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Önsöz‹
KOlay B‹lgi Seti'ne, KOB‹'lerimizin ilgi duyaca¤› ve
baflvuru kayna¤› olarak istifade edece¤i yeni
k›lavuzlar eklenmesine yönelik çal›flmalar›m›z
devam etmektedir. Bu çal›flmalar sonucu “Sanayide
‹novasyon Yönetimi” (16), “5S K›lavuzu” (17),
“Stratejik Yönetim K›lavuzu” (18) ve “‹nsan
Kaynaklar› Yönetimi” (19) adl› kitapç›klar seriye
eklenmifltir.

‹stanbul Sanayi Odas› olarak, sanayimizin rekabet
gücünün art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar› için KOlay
B‹lgi Seti'nde yer alan k›lavuzlar›n haz›rl›¤›nda
eme¤i geçen ‹SO-KATEK üyelerine teflekkür
ediyoruz.

Kolay B‹lgi Seti içerisinde yer alan kitapç›klar›m›z›n
üyelerimize ve tüm sanayi kurulufllar›m›za yararl›
olmas›n› diliyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

C.Tan›l KÜÇÜK

‹stanbul Sanayi Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

‹stanbul Sanayi Odas› Kalite ve ‹htisas Kurulu
(‹SO-KATEK), baflta ‹stanbul Sanayi Odas› 
üyeleri olmak üzere Türk sanayiinin, kalite

ve teknoloji konular›nda ihtiyaç duyduklar› bilgiye,
çabuk, etkin ve verimli bir flekilde ulaflabilmelerine
katk›da bulunmak amac›yla 1999 y›l›nda
kurulmufltur ve o tarihten bu yana çal›flmalar›n›
aral›ks›z olarak devam ettirmektedir.

“Türk sanayiinin yüksek ve sürdürülebilir bir rekabet
gücü kazanmas›” misyonu do¤rultusunda, sanayi,
üniversite ve kamu temsilcilerinin gönüllü kat›l›m›yla
oluflan ‹SO-KATEK bünyesinde, geçti¤imiz
dönemde, KOB‹'lere yönelik kolay anlafl›l›r ve
uygulanabilir baz› temel kavram ve teknikleri içeren
rehber kitapç›klardan oluflan “Kolay Bilgi Seti”
haz›rlanm›flt›r.

‹lk bask›s› 2004 y›l›nda gerçeklefltirilen “Kolay Bilgi
Seti”ne her y›l yeni kitapç›klar ilave edilmektedir.
Hâlihaz›rda Set içerisinde, KOB‹ Yönetim Yaklafl›m›
(1), Endüstriyel Tasar›m (2), Ürün Gelifltirme (3),
Yeni ‹fl Gelifltirme (4), Fikrî Haklar (5), Sanayiye
Sa¤lanan Devlet Destekleri (6), Sanayide
Özde¤erlendirme (7), AB Çerçeve Programlar El
Kitab› (8), Proje Yönetimi (9), Yenilikçilik ve Ar-
Ge Destekleri (10), Sanayide Sürekli Geliflme için
Kaizen (11), Markalaflma (12), Toplam Verimli
Yönetim (13), Alt› Sigma (14) ve Yeni Ürün ve
Tesis Yat›r›mlar›nda Fizibilite (15) kitaplar›
kitapç›klar› yer almaktad›r.
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A. SANAY‹DE ÖZDE⁄ERLEND‹RME MODEL‹ SÜRÜM 2

Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik yönünde haz›rl›klar›n h›zla sürdü¤ü bir dönemde, Türk sanayii rekabet
gücünü dünya çap›nda art›rabilmek için gerçek ihtiyaçlar›n› tespit etmek ve kendini gelifltirmek
durumundad›r. Bu ihtiyaçtan hareketle, ‹SO-KATEK firmalar›n kendi kendilerini test edebilecekleri
anket metoduna dayanan bir Özde¤erlendirme Modeli haz›rlam›flt›r. Bu de¤erlendirme, tamamen
flirketlere özel, paydafllar›n alg›lamas›n›, geri bildirimini ve detayl› ölçümlerini gerektirmeyen, belli
aral›klarla yinelendi¤inde, geliflmelerin gözlemlenebilece¤i veya iyileflmeye aç›k alanlar›n tespit
edilebildi¤i bir çal›flmad›r. Bu anketin iflletme içerisinde uygun say›da yönetici taraf›ndan doldurularak,
sonuçlar konusunda uzlaflmaya var›lmas›n›n faydal› olaca¤› düflünülmektedir. Bu sayede hem
flirketin sa¤l›kl› bir görünümü ortaya ç›kacak, hem de bu temel konular›n topluca ele al›nabildi¤i
bir platform yarat›lm›fl olacakt›r.

Modelin temel amac›, özellikle KOB‹’lerde rekabet gücünü etkileyen önemli faktörler hakk›nda
fark›ndal›k yaratmakt›r. Ayn› anket metoduna dayanan modele, internet üzerinden elektronik
ortamda da ulaflabilmek en k›sa sürede mümkün olacakt›r. Elektronik versiyon ile, firmalar›n kendi
durumlar›n›, anketi tamamlayan tüm firmalar içindeki mukayeseli pozisyonlar›n›, sektörlerinin
geliflimini takip etmesini sa¤layacak bir “k›yaslama-benchmarking” imkan› da sunulmufl olacakt›r.
Ayr›ca, her konu bafll›¤› ile ilgili çeflitli türlerdeki geliflim araçlar›n› da görüntüleyebileceklerdir.
Modelin elektronik versiyonuna http://ozdegerlendirme.iso.org.tr adresinden eriflmek mümkün
olacakt›r.

Sanayi flirketinde süreçler:
Sanayi flirketinde süreçler Porter’›n de¤er zinciri yaklafl›m› ile modellenebilir. De¤er zinciri (Value
Chain) Harvard Business School’dan Prof. Michael Porter taraf›ndan gelifltirilmifltir. Porter, bir
organizasyonda, hangi faaliyetlerin de¤er üretti¤ini ve bu faaliyetlerin organizasyonun rekabet
avantaj›na nas›l etki etti¤ini analiz etmek için fiziksel materyal ve bilgi ak›fl›n› da göz önünde
bulundurdu¤u ‘Katma De¤er Zinciri’ modelini gelifltirmifltir. ( Porter, 1985).

Porter’›n De¤er Zinciri Modeli organizasyonu üç ana bölümde de¤erlendirmektedir:

1) Ana Süreçler (Ürün/Hizmet üretimine direkt katk›s› olan süreçler)
2) Destek Süreçler ( Ürün/Hizmet üretimine destek katk›s› olan süreçler)
3) Kalite Aktiviteleri

Özde¤erlendirme Modeli Sürüm2, bu süreçler paralelinde, flirketlerin yönetim alanlar›n› 11 ana
bafll›k alt›nda ele almaktad›r:

1. Pazarlama, Marka Yönetimi
2. Ürün Gelifltirme
3. Tedarik Zinciri
4. Üretim
5. Sat›fl
6. Sat›fl Sonras› Hizmetler, Müflteri iliflkileri
7. Kurumsal Yönetim Süreçleri
8. Mali ve Finansal
9. ‹nsan Kayna¤›
10. Ar-Ge ve Teknoloji Gelifltirme
11. ‹fl Sonuçlar›

A.

Sanayide

Özde¤erlendirme

Modeli

Sürüm 2
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B. ÖZDE⁄ERLEND‹RMEN‹N YAPILMASI

Bu de¤erlendirme tamamen firmaya özeldir. De¤erlendirmenin hiçbir kuruma verilmesi gerekli de¤ildir.

Küçük flirketlerde firma yöneticisi k›sa bir zaman ay›rarak kendi firmas›n›n özde¤erlendirmesini yapabilece¤i
gibi, orta ölçekli flirketlerde uygulamalar hakk›nda herkesin derinlemesine bilgisi olamayaca¤› varsay›m›
ile, bir-iki kifli taraf›ndan de¤erleme yap›l›p, ortalama sonuçlar bulunabilir.

Özde¤erlendirme, flirket içi durumun kiflisel de¤erlendirilmesi ve ankete ifllenmesi ile yap›lmaktad›r.
Çeflitli tipte sanayi iflletmelerinin gereksinimleri dikkate al›narak haz›rlanan bu çal›flma, genel metotlar›
ve uygulamalar› sorgulamakta, olas› en iyi uygulamalar› ve iyilefltirmeye aç›k alanlar› ortaya ç›karmaktad›r.
Baz› kavramlar bilinmeyebilir veya flirketin bugünkü durumundan uzakta olabilir. Bu tür kavramlar
özde¤erlendirme içinde fark›ndal›k yaratma amac›n› tafl›maktad›r.

Afla¤›daki yer alan sorular›n karfl›s›nda yer alan cevaplardan size en uygun olan›n›n puan› iflaretleyiniz.
Firman›z›n faaliyet alanlar› ile ilgili olmad›¤›n› düflündü¤ünüz sorular için “ilgili de¤il” kolonunu
iflaretleyiniz.

B.

Özde¤erlendirmenin

Yap›lmas›

Bundan sonraki ad›mlar planlama ve uygulamad›r. Bu aflamada ‹SO-KATEK taraf›ndan haz›rlanan
KOlay-B‹lgi setinin di¤er kitaplar›ndan da yararlanmak mümkündür. 2005 y›l›nda yay›nlanan sürüm1’in
daha da iyilefltirilmifl hali olan bu çal›flma ile, belli dönemlerde flirket puan›n›n izlenmesi, flirketin strateji
ve karar mekanizmalar›n›n takibinin ve ilerlemesinin sa¤lanaca¤› düflünülmektedir.

Ana
Süreçler

Destek
Süreçler

Ürün
GelifltirmePazarlama Tedarik Üretim Sat›fl

Sat›fl
Sonras›

Hizmetler

Kurumsal Yönetim Süreçleri

Mali Finans

ArGe ve Teknoloji Gelifltirme

‹nsan Kaynaklar›

‹
fl

S
o
n
u
ç
l
a
r
›
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Özde¤erlendirme Modeli sürüm2 elektronik versiyonu (http://ozdegerlendirme.iso.org.tr)
ise bu hesaplamalar› otomatik olarak yaparak her bölüm ve anketin sonunda analiz raporlar›
oluflturur. Böylece, Özde¤erlendirme Modeli sürüm2 elektronik versiyonu, yaz›l› versiyonunda
oldu¤u gibi firman›z›n geliflimini gözlemlemeniz imkan› yan›nda, firman›z›n, anketi tamamlayan
tüm firmalar içindeki yerini, sektör içinde ve y›llara göre geliflimini takip etmenizi ve her konu bafll›¤›
ile ilgili çeflitli türlerdeki geliflim araçlar›n› da görüntüleyebilmenizi sa¤lar.

