
 

EFQM Mükemmellik Modeli 
Bu kılavuz doküman, kuruluşların vizyonlarını gerçekleştirmeye ne kadar yakın olduklarını 
anlamasına yardımcı olunması ve birbiriyle bütünleşik bu üç unsurun açıklanabilmesi 
amacıyla hazırlanmıştır. 

Mükemmelliğin Temel Kavramları herhangi bir kuruluşun sürdürülebilir başarıyı elde 
edebilmesi için gerekli temeli oluşturur. Bu kavramlar mükemmel bir kurumsal kültür için 
gerekli unsurların esası olarak kullanılabilir. Temel Kavramlar aynı zamanda üst yönetimin 
ortak dilini oluşturur. 

EFQM Mükemmellik Modeli yöneticilerin/liderlerin, kuruluşlarının ne yaptığına ve hangi 
sonuçları elde ettiğine ilişkin neden-sonuç ilişkilerini anlamasını sağlar. 

RADAR kullanılarak, herhangi bir kuruluşun sahip olduğu kurumsal mükemmellik derecesini 
sağlıklı bir biçimde değerlendirmek mümkündür. 

RADAR bir kuruluşun performansını yapısal bir yaklaşımla sorgulama olanağı sağlar. RADAR 
aynı zamanda EFQM Mükemmellik Ödülü ve diğer tanıma veya değerlendirme süreçlerinde 
puanlama yöntemi olarak da kullanılır. Ayrıca kuruluşta gerçekleştirilecek değişimin 
yönlendirilmesine ve iyileştirme projelerinin yönetilmesine yardımcı olur. 

MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI 

 

  



 

 

Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme 

Mükemmel kuruluşlar, planlı bir biçimde paydaşlarının kısa ve uzun vadeli gereksinimlerini 
karşılayan ve uygun alanlarda bu gereksinimleri aşan dengeli sonuçlarla misyonlarını 
gerçekleştirir ve vizyonlarına doğru ilerler. 

Müşteriler için Değer Katma 

Mükemmel kuruluşlar, müşterilerinin varoluşlarının ana nedeni olduğunun ve onların 
gereksinim ve beklentilerini anlayarak veya tahmin ederek müşterileri için yenileşmeleri ve 
onlara değer katmaları gerektiğinin farkındadır. 

Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik 

Mükemmel kuruluşlar, geleceği şekillendiren ve gerçekleştiren, kuruluşun değerleri ve etik 
anlayışı doğrultusunda örnek olan liderlere sahiptir. 

Süreçlerle Yönetme 

Mükemmel kuruluşlar yapılandırılmış ve stratejik olarak uyumlu; dengeli ve sürdürülebilir 
sonuçlar yaratmak üzere verilere dayalı kararların alındığı süreçlerle yönetilir. 

Çalışanlarla Başarma 

Mükemmel kuruluşlar, çalışanlarına değer verir; kurumsal ve bireysel amaçları dengeli bir 
biçimde gerçekleştirmeye yönelik bir yetkelendirme kültürü yaratır. 

Yaratıcılık ve Yenileşimi Besleme 

Mükemmel kuruluşlar; paydaşlarının yaratıcılıklarını harekete geçirerek sürekli ve sistematik 
yenileşimle artan değer ve performans düzeyleri yaratır. 

İşbirlikleri Oluşturma 

Mükemmel kuruluşlar; karşılıklı başarıyı güvence altına almak amacıyla, çeşitli kuruluşlarla 
güven verici ilişkiler kurar, geliştirir ve sürdürür. Bu işbirlikleri; müşterilerle, toplumla, temel 
tedarikçilerle, eğitim kuruluşlarıyla veya sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) oluşturulabilir. 

  

  

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Alma 

Mükemmel kuruluşların kültürlerinin özünü; etik anlayış, açıkça tanımlanmış değerler ve 
kurumsal davranışa ilişkin yüksek standartlar oluşturur. Bunlar; kuruluşların ekonomik, 
toplumsal ve doğal çevre açısından sürdürülebilirliğini sağlar. 

