likit oldukları varsayılır. Oysa stoklar; menkul kıymetler ve hazır değerler başta 

olmak üzere diğer dönen varlıklar kadar likit değildir. Dolayısıyla, likiditeye yönelme 

durumunda en çok kayba yol açacak varlıklar da stoklar olmaktadır. Cari oran 

hesaplanırken ihmal edilen bu unsur, firmanın likidite yapısının dönen varlıkların 

bileşimiyle yakından ilgili olduğunu da göstermektedir.11 Bu noktada, firmanın stoklara 

dayanarak bir likidite tahmini yapmasını önlemek amacıyla; likidite oranı ve hazır 

değerler oranı olarak da adlandırılan asit test oranı devreye girmektedir. Bu oran dönen 

varlıklardan stokların çıkarılması ve elde edilen miktarın kısa vadeli borçlara 

bölünmesiyle hesaplanır. Asit test oranının hesaplanmasının temel amacı, stoklarının 

paraya çevrilmesinin adeta olanaksız olduğu gerçek bir kriz anında; cari oranla birlikte 

                                                 
9 FRASIER, L.M., ORMISTON,A., Understanding Financial Statements, 6. Baskı, Prentice Hall New 
Jersey, 2000 s.161 
10GÜRBÜZ, O., ERGİNCAN, Y.,  Şirket Değerlemesi: Klasik ve Modern Yaklaşımlar, Literatür 
Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 94 
11FRASIER, L.M., ORMISTON,A., a.g.e., s. 163  
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değerlendirilerek, firmanın dayanıklılığını ölçmektir.   Standart olarak 1:1 düzeyi asit test 

oranı için yeterli görülmektedir.12 

 

Asit Test Oranı = 
Dönen Varlıklar - Stoklar
Kısa Vadeli Borçlar   

 

I.1.1.3. 
AKİT ORA
I 

 

Firmanın likidite yapısını ölçmede kullanılan en katı ölçüt, hazır değerler ve menkul 

kıymetler toplamının kısa vadeli borçlara bölünmesiyle elde edilen nakit oranıdır. Dönen 

varlık kalemleri arasındaki likidite farklılığı sorunu daha az likit varlıkların dışlanmasıyla 

giderilmektedir. Hazır değerler ile menkul kıymetlerin kısa vadeli borçları karşılama 

oranı, firmanın satışlarının durduğu ve alacaklarının tahsil edilemediği bir durumdaki 

ödeme gücünü belirtmektedir.13 

 

Nakit Oranı = 
Hazır Değerler + Menkul Kıymetler

Kısa Vadeli Borçlar   

 

Oranın pay kısmına nakit akım tablosundaki “Faaliyetlerden Gelen Nakit Akımları” 

değeri eklenirse nakit akım oranı ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımda firmanın en likit 

varlıklarına faaliyetler süresince yaratılan nakit de eklenmektedir.14 Firma; kısa vadeli 

borçlarının tamamını para ve para benzerleri ile karşılayabildiğinde nakit oranı 1’e eşit 

olur. Böyle bir durumda şirket gereğinden fazla kaynağı nakit olarak elinde bulunduruyor 

demektir. Öte yandan ampirik gözlemler bu oranın gelişmiş ülkelerde %20’nin altında 

olmadığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde ise sanayi kuruluşlarının nakit oranları, kısa 

vadeli yükümlülüklerinin yüksekliği nedeniyle genellikle %20’ye ulaşamamaktadır.15 

 

 

                                                 
12 WESTON, J.F., COPELAND, T.E., a.g.e, s.206 
13 GÜRBÜZ, O., ERGİNCAN, Y., a.g.e., s.96 
14 FRASIER, L.M., ORMISTON,A., a.g.e, s.164 
15 AKGÜÇ, Öztin, Mali Tablolar Analizi, Genişletilmiş 9. Baskı,  Avcıol Basım-Yayın, İstanbul 1995, 
s.355 
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I.1.2. FAALİYET ORA�LARI 

 

İşletmenin, esas faaliyet alanında üretimini kara çevirirken tüm varlıklarını mümkün olan 

en etkin biçimde kullanması beklenir. Maliyet, stok ve satışlar arasındaki ilişkiyi 

irdeleyen bu oranlar, işletme yönetiminin esas faaliyeti örgütleme becerisinin de 

sınanmasını yansıtırlar. Yönetim belirlenen karlılık hedeflerine ulaşma yolunda raslantıya 

dayalı ya da kendi becerisi dışındaki olumlu gelişmelerden kaynaklanan başarıya değil; 

varlıklarını etkin kullanarak ve aynı sektördeki rakipleri ile karşılaştırılabilir ölçütlere 

uygun bir sonuca ulaşmalıdır. 

 

I.1.2.1. ALACAK DEVİR HIZI 

 

İşletmenin esas faaliyetinden doğan ticari alacakları, peşin satışlardan sonra en önemli 

nakit kaynağıdır. Alacak devir hızı, net satışların (veya kredili satışlar) ticari alacaklara 

bölünmesiyle bulunmaktadır. Elde edilen oran ticari alacakların likiditesine dair bir 

gösterge niteliğindedir. Alacak devir hızının yüksek olması firmanın alacaklarını tahsil 

etme gücünün fazla olduğunu, aynı zamanda da etkin bir tahsilat politikası izlediğini 

belirtir. İşletme kısa vadeli alacaklarını bir factoring kuruşluna sattığı takdirde de alacak 

devir hızı yüksek çıkar. Bu durumun da analist tarafından saptanarak, belirtilmesi gerekir.  

 

 İşletmenin varlıklarının likit sayılabilmeleri için mümkün olan en kısa sürede, mümkün 

olan en az değer kaybıyla paraya çevrilebilmeleri gereği alacaklar için de geçerlidir. 

Ticari alacaklar ancak yeteri kadar kısa sürede tahsil edilebiliyorlarsa likit sayılacaklardır. 

Alacaklarda dönem başı ve sonu değerleri arasında önemli bir artış gözlemleniyorsa ve 

bu artış düzenli biçimde görülüyorsa bu değerlerin ortalamasının alınması gereklidir.16 

 

Alacak devir hızı bulunurken alacakların hepsinin sağlıklı biçimde tahsil edildiği gibi 

gerçeğe uygun olmayan bir izlenim vermek yerine, şüpheli ve değersiz hale gelmiş 

alacakları da paydaya eklemek gerekir. Ayrıca firmanın alacaklarının bir bölümü duran 

varlıklar bölümünde uzun vadeli ticari alacaklar arasında gösteriliyorsa, söz konusu 

                                                 
16 VAN HORNE, James, Financial Management and Policy, 12. Baskı, Prentice Hall, New Jersey 2002, 
s.354 
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alacaklara da oranın paydasında yer vermek gerekir.17 Şirketin finansal durumu oran 

analizi yoluyla değerlendirilirken, diğer oranlar gibi alacak devir hızı da geçmiş dönem 

verileriyle ve sektör ortalamalarıyla karşılaştırılır.  Alacak devir hızı hesaplanırken 

uygulamada karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, kredili satış tutarının 

saptanamamasıdır. Bu durumda, geçmiş dönemler için de aynı uygulamayı yapmak 

kaydıyla toplam satış rakamını kullanmak uygun olur. Ayrıca analizde alacak devir 

hızının cari oranlarla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Alacak devir hızı yüksek, cari 

oranı nispeten düşük bir şirket borçlarını öderken beklendiği kadar zorlanmayabilir.  

 

Alacak Devir Hızı = 
Kredili Satışlar
Ticari Alacaklar  

 

I.1.2.2. ALACAK TAHSİL SÜRESİ 

 

Firmanın ticari alacaklarını nakde çevirme gücünü ölçen bir diğer oran alacak tahsil 

süresidir. Ticari alacakların günlük ortalama kredili satış tutarına18veya yıldaki gün 

sayısının alacak devir hızına bölünmesiyle hesaplanabilir. Alacak tahsil süresi değerinin 

anlamlı olabilmesi açısından, firmanın kredili satışlarında alıcılarına tanıdığı ortalama 

sürenin bilinmesi önem kazanmaktadır. Eğer alacak tahsil süresi bu ortalama değerin 

üstünde ise firmanın alacaklarını tahsilde yeterince başarılı olmadığı anlaşılacaktır.19 

 

Alacak Tahsil Süresi = 
Ticari Alacaklar

 Günlük Ortalama Kredili Satışlar = 
Ticari Alacaklar
Kredili Satışlar

365  
  

 

Alacak Tahsil Süresi = 
365

Kredili Satışlar
Ticari Alacaklar 

 = 
365

Alacak Devir Hızı  

 

Alacak devir hızı ve alacak tahsil süresi oranlarının aldığı değerler, firmanın alacak tahsil 

etme gücünün yanı sıra kredili satış politikasından da kaynaklanabilmektedir. Fazla katı 

                                                 
17 AKGÜÇ, Öztin, Finansal Yönetim, Yenilenmiş 7. Baskı, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul 1998, s.44 
18 KEOWN, et,. al., Financial Management: Principles and Applications, 9. Baskı, Prentice Hall, New 
Jersey 2002, s.67  
19 GITMAN, L.J,a.g.e., s.56 
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bir kredi politikası nedeniyle çok yüksek bir oran elde ediliyorsa, ticari alacaklar üstün 

nitelikte olmakla beraber kısıtlıdır ve bu da mümkün olanın altında kar elde edilmesine 

sebep olmaktadır. Bu durumda kredi politikasının gevşetilmesi firmanın yararınadır. 

Diğer yandan fazla gevşek bir kredi uygulamasının sonucunda ortaya çıkan çok yüksek 

bir oran, alacakların bir kısmının tahsil edilemez hale gelmiş olabileceğini 

göstermektedir.20 

 

İşletmenin kısa vadeli yükümlülüklerini, döner varlıkları ve özellikle ticari alacaklarını 

tahsil ederek ödemesi gereği nedeniyle; alacak tahsil süresi işletmenin ortalama kısa 

vadeli yükümlülük süresiyle uyumlu olmalıdır. İşletmenin alacak tahsil süresi, kısa vadeli 

yükümlülüklerin ortalama ödenme süresiyle uyumsuz olduğunda işletme ödeme güçlüğü 

ile karşılaşabilir. 

 

I.1.2.3. STOK DEVİR HIZI 

 

Satılan mallar maliyetinin ortalama stoklara oranı stok devir hızını göstermektedir. 

Oranın, satılan malların piyasa fiyatı yerine maliyeti üzerinden hesaplanmasının nedeni, 

stokların değerinin maliyet esasıyla belirlenmesidir.21 Stokların ortalama değerinin esas 

alınmasının kaynağında ise, satışlar yıl boyunca gerçekleşirken stokların belli bir andaki 

değerinin kullanılmasından doğacak uyumsuzluk yatmaktadır.22 

 

Stok Devir Hızı = 
Satılan Mallar Maliyeti

Ortalama Stoklar  = 
Satılan Mallar Maliyeti

Dönem Başı Stoklar+Dönem Sonu Stoklar
2  

  

 

Stok devir hızı, firmanın stoklarını ticari alacaklara dönüştürmedeki başarısını 

ölçmektedir. Bu oranın yüksek olması firmanın stoklarını yönetmede ve satmada başarılı 

olduğu anlamına gelecektir. Stokların daha hızlı satılıyor olması, bunlara bağlı olan 

fonların da azalmasını sağlayacaktır. Öte yandan yüksek bir oran; yetersiz stoklamadan, 

fiyatlarda düşüşten, hammadde azlığından ya da planlanandan daha fazla satış 

yapılmasından kaynaklanabilmektedir. Aynı şekilde düşük stok devir hızının nedeni 

                                                 
20 VAN HORNE, James, s.354 
21KEOWN, et. al, a.g.e, s.71 
22BRIGHAM, E.F.,GAPENSKI, L.C, Intermediate Financial Management, 5. Baskı, Dryden Pres, Florida 
1996, s.624 
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talepte önemli bir artış beklentisi ya da olası bir grev beklentisi olabilir. Firmanın bağlı 

olduğu iş kolu da stok miktarının kabul edilebilir düzeyi üzerinde etkili olacaktır. 

Dayanıksız tüketim malları üreten firmaların nispeten daha yüksek stok devir hızlarına 

sahip olmaları beklenirken; dayanıklı tüketim mallarında bu oran düşecektir.23 

 

Öte yandan işletmenin esas faaliyetini yürütmesi için gerekli likidite;  dönen varlıklar ile 

kısa vadeli yükümlülükler arasındaki fark olarak tanımlanan net çalışma sermayesi ile 

ölçüldüğünden; ortalama stok değerinin satışlara bölünmesi ile bulunan stokların satışlara 

oranı çalışma sermayesi yönetiminin temel bir ölçütü sayılmaktadır.24 

 

I.1.2.4. DÖ
E
 VARLIKLAR DEVİR HIZI 

 

Dönen varlıklar devir hızı; net satışların, dönen varlıkların bir yüzdesi olarak ifade 

edilmesidir. Oranın yüksek bir değer alması, işletmenin satış yaratmada kullandığı 

çalışma sermayesinin düşük olduğu ve girişken bir çalışma sermayesi politikası izlediği 

anlamına gelmektedir. 

 

Dönen Varlıklar Devir Hızı = 
Net Satışlar

Dönen Varlıklar  

 

I.1.2.5. 
ET ÇALIŞMA SERMAYESİ DEVİR HIZI 

 

Dönen varlıklardan kısa vadeli borçların çıkarılmasıyla elde edilen net çalışma 

sermayesinin net satışlar üzerindeki yüzde etkisini gösteren bu oran, dönen varlıklar devir 

hızıyla benzer biçimde yorumlanır.  

 

Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Borçlar 

 

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı = 
Net Satışlar

Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Borçlar  

 

                                                 
23 FRASIER, L.M., ORMISTON,A., a.g.e, s.166 
24 HELFERT, E.A, a.g.e, s.95 
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Oranın payda kısmında yer alan net çalışma sermayesi değerinin düşük çıkması ve 

dolayısıyla devir hızının yüksek olması, işletmenin girişken bir net çalışma sermayesi 

politikası izlemesinden ya da kısa vadeli borçların artmasından kaynaklanmaktadır.25 

 

I.1.2.6. MADDİ DURA
 VARLIKLAR DEVİR HIZI 

 

Satışların maddi duran varlıklara bölünmesiyle elde edilen maddi duran varlıklar devir 

hızı, firmanın üretimde kullandığı varlıklara yapmış olduğu yatırımın satışlara ne ölçüde 

yansıdığını gösteren bir orandır. Bu oranın kritik önemi, maddi duran varlıklara yapılan 

yatırımların genelde büyük çaplı, pahalı yatırımlar olması ve sonuçlarının da uzun vadeye 

yayılmasından kaynaklanmaktadır.26  

 

Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı = 
Net Satışlar

Maddi Duran Varlıklar  

 

Farklı iki firmanın karşılaştırılmasında maddi duran varlıklar devir hızının temel alınması 

uygulamada önemli bir soruna yol açmaktadır. Maddi duran varlıkların değerinin tarihi 

maliyetleri yansıttığı göz önüne alınırsa, enflasyonun bu varlıkların değerinde yarattığı 

değişim söz konusu orana yansıtılamamaktadır. Maddi duran varlıklar için ayrılan 

birikmiş amortisman değerinin de bu varlıkların değerinde zaman içinde gerçekleşen 

azalmadan daha yüksek olması mümkündür. Maddi duran varlıklarını daha eski bir 

tarihte daha düşük fiyatlarla elde etmiş olan bir firma, yeni bir firmaya kıyasla daha 

yüksek bir maddi duran varlıklar devir hızına sahip olacak ve varlıklarını daha verimli 

kullandığı gibi yanıltıcı bir sonuç ortaya çıkacaktır.27 

 

I.1.2.7. TOPLAM VARLIKLAR DEVİR HIZI 

 

Net satış tutarının toplam varlıklara oranı anlamına gelen toplam varlıklar devir hızı, bir 

firmanın varlıklarını yönetmedeki becerisini ve bunları ne derecede satışa 

dönüştürebildiğini ölçmektedir. 

                                                 
25 EROL, Cengiz, İşletmelerde Finansal Yönetim, İmge Kitabevi, Ankara 1999, s.156 
26 WESTON, J.F., COPELAND, T.E., a.g.e, s.200 
27 BRIGHAM, E.F.,GAPENSKI, L.C, a.g.e, s.626 
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Toplam Varlıklar Devir Hızı = 
Net Satışlar

Toplam Varlıklar  

 

Toplam varlıklar devir hızı ve maddi duran varlıklar devir hızı göstergeleri, firmanın 

yatırımlarının satışlara yansımasını farklı açılardan değerlendirmektedir. Maddi duran 

varlıklar devir hızı ölçütü yalnızca arazi, bina, demirbaş ve makine gibi yatırımlara 

odaklanmaktadır ve sermaye yoğun firmalar için son derece önemlidir.  Toplam varlıklar 

devir hızı ise firmanın tüm yatırımlarını dikkate almaktadır. Bu iki oranın yüksek olması; 

satış yaratmada gerekli olan sermaye miktarının, karşılaştırmada kullanılan sektöre veya 

diğer firmalara göre daha az olduğuna işaret eder ve firmanın varlıklarını nispi olarak 

daha verimli değerlendirdiği anlamına gelir. Oranların düşük çıkması ise varlıklara 

yapılan yatırımın çok büyük ölçekli olduğunu ya da satışlardaki başarısızlığı ifade 

etmektedir.28 

 

I.1.2.8. ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI 

 

Net satışların öz sermayeye oranı anlamında öz sermaye devir hızı, firmanın öz 

kaynaklarını satışa dönüştürme gücünün göstergesidir.  

 

Öz Sermaye Devir Hızı = 
Net Satışlar
Öz Sermaye  

 

Devir hızının yüksek oluşu sermayenin verimli bir biçimde kullanıldığını gösterebileceği 

gibi öz sermaye yetersizliğine ve finansmanın büyük ölçüde borçlanmayla 

gerçekleştirildiğine işaret edebilir. Öz sermayenin yetersiz oluşu firmanın kredibilitesi 

ölçülürken borç verenler tarafından olumsuz karşılanmaktadır. Firmanın ödeme gücünü 

nihai olarak öz sermaye miktarı garanti altına almaktadır.29 

 

 

                                                 
28 FRASIER, L.M., ORMISTON,A., a.g.e, s.166 
29 GÜRBÜZ, O., ERGİNCAN, Y., a.g.e, s.100 
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I.1.3. Fİ�A�SAL YAPI ORA�LARI 

 
Öz sermaye ile borcun bileşimi şirketin sermaye yapısını oluşturur. Her finans yöneticisi 

yönetiminde söz sahibi olduğu firma için mümkün olan en uygun sermaye yapısını 

saptamakla yükümlüdür. Borç ve öz sermayenin (ve kimi zaman da hisse senedine 

çevrilebilir tahvil veya tercihli hisse senedi gibi, borç ve öz sermayenin benzerleri olan 

melez finansal araçların)  şirketin ortaklarının çıkarlarına en uygun biçimde bir araya 

getirilmesi sonucunda firma uzun dönemli yükümlülüklerini başarı ile karşılayabilir. Bu 

nedenle finansal yapı oranları aynı zamanda uzun vadeli yükümlülükleri karşılama 

oranları olarak da anılır.30 Weston ve Copeland ise söz konusu oranları finansal politika 

ölçütleri içinde değerlendirmişlerdir. 31 

 

Klasik yönetim anlayışında; finans yöneticisinin yerine getirmesi beklenen en önemli 

görevi, mümkün olan en düşük faizli ve en uzun vadeli krediyi bulmasıydı. Şirketin 

gelecekteki faaliyetlerini yerine getirirken borç kullanması, görece pahalı bir kaynak olan 

öz sermaye gereksinimini azalttığı gibi, karşılaşılacak risklerin de borç verenlerle 

hissedarlar arasında paylaşımını sağlar. Öte yandan borç verenler öz sermayeyi, şirketin 

uzun dönem yükümlülüklerini karşılamasının en emin yolu olarak değerlendirirler.  

 

İşletme yönetimi;  borcun maliyetinin vergi oranı göz önünde tutularak hesaplanması ve 

finansman giderlerinin aynı diğer giderler gibi satış hasılatından indirilmesi nedenleriyle 

borcun kullanımının sağladığı kaldıraç etkisinden yararlanabilmek ister. Öte yandan 

işletmenin faaliyetlerinin büyük ölçüde öz sermaye ile yürütülmesi karlılığı azaltırken, 

borç kullanımı kaldıraç etkisi nedeniyle karlılığı artırır. Diğer yandan FVÖK / Toplam 

Varlık oranı yabancı kaynak maliyetinden düşük olursa öz sermaye karlılığı azalabilir. 32  

 

Kaynak maliyeti ile sermaye yapısı arasındaki etkileşim finans yazınında en çok tartışılan 

konulardan biridir. İlk kez 1958 yılında yayınladıkları ünlü makalelerinde ( The Cost of 

Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment)  Modigliani ve Miller 

tarafından vergisiz bir ortamda ele alınan borç kullanımı etkisi borcun maliyetinin 

sermaye yapısını etkilemediği yönünde idi. 1977 yılındaki çalışmasında Miller verginin 

                                                 
30 ROSS, et. al., a.g.e. s.60 
31 WESTON, J.F., COPELAND, T.E., a.g.e, s.192 
32 ROSS, et. al., a.g.e. s.537; WESTON, J.F., COPELAND, T.E., a.g.e, s.581 
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göz önünde bulundurulduğu bir ortamda da sermaye yapısının sermaye maliyetinden 

bağımsız olduğunu ortaya koydu. Daha sonra yapılan çalışmalarda finansal kaldıraç 

kullanımı ile öz sermaye maliyetinin artacağı, asimetrik bilgi, iflas maliyetleri ve temsilci 

maliyetlerinin bu artışta etkili olduğu tartışıldı.   

 

FVÖK ile öz sermaye karlılığı arasındaki ilişki incelendiğinde şirket için en uygun borç-

öz sermaye bileşimi grafiksel olarak bulunabilir.33 Grafiksel çözüm aracılığıyla34 hangi 

düzeyde FVÖK’ın, sermaye için borç bulunmasını, diğer söyleyişle kaldıraç etkisini 

kabul edilebilir kıldığını (borç kullanımı açısından kırılma  noktası)  saptamak da 

mümkündür. 

 

I.1.3.1. BORÇLA
MA ORA
I 

 

Toplam borçların toplam varlıklara bölünmesiyle hesaplanan borçlanma oranı (kaldıraç 

faktörü veya kaldıraç oranı) firmanın varlıklarının ne kadarını yabancı kaynaklarla 

finanse ettiğini göstermektedir. Oranın yüksek olması ( gelişmiş ülkelerde bu oranın %50 

düzeyinde olması beklenir), işletmenin varlıklarını karşılarken emniyet ölçütlerini 

gözetmediğini, işletmenin borç servis oranı ile birlikte değerlendirildiğinde, mali açıdan 

zor duruma düşme olasılığının ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Toplam borçlar hem 

kısa dönemli hem de uzun dönemli borçları kapsamaktadır. Borç verenler daha önce öz 

sermaye devir hızı başlığında söz edildiği gibi firmanın varlıklarının öz sermayeyle 

finanse ediliyor olmasını daha güvenli bulurlar, dolayısıyla borçlanma oranının düşük 

olmasını tercih ederler. Firma, borçların varlıklara oranı arttıkça kredi bulmakta güçlük 

çekecektir.35 İşletme mümkün olan en düşük faizli en uzun vadeli borçla faaliyetlerinde 

kullanacağı varlıkları finanse etmek isterken, kaldıraç etkisinden yararlanma tercihi ile 

güvenli finansman arasında bir tercih yapmak zorundadır. Enflasyonun yüksek olduğu 

dönemlerde firmalar borçla finansmana ağırlık vermektedirler. Kredi bulmakta zorlanan 

küçük ve orta ölçekli işletmeler ise öz sermayeyi tercih etmektedirler. 

 

Borçlanma Oranı = 
Toplam Borçlar
Toplam Varlıklar  

                                                 
33 WESTON, J.F., COPELAND, T.E., a.g.e, s.569 
34 ROSS, et. al., a.g.e. s.540 
35 BRIGHAM, E.F.,GAPENSKI, L.C,a.g.e., s.627 
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I.1.3.2. TOPLAM BORÇ/ÖZ SERMAYE ORA
I 

 

Toplam borcun öz sermayeye oranı, firmanın sermaye yapısından doğabilecek riskleri 

değerlendirmede kullanılan ve finansmanda yatırımcı ile borç veren arasındaki dağılımı 

gözler önüne seren bir ölçüttür. Firmanın öz sermayeden ziyade yabancı kaynaklarla 

finanse ediliyor olmasından kaynaklanan risk artışı borç verenlerin uyguladığı faiz 

oranlarına da yansıyacaktır.36 Öz sermaye oranı olarak da adlandırılan bu oran, işletmenin 

orta ve uzun vadeli kredi ödeme gücünü ortaya koymaktadır. Bu oranın 1:1’den daha 

büyük olması, şirkete kredi verenlerin, firmanın sahiplerinden daha fazla risk aldıklarını 

gösterir. Bu oranın yüksek olması, şirketin ekonomik kriz dönemlerinde yüksek faiz 

yükünü düşen satış hacmiyle karşılamakta zorlanacağını göstermektedir. 

 

I.1.3.3. UZU
 DÖ
EM BORÇLA
MA ORA
I 

 

Uzun dönem borçların toplam kapitalizasyona (uzun dönemli borçlar + öz sermaye) 

oranı, firmanın sermaye yapısında uzun vadeli borçlanmanın göreli önemini 

yansıtmaktadır.  

 

Uzun Dönem Borçlanma Oranı = 
Uzun Dönem Borçlar
Toplam Kapitalizasyon  = 

Uzun Dönem Borçlar
Uzun Dönem Borçlar+Öz Sermaye  

 

Firmanın kısa dönemli borçları sıklıkla değişebileceğinden ve kısa vadeli ticari borçlar 

firmanın borç yönetiminden ziyade ticari politikalarını yansıtıyor olabileceğinden, uzun 

dönem borçların analizine yönelmek anlamlıdır.37 

 

Firmanın finansal yapısının ne ölçüde dış kaynaklara dayandığının bilinmesi borç 

verenlerin karşı karşıya kaldıkları riskin ölçülmesi açısından gerekli olmakla birlikte, 

borçlanmaya ilişkin oranlar risk değerlendirmesi için yeterli değildir. Firmanın maruz 

kaldığı faiz yükümlülüğünün büyüklüğü ve borç niteliği taşımasına rağmen borçlanma 

                                                 
36 FRASIER, L.M., ORMISTON,A., a.g.e, s.167 
37 ROSS, et. al., a.g.e. s.60 
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oranlarının hesaplanmasına katılmayan operasyonel kiralama giderlerinin miktarı, 

firmanın ödeme gücünün anlaşılması açısından önem arz eder.38 

 

I.1.3.4. FAİZ ÖDEME GÜCÜ ORA
I 

 

Firmanın faiz ve vergilerden önceki karının faiz giderlerine bölünmesiyle hesaplanan faiz 

ödeme gücü; faaliyet gelirinin, faiz yükümlülüğünden kaç kat fazla olduğunu 

göstermektedir. (Vergi ve faizden önceki kar değeri gelir tablosundaki faaliyet karı ile 

aynıdır.) Faaliyet gelirinin faiz giderlerinin altında kalması durumunda firma borçlarını 

ödeyemez hale geleceğinden; bu oran ne kadar yüksekse firmanın borçlarını ödeyebilme 

gücü o kadar fazladır. 

 

Faiz Ödeme Gücü Oranı = 
Vergi ve Faizden Önceki Kâr

Faiz Giderleri   

 

I.1.3.5. ZORU
LU ÖDEME GÜCÜ ORA
I 

 

Faiz ödeme gücüne benzer bir oran olan zorunlu ödeme gücü, firmanın faaliyet 

kiralaması yoluyla üstlendiği uzun dönemli yükümlülüğü de hesaba katması bakımından 

daha kapsayıcıdır. Varlıkların gittikçe artan bir kısmının firmalar tarafından faaliyet 

kiralaması ile elde edilmesi, bu oranı finansal analizde daha fazla tercih edilir hale 

getirmektedir. Sabit ödeme gücü oranı, faiz ödeme gücü denkleminin pay ve paydasına 

söz konusu kiralama giderlerinin eklenmesiyle bulunur.39 

 

Zorunlu Ödeme Gücü = 
Vergi ve Faizden Önceki Kâr + Faaliyet Kiralaması Giderleri

Faiz Giderleri + Faaliyet Kiralaması Giderleri   

 

 

 

                                                 
38 FRASIER, L.M., ORMISTON,A., a.g.e, s.168 
39 WESTON, J.F., COPELAND, T.E., a.g.e, s.205 
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I.1.4. KARLILIK ORA�LARI 

 

Ekonomik açıdan rasyonel kararlar veren girişimcinin temel güdüsü karını ençoklamaktır. 

Oysa finansal açıdan bakıldığında karın büyüklüğü kadar, bu kara ulaşmak için kullanılan 

kaynakların büyüklüğü ve maliyeti de önem arz eder. Herhangi bir yatırımın karlılığından 

söz ederken;  

• kullanılan kaynağın risksiz getirisi,  

• ekonominin içinde bulunduğu genel durum,  

• aynı sektörde faaliyette bulunan benzer şirketlerin karlılık oranları  

• firmanın kısa ve uzun dönem kar hedeflerinin göz önünde bulundurulması 

gerekir.  

 

Karlılık oranları;        

• satışlara göre karlılığı gösteren oranlar 

• yatırıma göre karlılığı gösteren oranlar olmak üzere iki grupta incelenir. 