Sonuç olarak, Özde¤erlendirme modelinin hem bas›l›, hem de elektronik versiyonlar›, bu de¤erlendirme
periyodik olarak tekrarland›¤› zaman, flirketinizin geliflimini gözlemleyebilmenize ve iyileflmeye aç›k
alanlar› görmenize yard›mc› olacakt›r. ‹yilefltirmeye aç›k alanlar için, http://ozdegerlendirme.iso.org.tr
adresimizde sürekli güncellenen kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

233 ‹fl dal›n›zda Ürün ve üretim alan›ndaki son teknolojileri yarat›yor, yak›n takip ediyor, 4 2 0 -
kullan›yor musunuz?

234 Üniversitelerle ve/veya Araflt›rma Enstitüleri ile temas›n›z var m›? 4 2 0 -

235 Herhangi bir ArGe deste¤inden faydaland›n›z m›? (DTM, TÜB‹TAK-TEYDEB, TTGV vb) 4 2 0 -

236 Temel ürünleriniz ile ilgili standartlar ve en ileri teknolojiyi yak›ndan takip ediyor musunuz? 4 2 0 -

237 ArGe çal›flanlar› ile sözleflmeniz ve sözleflme içinde s›rlar›n korunmas›, 4 2 0 -
 rekabet yasa¤› maddeleri var m›?

Örnek Hesaplama
Hay›rEvet K›smen ‹lgili

De¤il

A =  "Toplam Puan"

B =  "5 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan10=  A / B

Te
kn

o
lo

ji 
- A

rG
e

Sü
re

çl
er

i

12

 5 – 1 = 4

12 / 4 = 3

Her bölümün sonunda o bölüme ait “Ara Puan”› afla¤›daki fleklide hesaplay›n›z.

A : Bölümde ald›¤›n›z tüm puanlar› toplay›n›z.

B : Bölümdeki “toplam soru say›s›”ndan “‹lgili De¤il” yan›t adedinizi ç›kar›n›z.

Ara Puan = A / B : Bölümde ald›¤›n›z toplam puan› (A), yan›tlad›¤›n›z soru say›s›na (B)’ye bölünüz.

Sonucu “Ara puan” k›sm›na ve soru setinin sonunda yer alan “de¤erlendirme” tablosuna yaz›n›z.

Sonuçlar›n›zla ilgili olarak sonuç bölümündeki tavsiyeleri okuyunuz.
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1. Pazarlama ve Marka Yönetimi ÖLÇÜTLER‹

Pazarlama; müflterilerin gereksinimlerini anlamak, sunulacak ürün ve hizmetleri planlay›p gelifltirmede
bu veriyi kullanmak olarak tan›mlanabilir. Pazarlama,  stratejik bir önem tafl›yan araflt›rma ve planlama
evresinden bafllar, ürün geliflimine yön verir, fiyatland›rma yöntemini belirler, sundu¤unuz ürün veya
hizmetin yararlar›n› dile getiren mesajlar›n ve malzemelerin oluflturulmas›na kadar rol oynayan bir
kavramd›r. Pazarlama faaliyetine bafllamadan önce, sat›lan ürünün ve kime sat›ld›¤›n›n çok iyi analiz
edilmesi gerekmektedir.

Piyasadaki di¤er flirketlerin pazar paylar›na iliflkin veriler, rakip firmalar›n güçlü ve zay›f yanlar›n›n da
analiz edilmesi gerekir. Piyasadaki flirketlerin rekabet üstünlüklerini incelenirken dikkat edilmesi gerekli
unsurlar; müflteri ihtiyaçlar›n› karfl›lama güçleri, marka bilinirlikleri, mali yap›lar›n›n güçleri, insan
kaynaklar›ndaki avantajlar›d›r. Rakiplerin güçlü yanlar›n›n incelenmesi sonras›nda, zay›f yanlar›n›n da
nedenleriyle analiz edilmesi gerekir.

‹flletmeler, kurulufl aflamas›ndan bafllamak üzere tüm operasyonlar›n› ilgilendiren yasal düzenlemeleri
bilmek ve takip etmek durumundad›rlar. Bu nedenle, gerek ma¤dur olmamalar› ve gerekse sahip olduklar›
imkanlardan faydalanabilmeleri için iflletmelerini yak›ndan ilgilendiren hukuki düzenlemeleri takip etmelerini
sa¤layacak düzenli bir izleme mekanizmas›n› kurmalar›na ihtiyaç vard›r.

Rekabette üstünlük sa¤laman›n önemli bir unsuru “marka olmak” yada “marka sahibi olmak”t›r. Kaliteli
bir ürün ile özdeflleflen bir marka, bir iflletmenin sahip olabilece¤i en de¤erli varl›klardan biridir. Bu yüzden
iflletmelerin marka yönetimine ve marka yaratmaya gereken özeni göstermeleri, kendilerine özgü ve tutarl›
bir marka kimli¤i sunmalar› gereklidir. Marka yönetimi ile rakiplerden farkl›laflmak, pazardaki rakip markalara
karfl› markan›n gücünü korumak-pekifltirmek ve hedef kitlenin marka ile duygusal ba¤ kurmas›n› sa¤lamak
ve böylelikle müflteri sadakatini gerçeklefltirmek mümkündür.
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A =  "Toplam Puan"

B =  "22 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan1 =  A / B

R
ek

ab
et

 A
n

al
iz

i
M

ar
ka

 Y
ö

n
et

im
i

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il

Pa
za

rl
am

a
1 Pazarlama stratejiniz var m›? Hedeflerinizle uyumlu mu? 4 2 0 -

2 Müflteri istek ve ihtiyaçlar› baz›nda yeni ürün özellik ve hedef fiyat› ç›kar›l›yor mu? 4 2 0 -

3 Müflteri istekleri, tasar›m özelliklerine yans›yor mu? Müflteri talep ve ihtiyaçlar› ila tasar›m 4 2 0 -
        özellikleri iliflkisini inceleyen yönteminiz var m›? (örnek:QFD)

4 F›rsat yaratacak pazarlar›n analizi yap›l›yor mu? 4 2 0 -

5 Yurt içi/Yurt d›fl› fuarlara kat›l›m sa¤lan›yor mu? 4 2 0 -

6 Bir reklam/tan›t›m bütçeniz var m›? 4 2 0 -

7 ‹ç piyasa ve ihracat bölümleri, üretim planlamaya her ay yenilenen bir program veriyor mu? 4 2 0 -

8 Verilen programda model ve türevleri sonraki 2. ve 3. ay tahminleri de yenileniyor mu? 4 2 0 -

9 Firman›z›n ürün ve hizmetlerinin pazar› güvenilir bir yöntem ile analiz ediliyor mu? 4 2 0 -

10 Rakiplerinizin ana stratejilerini, güçlü ve zay›f yönlerinin ve göreceli rekabet pozisyonlar›n› 4 2 0 -
sistematik bir flekilde inceliyor musunuz?

11 K›yaslama ( Benchmarking ) yap›yor musunuz? ( Rekabetçi, Fonksiyonel ) 4 2 0 -

12 Rakiplerin tedarik kanallar› ve maliyetleri izleniyor mu? 4 2 0 -

13 Rakipleriniz ( ulusal- uluslar aras› ) ile karfl›laflt›rd›¤›n›zda,karl›l›¤›n›z›n yüksek oldu¤unu 4 2 0 -
düflünüyor musunuz?

14 ‹hracat›n›z›n toplam sat›fllar içerisindeki pay› sektör ortalamas›n›n üzerinde mi? 4 2 0 -

15 Bir markan›z var m›? 4 2 0 -

16 Marka stratejiniz var m›? Hedeflerinizle uyumlu mu? 4 2 0 -

17 Markan›z yurt içinde tescil edilmifl mi? 4 2 0 -

18 Markan›z yurt d›fl›ndaki önemli pazarlar›n›zda tescil edilmifl mi? 4 2 0 -

19 Marka ile stratejik plan›n›z var m›? 4 2 0 -

20 Sektörünüz uygunsa, her yeni ürün için bir marka baflvurusu yap›l›yor mu? 4 2 0 -

21 Marka ile ilgili k›sa ve uzun vadeli hedefler üst yönetim taraf›ndan belirlenmifl mi ? 4 2 0 -

22 Markan›z›n geliflimine iliflkin bir araflt›rma var m›? 4 2 0 -

23 Markan›z› baflka firmalara kulland›r›rken lisans sözleflmesi yap›yor musunuz? 4 2 0 -

24 Marka için lisans ödüyorsan›z orta vadede plan›n›z var m›? 4 2 0 -
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2. Ürün Gelifltirme ÖLÇÜTLER‹

Günümüz global rekabet ortam›, müflterilerin daha kiflisel ve daha özellefltirilmifl ürünleri talep etmesiyle
birlikte, üreticilerin ürünlerini tüketicilere daha kaliteli, daha ucuz ve daha çabuk ulaflt›rmas›n› bir zorunluluk
haline getirmifltir.Müflteri ihtiyaçlar›ndaki bu belirsizlik ve de¤iflkenlik, yeni ürün gelifltirme faaliyetlerini,
rekabet güçlerini art›rmak isteyen bir çok iflletme için oldukça önemli bir hale getirmifltir . Bu iflletmeler,
müflteri ihtiyaçlar›n› tatmin ederek kâr elde etmek amac›yla genifl bir ürün yelpazesiyle pazara hakim
olmaya çal›flman›n yan› s›ra, pazara sürekli yeni ürünler sunmaktad›r.

Yeni ürün sunumunda ihtiyaçlar›n tan›mlanmas›, bu ihtiyaçlar› karfl›layacak ürünün hedef maliyetinin bafltan
belirlenmesi, hedef ve gelifltirme süresinin planlanarak tutturulmas›, prototipler ve bunlar›n müflteri gözüyle
ve tercihen müflteri taraf›ndan da test edilmesi önem tafl›maktad›r.

