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İhtiyaçlarınız:

Kurumsal Performans
Yönetimi

• Kişilerin ve şirketin gösterdiği performans arasında paralellik göremiyoruz.

• Şirket, departman veya kişi bazında performans takibini ilişkilendiremiyoruz.

• Performans ölçüm ve yönetim süreçlerimizde subjektifliği ortadan kaldıramıyoruz.

• Performans ölçme ve değerlendirme süreçlerimizin basitleşmesini ve hızlı yollardan 
performans yönetimini gerçekleştirmeyi istiyoruz.

Kurumsal Performans Yönetimi şirketin bütün birim ve çalışanlarının, şirketin stratejik hedefleri 
doğrultusunda performans göstermelerini sağlayan bir araçtır. Stratejik hedeflerin departman 
hedefleri ile, departman hedeflerinin bireylerin performans hedefleri ile ilişkilendirildiği, tanımlı ve 
ölçülebilir bir performans sistemi sağlar.

Kurumsal Performans Yönetimi’ni etkin bir şekilde uygulayan şirketler hedef belirleme ve bu 
hedeflere ne kadar yaklaştıklarını takip etme konusunda başarılı olur. Hedeflere ulaşmakta güçlük 
yaşadıklarında buna yol açan kök nedenlerini hızlıca tespit ederler.

Bu alanda gelişime açık noktaları olduğunu düşünen küçük ve orta ölçekli aile şirketleri ve kuruluşları 
KPMG’nin Kurumsal Performans Yönetimi hizmetinden faydalanabilir.



KPMG metodolojisi
Kurumsallaşma yolculuğunun bir parçası olan Kurumsal Performans Yönetimi, 
şirketlerin hedeflerine ulaşmaları için yadsınamaz bir öneme sahiptir. 

KPMG olarak verdiğimiz bu hizmetin sonucunda hedefimiz, müşterilerimize; 
 
• Katma değeri olmayan ölçütlerin en aza indirgendiği,

• Birey ve departmanların anahtar performans göstergeleri ile şirketin strateji ve vizyonu arasında paralelliğin        
   sağlandığı,

• Pozisyon bazında beklenen hedeflerin netleştirildiği,

• Sektör spesifik ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı anahtar performans göstergelerinin belirlendiği,

• Performans hedeflerinin nesnel, ölçülebilir, şeffaf ve izlenebilir olduğu,

• Şirketin hedeflerine ulaşması yolunda nasıl ilerlediğinin takip edilebildiği 

 bir kurumsal performans yönetim süreci sağlamaktır.

İzlediğimiz adımlar

Kurumsal stratejiler Kurumsal hedef
ve amaçlar

Departman
hedefleri

Bireysel
hedefler

Bireysel anahtar
performans
göstergeleri

Kısa ve uzun vadeli 
şirket stratejisinin 
anlaşılması

Stratejiler 
doğrultusunda 
kurumsal 
hedeflerin 
belirlenmesi

Kurumsal 
hedefler ile 
ilişkili departman 
hedeflerinin 
belirlenmesi

Departman 
hedefleri ile 
uyumlu bireysel 
performans 
hedeflerinin 
belirlenmesi

Bireysel performans 
hedeflerine ilişkin 
ölçülebilir, izlenebilir, 
objektif anahtar 
performans 
göstergelerinin 
(APG'lerin) 
belirlenmesi
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Entegre ve bütünleşik hedefler

Basit, uygulanabilir,
anlaşılır süreç

Sektör spesifik ve
dengeli hedefler

Objektif ölçüm ve değerlendirme



Etkin bir Kurumsal Performans Yönetim Sistemi
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KPMG olarak, tasarladığımız Kurumsal Performans Yönetim Sistemi’nin etkinliğini 
sağlamak için çeşitli faktörleri göz önünde bulunduruyoruz.

Entegre ve bütünleşik hedefler
Organizasyon içindeki her seviye için belirlenen hedeflerin, şirketinizin stratejik hedefleri ile entegre olması sürecin 
başarısında kritik bir faktör ve dolayısıyla temel ilkelerimizden biridir.

Basit, uygulanabilir, anlaşılır süreç

Etkin bir Kurumsal Performans Yönetim Sistemi, sürecin olabildiğince sadeleştirilmesinden geçer. 
Performans yönetimi araçlarının herkes tarafından anlaşılır ve kullanımı kolay olması, sürecin benimsenmesini 
kolaylaştıracaktır.

Sektör spesifik ve dengeli hedefler
Genel geçer hedefler, etkin bir kurumsal performans yönetimi sisteminin oluşturulmasında her şirkette aynı 
etkiyi göstermeyebilir. Bilgi birikimimizi ve küresel veri tabanı kaynaklarımızı kullanarak sektör spesifik hedeflerin 
belirlenmesi konusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız. Ayrıca belirlenen hedeflerin sadece finansal 
göstergeleri değil, şirketin performansını etkileyen tüm süreçleri kapsaması ve dengelemesi gerekir.

Objektif ölçüm ve değerlendirme

Sistemin etkin bir şekilde işlemesi için, adil ve kişisel yargılardan olabildiğince arındırılmış olmalıdır. Bu koşullar 
sağlandığı takdirde çalışanlar performans yönetim sistemine ve kendilerine uygun görülen hedeflerin şirkete olan 
katkısına inanacaktır. Kurumsal Performans Yönetimi anlayışının şirket kültürüne yerleşmesi için objektif ölçüm ve 
değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi esastır.

Entegre ve bütünleşik hedefler

Basit, uygulanabilir,
anlaşılır süreç

Sektör spesifik ve
dengeli hedefler

Objektif ölçüm ve değerlendirme
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