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 



 

Yukarıdaki şekilde gösterilen EFQM Mükemmellik Modeli 9 kriterden oluşan ve zorunluluk 
içermeyen bir modeldir. Bu kriterlerin beşi “girdi” kriterlerini, dördü “sonuç” kriterlerini 
oluşturur. Girdi kriterleri bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri ve bunları nasıl yaptığını içerir. 
Sonuç kriterleri ise kuruluşun neler gerçekleştirdiğini gösterir. “Sonuçlar” “girdiler”den 
kaynaklanır ve “girdiler” “sonuçlar”dan elde edilen geribildirim ile iyileştirilir. 

Şeklin alt ve üst tarafındaki oklar modelin dinamik yapısını ortaya koyar. Bu oklar, girdilerdeki 
iyileştirmeleri sağlayan ve böylece sonuçlardaki iyileştirmelere yol açan öğrenme, yaratıcılık 
ve yenileşim yaklaşımını gösterir. 

1. Liderlik 

Tanım  

Mükemmel kuruluşlar; geleceği şekillendiren ve gerçekleştiren, kuruluşun değerleri ve etik 
anlayışı doğrultusunda örnek olan ve sürekli güven aşılayan liderlere sahiptir. Mükemmel 
kuruluşların liderleri esnektir, kuruluşun sürekli başarısını sağlayacak biçimde gerekenlerin 
zamanında öngörülmesini ve gerçekleştirilmesini güvence altına alır. 

 1a. Liderler kuruluşun misyon, vizyon, değerler ve etik kurallarını oluşturur ve 
davranışlarıyla örnek olur. 

 1b. Liderler kuruluşun yönetim sistemi ve performansına ilişkin iyileştirmeleri 
tanımlar, izler, gözden geçirir ve yönlendirir. 

 1c. Liderler dış paydaşlarla ilişkileri yürütür. 

 1d. Liderler mükemmellik kültürünü kuruluşun çalışanlarıyla sağlamlaştırır. 

 1e. Liderler kuruluşun esnek olmasını ve değişimi etkili biçimde yönetmesini sağlar. 

 

 

 

 



2. Strateji 

Tanım 

Mükemmel kuruluşlar misyon ve vizyonlarını, paydaş odaklı strateji oluşturarak 
gerçekleştirir. Stratejiyi yaşama geçirmek üzere; politikalar, planlar, amaçlar ve süreçler 
oluşturur ve uygulamaya alır. 

 2a. Strateji, paydaşların ve dış çevrenin gereksinim ve beklentilerinin anlaşılmasını 
temel alır. 

 2b. Strateji, iç performans ve yeteneklerin anlaşılmasını temel alır. 

 2c. Strateji ve stratejiyi destekleyen politikalar oluşturulur, gözden geçirilir ve 
güncellenir. 

 2d. Strateji ve stratejiyi destekleyen politikalar duyurulur, uygulanır ve izlenir. 

3. Çalışanlar 

 Tanım 

Mükemmel kuruluşlar çalışanlarına değer verir; bireysel ve kurumsal amaçların karşılıklı 
yarar sağladığı bir kültür yaratır. Çalışanların yeteneklerini geliştirir; adalet ve eşitliği 
destekler. Çalışanlarını gözetir, onlarla iletişim kurar, onları motive edecek biçimde tanır ve 
takdir eder, katılımlarını sağlar; yetenek ve bilgi birikimlerini kuruluşa yarar sağlayacak 
yönde kullanmalarına olanak verir. 

  

 3a. Çalışanlara ilişkin planlar kuruluşun stratejisini destekler. 

 3b. Çalışanların bilgi birikimleri ve yetenekleri geliştirilir. 

 3c. Çalışanların yön birliği ve katılımı sağlanır, çalışanlar yetkelendirilir. 

 3d. Çalışanlar kuruluşun tümünde etkili iletişim kurar. 

 3e. Çalışanlar takdir edilir, tanınır ve gözetilir. 