Di¤er yandan, ürün gelifltirme sürecinin fonksiyonlar›n›n eksiksiz takibi ve aflamalar›n kay›t alt›nda
tutulmas› da gerekmektedir. fiirketlerde, yeni gelifltirilen ürünlerin, ciro içerisindeki pay› artt›¤› oranda
karl›l›k art›fl göstermektedir.
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Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il

Ü
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25 Ürün Gelifltirme stratejiniz var m›? Hedeflerinizle uyumlu mu? 4 2 0 -

26 Gelifltirilecek ürünlerin talebi Hedef maliyet fiyat› ve özelliklerle birlikte pazarlama 4 2 0 -
departmanlar›ndan m› geliyor?

27 Hangi ürünlerin ne zaman gelifltirilece¤ine ait bir plan›n›z var m›? 4 2 0 -

28 Bir ürün gelifltirme sistemati¤iniz var m›? Tan›ml› bir prosedürünüz var m›?Uygulan›yor mu? 4 2 0 -

29 Ürün gelifltirme bölümü veya proje tak›m›n›z var m›? Bu tak›ma di¤er bölümlerden de 4 2 0 -
kat›l›m var m›? ( üretim, servis, sat›nalma, tedarikçiler, müflteriler, vs.)

30 Sat›fl ve Pazarlama ekibi ile ortak çal›flma yap›l›yor mu? 4 2 0 -

31 Yeni ürün gelifltirmek için teknolojideki geliflmeler ve rakip ürün gözlemleri de¤erlendiriliyor mu? 4 2 0 -

32 Ürünlerinize endüstriyel tasar›m yap›yor veya yapt›r›yor musunuz? 4 2 0 -

33 Ürün tasar›m› öncesi patent taramas› yap›yor veya yapt›r›yor musunuz? 4 2 0 -

34 Faydal› model baflvurunuz var m›? 4 2 0 -

35 Patent baflvurunuz var m›? 4 2 0 -

36 Deneme üretimi tan›ml› ve dokümante edilmifl mi? 4 2 0 -

37 Ürün yaflam döngüsü hesaplan›yor mu? 4 2 0 -

38 Ürünlerinizi tescil ( copyright ) ettiriyor musunuz? 4 2 0 -

39 fiirketinizin tasar›m bilgisi birikimi yaz›l› m›? Eski tasar›mc›lardan yeni tasar›mc›lara 4 2 0 -
bilgi transferi oluyor mu?

40 Ürün Gelifltirme performans›n›z› ölçüyor musunuz? 4 2 0 -

41 Son üç y›lda ürün gelifltirme h›z›n›z artt› m›? 4 2 0 -

A= " Toplam Puan"

B= "17 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan2 = A / B



3. Tedarik Zinciri (iç lojistik, sat›nalma, d›fl lojistik ÖLÇÜTLER‹)

Tedarik zinciri, hammaddelerin tedarikini, üretim ve montaj›, depolamay›, stok kontrolünü, siparifl
yönetimini, da¤›t›m›n›, ürünün müflteriye ulaflt›r›lmas›n› içeren faaliyetler ve tüm bu faaliyetlerin
izlenebilmesi için gerekli bilgi sistemleri olarak tan›mlanabilir. K›saca, tedarik zinciri, son ürünün müflteriye
ulaflt›r›lmas›n› sa¤layan tüm faaliyetler a¤› olarak isimlendirilebilir. Tedarik zinciri faaliyetleri, sat›nalma,
iç lojistik, stok kontrol ve d›fl lojistik bafll›klar›nda ele al›nabilir.

Sat›nalma, üretim için gerekli olan hammadde, malzeme, teçhizat ve hizmetin tedari¤idir. sat›nalman›n
önemli faktörleri zaman›nda ve ihtiyac› aflmayan teslimat, maliyet aalt›lmas›i kalite art›fl› ve tüm bunlar›
sa¤layabilmek için tedarikçiler ile beraber çal›flma yetene¤idir. Tedarik edilen girdilerinin, zaman›nda
ve gerekli miktarda üretim birimlerine ulaflt›r›lmalar›n› sa¤lamak ise iç lojistik faaliyetlerini oluflturur. ‹ç
lojistik faaliyetlerinin, üretim ihtiyaçlar›n› en üst düzeyde karfl›layabilmesi için etkin bir stok yönetimi
gereklidir. Son olarak d›fl lojistik, üretimi tamamlanm›fl ürünlerin da¤›t›m› ve müflteriye ulaflt›r›lmas›
faaliyetlerini kapsar.

Stoklar›n yönetimi, tedarikçiler, nakliyeciler, iflletme içi bölümler ve iflletmeler aras›nda ba¤lant› sa¤layarak
tedarik zincirindeki tüm faaliyetlerin koordinasyonuile sa¤lanmaktad›r. Stok kontrol bilgi sistemlerinin
bütünlefltirilmesi ve planlama ve kontrol faaliyetlerinin koordinasyonu gibi kavramlar› da içerir.
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42 Tedarik Zinciri stratejiniz var m›? Hedeflerle uyumlu mu? 4 2 0 -

43 Tedarik edilen malzeme için belirlenmifl standartlar var m›? 4 2 0 -

44 Tedarikçi firmalar›n ürün / hizmet kalite belgeleri var m›? 4 2 0 -

45 Onayl› / güncel bir tedarikçi listeniz var m›? 4 2 0 -

46 Standart girdi ( hammadde ) spesifikasyonlar›n› oluflturmak için tedarikçiniz ile 4 2 0 -
birlikte çal›fl›yor musunuz?

47 Tedarikçiler ile imzal› sözleflmeniz var m›? 4 2 0 -

48 Tedarikçi seçme ve de¤erlendirme sisteminiz var m›? Geliflme ve iyileflme kay›tlar› tutuluyor mu? 4 2 0 -

49 Bu sisteme göre periyodik tedarikçi de¤erlendirmesi yap›yor musunuz ? 4 2 0 -

50 Verilen siparifl için teyid formunuz var m›? / yaz›l› teyid al›yormusunuz ? 4 2 0 -

51 Tedarik s›ras›nda fiyat analizi yap›yor musunuz? 4 2 0 -

52 Tedarik nedeniyle üretim ve/ veya siparifllerinizdeki gecikmeleri ölçüyor musunuz? 4 2 0 -

53 Baz› girdiler kontrolsüz ve tam zaman›nda JIT ( just-in-time ) yap›l›yor mu? 4 2 0 -

54 Lojistik ve depolama faaliyetleriniz ile ilgili prosedürünüz var m›? 4 2 0 -

55 Stok kontrol görevliniz var m›?Hammadde / Parça, Stoklar / Ciro oran› izleniyor mu? 4 2 0 -
Genelde azal›yor mu?

56 Parça, Hammadde, az hareketli stoklar›n hareketleri biliniyor mu? Bunlar› azaltacak 4 2 0 -
görevli belli mi? Ciroya göre oran her sene azal›yor mu?

57 Üretim içi Stok/ Ciro oran› izleniyor mu? 4 2 0 -

58 Hammadde, mamul ve yar› mamul, stok kontrolü periodik olarak yap›l›yor mu?/raporlar›n›z var m›? 4 2 0 -

59 Ürünleriniz müflterilerinize zaman›nda ve firesiz ulafl›yor mu? 4 2 0 -

60 Müflterileriniz ile elektronik ortamda bir siparifl a¤›n›z var m›? 4 2 0 -

61 Tedarik zinciri içinde aflamalar sigortal› m›? 4 2 0 -

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il

A= " Toplam Puan"

B= "20 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan3 = A / B
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4. Üretim ÖLÇÜTLER‹

Sanayi firmas›n›n üretim süreçlerinin etkin bir flekilde planlanmas› ve yönetilmesi gereklili¤i vard›r. Üretim
Yönetiminin, en az girdi ve maliyetle en fazla ekonomik de¤eri üretmeye imkan tan›yacak bir sistematikle
yap›lmas› gereklidir. Bu tip sistemlerde üretimi ilgilendiren tüketilen girdi malzemelerden üretilen ürünlerle
ilgili tüm stok hareketlerinin takip edilmesini sa¤layacak sistemlerin kullan›lmas›, sa¤l›kl› stok takibi ile
stok elde tutma maliyetlerinde düflüfl sa¤lanmas›na dikkat edilmelidir.

Ana üretim sürecini destekleyen endüstri mühendisli¤i ve bak›m gibi faaliyetler de önem tafl›maktad›r.
Endüstri mühendisli¤i en uygun ifl ak›fl›yla, en uygun tesis yerleflimini planlay›p uygun geliflmeleri ve
makine yerleflimlerini yapaca¤› gibi, çal›flanlar›n ifl dengelerini sa¤layarak ve yapabilecekleri üretimi
belirleyerek ana üretime destek olurlar.

Di¤er taraftan iflletmede mevcut makine ve ekipman›n bak›mlar›n›n, ifl planlamas›, koruyucu bak›mlar›n
düzenlenmesi, geçmifl bak›m ve onar›m bilgilerinin depolanmas› ve analizi, yedek parça yönetimi, sat›nalma
planlamas›, ölçüm de¤erlerinin de¤erlendirilmesi ve trendi çal›flmalar›n›n takip edilmesi ihtiyac› vard›r.  Bu
takibi yapabilmeye imkan tan›yan muhtelif bilgi sistemleri de mevcuttur. Bu tip sistemlerin kullan›m›yla,
geçmiflteki bak›m-onar›m ifllerinin bilgileri, hangi ekipmanlar›n en maliyetli onar›mlar› gerektirdi¤i, hangi
makinenin son kaç y›lda ne kadar iflçilik ve ne kadar malzeme maliyeti ç›kard›¤›, bak›m türleri baz›nda
maliyetler, bütçelere göre bak›m maliyetleri, hangi makinenin son kaç ay önce hangi parçalar›n›n de¤iflti¤i,
hangi parçan›n ortalama stoklama maliyeti, malzeme baz›nda sat›nalma giderleri, hangi malzemenin son
kaç� y›ldaki sat›n alma fiyatlar›n›n de¤iflim oran›, stokta uzun süre hareket görmeyen bak›m-onar›m
malzemeleri, yap›lmas› gereken koruyucu bak›mlar ve periyodlar›, istenen bazda bak›m-onar›m maliyetleri
gibi bilgilerin kolayl›kla takibi mümkündür.