 

I.1.4.1. BRÜT KAR MARJI 

 

Brüt satış karının net satışlara oranını gösteren brüt kar marjı, net satışlar ile satılan 

mallar maliyeti arasındaki ilişkiyi açıklamakta kullanılır. Net satışlardan satılan mallar 

maliyetinin çıkarılmasıyla brüt satış karına ulaşılır. Satılan mallar maliyeti yükseldikçe 

brüt kar ve dolayısıyla brüt kar marjı düşmektedir. Brüt kar marjının yüksek olması, 

firmanın satılan malların maliyetini yönetme ve alıcılara yansıtabilme becerisinin fazla 

olduğu anlamına gelecektir. 

 

Brüt Kar Marjı = 
Net Satışlar - Satılan Mallar Maliyeti

Net Satışlar  = 
Brüt Satış Kârı
Net Satışlar   

 

I.1.4.2. FAALİYET KAR MARJI 

 

Faaliyet karının net satışlara oranı faaliyet kar marjı ölçütünü verir. Firmanın 

faaliyetleriyle ilgili giderlerini oluşturan genel yönetim, pazarlama, satış, dağıtım ve 
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araştırma-geliştirme giderlerinin brüt kardan düşülmesiyle faaliyet karı elde edilir. Bu 

değerin net satışlara oranı firmanın faaliyetlerini yönetmedeki başarısını 

göstermektedir.40 Faaliyet kar marjının yüksek olması; firmanın brüt karının yüksek, 

faaliyet giderlerinin düşük olduğu, dolayısıyla rekabetçi fiyat belirleme imkanına sahip 

olduğu anlamına gelmektedir. 

 

Faaliyet Kar Marjı = 
Faaliyet Kârı
Net Satışlar   

 

I.1.4.3. 
ET KAR MARJI 

 

Vergiden sonraki net karın net satışlara oranı firmanın net kar marjını oluşturur. Bu oran, 

firmanın her birim satıştan elde ettiği karı yüzde olarak ifade eder.  

 

Net Kar Marjı = 
Net Dönem Kârı
Net Satışlar   

 

Faaliyet kar marjından farklı olarak net kar marjı, firmanın vergi ve faiz yükümlülüğünü 

de kapsar. Vergi yükümlülüğünün devreye girmesi analizde bir takım zorluklara yol 

açabilecektir. Farklı sektör ve ölçeklerde uygulanan farklı vergi oranları söz konusuysa 

karşılaştırmaya dayalı bir analiz yanıltıcı olabilir. 

 

Brüt kar marjı, faaliyet kar marjı ve net kar marjı değerlerinin her biri, gelir tablosundan 

elde edilen veriler ışığında, firmanın satışlardan elde ettiği gelirin kara ne ölçüde 

yansıdığını açıklamakta kullanılır. 

 

I.1.4.4. TOPLAM VARLIK KARLILIK ORA
I 

 

İşletmenin toplam varlıklarını kâr elde etmede başarıyla kullanıp kullanamadığının bir 

göstergesi olan toplam varlık kârlılık oranı, net karın (vergi ve faizden sonraki kârın) 

toplam varlıklara oranıdır. Bu oran sıklıkla yatırım karlılığı olarak adlandırılır. Bazı 

kaynaklar toplam varlıkların karlılık oranı hesaplanırken vergi ve faizden önceki karın 
                                                 
40 FRASIER, L.M., ORMISTON,A., a.g.e, s.169 
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dikkate alınması gerektiğini, firmanın faiz yükümlülüklerinin zaten toplam varlıkları 

kısmen finanse eden yabancı kaynaklara aktarıldığını savunurlar.41 

 

Toplam Varlık Karlılık Oranı = 
Net Dönem Karı
Toplam Varlıklar  

 

Bu oranın değerlendirilmesinde, faaliyetlerinde kapsamlı ve pahalı sermaye yatırımlarına 

ihtiyaç duyan firmalar ile emek yoğun firmalar arasında toplam varlıklar bakımından 

ortaya çıkacak farkı göz önünde bulundurmak gereklidir. Faaliyetlerinin niteliği yoğun 

yatırım gerektiren bir firma, karlılığını sürdürebilmek için belli dönemlerde yatırımlarını 

yenilemek durumundadır; dolayısıyla daha az yatırıma ihtiyaç duyan bir firmaya karşı 

dezavantajlı konumdadır. Benzer bir biçimde; faaliyetlerinde büyük ölçekli ve uzun 

vadeli araştırma-geliştirme giderlerine maruz kalan firmalar, özellikle ürün geliştirme 

süreçlerinin çok uzun olması durumunda, yatırımların satışa dönüştüğü döneme kadar 

düşük seviyelerde toplam varlık karlılığına sahip olacaklardır. 

 

I.1.4.5. ÖZ SERMAYE KARLILIK ORA
I 

 

Net karı öz sermayeyle ilişkilendiren öz sermaye karlılık oranı, hissedarların firmaya 

yaptıkları yatırımdan elde ettikleri yüzde getiriyi ifade eder. Firmanın öz sermayeyi kara 

dönüştürme becerisini ölçen bu oran, hissedarların yönetimin performansını 

değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Oranın anlamlı olabilmesi için finansal 

piyasalarda benzer risk grubundaki yatırım araçlarından elde edilebilecek getiri ile 

kıyaslanması gereklidir. 

 

Öz Sermaye Karlılık Oranı = 
Net Dönem Kârı
Öz Sermaye   

 

Varlıklarını öz sermayeden ziyade borçlanmayla finanse eden bir firma, faiz giderlerinin 

üstünde kar elde ettiği sürece yüksek öz sermaye karlılık oranına sahip olacaktır. Bu 

durum firmanın öz sermayeyi etkili biçimde kullanmasından çok finansman yapısıyla 

ilgilidir. Dış kaynaklarla finansmanın öz sermaye karlılık oranı üzerindeki olumlu 

                                                 
41 VAN HORNE, James,a.g.e, s.69 
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etkisine rağmen, uzun vadede ekonomik belirsizliğin söz konusu olduğu bir ortamda 

borçlanmaya ağırlık verilmesi oldukça risklidir.42 

 

I.1.5. BİLEŞİK ORA� A�ALİZİ (DU PO�T SİSTEMİ) 

 
İlk kez yüzyılın başında Du Pont firması tarafından kullanılan, muhasebe verilerine 

dayalı kontrol ve analiz sistemi; şirketin finansal tabloları ile finansal durumu arasındaki 

ilişkiyi daha önce sözünü ettiğimiz üç karar alanı (yatırım, finansman ve faaliyet) 

açısından incelemektedir. Söz konusu analiz ile bilanço ve gelir tablosu;  toplam varlık 

karlılığı (ya da yatırım karlılığı) ve öz sermaye karlılığı kavramları çerçevesinde birlikte 

değerlendirilir.43 

 

Du Pont analizi ilk olarak; şirketin karlılığını satışlar üzerinden ölçen net kar marjı, ile 

firmanın kaynaklarını kullanmadaki etkinliğini ölçen toplam varlık devir hızını bir araya 

getirir. Du Pont formülüne göre söz konusu iki oranın birleşiminden toplam varlık 

karlılığı ortaya çıkar. 

 

Toplam Varlık Karlılığı = Net Kar Marjı × Toplam Varlık Devir Hızı             ya da; 

Toplam Varlık Karlılığı = 
Net Kar
Satışlar   × 

Satışlar
Toplam Varlıklar   

 

Du Pont Sistemininin ikinci adımında ise toplam varlık karlılığı, finansal kaldıraç çarpanı 

ile birlikte değerlendirilerek öz sermaye karlılığına ulaşılır. 

 

Öz Sermaye Karlılığı = 
Net Kar

Toplam Varlıklar  × 
Toplam Varlıklar
Öz Sermaye   

 

Finansal kaldıraç çarpanının, toplam varlık karlılığı oranını öz sermaye karlılığı oranına 

dönüştürmekte kullanılması finansal kaldıracın firmanın sahiplerinin getirisi üzerindeki 

etkisini göstermesi bakımından anlamlıdır.  

 

Du Pont analizine göre öz sermaye karlılığı; 

                                                 
42 KEOWN, et,. al, a.g.e, s.73 
43 GITMAN, L.J, a.g.e.,s.73 
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• Kar marjı ile ölçülen faaliyet etkinliği 

• Toplam varlık devir hızı ile ölçülen varlık kullanım etkinliği 

• Öz sermaye çarpanı ile ölçülen finansal kaldıracın bir bileşimidir.44 

 

Du Pont sistemi işletmenin farklı bölümlerinin faaliyetlerini kontrol etmek için yararlı bir 

yöntemdir. Genellikle merkezilikten uzak bir yapı sergileyen büyük firmalarda her bir 

bölüm kendisine ait yatırımlarıyla bireysel bir kar merkezi gibi değerlendirilebilir. Du 

Pont sistemi bölümlerin faaliyetlerini kontrol etmek için kullanıldığında toplam varlık 

karlılığı yerine yatırım karlılığı kavramı kullanılır.45 

 

Bölüm yöneticilerinin performanslarını ölçüp, başarılarını değerlendirmek için yatırım 

karlılığı esas alındığında, ortaya çıkabilecek sorunlar için önlemler almak gerekir. 

Yatırım karlılığı yönetsel beceriye bağlı olduğu kadar;  

• amortisman politikasına,  

• varlıkların defter değerine,  

• bölümler arası ürün satışında izlenen  fiyatlama yöntemlerine,  

• bölümlerdeki projelerin tamamlanma sürelerine  

• endüstrinin içinde bulunduğu öznel koşullara da bağlıdır.46 

 

I.1.6. BÜYÜME ORA�LARI 

 

Büyüme oranları firmanın faaliyette bulunduğu sektörde ekonomik durumunu nasıl 

sürdürdüğünü gösteren oranlardır. Satışlarda, dönem karında, öz sermayede ve 

varlıklardaki yüzde büyüme hesaplanarak, firmanın dönemler arası performans gelişimi 

karşılaştırılabilir.  

 

Şirketin zaman içinde esas faaliyet alanında, sağlıklı biçimde büyüyerek varlığını 

sürdürebilmesi, iç ve dış kaynakların mümkün olan en etkin kullanımına bağlıdır. 

Büyümeyi hedeflenen satış hasılatı düzeyine ya da hedeflenen net kar düzeyine 

ulaşabilmek olarak tanımlayan finansal yönetim anlayışına göre; başta işletmenin temel 

                                                 
44 ROSS, et. al., a.g.e. s.69 
45 WESTON, J.F., COPELAND, T.E., a.g.e, s.259 
46 WESTON, J.F., COPELAND, T.E., a.g.e, s.260 
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faaliyet alanından kaynaklananlar olmak üzere, değişik kısıtlayıcılar söz konusu hedeflere 

ulaşma çabasını kısıtlar. İşletmenin kaldıraçtan yararlanma derecesi, izlenen kar dağıtım 

politikası, işletmenin piyasaya yeni hisse arz etmeye hazır olmaması, rakiplerinin pazar 

paylarını artırma çabaları göze çarpan engellerdir.47 

 

Şirketin izlediği finansman politikası ile büyüme arasındaki ilişki uzun dönem finansal 

planlama açısından yol gösterici kabul edildiğinde; şirketin kaldıraçtan yaralanma kararı 

büyümenin sınırlarını belirler. Şirketin, maliyeti en ucuz kaynak olarak kabul edilen 

karının belirli bir kısmını özellikle yasal zorunluluklara uyarak ortakları arasında 

dağıttıktan sonra, kalan kısmıyla gelecekteki faaliyetlerini finanse etmek için oto 

finansmana yönelmesi, büyüme oranlarının hesaplanmasında yol göstericidir. Karın 

ortaklara dağıtılmayan kısmının kara oranına dağıtılmayan kar oranı denir.  

İşletmenin hiç dış kaynak kullanmadan erişebileceği en yüksek büyüme oranının 

bulunması için toplam varlık karlılığı oranı ile birlikte kullanılır.48 

 

İç Büyüme Oranı = 
Toplam Varlık Karlılığı × Dağıtılmayan Kar Oranı

 1- Toplam Varlık Karlılığı × Dağıtılmayan Kar Oranı  

 

İşletmenin uzun dönem finansal planlamasında yol gösterici kabul edilen ikinci oran ise; 

belirli bir sermaye yapısını sürdürürken,  dış kaynağa başvurmadan ulaşabileceği en 

yüksek büyüme oranıdır. Öz sermaye karlılığı ile dağıtılmayan kar oranını (işletmenin oto 

finansman yeteneğini) birleştiren söz konusu orana istikrarlı büyüme oranı da denir. 

 

Sürdürülebilir Büyüme Oranı = 
Öz sermaye  Karlılığı × Dağıtılmayan Kar Oranı

 1 − Öz sermaye  Karlılığı × Dağıtılmayan Kar Oranı  

 

Daha önce incelediğimiz Du Pont analizi ile iç büyüme oranı ve sürdürülebilir büyüme 

oranlarını birleştirecek olursak; klasik finansal oran analizi yaklaşımına göre, işletmenin 

uzun dönemde artarak artan bir karlılık oranıyla, istikrarlı büyümesinin temel 

belirleyicilerinin işletmenin kar marjı, öz sermaye karlılığı, toplam varlık karlılığı, 

işletmenin finansman ve kar dağıtım politikaları olduğu görülür. 

 

                                                 
47 HELFERT, E.A, a.g.e, s.208 
48 ROSS, et. al., a.g.e. s.106 
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I.1.7. PİYASA ORA�LARI 

 
Değerleme oranları ya da piyasa göstergeleri de denilen piyasa oranları halka açık, hisse 

senetleri finansal piyasalarda satılan firmaların değerleri ile karlılıkları arasında ilişki 

kuran oranlardır. Yatırımcılar tarafından büyüme oranları ile birlikte değerlendirilerek, 

finansal piyasalarda hangi hisse senedine yatırım yapılmasının uygun olacağının 

belirlenmesinde kullanılırlar. Halka açık şirketlerin piyasa temelli oranları diğer 

oranlarıyla birlikte yatırımcılara bilgi vermek amacıyla sürekli yayınlanır. Yatırımcılar bu 

oranları ve sektör ortalamalarını hem şirketin performansını değerlendirmek, hem de aynı 

sektördeki diğer firmalarla karşılaştırmak amacıyla sürekli izlerler. 

 

I.1.7.1. HİSSE BAŞI
A KAZA
Ç 

 

Firmanın net dönem karının mevcut hisse sayısına bölünmesiyle elde edilen hisse başına 

kazanç oranı, hissedarlara her bir hisse için net dönem karından düşen payı 

göstermektedir. 

 

Hisse Başına Kazanç = 
Net Dönem Kârı
Hisse Sayısı   

 

I.1.7.2. FİYAT/KAZA
Ç ORA
I 

 

Şirket hisselerin birim piyasa fiyatı ile hisse başına kazanç arasındaki ilişkiyi açıklayan 

fiyat kazanç oranı; yatırımcıların firmanın gelecekteki performansıyla ilgili beklentilerini 

içerir.49 Öz sermayenin piyasa değerinin net dönem karına oranıyla aynı anlama 

gelmektedir.  Firmanın her birim kazancı için yatırımcıların ödemeye hazır oldukları 

miktarı ifade eden bu oran, gelecekteki performansa ilişkin olumlu beklentilerin 

artmasıyla daha yüksek değerler alır. 

 

                                                 
49 VAN HORNE, James,a.g.e, s.363 
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Fiyat Kazanç Oranı = 
Hisselerin Birim Piyasa Fiyatı

Hisse Başına Kazanç  = 

Öz Sermayenin Piyasa Değeri
Hisse Sayısı  

Net Dönem Kârı
Hisse Sayısı  

  

 

I.1.7.3. PİYASA DEĞERİ/DEFTER DEĞERİ ORA
I 

 

Şirket hisselerinin birim piyasa fiyatı ile hisse başına defter değeri (öz sermaye/hisse 

sayısı) arasındaki oransal ilişkiyi gösteren bu oran, öz sermayenin belli bir andaki değeri 

ile piyasalarda sürekli değişen değeri arasında bağlantı kurmaya olanak tanır. 

 

Piyasa Değeri-Defter Değeri Oranı = 
Hisselerin Birim Piyasa Fiyatı

Hisse Başına Öz Sermaye Miktarı  

 

I.1.7.4. KAR PAYI VERİMLİLİK ORA
I 

 

Hisse başına dağıtılan kar payının hisse senedi piyasa fiyatına oranı anlamında kar payı 

verimlilik oranı, firmanın dağıtılan karı ile yatırımcıların performansa ilişkin beklentileri 

arasındaki ilişkiyi yansıtır. Büyüme potansiyeli fazla ve sektörde yeni olan firmaların 

hisse senedi piyasa fiyatları yüksek, dağıtılan karı ise düşük olacaktır. Bu durumda düşük 

bir kar payı verimlilik oranı ortaya çıkacaktır. Daha olgunlaşmış endüstrilerde ise 

firmaların dağıtılan karı ve dolayısıyla kar payı verimlilik oranı yüksektir.50  

 

Kar Payı Verimlilik Oranı = 
Hisse Başına Dağıtılan Kâr Payı
Hisselerin Birim Piyasa Fiyatı   

 

I.1.7.5. KAR PAYI DAĞITIM ORA
I 

 

Kar payı dağıtım oranı, hisse başına dağıtılan kar payının hisse başına kazanca 

bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran, net dönem karının ne kadarının hissedarlara 

dağıtıldığını yüzde olarak göstermektedir. 

 

                                                 
50 A.g.e, s.364 
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Kar Payı Oranı = 
Hisse Başına Dağıtılan Kâr Payı

Hisse Başına Kazanç   

 

I.1.8. Fİ�A�SAL ORA�LARI� SI�IRLAMALARI 

 

Finansal oran analizi çok bilinen ve yüzyılın başından itibaren, firma performansını 

değerlendirmek isteyen şirket yöneticileri ve denetim elemanları tarafından olduğu kadar 

potansiyel yatırımcı ve borç verenler tarafından da yaygın biçimde kullanılan bir 

yöntemdir. Pratik bir inceleme sistemi olmakla birlikte, zaman içinde diğer performans 

ölçüm yöntemlerinin gelişmesi, ayrıca halka açık şirket bilgisinin artması ve 

yaygınlaşması sonucunda yöntemin kısıtları tartışılmaya başlanmıştır. Oranların aynı 

biçimde hesaplanmasına karşın her şirketin söz gelimi farklı amortisman yöntemi 

kullanması, analizde kullanılan finansal tablolardaki verilerin tarihi muhasebe değerlerini 

yansıtması, enflasyonun etkilerinin finansal tablolardan arındırılamaması, ülkemizde 

olduğu gibi bazı şirketlerin faaliyet dışı karlarının yüksekliği ya da şüpheli alacak 

karşılıklarının büyüklüğü analizin sorunlarından yalnızca birkaçıdır.  

 

Diğer yandan geleneksel performans ölçütleri kısa dönemli bakış açılarını teşvik 

etmektedir. Maddi duran varlıkların yenilenmesine ilişkin giderlerin ertelenmesi yoluyla 

verimliliğin yüksek gösterilmesi bu yaklaşımın örneklerindendir. Bu anlamda finansal 

oranlar stratejik odaklanmadan yoksun, dönemsel hedeflere yönelik bir çerçeve 

sunmaktadır.51 

 

I.2. YÖ�ETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI 

 

Yönetim muhasebesi; yönetimin karar alma, planlama, koordinasyon ve kontrol 

işlevlerini yerine getirmede gereksindiği bilgi akışı ve sistemleri sağlamak üzere 

geliştirilmiştir. Söz konusu bilgi ve sistemlerin oluşturulmasında büyük ölçüde maliyet 

muhasebesi verilerinden yararlanılır.  

 

                                                 
51NEELY, Andy, The Performance Measurement Revolution: Why Now and What Next?, International 
Journal of Operatios & Production Management, 1999, 19:2, s.206  
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Yönetim muhasebesi amaçları bakımından finansal muhasebeden ayrılmaktadır. Finansal 

muhasebe dışsal raporlamaya odaklanırken yönetim muhasebesi yöneticilerin karar alma 

sürecinde kullanacakları içsel bilgiler sunmayı amaçlar. Finansal muhasebe uyulması 

zorunlu kurallara bağlanmıştır, yönetim muhasebesi ise firma performansının artırılması 

için odaklanılması gereken temel noktalara işaret eder.52 

 

I.2.1. BÜTÇELEME 

 

Bütçe, bir organizasyonun dönemsel amaçlarına ulaşabilmek için izleyeceği politikaların 

sayısal ve finansal olarak gösterildiği, belirli bir döneme ilişkin ekonomik plandır. 

İşletme bütçeleri; yönetimin planlama, koordinasyon ve kontrol amaçları doğrultusunda 

kullanacağı gelir ve gider öngörülerini, yatırımlar ve faaliyetlere ilişkin sayısal hedefleri 

kapsar. İşletme bütçeleri işlevlerine göre faaliyet bütçeleri, faaliyet gider bütçeleri ve 

yatırım bütçeleri; konuları açısından gider ve gelir bütçeleri; amaçlarına göre program ve 

faaliyet bütçeleri; süreç bakımından proje ve dönem bütçeleri; kapsam bakımından bölüm 

bütçeleri ve genel bütçeler olarak sınıflandırılır. 

 

Bütçe yoluyla planlama, işletmenin sahip olduğu kaynakların en etkin biçimde 

kullanılması esas alınarak; uzun dönemde süreklilik ve gelişme hedefleri ile kısa 

dönemde karlılık ve verimlilik hedeflerinin ekonomik bir plan doğrultusunda 

dengelenmesini içerir. Bütçeleme aracılığıyla kontrol, bütçede saptanan hedefler ile 

gerçekleşen faaliyet sonuçlarının kıyaslanması yoluyla gerekli değerlendirme ve 

düzeltmelerin yapılmasını ifade eder. Bütçeleme yoluyla koordinasyon, işletme 

faaliyetlerinin belirli bir amaç doğrultusunda, bütçe esas alınarak eşgüdümlenmesidir. 

 

İşletme bütçeleri yönetimin sistematik karar almasını ve seçeneklerini analiz etmesini 

destekleyici bir altyapı sunar. Bütçe öngörüleri yardımıyla firmaların genel ekonomik ve 

sektörel trendlere zamanında tepki vermesi ve gerekli önlemleri alması sağlanır. 

Hedeflerin rakamsal olarak belirlenmesi yoluyla işletme bünyesindeki uygulamalara 

açıklık getirilir. Bütçeler kaynaklardan en etkin biçimde yararlanılmasını zorunlu kılar. 

Faaliyetlerin analiz edilmesi ve etkinsizliğin saptanıp giderilmesine yardımcı olur. 

                                                 
52 COKINS, Gary, A Management Accounting Framework, Journal of Corporate Accounting and 
Finance, Kasım/Aralık 2001 s.73-82 
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Tüketici talebinin eğilimlerini belirler. Harcamaların belli amaçlar doğrultusunda ayrılan 

ödeneklere göre yapılmasını sağlar. Gelir ve giderler arasında denge kurar ve fon 

gereksinimlerini belirler.  

 

Bütçelemenin performans ölçümü ve yönetiminde başarıyla kullanılabilmesi için: 

• İçsel ve çevresel faktörlerdeki değişimlere uygun biçimde bütçe esnekliğinin 

sağlanması ve bütçenin revizyonu, 

• İşletme bütçesinin temelini oluşturan satış bütçesinin gerçekçi bir biçimde 

geliştirilmesi 

• Sonuç ve sapmaların doğru değerlendirilmesi 

• Geçmiş sonuçlara ilişkin istatistikî veriler ve veritabanları 

• Bütçe sistemini uygulayacak nitelikli yönetici personelin varlığı gereklidir.53 

 

I.2.2. STA�DART MALİYETLER 

 
Bilimsel incelemelere dayanılarak, etkin miktar kullanımları ve girdi fiyatlarını beklenen 

üretim düzeyleri için birim çıktıda sabitleyecek biçimde önceden saptanan maliyetler 

standart maliyetler olarak tanımlanır. Tanımdan anlaşılacağı gibi standart maliyetler 

miktar ve girdi fiyatı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.54 Standart maliyetler 

belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda maliyetlerin ne olması gerekeceğine ilişkin 

bilgi sunar. Standart maliyet, geleceğe dönük olması nedeniyle fiili maliyet kavramından; 

"olması beklenen" değil, "olması gereken" maliyetlere işaret ettiği için tahmini maliyet 

kavramından ayrılır. 

 

Standart maliyet yöntemi, gerçekleşen maliyetlerin standartlarla karşılaştırılması ve 

sapmaların belirlenmesi yoluyla faaliyet etkinliğinin ölçülmesini amaçlamaktadır. 

Standart maliyet yönteminin diğer amaçları ise şunlardır: 

 

• Üretim giderlerini kontrol altında tutmak ve düşürmek  

• Gerçek ve standart maliyet arasındaki farklara dikkati çekerek işletmede maliyet 

bilincini yaratmak  
                                                 
53 SEVGENER, A.S.,HACIRÜSTEMOĞLU,R., Yönetim Muhasebesi, 7. Baskı, Alfa Basım Yayım 
Dağıtım Ltd. , İstanbul 2000, s.275-290 
54 SEVGENER, A.S.,HACIRÜSTEMOĞLU,R.,, a.g.e, s.187 
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• Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını saptamak  

• Yöneticilerin işletmeye uygun bütçe ve faaliyet planları hazırlamasını zorunlu 

kılmak.55 

 

Standart maliyetler yoluyla üretimde etkinliğin kontrolü sapma (varyans) analizleri 

aracılığıyla gerçekleştirilir. Başlıca maliyet sapmaları aşağıdaki gibi gruplanabilir: 

 

• Direkt madde ve malzeme maliyetleri ile ilgili sapmalar: 

- Fiyat sapması 

- Miktar sapması 

• Direkt işçilik maliyetleri ile ilgili sapmalar: 

- Ücret sapması 

- Zaman sapması 

• Genel üretim giderleriyle ilgili sapmalar: 

- Bütçe sapması 

- Hacim (kapasite) sapması 

- Verim sapması56 

 

Maliyet sapmaları, satın alma ve girdi kullanımı gibi operasyonel nedenlerin yanı sıra 

standart maliyetleme sistemindeki hatalardan da kaynaklanabilmektedir. Standartlar 

hatalı olarak saptanmış veya zaman içinde teknoloji ve arzla ilgili koşullarda değişme 

nedeniyle geçerliliğini yitirmiş olabilir. Standart maliyetlerin sürekli gözden geçirilerek 

hatalı standartların düzeltilmesi, geçerliliğini yitirmiş olanların yeniden saptanması veya 

yeni standartların geliştirilmesi gereklidir. 57 

 

Standart maliyet yönteminin yararları şunlardır: 

 

• Etkin fiyat ve üretim politikaları belirlemeye yardımcı olur. 

• Fiyat ve miktar standartları yoluyla üretim faaliyetlerinin standartlaştırılması etkin 

kaynak kullanımını sağlar. 

                                                 
55 ÇAKICI CEMAL, Tekdüzen Hesap Planında Standart Maliyet Yöntemi Uygulaması, 
<http://www.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/28%20MALI%20COZUM/08-CemalCakici58.doc> 
56 SEVGENER, A.S.,HACIRÜSTEMOĞLU,R.,, a.g.e, s.230-253 
57 MITCHELL, Falconer, Management Accounting-Performance Evaluation, Financial Management, 
Ekim 2005 
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• Çalışanların ve yönetici etkinliğinin değerlendirilmesi ve ücretlendirmede ölçüt 

olarak kullanılabilir. 

• İşletme faaliyetleri standartlarla karşılaştırılarak sorunlar saptanır ve giderilir. 

 

I.2.3. SORUMLULUK MERKEZLERİ 

 
Yönetim muhasebesinin yönetici kontrolü için geliştirdiği temel yaklaşım firmanın 

sorumluluk merkezlerine ayrılmasıdır. Sorumluluk merkezleri, firma performansının 

farklı bileşenlerine göre tanımlanmış hedeflere ulaşmakla görevlendirilen ve bu 

doğrultuda yönetime hesap vermekle yükümlü işletme birimleridir. Firmalar çeşitli 

faaliyetleri, departmanları ve üretim merkezlerini esas alarak sorumluluk merkezleri 

belirleyebilirler. Pazarlama ve üretim gibi fonksiyonel birimler, reklam ve satış gibi 

faaliyetler firma tarafından sorumluluk merkezleri olarak ayrılabilir. Sorumluluk 

merkezleri ayrımı yoluyla yöneticilerin yetki ve sorumluluk sınırları açıkça belirlenir. 

 

Sorumluluk bakımından en üst seviyede yatırım merkezleri yer alır. Yatırım merkezi 

yöneticileri kaynakları etkin biçimde yönetmekle sorumludurlar. Yatırım merkezlerinin 

performansıyla ilgili en tipik gösterge yatırımların kar yaratmada etkinliğini ölçmesi 

bakımından yatırımın karlılık oranıdır. Daha alt seviyede kar merkezleri tanımlanır. Bu 

kategoride yöneticiler satış hasılatı yaratmak ve ürünler ile hizmetlere ilişkin maliyetleri 

yönetmekle görevlidir. Yöneticinin performansını ölçmede kar unsurları dikkate alınır.58 

Kar merkezlerinin bir alt seviyesinde gelir merkezleri bulunur. Gelir merkezlerinin 

performansı hasılat üzerinden ölçülür. En alt düzeyde maliyet merkezleri yer alır. 

Yöneticiler yalnızca maliyetleri yönetmekle sorumludurlar. Gelir ve maliyet merkezleri 

birbirini tamamlayıcı niteliktedir. 