4. İşbirlikleri ve Kaynaklar 

Tanım  

Mükemmel kuruluşlar; kuruluş dışı işbirliklerini, tedarikçilerini ve iç kaynaklarını strateji ve 
politikalarını destekleyecek biçimde, süreçlerinin etkili çalışması doğrultusunda planlar ve 
yönetir. Çevresel ve toplumsal etkilerinin etkili bir biçimde yönetilmesini güvence altına 
alır.  

 4a. İşbirliği yapılan kuruluşlar ve tedarikçiler sürdürülebilir yarar sağlama 
doğrultusunda yönetilir. 

 4b. Finansal kaynaklar sürdürülebilir başarıyı güvence altına alacak biçimde yönetilir. 

 4c. Binalar, donanım, malzemeler ve doğal kaynaklar sürdürülebilir bir biçimde 
yönetilir. 

 4d. Teknoloji, stratejinin yaşama geçirilmesini destekleyecek biçimde yönetilir. 

 4e. Bilgi ve bilgi birikimi; etkili kararlar verilebilmesine destek olacak ve kurumsal 
yetenekleri geliştirecek biçimde yönetilir. 



5. Süreçler, Ürünler ve Hizmetler 

Tanım  

Mükemmel kuruluşlar müşterilerine ve diğer paydaşlarına artan bir değer üretmek üzere 
süreçler, ürünler ve hizmetler tasarlar, bunları yönetir ve iyileştirir. 

 5a. Süreçler paydaşlara en uygun değeri sağlamak amacıyla tasarlanır ve yönetilir. 

 5b. Ürün ve hizmetler müşterilere en uygun değeri yaratmak amacıyla geliştirilir. 

 5c. Ürün ve hizmetler etkili bir biçimde tanıtılır ve pazarlanır. 

 5d. Ürün ve hizmetler üretilir, sunulur ve yönetilir. 

 5e. Müşteri ilişkileri yönetilir ve geliştirilir. 

6. Müşterilerle İlgili Sonuçlar 

Tanım  

 Mükemmel kuruluşlar: 

 Müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini esas alan stratejinin ve bu stratejiyi 
destekleyen politikalarının başarılı bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını 
belirlemek amacıyla performans göstergeleri ve ilgili çıktıları tanımlar ve görüş birliği 
sağlar. 

 Müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini esas alan temel sonuçlar için belirlenmiş 
stratejiyle uyumlu ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirler. 

 Müşterilerle ilgili olarak en az üç yıldır olumlu veya sürekli iyi performans gösteren 
sonuçlar elde eder. 

 Sonuçların ortaya çıkardığı eğilimin temelindeki nedenleri ve belirleyici unsurları ve 
bu sonuçların diğer performans göstergeleri ve ilgili çıktılar üzerinde nasıl bir etkisi 
olacağını açıkça anlar. 

 Gelecekteki performansı ve sonuçları tahmin eder. 

 Elde edilen temel sonuçların benzer kuruluşlara göre hangi düzeyde olduğunu anlar 
ve bu verileri ilgili alanlarda hedef belirleme amacıyla kullanır. 

 Farklı müşteri gruplarının deneyim, gereksinim ve beklentilerini anlamak için 
sonuçları kırılımlandırır. 

6a. Algılamalar 

 Bu veriler müşterilerin kuruluş hakkındaki algılamalarıdır. Algılamalar; müşteri 
anketleri, odak grupları, satıcı derecelendirmeleri, övgüler ve şikayetler gibi çeşitli 
kaynaklardan elde edilebilir. 

 Bu algılamalar; müşteriler açısından kuruluşun müşterilere yönelik stratejisi, bu 
stratejiyi destekleyen politikalar ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının 
etkililiğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır. 

 Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: 

 İtibar ve imaj 

 Ürün ve hizmet değeri 



 Ürün ve hizmet sunumu 

 Müşteri hizmeti, ilişkisi ve desteği 

 Müşteri bağlılığı 

6b. Performans Göstergeleri 

 Bu veriler kuruluş tarafından kuruluşun performansını izlemek, anlamak, öngörmek, 
iyileştirmek ve bu performansın dış müşterilerin algılamasına etkilerini öngörmek 
amacıyla kullanılan iç ölçümlerdir. 

