
OPERASYONEL MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU 

Küreselleşen dünyada her geçen gün biraz daha artan rekabetin etkisiyle, şirketlerin 
piyasada varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için en üst 
düzeyde performans göstermeleri gerekmektedir. 

Günümüzde, piyasada var olabilmek için yalnızca iyi performans göstermenin yeterli 
olmayacağını bilen şirketler, daha sürdürülebilir bir ilerleme sağlamanın gerekliliğini 
kavramış durumdadır. Peki, hem performansı iyileştirmek hem de sürdürülebilir 
olmak için şirketler nasıl bir yol izlemelidir? Şirketler, mevcut pazarlarını korumak, 
sadece kendi sektörlerinde değil, bütün ilgili sektörlerde örnek gösterilen bir firma 
olmak ve daha ileriye gitmek için rekabetçi stratejileri benimsemek zorundadır. Bu 
stratejilerden biri de operasyonel mükemmelliktir. Şirketlerin ayakta kalabilmesi için, 
mükemmellik artık bir seçenek olmaktan çıkmış, başarı için bir ön şart durumuna 
gelmiştir. Evet, şirketler rekabetçi pazarda hayatta kalabilmek için operasyonel 
mükemmellik stratejisini kullanmalıdırlar, ancak operasyonel mükemmellik gerçekten 
nedir ve nasıl uygulanmalıdır? 
 
Operasyonel mükemmelliğin birçok tanımı vardır. Bazı kaynakların incelenmesi 
göstermektedir ki operasyonel mükemmellik, kimi şirketler için temel bazı 
metodolojilerin (Yalın, Altı Sigma, TPM, TKY, vb.) ve araçların (Kaizen, SMED, 
DMAIC, Kanban, Görsel Yönetim, vb.) doğru ve tutarlı bir şekilde uygulanması 
anlamına gelir. Liderler için operasyonel mükemmellik ise, doğru proses uygulamaları 
ve iş süreçlerinin iyi yönetilmesi olarak tanımlanmıştır. Kimileri de operasyonel 
mükemmelliği, doğru iş kültürünün yaratılması olarak görmektedir (Roger Price, 
2015). 
 
Eğer operasyonel mükemmelliği proses ya da performans üzerinde uzun süreli ve 
kalıcı etki yaratarak başarıya ve sürdürülebilirliğe ulaştıran küçük iyileştirme adımları 
olarak düşünürsek, o zaman şu soruyu cevaplamak gerekecektir: Sürdürülebilir 
gelişim yolculuğumuz bizi nereye götürecektir? Elbette operasyonel mükemmelliğe... 
Peki, bu yolculuğun sonunda başarıya ulaşabilmemiz için takip etmemiz gereken bir 
strateji var mı? Her şirket için farklılıklar gösterse de, operasyonel mükemmellik 
stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması için beş ana adım tanımlanabilir. Bu 
adımların her biri aşağıdaki sırayla tamamlanmalıdır (Megan Burns, 2017):   
 
1. Vizyon ve Şirket Değerlerinin Tanımlanması: Operasyonel mükemmellik 
çalışmaları, elde edilmek istenen ve her seviyede anlaşılan, basit ve iyi tanımlanmış 
bir vizyon ifadesinin oluşturulmasıyla başlamalıdır. Vizyon ifadesi ile birlikte, şirket 
değerlerinin tanımlanması da faydalı olacaktır. Tanımlanan şirket değerleri en 
azından şu iki soruya cevap sunmalıdır: Şirketinizi diğerlerinden farklı yapan şey 
nedir? Çalışanlardan ne tür tutum ve davranışlar beklersiniz? Bir şirketin vizyon ve 
değerleri belli olduğunda, hedeflere ulaşmak için gerekli yol haritasını çizmek daha 
kolay olacaktır. Önemli olan, operasyonel mükemmellik yolculuğu boyunca 
başlangıçta belirlenen bu değerlere sadık kalmaktır.  
 