 

 

 

 

                                                 
58 OTLEY, David, Measuring Performance: The Accounting Perspective, Business Performance 
Measurement: Theory and Practice,. Cambridge University Press. Cambridge 2002, derleyen: NEELY, 
A, s.13  
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I.2.3.1. MALİYET MERKEZLERİ 

 
Maliyet merkezi yöneticilerinin performansı gerçekleşen maliyetlerin bütçeler ve 

standartlarla kıyaslanması yoluyla değerlendirilir. Maliyet merkezi yöneticileri, 

performansı artırmada üç yöntem izleyebilir: 

 

• Belirli bir çıktı miktarı için maliyetlerin minimize edilmesi 

• Belirli bir toplam maliyet dikkate alınarak çıktının maksimize edilmesi 

• Miktar sınırı olmaksızın ortalama maliyetlerin minimize edilmesi 

 
İlk iki yöntem yaratılan değeri artırmak bakımından eşit sonuçlar vermektedir. Ancak 

üçüncü yöntem maliyet merkezi yöneticisinin ortalama maliyetleri minimize edecek çıktı 

miktarını elde etmek amacıyla optimum olmayan seviyelerde üretimi teşvik etmesine yol 

açacaktır.  

 

Yalnızca maliyetlerden sorumlu tutulan bir yönetici maliyetleri düşürmek amacıyla düşük 

kalitede üretim kararı alabilecektir. Bu durum özellikle üretimin kalitesine ilişkin 

verilerin üst düzey yönetim tarafından değerlendirilmesinin zor ve pahalı olduğu 

durumlarda ortaya çıkmaktadır.59 

 

I.2.3.2. GELİR MERKEZLERİ 

 
Gelir merkezi yöneticilerinin satış fiyatını belirleme yetkisinin olmadığı durumlarda 

yöneticiler belirli satış kotalarına ulaşmayı hedefler ve faaliyet sonuçları bütçe yoluyla 

denetlenir. Gelir merkezlerinin bütçeleri genel olarak satış hasılatı ve pazarlama 

giderlerinden oluşmaktadır.60 Gelir merkezi yöneticileri üretim maliyetlerinden sorumlu 

olmadıklarından satış ve pazarlama faaliyetlerine yoğunlaşma avantajına sahiptirler. Gelir 

merkezlerinin performansının artırılmasında üç yaklaşım söz konusudur: 

 

• Belirli bir fiyat için toplam hasılatın maksimize edilmesi 

• Belirli bir satış düzeyi için toplam hasılatın maksimize edilmesi 

• Miktar sınırı olmaksızın toplam hasılatın maksimize edilmesi 

                                                 
59 JENSEN, M.C., MECKLING, W.H., Divisional Performance Measurement <www.ssrn.org> 
60 SEVGENER, A.S.,HACIRÜSTEMOĞLU,R.,, a.g.e, s.384 
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Satış tutarı ve fiyata ilişkin karar alma yetkisine sahip olan gelir merkezi yöneticileri 

hasılatı maksimize etme amacıyla karın optimum olmadığı düzeylerde satış yapılmasını 

teşvik etme eğilimindedirler. Farklı ürün hatlarının söz konusu olduğu durumlarda ise 

toplam karı olumsuz etkileyecek biçimde hasılatı maksimize edecek ürünlerin satışına 

ağırlık verilecektir. Satış tutarı ve ürün fiyatlarının dışsal olarak belirlenmesi gelir 

merkezi yöneticisinin firma çıkarlarına uyumlu karar almasını sağlayacaktır. 

 

I.2.3.3. KAR MERKEZLERİ 

 

Ürün karması, miktar ve kalite değişkenlerine ilişkin bilgilerin belirli bir işletme birimine 

özgü ve üst düzey yöneticiler tarafından elde edilmesinin zor olduğu durumlarda kar 

merkezleri etkili bir kontrol aracıdır. Bu durumda kar merkezi yöneticisinin yetki alanının 

üretilecek miktar, ürün kalitesi ve ürün karmasına ilişkin kararları kapsayacak şekilde 

genişletilmesi gelir ve maliyet merkezlerinin aksine performansı artıracaktır. 

 

Kar merkezi uygulamasında karşılaşılan temel sorun bir işletme birimi tarafından üretilen 

mal ve hizmetlerin firma içinde diğer bölümler tarafından girdi olarak kullanılmasıdır. 

Bölümler arası karşılıklı bağlantıların söz konusu olduğu bu durumda sorumluluk 

merkezinin karı işletmenin toplam karı aleyhine artırılmamalıdır. 

 

I.2.3.4. YATIRIM MERKEZLERİ 

 

Yatırım merkezi uygulamasının başarısı yöneticilerin yatırım düzeyini belirleme yetkisi 

ile yakından ilişkilidir.  Yatırımın karlılık oranına göre değerlendirilen bir yatırım 

merkezi yöneticisi: 

 

• Belirli bir yatırım miktarı için yatırımın karlılık oranını maksimize edebilir. 

• Belirli bir karlılık oranı için toplam yatırımı maksimize edebilir. 

• Yatırıma ilişkin bir sınırlama olmaksızın karlılık oranını maksimize edebilir. 

 

Hedeflenen yatırım miktarı veya karlılık oranının dışsal olarak belirlenmesi durumunda 

yatırım merkezi yöneticisinin kararları hissedar çıkarlarıyla aynı yönlüdür. Ancak üçüncü 
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durumda yöneticiler yatırımın karlılık oranını maksimize etmek üzere yatırımların 

azaltılması yönünde kararlar almaya eğilimlidirler.61 Hissedarların talep ettikleri getiri 

oranının üzerinde olmasına rağmen yatırım merkezinin ortalama karlılık oranını 

düşürecek projelerin değerlendirilmemesi gibi uygulamalar da etkinsizliğe neden 

olmaktadır.   

 

I.3. HİSSEDAR DEĞERİ VE DEĞER ODAKLI YÖ�ETİM 

 

Muhasebe verilerine dayalı geleneksel finansal performans ölçütlerinin eksiklikleri 

firmaları yeni ölçütler aramaya itmiştir. Bu konudaki yaklaşımlardan biri firma 

performansının mali tablolardan alınan veriler yerine faaliyetler sonucu yaratılan 

ekonomik değer üzerinden ölçülmesidir.  

 

Değer odaklı yönetimin temelinde; hissedarların yatırdıkları sermaye karşılığında 

katlandıkları fırsat maliyetini karşılamak üzere belli bir getiri oranı talep ettikleri ve buna 

bağlı olarak, sermayenin maliyeti üzerinde bir kazanç elde edilmediği sürece firmanın 

değer yaratmayacağı düşüncesi yatmaktadır.62 

 

Hissedar değeri, başka bir değişle ortaklar için şirket tarafından yaratılan değer; şirketin 

gelecekteki nakit akışları ile varlıklarının hurda değerinin bugünkü değerleri toplamıyla 

borçların piyasa değeri arasındaki fark olarak hesaplanabilir. Negatif bir değer elde 

edilmesi şirket ortaklarının yatırımlarının eridiği anlamına gelmektedir. 

 

Şirket ortaklarının zenginliğini ençoklamaya dayalı performans ölçüm yöntemlerinin 

ortaya çıkıp,  modern yönetim tarzının temel hedefi olarak benimsenmesinin özel bir 

önem kazandığı 90’lı yıllarda; büyük küçük her işletmenin yönetsel kararlarla harekete 

geçen bir finansal ilişkiler ve nakit akışları sistemi olarak tanımlanabileceği fikri genel 

kabul görmüştür.     

 

Ortakların zenginliğinin ençoklanması hedefi; olumlu bir nakit akışı yapısının 

yatırımcıların beklentilerini içerdiği ve gelecekte de aynı başarıyla sürdürüleceğinin 

                                                 
61 JENSEN, M.C., MECKLING, W.H., a.g.e. <www.ssrn.org> 
62 PFAFF, Dieter, Value Based Management and Performance Measures <www.ssrn.org> 
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umulduğu bütünleşik bir finansal yönetim anlayışını beraberinde getirmiştir.63 Uzun 

dönemde nakit akışının sürdürülmesinin temel amaç kabul edilmesi, tüm yönetim 

sisteminin çalışmasını sağlayan dinamiklerin iyi anlaşılmasını zorunlu kılmıştır. 

Zenginliğin ençoklanması hedefi doğrultusunda işletme yönetimleri geleceğe yönelik 

yatırım, faaliyet ve finansman kararlarını alırken; finansal tablolardaki verilere dayanan 

temel finansal analiz yöntemi ile doğrudan nakit akışlarına odaklanan ekonomik analiz 

yöntemini birlikte değerlendirmektedirler. Bir şirketin faaliyetlerinin analizi, yönetiminin 

geçmişteki kararlarının eleştirilmesi, geleceğine yön verilmesi; finansal verilerin 

analizinin ötesinde bilgi ve beceri gerektirir. Bu nedenle analist yapacağı analizin 

amacına uygunluğundan emin olduğu finansal verileri tüm becerisini kullanarak 

yorumlamalı, hatta gündelik dile çevirebilmelidir. İşletmenin performansını, 

beklentilerini ve değerini saptarken seçilen yöntemin ve elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesinde kullanılan analizlerin amaçlara uygunluğu tamamen ve yalnızca 

analistin sorumluluğundadır.   Sonuç olarak herhangi bir işletmenin performansının ve 

ortaklarının zenginliğinin ekonomik değeri mevcut ve gelecekte ulaşılması beklenen 

nakit akışları ile ifade edilmelidir.64  

 

İşletmeyi gelecekte başarıya götüren tüm faaliyet kararları, bireysel de olsalar bir yönetim 

ekibinin görüş ve amaçlarını yansıtan mikro kararlar toplamıdır. Sonunda her karar 

işletmenin ekonomik faaliyetine iyi veya kötü bir etki olarak yansır. Esasında bir firmayı 

yönetmek maliyetle getiri arasındaki sürekli değiş tokuşa ilişkin kararları oluşturmaktır. 

Bu kararlar fiziksel ve finansal kaynakların kullanımıyla bir nakit akışına dönüşürler. 

İşletmenin geleceğine yönelik yatırım karaları nadiren gündeme gelmekle birlikte 

önemleriyle orantılı olarak dikkatli bir analiz gerektirirken; yönetimin zamanını alan çoğu 

karar, ekonomik maliyeti ve getirisi nispeten belirgin olan, işletmenin gündelik 

faaliyetlerine ilişkindir.  Yöneticilerin aslında şirket ortaklarının nam ve hesabına karar 

verdiği düşünülürse; tüm kararlarında işletmenin iç ve dış kaynaklarını kullanarak, 

ortakların zaman içinde elde edecekleri kar payı ve hisse değerinin artışının bir toplamı 

olan ekonomik karı ençoklamaktan sorumlu olduklarını kabul etmek gerekir. Şirketin 

faaliyet alanında kendi büyüklüğündeki firmalarla karşılaştırılarak başarısının 

ölçülmesinde temel ölçüt kabul edilen bu kavrama ortakların toplam getirisi65 denir.   

                                                 
63 HELFERT, E.A., a.g.e, s.2 
64 A.g.e. s.2 
65 A.g.e., s.3 
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Zaman içinde; işletmenin seçilmiş tüm kaynaklarının tam istihdam edilmesiyle kabul 

edilebilir bir ekonomik getiriye ulaşılırken şirket ortaklarının risk beklentilerini de 

karşılayarak, ekonomik değer yaratmak için anılan kaynakların stratejik olarak 

geliştirilmesi, bütün işletmelerde basiretli yönetimin temel ekonomik amacı olarak kabul 

edilir.66 Dolayısıyla uzun dönemde kaynakların en iyi biçimde değerlendirilmesi, şirket 

ortaklarının ekonomik durumunda net bir gelişmeyle kendini göstermelidir. Bu da ancak 

daha yüksek bir işletme değeri yaratılması ile mümkün olur. Halka açık şirketlerde bu 

değerin büyüklüğünün hisse senedi fiyatına yansıması beklenir. 

 

Finansal piyasalarda hisse senetleri işlem görmeyen firmaların değeri ise işletmeyi satın 

almayı düşünen potansiyel alıcıların teklif ettikleri fiyatta gizlidir. Bir diğer deyişle belirli 

bir dönemde firmanın piyasa değerindeki artış aynı dönemdeki yönetimin değer yaratma 

becerisi olarak kabul edilebilir.  Değer yaratmanın işletme üzerindeki en önemli etkisi, 

piyasa değerinin artmasıdır.67 Tüm işletmelerde hissedarlar için değer yaratabilmenin üç 

temel koşulu vardır: 

  

1. Tüm yatırım kararları güvenilir stratejilere, ekonomik analizlere ve etkin yönetim 

ölçütlerine göre seçilmeli, uygulanmalı, takip edilmelidir.  

2. İşletme faaliyetleri izlenirken karlılık ve etkin maliyet kontrolu ilkeleri 

gözetilmelidir. 

3. Sermaye yapısı kararı verilirken, işletmenin gelecekteki faaliyetlerinde 

kullanılacak iç ve dış kaynakların risk ve getiri değerlendirmeleri basiretli bir iş 

adamı davranışıyla yapılmalıdır. 

 

 

 

 

                                                 
66 A.g.e., s.4 
67 A.g.e. s.4 
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Şekil 1: Değer Yaratma Süreci 

 
Kaynak: HELFERT, E.A., Financial Analysis: A Guide to Value Creation, McGraw-Hill, New York 2000  s.5 

 

Finansal analizin temel ilgi alanı; şirkette hissedarlar için değer yaratılırken, bu süreci 

destekleyip, kolaylaştıracak veri setini ve ilişkiler ağını oluşturmaktır. Tüm işletmelerin 

canlı birer sistem olduğunu kabul eden modern işletmecilik yaklaşımına göre; diğer 

canlılar gibi işletmelerin de hayatta kalmak için yaşamsal faaliyetlerini içinde 

bulundukları çevre ile mümkün olan en üst düzeyde uyumlaştırarak sürdürmeleri gerekir. 

Başarıya ulaşmasının temel ölçütü, hissedarları için değer yaratmak olarak kabul 

edildiğinde işletme yönetiminden beklenen; yatırım, faaliyet ve finansman kararlarını 

basiretli bir iş adamı gibi maliyet, fiyat ve satış hacmini göz önünde bulundurarak 

vermesidir. Yatırım kararları, işletmenin görünür rekabet stratejileri ile desteklediği 

büyümenin temel kaynağı ve faaliyetlerinin temel yönlendiricisidir. Genel olarak; var 

olan ve yeni bulunan iç ve dış finansal kaynaklar; 

• çalışma sermayesi olarak 

• duran varlık alımı için 

• araştırma geliştirme gibi temel harcama alanlarında kullanılmaktadır. 

 

 
Hissedarlar için  
değer yaratma 

 
En uygun kaynakları  

seçme 

 
En uygun finansman  
yöntemlerini seçme 

Tüm kaynakları 
rekabetçi  

ve etkin maliyet  
kontrollerine göre 

yönetme 
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Şekil 2: Yatırım Süreci 

 
Kaynak: HELFERT, E.A., Financial Analysis: A Guide to Value Creation, McGraw-Hill, New York 2000  s.9 

 

Yukarıdaki şemada işletme sistemi içinde yatırım kararlarının temel ölçütleri ve temel 

stratejiler açıklanmıştır. Şemadan da açıkça görüldüğü gibi tüm sistem 90’lı yılların değer 

odaklı yönetim anlayışını yansıtmakta ve tüm büyüklükler nakit akışından türeyen 

değerlendirme yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

İşletmenin esas faaliyetine ilişkin kararları her zaman maliyet, fiyat ve satış hacmi göz 

önünde bulundurularak alınmakta; son derece basit görünen bu anlayış aslında çok geniş 

ve karmaşık bir seçim ve karar süreci ortaya çıkarmaktadır. 

 

 
Yatırım Tabanı 

 
Verimsiz Yatırım 

 
Yeni Yatırım 

Temel Göstergeler 
-Ekonomik Göstergeler 
•Net Bugünkü Değer 
•İç Verim Oranı 
•İskontolanmış Geri Ödeme 
-Muhasebe Ölçütleri 
•Yatırım Karlılığı 
•Net Varlık Karlılığı 
•Kullanılan Varlıklar Karlılığı 
-Değer Temelli Ölçütler 
•Ekonomik Kar 
•Nakit Akışı Getirisi 
•Nakit Katma Değer 

Anahtar Stratejiler 
-Portföy Kararı 
-Stratejik Alternafiler 
-Sermaye Bütçelemesi 
-Öncelikler 
-Birleşmeler 
-Verimsiz Yatırım 

Amortisman Etkisi 
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Şekil 3 : Faaliyet Süreci 

 
Kaynak: HELFERT, E.A., Financial Analysis: A Guide to Value Creation, McGraw-Hill, New York 2000  s.11 

 

Şekli incelediğimizde şirketin esas faaliyet alanında başarıya ulaşabilmesinin piyasanın 

beklentilerini yetkinlikle karşılayacak mükemmeliyete erişmesi olarak kabul edildiği 

görülmektedir. Bu amaçla işletme, rekabet edici bir ürün üretmeli ve bu ürünü aracılığıyla 

temel uzmanlık alanını belirleyerek kendisini rakiplerinden farklılaştırmalıdır. Söz 

konusu edilen farklılaştırma yalnızca stratejik bir karar değil, aynı zamanda etkin maliyet 

yönetimi, üstün nitelikli kişilerin işe alınması, halkla ilişkiler ve dağıtım sistemlerinde 

mükemmele ulaşma gibi doğrudan somut ölçütlere dayanan son derece uygulamaya 

yönelik kararlar bütünüdür.  

 

İşletmenin esas faaliyet alanında başarılı olması aynı zamanda üretim sürecinin çok iyi 

anlaşılmasını; örgütün her bölümünde ekonomik fayda-maliyet analizinin yapılmasını ve 

üretime göreceli katkının saptanmasını gerektirir. Söz konusu işlemleri yapabilmek için; 

uygun bilgi edinme, veri toplama ve raporlama sistemleri başarıyla kullanılmalıdır.  

 

 
Fiyat 

 
Satış Miktarı 

Maliyet 
(Sabit ve 
Değişken) 

 
Vergi Sonrası Faaliyet Karı 

Anahtar Ölçütler 
•Faaliyet Oranları 
•Katkı Analizi 
•Faaliyet Analizi 
•Etkinlik Ölçütü 
•Kıyaslama 

Anahtar Stratejiler 
•Ürün ve Servis Mükemmeliyeti 
•Rekabetçi Konuşlandırma 
•Çekirdek Kabiliyetler 
•Kaynak Dağılımı 
•Pazar Seçimi 
•Fiyatlama Seçimi 
•Maliyet Etkinliği 
•Faaliyet Kaldıracı 
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 3 no.lu şekil incelendiğinde başarılı bir faaliyet örgütlenmesinin önceden belirlenmiş 

hedeflere ulaşmak amacıyla, ekonomik ve finansal verileri değerlendirdiğini, daha da ileri 

giderek, amaçları maliyet ve gelirlerin etkin kullanımına dayandırdığını görüyoruz. Her 

ne kadar; işletmenin esas faaliyet alanındaki başarısını ölçmede kullanılan finansal 

oranların işletmelerin büyüklüklerine, faaliyette bulundukları sektörün özelliklerine ve 

ekonominin içinde bulunduğu şartlara göre değiştiği kabul edilse de, söz konusu oranlar 

işletmenin temel ekonomik davranışının yönlendiricisi olarak benimsenmektedir.   

 

Değer odaklı yaklaşımda finansman kararlarının oluşturulması süreci;  

1. Başta en ucuz finansman kaynağı olan dağıtılmayan karlar olmak üzere karın 

büyüklüğünün ve kaynaklarının belirlenmesi, 

2. Firmanın esas faaliyetine en uygun sermaye yapısının bulunması olmak üzere iki 

aşamadan ibarettir. 
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Şekil 4: Finansman Süreci 

 
Kaynak: HELFERT, E.A., Financial Analysis: A Guide to Value Creation, McGraw-Hill, New York 2000  s.13 

 

Hissedarlar için değer yaratma temeline göre finansman kararlarını oluşturan bir şirketin, 

hissedarları, borç verenleri ve gelecekteki yatırımcılarını bilgilendirmek, şirketin aynı 

sektörde faaliyette bulunan benzer büyüklükteki şirketlerle karşılaştırılmasını yapabilmek 

amacıyla nasıl bir yöntem izlemesi gerektiğini açıklıkla gösteren şemaya baktığımızda 

piyasa değerini saptamaya yönelik finansal oranlarla, sermaye yapısı ve borç servis 

oranının birlikte kullanıldığını görmekteyiz. Hissedarlara yönelik olarak sermaye maliyeti 

ve hissedarların muhtemel getirisi, finansal kaldıracın ve faiz oranının etkileriyle beraber 

açıklayıcı stratejik değişkenler olarak göze çarpmaktadır.  

 

Finansman  
Potansiyeli 

Geçmiş Yıllar Karı 

Öz sermaye Uzun Vadeli Borç 

Faiz (Vergi 
Sonrası) 

Vergi Sonrası 
Faaliyet Karı 

Kar Payı 

Anahtar Ölçütler 
•Hisse Başına Kar 
•Hisse Başına Nakit Akışı 
•Kar Payı 
•Faiz Karşılama Oranı 
•Öz Sermaye Karlılığı 
•Borç/Öz Sermaye Oranı 
•Borç Servis Oranı 
•Sermaye Maliyeti 
•Toplam Hissedar 
Karlılığı 

Anahtar Stratejiler 
•Karın Dağıtılması 
-Hissedarlara Kar Payı 
-Borç Verenlere Faiz 
-Yeniden Yatırım İçin Dağıtılmamış 
Karlar 
•Sermaye Yapısı Hedefleri 
-Öz Sermaye Türleri 
-Borç Türleri 
-Bilanço Dışı Borç 
-Finansal Kaldıraç 
-Risk-Getiri Değiş Tokuşu 
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Hissedarlar için değer yaratma sistemi, klasik finansal analiz ile işletmenin büyüme, 

rekabet etme ve karlılık stratejileri arasında nakit akımını temel alan bütünleşik bir 

ilişkiler ağı oluşturmaya çalışmaktadır. İşletmenin temel finansal tabloları olan bilanço, 

gelir tablosu ve nakit akım tabloları kullanılarak, iyi yönetilen bir şirketin son çözümde; 

hissedarlarının gözünde klasik ölçütlerle de başarılı bulunması gereği vurgulanmaktadır. 

Söz konusu finansal tablolar karar süreçleri açısından bilinen finansal oranlar kullanılarak 

yeniden yorumlanmaktadır.  

 

Şekil 5: Yönetsel Karar Alanı 

 
Kaynak: HELFERT, E.A., Financial Analysis: A Guide to Value Creation, McGraw-Hill, New York 2000 s.29 

 

YATIRIM FAALİYETLER FİNANSMAN 

 

VARLIKLAR BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER 

NAKİT AKIM TABLOSU 

Y.İçi Satışlar 

Satılan M. Maliyeti 

Brüt Satış Karı 

Faaliyet Giderleri 

Faaliyet Kar/Zarar 

Vergi 

Net Kar/Zarar 

Dönen Varlıklar 

Duran Varlıklar 

Diğer Varlıklar 

Toplam Varlıklar 

Cari Borçlar 

Uzun D. Borçlar 

Toplam Borç 

Yatırımlar Faaliyetler Finansman 

Öz Sermaye 

+ 

+ 

+ 

+ 

= 

= 

= 

= 

= 

GELİR TABLOSU 

Varlıklara yapılan 
yatırımlar nakit çıkışı, 
yatırımların geri 
çekilmesi nakit 
kaynağıdır. 

Faaliyet karı nakit 
girişi, zarar nakit 
çıkışıdır. 

Borç ve öz sermaye 
artışı nakit girişi, borç 
ödeme ve kar dağıtımı 
nakit çıkışıdır. 

− 

− 

− 
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I.3.1. �ET BUGÜ�KÜ DEĞER ve İ�DİRGE�MİŞ �AKİT AKIMLARI 

 

İşletmenin faaliyette bulunduğu piyasada büyüyerek varlığını sürdürebilmesi için 

gelecekte yatırım yapılacak projelerin önceden saptanmış belli ölçütlere göre seçilmesi 

gerekir. Yatırımcılar açısından bu projelerin karlılığı; aynı işletmenin piyasadaki hisse 

senetlerinin değerinin ve ödenecek kar payının artacağının bir işareti olarak 

değerlendirilir. İşletmenin sermayesini hangi projelere yöneltmesinin daha uygun 

olacağının saptanması, eldeki kaynakların sınırlı olması nedeniyle bütçe yapmayı 

gerektirdiğinden, bu planlamaya sermaye bütçelemesi denir. İşletmenin gelecekte yatırım 

yapacağı projeleri seçerken izlediği yöntem ile söz konusu şirketin hisse senedinin 

değerlemesi temelde aynı aşamalardan oluşan bir analizdir.68 

 

Sermaye bütçelemesi yapılırken ilk adım söz konusu projenin (ya da yatırım önerisinin) 

maliyetinin belirlenmesidir. İkinci adımda; projenin uygulanması sonucunda, projenin 

faydalı ömrü boyunca beklenen nakit akışlarının, eğer varsa projenin hurda değeri ile 

birlikte belirlenmesi gerekir. Beklenen nakit akışlarının tahmini, bir şirketin hisse senedi 

sahiplerine gelecekte ödeyeceği kar paylarının ya da tahvil sahiplerine ödeyeceği 

dönemsel faizlerin belirlenmesinden farklı değildir.69 Üçüncü adım projenin beklenen 

nakit akışlarının risk derecesinin (gerçekleşme olasılığının)  bir olasılık dağılımı 

çerçevesinde tahmin edilmesidir. Nakit akışlarının risk derecesi tahmin edildikten sonra 

dördüncü adımda, nakit akışlarının indirgenmesi (iskontolanması) için kullanılacak 

uygun sermaye maliyeti oranı saptanır. Projenin yaratması beklenen nakit girişlerinin 

bulunan indirgeme oranına göre bugünkü değerinin bulunması beşinci adımdır. Söz 

konusu indirgeme; hisse senedine ödeneceği tahmin edilen kar paylarının bugünkü 

değerinin bulunması ile aynıdır.70 Son olarak beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri 

ile projenin maliyeti karşılaştırılır. Eğer bulunan değer maliyeti geçerse proje kabul 

edilebilir. Yatırımcı da bu adımları izleyerek saptadığı gerçek değeri hisse senedinin veya 

tahvilin piyasa fiyatı ile karşılaştırır. Piyasa fiyatı daha düşük ise yatırım kararı verebilir. 

 

İşletme yönetimlerinin,  yatırım yapılması gereken alanlarda, uygulanabilir projeleri 

seçerken paranın zaman değerini dikkate alan proje seçim yöntemleri içinde çoğunlukla 

                                                 
68 BRIGHAM, E.F.,GAPENSKI, L.C,a.g.e., s.212 
69 A.g.e. s.212 
70 A.g.e. s.212 
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Net Bugünkü Değer yöntemini kullanmalarının en önemli nedeni söz konusu yöntemin 

paranın zaman değerini göz önüne almasının yanında aynı amaca yönelik projeler 

arasında net bir seçime olanak tanımasıdır. Projenin net bugünkü değeri bulunduktan 

sonra belenen nakit akımlarını farklı koşullar (ekonomik senaryolar) altında farklı 

indirgeme oranları, başka bir deyişle farklı risk tahminleri uygulayarak iskontolamak ve 

bir net bugünkü değerler seti oluşturmak mümkündür. Bu indirgeme oranları içinde 

projenin beklenen nakit akışlarının bugünkü değerini sıfıra eşitleyen orana iç verim oranı 

denir. İç verim oranının tek başına bir sermaye bütçelemesi yöntemi olarak 

kullanılabilmesi için projenin faydalı ömrü boyunca nakit çıkışına yol açmaması; diğer 

bir deyişle analizcinin anılan dönem boyunca sabit bir iç verim oranı saptayabilmesi 

gerekir. Bu bakımdan iç verim oranını net bugünkü değeri aynı bulunan almaşık yatırım 

seçenekleri arasında ayırıcı bir ölçüt olarak kullanmak daha anlamlıdır. 71  

 

I.3.2. ARTIK GELİR 

 

Artık gelir, dönem karı ile sermaye maliyeti arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. 

Artık gelir modelinde firma değeri, yatırılan sermaye ile firmanın gelecekteki 

faaliyetlerinden elde edeceği toplam artık gelirin bugünkü değerinin toplamıdır. 72 

 

RIt = Net Kart – (r×Ct) 

Firma Değerit = Ct + PV(Gelecekteki Tüm Artık Gelirler Toplamı) 

 

RI = Artık Gelir 

C = Sermaye 

r = Sermaye Maliyeti 

t = Faaliyet Dönemi 

 

 

Artık gelir kavramı, faaliyetlerin etkinliğini parasal bir değer üzerinden yansıtmaktadır. 

Bu bakımdan performansın yatırımın karlılık oranı ile değerlendirilmesinde karşılaşılan 

bazı sorunları gidermektedir. Yatırımın karlılık oranının yönetici performansının 

                                                 
71 A.g.e s.235 
72 LEE, Charles, Accounting Based Valuation: Impact on Business Practices and Research, Accounting 
Horizons, Aralık 1999, 13:4 s. 415 
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değerlendirilmesinde kullanılması üzerine yapılan açıklamalarda değinildiği gibi, 

yöneticiler sorumlu oldukları işletme biriminin sahip olduğu karlılık oranını düşürecek 

yatırımlardan kaçınırlar. Oysa nihai amaç hissedarların bekledikleri getiri oranının 

üzerinde bir karlılık oranı elde edilmesidir. Artık gelir kavramı bu beklenen getiri oranını 

öz sermaye maliyeti olarak değerlendirmeye dahil eder. Yönetici performansının artık 

gelir ölçütüne bağlanması ile yatırım kararları artık geliri en yüksek düzeye çıkaracak 

biçimde verilmeye başlanır. Böylelikle yöneticilerin hissedar beklentilerinin üzerinde 

getiri sağlayan projeleri değerlendirmeleri sağlanır. Yatırımın karlılık oranının 

sınırlamalarına bağlı olarak yöneticilerin hissedar çıkarları aleyhine kararlar almasına bir 

başka örnek, yıllar içinde enflasyon ve amortisman nedeniyle düşük değerlenen 

varlıkların yüksek karlılık oranlarına sebep olması nedeniyle varlıkların yenilenmesinden 

kaçınılmasıdır. Benzer şekilde yeni yatırım projeleri başlangıçta düşük hatta negatif getiri 

sağlayacağından yöneticiler için cazip değildir.  Ancak sermaye maliyetinin üzerinde 

yatırımlar yaparak artık geliri maksimize etmeyi amaçlayan bir yönetici yeni yatırım 

kararları almaktan kaçınmayacaktır.73 

 

Sermaye maliyeti; firmanın sermaye yapısı, farklı sermaye kaynaklarının maliyeti ve 

vergi sistemi unsurlarından etkilenmektedir. Bu unsurlarda zaman içinde meydana gelen 

değişmeler sermaye maliyeti tahmini üzerinde önemli etkiler yaratacaktır. Bu faktörleri 

kapsayan genel bir formül ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti denklemidir. 