 Bu göstergeler; kuruluşun müşterilere yönelik stratejisi, bu stratejiyi destekleyen 
politikalar ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının verimliliği ve etkililiğinin 
açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır. 

 Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: 

 Ürünlerin ve hizmetlerin sunumu 

 Müşteri hizmeti, ilişkileri ve desteği 

 Şikayetler ve övgüler 

 Dış kuruluşlar tarafından tanınma 

7. Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 

Tanım 

Mükemmel kuruluşlar: 

 Çalışanlarının gereksinim ve beklentilerini esas alan stratejinin ve bu stratejiyi 
destekleyen politikalarının başarılı bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını 
belirlemek amacıyla performans göstergeleri ve ilgili çıktıları tanımlar ve görüş birliği 
sağlar. 

 Çalışanlarının gereksinim ve beklentilerini esas alan temel sonuçlar için belirlenmiş 
stratejiyle uyumlu ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirler. 

 Çalışanlarla ilgili olarak en az üç yıldır olumlu veya sürekli iyi performans gösteren 
sonuçlar elde eder. 

 Sonuçların ortaya çıkardığı eğilimin temelindeki nedenleri ve belirleyici unsurları ve 
bu sonuçların diğer performans göstergeleri ve ilgili çıktılar üzerinde nasıl bir etkisi 
olacağını açıkça anlar. 

 Gelecekteki performansı ve sonuçları tahmin eder. 

 Elde edilen temel sonuçların benzer kuruluşlara göre ne düzeyde olduğunu anlar ve 
bu verileri ilgili alanlarda hedef belirleme amacıyla kullanır. 

 Farklı çalışan gruplarının deneyim, gereksinim ve beklentilerini anlamak için sonuçları 
kırılımlandırır. 

7a. Algılamalar 

 Bu veriler çalışanların kuruluş hakkındaki algılamalarıdır. Algılamalar; anketler, odak 
grupları, görüşmeler ve yapılandırılmış performans değerlendirmeleri gibi çeşitli 
kaynaklardan elde edilebilir. 



 Bu algılamalar; çalışanlar açısından kuruluşun çalışanlara yönelik stratejileri, bu 
stratejileri destekleyen politikalar ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının 
etkililiğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır. 

 Kuruluşun amacına bağlı olarak, ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: 

 Tatmin, katılım ve bağlılık 

 Gurur duyma ve potansiyelini kullanma 

 Liderlik ve yönetim 

 Hedef belirleme, yetkinlik ve performans yönetimi 

 Yetkinlik, eğitim ve kariyer geliştirme 

 Etkili iletişim 

 Çalışma koşulları 

7b. Performans Göstergeleri 

 Bu veriler kuruluş tarafından kuruluşun performansını izlemek, anlamak, öngörmek, 
iyileştirmek ve bu performansın çalışanların algılamasına etkilerini öngörmek 
amacıyla kullanılan iç ölçümlerdir. 

 Bu göstergeler; kuruluşun çalışanlara yönelik stratejisi, bu stratejiyi destekleyen 
politikalar ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının verimliliği ve etkililiğinin 
açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır. 

 Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: 

 Katılım ve bağlılık 

 Hedef belirleme, yetkinlik ve performans yönetimi 

 Liderlik performansı 

 Eğitim ve kariyer geliştirme 

 İç iletişim 

8. Toplumla İlgili Sonuçlar 

 Tanım 

Mükemmel kuruluşlar: 

 İlgili dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini esas alan toplum ve çevreye ilişkin 
stratejinin ve bu stratejiyi destekleyen politikaların başarılı bir biçimde uygulanıp 
uygulanmadığını belirlemek amacıyla performans göstergeleri ve ilgili çıktıları 
tanımlar ve görüş birliği sağlar. 

 Dış paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini esas alan temel sonuçlar için 
belirlenmiş stratejiyle uyumlu ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirler. 

 Toplumla ilgili olarak en az üç yıldır olumlu veya sürekli iyi performans gösteren 
sonuçlar elde eder. 



