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ÖNSÖZ

Türk�ye Kal�te Derneğ�, KalDer öğrenme ve öğretme, anlama ve uyarlama, paylaşma 

ve gel�şme sürec� olan Kıyaslama çalışmalarının ülkem�zde de gel�ş�p, 

yaygınlaştırılmasını desteklemek amacı �le 2005 yılında 5 adet projey� uygulanmaya 

almıştır. Bu kapsamda konuya �lg� duyan ve gel�ş�m sağlamak üzere çalışmayı fırsat 

olarak değerlend�ren kuruluşların katılımıyla Kurumsal Performans Yönet�m� 

konusunda “Kıyaslama Projes�” 2005 yılının �k�nc� yarısında başlatılmıştır.

Proje 9 aylık b�r çalışmanın ürünüdür. Uygulanan ankete 23 kuruluş yanıt vererek 

katılmıştır.Proje ek�b� tarafından sonuçlar değerlend�r�lm�ş, farklı sektörlerde 

faal�yet gösteren 6 ş�rket kıyaslama ortağı seç�lm�şt�r.

Çalışmanın daha sonrak� aşamasında, kıyaslama ortağı olarak seç�len ş�rketlere 

kıyaslama z�yaret� düzenlenm�şt�r. Bu z�yaretlerde, konu süreçlerle �lg�l� detaylı 

b�lg�ler alınmıştır. Bu raporda, projem�ze anket� cevaplayarak katkı sağlayan 23 

kuruluşumuzdan alınan ver�ler�n konsal�de ed�ld�ğ� anket sonuçlarını bulacaksınız. 

Ayrıca kıyaslama z�yaretler�m�zde kuruluş uygulamaları hakkında çok genel b�lg�ler 

sunulmuştur.

Bu proje aşağıda bel�rt�len katılımcı kuruluşlar tarafından desteklenm�şt�r.

MARSHALLBOYA

SIEMENS

DHL

TNT EXPRESS ASSAN

ECZACI BAŞI BAXTER

Sn. Dr. Nüsen Altıntaş kıyaslama projem�zde konu uzmanı olarak tarafımıza destek 

verm�şt�r.

Kıyaslama projes� sonuç raporu 7 bölümden oluşmaktadır. İk�nc� bölüm, kıyaslama 

yaklaşımı ve proje katılımcılarının tanıtılmasından oluşmaktadır. Üçüncü bölümde 

uygulanan anket yapısı ve değerlend�rme yöntem� yeralmakta, dördüncü bölümde 

�se anket sonuçları ver�lmekted�r. Kıyaslama z�yaret� yapılan firma b�lg�ler� ve 

uygulama örnekler�n�n bazı bölümler� beş�nc� ve altıncı bölümde ele alınmaktadır. 

Son bölümde �se; kıyaslama sürec�n�n adımlarını �çeren �lk taslak proje takv�m� 

bulunmaktadır.

Proje çalışmasının gerçekleşmes�nde katkısı olan tüm taraflara teşekkür eder�z.

Lale Evl�yazade

Kıyaslama Sürec� Operasyon Sorumlusu

Canan Tezsezen 

Kurumsal H�zmetler Süreç Sorumlusu 





1. KIYASLAMA NEDİR?

Kıyaslama, öğrenen organ�zasyon anlayışının öneml� b�r parçası, b�r öğrenme ve 

öğretme, anlama ve uyarlama, paylaşma ve gel�şme sürec�d�r.

Tanımından anlaşılacağı g�b�, kıyaslama b�r �y�leşt�rme sürec� olup; müşter� 

memnun�yet�n� arttırma ve müşter�ler�n �stekler�n� aşıp, olası beklent�ler�n� de 

karşılama, pazarda l�derl�k ve kalıcı rekabet avantajı sağlamak �ç�n gerekl� b�r 

s�stemd�r.

Kıyaslama sürec� �k� yönlü b�r süreçt�r ve bu sürece katılan �k� kuruluşun da karlı 

çıktığı b�r ortamda, deney�m ve b�lg�ler�n paylaşımı ve transfer� sayes�nde daha �y�y�, 

daha hızlı yapab�lmek mümkün olmaktadır. Doğadak� öğrenme ve uyarlama 

sürec�n�n b�r uzantısı olarak, katılımcıların paylaşarak gel�şt�rd�kler�, başkalarının 

hatalarına düşmemek ve Amer�ka'yı yen�den keşfetmemek şekl�nde �fade 

ed�leb�lecek b�r yaklaşımdır.