 

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti = Ke × 
E

E+D + Kd × 
D
E+D × (1− t) 

 

E = öz sermayenin piyasa değeri 

D = borcun piyasa değeri 

t = vergi oranı 

Ke = öz sermayenin maliyeti 

Kd = borçlanma maliyeti 

 

Yukarıdaki denklem sermaye maliyetini temelde borç ve öz sermaye olmak üzere farklı 

finansman araçlarının maliyetinin bir fonksiyonu olarak açıklamaktadır. Öz sermaye 

maliyetinin hesaplanmasında 4 temel yaklaşım söz konusudur: 

                                                 
73 MAURİEL, J.J.,ANTHONY,R.N, Misevaluation of İnvestment Center Performance, Harvard Business 
Review, Mart-Nisan 1966 s.98-104 
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• Getiri, kar payı ve hisse senedi fiyatlarıyla ilgili geçmiş verilerin kullanılması 

• Gordon büyüme modeli esas alınarak öz sermaye maliyetinin kar payı getirisi ve 

kar payı büyüme oranı toplamı olarak hesaplanması 

• Opsiyon fiyatlama modellerinin kullanılması 

• Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin (CAPM) kullanılması 

 

Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) portföy teorisi üzerine kurulmuştur. Basit ve 

açıklayıcı gücü yüksek olan model uygulamada sıklıkla kullanılmaktadır. 1964 yılında 

William Sharpe tarafından ilk kez ortaya konan daha sonra 1965 yılında John Lintner ve 

1966 yılında Jan Mossin’in teorik katkılarıyla gelişen model, literatürde Sharpe-Lintner-

Mossin modeli olarak anılmaktadır.74 Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin temel 

varsayımları şunlardır: 

 

1. Piyasa tamamen etkindir. (etkin pazar hipotezi) 

2. Modelde tüm yatırımcıların sınırsız borçlanabildiği risksiz bir finansal varlık 

vardır. 

3. Piyasada hiçbir düzensizlik yoktur. Vergi ve alım-satım komisyonları yok 

sayılmıştır.  

4. Piyasadaki finansal varlık sayısı sabittir. Tüm finansal varlıklar mümkün olan en 

küçük parçalarına bölünerek satılabilir. 

 

E(R) = Rf + ß (Rm-Rf)  şeklinde ifade edilen modelde (Rf) risksiz getiriyi (en kısa vadeli 

hazine bonosunun enflasyondan arındırılmış getirisi), ß beklenen getirisi hesaplanan 

finansal varlığın risk derecesini (sermaye piyasası doğrusunun eğimi), Rm ise piyasanın 

getirisini simgeler. 

 

I.3.3. EKO�OMİK KATMA DEĞER 

 

1983 yılında Stern Stewart Danışmanlık Şirketi tarafından geliştirilen EVA®-Ekonomik 

Katma Değer- kavramı temelini artık gelir modelinden almaktadır. Ekonomik katma 

                                                 
74 KOCAMAN, Berna, Yatırım Teorisinde Modern Gelişmeler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 
Bazı Değerlendirme ve Gözlemler,  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Temmuz 1995,  s.57   
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değer; firmanın vergiden sonraki net faaliyet karından (NOPAT), bu karı elde etmede 

kullanılan sermayenin maliyetinin (kWACC × C) çıkarılmasıyla hesaplanır.  

 

EVA = NOPAT – (kWACC × C) 

kWACC = ağırlıklı sermaye maliyeti 

NOPAT = Vergiden sonraki net faaliyet karı 

C = toplam sermaye 

 

EVA®, yatırımın karlılık oranıyla ağırlıklı sermaye maliyeti arasındaki farkın toplam 

sermaye ile çarpılması ile de ifade edilebilir.75 

 

ROI = NOPAT/ C 

EVA = (ROI – kWACC) C 

ROI = yatırımın karlılık oranı 

 

Artık gelir gibi EVA® da parasal bir değeri ifade eder. EVA® sistematiğinin artık gelir 

modelinden farklı yanı; hesaplamada kullanılan net kar ve sermaye kavramlarının,  

işletmenin kullanımına hazır olan nakit akımlarını ve bunları elde etmede kullanılan tüm 

sermayeyi yansıtacak şekilde düzeltmeye tabi tutulmasıdır.  

 

Muhasebe karıyla bağlantılı hisse başına kazanç ve öz sermaye karlılık oranı gibi 

performans göstergeleri, sermaye maliyetini dikkate almamaları ve tahakkuk temeline 

dayalı geleneksel yöntemlerle hesaplanmaları yönünden sıklıkla eleştirilmektedir. Stern 

Stewart modeli, muhasebe ilkelerinden kaynaklanan hataların ortadan kaldırılması 

amacıyla; öz sermaye benzerleri olarak adlandırılan kalemlerin sermayeye, bu 

kalemlerdeki periyodik değişmenin de vergiden sonraki faaliyet karına eklenmesini 

önermektedir.76 Öz sermaye benzerleri; firmanın kullanımına hazır olan ancak geleneksel 

muhasebe uygulamaları nedeniyle kardan indirilen ve sermayeye dahil edilmeyen 

varlıkları kapsamaktadır. Söz konusu varlıklar; stok değer düşüklüğü karşılığı, ertelenmiş 

vergi, birikmiş şerefiye amortismanı, şüpheli alacaklar karşılığı, garantiler gibi birçok 

kalemden oluşmaktadır. Öz sermaye benzerleri kavramının ardında yatan mantık, bu 

                                                 
75 GOLDBERG, R.S., Economic Value Added: A Beter Measure for Performance and Compensation?, The 
Journal of Corporate Accounting and Finance, Autumn 1999, s.60 
76 CHEN, Shimin, DODD, James,Economic Value Added(EVATM): An Empirical Examination of a New 
Corporate Performance Measure, Journal of Managerial Issues, Güz 1997, 9:3, s. 318 
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kalemlerin öz sermaye gibi firma faaliyetlerinde kullanılacak nakit değere karşılık 

gelmesidir.77 Bu kalemlerin sermayeye ve faaliyet karına eklenmesi ile EVA®, artık 

gelirden farklı bir değer alacaktır. Bu durum, artık gelir modelinin diğer geleneksel 

performans ölçütleri gibi mali tablolar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini esas 

almasından kaynaklanmaktadır. 

 

EVA® bir firmanın yıllık ve sürdürülebilir nakit yaratma kapasitesinin ölçütü olmak üzere 

tasarlanmıştır. Stern Stewart, muhasebecilerin yalnızca ekonomik karı raporlamakla 

sorumlu tutulmalarını, firma varlıklarının değerinin tespitinin ise piyasaya ve menkul 

kıymet analistlerine bırakılmasını önermektedir. Tarihi verilere dayalı muhasebe 

kayıtlarının, yatırımcıların ileriye dönük beklentilerini yansıtan değer kavramını 

açıklamakta kullanılamayacağını belirtmektedir. 

 

EVA®’nın hesaplanmasında kullanılan vergiden sonraki net faaliyet karı değeri, 

bütünüyle firmanın faaliyetlerinin bir sonucudur. Firma faaliyet karının bir akım değer78 

olarak yansıtılabilmesi amacıyla, EVA® metodolojisinde muhasebe kalemlerine ilişkin 

160’tan fazla düzeltme önerilmektedir. Uygulamada ise bu düzeltmelerden firma için 

anahtar konumda olan birkaçı seçilmektedir. En sık rastlanan düzeltmeler; LIFO 

yöntemiyle değerlenen stoklar, ertelenmiş vergi, Ar-Ge harcamaları ve şerefiyelerle 

ilgilidir. 

 

Firmaların gerçekte ödedikleri vergi ile aktif ve pasiflerin mali tablolarda yansıtılan 

değerleri üzerinden hesaplanan vergi arasında zamanlamadan kaynaklanan geçici farklar 

ertelenmiş vergi hesabında toplanmaktadır.79EVA® hesaplamasında bu kalem kara 

eklenmekte ve sermayeye dahil edilmektedir. 

 

Şirket birleşmelerinde; birleşme maliyetinin, edinilen işletmenin tanımlanabilir net 

varlıklarının gerçeğe uygun değerini aşan kısmı,80 bilançoda şerefiye olarak gösterilmekte 

ve amortismanı yapılmaktadır. EVA® hesaplamasında bu kaleme ilişkin düzeltme iki 

şekilde yapılmalıdır: Amortisman nedeniyle firma dönem karında meydana gelen azalma 

                                                 
77 STEPHENS, K.R., BARTUNEK, R.R., What is Economic Value Added: A Practitioners View, Business 
Credit,Nisan 1997, 99:4 s.39 
78 STEWART, B. G., How to Fix Accounting – Measure and Report Economic Profit, Journal of Applied 
Corporate Finance, Vol. 15 No. 3, Spring 2003, s. 63-82  
79 IAS 12 
80 TMS 35 
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yeniden kara eklenir ve bilanço, şerefiyenin birikmiş amortismanı göz önüne 

alınmaksızın birleşme maliyetinin tamamını yansıtacak şekilde yeniden düzenlenir. 

 

Satılan malların maliyetiyle hasılat arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere seçilen stok 

değerleme yöntemi firmanın gelirine etki etmektedir. LIFO değerleme yöntemi 

kullanıldığında gelir tablosunda satılan malların maliyeti satış fiyatına yaklaşmakta, 

böylece vergilendirilecek gelirin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Bilançodaki stok değeri 

ise önceki yıllara ait maliyetleri yansıtmakta ve düşük kalmaktadır. EVA® hesaplanırken 

stoklar cari dönemdeki maliyetleri esas alınarak değerlenir ve çalışma sermayesinin 

gerçek değerinin yansıtılması amaçlanır.81 

 

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre harcama kabul edilen Ar-Ge giderleri, 

EVA® yönteminde gelecekte değer yaratma kapasitesine sahip varlıklar olarak 

tanımlanır; dolayısıyla gelir tablosunda faaliyet karına eklenir, bilançoda ise ilerleyen 

yıllar içerisinde amortismanı yapılır.82 

 

 EVA® hesaplamasında kullanılan bir diğer düzeltme faaliyet kiralaması giderlerine 

ilişkindir. Bu giderler geleneksel muhasebe uygulamalarında kira gideriyle aynı kabul 

edilir ve bilançoda yer almazlar.83 Ancak kiralamaya konu oluşturan iktisadi kıymetin 

üretimde kullanılıyor olması ve kar yaratması EVA® modeline göre sermaye kabul 

edilmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla gelecekteki ödemeler bugünkü değerlerine 

indirgenerek sermayeye dahil edilir, yıllık ödemeler içerisinde örtük olarak bulunan faiz 

yükümlülüğü ise vergiden sonraki net faaliyet karına eklenir. Bu uygulama aynı 

zamanda, özel amaca hizmet eden ve firmanın %50’den fazla sermaye payına sahip 

olduğu teşebbüslerin borç ve faiz yükümlülüğünün mali tablolarda gösterilmesi 

biçimindeki mevcut muhasebe kuralına84 dayandırılmaktadır.85 

 

EVA®’nın işletme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ekonomik karı yansıtabilmesi 

amacıyla, firmanın tekrarlanmayan, arızi nitelikteki faaliyetlerinden doğan kar ve zararın 

da aktifleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle petrol ve doğal gaz sektöründe uygulanan, 

                                                 
81 Ülkemizde LIFO uygulamaları VUK değişen 274. md ile kaldırılmıştır. 
82 SIMONS, Performance Measurement and Control systems for Implementing Strategy, Prentice Hall New 
Jersey 2000, s.176-178 
83 IAS 17 
84 FASB Interpretion 46, Accounting Research Bulletin 51 
85STEWART, B. G., a.g.e. s.63-82 
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firmanın başarısız girişimlerinin bilançoda yer almaması ve dönem giderlerine 

kaydedilmesi yöntemi eleştirilmektedir.86 Söz konusu uygulamanın dayanağı özel 

tükenmeye tabi varlıklara ilişkin muhasebe kuralıdır. Belirli bir maddi varlıkla çok 

yakından ilgili bulunan veya tamamen bu varlık için yapılan, üretim faaliyetinin zaman 

ve yoğunluğuyla sınırlı bir ömre sahip giderler özel tükenmeye tabi varlıklar olarak 

tanımlanır. Arama, hazırlık ve geliştirme giderleri bu tip varlıklara örnek gösterilebilir. 

Arama giderleri aşağıdaki durumlarda aktif olarak kaydedilir: 

• Varlıkla ilgili gelecekteki ekonomik yararlardan işletmenin yararlanması söz 

konusuysa, 

• Bu varlığın işletmeye maliyeti güvenilir bir biçimde ölçülebiliyorsa. 

Dolayısıyla firma gerçekleştirdiği faaliyetin başarısız olması durumunda varlıkla ilgili 

ekonomik yararlardan faydalanmayacağı için özel tükenmeye tabi varlıkları 

aktifleştirmemektedir.87 

 

EVA®’ya etki eden faktörlerden biri firmanın kullandığı amortisman yöntemidir. Faaliyet 

karının istikrarlı bir değer olarak yansıtılması amacıyla mali raporlarda sabit amortisman 

yöntemi uygulanmaktadır. Sabit amortisman yöntemi uygulandığında, sermaye değerinin 

yüksek olması nedeniyle, ilk yıllarda yatırımın karlılık oranı ve EVA’nın düşük değerler 

alacaktır. İlerleyen dönemlerde ise, değerinin giderek olarak azalması varlığın daha fazla 

kar yarattığı gibi yanıltıcı bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle EVA modelinde 

hızlandırılmış amortisman yöntemi önerilmektedir. Bu yöntemde maddi duran varlıklar 

düşük bir oranla başlanıp her yıl artan oranlarda itfa edilmektedir.88 

 

EVA düzeltmelerinin firmaya uygun olanlarının seçilmesinde şu kriterler önerilmektedir: 

 

• Düzeltmenin EVA’da önemli bir değişiklik yaratması, 

• Yöneticilerin kontrol edebileceği kalemleri ilgilendirmesi, 

• Finans departmanı dışındaki çalışanlar tarafından anlaşılabilir olması, 

• Düzeltme için gerekli bilginin ulaşılabilir olması.89 

                                                 
86 YOUNG, S.D., Some Reflections on Accounting Adjustments and Economic Value Added, Journal of 
Financial Statement Analysis , Kış 1999, 4:2, s.112 
87 TMS-8 
88 STEWART, B. G.,a.g.e s.65 
89 STERN et. al., EVA®, An Integrated Fınancial Management System, European Financial 
Management, 1996, 2:2 s.223-245 
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İşletmenin net faaliyet karının nakit akımlarını yansıtacak şekilde düzeltilmesinden ve 

sermayenin, faaliyetlerde kullanılan varlıkların tümünü kapsar hale getirilip ağırlıklı 

ortalama sermaye maliyeti ile çarpılmasından sonra, net faaliyet karı ile sermayenin 

maliyeti arasındaki fark EVA®’ya karşılık gelmektedir. Hedeflenen kaynak bileşimi göz 

önüne alınarak, borç ve öz sermaye maliyetlerinin ağırlıklarıyla çarpılması sonucunda 

firmanın ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine ulaşılır. Borçlanmanın maliyeti firmanın 

faiz yükümlülüğüne eşittir. Öz sermaye maliyeti ise CAPM modeliyle hesaplanmaktadır.  

 

EVA® modeline getirilen eleştirilerden biri, modelde önerilen düzeltmelerin uygulamada 

sınırlı bir etkiye sahip olduğudur. Örneğin; şerefiyenin her yıl amortisman yoluyla net 

kardan ve sermayeden indirilmesi durumunda sermayede ve net karda yıllar içinde 

meydana gelen toplam azalmanın net bugünkü değeri, şerefiye doğrudan sermayeye 

eklendiğinde EVA®’da yıllar içinde meydana gelecek azalmanın net bugünkü değeriyle 

aynıdır. Bu durum, firmaların şerefiyeyi yıllar içerisinde amortisman yoluyla sermayeden 

indirerek düşük bir sermaye maliyeti göstermelerinin söz konusu olmadığını ifade eder. 

Düzeltme yapılmadan hesaplanan EVA® ile düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanan 

EVA® aynıdır. Bir diğer örnek, amortisman yönteminin düzeltilmesiyle ilgilidir. Yeni 

edinilen varlıkların aldığı düşük EVA® ve ROE değerleri, önceki yıllarda edinilen 

varlıkların artan karlılık ve katma değeri tarafından karşılanacaktır. Yeni sektörler ve 

hızlı büyüme hedefleyen firmalar dışında, seçilen amortisman yönteminin EVA®’ da 

önemli bir sapma yaratmayacağı görülmektedir. 90 

 

EVA®’nın genel anlamda eleştirildiği diğer yönleri ise tek bir noktaya (sermaye 

maliyetine) odaklanması nedeniyle yöneticilere sınırlı bir alan tanıması, yöneticilerin 

riskli projeleri yüksek getiri nedeniyle kabul etmesini teşvik etmesi, çok sayıda düzeltme 

arasından uygun olanlarının seçilmesinin karmaşık bir süreç oluşu, kısa dönemli bir ölçüt 

olması ve nakit akımlarını değil muhasebe verilerini temel almasıdır.91 

 

   

                                                 
90 YOUNG, S.D.,, a.g.e 
91 KEYS, D.E., AZAMHUZJAEV, M.,MACKEY,J., Economic Value Added®:A Critical Analysis, 
Journal of Corporate Accounting and Finance, Ocak/Şubat 2001, s.69 
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I.3.4. YATIRIMI� �AKİT AKIM KARLILIK ORA�I 

 

Yatırımın Nakit Akım Kârlılığı-CFROI bir şirket değerleme yöntemi olarak HOLT Value 

Associates firması tarafından geliştirilmiştir.92 Nakit akımı kavramına dayanan bu analiz 

yönteminin temel amacı, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin ekonomik 

değerlerini mümkün olan en doğru biçimde saptamak isteyen portföy yöneticilerine; 

finansal tablolardaki tarihi muhasebe verilerini gerçek piyasa değerine çevirebilecekleri 

bir ölçüt oluşturmaktır. Firmanın mevcut ve gelecekteki nakit akımları, firma yaşam 

süresi göz önüne alınarak özel bir iskonto oranıyla net bugünkü değerlerine 

indirgenmektedir. CFROI analizindeki en önemli adım söz konusu indirgeme (iskonto) 

oranının tespit edilmesidir. Holt modeli şirketin finansal verilerini tutarlı ve ekonomik 

olarak anlamlı bir proje nakit akımına çevirip, piyasada genel kabul görmüş bir sermaye 

maliyeti oranı ile indirgeyerek, şirketin kapitalizasyonun görece piyasa değerinin 

hesaplanmasını mümkün kılar. 

  

İşletmenin indirgenmiş nakit akışlarını CFROI analizine uygulayabilmek için iki temel 

adım vardır. İlk olarak analizcinin, mümkün olan en gerçekçi biçimde söz konusu 

projenin ya da firmanın (finansal varlığın)  nakit akışlarını tahmin etmesi gerekir. İkinci 

aşamada ise söz konusu nakit akımlarını indirgemek için uygun bir iskonto oranı 

bulunmalıdır. Söz konusu indirgeme oranı; risksiz faiz oranını, piyasa risk primini ve 

gerçek borç maliyetini(vergi sonrası borç maliyetini) içeren bir oran olmalıdır.   CFROI 

modelinde ele alınan projenin, duran varlığın ya da finansal varlığın faydalı ömrü 

boyunca sağlayacağı toplam nakit girişlerinin isabetle tahmin edilebilmesi için, 

enflasyondan arındırılmış bir iç verim oranına gerek vardır. Böyle bir iç verim oranı, 

muhasebe verilerinin tarihi değerleri yansıtması nedeniyle varlığın yatırım değeri ile 

sağladığı nakit akışları arasında uyumsuzluğu giderebilir.  CFROI hesaplamalarında; 

işletmenin varlıklarının değerini, bu varlıkların yeniden satın alınabilme değerini ve 

stoklarının değerini olumsuz etkileyerek bozan enflasyonun etkileri göz önüne alınarak 

düzeltme yapılabilir.   

 

Çok uzun vadeler söz konusu olduğunda gelecekteki yatırımların karlılık oranları, 

sermaye maliyeti ile (yatırımcının beklenen getiri oranı ile) indirgenerek tahmin edilir. 

                                                 
92 GÜRBÜZ, O., ERGİNCAN, Y., a.g.e., s.320; HELFERT, E.A., a.g.e.408 
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Modelde üzerinde durulan ikinci önemli husus varlıkların piyasa değerinin mümkün olan 

en doğru biçimde tahmin edilmesidir. Söz konusu değer yatırımcılara şirketin gelecekteki 

yatırımlarını değerlendirebilmeleri için sağlıklı bir ölçüt oluşturacaktır.  Firmanın mevcut 

varlıkları sermayenin defter değerinden tamamen bağımsız olarak değerlenir. Gelecekteki 

yatırımların değerlemesinde ise yaşam döngüsü yaklaşımı kullanılır.93 Şirketin geçmiş 

yıllardaki büyüme oranlarının ortalama değeri, sürdürülebilir büyüme oranı ile 

karşılaştırılır. Sermaye yapısı ve kar dağıtım oranı sabit tutularak, normalleştirilmiş bir 

sürdürülebilir büyüme oranı hesaplanır. Bu oran yeni yatırımlara yöneltilen kaynaklardan 

beklenen, geçmiş dönem CFROI’lerinin ortalama düzeyi ile tutarlı olmalıdır. Hesaplanan 

CFROI’lerin şirketin performansının incelendiği zaman diliminde mutlaka sermaye 

maliyetinin üstünde olması gerekir. 

 

I.3.4.1. 
AKİT KATMA DEĞER 

 

Nakit katma değer; sermaye maliyetini indirgeme oranı olarak kullanıp, söz konusu olan 

herhangi bir yatırımı amortize etmek için gereken yıllık nakit akışı ile gerçekleşen nakit 

akışı arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark bir bugünkü değer değişkeni olarak 

kullanılır.  

 

II. KURUMSAL KAR�E YÖ�TEMİ 

 

20. yüzyıl sonlarındaki ekonomik gelişmelerle beraber şirketlerin en önemli 

varlıklarından biri bilgi haline gelmiştir. Yeni ekonomik sistemde artık yalnızca 

şirketlerin mali tablolarında yer alan somut varlıklarına bakılarak performans tespiti 

yapmak imkansızdır. 

 

Mali tablolara dayalı performans ölçümünün eksikleri bilinmesine rağmen, finansal 

olmayan göstergelerin performans ölçümüne sistematik olarak dahil edilmesi ancak 

1990’larda gerçekleşmiştir. Bu durum şu nedenlere bağlanmaktadır:94 

 
                                                 
93 MADDEN, B.J., The CFROI Valuaion Model, Journal of Investing, Bahar 1998, 7:1, s. 31-44 
94 NEELY, Andy, The Performance Measurement Revolution: Why Now and What Next?, International 
Journal of Operatios & Production Management, 1999, 19:2, s.205-228 
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1. Üretimin doğasındaki değişme: Üretimde otomasyona bağlı olarak işçiliğin 

giderek azalması geleneksel maliyet muhasebesinin üretim faaliyetlerini 

açıklamakta yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Öte yandan otomasyon, 

nitelikli emeğin üretimdeki oranını ve önemini artırmış, firmaların insan 

sermayesini etkili biçimde yönetmesi temel bir gereksinim halini almıştır.  

 

2. Artan rekabet: Firmalar zorlayıcı rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için 

yalnızca maliyet unsurunu denetim almakla kalmayıp hizmet kalitesi, esneklik, 

yenilik ve çabuk tepki verebilme gibi alanlarda rakiplerinden farklılaşmak 

zorundadırlar. 

 

3. Yenilikçi yaklaşımlar: Rekabetteki değişimin bir sonucu olarak firmalar; toplam 

kalite yönetimi, yalın üretim, tam zamanında üretim, kıyaslama (benchmarking) 

gibi kavramlarla tanışmış; geleneksel üretimden modern süreç yönetimine geçişle 

beraber faaliyetlerini yeniden tanımlamaya başlamışlardır. Bu uygulamaların 

ortak özelliği performans ölçümüne finansal olmayan ölçütleri dahil etmeleridir.  

 

4. Ulusal ve uluslararası ödüller: Kalite, liderlik, süreç geliştirme gibi konularda 

çeşitli kriterler üzerinden firma performansını değerlendiren ödüllerin varlığı ve 

saygınlığı firmaların faaliyetlerini bu kriterler üzerinden değerlendirmesini gerekli 

kılmıştır. 

 

5. Yasal düzenlemeler ve müşteri beklentilerinde değişme: Firma sorumluluğunun 

yalnızca hissedarları değil firma faaliyetleriyle ilişkili bulunan tüm çıkar 

gruplarını kapsayacak biçimde yeniden tanımlanması beraberinde yeni 

düzenleyici kurumlar ve yaptırımlar getirmiştir. Faaliyetlerin gittikçe 

karmaşıklaşan yasal düzenlemeler tarafından denetlenmesi ve müşteri 

beklentilerinde buna koşut olarak gerçekleşen değişim sonucunda firmalar belirli 

standartlara uyma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu standartlara 

uygunluğun denetlenmesi, performans ölçüm ve değerlendirme sistemlerinin 

gözden geçirilmesini gerektirmektedir.  

 

6. Bilişim teknolojisinin etkisi: Bilgiye ulaşma ve bilgi işleme yöntemlerinde 20. 

yüzyıl sonlarında meydana gelen gelişmeler veri analizini kolaylaştırarak 
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firmalara performans ölçme ve değerlendirmede yeni olanaklar sunmuştur. 

Rekabetçi avantajlar elde etmek isteyen firmalar teknolojinin değişim hızına 

uygun dinamik bir yapıda sürekli kendini yenilemek durumundadır.  

 

1992 yılında Kaplan ve Norton tarafından geliştirilen Kurumsal Karne (Balanced 

Scorecard) yöntemi, teknoloji ve rekabette görülen değişimin bir yansımasıdır. 

 

Finansal ölçütler kısa dönemli performansa ilişkin tarihi veriler sunmaktadır. Kurumsal 

karne çerçevesinde bu veriler gecikmeli göstergeler olarak tanımlanır. Gecikmeli 

göstergeler alınan kararların etkinliğinin gerçekleşen performansa bakılarak 

değerlendirilmesine dayanır. Gelecekteki performansın tahmin edilmesine ve 

artırılmasına yönelik göstergeler ise öncü göstereler olarak adlandırılır. Öncü göstergeler 

performansın belirleyicileridirler. Kurumsal karne, öncü göstergeleri de dikkate alarak 

yöneticilere ileriye dönük bir bakış açısı sunar. Tipik yönetici bilgilendirme 

sistemlerinden farklı olarak, ölçümler ve strateji arasındaki etkileşimin yansıtılması 

amaçlanır. Bu sayede yöneticiler şirket stratejisinin ne derece eyleme 

dönüştürülebildiğini anlama imkanı bulurlar. Şirket hedeflerine ulaşmada seçilen her bir 

ara hedefin zincirleme olarak sonuca etki ettiği kurumsal karne çerçevesi, işletme 

bünyesinde ayrı faaliyetler arasında nedensellik ilişkisinin kurulmasını sağlar.95 

Kurumsal karne öncesinde finansal olmayan göstergelerin ele alınışı, birbiriyle bağlantılı 

göstergelerden oluşan kapsamlı bir sistem oluşturmak yerine, göstergelerin yöneticilere 

sunulmak üzere listelenmesi biçimindedir.96 

 

Kurumsal karne firmaların performanslarını hem finansal hem de operasyonel göstergeler 

üzerinden değerlendirmelerine olanak tanır. Böylece belirli bir alandaki gelişmenin diğer 

alanlarda gerilemeye neden olmasının önüne geçilir. Performans değerlendirme ve 

stratejik yönetim fonksiyonları kurumsal karnede bir araya gelmektedir. 

 

 

 

                                                 
95 ROLPH, Paul, The Balanced Scorecard: Get Smart and Get Control, Chief Executive, Temmuz/Ağustos 
1999, 146, s.52 
96 KAPLAN, R.S., NORTON, Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement 
to Strategic Management: Part I., Accounting Horizons; Mart 2001, 15: 1, s.87 
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II.1. ŞİRKET STRATEJİSİ ve KURUMSAL KAR�E 

 

Kurumsal karne yönteminde şirket stratejisi dört ana perspektif üzerine inşa edilir. Bunlar 

finansal perspektif, müşteri perspektifi, içsel süreçler perspektifi, öğrenme ve büyüme 

perspektifidir. Kurumsal karne perspektifleri şirketin vizyonu ve stratejisini 

gerçekleştirmek üzere bütünleşik olarak ele alınmalıdır. 