 Sonuçların ortaya çıkardığı eğilimin temelindeki nedenleri ve belirleyici unsurları ve 
bu sonuçların diğer performans göstergeleri ve ilgili çıktılar üzerinde nasıl bir etkisi 
olacağını açıkça anlar. 

 Gelecekteki performansı ve sonuçları tahmin eder. 

 Elde edilen temel sonuçların benzer kuruluşlara göre ne düzeyde olduğunu anlar ve 
bu verileri ilgili alanlarda hedef belirleme amacıyla kullanırlar. 

 Farklı paydaş gruplarının deneyim, gereksinim ve beklentilerini anlamak için sonuçları 
kırılımlandırır. 

8a. Algılamalar 

 Bu veriler toplumun kuruluş hakkındaki algılamasıdır. Algılamalar; anketler, raporlar, 
basın makaleleri, kamuya açık toplantılar, STK’lar, kamuoyu temsilcileri ve resmi 
yetkililer gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. 

 Bu algılamalar; toplum açısından kuruluşun toplum ve çevreye yönelik stratejisi, bu 
stratejiyi destekleyen politika ve süreçlerin uygulanmasının ve yayılımının 
etkililiğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır. 

 Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: 

 Çevresel etki 

 İmaj ve itibar 

 Topluma etki 

 Çalışma ortamının etkisi 

 Ödüller ve basında yer alma 

 8b. Performans Göstergeleri 

 Bu veriler kuruluş tarafından kuruluşun performansını izlemek, anlamak, öngörmek, 
iyileştirmek ve bu performansın toplumun algılamalarına etkilerini öngörmek 
amacıyla kullanılan iç ölçümlerdir. 

 Bu göstergeler; kuruluşun toplum ve çevreye yönelik stratejisi, bu stratejiyi 
destekleyen politikalar ve süreçlerin uygulanması ve yayılımının verimliliği ve 
etkililiğinin açıkça anlaşılabilmesini sağlamalıdır. 

 Kuruluşun amacına bağlı olarak, ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: 

 Çevresel performans 

 Yasal düzenlemelere ve yönetişim ilkelerine uyum 

 Toplumla ilgili performans 

 Sağlık ve güvenlik performansı 

 Sorumlu kaynak temini ve satınalma performansı 

 9.Temel Performans Sonuçları 

 Not: Müşteriler, çalışanlar ve toplumla ilgili temel sonuçlar kriter 6, 7 ve 8’de ele alınmıştır. 

 



Tanım 

Mükemmel kuruluşlar: 

 Temel paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini esas alan ve stratejinin başarılı bir 
biçimde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla finansal olan ve finansal 
olmayan temel sonuçları tanımlar ve görüş birliği sağlar. 

 Temel paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini esas alan temel sonuçlar için 
belirlenmiş stratejiyle uyumlu ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirler. 

 En az üç yıldır olumlu veya sürekli iyi performans gösteren sonuçlar elde eder. 

 Sonuçların ortaya çıkardığı eğilimin temelindeki nedenleri ve belirleyici unsurları ve 
bu sonuçların diğer performans göstergeleri ve ilgili çıktılar üzerinde nasıl bir etkisi 
olacağını açıkça anlar. 

 Gelecekteki performansı ve sonuçları tahmin eder. 

 Elde edilen temel sonuçların benzer kuruluşlara göre ne düzeyde olduğunu anlar ve 
bu verileri ilgili alanlarda hedef belirleme amacıyla kullanır. 

 Kuruluşun farklı alanlarında elde edilmiş olan performans düzeylerini ve stratejik 
çıktıların sonuçlarını anlamak için sonuçları kırılımlandırır. 

9a. Temel Stratejik Çıktılar 

 Bu veriler kuruluşun stratejisinin yaşama geçirilmesinde ne ölçüde başarılı 
olunduğunu gösteren finansal olan ve finansal olmayan temel çıktılardır. Ölçümler 
ve ilgili hedefler temel paydaşlarla görüş birliği içinde birlikte belirlenir. 

 Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: 

 Finansal çıktılar 

 Bütçe performansı 

 Sunulan temel ürün ve hizmetlere ilişkin çıktılar 

 Temel süreç çıktıları 

9b. Temel Performans Göstergeleri 

 Bu veriler kuruluşun operasyonel performansını ölçmek amacıyla kullanılan finansal 
olan ve finansal olmayan temel göstergelerdir. Bu göstergeler kuruluşun olası temel 
performans çıktılarını izlemeye, anlamaya, öngörmeye ve iyileştirmeye yardımcı 
olur. 

 Kuruluşun amacına bağlı olarak ölçümler aşağıdaki konulara odaklanabilir: 

 Finansal performans göstergeleri 

 Proje yönetimi göstergeleri 

 Temel süreç performans göstergeleri 

 İşbirliği yapılan kuruluşlar ve tedarikçilerin performansı 

 Teknoloji, bilgi ve bilgi birikimine ilişkin göstergeler 

 



RADAR© 

  

RADAR, herhangi bir kuruluşun performansını sorgulamak amacıyla yapısal bir yaklaşım 
sağlayan dinamik bir değerlendirme çerçevesi ve güçlü bir yönetim aracıdır. 

En genel bakış açısıyla RADAR bir kuruluşun aşağıdaki boyutları dikkate alması gerektiğini 
belirtir. 

Stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirmesi gereken sonuçları belirlemek 

 Gereken sonuçları hem mevcut durumda hem de gelecekte gerçekleştirmek amacıyla 
birbiriyle bütünleşik yaklaşımlar planlamak ve oluşturmak. 

 Uygulamayı güvence altına almak üzere yaklaşımları yaymak 

 Elde edilen sonuçların izlenmesine, analizine ve sürekli öğrenme faaliyetlerine 
dayanarak değerlendirmek ve iyileştirmek. 

GİRDİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Boyutlar Unsurlar 

YAKLAŞIM: Kuruluşun yapmayı planladıklarını ve bunların 
nedenlerini kapsar. Sağlam temelli bir yaklaşım; kuruluşun 
mevcut ve geleceğe yönelik gereksinimlerine odaklanan 
anlaşılır bir temele dayanır; iyi tanımlanmış süreçler 
üzerinden yaşama geçirilir ve yaklaşımın paydaşlarının 
gereksinim ve beklentilerini esas alır. Ek olarak yaklaşımlar 
bütünleşik olur; bütünleşik bir yaklaşım, temelini 
stratejiden alır ve uygun olan diğer yaklaşımlarla ilişki 
içindedir. Yaklaşımlar zaman içinde sürekli olarak 
iyileştirilir. 

Sağlam Temelli 
Bütünleşik 



YAYILIM: Kuruluşun bir yaklaşımı yaymak için ne yapması 
gerektiğini içerir. Mükemmel bir kuruluşta yaklaşım ilgili 
alanlarda sistematik bir biçimde uygulanır. Sistematik 
uygulama iyi planlanır, yaklaşıma ve kuruluşa uygun bir 
biçimde gerçekleştirilir. Yaklaşımlar kapsamında 
değişikliklerin yönetilebilmesi de uygun bir zaman 
çerçevesi içinde gerçekleştirilir. 

Uygulama 
Sistematiklik 

  

DEĞERLENDİRME VE İYİLEŞTİRME: Kuruluşun hem 
yaklaşımı hem de yaklaşımın yayılımını iyileştirmek için ne 
yapması gerektiğini kapsar. Mükemmel bir kuruluşta 
yaklaşım ve yaklaşımın yayılımı etkililik ve verimlilik 
açısından düzenli olarak ölçülür. Öğrenme faaliyetleri 
gerçekleştirilir, yeni veya iyileştirilmiş yaklaşımlar, yeni 
fikirlerin üretilmesine olanak sağlayan yaratıcılığı ortaya 
çıkaran mekanizmalar mevcuttur. Ölçme, öğrenme ve 
yaratıcılığın çıktıları; iyileştirme ve yenileşimi belirlemek, 
önceliklendirmek, planlamak ve uygulamak için kullanılır. 