62 Ayl›k/ Haftal›k / Günlük üretim plan› var m›? 4 2 0 -

63 Günlük, haftal›k, ayl›k üretim gerçeklefltirme raporu var m›? Plan/ Gerçekleflme oran› 4 2 0 -
genelde yükseliyor mu?

64 "Malzeme ‹htiyaç Planlamas›" sisteminiz ( MRP ) var m›? Siparifl mektuplar› bu sistemden 4 2 0 -
ç›k›yor mu?

65 Tüm ürünler ve türevleri ayr› ürün kodu ile MRP' de kay›tl› m›? 4 2 0 -

66 Endüstri mühendisi veya endüstri mühendisli¤i bölümü var m›? Metod, verim ölçme 4 2 0 -
çal›flmas› yap›l›yor mu?

67 Üretim zaman bilgileri kay›tl› m›? Verim ölçümü ve raporu var m›? Genelde iyilefliyor mu? 4 2 0 -

68 Üretimi yap›lacak ürün için haz›rlanm›fl bir süreç reçetesi, ifl tarifleri mevcut mu? Güncel mi? 4 2 0 -

69 Üretim s›ras›nda proses kontrol formlar› tutuluyor mu? 4 2 0 -

70 Depodan hammadde almak veya teslim etmek için kullan›lan formlar var m›? 4 2 0 -

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il
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71 Üretim sonras› son kontrol yap›l›yor mu? 4 2 0 -

72 Standart d›fl› ürünlerinizi kay›t alt›nda tutuyor musunuz? 4 2 0 -

73 Alet ve teçhizat içi haz›rlam›fl kullan›m talimatlar› var m›? 4 2 0 -

74 Yap›lan çal›flmalar s›ras›nda proseste meydana gelebilecek aksakl›klar› önlemeye 4 2 0 -
yönelik talimatlar var m›d›r?

75 Her hammadde / parça de¤iflikli¤i ilgili tüm birimlere bildiriliyor mu? 4 2 0 -

76 Girdi, Ara kontrol ve son kontrol yapan laboratuarlar›n›z için bir prosedürünüz var m›d›r? 4 2 0 -

77 Kullan›lmayacak veya hurda malzeme raporlamas› yap›l›yor mu? Azaltacak sorumlular 4 2 0 -
belirlenmifl mi?

78 Çal›flanlar›n›z›n verimlili¤ini ölçüyor musunuz? 4 2 0 -

79 Ürün reçetelerinde de¤ifliklikler muntazam olarak üretime bildiriliyor mu? Üretimde 4 2 0 -
oluflan de¤ifliklikler zaman›nda Arge 'ye bildiriliyor mu?

80 Hammadde/ yar›mamül / ürün oluflum süreci parti / seri no vb. baz›nda geriye 4 2 0 -
dönük olarak izleniyor mu?

81 Mevcut makineleriniz için periyodik bak›m plan› var m›? 4 2 0 -

82 Yap›lan bak›mlar kay›tl› m›? 4 2 0 -

83 Bak›m servisinde mühendis çal›fl›yor mu? 4 2 0 -

84 Her makine/ cihaz için haz›rlanm›fl bir dosya yada sicil kart› var m›? Bunlarda teknik 4 2 0 -
özellikler ve aksesuarlar kay›tl› m›?

85 Kalibrasyonlar için haz›rlanm›fl plan var m›? 4 2 0 -

86 Temizlik, düzen için kurulmufl bir sistem var m›? 4 2 0 -

87 Makine durufl, tamirci bekleme zaman ve süreleri ile tamirde geçen süre kay›tl› m›? 4 2 0 -
Ayl›k raporu var m›? ‹yilefliyor mu?

88 Yedek parça stokunuz uygun seviyede mi? Sorumlusu var m›? Stok raporlan›yor mu? 4 2 0 -

89 Bozulan makineler için sigortan›z var m›, bu makineleri sigortaya bildiren, takip eden 4 2 0 -
bir sorumlu var m›, Bu sigortadan yeterince faydalan›l›yor mu?

90 Proses güvenli¤i, düzenli aral›klarla deneyimli uzmanlar taraf›ndan denetleniyor ve 4 2 0 -
sonuçlar bir rapor halinde yönetime sunuluyor mu, takip tetkikleri yap›l›yor mu?

91 TPM ( Toplam Üretken Bak›m ) uygulamas› var m›? Etkin mi? 4 2 0 -

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il

A= " Toplam Puan"

B= "30 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan4 = A / B
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5. Sat›fl ÖLÇÜTLER‹

Sat›fl süreci, pazarlama faaliyetlerinin tan›mlad›¤› fiyatland›rma , halkla iliflkiler yöntemlerini kullanarak,
sunulan ürün veya hizmetlerin müflteri ile buluflturulmas›n› sa¤layan tüm faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler,
tüketiciyi sat›n almaya do¤ru davran›flsal olarak harekete geçiren ve müflteri sadakati sa¤layan, reklamc›l›k,
halkla iliflkiler, sat›fl gelifltirme, do¤rudan pazarlama gibi çeflitli iletiflim yöntemlerini de kullanarak
ürün/hizmetin müflterilere ulaflmas›n› sa¤lar.
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91 Yeni ürün tan›t›m› ve sat›fl eleman›n›n bilgilendirilmesi için e¤itimler düzenleniyor mu? 4 2 0 -

92 Sat›fl Temsilcisi ziyaret izleme ve Sat›fl Temsilcisi/ bayi hedef takip raporlar› haz›rl›yor musunuz? 4 2 0 -

93 Müflteri grubu, ürün ve vadeye göre fiyat-iskonto ve esnek fiyatland›rma yap›yor musunuz? 4 2 0 -

94 Miktar, Tutar, Hacim, A¤›rl›k, Zaman Dilimli, Baremli/ Kademeli promosyon 4 2 0 -
uygulamalar›n›z var m›?

95 "Teklif haz›rlama, sat›fl sipariflleri takibi, onay sistemi ile siparifl ifl ak›fl› takibi ve 4 2 0 -
raporlama sisteminiz var m›?"

96 Sat›fl ekibinin performans›n› artt›rmak, Pazar pay›nda rekabet avantaj› ve müflteri 4 2 0 -
memnuniyetini sa¤lamak için etkin bir müflteri iliflkileri yönetiminiz var m›?

97 Sat›fl ve Pazarlama ekipleri birlikte çal›fl›yor mu? 4 2 0 -

98 Sat›fl Performans› izleniyor mu? 4 2 0 -

99 Sat›fl bilgileri belli aral›klar ile de¤erlendirilip hedefler konuluyor mu? 4 2 0 -

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il

A= " Toplam Puan"

B= "9 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan5 = A / B
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6. Sat›fl Sonras› Hizmetler, Müflteri ‹liflkileri ÖLÇÜTLER‹�

Sat›fl sonras› hizmetler de ayn› amac› gözeterek , ürünün müflteriye ulaflmas›ndan sonra ki dönemde,
ürünün müflterinin tüm beklentilerini karfl›layacak “en üst performans” düzeyinde tutulmas› faaliyetlerini
içerir. Sat›fl sonras› hizmetler, günümüzün yo¤un rekabet ortam›nda, müflterilerin kalite ve fiyat beklentilerinin
yan›nda, müflteri ba¤l›l›¤›nda önemli bir kriter olarak yerini alm›flt›r.

Firmalar›n en temel baflar› ölçütü müflteri memnuniyetidir. Bu do¤rultuda oluflturulan müflteri iliflkileri
yönetim sistemlerinin (CRM) as›l hedefi ise, müflteri beklentilerinin do¤ru alg›lan›p, müflteri gözünde
yarat›lacak de¤erin artt›r›lmas› olarak tan›mlanabilir. Müflteri ‹liflkileri konusunda çeflitli tan›mlamalar mevcut
ise de, çok özetle “müflteriyi tasar›m noktas›na yerlefltiren ve müflteriyle yak›n iliflki kuran bir felsefe” olarak
tarif etmek mümkündür. Müflteri ‹liflkileri Yönetimi flirket taban›nda bulunan mevcut ve potansiyel müflterilerin
ihtiyaçlar›n› anlamak ve sezmek için oluflturulmas› gereken bir sistemdir.
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100 Ürünleriniz için bir servis a¤›n›z var m›? 4 2 0 -

101 Servis a¤›n›z kalite belgeli mi ? 4 2 0 -

102 Ürünlerinizin istenilen performans›n› göstermemesi yada ar›zalanmas› durumunda da 4 2 0 -
müflteri memnuniyetini sat›fl sonras› hizmetleriniz ile koruyabiliyor musunuz?

103 Ücretsiz tüketici dan›flma hatt›n›z var m›? 4 2 0 -

104 Tekrar eden müflteri flikayetlerini takip edip azalt›yor musunuz? 4 2 0 -

105 Sat›fl Sonras› destek için gerekli malzeme ve parçalar› müflteriye yeterince h›zl› 4 2 0 -
ulaflabiliyor musunuz?

106 Servis a¤›n›z en k›sa zaman içinde müflteri ihtiyac›n› görecek flekilde yedek 4 2 0 -
parça stoklar›na sahip midir?

107 Periyodik olarak müflteri beklenti, ihtiyaç anketi yap›l›yor mu? 4 2 0 -

108 Periyodik müflteri ziyaret program›n›z var m›? 4 2 0 -

109 Müflteri ziyaretleri raporlan›yor mu? 4 2 0 -

110 Müflteri bilgilerinin güncellendi¤i bir veri taban› var m›? 4 2 0 -

111 Müflteri memnuniyetinizi ölçüyor musunuz? 4 2 0 -

112 Müflteriniz ile düzenli iletiflim kuruyor musunuz? 4 2 0 -

113 Rakiplerin müflterileri ile görüflmeler yap›l›yor mu? 4 2 0 -

114 Müflteri flikayetleri kay›t alt›na al›n›yor mu? 4 2 0 -

115 fiikayetler ürün ve üretim zaman› tasnifli bir flekilde istatiksel olarak de¤erlendiriliyor mu? 4 2 0 -

116 fiikayetler sonuçland›¤› zaman müflteriye geri dönülüyor mu? 4 2 0 -

117 Müflteri flikayetlerinde hareketle düzeltici faaliyetler aç›l›yor, takip ediliyor ve düzeltiliyor mu? 4 2 0 -

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il

A= " Toplam Puan"