 

Kurumsal karne şu sorulara cevap vermeyi amaçlar: 

 

• Hissedarların firmaya bakış açısı nedir? (Finansal Perspektif) 

• Müşterilerin firmaya bakış açısı nedir? (Müşteri Perspektifi) 

• Firmanın iyileştirmesi gereken alanlar nelerdir? (İçsel Süreçler Perspektifi) 

• Firmanın gelişme ve değer yaratma olanakları nelerdir? (Öğrenme ve Büyüme 

Perspektifi) 

 

II.1.1. STRATEJİ HARİTASI ve KURUMSAL KAR�E PERSPEKTİFLERİ 

 

Kurumsal karne yöntemindeki ilk aşama, şirketin vizyon ve misyonunun bir strateji 

haritasına yansıtılmasıdır. Strateji haritası, performansa ilişkin hedefleri ana hatlarıyla 

belirler. Stratejik hedefler kurumsal karne perspektiflerine göre sınıflandırılarak strateji 

haritasına yerleştirilir.  Büyüme, karlılık ve risk yönetimine ilişkin hedefler finansal 

perspektifte bir araya getirilir. Firmanın değer yaratma ve farklılaşma stratejileri müşteri 

perspektifinde toplanır. Müşteri ve hissedar tatmini yaratmada öncelikli süreçler ve bu 

süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin hedefler içsel süreçler perspektifinde gösterilir. 

Değişim, yenilik ve büyümeyi destekleyen bir örgüt iklimi yaratılmasına ilişkin 

öncelikler ise öğrenme ve büyüme perspektifinde belirlenir.  

 

Strateji haritası, 

  

• Hissedar değerini artırma amacıyla büyüme ve üretkenlikle ilgili hedefleri, 

• Büyümeyi sağlayacak müşterilerin firmayla daha fazla iş yapması için sunulması 

hedeflenen değerleri, 
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• Firmanın amaçladığı değeri yaratmak için ürün, hizmet ve süreçlerde 

gerçekleştirmeyi planladığı yenilik ve mükemmelleştirme hedeflerini,  

• Büyümeyi sağlayacak ve koruyacak insan sermayesine yatırım yapmaya ilişkin 

hedefleri yansıtır. 

 

Strateji haritası şirketin ana hedefine nasıl ulaşacağını gösteren bir plan olarak yukarıdan 

aşağı doğru biçimlendirilir. Firmanın misyonundan yola çıkarak stratejik vizyonu 

oluşturulur ve buna ulaşmak için, en tepede nihai hedef olmak üzere gerçekleştirilmesi 

gereken performans hedefleri haritaya yerleştirilir. 97 

 

Strateji haritasının oluşturulmasının ardından hedeflere ilişkin spesifik ölçütler geliştirilir. 

Karne ölçütleri tüm şirket birimlerini ve örgüt katmanlarını kapsayacak ve birbiriyle 

ilişkilendirecek şekilde belirlenmelidir. Böylece farklı düzeylerdeki çalışanlar ve faaliyet 

birimleri arasında ortak bir dil oluşturulması ve tüm çalışanların stratejik hedeflere 

uyumluluğunun ölçülebilmesi mümkün hale gelecektir.98 

 

II.1.1.1. Fİ
A
SAL PERSPEKTİF 

 

Finansal ölçütler şirket stratejisinin ekonomik sonuçlarını açıkladıklarından kurumsal 

karne yaklaşımında korunur. Kar amacı güden şirketlerin öncelikli amacı hissedar 

değerini artırmaktır. Dolayısıyla firma stratejisinin başarısı hissedar beklentilerinin 

karşılanmasına bağlıdır. Faaliyetlerin etkinliği nihai olarak finansal ölçütler ile 

değerlendirilecektir. Bu nedenle kurumsal karne çerçevesinin en üst aşaması finansal 

perspektiftir. Strateji biçimlendirilirken diğer tüm boyutlardaki stratejik hedefler ve 

performans ölçütleri finansal sonuçlarda yarattıkları iyileşmeye göre belirlenecektir. 

Yaratılan ekonomik değerin artırılmasına ilişkin temel yaklaşımlar hasılatın artırılması ve 

üretkenliğin artırılması biçimindedir. Hasılatın artırılmasına yönelik bir strateji yeni 

pazarlarda, yeni ürün ve müşterileriler üzerinden izlenebileceği gibi mevcut pazarlarda 

satışların artırılması yoluyla da uygulanabilir.  Üretkenliği artırma stratejisi, maliyetleri 

düşürerek ya da çalışma sermayesi ve maddi duran varlıkları sermayenin daha verimli 

                                                 
97 KAPLAN, R.S., NORTON, a.g.e., Mart 2001, 15: 1, s.90 
98 BREWER, Peter, Putting Strategy into the Balanced Scorecard, Strategic Finance, Ocak 2002, 83:7 s.44 
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kullanılmasını sağlayacak şekilde azaltarak gerçekleştirilebilir.99 Firmalar benimsedikleri 

stratejiye bağlı olarak finansal analizin öngördüğü performans ölçütlerinden açıklayıcı 

değeri en yüksek olanları belirleyip seçerler.  

 

II.1.1.2. MÜŞTERİ PERSPEKTİFİ 

 

Kurumsal karnenin müşteri boyutunda yöneticiler, müşteriye sunulmak istenen değeri ve 

izlenecek stratejiyi belirler. Firmaların uyguladığı stratejiler; ürün liderliği, faaliyetlerin 

mükemmelleştirilmesi ve müşteri yakınlığı biçiminde üç ana başlıkta toplanmaktadır. 

Faaliyet mükemmelliği stratejisi benimseyen bir firma rekabetçi avantajlar elde etmek 

için düşük ürün çeşitliliği, uygun fiyatlar, maliyetlerin en aza indirilmesi, sıfır hata gibi 

konulara odaklanır. Ürün liderliği stratejisi izleyen firmalar müşterilere sürekli yenilenen 

ve üstün nitelikleriyle benzerlerinden ayrılan ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar. Müşteri 

yakınlığı stratejisi firmanın satış öncesi ve sonrasında müşterilere sunduğu hizmet ve 

müşterilerle kurulan iletişimi kapsar.100 

 

Firma stratejisi belirlendikten sonra hedeflenen pazar bölümü ve müşteri kitlesi tespit 

edilerek, işletme birimlerinin hedeflenen pazarda müşteri tatmini ve sadakati yaratma 

kapasitesini değerlendirmeye yönelik ölçütler tanımlanır. Faaliyet sonuçlarına ilişkin 

temel ölçütler; müşteri karlılığı, müşteri tatmini, müşteri devamlılığı, müşteri kazanma, 

müşteri hesaplarının hacmi ve pazar payıdır.  

 

Müşteri karlılığı ölçütü, firmanın satılan mal ve hizmetlerden elde ettiği karın her bir 

müşteri veya müşteri grubuna göre ayrıştırılmasıyla elde edilir. Bu ölçüt firmanın müşteri 

tatmini ve sadakati yaratmaya yönelik faaliyetlerinin başarısını değerlendirmeye olanak 

verir. Firma karlı olmayan müşterileri tespit edip hedef kitlesini veya stratejisini yeniden 

belirleyebilecektir. 

 

Müşteri tatmini, müşterilerden ve satış noktalarından elde edilecek geri bildirimle ölçülür. 

Müşteri geri bildiriminin elde edilmesinde geleneksel pazar araştırma tekniklerinin yanı 

sıra şikayet mektuplarından ve müşteri temsilcilerine iletilen bilgilerden yararlanılabilir. 

                                                 
99 KAPLAN, R.S., NORTON, a.g.e., Mart 2001, 15: 1, s.91 
100 NIVEN, Paul, Balanced Scorecard Step By Step, John Wiley&Sons Inc. New York 2002, s. 120.123 
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Ayrıca kurumsal müşteriler gönüllü olarak firmalara belli aralıklarla geri bildirim 

sağlayabilirler.  

 

Müşteri devamlılığı, müşterilerin ne kadar süreyle satılan ürün veya hizmetlerden 

yararlanmaya devam ettiklerine ilişkin bir ölçüttür. Tüm müşterilerini tespit edebilen 

firmalar müşteri devamlılığını doğrudan ölçme imkanına sahiptir. Müşteri devamlılığı 

anketler yoluyla da ölçülebilir. Ayrıca yeni müşterilerin mevcut müşterilere oranı 

üzerinden müşteri sadakatinin ölçülmesi mümkündür. 

 

Müşteri kazanma ölçütü, firmanın yeni müşterilerinin sayısı ya da yeni müşterilere 

yapılan toplam satışlar üzerinden belirlenebilir. Yeni müşteriler elde etmek için yapılan 

reklam ve kampanya harcamalarının kazanılan müşteri sayısına bölünmesiyle müşteri 

başına harcama tutarı hesaplanabileceği gibi, harcamaların yeni müşterilerden elde edilen 

gelire oranlanmasıyla her birim harcamanın firmaya getirisi ölçülebilir. 

  

Müşteri hesaplarının hacmi her bir müşterinin satın aldığı ürün ve hizmet miktarı veya 

firma aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemlerin büyüklüğü üzerinden hesaplanır. 

Müşterilerin hesap büyüklüğündeki artış firmanın pazar payı ve karlılığını olumlu yönde 

etkileyecektir. Her bir müşteri için hesaplanan satış hacminin tüm müşteriler tarafından 

satın alınan toplam ürün ve hizmetlere oranlanmasıyla müşterilerin hesap payı bilgisine 

ulaşılır. Hesap payı, firmanın pazar payını ve karını artırmak için öncelikle odaklanması 

gereken müşterilerin tespit edilmesinde önem taşımaktadır. 

 

Pazar payı, firmanın rakiplerine oranla satış hacmini gösterir. Özellikle firmanın 

hedeflenen pazar bölümündeki payı hesaplanmalıdır. Firma diğer pazar bölümlerinde 

mevcut müşterilerini koruyarak satış hedeflerini gerçekleştirebilir ancak hedef pazar 

bölümünde satışlarını artırmayı başaramamış olabilir. Hedef pazar bölümünde pazara 

nüfuz etme oranı firmanın stratejik hedeflerine ulaşma derecesi hakkında bilgi verir. 101 

 

Faaliyet sonuçlarına ilişkin bu göstergeler, yaratılan değeri ölçmekle beraber, geçmişteki 

kararları yansıttıklarından tanım gereği gecikmeli göstergelerdir. Bu göstergelerdeki 

değişmenin nedenlerini açıklayabilmek için, her birini etkileyen öncü göstergelerin neler 

                                                 
101 KAPLAN R.S, NORTON, D.P, Linking the Balanced Scorecard to Strategy, California Management 
Review, Sonbahar 1996, 39:1 s.53-79 s.60 
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olduğu tespit edilmelidir. Firmalar, müşterilerine sunmayı hedefledikleri değerden yola 

çıkarak öncü göstergeleri belirleyebilirler.102 Firmaların yaratmayı hedeflediği müşteri 

değeri üç temel kategoride incelenir. Bunlar, ürün ve hizmet nitelikleri, marka imajı ve 

müşteri ilişkileridir. 

 

Müşteri değeri yaratmada ürün ve hizmet niteliğine odaklanan firmalar için temel öncü 

göstergeler fiyat, kalite ve zamanlamadır. Örneğin faaliyet mükemmelliği stratejisi 

izleyen bir firma için ürün ve hizmetlerin kalitesi ve rakiplere oranla fiyatı, üretimde ve 

teslimatta zamanlama önem taşımaktadır. Ürün liderliği stratejisi izleyen firmalar 

müşterilere benzersiz ürünler sunmaya odaklanabilir veya hedeflenen pazarda rekabete 

konu olan belirli ürün özellikleri üzerinden değer yaratabilirler. Örneğin teknolojik 

ürünlerde; gelişmiş fonksiyonlar, ürünün fiziksel boyutları, dayanıklılığı, bilgi işleme hızı 

gibi özellikler önem kazanmaktadır. Firmalar, seçilen bu öncü göstergeler için diğer 

ürünlerle kıyaslamaya dayanan performans ölçütleri belirler. 

 

Marka imajı aracılığıyla değer yaratmayı amaçlayan bir firma için öncü gösterge 

müşterilerin ürüne ilişkin algısıdır. Firma, sunduğu ürün ve hizmetleri benzerlerinden 

farklılaştırmak için pazarlama faaliyetlerine önem verecektir. Değer yaratma sürecinde, 

firmanın saygınlığı, sunulan ürün ve hizmetlerin üstünlüğü ve tüketiciye ayrıcalık 

sağlayacağı gibi özellikler vurgulanır. Ürünün somut özelliklerinin üzerinde bir değer 

yaratılması amaçlanmaktadır. Marka imajı yaratmadaki başarı, aynı somut özelliklere 

sahip diğer ürünlere oranla müşteri talebine ve fiyata bakılarak ölçülür. Marka gücü ve 

marka farkındalığı pazar araştırmaları yoluyla da tespit edilebilir. 103 

 

Değer teklifinin müşteri ilişkileri boyutu, müşteriler hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma, 

müşterileri bilgilendirme, müşterilerin istek ve şikayetlerine çabuk tepki verme, 

müşteriler tarafından kolay erişilebilme, müşteri güveni yaratma gibi öncü göstergeleri 

kapsar. Müşteri ilişkileri uzun dönemli olarak ele alınır ve satış gerçekleştikten sonra 

verilen hizmetler önem kazanır.104 

 

                                                 
102 NIVEN, Paul, a.g.e s.121 
103 SIMONS, Robert, a.g.e., s.189 
104NIVEN, Paul, a.g.e , s.122 
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Şekil 6: Müşteri Perspektifi Ölçütleri 

 

 

II.1.1.3. İÇSEL SÜREÇLER PERSPEKTİFİ 

 

Finansal hedefler ve müşteri hedefleri seçilip bunlara uygun ölçütler belirlendikten sonra, 

firmanın mükemmelleştirmesi gereken içsel süreçlerin neler olduğu saptanır. İçsel 

süreçler, hissedarların finansal performansa ilişkin beklentilerinin karşılanmasını ve 

hedeflenen pazar bölümünde müşterilere sunulacak değerin yaratılmasını sağlayacak 

şirket içi yöntemlerdir. Kurumsal karne ölçütlerinin belirlenmesinde müşteri tatmini ve 

finansal performans üzerinde en fazla etkiye sahip içsel süreçler üzerinde durulmalıdır. 

Müşteriye sunulacak değerin yaratılmasını ve finansal hedeflere ulaşılmasını sağlayan üç 

temel süreç tanımlanmaktadır. Bunlar; yenileme, operasyonlar ve satış sonrası hizmet 

süreçleridir. 
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Şekil 7: Değer Yaratma Süreci 

 
Kaynak: KAPLAN R.S, NORTON, D.P, Balanced Scorecard: Kirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek, Sistem Yayıncılık 

İstanbul 1999 çeviren: Serra Egeli, s.121 

 

Geleneksel performans ölçümü, var olan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin izlenmesi 

ve geliştirilmesine ağırlık vermektedir. Bu yaklaşım değer yaratmada kısa dönem 

odaklılık olarak tanımlanmaktadır. Bazı firmaların uzun vadede değer yaratması tümüyle 

müşterilerin artan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni ürün ve hizmetler 

geliştirmesine bağlıdır. Bu durumda uzun dönem odaklı yenileme süreci gelecekteki 

performansın belirleyicisi olacaktır.105 

 

Yenileme süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada pazarın tanımlanması ve 

mevcut ya da potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi yer alır. İkinci aşamada 

müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler sunmak üzere araştırma ve geliştirme 

çalışmaları yapılır. Yenileme sürecinin iyileştirilmesine yönelik hedefler özellikle 

girdilerin daha verimli kullanılması ve harcanan sürenin kısaltılması üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılan girdilerin çıktıyla 

doğrudan ilişkilendirilmesinde birtakım güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bu faaliyetlerin 

uzun zamana yayılması ve belirsizlik unsuru barındırması, kullanılan kaynaklar ile elde 

edilen sonuçlar arasında zayıf bir ilişki doğurmaktadır. Firmanın Ar-Ge faaliyetlerini 

değerlendirmede, yeni ürünlerin satış yüzdesi, Ar-Ge faaliyetlerine yapılan harcamanın 

işletme karına oranı, ya da belirli bir zaman aralığında üretilen yeni ürün miktarı gibi 

ölçütler kullanılabilir. Ar-Ge faaliyetleri çok uzun bir zamana yayılan firmalarda bu 

ölçütler muhasebe dönemi yerine 5 yıl gibi daha geniş aralıklar kullanılarak 

hesaplanabilir. Kimi firmalar; yeni ürünlerin Ar-Ge faaliyetlerinde yapılan yatırımı 

                                                 
105 KAPLAN R.S, NORTON, D.P, a.g.e, Sonbahar 1996, 39:1, s.63 
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karşılayacak düzeyde kara geçmelerinin ne kadar zaman aldığı, tasarım sürecini bir 

defada hatasız olarak tamamlayan ürün sayısı gibi ölçütler kullanmaktadır.106 

 

Operasyonlar süreci ürün ve hizmetlerin üretimi ve müşterilere ulaştırılması 

aşamalarından oluşur. Geleneksel yaklaşımda operasyonlar süreci; karlılık, verimlilik ve 

maliyet ölçütleri tarafından takip ve kontrol edilir. Kaynakların etkin kullanımı ve 

maliyetlerin düşürülmesi esas alınır. Zaman içerisinde firmaların pazar paylarını daha 

yüksek kalitede ve daha kısa zamanda düşük maliyetlerle üretim yapabilen firmalar 

lehine kaybetmeye başlamaları üzerine, süreç yönetiminde yalnızca finansal ölçütlerin 

kullanılması yaklaşımı terkedilmiştir. Japon firmalarının 1950’ler ve 60’larda kullanmaya 

başladığı Toplam Kalite Yönetimi ve Tam Zamanında Üretim yaklaşımları 1980’lerde 

batı ülkeleri tarafından benimsenmeye başlamış ve üretimde kalite, esneklik ve hız 

kavramları öne çıkmıştır. 

 

Operasyonlar sürecine ilişkin temel performans göstergeleri kalite, çevrim zamanı ve 

maliyetlerden oluşmaktadır.107 Süreç kalitesini değerlendirmeye yönelik göstergeler; hata 

oranı, verim (süreç sonunda elde edilen kaliteli çıktının girdiye oranı), fireler, iadeler, 

yeniden işleme gerektiren ürün oranı gibi ölçütleri kapsar. Üretim sürecini bir seferde 

hatasız olarak tamamlayan ürün oranının belirlenmesi ve artırılması firmanın emek ve 

sermayeyi daha verimli kullanmasını sağlayacaktır.108  

 

Üretimde zaman faktörüyle ilgili göstergeler pazara ulaşma süresi, müşteri ihtiyaçlarına 

tepki süresi, zamanında teslimat ölçütleridir. Zaman bazlı performans ölçümü aynı 

zamanda kalite ve maliyet ölçütleriyle etkileşim içindedir. Örneğin fire ve yeniden işleme 

oranları düşürülerek üretimde geçen zamanın azaltılması; maliyetleri düşürecek, değer 

yaratmayan süreçlerin elenmesiyle kaliteyi artıracaktır.109 Tam Zamanında Üretim ve 

Toplam Kalite Yönetimi sistemleri kaliteyi artırma, maliyetleri ve çevrim sürelerini 

azaltma amaçları için bütünleşik olarak kullanılabilir. 

 

                                                 
106 KAPLAN R.S, NORTON, D.P,Balanced Scorecard: Şirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek, Sistem 
Yayıncılık İstanbul 1999 çeviren: Serra Egeli, s.125 
107 GHALAYINI, A.M., NOBLE,J., The Changing Basis of Performance Measurement, International 
Journal of Operations & Production Management, 1996, 16:8, s.63-80 
108 BLAKESLEE, J.A, Implementing the Six Sigma Solution, Quality Progress, Temmuz 1999, 32:7, s. 77 
109 GHALAYINI, A.M., NOBLE,J., a.g.e. s.63-68 
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Operasyonlar sürecine ilişkin maliyet ölçütleri kullanılan girdilerin maliyetlerini kapsar.  

Yeni üretim sistemlerinin kullanılmaya başlanmasıyla, kalite maliyeti de üretim 

maliyetleri arasında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Kalite maliyeti kavramı; kalitesiz 

üretimi engelleme, tespit etme ve düzeltme maliyetlerini kapsamaktadır. 110 

 

Değer yaratma sürecinin üçüncü aşaması olan satış sonrası hizmetlerin 

değerlendirilmesinde firmalar; operasyonlar sürecine ilişkin kalite, maliyet ve zaman 

ölçütlerini kullanabilirler. Bu bağlamda müşteri şikayetlerine cevap verme ve sorun 

giderme süresi, kullanılan kaynakların maliyeti, ilk seferde giderilen problemler ve 

tekrarlanan şikayetlerin sayısı gibi ölçütler belirlenebilir. 

 

II.1.1.4. ÖĞRE
ME VE BÜYÜME PERSPEKTİFİ 

 

Öğrenme ve büyüme perspektifi firma stratejisinin alt yapısını oluşturmaktadır. Bu 

aşamada firmalar; stratejinin gerçekleştirilmesini sağlayacak olan çalışanların kapasite ve 

becerilerini, kullanılan bilgi işleme teknolojisini ve örgüt ortamını belirler. Böylece insan 

kaynakları, sistemler ve örgütsel prosedürlerin; firmanın kritik içsel süreçleriyle ve 

sunmayı hedeflediği değere bağlı stratejik ihtiyaçlarıyla uyumlu hale gelmesi sağlanır.111  

Gerekli motivasyon, bilgi, beceri ve teknolojik donanıma sahip çalışanların sürekli 

gelişmeyi destekleyen bir örgüt ikliminde faaliyet göstermesi; içsel süreçleri iyileştirme, 

müşteri beklentilerini karşılama ve finansal getiri elde etmenin anahtarıdır. Öğrenme ve 

büyüme perspektifinin strateji haritasının en alt seviyesinde yer almasının nedeni de diğer 

perspektiflerdeki hedeflere ulaşmayı sağlayan temeli oluşturmasıdır. Öğrenme ve 

büyüme, elde edilen sonuçların iyileştirilmesinin yanında uzun dönemde başarının 

sürdürülmesini de sağlamaktadır. Gerekli alt yapının oluşturulması firmaya değişen 

koşullara uyum göstermede esneklik kazandıracaktır.112 

 

Çalışanlarla ilgili sonuç göstergeleri; çalışanların verimliliği, tatmini ve kalıcılığına 

ilişkin ölçütlerden oluşur. Çalışanların verimliliğine ilişkin temel ölçüt çalışan başına 

firma hasılatıdır. Ancak bu ölçüt firmanın katlandığı maliyetleri yansıtmamaktadır. Diğer 

                                                 
110 GUPTA, M, CAMPBELL, V.S., The Cost of Quality, Production and Inventory Management 
Journal, 1995 36:3 s.43 
111 KAPLAN, R.S., NORTON, a.g.e., Mart 2001, 15: 1 
112 NIVEN, Paul, a.g.e, s.137-140 
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yandan firma; çalışan sayısını azaltarak, dış kaynaklardan yararlanma yolunu seçerek 

veya karlı olmayan yatırımlarla hasılatı artırarak bu oranı yükseltebilir. Çalışan başına 

yaratılan katma değerin hesaplanması verimlilik ölçümünde söz konusu sapmaları 

engelleyecek bir yöntemdir. Katma değer hesaplanırken; firmanın katlandığı maliyetlere, 

çalışanların ücretlerinin yanı sıra dış kaynaklardan yararlanma maliyetleri de 

eklenecektir. 

 

Çalışanların kalıcılığı, firmanın uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Özellikle ileri düzeyde bilgi ve beceri gerektirmeyen faaliyetlerde 

otomasyona geçilmesi, firmanın nitelikli insan sermayesinde yoğunlaşmasına neden olur. 

Dolayısıyla çalışanların kaybı, entelektüel sermayenin azalması anlamına gelecektir. Bu 

gösterge, çalışanların tatmini ve firmaya bağlılığıyla yakından ilgilidir; çalışma koşulları 

ve örgüt iklimi hakkında bilgi verir. Kalıcılık; firmanın eski çalışanlarının yeni 

çalışanlara oranı, çalışanların ortalama hizmet süresi gibi ölçütler üzerinden 

değerlendirilebilir. Özellikle firmanın kilit konumlarında yer alan çalışanların sürekliliği 

önem kazanmaktadır. Çeşitli iş kollarına göre çalışanların süreklilik derecesi farklılık 

gösterecektir. Bu ölçüt değerlendirilirken sektörel faktörler dikkate alınmalıdır.  

 

Çalışanların tatmini; müşteri değeri yaratma ve içsel süreçleri iyileştirmede gereken itici 

gücü sağlar.  Çalışanların tatmin düzeylerinde artış, verimlilik ve kalıcılıklarında artışa 

yol açacaktır. Özellikle müşterilerle doğrudan etkileşim içinde bulunan çalışanların 

tatmin düzeyleri ürün ve hizmet sunumu üzerinde doğrudan etkilidir. Tatmin düzeyleri, 

firma içinde anketler ve görüşmeler yoluyla aylık ve yıllık bazda hesaplanabilir. Firma içi 

araştırmalar kapsamında çalışanların; takdir edilme, desteklenme, katılım, bilgiye ulaşma 

ve genel tatmin alanlarında görüşleri alınmalıdır.113 

 

Öğrenme ve büyümeye ilişkin öncü göstergelerden biri “temel yetenek”  kavramıdır. 

Temel yetenek; işletmeyi diğerlerinden ayıran, rakipleri tarafından taklit edilemeyen ve 

işletme vizyonunun gerçekleştirilmesinde rol oynayan bilgi, beceri ve yetenekleri ifade 

eder. Bu kavram, yöneticilerin ve çalışanların firmayı başarıya ulaştırmak için sahip 

olması gereken nitelikleri kapsamaktadır. Çalışanların niteliklerini değerlendirmek için 

öncelikle firmanın stratejisini gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu ve geliştirmesi gereken 

                                                 
113 KAPLAN R.S, NORTON, D.P,, a.g.e, 1999, s.156 
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temel yetenekler belirlenmelidir. Çalışanların sahip olduğu yetenek ve becerilerle 

firmanın ihtiyaç duyduğu özellikler arasındaki farkın ortaya çıkabilmesi amacıyla 

çalışanlarla birebir mülakatlar veya odak grup çalışmaları yapılabilir. 

 

Öğrenme ve büyümenin öncü göstergelerinden bir diğeri çalışanlara verilen eğitimlerdir. 

Çalışan başına verilen eğitim saati üzerinden bir hesaplama yapılması yerine eğitim 

sonucunda ortaya çıkan yeni beceriler ve davranışlar dikkate alınmalıdır. Eğitim alan 

çalışanların bilgilerini diğer çalışanlarla paylaşması desteklenmelidir. 114 

 

Çalışanların birikim ve becerilerinin yanı sıra kullanılan bilgi sistemleri de öğrenme ve 

büyüme üzerinde belirleyicidir. Zamanında ve doğru bilgiye ulaşma, çalışanların içsel 

süreçleri ve müşteri ilişkilerini etkin biçimde yürütmesinin temel koşuludur. 

Organizasyon bünyesinde çalışanların ihtiyaç duydukları verileri güvenilir ve hızlı 

biçimde elde etmelerini sağlayacak bir enformasyon ağının kurulması gereklidir. Bilgi 

sistemlerinin değerlendirilmesinde, çalışanların bilgiye ulaşma imkanları ve süresi 

dikkate alınmalıdır.  Kullanılan enformasyon teknolojisinin güncel ihtiyaçlara cevap 

verebilme yetisi, verilerin güncellenme sıklığı, çalışanların bilgiye ulaşmada gereksindiği 

teknolojik donanıma sahip olup olmadıkları gibi kriterler bilgi sistemlerinin 

performansını ölçmede kullanılabilir. 

 

                                                 
114 NIVEN, Paul, a.g.e, s.138 
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Şekil 8: Öğrenme ve Büyüme Ölçütleri 

 
  Kaynak: KAPLAN R.S, NORTON, D.P, Balanced Scorecard: Kirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek, Sistem 

Yayıncılık İstanbul 1999 çeviren: Serra Egeli, s. 157 

II.1.2. KURUMSAL KAR�E ÖLÇÜTLERİ�İ� STRATEJİYE 

BAĞLA�MASI 

 

Stratejik hedefler ve performans göstergeleri arasında neden sonuç ilişkileri kurulmalıdır. 

Performans ölçütlerinde sağlanacak gelişmenin firma stratejisine katkısı açıkça 

görülebilir olmalıdır. Farklı perspektiflerde tanımlanan performans ölçütlerinin hangi 

mekanizmalarla nihai amaca etki ettiği belirlenmeli ve stratejik olmayan hedef ve ölçütler 

elenmelidir. Buna ek olarak hedefler ve ölçütler arasındaki neden sonuç ilişkileri geçerli 

ve kanıtlanabilir olmalıdır. Örneğin, hasılattaki artışın müşteri tatminiyle bağlantılı 

olduğu ve müşteri tatmininin çalışanların tatmininden etkilendiği varsayımı doğru 

olmakla birlikte; firmanın çalışanların tatminini artırma amacıyla uyguladığı yöntemler 

gerçekte müşteri tatmininde değişme yaratmayabilir. Performans ölçütleriyle stratejik 
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hedefler arasında anlamlı ve güvenilir bir nedensellik bağı bulunduğunun tespit edilmesi 

gereklidir.115 

 

Kurumsal karnenin başarısı için; temel sonuç göstergeleri, bunlarda gelişme sağlayacak 

öncü göstergelerle desteklenmelidir. Örneğin firma, yeni ürünlerin pazara ulaşma süresini 

kısaltmak amacıyla üretim sürecini daha iyi yönetmek yerine, mevcut ürünlerinden 

sadece kısmen farklı ya da rakip ürünlerin taklidi olan ürünler sunmayı seçebilir. 