2. Çalışma Ekibinin Oluşturulması: İkinci aşama, karar verme yetkisine sahip 
insanların (yöneticilerin) kararlılıklarını göstermeleri ve çalışanların sürece dahil 
edilmesidir. Şirketlerdeki en büyük israfın, proseslerden değil insanlardan kaynaklı 
olduğu belirtilmiştir. İnsan kaynaklı israfların temelinde ise, kullanılmayan ya da doğru 
kullanılmayan yetenekler nedeniyle ziyan olan insan gücü bulunmaktadır. Bu 
çerçeveden bakıldığında, operasyonel mükemmellik faaliyetlerinde başarıya ulaşmak 
için insan faktörünün sürece dikkatli biçimde dahil edilmesi gerekir. Örneğin açık 
iletişim potansiyel engelleri belirlerken, şeffaflık ekip çalışmasını geliştirir ve bu da 
şirketleri başarılı ve sürdürülebilir bir sonuca ulaştırır. Üst yönetimin çalışanların 
düşüncelerine ya da önerilerine saygı duyduğunu göstermesi ise bir diğer önemli 
gerekliliktir. Takımlara fikirlerini uygulama ve yeni çalışma yöntemleri benimseme 
özgürlüğü verilmesi, hiç şüphesiz şirketleri başarıya bir adım daha yaklaştıracaktır. 
 
3. Planlama: Yukarıdaki iki adımı oluşturan işletmeler/şirketler, yalın üretim, altı 
sigma değer zinciri yönetimi, toplam kalite yönetimi gibi araçları kullanarak 3.  adıma, 
yani planlama adımına geçebilirler. Planlama adımında, şirketin belirlediği politikalar 
doğrultusunda bütün iş adımları tanımlanmalıdır. Yönetim kadrosu ve lider, şirketleri 
için önemli olacak 5-6 temel iş hedefini ve ulaşılmak istenen nihai noktayı 
belirlemelidir. Bu hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunacak düzenli toplantıların 
yapılması sürecin daha iyi takip edilmesini sağlayacaktır. 
 
4. Planların Etkinliğinin Ölçülmesi: Bu aşamada "Yapmamız gereken şeyleri 
gerçekleştirdik mi?" sorusuyla dürüst sorgulama ve araştırma teşvik edilmelidir. Eğer 
hedeflere ulaşılmamışsa, bunun nedenleri araştırılmalıdır. Hedeflere ulaşılmadı ise 
“neden?” sorusuna cevap aranmalı, süreçleri daha iyi hale getirmek için birlikte 
çözümler üretilmelidir.  Yapılacak detaylı analiz tüm eksikleri yüzeye çıkaracaktır. Bir 
şirket mevcut durumda nerede olduğunu sağlıklı biçimde tespit ederse, nerede olmak 
istediğine bakarak aradaki boşluğu tanımlayabilecek ve böylelikle iyileştirme adımları 
için de bir yol haritası belirleyebilecektir. Bu yol haritası PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol 
et-Önlem Al) döngüsü çerçevesinde uygulandığında, operasyonel mükemmelliğe bir 
adım daha yaklaşılmış olacaktır.  
 
5. Süreklilik: Şirket tanımladığı hedeflere ulaştığında, bunları kalıcı kılmak ve 
işletme kültürünün bir parçası haline getirmek için sürekli iyileştirme ve keşfe dayalı 
bir plan geliştirmelidir. Önemle vurgulanmalıdır ki operasyonel mükemmellik, bir varış 
noktası olarak değil; aksine, sürekli devam eden bir yolculuk olarak düşünülmelidir.   
Rekabetin giderek arttığı ve ayakta kalmanın yenilikçi çözümlerle mümkün olduğu 
günümüz şartlarında operasyonel mükemmellik, organizasyonun sürdürülebilir 
performansı ve büyümesine önemli katkıda bulunacak önemli unsurlardan biridir. 
Operasyonel mükemmellik stratejisini kullanan şirketler sayısız avantaj elde etmekte 
ve zorlu rekabet koşullarına rağmen sürdürülebilir bir büyüme şansını 
yakalamaktadırlar.  
 

Operasyonel mükemmelliğin şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamada çok değerli bir 
yöntem olduğuna inanan Escarus; şirketlerin ürün ve hizmetlerini daha verimli hale 
getirmeyi, bu faaliyetlere çevresel ve sosyal iyileştirme (sıfır kaza ve en az atık) 
adımlarını eklemeyi, müşterilerine yukarıda anahatları sunulan beş adımın her 
aşamasında en uygun çözümleri sunarak yardımcı olmayı hedeflemektedir. 
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