Yukarıda bahsed�len b�lg�ler�n ışığında, kıyaslama; “Dünyada mevcut en �y� veya daha 

�y� uygulamaların araştırılması , bulunması ve sürekl� �y�leşt�rme amacıyla kend� 

süreçler�ne uyarlanması sürec�d�r ” şekl�nde tanımlanab�l�r.

Kıyaslama, kopyalama, endüstr�yel casusluk, d�ğer kuruluşlara tur�st�k gez� olarak 

kes�nl�kle algılanmamalıdır. Aynı zamanda, pazar araştırma faal�yetler� ve rekabetç� 

anal�zler�nde ötes�nde b�r yaklaşım olup; bas�t ve kısa sürede gerçekleşt�r�leb�lecek 

ucuz b�r araç da değ�ld�r. Tüm süreçler �ç�n uygulanab�l�r ve g�r�ş bölümünde 

vurgulandığı şek�lde rak�plerle de yapılab�lmekted�r. İk� kuruluşa a�t; süreç 

performans parametreler�ne yönel�k sonuçların karşılaştırılması �se, kıyaslama 

sürec�n�n başlangıç adımları arasındadır ve “Kıyaslama Sürec�” olarak 

algılanmamalıdır.
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Kıyaslama; Toplam Kal�te Yönet�m�nde olduğu g�b� üst yönet�m�n �stek ve 

kararlılığını mutlak b�ç�mde gerekt�ren b�r süreçt�r. Değ�ş�m �ht�yacı; kuruluşun üst 

yönet�m� tarafından h�ssed�lmen veya değ�ş�m �steğ� oluşturmalıdır. Bu doğrultuda, 

kıyaslama �ç�n konu bel�rlen�r, gerekl� hazırlıklar yapılarak, kaynak ayrılır ve süreç 

başlatılır.

Organ�zasyon ve tüm çalışanların da, değ�ş�m sürec�ne ayak uydurmaları, 

başkalarının fik�rler�n� öğrenme ve uyarlamaya n�yetl� olmaları gerekmekted�r. Bu 

�se, k�ş� ve kuruluşların, d�ğer bazı kuruluşların herhang� b�r konuda daha �y� 

olab�leceğ�n� kabullenme ve bu b�lg�ye er�şmek �ç�n çaba sarfetme olgunluğuna 

er�şm�ş olmalarını gerekt�r�r. Kıyaslama sürec�n�n uygun b�r planlama yapılarak ve 

takım çalışmasıyla uygulanması ve takım üyeler�n�n tanınma ve onurlandırılması da, 

sürec�n kr�t�k başarı faktörler� arasındadır.

Sonuç olarak, süreç çıktılarının stratej�k planlara entegre ed�lmes� ve eylem 

planlarına dönüştürülmes� de üst yönet�m�n, kıyaslama sürec� �le �lg�l� kararlılık ve 

katılımının gösterges�d�r.

Kuruluşların; “kıyaslama �ç�n süreç bel�rleme”ler� oldukça öneml� olup, kıyaslama 

sürec�n�n hazırlık aşamasının gereken t�t�zl�kle gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r. 

Aks� halde; öncel�kl� �y�leşt�rme �ht�yaçları karşılanmayıp; kıyaslama faal�yet�nden 

beklenen fayda elde ed�lemez ve bu sonuç kıyaslama sürec�n�n başarısızlığı şekl�nde 

yorumlara yol açabilir. Sözkonusu başarısız yaklaşımın kuruluşun gelecekteki 

kıyaslama çalışmalarına da olumsuz yansımaları olacağı açıkça 

görülebilmektedir.
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Yukarıda bel�rt�len hususların ışığında, kıyaslama sürec� ön koşulu olarak; kuruluşun 

tüm süreçler�n� bel�rlemes�, tanımlaması, sınıflandırması, sürec�n başarısını 

gösteren süreç metr�kler�n� ve ölçüm s�stem�n� bel�rlemes�, kısaca süreç yönet�m�n� 

yerleşt�rm�ş olması gerekmekted�r. Spes�fik süreçler�n seç�m�ne karar vermeden 

önce, arzu ed�len spes�fik �y�leşt�rmeler�n tanımını yapmak öneml�d�r. Organ�zasyon 

düzey�nde bunlar, rekabet üstünlüğü veya kr�t�k başarı faktörler�, bölüm düzey�nde, 

mal�yet veya �ç&dış müşter� memnun�yet� olab�l�r. İş mükemmell�ğ� yolculuğunda, �ş 

�y�leşt�rme �ç�n öneml� b�r araç olan “kıyaslama”sürec�n�n yukarıda değ�n�len “Ön 

gereks�n�mler�” yönet�m�n kararlılığı ve �ş mükemmell�ğ� çabalarındak� görünür 

l�derl�ğ�n açık kanıtı olmaktadır.