Üretimde çıktı ve verim; standart, kolay üretilen ancak düşük kar marjlı ürünler seçilerek 

artırılabilir. Sonuç göstergelerindeki değişmeyi açıklayan ve kontrol eden öncü 

göstergeler belirlenmesi bu tür bir yanılgıyı engelleyecektir.116 

 

Stratejik açıdan en fazla önem taşıyan ve sonuçlar üzerinde en fazla etkiye sahip ölçütler 

dikkate alınmalıdır. Performans ölçümünde çok sayıda kriter kullanılması, hedeflerin 

açıkça anlaşılmasını ve önceliklerin belirlenmesini engelleyecektir.117 

 

Seçilen ölçütler kolaylıkla elde edilebilir ve izlenebilir olmalıdır. Farklı perspektifler 

üzerinden firma performansının bütünsel bir görünümünü oluşturacak ölçütler 

seçilmelidir.118 

 

II.2. STRATEJİ YÖ�ETİMİ 

 
Kurumsal karne çerçevesi organizasyonlara stratejilerini hayata geçirmelerine olanak 

veren bir sistem sunmaktadır. Her organizasyon kendi stratejisine uygun performans 

ölçütlerini kendi özgün yapısının getirdiği içsel ve dışsal faktörleri göz önüne alarak 

belirlemelidir. Bu bakımdan kurumsal karne çerçevesi bir yol gösterici olarak 

algılanmalıdır. Öte yandan şirket stratejisinin belirlenmesi ve stratejik hedeflerin uygun 

performans ölçütleriyle desteklenmesi kurumsal karne uygulamasının başarısı için yeterli 

değildir. Kurumsal karne uygulaması belirli performans ölçütlerinin listelenip 

yöneticilere dağıtılması ve denetlenmesinin ötesinde kapsamlı bir stratejik yönetim aracı 

                                                 
115 de KONING, Guido, Making the Balanced Scorecard Work (Part1), Gallup Management Journal, 8 
Haziran 2004, s.67 
116 KAPLAN R.S, NORTON, D.P, The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance, Harvard 
Business Review, Ocak Şubat 1992, 70:1 s.71-79 
117 de KONING, Guido, a.g.e. s.68 
118 Developing a Balanced Scorecard,  Best Practice Measurement Strategies, Nisan 2001, 1:3, s.9 
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olarak algılanmalıdır. Şirket stratejisinin kurumsal karne yaklaşımı çerçevesinde 

yönetilebilmesi için özellikle organizasyon yapısının gerekli şekilde yeni yönetim 

sistemine hazırlanması gereklidir.  Bu aşamada organizasyonu tüm birimleri ve 

çalışanlarıyla kapsayacak ve stratejik yönetim sürecine dahil edecek temel uygulamaların 

yürürlüğe konması önem taşımaktadır. Kurumsal karne doğrultusunda strateji yönetimi 

genel hatlarıyla; örgütsel ortamın hazırlanması, performans hedefleri belirleme, ücret ve 

ödül sistemlerinin performans hedefleriyle bağlantısının kurulması ve bütçeleme 

başlıkları altında toplanmaktadır.  

 

II.2.1. STRATEJİ ODAKLI ORGA�İZASYO� 

 

Şirket stratejisinin başarısı öncelikle açık, ölçülebilir ve gerçekleştirilebilir hedefler 

üzerinden tanımlanmasına bağlıdır. Bir sonraki aşama ise stratejinin uygulanmasını ve 

sürdürülmesini sağlamaktır. Bu iki ana gerekliliği yerine getirmek üzere kurumsal karne 

yaklaşımında şirket stratejisinin yönetimine ilişkin 5 temel ilke öngörülmektedir. Bunlar 

strateji odaklı organizasyonun temel prensipleri olarak ifade edilmektedir. 

 

1. Stratejik hedefler operasyonel terimlere dönüştürülmelidir. Strateji, bir strateji 

haritası çerçevesinde açıklanmalı ve stratejinin detayları kritik faktörler olarak 

kurumsal karnede belirlenmelidir. Stratejinin faaliyet terimleriyle ifade edilmesi 

organizasyon içinde vizyon ve stratejiyle ilgili ortak bir anlayış sağlanmasına 

yardımcı olacaktır. 

 

2. Organizasyonun farklı birimlerinin stratejileri birbiriyle bağlantılı hale getirilmeli 

ve bütünleştirilmelidir. Finansman, satış, satın alma, mühendislik gibi örgüt 

fonksiyonlarının birbiriyle iletişimi ve ortak bir amaç etrafında bir araya gelmeleri 

sağlanmalıdır. 

 

3. Stratejiden herkesin sorumlu olması sağlanmalıdır. Kurumsal karne 

uygulamasının başarısı tüm çalışanların katılımını gerektirmektedir. Öncelikle 

çalışanların şirket stratejisini anlaması ve bireysel faaliyetleriyle stratejinin 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunması sağlanmalıdır. Bu süreç, kurumsal 

karnenin firma içinde bir iletişim ve eğitim aracı olarak kullanılmasıyla 
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başlayacaktır. Çalışanlar kurumsal karne bağlantıları ve stratejinin temel 

bileşenleri hakkında bilgilendirilmelidir.  

 

4. Strateji devam eden bir süreç haline getirilmelidir. Firma stratejisi belirlendikten 

sonra aylık veya çeyrek dönemlik olmak üzere düzenli aralıklarla gözden 

geçirilmelidir. Kurumsal karne ölçütlerine ilişkin geri bildirim elde edildikçe 

stratejinin işlerliği ve sonuçlara ulaşma düzeyini test etme olanağı bulan firmalar, 

gerekli düzeltmeleri yapmalı ve yeni koşulların öngördüğü yeni stratejik hedefleri 

belirlemelidir. Stratejinin oluşturulduğu zaman diliminde beklenmeyen 

gelişmeler, organizasyonun öğrenme ve gelişmesiyle paralel olarak ortaya çıkan 

fikirler devamlı olarak stratejiye yansıtılmalıdır. 

 

5. Değişim üst düzey yöneticilerin önderliğinde gerçekleştirilmelidir.  İlk aşamada 

üst düzey yöneticiler değişimin neden gerekli olduğunu açıklamalıdır. Firmanın 

yeni bir yönetim sistemini ve kültürünü benimsemesi, ileride ortaya çıkacak tehdit 

ve fırsatlara cevap vermede başarısız olması riskini de barındırmaktadır. Üst 

düzey yöneticiler, stratejinin değişen koşullarla beraber hareket etmesini, istikrar 

ve değişim arasında denge kurulmasını sağlamalıdır.119 

 

Geleneksel olarak departmanlar kendi finansal performansları üzerinden değerlendirilir 

ve performansları firmanın kısa dönemli finansal hedefleriyle ilişkilendirilir. Kurumsal 

karne, örgüt birimlerinin tekil amaçlarının birbirleriyle ve organizasyonun uzun dönem 

stratejisiyle uyumlu ve bağlantılı olmasını amaçlar. 120Organizasyon genelinde katılımın 

ve amaçlara uygunluğun sağlanabilmesi için, genel düzeyde kurumsal karnenin 

oluşturulmasını takiben departmanlar, takımlar ve çalışanlar düzeyinde karneler 

oluşturulmalıdır. Kurumsal karnenin bu şekilde basamaklandırılması yoluyla, bireyler ve 

grupların davranışlarıyla nihai sonuçları nasıl etkilediklerinin ve firma hedeflerine 

ulaşmada nasıl bir rol üstlendiklerinin açıkça görülmesi sağlanır. Organizasyon içinde 

tepeden tabana uyum oluşturulmasında basamaklandırma uygulaması önem 

taşımaktadır.121 

                                                 
119 KAPLAN, R.S., NORTON, D.P., Building a Strategy Focused Organization, Ivey Business Journal, 
Mayıs Haziran 2001, s. 12- 20 
120 KAPLAN R.S, NORTON, D.P,Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, 
Harvard Business Review, Ocak Şubat 1996, 74:1 s.75-86 
121 NIVEN, Paul, a.g.e., s.202 
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Kurumsal karne yalnızca firma stratejisinin spesifik ölçütlerle ifade edilmesini sağlar. 

Stratejinin başarıya ulaşması içinse stratejik hedefler birbiriyle etkileşim içinde olmalıdır. 

Örneğin; kalite, maliyet ve zaman faktörleriyle ilgili iyileşmeler kullanılmayan bir 

kapasitenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kullanılmayan kapasitenin katma değer 

yaratacak biçimde yeniden üretime katılması mümkün olmuyorsa, verimliliğin düşmesini 

engellemek için sermaye ve işgücünün azaltılması yoluna gidilmelidir. Artırılan kalite ve 

üretkenlik yalnızca düşen faaliyet giderleri ya da maddi duran varlıklar devir hızında artış 

yoluyla finansal performansa etki edebildiği sürece firmaya yarar sağlayacaktır. İçsel 

süreçlerdeki iyileşme finansal performansta iyileşmeye dönüştürülemediği sürece firma 

stratejik açıdan başarısız olacaktır. 

 

Kurumsal karne uygulaması, firmanın vizyonu ve öncelikleri konusunda en fazla bilgiye 

sahip olan üst düzey yöneticilerin katılımı olmaksızın başarıya ulaşamayacaktır. 

Geleneksel performans ölçüm sistemleri finans uzmanları tarafından tasarlanır ve 

uygulanır. Performans ölçümünde kontrol fonksiyonu öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım 

endüstrileşme çağının bakış açısını yansıtmaktadır. Ancak kurumsal karne kontrol yerine 

stratejiye odaklanmaktadır. Sürekli değişen bir ortamda tüm faaliyetlerin önceden 

planlanması ve kontrol edilmesi yerine elde edilmesi gereken sonuçların ve bunlara etki 

eden faktörlerin belirlenmesi hedeflenir. Çalışanlar ve yöneticilerin nihai amaç etrafında 

bir araya getirilmesi amaçlanır. Dolayısıyla finans uzmanları tarafından denetlenen bir 

kontrol mekanizması yeterli değildir. Yöneticiler çalışanları vizyon ve stratejik hedefler 

hakkında bilgilendirmeli, çalışanların ortak amaçlar doğrultusunda koordinasyonunu 

sağlamalıdır.  122 

 

II.2.2. PERFORMA�S HEDEFLERİ BELİRLEME 

 

Performans hedefleri, firmanın belirlediği performans ölçütlerinin gelecekte belli bir 

noktada ulaşması istenen nicel değeri ifade eder. Performans ölçütleri hedeflenen 

değerlerle kıyaslanarak faaliyetler gözden geçirilir ve eksiklikler saptanır, gerekli 

durumlarda hedefler yeniden belirlenir. 

 

                                                 
122 KAPLAN R.S, NORTON, D.P, a.g.e.,Ocak Şubat 1992, 70:1, s.74  
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Performans hedefleri uzun, orta ve kısa vadeli hedefler olmak üzere üç grupta 

incelenebilir. Uzun dönemli performans hedefleri çoğu zaman kısa ve orta vadede 

gerçekleştirilmesi mümkün görünmeyen ya da çok zor olan hedeflerdir. Ancak yüksek 

hedef belirleme, doğru yöntem izlendiğinde çalışanların motivasyonunu artırmada etkili 

bir araçtır. Uzun vadeli hedefler tüm organizasyonu kapsayan bir odak noktası sunar. Bu 

hedefler 10 yıl ve daha fazla süreyi kapsayan bir zaman dilimine işaret eder. Orta vadeli 

hedefler ise 3 ila 5 yıllık bir dönemi kapsar. Zorlayıcı hedefler (stretch targets) olarak da 

adlandırılan bu hedefler senaryo geliştirme yöntemi kullanılarak daha kısa dönemli 

hedeflere ayrıştırılabilir. Böylelikle çalışanların hedefleri daha iyi anlaması ve uygun 

eylem planlarının oluşturulması sağlanır. Orta vadeli hedeflerin motive edici olmakla 

beraber gerçekçi olmasına önem verilmelidir. Kısa dönemli (aşamalı) hedefler firmanın 

orta vadeli hedeflerinin çeşitli aşamalara ayrılmasıyla elde edilir ve bu hedeflerin 

başarılmasını kolaylaştırır. Orta vadeli planların detaylı ve doğru belirlenmesi 

durumunda, yıllık bazda belirlenen kısa vadeli hedefler bu planların her yıl için saptadığı 

değerleri temel alarak oluşturulabilir. 

 

Performans hedefleri, geçmiş performansa ilişkin istatistiksel verilere dayalı trend 

analizleri kullanılarak belirlenebilir. Ancak firmanın veya faaliyet gösterilen sektörün 

volatilitesinin yüksek olması geçmiş verilerin sürdürülebilir performans hakkında bilgi 

vermede yeterliğini olumsuz etkileyecektir. Trend analizleriyle hedef belirleme firmanın 

ve sektörün istikrarlı olması durumunda tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. 

Performans hedefleri oluşturulurken sektör ortalamaları da temel alınabilir. Ancak temel 

alınacak performans değerlerinin firmayla aynı ölçüm yöntemleri kullanılarak belirlenmiş 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Firma stratejisinin belirlenmesinde büyük ölçüde yararlanılan SWOT analizi verileri 

performans hedeflerinin tespitinde kullanılabilir. SWOT analizinden faydalanarak; 

firmanın üstün ve zayıf olduğu alanlarda gerçekçi hedefler belirlenir, geliştirilmesi 

gereken alanlarda çalışanları motive edecek yüksek hedefler oluşturulur. Fırsatların en iyi 

biçimde değerlendirilmesini ve tehditlerin en aza indirilmesini içeren hedefler belirlenir. 

 

Hedef belirlemede dikkate alınacak bir diğer unsur; çalışanlar, üst düzey yöneticiler, 

müşteriler ve diğer paydaşlardan elde edilen geri bildirimdir. Yönetici ve çalışanlar firma 

faaliyetlerine ilişkin içsel bilgi, müşteriler ve diğer paydaşlar ise faaliyet sonuçlarına 
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ilişkin dışsal bilgi sağlayarak hedeflerin gerçekçi bir biçimde belirlenmesine katkıda 

bulunurlar. 

 

Performans hedefleri kıyaslama (benchmarking) yöntemiyle de oluşturulabilir. Ancak 

referans alınan firmanın farklı müşteri profili, süreçler ve kaynaklara sahip olması 

uygulamanın başarısını olumsuz etkileyecektir. Diğer yandan kıyaslamada ürün 

geliştirme, müşteri hizmetleri, yenilik yaratma gibi süreçlerden yalnızca birine 

odaklanılması referans alınan firmanın söz konusu değeri yaratmada kullandığı diğer 

süreçlerin göz ardı edilmesine neden olacaktır.123 

 

II.2.3. BÜTÇELEME ve KAY�AK TAHSİSİ 

 

Stratejik hedefler ve performans hedeflerini belirleyen bir firma bunlara ulaşabilmede 

gerekli stratejik yatırım kararları almalı ve uygun kaynak tahsislerini 

gerçekleştirmelidir.124 Kısa dönemli planlama aracı niteliğindeki bütçelerin uzun dönemli 

stratejik hedeflerle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.  

 

Firmalar geleneksel olarak faaliyetlerini operasyonel bütçeler ve faaliyet planları 

aracılığıyla düzenler. Geçmiş performans verileri ve bütçe hedefleri dikkate alınarak kısa 

dönemli sapmaları giderecek eylem planları oluştururlar. Bütçeler, mevcut ürün ve 

hizmetlerin üretimi ve teslimatını, satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek 

harcamalar temelinde oluşturulur. Kurumsal karne çerçevesi bütçelerin, mevcut 

faaliyetlerin sürdürülmesine ilişkin operasyonel bütçe ve firma stratejisini temel alan 

stratejik bütçe olarak ayrı ayrı tanımlanmasını ve bütünsel olarak ele alınmasını öngörür. 

Stratejik bütçe, yeni kapasite ve yetkinlik yaratma, yeni müşteriler ve pazarlara ulaşma, 

mevcut süreçler ve kapasitede radikal yenilikler gerçekleştirme gibi amaçlar için gerekli 

yatırımları kapsamaktadır. Uzun dönemli stratejik hedeflerin, kısa dönemli finansal 

hedeflere ulaşma baskısı nedeniyle başarılamaması stratejik ve operasyonel bütçe 

ayrımıyla engellenecektir.125 

 

                                                 
123 NIVEN, Paul, a.g.e, s.182-188 
124 KAPLAN R.S, NORTON, D.P, a.g.e, s.300 
125 KAPLAN, R.S., NORTON, D.P., a.g.e, Mayıs/Haziran 2001, s. 12- 20 
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Kurumsal karneye uygun bütçeler oluşturulurken; departmanlar, birimler ve takımlar için 

oluşturulan farklı seviyelerdeki karnelerden yararlanılır. İşletme birimlerinin kurumsal 

karne doğrultusunda hazırladıkları bütçeler firma stratejisine uygun olarak değerlendirilir 

ve bir araya getirilir.  

 

II.2.4. ÜCRET ve ÖDÜLLE�DİRME SİSTEMLERİ�İ� KURUMSAL 

KAR�EYE BAĞLA�MASI 

 
Kurumsal karne sisteminin başarısı çalışanların aktif katılımıyla yakından ilgilidir. Bu 

doğrultuda çalışanların motivasyonunu sağlayacak ücret ve ödüllendirme sistemleri, 

stratejik hedefler ve kurumsal karne ölçütleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Kurumsal 

karne uygulaması benimsendikten sonra eski ödüllendirme sistemlerinin kullanılmaya 

devam edilmesi çalışanların stratejik hedeflere odaklanmasını engelleyecek ve 

önceliklere ilişkin karmaşa yaratacaktır. Diğer yandan ölçümlerin doğruluğundan ve 

stratejik hedefleri doğru biçimde açıkladığından emin olunmadıkça ödül sistemleri 

performans kriterlerine bağlanmamalıdır. Bu anlamda uygulamanın zamanlaması önem 

taşımaktadır. Kurumsal karne, performans ölçütleriyle stratejik hedefler arasında 

nedensellik ilişkileri öngörür. Zaman içinde bu öngörülerin doğruluğu test edilir ve 

kurumsal karne bu doğrultuda yenilenir. Kurumsal karnenin ödüllendirme sistemine 

bağlanması için firma stratejisinin işlerlik kazanmasının beklenmesi uygun olacaktır. 

Aksi halde firmaların stratejik hedefleri desteklemeyen bir performansı ödüllendirmeleri 

söz konusudur.  

 

Ücret ve ödüllendirme kurumsal karneye bağlanırken, sistemin hangi sonuçları teşvik 

ettiği ve neyi amaçladığı açıkça belirlenmelidir. Örneğin müşterilerle geçirilen zaman 

müşteri tatmininin öncü göstergesi olarak belirlenip ödüllendirme sistemine 

bağlandığında çalışanlar müşterilerle mümkün olduğunca fazla zaman geçireceklerdir. 

Ancak bu durum müşteri hesaplarının büyüklüğünde önemli bir değişmeyle 

sonuçlanmayabileceği gibi, çalışanların zamanlarını etkin olmayan biçimde 

kullanmalarına yol açabilecektir. Dolayısıyla ücret ve ödüllendirme sisteminin 

doğuracağı sonuçlar üzerinde titizlikle durulmalıdır.  
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Firmanın uygulayacağı ödüllendirme sistemi ücrete dayalı olabileceği gibi izin 

sürelerinin uzatılması, firma ürün ve hizmetlerinden indirimli olarak yararlanma benzeri 

ayrıcalıkları kapsayabilir. Performans tabanlı ödemede izlenebilecek bir başka yöntem 

kazanç paylaşımı sistemidir. Kazanç paylaşımı, çalışanların belirli hedeflere ulaşması 

sonucunda elde edilen getirinin belirli oranlarda çalışanlara ödenmesi anlamına 

gelmektedir. Bu sistemde performans hedeflerine ulaşılması sonucu sağlanan gelir veya 

tasarrufların belirli bir yüzdesi çalışanlara dağıtılır. 

  

Ücret ve ödüllendirme sistemi yapılandırılırken belirlenmesi gereken temel unsurlar; 

sistemin kapsamı ve kurumsal karne perspektifleri ile ölçütlerinin değerlendirmedeki 

ağırlığıdır. Sistem yalnızca üst düzey yöneticilerle sınırlandırılabilir veya tüm çalışanları 

kapsayabilir. Karne ölçütlerine atanacak ağırlıklar, üst düzey yöneticilerin görüşleri alınıp 

bir arada değerlendirildikten sonra nihai olarak belirlenebilir. Kurumsal karne 

perspektiflerine dağıtılacak ağırlıklara ilişkin yöneticilerden sağlanan bilginin öznel 

olacağı unutulmamalı ve ağırlıklara son şekli verilirken mümkün olduğunca nesnel bir 

yaklaşım benimsenmelidir.  

 

Performansa dayalı ücret ve ödüller firma düzeyindeki kurumsal karne temelinde 

belirlenebileceği gibi, departmanlar veya kişiler için hazırlanan daha alt seviyedeki 

performans karnelerine de bağlanabilir. Bireyler ve departmanların performansını genel 

performansla ilişkilendirmek amacıyla, ücret ve ödüllendirme belirli performans 

eşiklerinin aşılmasına bağlanabilir. Performans eşiği olarak genellikle finansal bir 

gösterge seçilir ve bu göstergede hedefe ulaşılamazsa diğer hedeflere ulaşılsa bile 

çalışanlara teşvik ödenmez. Böylelikle çalışanların nihai hedefe odaklanmaları sağlanır. 

Ancak bu yaklaşımın çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyebileceği 

unutulmamalıdır.  

 

Firmanın stratejik hedefleri doğrultusunda çalışanlarından geliştirmelerini beklediği 

beceriler de ücret ve ödüllendirme yoluyla teşvik edilebilir.  Ancak tümüyle beceri 

temeline dayalı bir uygulama çalışanların performans hedeflerine odaklanmasını 

engelleyecektir.126 

 

                                                 
126 NIVEN, Paul, a.g.e, s.243-252 
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II.2.5. KURUMSAL KAR�E�İ� OTOMASYO�U 

 

Stratejik yönetimin başarısını sağlayan faktörlerden biri enformasyon teknolojisidir. 

Stratejik karar alıcıların, hedeflere ulaşmada kaydedilen ilerlemeyi ve gösterilen 

performansı takip etmeleri, stratejide değişiklik yapma gerekliliğini önceden tespit 

edebilmeleri kullanılan enformasyon teknolojisiyle bağlantılıdır. Stratejik uygulamaların 

günden güne takip edilebilmesini sağlayacak bilgisayar yazılımları firmaların dinamik 

rekabet koşullarına uyum göstermesi için temel bir gereksinimdir.  

 

Kurumsal karne sisteminin ilk aşamalarında firmalar performans verilerini genellikle 

önceden kullandıkları bilgi sistemleri aracılığıyla raporlar. Ancak çoğunlukla finansal 

raporlama amaçlı tasarlanan bu sistemler, farklı departmanlardan gelen verilerin 

birleştirilmesi ve analizinde yetersiz kalmaktadır. Verilerin yüksek kapasiteli bir veri 

tabanında saklanması, periyodik olarak güncellenmesi ve gerekli değişikliklerin eş 

zamanlı olarak duyurulması ihtiyacı özgün bir bilgisayar yazılımını gerektirmektedir. 

Kurumsal karnenin bilgisayar yazılımı yardımıyla otomasyonu firmalara şu yararları 

sağlar: 

 

• Veri entegrasyonu: Kurumsal karne yazılımı farklı kaynaklardan (çalışanlar, 

takımlar ve departmanlar) elde edilen bilgilerin bütünleştirilmesini sağlar. 

Verilerin tek bir sistemde bütünleştirilmesi yoluyla kurumsal karne perspektifleri 

arasındaki etkileşim daha açık bir biçimde anlaşılır. 

• Veri saklama, güncelleme ve analiz: Bilgisayar yazılımı verileri güncelleme 

kolaylığı sağlar, geçmiş verilerin cari dönemdeki verilerle kıyaslanması yoluyla 

analize olanak tanır. 

• İletişim ve işbirliği: Çalışanlar bilgisayar yazılımı yardımıyla sürekli olarak 

bilgilendirilir ve yönlendirilir, kademeler arasında devamlı iletişim sağlanır. 

 

Ancak kurumsal karne yazılımının yalnızca kullanım ve uygulama kolaylığı sağlayan bir 

araç olduğu unutulmamalıdır. Kurumsal karne yazılımının başarısı için stratejik analizler 

ve hedeflere ilişkin ölçümlerin titizlikle gerçekleştirilmesi gereklidir.  
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Uygun kurumsal karne yazılımının seçilmesinde dikkate alınacak özellikler şöyle 

özetlenebilir: 

 

• Ölçeklendirilebilme: Farklı kaynaklardan elde edilecek çok sayıda verinin 

depolanmasına ve yeni veriler ya da karneler eklenmesine izin verecek bir yazılım 

seçilmelidir. 

• Esneklik ve kişiselleştirilebilme: Seçilecek bilgisayar yazılımı firmanın 

raporlama, maliyet tespiti ve planlama amaçlarıyla kullandığı diğer yazılımlarla 

uyumlu olmalıdır. Firmaların kurumsal karne uygulamasına ek olarak kullanmak 

isteyebileceği diğer stratejik yönetim araçları ya da uygulamada yapılacak 

firmaya özgü değişiklikler (yeni perspektifler tanımlama gibi) kurumsal karne 

yazılımı tarafından desteklenmelidir.  

• İletişim: Kurumsal karne yazılımı verilerin çalışanlara bilgisayar ortamında hızlı 

biçimde iletilmesini desteklemelidir. 

• Teknik özellikler: Seçilen yazılım kullanılan bilgi sistemleriyle uyumlu olmalıdır. 

• Analiz kolaylığı: Kurumsal karne yazılımı performans verilerine ilişkin 

istatistiksel hesaplama ve analizlere olanak tanımalıdır.  

• Servis: Tedarikçi firma, yazılımın kullanımı, güncellenmesi ve sorun giderme 

konularında destek sağlamalıdır.127 

 

II.3. KAMU SEKTÖRÜ ve KAR AMACI GÜTMEYE� 

KURULUŞLARDA KURUMSAL KAR�E UYGULAMASI 

 

Kamu sektörü ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar öncelikli olarak faaliyetlerin finansal 

sonuçlarına değil, hizmet sunmaya ve hizmetlerden yararlananların tatminine odaklanır. 

Finansal sonuçlar ulaşılması gereken bir hedef olmak yerine uyulması gereken bir 

kısıtlamayı ifade eder. Bu kuruluşlar bütçe hedeflerine uygun harcama yapmakla 

yükümlüdürler. Ancak faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği, harcamaların bütçelenen 

tutarlarda gerçekleşmesinden çok kamuya ve müşterilere sunulan değerle bağlantılıdır. 

Diğer yandan finansal sonuçların tümüyle göz ardı edilmesi düşünülemez. Mümkün olan 

                                                 
127 MARR, B., NEELY, A., Automating the Balanced Scorecard: Selection Criteria to Identify Appropriate 
Software Applications, Measuring Business Excellence, 2003, 7:3, s.29-37 
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en düşük maliyetlerle en etkin biçimde değer yaratılması tüm organizasyonlar gibi kamu 

kurumları ve kar amacı gütmeyen kurumlarda da esastır. 

 

Özel sektörde faaliyet gösteren firmalar öncelikle hissedarlarına karşı sorumludur. Bu 

nedenle faaliyetlerinin amaçlara ulaşma düzeyi kurumsal karnenin finansal perspektifinde 

belirlenen ölçütlere bakılarak tespit edilir. Kamu sektöründe ise hizmetlerden 

yararlananların tatmini öne çıktığından kurumsal karnenin müşteri perspektifi ölçütlerinin 

dikkate alınması gereklidir. Ancak “müşteri” tanımının kamu sektörü için hangi kişi ve 

grupları kapsadığının belirlenmesi güçtür. Kamu sektöründe hizmetler için ödeme 

yapanlar ve hizmetlerden yararlananlar farklı kişiler olabileceği gibi hizmetleri üretenler, 

finanse edenler ve talep edenler aynı kişi ve gruplar olabilir. Kamu sektörü için belirlenen 

kurumsal karne çerçevesinde, hizmetlerden yararlanan tüm gruplar müşteri kapsamına 

alınır. Her bir grup aynı zamanda kurumsal karnenin ilgili perspektifinde yer alacaktır. 

 

İçsel süreçler perspektifi ölçütleri kurumsal karnenin müşteri perspektifinde belirlenen 

müşteri değer teklifini temel almalıdır. Müşteri değerinin yaratılmasında kritik öneme 

sahip süreçler belirlenmeli ve iyileştirilmelidir. Öğrenme ve büyüme perspektifinde ise 

değer yaratma sürecinin gerektirdiği organizasyon yapısı ve çalışanlarda aranan nitelikler 

tespit edilip geliştirilmelidir. Özellikle kar amacı gütmeyen kurumlarda gönüllülük 

prensibiyle çalışanların yapılan işe uygun nitelik ve becerilerden yoksun olmaları 

mümkündür. Ayrıca bu kuruluşlar, kar amaçlı firmaların teknik olanaklarına sahip 

olmayabilirler. Kurumsal karnenin uygulanmasında karşılaşılabilecek bir güçlük özellikle 

kamu kurumlarında değişime açık bir örgüt ikliminin bulunmamasıdır.128  

 

II.4. KURUMSAL KAR�E SİSTEMİ�E YÖ�ELTİLE� 

ELEŞTİRİLER 

 

Kurumsal karne yöntemi, stratejinin sistematik olarak tanımlanması ve uygulanması için 

teorik bir çerçeve sunar, ancak stratejik hedeflerin nasıl belirleneceğini açıklamaz. 