Ölçme 
Öğrenme ve Yaratıcılık 
İyileştirme ve Yenileşim 

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Boyutlar  Unsurlar 

İLGİ VE UYGUNLUK: Sonuç verileri kapsamlı, zamanında, 
güvenilir, doğru, uygun biçimde kırılımlandırılmış, strateji 
ve ilgili paydaşların gereksinim ve beklentileri ile uyum 
içinde olmalıdır. Birbiriyle ilgili sonuçlar arasındaki ilişki 
anlaşılmış olmalıdır. Temel sonuçlar belirlenmiş ve 
önceliklendirilmiş olmalıdır. 

Kapsam ve İlgi 
Bütünsellik 
Kırılım 

  

PERFORMANS ÇIKTILARI: Mükemmel bir kuruluşta 
sonuçlar olumlu eğilim ve/veya sürdürülen iyi bir 
performans gösterir. Temel sonuçlar için uygun hedefler 
belirlenir, hedeflere erişilir veya hedefler aşılır. Aynı 
zamanda, temel sonuçlara ilişkin performans, dış 
kuruluşlarla karşılaştırılır; kuruluşun temel sonuçları dış 
kuruluşların sonuçlarına ve özellikle sektörde ve/veya 
dünya çapında en iyilere göre daha iyi durumdadır. Temel 
girdilerle temel sonuçlar arasındaki ilişkinin belirgin 
olması, kuruluşun olumlu performansının gelecekte de 
sürdürüleceğine ilişkin güven verir. 

Eğilimler 
Hedefler 
Karşılaştırmalar 
Yaklaşımdan Kaynaklanma 

  

EFQM MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ SÜRECİNDE PUANLAMA VE KRİTER AĞIRLIKLARI 

RADAR değerlendirme ve yönetim aracı; EFQM Mükemmellik Ödülü ve Avrupa’da Ulusal 
Kalite Ödülü süreçlerinin çoğunda başvuruları puanlamak için kullanılır. RADAR aynı zamanda 
özdeğerlendirme yapan kuruluşlar tarafından puanlama, kendi puanlarını başka kuruluşlarla 
karşılaştırma ve diğer amaçlarla da kullanılır. 

Bir kuruluş RADAR’a göre puanlandığında, toplam puanı belirlemek üzere Model’in her bir 
kriteri için ayrı bir ağırlık katsayısı kullanılır. Bu ağırlıklar ilk olarak Avrupa çapında geniş bir 



uzlaşım sonucu 1991 yılında belirlenmiştir. Ağırlıklar EFQM tarafından düzenli olarak gözden 
geçirilmiş olup, 2010’dan itibaren geçerli ağırlıklar aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 

Genel olarak kriter ağırlık katsayıları alt kriterlere eşit biçimde dağıtılmıştır. Örneğin, 1e alt 
kriteri 1. kriterin toplam ağırlığının %20’sini oluşturur 

Ancak bu konuda iki istisna vardır: 

 Kriter 6’nın ağırlık katsayısının %75’ini 6a, %25’ini 6b alt kriteri oluşturur. 

 Kriter 7’nin ağırlık katsayısının %75’ini 7a, %25’ini 7b alt kriteri oluşturur. 

 Kriter 8 ve 9’un ağırlık katsayısının % 50’sini a, %50’sini b alt kriteri oluşturur 

 Puanlamanın ilk adımı RADAR değerlendirme tablosunu kullanarak her bir alt kriter 
için 100 üzerinden puan vermektir. Bu puanlama kriterle ilgili RADAR tablosunun 
boyutları ve unsurları dikkate alınarak yapılır. 100 üzerinden verilen bu puanların 
puan özet tablosunda ilgili bölümlere yerleştirilmesi sonucunda 1000 üzerinden 
toplam puan hesaplanır. 

 

 

Kaynak   : Bu bilgiler Türkiye Kalite Derneği resmi sitesinden alınmıştır.  

İnternet Bağlantı Linki : http://www.kalder.org/kalderhakkinda.aspx?id=18  
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