B= "18 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan6 = A / B
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7. Kurumsal Yönetim Süreçleri ÖLÇÜTLER‹�

"Yenilikçilik (inovasyon), bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar›n (sa¤l›k, dinlenme, çal›flma, ulafl›m v.b.) daha
iyi bir düzeyde karfl›lanmas›n› sa¤lar. ‹novasyon giriflimcilik ruhu için de esast›r: Her yeni giriflim ne de
olsa belli bir yenilik getirmeye yönelik bir süreç sonunda do¤ar. Dahas›, bütün giriflimlerin rekabet güçlerini
sürdürebilmek için sürekli yenilenmeye gereksinimleri vard›r. Ekonomik büyümelerini, rekabet güçlerini
ve istihdam olanaklar›n› sürdürebilmek için ülkeler de yeni fikirleri, süratle teknik ve ticarî baflar›ya
dönüfltürmek zorundad›rlar." - Avrupa Komisyonu, 1995

‘‹novasyon’, kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi / yenilenmeyi) hem de bir sonucu ('yenilik'i) anlat›r.
AB ve OECD literatürüne göre, “yenilik”, süreç olarak, “bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete,
yeni ya da gelifltirilmifl bir imalât ya da da¤›t›m yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine
dönüfltürmeyi” ifade eder. Ayn› sözcük, bu dönüfltürme süreci sonunda ortaya konan, “pazarlanabilir,
yeni ya da gelifltirilmifl ürün, yöntem ya da hizmeti” de içermektedir.

“Kurumsal yönetim, kurumlar›n yönetimine ve kontrollerine yönelik sistemleri kapsayan bir üst yap›d›r.
K›saca, bir iflletmenin, faaliyetlerini belirli kiflilerin varl›¤›na ba¤l› olmadan sürdürebilmesini ve gelifltirebilmesini
sa¤layan bir yönetim ve organizasyon yap›s›n›n oluflturulmas› olarak tan›mlanabilir. Kurumsallaflman›n temel
amac›, firman›n devaml›l›¤›n›n ve büyümesinin, kiflilerin rasyonel olmayan davran›fllar›ndan ba¤›ms›z olarak
sa¤lanmas›d›r.fiirketin amaç ve hedefleri hissedarlar ve di¤er paydafllar›n menfaat ve beklentileri do¤rultusunda
tan›mlan›r. Paydafllar, flirketin varl›¤›ndan etkilenen ya da flirket faaliyetlerini etkileyen tedarikçiler, müflteriler,
çal›flanlar, düzenleyici kurumlar ve çeflitli toplum kesimleri gibi tüm paydafllar› kapsamaktad›r.

‹flletmeler, kurulufl aflamas›ndan bafllamak üzere tüm operasyonlar›n› ilgilendiren yasal düzenlemeleri
bilmek ve takip etmek durumundad›rlar. Bu nedenle, gerek ma¤dur olmamalar› ve gerekse sahip olduklar›
imkanlardan faydalanabilmeleri için iflletmelerini yak›ndan ilgilendiren hukuki düzenlemeleri takip etmelerini
sa¤layacak düzenli bir izleme mekanizmas›n› kurmalar›na ihtiyaç vard›r.

Bilgi ifllem teknolojileri, iflletmelerin verimliliklerini art›rmalar›, dünya pazarlar›na aç›lmalar›, rekabet
düzeylerinin yükseltmeleri bak›m›ndan oldukça önemli bir araçt›r. Bu nedenle, bu alandaki bilgi düzeylerini
güncel tutmalar›, bu teknolojilerden azami verimi sa¤layacak yeteneklere kavuflmalar› ve gerekli yat›r›mlar›
gerçeklefltirmeleri önemlidir.

Günümüzde yayg›n olarak kullan›lan e-ifl kavram›, iflletmelerin tedarikten üretime, sat›fl ve pazarlamadan
müflteri iliflkileri yönetimine, finanstan insan kaynaklar›na kadar tüm ifllemlerinde (süreçlerinde) bilgisayar
(bilgi) ve internet (iletiflim) teknolojilerinin etkin kullan›m› anlam›na gelmektedir. Yine son y›llar›n popüler
kavramlar›ndan e-ticaret ise al›m-sat›m ve pazarlama ifllemlerinin tamam›n›n ya da bir bölümünün bilgisayar
ve internet  teknolojilerinin yard›m›yla gerçeklefltirilmesidir.

‹flletmenizde e-ifl uygulamalar›n›n yayg›nlaflmas›, bir yandan üretim ve insan kayna¤›n›zda verimin artmas›n›
sa¤larken, di¤er yandan bu uygulamalar vas›tas›yla müflterileriniz, tedarikçileriniz, üretim süreçleriniz
hakk›nda derledi¤iniz ve süratle ulaflabildi¤iniz veriler karar alma sürecinizi h›zland›rarak iflletmenize önemli
rekabet avantaj› getirecektir. Zira günümüzde iflletmeler, büyük bal›¤›n küçük bal›¤› de¤il h›zl› bal›¤›n
yavafl bal›¤› yuttu¤u bir rekabet ortam›nda faaliyet göstermektedir.

Bilgisayar ve internet teknolojilerindeki geliflmeler bilgiye eriflimi kolaylaflt›r›rken, üretilen veya edinilen bilginin
güvenli¤ine yönelik önemli tehditleri de beraberinde getirmektedir.  Dolay›s›yla, iflletmeniz için kritik önemdeki
bilginin güvenli¤inin  sa¤lanmas› büyük önem tafl›maktad›r. Bilginin kaybolmas›n›n yol açaca¤› maliyetin
bilginin güvenli¤i için yapaca¤›n›z yat›r›mlar›n maliyetlerinden çok daha yüksek olaca¤› unutulmamal›d›r.
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Günümüzde, pazara ve ifle dönük organizasyonlarda oldu¤u gibi, sosyal sorumluluk bilinciyle çal›flma,
art›k hükümetler, toplumlar, tüketiciler ve toplumun tamam› taraf›ndan tart›fl›lmas› gerekli öncelikli
konular›n bafl›nda kabul edilmektedir. Bu bilincin giderek artmas›yla, sosyal sorumluluk, flirketlerin de ifl
stratejilerinde önemli bir yer almaya bafllam›flt›r. Kurumlar›n sosyal sorumlulu¤u, daha iyi bir toplum ve
daha iyi bir çevre için gönüllü olmalar› olarak tan›mlanabilir. Bir baflka deyiflle “sosyal sorumluluk”, yaflam
kalitesini iyilefltirmek amac›yla, çal›flanlar›yla, onlar›n aileleriyle, yerel halkla, bütün toplumla birlikte
ekonomik kalk›nmaya destek verme sorumlulu¤u anlam›na gelmektedir.

Gelece¤imizi tehdit eden ve her geçen gün artan çevre kirlili¤i, özellikle AB ile uyum sürecinde sanayi
aç›s›ndan çok önemli konular›n bafl›nda gelmektedir.  Ekonomik kalk›nma ile çevre dengesinin sa¤lanabilmesi
amac›yla iflletmelerin çevre konusundaki yaklafl›mlar›n›, sürdürülebilir kalk›nma ve çevre yönetim sistemlerini
bilmeleri, bu konuda gerekli önlemleri almalar› gerekmektedir.

Kalite kavram›n› organizasyon ve yönetim bilimi alan›nda çal›flan çeflitli düflünür ve uzmanlar çok farkl› flekillerde
tan›ml›yorlar. Baz› yönetim uzmanlar› kaliteyi, ‘ürün ve hizmette hata ve yanl›fllar›n olmamas›’ fleklinde ele
al›rken, baz› yönetim uzmanlar› kaliteyi ‘bir mal veya hizmette mükemmeliyet derecesi’ olarak tan›ml›yor.

Bir çok boyutu olan kaliteyi çeflitli unsurlar belirlemektedir. Bunlar aras›nda; liderlik kalitesi, yönetim
kalitesi, ifl kalitesi, sistem kalitesi, iletiflim kalitesi, süreç kalitesi say›labilir. Kalite insanla bafllar. Donan›m
ve uygulama kurallar›ndan, ancak insan do¤ru yerine yerlefltirildikten sonra söz edilebilir.

110 Çal›flanlar›n›z›n yenilikçi fikirlerini cesaretlendiren bir ortam›n›z var m›? 4 2 0 -

111 fiirketiniz içerisinde yeni ifl fikirlerini ortaya ç›karan, de¤erlendiren, ürünlere ve/veya 4 2 0 -
gerçek ifl-sonuçlar›na dönüfltüren bir süreciniz var m›?

112 Fikri Haklar korunuyor ve yönetiliyor mu ? 4 2 0 -

113 Gayri-maddi varl›klar (insan-organizasyon-iliflkiler) ölçülüyor mu ? 4 2 0 -

114 Birim ürün maliyetleriniz y›llara göre azal›yor mu? 4 2 0 -

115 Üretim maliyetlerini azaltmak için ürünlerinizde tasar›m de¤iflikli¤i yap›yor musunuz? 4 2 0 -

116 Müflterilerinizden ald›¤›n›z yeni bilgiler ›fl›¤›nda tasar›m/üretim/proses 4 2 0 -
de¤iflikli¤i yap›yor musunuz?

117 Gayri-maddi varl›klar strateji ve yol haritas› ile uyumlu mu ? 4 2 0 -
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118 Çal›flanlar›n›z›n yenilikçi fikirlerini cesaretlendiren bir ortam›n›z var m›? 4 2 0 -

119 fiirketiniz içerisinde yeni ifl fikirlerini ortaya ç›karan, de¤erlendiren, ürünlere ve/veya 4 2 0 -
gerçek ifl-sonuçlar›na dönüfltüren bir süreciniz var m›?

120 Fikri Haklar korunuyor ve yönetiliyor mu? 4 2 0 -

121 Gayri-maddi varl›klar (insan-organizasyon-iliflkiler) ölçülüyor mu? 4 2 0 -

122 Birim ürün maliyetleriniz y›llara göre azal›yor mu? 4 2 0 -

123 Üretim maliyetlerini azaltmak için ürünlerinizde tasar›m de¤iflikli¤i yap›yor musunuz? 4 2 0 -

124 Müflterilerilerinizden ald›¤›n›z yeni bilgiler ›fl›¤›nda tasar›m/ üretim/ proses de¤iflikli¤i 4 2 0 -
yap›yor musunuz?