Dolayısıyla yöneticiler ancak şirket stratejisini doğru biçimde belirledikten sonra 

kurumsal karne uygulamasından yararlanabilirler. Kurumsal karne uygulaması özellikle 

                                                 
128 NIVEN, Paul, a.g.e, s. 298-304 
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bu yönü nedeniyle eleştirilmektedir. Açık uçlu niteliğiyle kurumsal karne uygulaması, her 

organizasyonun stratejik hedeflerini ve performans ölçütlerini kendilerine en uygun 

biçimde seçmelerine olanak tanımakla beraber, strateji yönetiminde izlenecek belirli bir 

sistem sunmamaktadır. Yapılacak yatırımların, öncelikli süreçlerin ve izlenecek eylem 

planlarının belirlenmesi organizasyonlara bırakılmaktadır. Yöntemin bu eksikliği, 

stratejik yönetimin farklı boyutlarına açıklık getiren çeşitli modellerin kurumsal karneyle 

bir arada kullanılmasıyla giderilebilecektir.129 

 

Kurumsal karne yöntemine getirilen eleştirilerden bir diğeri, organizasyonların bazı 

stratejik önceliklerini ve performans ölçütlerini yöntemde öngörülen dört perspektife göre 

ayrıştıramamalarıdır.  Kimi organizasyonlar için faaliyetler modelde öngörülenden daha 

fazla sayıda çıkar grubunu ilgilendirmektedir. Önemli dışsallıklar yaratan sağlık ve 

eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar buna örnek gösterilebilir. Bu durum 

kurumsal karnenin her organizasyon için uygun olmaması biçiminde yorumlanmaktadır. 

Benzer bir eleştiri kurumsal karne boyutları arasındaki ayrımların yeterince açık 

olmadığıdır. Bu bakış açısı; müşterilere ilişkin pazar payı, hesap hacmi gibi sonuç 

göstergelerinin finansal niteliği; öğrenme ve büyümenin aynı zamanda bir içsel süreç 

oluşu; içsel süreçlerin müşteri ilişkilerini kapsaması gibi unsurları vurgulamaktadır.130 

Ancak kurumsal karne uygulamasının her organizasyon için genel ve değişmez bir çözüm 

olarak sunulmadığı unutulmamalıdır. Kurumsal karne perspektiflerinin kendi faaliyetleri 

ve öncelikleriyle uyumlu olmadığını düşünen organizasyonlar farklı perspektifler 

tanımlayarak yöntemi kendi amaçları doğrultusunda geliştirebilirler. 

 

II.5. KURUMSAL KAR�E ile BİRLİKTE KULLA�ILABİLECEK 

STRATEJİK YÖ�ETİM ARAÇLARI 

 

Finansal yönetimin tek başına firmaları başarıya götürmesinin olanaksız olduğu karmaşık 

bir ekonomik sistemde ve çekişmeli bir rekabet ortamında stratejik yönetimin gittikçe 

önem kazanması, bu alanda birçok yöntemin geliştirilmesine ön ayak olmuştur. Finansal 

olmayan ölçütleri performans değerlendirme sistemlerine dahil eden yöntemler 

1990’lardan itibaren hızla artmış ve günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Aşağıda bu 

                                                 
129 WYNER, Gordon, Scorecards and More, Marketing Research, Yaz 2003, s.7 
130 KENNY, Graham, Balanced Scorecard: Why It Isn’t Working, Management, Mart 2003 s.33 
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yöntemlerin en yaygın olanları ana hatlarıyla açıklanacak, kurumsal karne çerçevesiyle 

benzerlikleri ve birlikte kullanımlarının sağlayacağı faydalardan söz edilecektir.  

 

II.5.1. SKA�DIA KILAVUZU 

 

Skandia Sigorta Şirketi tarafından geliştirilen Skandia Kılavuzu, rekabetçi avantajlar 

yaratmada entelektüel sermayenin önemini vurgulayan bir modeldir. Kurumsal karneye 

benzer şekilde Skandia Kılavuzunda strateji ve performans arasındaki ilişki 

vurgulanmaktadır. Skandia modeli; finansal boyut, müşteri, süreç yönetimi ve yenileme-

geliştirme boyutlarına ek olarak insan boyutunu dikkate almaktadır. Değerlendirme 

sisteminin merkezinde insan boyutu ve çalışanların tatmini yer almaktadır.131 

 

Şekil 9: Skandia Modeli 

Finansal Boyut

Müşteri Boyutu Süreç Boyutuİnsan Boyutu

Faaliyet Gösterilen Çevre

Geçmiş

Bugün

Gelecek

Entelektüel 
Sermaye

Yenileme ve Geliştirme Boyutu

Finansal Boyut

Müşteri Boyutu Süreç Boyutuİnsan Boyutu

Faaliyet Gösterilen Çevre

Geçmiş

Bugün

Gelecek

Entelektüel 
Sermaye

Yenileme ve Geliştirme Boyutu

 
Kaynak: http://www.skandia.com/en/about/processes.shtml# 

 

Skandia modeli firmanın piyasa değerinin finansal ve entelektüel sermaye toplamından 

oluştuğunu varsayar. Entelektüel sermaye, yapısal sermaye ve insan sermayesi 

bileşenlerinden oluşmaktadır. Yapısal sermaye, örgütsel sermaye ve müşteri sermayesinin 

                                                 
131 YENİYURT, Sengun, A Literature Review and an Integrative Performance Measurement Framework 
for Multi-National Companies, Marketing Intelligence & Planning, Haziran 2003, 21:3 s.134-142 
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toplamıdır. Müşteri sermayesi; müşteri tabanı, müşteri ilişkileri ve müşteri potansiyeli 

unsurlarından oluşur. Örgütsel sermaye ise yenilik ve süreç sermayesi olmak üzere ikiye 

ayrılır.132 

 

Skandia tarafından kullanılan 5 boyutlu sistem kurumsal karne ile aynı konulara 

odaklanır ve boyutlar arasında benzer etkileşimler öngörür. Finansal boyut işletme 

faaliyetlerinin ekonomik sonuçlarına yöneliktir. Diğer perspektifleri ilgilendiren genel 

koşulların büyük bir kısmı finansal boyutta ortaya konur.  Finansal boyut hissedarların 

firmadan talep ettiği büyüme ve karlılık gibi hedefleri kapsar. Müşteri boyutu firmanın 

ürün ve hizmetler aracılığıyla müşteri ihtiyacını gidermedeki başarısına odaklanır. 133  

Firmanın piyasadaki konumunun anlaşılması için müşteri tabanını tanımlayıcı nitelikte 

ölçütlere ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda entelektüel sermaye raporlama sisteminde her bir 

ürünün sahip olduğu müşteri profili, müşteri tatmini ve kalıcılığı, yeni müşterilere 

ulaşabilme, firmanın müşterilere verdiği ek hizmetler, kullandığı müşterilere ulaşma 

yöntemleri ve yeni müşterilere ulaşabilme becerisi somut ölçütler üzerinden tespit edilir. 

Süreç boyutu müşteri ihtiyacını karşılayacak ürün ve hizmetleri yaratan süreçler üzerinde 

durur. Süreçlerin etkin bir biçimde yürütülmesi, teknolojinin başarıyla uygulanması 

amaçlanır. Yenilik ve gelişme boyutu firmanın uzun dönemde büyümesini ve 

sürekliliğini sağlayacak etmenlere odaklanır. Müşteri ihtiyacını saptama ve gidermede 

ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşma ve bilgiyi geliştirme yolları tespit edilir. Araştırma ve 

geliştirme yatırımları, çalışanlara verilen eğitimler gibi unsurlar üzerinden firmanın 

değişime tepki verebilme becerisi ölçülür. İnsan boyutu Skandia modelinde 

organizasyonun ve değer yaratma sürecinin en önemli ve belirleyici unsuru olarak 

görülmektedir. Bu boyutta firmanın sahip olduğu insan sermayesinin tanımlanması 

amaçlanır. Entelektüel sermaye raporlarında bu amaçla çalışan ve yönetici sayısı 

çalışanların eğitim düzeyleri, cinsiyetlere göre dağılımı gibi bilgilere yer verilir.134 

 

Yıllık mali tablolarına destekleyici olarak bir entelektüel sermaye raporu ekleyen ilk 

işletme olan Skandia’nın hisse senedi fiyatı, bu raporu izleyen yılda yaklaşık %40 

oranında yükselmiştir. İşletmenin entelektüel sermaye yöneticisi Leif Edvinsson, bu 

                                                 
132 HOLMEN, Jay, Intellectual Capital Reporting, Management Accounting Quarterly, Yaz 2005, 6:4 
s.79 
133http:// www.skandia.com 
134 PARKER, Derek, Towards IC Reporting: Developing New Measures, Australian CPA, Haziran1998, 
68:5 s.24-25 
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artışın %25’inin entelektüel sermaye raporu ile ilişkili olduğunu düşündüklerini 

belirtmektedir.135 

 

II.5.2. PERFORMA�S PİRAMİDİ 

 

Wang Laboratories Inc. tarafından geliştirilen performans piramidi (Stratejik Ölçüm 

Analiz ve Raporlama Tekniği – SMART); üretkenlik, varlıklardan yararlanma ve etkinlik 

gibi finansal amaçlı kriterlerin performans ölçümünde ve karar almada ihtiyaç duyulan 

bilgileri sağlamakta yetersiz kalmasından yola çıkmaktadır. Performans piramidi 

yaklaşımı, yöneticilerin stratejik başarıyı tanımlama ve sürdürmede faydalanacakları yeni 

performans ölçütleri oluşturmayı hedefler. 

 

Şekil 10: Performans Piramidi 

Kaynak: CROSS, K.F., LYNCH, R.L., The SMART Way to Define and Sustain Success, National Productivity Review, 

Kış 1988/1989, 8:1 s.25 

                                                 
135 BİROL, Y., TENEKECİOĞLU, B., Entelektüel Sermayenin İşletmelerin Piyasa Değeri Üzerindeki 
Etkisi Ve İmkb 100 İşletmelerinde Görgül Bir Çalışma <http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/14-
01.pdf> s.582 
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Hedefler ve ölçütlerden oluşan 4 aşamalı bir piramit biçimindeki yapısal çerçeve 

yardımıyla strateji ve faaliyetler arasında etkili bir bağlantı kurulması amaçlanmaktadır. 

Müşteri öncelikleri temel alınarak oluşturulan stratejik hedefler yukarıdan aşağıya doğru, 

performans ölçütleri ise aşağıdan yukarı doğru modele yerleştirilmektedir. En yukarıda 

üst düzey yönetim tarafından açıklanan vizyon yer alır. Vizyon, firma stratejisine temel 

oluşturmaktadır. Yönetim daha sonra her bir işletme birimine; büyüme, nakit yaratma, 

yenilik ve geliştirme gibi görevler dağıtacak ve bunları destekleyecek biçimde kaynak 

dağılımını gerçekleştirecektir.  

 

Piramidin ikinci seviyesinde işletme birimleri için finans ve pazarlama alanlarında 

hedefler belirlenir. Daha sonra bu hedeflere ilişkin stratejiler oluşturulacaktır. Çoğu 

işletme biriminde stratejik hedefler; kısa dönemde karlılık ve pozitif nakit akımları 

yaratma, uzun dönemde büyüme ve pazara nüfuz etme biçimindedir.  

 

Üçüncü seviyede firma stratejisini destekleyen “işletme faaliyet sistemleri” için müşteri 

tatmini, esneklik ve üretkenlik gibi daha somut hedefler belirlenir. Müşteri tatmini ve 

esneklik pazarlama hedeflerini, üretkenlik ve esneklik finansal hedefleri 

desteklemektedir. İşletme faaliyet sistemi kavramı; ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi, 

üretilmesi ve piyasaya sunulmasına yönelik belirli bir stratejiyi uygulamak için gerekli 

tüm içsel işlevler, faaliyetler, prosedürler ve destek sistemlerini kapsar. Bir firmanın satış 

idaresi, yeni ürün geliştirme süreci, üretim gibi işlevleri birer işletme faaliyet sistemidir. 

İşletme faaliyet sistemleri departmanlar düzeyinde etkili ölçüm ve kontrolün başlangıç 

noktasıdır. Her bir departmanın performansıyla firmanın genel stratejisi ve performansı 

arasında bağlantıyı sağlayan işletme faaliyet sistemleri, belirli bir departman yerine 

firmanın genel faaliyet sisteminin etkinliğine odaklanmayı sağlar. 

 

İşletme faaliyet sistemleri için tanımlanan müşteri tatmini hedefi müşterilerin kalite ve 

teslimata ilişkin beklentilerine nasıl cevap verileceğiyle ilgilidir. Esneklik hedefi faaliyet 

sisteminin tepki verme becerisinden etkilenmektedir. Üretimde esnekliğin sağlanmasında 

üretim süresinin kısaltılması ve zamanında teslimat önem taşımaktadır. Üretkenlik hedefi 

ise zaman, işgücü gibi kaynakların nasıl yönetildiği ile bağlantılıdır. Üretimde hız ve 

düşük maliyet kavramları öne çıkmaktadır. Dolayısıyla performans piramidinin dördüncü 

ve en alt seviyesinde kalite, teslimat, zaman ve maliyet ölçütleri yer almaktadır.  
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Müşteri ihtiyaçlarını uygun firma hedeflerine dönüştürmesiyle performans piramidi bir 

kalite yönetim programından daha fazlasını sunmaktadır. Model; kalite, teslimat ve 

fiyatın müşteri tarafından yönlendirildiğini kabul eder ve bu kavramları ürün ve hizmet 

yaratma sürecinin her aşaması için faaliyet terimlerine dönüştürerek içselleştirir. Diğer 

yandan süreç zamanı ve maliyet gibi içsel performans ölçütleri yardımıyla daha geniş bir 

bakış açısı sunar ve tüm ölçütler arasında denge kurulmasını sağlar. 

 

Performans piramidi, hedeflerle yönetim anlayışıyla karıştırılmamalıdır. Hedeflerle 

yönetim, çalışanların bireysel hedefler ve performans doğrultusunda yönlendirildiği ve 

değerlendirildiği bir sistemdir. Her bir performans döneminin başında belirlenen hedefler 

dönem sonunda kontrol edilmektedir. Performans piramidi yaklaşımında ise bireysel 

performans yerine bütün bir faaliyet sisteminin performansı ve takım çalışması öne 

çıkmaktadır. Hedefler stratejik planlama aşamasında belirlenir ve nihai olarak müşteri 

ihtiyacının karşılanmasına odaklanılır. Hedeflerle yönetim organizasyon içinde dikey 

ilişkiler kurarken performans piramidi hiyerarşik yapıyı göz önünde bulundurmaksızın iş 

akışına dayalı yatay ilişkiler kurmaktadır. Hedeflerle yönetimde belirlenen amaç ve 

ölçütlerin zaman içinde değiştirilmeleri ve koşullara adapte edilmeleri oldukça zordur. 

Performans piramidi ise performans yönetiminin temeline müşteri tatminini yerleştiren 

esnek bir sistemdir. Hedeflerle yönetim genellikle finansal performansa odaklanırken 

performans piramidinde çok boyutlu ve strateji odaklı bir yapı sunulmaktadır.136 

 

II.5.3. DEĞER Dİ�AMİĞİ ÇERÇEVESİ 

 

Arthur Andersen tarafından 10,000 şirket üzerinde yapılan 3 yıllık bir çalışmaya dayalı 

değer dinamiği çerçevesi; firmanın varlıklarına ilişkin kapasiteden ne ölçüde 

faydalanabildiğini saptamada kullanılır. Değer dinamiği çerçevesi aracılığıyla varlıkların 

değer yaratma sürecine katkısı ölçülür ve daha fazla değer yaratacak biçimde 

                                                 
136 CROSS, K.F., LYNCH, R.L., The SMART Way to Define and Sustain Success, �ational Productivity 
Review, Kış 1988/1989, 8:1 s.23-33 
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yönetilmeleri sağlanır. Değer dinamiği çerçevesi, varlıklar arasındaki etkileşimin nasıl 

işlediğini anlamaya olanak tanır.137 

 

Model, varlık tanımını hem somut hem de soyut varlıkları kapsayacak şekilde 

genişletmektedir. Mali tablolarda yer alan fiziksel ve finansal varlıkların yanı sıra 

müşteriler ve çalışanlar gibi geleneksel olarak harcama ya da hasılat kalemleri altında 

incelenen varlıklar da dikkate alınmaktadır. 

 

Varlıklar gelecekte yaratılacak değerin kaynağı olarak görülmelidir. Her bir varlık çıktı 

üretir. Örneğin müşteri varlıkları firmaya enformasyon ve gelir sağlar; çalışanlar firma 

için bilgi ve zaman; tedarikçiler ürün ve hizmet temin ederler. 

 

Tüm varlıklar belirli bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bu süreç; varlıkların kazanımı, 

yönetimi, yenilenmesi ve elden çıkarılması aşamalarından oluşur. Değer dinamiği 

çerçevesi kapsamında, her bir varlığa ve firmanın toplam varlık portföyüne ilişkin risk ve 

getirinin analizinde söz konusu yaşam döngüsü dikkate alınmaktadır.  

 

Varlıklar, mülkiyeti firmaya ait olanlar ve olmayanlar, firma tarafından kontrol edilebilir 

varlıklar ve kontrol edilemeyenler biçiminde ayrımlara tabi tutulur. Bazı varlıklar içsel, 

bazıları ise dışsal değer yaratmaktadır. Örneğin müşteri varlıkları dışsal, çalışan varlıkları 

ise içsel değer yaratırlar.138 

 

Modelde varlıklar 5 kategoride toplanmaktadır. Arazi, bina, stoklar ve demirbaş fiziksel 

varlıkları; nakit, borç, alacaklar, yatırımlar ve öz sermaye finansal varlıkları; çalışanlar, 

tedarikçiler ve ortaklar çalışan varlıklarını; müşteriler, dağıtıcılar, diğer kanallar ve bağlı 

kuruluşlar müşteri varlıklarını; liderlik, strateji, yapı, değerler, marka, yenilikler, bilgi, 

sistemler, süreçler ve entelektüel sermaye ise örgütsel varlıkları oluşturur. Firmalar söz 

konusu varlıkları farklı kombinasyonlar halinde birleştirerek ve bu kombinasyonları 

                                                 
137 Identifying the Value Points within the Corporation, Alliance for Corporate Wealth Conference, 
sunan: EVANS M.H., 21 Ocak 2005 Orlando, Florida <www. exinfm.com/ workshop_files/ 
Value_Points_Short.ppt> 
138 The Dynamics of Value Dynamics, Arthur Andersen, 
<http://www.lorencolin.com/valuecode/downloads/SummaryBooklet_1.8.pdf> 
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zaman içinde değiştirerek değer yaratırlar. Her firmanın değer yaratmada kullandığı 

özgün varlık bileşimi o firmanın “ekonomik DNA”sını oluşturmaktadır. 139 

 

Değer dinamiği çerçevesinin oluşturulması 4 aşamada gerçekleştirilebilir. İlk aşama 

uygulanacak stratejiyi destekleyen firma varlıklarının listelenmesidir. Bu aşamada 

firmayı rakiplerinden ayıracak nitelikteki varlıkların saptanması önem taşımaktadır. 

İkinci aşamada firma varlıklarının müşteri değeri yaratma sürecinde birbirleri arasında ne 

gibi bir etkileşim içinde oldukları tespit edilmelidir. Varlıkların bileşimi firmanın 

rekabetçi avantaj yaratmasını sağlayacak ve taklit edilemeyecek bir faaliyet sistemi 

oluşturmalıdır. Üçüncü aşamada firmanın değer dinamiği çerçevesinin altında yatan 

tehditler, fırsatlar, üstünlük ve zayıflıklar tanımlanmalıdır. Gelecekteki fırsat ve tehditler 

mevcut değer dinamiği çerçevesini işlevsiz kılabileceğinden sistem sürekli yenilenmeli 

ve gelişmelere uyum sağlamalıdır. Son aşamada kritik başarı faktörleri tanımlanmalı ve 

her bir başarı faktörünü destekleyen farklı varlık bileşimleri tespit edilmelidir.140 

 

Değer dinamiği çerçevesi uyarınca başarılı yönetimin temelinde; faaliyet modelinin 

belirlenmesi, risk yönetimi, varlık portföyünün yönetimi, tüm varlıklara ilişkin ölçüm ve 

raporların oluşturulması unsurları bulunmaktadır. Faaliyet modelini belirlemede firma; 

mevcut varlıklar ve bunların yaratılan değere katkısı ile firmanın gelecekte değer 

yaratmak için ihtiyaç duyduğu varlıklar ve bunların ne şekilde değer yaratacakları 

üzerinde durmalı,  varlıklara ilişkin stratejisini oluşturmalıdır. 

 

Arthur Andersen tarafından kullanılan faaliyet modelinde risk unsurları çevresel, sürece 

ilişkin ve karar almada enformasyonla ilgili olmak üzere 3 kategoride toplanmaktadır. 

Faaliyet modelinin sürdürülebilirliğine ilişkin dışsal belirsizlik faktörleri çevresel riski, 

modelin uygulanabilirliğini tehdit eden içsel faktörler süreç riskini, karar almada 

kullanılan bilgilerin doğruluğu üzerindeki belirsizlik faktörleri enformasyon riskini 

oluşturur. Bu sistematiği tamamlayıcı nitelikteki değer dinamiği çerçevesinde risk 

yönetimi yalnızca finansal ve fiziksel varlıkları değil, firmanın tüm varlıklarını 

kapsamaktadır. Yeni ekonominin beraberinde getirdiği yeni işlemler, yeni pazarlar, 

rakipler ve teknolojiler, firmanın yeni risklerle karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. 

                                                 
139 BOULTON, Et. Al., Cracking the Value Code, Harper Collins, 2000 aktaran: BROWN, L.M., 
Business Book ReviewTM, 17:25, s. 42 
140 BREWER, Peter, a.g.e, s.46 
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Böyle bir ortamda soyut varlıklara ilişkin riskler çok daha önemli ve tanımlanması zor 

nitelikte olabilmektedir. Değer dinamiği çerçevesi, sağladığı bakış açısıyla riskin bütün 

varlık portföyü göz önüne alınarak tanımlanması, sınıflandırılması ve ölçülmesine olanak 

tanır. 

 

Şekil 11: Varlıklara İlişkin Riskler 

 
Kaynak: The Dynamics of Value Dynamics, Arthur Andersen, 

<http://www.lorencolin.com/valuecode/downloads/SummaryBooklet_1.8.pdf> 

Değer dinamiği çerçevesi yaklaşımında firma, sahip olduğu varlıklardan oluşan bir 

portföy gibi algılanmalı ve yönetilmelidir. Doğru stratejik kararların alınabilmesi için 

öncelikle her varlığın bir yaşam süresi olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni 

ekonomik düzende teknolojik gelişmelerin de katkısıyla varlıkların yaşam sürelerinin 

gittikçe kısalmaktadır. Firmalar yaşam süreleri boyunca çeşitli varlıkları istihdam 

etmekte, yenilemekte ve nihai olarak elden çıkarmaktadırlar. Bu aşamalarda verilen 

kararlar ve kararların altında yatan süreçler değer yaratmada kritik önem taşımaktadır. 

Yaşam döngüsü yaklaşımının ilk aşamasında firma ihtiyaç duyduğu varlıkları tanımlar ve 

temin eder. Finansal varlıklara ilişkin teklifler değerlendirilir, ihtiyaç duyulan fiziksel 

varlıklar sağlanır, müşteri ihtiyaçları saptanır ve müşteri teklifi yaratılır, aranan 

özelliklerde çalışanlar işe alınır, ihtiyaç duyulan örgütsel yapı oluşturulur. Bir sonraki 

aşama; fiziksel ve finansal varlıkların yönetilmesi, müşteri ihtiyacının karşılanması, 

çalışanların beklentiler doğrultusunda yönlendirilmesi ve firmanın faaliyetlerinde 

gereksindiği süreçler ile sistemlerin geliştirilmesidir. Yenileme aşamasında ise finansal 

Fiziksel varlıklar 
•Yetkisiz kullanım 
•Kabul edilemeyecek 
çevresel maliyetler 
•Büyük ölçekli kayıplar 

Finansal Varlıklar 
•Düşük ekonomik 
performans 
•Yetersiz borç ve öz 
sermaye kaynakları 
•Likidite eksikliği 
•Etkin olmayan 
kullanım 
 

 
Örgütsel Varlıklar 
•Açık olmayan veya geçerliliğini 
kaybetmiş stratejiler 
•Esneklik ve uyum sağlama 
eksikliği 
•İtibar kaybı 
•Etkin ve etkili olmayan süreçler 
•Örgütsel öğrenme eksikliği  

Müşteri Varlıkları 
•Yaygın kalite hataları 
•Müşteri ve diğer 
kanalların kaybı 
•Yetersiz kanallar 
•Pazar payı ve 
fırsatların kaybı 

Çalışan Varlıkları 
•Deneyim ve beceri 
eksikliği 
•Entelektüel 
sermaye kaybı 
•Etkili iletişimin 
kurulamaması 
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faaliyetler yeniden yapılandırılır, fiziksel varlıklarda gerekli güncellemeler 

gerçekleştirilir, yeni ürün ve hizmetler geliştirilir, çalışanların performansı değerlendirilir 

ve ödüllendirilir, mevcut bilgi ve sistemler gözden geçirilir. Yaşam döngüsünün son 

aşamasında finansal ve fiziksel varlıklar elden çıkarılır, müşterilerle ilişkiler sonlandırılır, 

çalışanlarla ilişkiler yeniden tanımlanır ve örgütsel varlıklar yeniden yönlendirilir. 

 

Tablo 1: Değer Dinamiği Çerçevesi 

Faaliyet modelinin tasarlanması 
• Varlıklar ve piyasaların tanımlanması 
• Vizyon ve strateji geliştirme 
• Yatırım kararları 

V
ar
lı
k 
P
or
tf
öy
ün
ün
 Y
ön
et
im
i 

Finansal 
Varlıklar 

 

Fiziksel 
Varlıklar 

 

Müşteri 
Varlıkları 

 

Çalışan ve 
Tedarikçi 
Varlıkları 

 

Örgütsel 
Varlıklar 
 

 

 
 

▪Teklif  
oluşturma ve  
değerlendirme 

▪Yönetim ▪Yeniden 
yapılandırma 

▪Elden 
çıkarma 

 
 

▪İhtiyacın 
tanımlanması 
ve edinme 

▪Yönetim ▪Yenileme ▪Elden 
çıkarma 

 
 

▪Müşteri 
ihtiyacını 
belirleme, 
teklif 
oluşturma 

▪Ürün ve 
hizmet 
sunma 

▪Yeni ürün 
ve hizmetler 
geliştirme 

▪Müşteri 
ilişkisini 
sonlandırma 

 
 

▪İhtiyacın 
tanımlanması, 
istihdam etme  
ve yetiştirme 
 

▪Yönetim ▪Destek ve 
ödüllendirme 

▪İlişkiyi 
yeniden 
tanımlama 

 
 

▪İhtiyacın 
tanımlanması, 
yapının 
tasarlanması 

▪Sistem ve 
süreç 
geliştirme 

▪Gözden 
geçirme 

▪Varlıkları 
yeniden 
yönlendirme 
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Ölçüm ve Raporlama 

• Bilgi gereksiniminin tanımlanması ve 
giderilmesi 

• Yaratılan değer ve riskin ölçülmesi 
• Sürekli iyileştirmenin sağlanması 

 

Kaynak: The Dynamics of Value Dynamics, Arthur Andersen, 

<http://www.lorencolin.com/valuecode/downloads/SummaryBooklet_1.8.pdf> 

 

Firmalar yalnızca ölçebildikleri değişkenler üzerinde kontrol sahibidirler. Dolayısıyla 

firmanın varlıkları etkili bir şekilde yönetebilmesi için en temel gereklilik, varlıklara 

ilişkin ölçümlerdir. Değer dinamiği yaklaşımında ölçümler periyodik olarak gözden 

geçirilmeli ve sonuçlar raporlar aracılığıyla açıklanmalıdır. Bu doğrultuda, değer yaratan 

tüm varlıkları kapsayacak biçimde eksiksiz ve güvenilir ölçütler oluşturulması gereklidir. 

Böylelikle yaratılan değerin gerçek kaynaklarının anlaşılması sağlanacaktır. Bu arayış 

kapsamında yalnızca hissedar beklentisinin karşılanmasında önem taşıyan faktörler değil, 

tüm paydaşların çıkarı üzerinde etkili olan unsurlar saptanmalıdır. Değer dinamiği modeli 

içsel ve dışsal bilginin bütünleştirilmesini öngörür. Böylece firmanın çevresel faktörler, 

içsel süreçler ve yaratılan değer hakkında anahtar sorulara cevap vermesine ve bu 

unsurlarda zaman içinde meydana gelen değişimi takip etmesine olanak tanır.   

 

Şekil 12: Varlıkların Ölçümü ve Raporlanması 
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Kaynak: The Dynamics of Value Dynamics, Arthur Andersen, 

<http://www.lorencolin.com/valuecode/downloads/SummaryBooklet_1.8.pdf> 
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Değer dinamiği, firmada değer kavramına ilişkin ortak bir dil oluşturmaya yardımcı olur. 

Farklı niteliklerdeki varlıkların bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini ve her bir 

varlığın yaratılan nihai değere katkısının anlaşılmasını sağlar.141 

 

II.5.4. KO�TROL ÖZ DEĞERLE�DİRME MODELİ 

 

Kontrol öz değerlendirme; organizasyonlarda anahtar hedeflerin, bu hedeflere ulaşmada 

maruz kalınan risklerin ve söz konusu riskleri yönetmede kullanılacak içsel kontrollerin 

saptanması için tasarlanmış bir yöntemdir. 