Kr�t�k başarı faktörler�n�n bel�rlenmes� veya gözden geç�r�lmes�nden sonra, kr�t�k 

başarı faktörler�n�n gerçekleşmes� �ç�n mutlaka �y�leşt�r�lmes� gerekl� süreçler olan 

“Kr�t�k Süreçler”, kuruluşların “Kıyaslama” çalışmalarında öncel�k vereceğ� süreçler 

olacaktır.
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KIYASLAMA ÇEŞİTLERİ

Kıyaslama kuruluş �ç� ve kuruluş dışı olmak üzere �k� şek�lde gerçekleşt�r�leb�lmekt�r.

Kuruluş �ç� Kuruluş dışı kıyaslama çalışmaları �ç�n ve kuruluşun 

süreçler�n� tanıması �ç�n b�r başlangıç noktasıdır. 

Genell�kle süreçler�n kıyaslanması şekl�nde yapılır.

Kuruluş dışı

Fonks�yonel kıyaslama İk� veya daha fazla kuruluşun spes�fik �ş fonks�yonlarının 

kıyaslanması

Rak�p kıyaslama  Rak�p kuruluşlarla yapılan kıyaslama

Jener�k kıyaslama  Sektör dışı kuruluşlarla yapılan kıyaslama

Stratej�k kıyaslama Kıyaslama ver�ler�n�n stratej�k kararlara esas olacağı 

kıyaslamadır, (ş�rket alımları, yen� pazarlara g�rme, yen� 

ürün gel�şt�rme, teknoloj� seç�m�)
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KIYASLAMANIN “EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ” 

İÇİNDEKİ YERİ

Özdeğerlend�rme b�r kuruluşun faal�yetler�n� ve sonuçlarını, mükemmell�ğ�n� esas 

alan b�r modelle kıyaslayarak , kapsamlı s�stemat�k ve düzenl� olarak gözden 

geç�rmes�d�r. Ülkem�zde Ulusal İşb�rl�ğ� ortağı olan Kalder kanalıyla; “Avrupa Kal�te 

Yönet�m Vakfı” EFQM' �n “Mükemmell�k Model�” bu amaçla kullanılmaktadır.

Özdeğerlend�rme sürec� uygulaması �le kuruluşlar, kuvvetl� yönler�n� ve 

�y�leşt�rmeye açık alanlarını bel�rler, �y�leşt�rme çalışmalarını başlatır ve gel�şmeler� 

sürekl� �zleyerek planlarını gözden geç�r�rler.

Özdeğerlend�rme sonuçlarına dayanarak; kuruluşların mükemmell�k yolculuğunda 

hang� aşamada olduklarını bel�rlemeler� ve bu doğrultuda �lerk� evrelere 

geçeb�lmek �ç�n eylem planlarını yapab�lmeler� mümkün olmaktadır.

Mükemmell�k model�n�n 2000 yılı rev�zyonu önces�nde kıyaslama, 2 ve 5 numaralı 

g�rd� kr�terler�nde vurgulanmaktaydı. İk�nc� kr�ter pol�t�ka ve stratej�ler�n 

oluşturulmasında Toplam Kal�te yaklaşımına uygun b�lg�n�n temel alınması ve bu 

bağlamda kıyaslamanın etk�n b�r araç olarak kullanılması gerekl�l �ğ� 

bel�rt�lmekteyd�. Ayrıca, 5. Kr�terde kuruluşun süreçler�n� nasıl tanımlamakta, 

yönetmekte ve gözden geç�rmekte olduğu ve kıyaslama sonuçlarından elde ed�len 

ver�ler�n kullanıldığına yönel�k uygulamalar sorgulanmaktaydı.

Halbuk�, 2000 yılı rev�zyonunda model; kıyaslamanın, tüm g�rd� kr�terler�nde ele 

alınan süreçler �ç�n, s�stemat�k b�ç�mde kullanımını öngörmekted�r. 2000 yılında 

gelen en çarpıcı değ�ş�kl�klerden olan Radar Puanlama Matr�s�' nde Yaklaşım, 

Yayılım, Değerlend�rme ve Gözden geç�rme olmak üzere üç ana boyutta 

değerlend�rme sözkonusudur.

Kıyaslama Projesi Sonuç Raporu
Kurumsal Performans Yönetimi