125 Gayri-maddi varl›klar strateji ve yol haritas› ile uyumlu mu ? 4 2 0 -

126 Misyon (kurucu irade), kurumsal de¤er ve ilkeler net ve herkesçe anlafl›l›r m›? 4 2 0 -

127 Bu do¤rultuda hedefler belirlenmifl mi? 4 2 0 -

128 Bu hedeflere ulaflmak üzere bir "‹fl Plan›n›z" var m›? Hedefler takip ediliyor mu? 4 2 0 -

129 fiirketin yönetim, ifl ve destek süreçleri tan›mlanm›fl m›? 4 2 0 -

130 Hedefler ve ifl sonuçlar› ölçülüyor mu? 4 2 0 -

131 Firman›n güçlü ve zay›f yönlerini ortaya koyacak bir çal›flma yapt›n›z m›? 4 2 0 -

132 Performans ölçütleri do¤ru ve düzenli takip ediliyor, performans de¤erlendirmesi adil 4 2 0 -
olarak yap›l›yor mu?

133 Organizasyon fleman›z var m›, güncel mi? 4 2 0 -

134 Görev, yetki ve sorumluluklar tan›ml› m›? Bu yetki ve sorumluluklara uygun olarak 4 2 0 -
çal›fl›ld›¤› düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

135 Gerekti¤inde sistem kurulmas›, e¤itim gibi alanlarda dan›flman kullan›yor musunuz? 4 2 0 -

136 Üretim, pazarlama ve finans stratejilerini içeren kurumsal bir stratejiniz var m›? 4 2 0 -

137 Pazarlama stratejiniz, müflteri portföyü, müflteri talepleri, ürünlerin hangi kanallardan 4 2 0 -
müflterilere ulaflt›r›ld›¤› ve fiyatland›rma için uygun politikalar› içeriyor mu?

138 Finansal stratejiniz, karl›l›k, verimlilik, sermaye yat›r›m›, fonlar›n hangi alanlarda 4 2 0 -
kullan›laca¤›n› ve yat›r›m›n geri dönüflümünün nas›l yap›laca¤›n› içeriyor mu?

139 Üretim stratejisi, ürün-süreç farkl›laflmas› firmaya rekabet avantaj› sa¤layacak flekilde 4 2 0 -
oluflturuluyor mu? Kurumsal strateji ile uyumlu mu ?

140 Üretim stratejisinde, ürünler, süreçler, kapasite, ö¤renim e¤risi, tedarikçi/müflteri a¤› tan›ml› m›? 4 2 0 -
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141 Ayl›k / Y›ll›k sat›fl/ siparifl tahmini yap›yor musunuz ve bu tahminler tutarl› m›? 4 2 0 -

142 ‹ç ve d›fl müflteri beklentileri flirket politikas› ile iliflkilendiriliyor mu? 4 2 0 -

143 Firma politika ve hedeflerinden yola ç›karak stratejik planlama çal›flmas› yap›l›yor mu? 4 2 0 -

144 ‹ç ve d›fl ortamdaki de¤ifliklikler izlenerek, stratejik plan bu çerçevede revize ediliyor mu? 4 2 0 -
 ( Uluslar aras›, politik, ekonomik, yasal, teknolojik, sosyo-kültürel, çevre,vb. )

145 Stratejik ortakl›k, flirket birlefltirme, halka aç›lma plan›n›z var m› ? Düflünüyor musunuz? 4 2 0 -

146 Firman›z›n bir hukuk servisi yada dan›flmanl›k ald›¤› bir hukukçu var m›? 4 2 0 -

147 Kanun ve Yönetmelik de¤iflikliklerini düzenli olarak izledi¤iniz ve flirket içinde gerekli 4 2 0 -
bilgilendirmeyi yapt›¤›n›z bir sisteminiz var m›?

148 Yönetim için etkin ‹cra Kurulu yada benzeri bir grup periyodik olarak toplan›yor mu? 4 2 0 -

149 Yönetim Kurulunuzda ba¤›ms›z bir üye var m›? 4 2 0 -

150 fiirket içerisinde iç kontrol sistemi var m› ve etkili çal›fl›yor mu? 4 2 0 -

151 Tak›m çal›flmas› yayg›n m› ? Süreç problemleri tak›mlarla m› çözülüyor? 4 2 0 -

152 ‹yi yönetiflim ( Good Governanca ) konusunda e¤itim ve benzeri çal›flmalar›n›z var m›? 4 2 0 -

153 fiirket -içi ve d›fl› kurumsal iletiflim yönetimi yap›yor musunuz? 4 2 0 -

154 ‹nternete erifliminiz var m›? 4 2 0 -

155 Bir internet siteniz var m›? Girenleri ürün seçmeye ve siparifle yönlendiriyor mu? 4 2 0 -

156 Bilgi sistemleri bölümü veya bilgi ifllem sorumlunuz var m›? 4 2 0 -

157 Burada çal›flan kiflilerle sözleflmeniz var m›? Sözleflmede gizlilik ve rekabet yasa¤› 4 2 0 -
getiren maddeler var m›?

158 ‹htiyaç duyan her çal›flan bir bilgisayara sahip mi? ‹ç iletiflimde kullan›l›yor mu? 4 2 0 -

159 "‹flletme Kaynak Planlamas›" (ERP) sisteminiz var m›? Yayg›n olarak uygulan›yor mu? 4 2 0 -
Periyodik olarak üst yönetim raporlar› ç›k›yor mu?

160 fiirket bilgilerinin gizlilik derecelendirmesi ve koruma prosedürü var m›? 4 2 0 -

161 ‹nternette kurumsal güvenli¤inizi sa¤layacak önlemleri ald›n›z m›? 4 2 0 -

162 Donan›m ve a¤ ( network ) güncellemesi yap›l›yor mu? 4 2 0 -
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163 Elektronik ortamdaki bilgilerinizin güvenli¤i için bir periyodik "yedekleme-back-up" 4 2 0 -
 sisteminiz var m›? "back-up" › farkl› bir binada mu bulunuyor ?

164 fiirket içinde merkezi olarak güncellenen bir virüs koruma sistemi var m›? 4 2 0 -

165 Firma içerisinde kullanmakta oldu¤unuz yerel a¤›n›z internete ba¤l› ise gerekli güvenlik 4 2 0 -
ve verimlilik önlemlerini ald›n›z m›?

166 Bilgi ifllem altyap›n›z e-ifl, e-ticaret uygulamalar› için yeterli mi? 4 2 0 -

167 Al›nm›fl, kullan›lan yaz›l›m envanteri, y›ll›k bak›m masraf bütçeniz var m›? 4 2 0 -

168 Bilgi ifllemcileriniz di¤er departmanlar›n talep ettikleri formatta ekranlar ve raporlar› 4 2 0 -
haz›rlay›p veriyor mu?

169 Tüm çal›flanlar ile "bir ifl akdi" ( sözleflme ) yap›l›yor mu? 4 2 0 -

170 ‹flyerinin çal›flma müsaadesi var m›? 4 2 0 -

171 Cinsiyet-etnik-din-politik-di¤er ayr›mc›l›k yap›lmamas› yönünde yaz›l› bir kural var m›? Uygulan›yor mu? 4 2 0 -

172 Çal›flanlar›n tamam› Sosyal Güvenlik Sistemine dahil mi? 4 2 0 -

173 15 yafl›ndan küçük ( çocuk ) iflçi çal›flt›r›lm›yor, de¤il mi? 4 2 0 -

174 Temizlik konusunda bir prosedürünüz var m›? 4 2 0 -

175 Güvenlik önlemleri konusunda bir prosedürünüz var m›? 4 2 0 -

176 Firman›z›n faaliyet gösterdi¤i co¤rafi bölgeye ( ilçe, il ) yönelik sosyal sorumluluk projeleriniz var m›? 4 2 0 -

177 Herhangi bir "sosyal sorumluluk" projesi gerçeklefltirdiniz mi? 4 2 0 -

178 Siz veya flirket yöneticileri aktif olarak mesleki / sektörel kurulufllarda gönüllü çal›fl›yor mu? Katk› yat›r›yor mu? 4 2 0 -

179 Kuruluflunuzun uymas› gereken çevre mevzuatlar› belirlenip, dokümante edilmifl mi, 4 2 0 -
geliflmeler takip ediliyor mu?

180 "Gayri S›hhi Müessese Ruhsat›" n›z ( Aç›lma Ruhsat›n›z ) var m›? 4 2 0 -

181 "Deflarj izni veya deflarj kalite kontrol ruhsat›"n›z var m›? 4 2 0 -

182 Emisyon izni ve en son Emisyon Raporunuz var m›? 4 2 0 -
(Emisyon iznine tabii olmayan firmalar›n tabii olmad›klar›na dair yetkili makamdan ald›klar› belge)

183 "Çevre Yönetim Sistemi Belgesi" ( ISO 14001) ve Son "D›fl Denetim Raporu" var m›? 4 2 0 -
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184 Çevre Yönetim Sisteminiz yoksa, at›k yönetimine (kat›, s›v›, gaz) iliflkin bir yönetim sisteminiz var m›? 4 2 0 -

185 "ÇED Görüflü" var m›? ( ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli De¤ildir Belgesi ) 4 2 0 -

186 Arazi kullan›m› de¤erlendirmesi yap›lm›fl m› ? 4 2 0 -

187 Kuruluflunuzun, faaliyet ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan çevresel etkiler belirlenmifl mi? 4 2 0 -

188 Periyodik emisyon ve gürültü ölçümleri için izleme ve ölçme prosedürünüz var m›? 4 2 0 -

189 Herhangi bir kalite güvence sisteminiz / belgeniz var m›? 4 2 0 -

190 Belgenizi alal› 3 y›l› geçti mi? 4 2 0 -

191 Kalite sisteminin sürekli izlenmesi say›sal olarak yap›l›yor mu? 4 2 0 -

192 Hedefler belli aral›klar ile gözden geçiriliyor mu? 4 2 0 -

193 Her bölümün faaliyetlerini anlatan, ak›fl flemalar› veya prosedürler var m›? 4 2 0 -

194 Her bölüm kalite hedefleri var m›? Ç›kt›lar› periyodik ve istatiksel olarak inceleniyor mu 4 2 0 -
ve aralar›nda ba¤lant› kuruluyor mu?