 

Kontrol; yönetim tarafından belirli amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilirlik düzeyini 

artırmak üzere gerçekleştirilen faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. İçsel kontrol; bir 

teşebbüsün yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personelinin aldığı kararlardan etkilenen 

ve finansal raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin etkinliği ile yasal düzenlemelere 

uygunluğunu temin etmek üzere tasarlanmış bir süreçtir. İçsel kontrolün temel amaçları; 

 

• bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini;  

• şirket politikaları, prosedürler, kanunlar, düzenlemeler ve kontratlara uyulmasını; 

• varlıkların doğru yönetilmesini; 

• kaynakların verimli ve etkili kullanılmasını; 

• faaliyetler ve programlar için belirlenen hedeflere ulaşılmasını güvence altına 

almaktır. 

 

Kontrol öz değerlendirme, içsel kontrollerin etkililiğini saptamaya yönelik bir sistemdir. 

Bu yolla organizasyon hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına dair güvenilir bilgi sunmayı 

amaçlar. Kontrol öz değerlendirme modeli; yöneticiler ve takımların iç kontrollerin 

belirlenmesinde rol almaları, riskin doğru değerlendirilmesi, faaliyet planları 

oluşturulması, işletme hedeflerinin gerçekleştirilebilirliğinin tespit edilmesi konularında 

organizasyonlara yardımcı olur. 

 

                                                 
141 The Dynamics of Value Dynamics, Arthur Andersen 
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Kontrol öz değerlendirme modelinde kullanılan temel teknikler; toplantılar düzenleme, 

anketler ve yönetim tarafından oluşturulan analizlerdir. Modeli ilk uygulayan şirket olan 

Gulf Canada’nın benimsediği “yönlendirilmiş toplantılar” yoluyla öz değerlendirme 

tekniği, çalışanlar ve yönetimin belirli süreçler ve sorunları tartışmak üzere bir araya 

getirilmesini öngörür. Bu sayede organizasyonun farklı seviyelerindeki çalışma 

takımlarından içsel kontrollere ilişkin geri bildirim elde edilir. Toplantılar, genel toplantı 

yönetme tekniklerinin yanı sıra içsel kontrol sistemi tasarımı alanında da eğitimli bir 

uzman tarafından yönlendirilmelidir. Kontrol öz değerlendirme seminerleri olarak da 

adlandırılan bu toplantılar aracılığıyla;  geleneksel muhasebenin tanımladığı “sert” 

kontrollerin yanı sıra iletişim, vizyon, örgüt kültürü ve etik gibi insan odaklı “yumuşak” 

kontrollerin devreye sokulması amaçlanmaktadır.142 

 

Kontrol öz değerlendirme seminerleri öncesinde farklı işletme birimleri için hedefler 

belirlenir. Semineri yönlendiren uzmanın yardımıyla; çalışanlar, belirlenen hedeflere 

ilişkin engelleri ve başarıları tartışarak gerekli faaliyet planları ve kontrolleri oluştururlar. 

Katılımcılardan; her bir hedefin gerçekleştirilebilirlik düzeyine, faaliyet planının 

uygulanmasından önce ve sonra olmak üzere puan vermeleri istenir. Seminerlerde 

tartışmaların yapıcı olmasına, mevcut uygulamalara yöneltilen eleştirilerin, yeni ve 

geleneksel olmayan fikirlerin cesaretlendirilmesine ve gerekli durumlarda çalışanların 

gizliliğinin korunmasına önem verilmelidir. Buna ek olarak seminerlerde oluşturulan 

faaliyet planlarının yönetim tarafından dikkate alınacağı garanti edilmelidir. Seminerlerde 

ortaya çıkan fikirler ve planlar daha sonra düzenlenip yöneticilere sunulmak üzere yazılı 

olarak kaydedilir.143 

 

Kontrol öz değerlendirme seminerleri; kontrol odaklı, süreç odaklı, risk odaklı ve hedef 

odaklı olmak üzere 4 grupta toplanır. Kontrol odaklı seminerler kullanılan kontrollerin 

işlerliğine dair bilgi edinmeyi amaçlar. Uzmanlar üst düzey yöneticilerden sağlanan 

veriler yardımıyla hedefler ve kontrol tekniklerini belirler. Seminerler aracılığıyla 

kontrollerin gerçekte nasıl işlediği ile istenen sonuçlar arasındaki fark analiz edilir. Süreç 

odaklı seminerler belirli süreçlerde gerçekleştirilen faaliyetleri irdeler. Bu seminerlerin 

amacı seçilen süreçlerin değerlendirilmesi, güncellenmesi ve elverişli hale getirilmesidir. 

                                                 
142 A Perspective on Control Self Assessment, Professional Practices Pamphlet 98-2, The Institute of 
Internal Auditors, Florida 
143 PFORSICH, Hugh, Does Your Scorecard Need A Workshop?, Strategic Finance, Şubat 2005 s.33 
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Uzmanlar şirket hedeflerini gerçekleştirecek anahtar süreçleri tespit eder. Süreç odaklı 

uygulama; yeniden yapılandırma ve kalite yönetimi uygulamalarıyla birleştirilebilir. Risk 

odaklı seminerler riskin tanımlanması ve yönetimine öncelik verir. Kontrol faaliyetlerinin 

anahtar risk gruplarını yönetmede yeterliği sorgulanır. Hedef odaklı seminerler hedeflere 

ulaşmanın en iyi yolunu tespit etmeyi amaçlar. Hedeflere ilişkin en uygun kontrol 

tekniklerinin seçilip seçilmediği, bu tekniklerin işlerliği ve kabul edilebilir risk düzeyleri 

sağlamadaki başarısı sorgulanır.  

 

Yönetim tarafından oluşturulan analizler yoluyla kontrol öz değerlendirme; anket ve 

toplantı yöntemlerini içermeyen tüm kontrol öz değerlendirme yaklaşımlarını 

kapsamaktadır. Yöneticilerin işletme süreçleriyle ilgili olarak hazırladığı personele dair 

raporlar, uzmanların diğer yöneticiler ve anahtar konumdaki personelden elde ettiği 

bilgilerle kıyaslanır ve birleştirilir. Verilerin sentezlenmesi yoluyla elde edilen sonuçlar 

daha sonra süreç yöneticileri tarafından kontrol öz değerlendirme çalışmalarında 

kullanılır.144 

 

Model, organizasyon hedeflerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve hedeflere ulaşmada 

içsel kontrolün önemini vurgular. Kontrol süreçlerinin dikkatle planlanması ve 

uygulanması, faaliyet kontrolü sürecinin devamlı olarak geliştirilmesi konularında 

personeli motive eder. 

 

Kontrol öz değerlendirme sistemi, kurumsal karne yöntemini tamamlayıcı bir unsur 

olarak kullanılabilir. Bu iki uygulamanın bir araya getirilmesinde anahtar konumda 

kontrol öz değerlendirme seminerleri yer almaktadır. Kontrol öz değerlendirme 

seminerlerinde katılımcılar; kendi işletme birimleri için kurumsal karne ölçütleri 

oluşturulması ve bunların genel şirket stratejisiyle bağlantısının kurulmasına yardımcı 

olurlar. Stratejinin faaliyet terimleriyle ifade edilmesinde operasyonlar düzeyindeki 

çalışanların sağladığı bilgilerden yararlanılır. Seminer yöneticisinin yardımıyla bu 

çalışanlar, stratejiyi en fazla destekleyecek performans ölçütlerini oluştururlar. 

Seminerlerde çalışanlara stratejik geri bildirim sağlamaları öğretilir ve stratejik 

öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmediğini bildirmeleri istenir. Böylece strateji revize 

edilebilir ve uygun eylem planları geliştirilebilir. Kurumsal karne yaklaşımının 

                                                 
144 A Perspective on Control Self Assessment, Professional Practices Pamphlet 98-2, The Institute of 
Internal Auditors, Florida 
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açıklanmasıyla çalışanların stratejik performans göstergelerini kısa dönemli ölçütlerden 

ayırt etmeleri sağlanır. Böylelikle kısa dönemli operasyonel performansa yönelik 

taktiksel yaklaşımlar engellenir. Kontrol öz değerlendirme modelinin sistematik olarak 

kullanımı kurumsal karne sürecine şu bakımlardan katkıda bulunur: 

 

• Şirket stratejisi üzerinde sürekli iletişim sağlanır. 

• Üst düzey yönetim ve operasyonel düzeydeki personel birlikte çalışarak stratejiye 

ilişkin eylem planları geliştirir. 

• Kurumsal karnenin devamlı olarak iyileştirilmesini sağlayacak formel bir stratejik 

geri bildirim sistemi oluşturulur. 

 

Kurumsal karne yöntemi ise kontrol öz değerlendirme modelinin kullandığı yumuşak 

kontroller ve eylem planlarına ilişkin ölçütler sağlar. Finansal perspektif ve müşteri 

perspektifi, işletme birimi bazındaki süreç odaklı eylem planlarının işletme stratejisi ve 

misyonuyla bağlantısını kurar. Böylelikle kontrol öz değerlendirmenin tanı koyma ve 

kontrol amaçlı fonksiyonlarını stratejik düzeye çıkarır.145 

 

Şekil 13: Kurumsal Karne ve Kontrol Öz Değerlendirme 

 
                                                 
145 PFORSICH, Hugh, a.g.e 
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Kaynak: PFORSICH, Hugh, Does Your Scorecard Need A Workshop?, Strategic Finance, Kubat 2005 s.33 
 

II.5.5. FAALİYET TABA�LI YÖ�ETİM 

 

Faaliyet tabanlı yönetimin temelini, geleneksel maliyet muhasebesinin eksikliklerini 

gidermek üzere geliştirilen faaliyet tabanlı maliyetleme uygulaması oluşturur. Faaliyet 

tabanlı maliyetleme sistemine olan gereksinimin anlaşılması için öncelikle üretim 

sistemlerinde 20. yüzyıl sonunda yaşanan değişim incelenmelidir. Maliyet muhasebesinin 

ortaya çıkması endüstriyel üretime geçişle paraleldir. Endüstriyel üretimin karakteristik 

özellikleri; 

 

• ürünlerde düşük farklılaşma,  

• karmaşık olmayan projeler,  

• sınırlı çeşitte ürünün büyük miktarlarda üretilmesi,  

• emek yoğun ürünler,  

• minimum otomasyon,  

• düşük kalite,  

• dış kaynak kullanımının yaygın olmaması,  

• yasal düzenlemelerin azlığı,  

• genel giderlerin doğrudan maliyetlere oranla düşük kalması,  

• ürünlerin hizmetlere oranla daha fazla üretilmesi olarak tanımlanmaktadır.  

 

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ise üretimin yapısı ve üretim yöntemlerinde 

önemli değişiklikler gözlenmiştir.  Yeni ekonomi; 

 

• yüksek düzeyde farklılaşmış ürün hatları,  

• çok daha karmaşık projeler,  

• azalan işçilik,  

• geniş bir yelpazedeki ürünlerin daha az sayıda üretimi,  

• kaliteye odaklanma,  

• dış kaynaklardan yararlanma,  

• yüksek otomasyon,  

• genel giderlerde doğrudan maliyetlere göre artış,  
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• gelişmiş yasal düzenlemeler,  

• ürünlerden hizmetlere doğru bir kayma gibi değişimleri yansıtmaktadır.146 

 

Maliyet muhasebesi, üretimi doğrudan etkilemeyen ancak katkıda bulunan dolaylı 

maliyetleri işletme fonksiyonlarına göre toplulaştırmaktadır. Dolaylı maliyetlerin 

ürünlerin birim maliyetlerine dağıtılmasında, her ürün için direkt işçilik oranları dikkate 

alınmaktadır. Üretimde direkt işçilik oranının gittikçe azalması ve satış, dağıtım, 

araştırma geliştirme, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi dolaylı maliyetlerin hacminin 

gittikçe artmasıyla bu yöntem işlevini kaybetmiştir. Bundan hareketle Cooper ve 

Kaplan147 ürün maliyetlerinin daha doğru belirlenebilmesi için faaliyet tabanlı 

maliyetleme sistemini önermiştir. Faaliyet tabanlı maliyetlemenin ilk örneklerinde, genel 

giderlerin maliyet havuzlarında toplanması ve ürünlere dağıtılması söz konusudur. Her 

bir maliyet havuzu, ürünlerin benzer biçimde yararlandığı birbiriyle ilişkili faaliyetleri 

kapsamaktadır. Bu sistem genel giderlerin ürünlere doğru biçimde dağıtılmasına 

odaklanır ancak faaliyetlerin analizini içermez. Zaman içinde faaliyet tabanlı 

maliyetlemenin gelişimiyle beraber maliyetlerin dağıtımından süreçlerin yönetimine 

doğru bir kayma gerçekleşmiştir. Bu bakımdan faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi 

maliyet belirleme boyutu ve süreç boyutu olarak ikiye ayrılır. 

 

Maliyet belirleme boyutunda öncelikle her bir faaliyetin kullandığı kaynak miktarı 

belirlenir. Faaliyetlerin kaynak tüketimini belirleyen faktörler kaynak sürücüleri olarak 

adlandırılır. Faaliyetler temelinde bir araya toplanan giderler daha sonra maliyet 

taşıyıcılarına (ürün ve hizmetler) yüklenir. Maliyet taşıyıcılarının gerektirdiği faaliyet 

düzeyini belirleyen faktörler ise faaliyet sürücüleri olarak nitelenir. Faaliyet tabanlı 

maliyetleme yöntemi, maliyet taşıyıcılarının belirli faaliyetlere gereksinim doğurması, 

faaliyetlerin de kaynak ihtiyacı yaratması ilkesinden hareket eder. Dolayısıyla kaynak 

maliyetlerinin maliyet taşıyıcılarına yüklenmesi iki aşamalı bir süreçtir. Bu iki aşamada 

kullanılan dağıtım oranları sırasıyla kaynak sürücüleri ve faaliyet sürücüleri olarak 

adlandırılır. 

 

                                                 
146 RAY, M. C., ABC Management: Where does it fit in?, AACE International Transactions, 1998, s.37 
147 COOPER, R., KAPLAN, R.S, Measure Costs Right: Make the Right Decisions, Harvard Business 
Review, 66:5, 1988 s. 96-103, aktaran: TSAI, Wen-Hsien, Quality Cost Measurement UnderActivity-Based 
Costing, The International Journal of Quality & Reliability Management 1998 15:7;  s.719 
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Şekil 14: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 

 
Kaynak: TURNEY, Peter, Activity Based Management, Management Accounting, Ocak 1992 73:7  s.21 
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faaliyetler için maliyet sürücüsü niteliğindedir. 

 

Faaliyet analizi; katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetler 
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diğer unsuru olan faaliyet bağlantılarının incelenmesi, değer yaratma sürecindeki farklı 

faaliyetlerin birbiriyle etkileşiminin anlaşılmasını ve faaliyetlerin etkin biçimde koordine 

edilmesini amaçlar.  Faaliyetlerin en iyi uygulamalarla kıyaslanması yöntemi ise, 

rakiplere oranla katma değer yaratan faaliyetlerin etkinliği ve süreç kalitesini 

değerlendirmeye olanak verir. 148  

 

Faaliyet tabanlı yönetim; müşteriler için yaratılan değerin ve bu değer aracılığıyla elde 

edilen karın artırılmasında süreç yönetimine odaklanan bir disiplindir. Süreç yönetiminin 

iyileştirilmesinde faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminden elde edilen operasyonel veriler 

ve maliyet verilerinden faydalanılır. Örneğin faaliyet tabanlı maliyet sisteminin 

faaliyetler, ürünler ve müşterilere ilişkin sağladığı maliyet verileri; stratejik karar analizi, 

faaliyet tabanlı bütçeleme ve hedef maliyetlemede kullanılır. Maliyet indirgeme, 

küçülme, süreç geliştirme, kıyaslama, süreçleri yeniden yapılandırma, toplam kalite 

yönetimi gibi alanlarda ise faaliyet tabanlı maliyetlemenin süreç boyutundan 

yararlanılır.149 

 

II.5.6. MÜKEMMELLİK MODELİ 

 

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen mükemmellik modeli, 

organizasyonların faaliyetlerinde mükemmellik düzeyine ulaşmaları için temel bir 

çerçeve sunmayı amaçlar.  Mükemmellik modelinde örgütsel performansa ilişkin 9 ana 

kriter tanımlamaktadır. Bu kriterler; liderlik, çalışanların yönetimi, politikalar ve strateji, 

kaynaklar, süreçler, çalışanların tatmini, müşteri tatmini, toplum üzerindeki etki ve 

faaliyet sonuçlarıdır. Söz konusu kriterler performansın belirleyicileri (liderlik, çalışanlar, 

politika ve strateji, kaynaklar ve süreçler) ve performans sonuçları olmak üzere kendi 

aralarında sınıflandırılır.150 Her bir kriterin toplam performans üzerindeki etkisi göz 

önüne alınarak yüzde ağırlığı belirlenir. Toplam 1000 puan üzerinden yapılan 

değerlendirmede 750 puan (%75) ve üzeri faaliyet mükemmelliği olarak kabul 

edilmektedir.151 

 

                                                 
148 TSAI, Wen-Hsien, a.g.e, s.719 
149 TURNEY, Peter, Activity Based Management, Management Accounting, Ocak 1992 73:7  s.20 
150 EFQM Introducing Excellence< www.efqm.org> 
151 EFQM Business Excellence Model, Bulletpoint, Eylül 1998, s.14 
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Şekil 15: Mükemmellik Modeli 

 
Kaynak: EFQM Introducing Excellence <www.efqm.org> 
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• Politika ve strateji oluşturmada paydaşların mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve 

beklentilerini dikkate alma 

• Politika ve strateji oluşturmada performans ölçümleri, araştırma, öğrenme ve dış 

faaliyetlerden elde edilen bilgileri temel alma 

• Politika ve stratejiyi gözden geçirme ve güncelleştirme 

• Politika ve stratejiyi kilit süreçlerden oluşan bir çerçeve yoluyla duyurma ve 

uygulama 

 

Modele göre mükemmel organizasyonlar, çalışanların tüm potansiyelini ortaya çıkaracak 

biçimde yönetilmelidir. Çalışanların sahip oldukları nitelikleri organizasyon için en 

faydalı şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. Çalışanlar kriteri kapsamında beş alt kriter 

belirlenmiştir: 

 

• İnsan kaynaklarının planlama, yönetim ve iyileştirilmesi 

• Çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinliklerini belirleme, sürdürme ve geliştirme 

• Çalışanların katılımını ve yetkilendirilmesini sağlama 

• Çalışanlar ile kuruluş arasında diyalog kurma 

• Çalışanları ödüllendirme ve destekleme 

 

Mükemmellik amacı doğrultusunda dışsal işbirlikleri, tedarikçiler ve içsel kaynaklar; 

strateji ve politikaları destekleyecek ve süreçlerin etkililiğini sağlayacak biçimde 

yönetilmelidir. İşbirlikleri ve kaynakların planlanması ve yönetimi esnasında 

organizasyonun ve toplumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları arasında denge 

sağlanmalıdır. Modelde işbirlikleri ve kaynaklara ilişkin şu alt kriterler öngörülmektedir: 

 

• Dışsal işbirliklerinin yönetimi 

• Finansal kaynakların yönetimi 

• Binalar, donanım ve hammaddelerin yönetimi 

• Teknoloji yönetimi 

• Bilgi ve bilgi birikimi yönetimi 

 

Mükemmellik modelinin süreçler kriteri için aşağıdaki beş alt kriter göz önünde 

bulundurulmalıdır: 
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• Süreçlerin sistematik olarak tasarım ve yönetimi 

• Süreçlerin, müşterileri ve diğer paydaşları tatmin edecek ve giderek artan bir 

değer yaratacak biçimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak iyileştirilmesi 

• Ürün ve hizmetlerin müşteri ihtiyaç ve beklentileri temel alınarak tasarımı ve 

geliştirilmesi, 

• Ürün ve hizmetlerin üretimi, teslimatı ve satış sonrası hizmet sağlama 

• Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi 

 

Müşteriler, çalışanlar ve toplumla ilgili sonuç kriterlerinin her biri; algılamaya ilişkin 

sonuçlar ve performans göstergeleri olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Temel 

performans sonuçlarına ilişkin ise temel performans çıktıları ve temel performans 

göstergeleri biçiminde iki alt kriter tanımlanmıştır. 

 

Mükemmellik modelinin anlaşılması ve uygulamasında öncelik taşıyan temel kavramlar 

şunlardır: 

• Sonuç odaklılık (tüm paydaşların memnuniyetini sağlayacak sonuçlar elde etme) 

• Müşteri odaklılık (sürdürülebilir müşteri değeri yaratma) 

• Liderlik ve kararlılık 

• Süreçler ve verilere dayalı yönetim 

• Çalışanların gelişimi ve katılımı 

• Sürekli öğrenme, yenilik ve iyileştirme 

• İşbirliklerinin geliştirilmesi (katma değer yaratan işbirliklerinin geliştirilme ve 

sürdürülmesi) 

• Kurumsal sosyal sorumluluk152 

 

Temelini toplam kalite yaklaşımından alan ve sürekli geliştirmeye odaklanan modelin en 

güçlü yönü; organizasyonlarda süreçlerin nasıl tanımlandığı, kaynakların nasıl dağıtıldığı, 

liderlik ve politikalara ilişkin detaylı bir gösterge seti kullanmasıdır. Mükemmellik 

modelinin zayıf noktalarından biri faaliyetleri stratejiyle açıkça ilişkilendirmemesidir. 

                                                 
152 EFQM Introducing Excellence <www.efqm.org> 
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Buna karşın örgütsel performansın belirleyicilerini kapsamlı olarak tanımlaması 

bakımından avantajlıdır.153 

 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumsal karne yöntemi ve mükemmellik modeli 

birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Mükemmellik modeli organizasyonun stratejik 

yönetime uygun bir yapıya kavuşması için gerekli koşulları ortaya koyar. Kurumsal karne 

ise stratejinin uygulanmasına ilişkin sistematik bir çerçeve sunar. Kurumsal karne 

yönteminde özellikle vurgulanan iletişim, liderlik, değişim, süreçlerin iyileştirilmesi gibi 

kavramlar mükemmellik modelinde detaylı kriterlerle açıklanmıştır. Organizasyonlar 

stratejik uygulamalarını kurumsal karne çerçevesine göre biçimlendirirken stratejik 

altyapılarını mükemmellik modeli ölçütlerine göre değerlendirebilirler. 

 

 

 
 

SO�UÇ 

 

Finansal performans ölçümü, firmaların sorumlu olduğu nihai merci olan hissedarların 

beklentilerini karşılamada yönetsel karar mekanizmalarının etkinliğini değerlendirmesi 

bakımından ekonomik aktörler için vazgeçilmezdir. Ancak geride bıraktığımız yüzyıl 

sonlarında ivme kazanan ve 21. yüzyılın temel karakteristiğini yansıtan hızlı teknolojik 

gelişme ve rekabet, çok katmanlı açılımlarıyla her alanda değişim ve yeniliği zorunlu 

kılmaktadır. Varlıklarını sürdürmek için bu koşullara ayak uydurmak zorunda kalan 

şirketler, rakipleriyle yalnızca finansal platformda değil, örgütsel alanda da 

yarışmaktadırlar. Gelinen noktada hissedar kavramı kadar, firmanın yarattığı 

dışsallıklardan etkilenen tüm çıkar gruplarını kapsayan paydaş kavramı da önem 

taşımaktadır.  Firma faaliyetlerinin yalnızca yaratılan ekonomik değer üzerinden 

ölçülmesi ekonominin yeni ve karmaşık yapısını yansıtmamaktadır. 

 

Kurumsal karne yaklaşımı, finansal performansı belirleyen farklı değişkenlerin sistematik 

bir yapıda bir araya getirilmesini amaçlar. Bu hareket noktasından yola çıkarak, öncelikle 

                                                 
153 BOOTH, Rupert, Performance Management: Making It Happen, Management Accounting: Magazine 
for Chartered Management Accountants, Nov97 75:10, s.35 



 100

finansal sonuçların firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerin satışından kaynaklandığını 

vurgular. Dolayısıyla ekonomik değerin yaratılmasında ilk alt süreç ürün ve hizmetlerin 

müşterilere sunulmasıdır. Ekonomik değerin ençoklanması, müşteri ihtiyacının 

karşılanması yoluyla müşteri tatmininin ve dolayısıyla pazar payının artırılmasına 

bağlıdır. Bir sonraki aşamada ise müşteriler için yaratılan değerin hangi süreçler 

sonucunda elde edildiğine odaklanılır. Değer yaratan süreçlerin iyileştirilmesi yoluyla 

müşteri hedeflerine ulaşmak amaçlanır. Süreçlerin iyileştirilmesi ise temelde insan 

faktörü olmak üzere örgütsel unsurlara dayanmaktadır. Bu çok boyutlu yapı ile finansal 

sonuçların belirleyicilerinin daha iyi anlaşılması ve bu doğrultuda stratejik bir plan 

oluşturulması sağlanır. Yalnızca yıllık finansal raporlarda gösterilen performansın 

artırılması değil, uzun vadeli stratejik planlama yoluyla firmanın sürdürülebilir bir 

performansa ulaşması ve devamlılığı öncelik kazanır. Kurumsal karne uygulaması ile 

firmalar stratejik hedeflerini faaliyetler düzeyinde somut ölçütler üzerinden belirleyebilir 

ve denetleyebilirler. 

 

Kurumsal karne perspektifleri; insan kaynakları yönetimini, müşteri ilişkilerini, üretim 

faaliyetlerini ve finansal yönetimi ortak bir çerçevede bir araya getirmektedir. Nitelikli 

insan sermayesinin her zamankinden daha fazla önem kazandığı, müşteri ilişkileri ve 

özellikle pazarlama alanında sürekli yeni fikirler ve yöntemlerin ortaya çıktığı, üretim 

süreçlerinin hızla yenilendiği ve finansal piyasalar ile araçların gittikçe geliştiği bir çağda 

firmalar tüm bu etmenleri bir arada algılamak ve yönetim fonksiyonlarını buna göre 

biçimlendirmek zorundadırlar. 

 

Bütünleştirici bir yöntem olan kurumsal karne, stratejik yönetim ihtiyacına tümüyle 

cevap verecek detaylı bir sistem sunmaktan çok, sağladığı bakış açısıyla firmaların sahip 

oldukları kaynakları doğru yönlendirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Stratejik 

karar almada gereksinimleri doğrultusunda firmalar, benzer araçları bir arada 

değerlendirebilir ve bunları kendi yapılarına göre yeniden tanımlayabilirler. 
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TEZ ÖZETİ 
 
Firma performansının ölçümü ortaya çıkışı itibariyle finansal verilerin analizine 

odaklanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında finansal oranların firma faaliyetlerinin etkinliği 

ve etkililiğinin bir ölçütü olarak kullanılmasıyla kendini gösteren bu yaklaşım, zaman 

içinde yenilenerek 1990’larda hissedar değeri analizi ve ekonomik kar hesaplamalarıyla 

devam etmiştir.  Ancak üretimin doğasındaki değişme, farklılaşan tüketici beklentileri ve 

dolayısıyla yeni rekabet koşulları, performansın yalnızca finansal verilerle ölçülmesini 

yetersiz kılmaktadır.  Performans ölçümüne finansal olmayan ölçütleri de dahil eden 

kurumsal karne yaklaşımı 1992 yılında ortaya atılmasından bu yana bir çok firma 

tarafından benimsenmiş ve benzer yaklaşımlara öncülük etmiştir. Günümüzde firmalar 

faaliyetlerinin finansal sonuçları kadar bu finansal sonuçları belirleyen finansal olmayan 

etmenlere de önem vermektedir. Performans değerlendirme anlayışında finansal 

odaklılıktan strateji odaklılığa geçişi simgeleyen kurumsal karne yöntemi eksikliklerine 

rağmen sağladığı bakış açısıyla göz ardı edilemez bir öneme sahiptir. 

 

Çalışmanın ilk bölümünde geleneksel performans ölçüm teknikleri açıklanmaktadır. 

Geleneksel performans ölçümü; finansal oran analizi, yönetim muhasebesi uygulamaları 

ve değer odaklı yönetim temelinde incelenmektedir. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde kurumsal karne çerçevesinin temel boyutları ve ölçütleri 

tanımlanarak kurumsal karne oluşturma süreci açıklanmakta, ardından şirket stratejisinin 

kurumsal karne yaklaşımına göre yönetimi incelenmektedir. Son olarak kurumsal karne 

yöntemine getirilen eleştirilere değinilmekte ve uygulamanın farklı stratejik yönetim 

araçlarıyla benzerlikleri ve beraber kullanılma olanakları kısaca açıklanmaktadır. 
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ABSTRACT 
 
In its early stages, firm performance evaluation has focused primarily on financial data 

analysis. By the 90’s, this approach has evolved to more complex evaluation systems  

such as shareholder value analysis and economic profit calculation. However, the 

changing nature of manufacturing and customer demand leading to increased 

competition, has left the financially focused evaluation methods insufficient. The 

Balanced Scorecard approach, a strategic performance management framework which 

integrates financial and non-financial measures in performance evaluation, has emerged 

to address these issues. The Balanced scorecard has been widely adopted and has 

pioneered  similar approaches since it was introduced in 1992. The balanced scorecard 

framework which represents a significant milestone in performance management is of 

great importance despite its limitations. 

 

In the first chapter of the study, the aforementioned traditional performance measurement 

techniques, namely financial ratio analysis, management accounting practices and value 

based management are discussed. 

 

The second chapter of the study defines the basic aspects and principles of the balanced 

scorecard technique and identifies strategic management practices by the balanced 

scorecard framework. The thesis is concluded by mentioning the criticism about the 

Balanced Scorecard and in order to overcome its limitations, similar strategic 

management tools are discussed by means of joint implementation. 
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