195 Kalite Yöneticiniz, sorumlunuz var m›? 4 2 0 -

196 Kritik malzeme ve parçalar›n kullan›m›n›n kayd›, bunlar›n üretim tarihi ve 4 2 0 -
sevkiyatlar›n›n bütünleflik izlenebilirli¤i var m›?

197 Kalite / mühendislik / üretim ve sat›n alma sorumlular› müfltereken hatalar› giderip, 4 2 0 -
süreçleri düzeltip iyileflme sa¤l›yor mu?

A= " Toplam Puan"

B= "80 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan7 = A / B
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8. Mali ve Finansal ÖLÇÜTLER‹�

fiirketlerin baflar›s› ve devaml›l›¤›nda rol oynayan en önemli faktörlerden birisi etkin bir finansal yönetim
olarak tan›mlanabilir. Baflar›l› bir finansal yönetim ile h›zla de¤iflen nakit gereksinimlerine yan›t verebilir,
yat›r›mlar ve krediler daha etkin biçimde yönetilebilir, karl›l›k en üst düzeye ç›kar›labilir ve maliyetler
düflürülebilir ve sonuçta firman›n verimlili¤ine olumlu katk›lar sa¤lanabilir.

Firmalar›n finansman konusundaki temel amac› “parasal amaçlar” olarak tan›mlanabilir.  Finansman
kararlar›n›n verilmesinde yol gösterici olan unsur, yat›r›m veya iflletme için ihtiyaç duyulan fonlar›n nereden
temin edilece¤inde yatmaktad›r. Bu çerçevede, çeflitli unsurlar ön plana ç›kar. Bunlardan birincisi, gelire
dönük amaçlard›r. Bu özetle, toplam gelirin büyüme oran›n›n en üst düzeye ç›kar›lmas›, mutlak gelirin
en üst seviyeye ulaflt›r›lmas›, hedeflenen sat›fl düzeyine ulafl›lmas› ve finansman giderleri ile ola¤anüstü
amortismanlar›n ç›kar›lmas›ndan önceki dönem karinin maksimize edilmesi olarak tan›mlanabilir.  Bir
di¤er unsur, nakit ak›fl›na dönük amaçlard›r. Bu ise, belli düzeyde bir nakit ak›fl›na ulafl›lmas›, hisse bafl›na
nakit akiminin en yüksek orana çekilmesidir. Gelire dönük finansal amaçlar›n üçüncüsü,  likiditeye dönük
amaçlard›r. Bu amaçlar, ödemeler yetene¤inin sürekli k›l›nmas›, ve bunlar›n vadeleri ile uyumunun
sa¤lanmas› ve genel bir finansman dengesinin tutturulmas›d›r.

Firman›n defter de¤erinin, özsermayesinin piyasa de¤erinin maksimize edilmesi, ve özsermaye taban›n›n
geniflletilmesidir. Beflinci ve son parasal amaç, karl›l›¤a dönük amaçlard›r. öz sermaye karl›l›¤›, kar marj›
gibi de¤erlerin maksimize edilmesi, belli bir sat›fl karl›l›¤›na ulafl›lmas›, toplam varl›k karl›l›¤›n›n art›r›lmas›
ve bunlara ilaveten sermaye maliyetinin en aza indirgenebilmesidir.
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198 Bir muhasebe-finansman departman›n›z var m›? 4 2 0 -

199 Mali tablolar›n›z ba¤›ms›z denetimden geçiyor mu? 4 2 0 -

200 Muhasebeniz düzgün ve güncel bir elektronik sisteme sahip mi ? 4 2 0 -

201 Muhasebeden ç›kan veriler ile mali analiz yap›l›yor mu? 4 2 0 -

202 Nakit ak›fl›, günlük, ayl›k, y›ll›k planlan›p, uygulan›yor ve sapmalar kontrol ediliyor mu?/ 4 2 0 -
 Firman›n nakit ihtiyac›n›n minimum maliyetli ve finansal yap›s›na uygun krediler ile gideriliyor mu?

203 ‹fl plan› ile uyumlu y›ll›k bütçe hedefleri ( departmanlara ayr›flt›r›lm›fl ) konup, 4 2 0 -
gerçekleflme düzeyi periyodik olarak kontrol ediliyor mu?

204 Firma için baflka bafl noktas› hesap ediliyor mu? 4 2 0 -

205 Firman›n at›l fonlar› maksimum getirili finansman enstrümanlar› ile de¤erlendiriliyor mu? 4 2 0 -

206 Kar / Zarar ve Bilanço tablolar› 3 ayda bir kontrol ediliyor mu? 4 2 0 -

207 Genel Gider/ Ciro; ‹flçilik/ Ciro oranlar› hesaplan›p ayl›k raporlan›yor mu? 4 2 0 -

208 Sat›lan Mal›n Maliyeti hesaplan›yor mu? Verimsizlik vs. dahil mi? Bunu mühendislik 4 2 0 -
departmanlar› izliyor mu? Do¤ruluyor mu?

209 Mali Karl›l›k, Sat›fllar›n Karl›l›¤›, Çal›flan Bafl›na Kar, Müflteri Karl›l›¤›, Ürün Karl›l›¤› gibi 4 2 0 -
Karl›l›k Oranlar› Kontrol takip ediliyor mu?

210 Cari Oran, Likidite Oran›, Nakit Oran gibi Likidite göstergeleri takip ediliyor mu? 4 2 0 -

211 Toplam Borçlar/ Toplam Varl›klar, Toplam Borçlar / Toplam Özsermaye gibi Mali 4 2 0 -
yap› oranlar› takip belli dönemlerde takip ediliyor mu?

212 Alacak, Stok, Dönen Varl›klar, Özsermaye Devir Oranlar› takip ediliyor mu? 4 2 0 -

213 Bir yat›r›m karar› öncesinde, detayl› fizibilite çal›flmas› yap›l›yor mu? 4 2 0 -

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il

A= " Toplam Puan"

B= "16 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan8 = A / B
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9. ‹nsan Kayna¤› ÖLÇÜTLER‹

“‹nsan Kaynaklar› Yönetimi” kavram›, son y›llarda, çal›flma hayat›nda genifl yank› uyand›ran�bir yönetim
yaklafl›m› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Tarihsel geliflimine bak›ld›¤›nda, bilimsel yönetim yaklafl›m› ile
bafllayan yönetim felsefesi, art›k insan kaynaklar› yönetimi aflamas›na ulaflm›flt›r. Modern bir yönetim
anlay›fl›n› ifade etmekte olan insan kaynaklar› yönetimi “insan odakl›” bir anlay›fl› benimsemektedir.
Böylelikle çal›flanlarla iliflkileri gelifltirici, iflbirli¤ine dayal›, problem çözümünde ifl görenlerin kat›l›m›na
baflvuran, çal ›flanlara ve müflteriye odaklanan�bir anlay›fl olarak tan›mlanabi l ir .
Günümüzde rekabet kavram›, geleneksel dar kal›plara s›¤d›r›lm›fl tan›mlaman›n ötesinde bir konudur.
Rekabet stratejileri, dengeli ücret politikas› ve verimlilik iliflkisini aflarak, yüksek üretim kalitesi, ürün
çeflitlemesi, yenilikçilik-yarat›c›l›k ve pazarda h›zl› hareket edebilme gibi yeni kavramlar› kapsamaya
bafllam›flt›r. Böylece, insan kaynaklar› konusu,  yeni rekabet anlay›fl›n›n olmazsa olmaz bir parças› halini
alm›flt›r. De¤er yarat›m döngüsünde en önemli pay flirketlerin sahip oldu¤u befleri sermaye haline gelmifltir.
Özetle, insan kaynaklar› yönetimi,� insan faktörünün iflletme hedefleri do¤rultusunda en iyi flekilde
yönetilmesi, gelifltirilmesi ve motive edilmesi fleklinde ifade edilebilir.

‹nsan kaynaklar› yönetimi; bireysel ve örgütsel amaçlar› bütünlefltirip iflletmenin iflgücünden en etkin
bir biçimde yararlan›larak örgüt verimlili¤inin artt›r›lmas›n› hedefler. Dolay›s›yla ifle alma ve yerlefltirme,
ifl de¤erleme, ifl gören de¤erleme, ücretlendirme ve motivasyon gibi temel insan kaynaklar› yönetim
ifllevlerinin her birisi için stratejiler oluflturulmal› ve uygulamaya konmal›d›r.

214 ‹nsan Kaynaklar› yönetiminden sorumlu bir bölümünüz var m›? 4 2 0 -

215 ‹fle Alma kriterleriniz mevcut mu? 4 2 0 -

216 Personel oryantasyon plan›n›z var m›? 4 2 0 -

217 Performans Yönetim Sisteminiz var m›? Sonuçlar› çal›flanlar›n özlük dosyalar›na giriyor mu? 4 2 0 -

218 Çal›flanlar›n›z›n e¤itim ihtiyaclar›n› tespit ediyor musunuz? 4 2 0 -

219 Firman›z›n y›ll›k e¤itim program› ve bütçesi var m›? 4 2 0 -

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il
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220 Firman›zda çal›flan yöneticilere " genel yönetim" konusunda e¤itim veriliyor mu? 4 2 0 -

221 Bir kariyer planlama sisteminiz var m›? 4 2 0 -

222 Bir ücretlendirme sisteminiz var m›? 4 2 0 -

223 Mavi ve Beyaz yaka ifl gruplar› ve kademeleri için ayr› ayr› sisteminiz var m›? 4 2 0 -

224 Mavi ve beyaz yaka personel devir h›z› ( Y›lda ayr›lan pers. / Ort. Mevcut % ) 4 2 0 -
rekabetten daha m› düflük ?

225 Çal›flanlar›n bireysel önerileri de¤erlendiriliyor mu? 4 2 0 -

226 Y›ll›k çal›flan memnuniyet, beklenti, ihtiyaç anketi yap›l›yor mu? 4 2 0 -

227 Takdir etme, onurland›rma gibi uygulamalar yap›l›yor mu? 4 2 0 -

228 Yönetimin periyodik toplant›lar›nda çal›flanlar›n görüflleri al›n›yor mu? 4 2 0 -

229 Üretimde çal›flan iflçilere belli aral›klar ile iflbafl› e¤itimleri veriliyor mu? 4 2 0 -

230 Personele yönelik ayl›k bir bülteniniz var m›? 4 2 0 -

231 Firma çal›flma düzenini sa¤layacak bir iç yönetmelik mevcut mu? 4 2 0 -

232 ‹flyerinin çal›flma ruhsat› var m›? 4 2 0 -

233 ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i ile ilgili flirket kurallar›n› yazan yaz›l› doküman var m›? 4 2 0 -

234 Acil durum plan›n›z var m›, tatbikat yap›yor musunuz? 4 2 0 -

235 Sa¤l›k riski bulunan görevlerde yer alan personelin periyodik t›bbi kontrolleri yap›l›yor mu? 4 2 0 -

236 Her eleman için koruyucu malzemeler sa¤lanm›fl m›? 4 2 0 -

237 Yang›n uyar› sisteminiz var m›? 4 2 0 -

238 Risk ( normal, anormal, acil durumlar› kapsayan ) de¤erlendirilmesi, tafleron ve 4 2 0 -
ziyaretçileri de kapsayacak flekilde yap›l›yor mu?

239 Yürürlükteki ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fi Güvenli¤i ( ‹S‹G ) mevzuat›n› ve müflterilerin talep etti¤i 4 2 0 -
‹S‹G ile ilgili flartlar belirlenip, güncel bir flekilde dökümante ediliyor mu?

240 ‹S‹G organizasyonunda yer alan personelin görev, yetki ve sorumluluklar› belirlenip, 4 2 0 -
güncel bir flekilde dökümante ediliyor mu ?

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il

A= " Toplam Puan"

B= "27 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan9 = A / B
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10. Ar-Ge ve Teknoloji Gelifltirme ÖLÇÜTLER‹�

Sanayi firmalar›n›n gerek yeniliklerin ortaya ç›kmas› gerekse bu yeniliklerin teknolojik geliflim evresinde üretime
dahil edilmesi sürecinde çok büyük önemi vard›r. “Yenilikçilik” ve “ArGe” sanayinin geliflmesi ve rekabet
gücünün art›r›lmas› için, üretim çeflitlili¤inin, verimlili¤inin, ürün kalitesinin artmas› aç›s›ndan çok önemlidir.
Yenilikçi faaliyetlerde bulunan firma ve/veya sektörler, rekabet gücü ve pazar pay› aç›s›ndan son derece avantajl›
bir konuma ulaflmaktad›rlar.
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241 ‹fl dal›n›zda Ürün ve üretim alan›ndaki son teknolojileri yarat›yor, yak›n takip ediyor, 4 2 0 -
kullan›yor musunuz?

242 Üniversitelerle ve/ veya Araflt›rma Enstitüleri ile temas›n›z var m›? 4 2 0 -

243 Herhangi bir Arge deste¤inden faydaland›n›z m›? ( DTM, TÜB‹TAK, TEYDEB, TTGV vb.)4 2 0 -

244 Temel ürünleriniz ile ilgili standartlar ve en ileri teknolojiyi yak›ndan takip ediyor musunuz? 4 2 0 -

245 Arge çal›flanlar› ile sözleflmeniz ve sözleflme içinde s›rlar›n korunmas›, rekabet yasa¤› maddeleri var m›? 4 2 0 -

A= " Toplam Puan" 12

B= "5 - "‹lgili De¤il" adediniz" 5-1=4

Ara Puan10 = A / B 12/4=3
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11. ‹fl Sonuçlar› ÖLÇÜTLER‹�

Tüm bu süreçlerin girdileri ve ç›kt›lar› tamamen ifl sonuçlar› ile ilgilidir. Bu süreçlerin ifl sonuçlar›na ne
kadar yans›d›¤›n›n ölçülmesi ve takibi gerekmektedir. Özetle, tüm çabalar›n sonuç olarak
de¤erlendirilebilecek göstergelere ne kadar yans›d›¤›n›n periyodik olarak takip edilmesinde fayda
olacakt›r.
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246 Bu ifl dal›nda ayn› flekilde 10 y›l uluslar aras› rekabetçi olabilir misiniz ? 4 2 0 -

247 Avrupa ve / veya Amerika'ya ihracat›n›z var m›? 4 2 0 -

248 Kifli bafl›na y›ll›k cironuz, rakiplere göre yüksek mi? 4 2 0 -

249 Pazar pay› genelde art›yor mu? Sat›fllar›n›z sektör büyümesinden fazla m›? 4 2 0 -

250 Genel Gider/ Ciro oran› kontrol alt›nda m›? ( Bütçe seviyesinde mi ?) 4 2 0 -

251 Stok devir h›z› genelde art›yor mu? 4 2 0 -

252 Faaliyet kar› genelde art›yor mu? 4 2 0 -

253 Varl›k karl›l›¤› ( ROA ) genelde art›yor mu? 4 2 0 -

254 Yeni ürün cirolar›n›n toplam ciro içindeki pay› genelde art›yor mu? 4 2 0 -

255 Kifli bafl› katma de¤eriniz genelde art›yor mu? 4 2 0 -

256 Geçen y›la göre ölçülebilen müflteri memnuniyeti artt› m›? 4 2 0 -

257 Siparifl karfl›lama süresi genelde iyilefliyor mu? 4 2 0 -

258 Kalite maliyetleriniz genelde iyilefliyor mu? 4 2 0 -

Hay›rEvet K›smen ‹lgili
De¤il

A= " Toplam Puan"

B= "13 - "‹lgili De¤il" adediniz"

Ara Puan11 = A / B
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C. De¤erlendirme
Tüm bölümlerdeki ara toplamlar›n›z› afla¤›daki tablonun ilgili kolonuna yaz›n›z.

Tarih :

Toplam puan›n›z 33 ve üzerinde ise: OLDUKÇA BAfiARILI!

Toplam puan›n›z 22-33 aras›nda ise:�BAfiARILI! Ancak durum iyilefltirmeye aç›k, çal›flmalara devam etmeli!

Toplam puan›n›z 22’den “düflük” ise:�D‹KKAT! ‹fl Süreçleri gözden geçirilmeli, eksik süreçler önceliklendirilerek
yeniden yap›land›rma çal›flmalar›na acilen bafllanmal›

R
ef
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an

sl
ar

1 Pazarlama, Marka Yönetimi

2 Ürün Gelifltirme

3 Tedarik Zinciri (iç lojistik, sat›nalma, d›fl lojistik)
�
4 Üretim
�
5 Sat›fl
�
6 Sat›fl sonras› hizmetler, müflteri iliflkileri
�
7 Kurumsal Yönetim Süreçleri
�
8 Mali ve Finansal
�
9 ‹nsan Kaynaklar›
�
10 ArGe ve Teknoloji Gelifltirme

11 ‹fl Sonuçlar›

TOPLAM PUAN

Ortalama personel

Ciro

Müflteri say›s›

Ürün say›s›

Di¤er ……………………………………

Öncelik S›ran›zGelecek Y›l
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D. Yararlanma

Bu Özde¤erlendirme ile küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi firmas› olabilmek için ihtiyaç duyulan
nitelikleri fark edebilir, listeleyebilir, önceliklendirebilir, seçti¤iniz alanlarda planl› bir flekilde geliflme
sa¤layabilirsiniz.

Fark›ndal›k:

Bilmedi¤iniz kavram eksikleri varsa bunlar› araflt›r›p kaynak gereklerini ve faydalar›n› ö¤reniniz. Bunun
için k›sa süre içerisinde hizmete aç›lacak http://ozdegerlendirme.iso.org.tr adresinden faydalanabilirsiniz.

Planlama:

Eksiklerinizi önceliklendirin. Mevcut veya sa¤layabilece¤iniz kaynaklar›n›za göre bir plan yap›n, alt
hedefleri belirleyin, sorumlular› atay›n ve gerekli kaynaklar› tahsis edin. Uygulama esnas›nda plana
uygunlu¤u periyodik olarak takip edin.

Uygulama:

Ay›rabilece¤iniz kaynaklara göre bir plan yap›n, hangi iyileflmeye aç›k alanlar› belirlediyseniz o alanla
ilgili firma içinde bir sorumlu belirleyin, bu kifli uygulamay› yürütmekten sorumlu olsun. Bütçe tesbit
edin, hedef zaman belirleyin, günlük ifllerin aras›nda yap›lamayacak a¤›rl›kta ise dan›flmanl›k benzeri
destekler araflt›r›n.

Firman›z orta büyüklükte ise, birkaç departman› ilgilendiren bir sistemin tek bir kifli taraf›ndan yap›lmas›
oldukça zordur. Bunun için seçti¤iniz proje sorumlusuna, iliflkili di¤er departmanlardan uygun yard›mc›lar
tayin etmeniz ve bu ekibin çal›flmalar›n› kontrol etmeniz gerekmektedir.

Kontrol:

Belirli periyotlarla taahhüt edilen uygulaman›n taahhüt edilen zamanlarda ve kalitede geliflip geliflmedi¤ini
kontrol edin. Görevlendirilen kifliler konuyu benimsememifl veya önemsememifl olabilirler. Dolay›s›yla,
günlük ifllerinden yeterli vakti ay›ramayacaklard›r. Sonuçta, bekledi¤iniz iyileflmeyi do¤uracak sistem
kurulamayacakt›r. Bu durumda, sorumlunun de¤ifltirilmesi veya d›fl kaynaklarla destekleyerek sistemin
kurulmas› düflünülebilir.

Ölçme:

Seçti¤iniz iyileflme alan› projelerinde mümkünse iyileflme öncesi bir analiz yaparak durum tespiti
yap›lmal›d›r. Tercihen bu analiz içinde ölçülebilir nümerik göstergeler bulunmal›d›r. Böylece, kurulan
sistem ve iyileflmeler sonras› elde edece¤iniz iyileflmeyi ölçebilir, geliflmeleri say›sal olarak görebilirsiniz.

Özde¤erlendirme ve bundan yararlanman›n bütününe ve süreklili¤ine bakarsak her sene özde¤erlendirmenizi
tekrarlayarak iyileflmeleri gözlemleyip yeni planlar, yeni hedefler koyabilirsiniz. Burada da alanlar baz›ndaki
puanlar›n›z ve zaman içinde puanlar›n›zdaki art›fl, sizin için bir iyileflme ölçütüdür.
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