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Yönetim Danışmanlığı Sektörü 
Sorunları

• Danışmanlık talep eden işletmelerin, problemin 

kaynağına ilişkin doğru bilgiyi verememeleri,

• İşletmelerin; hastalıkları konusunda gevşek 

davranması, hastalığın ilerlemesi ile doğru 

danışmanlık adresini bulamaması ve hastalığın 

kangrene dönüşmesi. 



Sektörel Kıyaslama Sistemi

• İşletmelerden elde edilecek verilere uygulanacak 

analiz sonucu elde edilen bilgilerle, en iyi 

performans gösteren işletmeden başlayarak teknik 

etkinlik puanına göre sıralanacaktır.

• İşletmelerin gösterdiği performansa dayalı olarak 

ortaya çıkarılacak sektörel "yüksek getiri" veya 

"düşük getiri" sonuçlarından hareketle, 

işletmelerin eğitim/danışmanlık ihtiyaçlarına 

yönelik genel kapsamlı tespit yapılacaktır. 



• Aynı sektördeki işletmeleri, aynı Girdiler ve 
Çıktı ile karşılaştırmak,

• En iyi olanı belirlemek,

• En iyiye göre, diğerlerinin izlemesi gereken 
yol haritasını çıkarmak.

SKS Yaklaşımı



• Başlangıçta, referans olabilecek elde hazır 
bir veri yok.

• Her firma kendi sektöründeki firmalarla 
karşılaştırılır.

• En iyi performans gösteren/ler’e göre 
sıralama yapılır.

• Dolayısıyla aynı sektörde işletme sayısı 
arttıkça, sıralama değişkenlik gösterebilir.
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• İşletmeye hangi girdilerde ne kadar azaltma 
yapması gerektiği ifade edilir.

• Bu girdileri azaltmaya imkan verebilecek 
eğitim ve danışmanlık konu başlıkları 
belirtilir.

• Daha geniş kapsamlı bilgilendirme amacıyla 
gruplanmış eğitim ve danışmanlık 
konularının tam listesine ulaşması sağlanır.
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SKS Yaklaşımı

Örnek: İl, Bölge veya Türkiye genelinden 
toplanan (26 bölge Nace-2 kod);

1. 10 tane 100m koşucuyu alıp koşturmak,

2. Sıralamayı belirlemek,

3. Tüm koşucuların girdilerini belirlemek;
� Günde kaç saat antrenman yaptığı

� Günde kaç kalori aldığı

� Günde kaç saat kondisyon çalıştığı

� Günde kaç saat uyuduğu vb.

../.



4. Tüm koşucuların girdilerini ve çıktılarını 
belirlemek.
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Süre Kalori Antrenman Kondisyon Uyku

Çıktı Girdiler

1. 12 sn. 1500cal. 5saat/gün 3saat/gün 6saat/gün

2. 13 sn. 1200cal. 5saat/gün 2,5saat/gün 6saat/gün

3. 14 sn. 1500cal. 5saat/gün 4saat/gün 6,5saat/gün

4. 15 sn. 1350cal. 4,2saat/gün 3,3saat/gün 6saat/gün

8. 17 sn. 1600cal. 4,3saat/gün 4,4saat/gün 6saat/gün

9. 18 sn. 1700cal. 4,5saat/gün 3,7saat/gün 6,5saat/gün

10. 21 sn. 1850cal. 2,5saat/gün 2,8saat/gün 8saat/gün

.

.
.
.



5. İkinciden onuncuya kadar tüm koşucuların 
optimizasyonu için önerilerde bulunmak

• Günde şu kadar saat antrenman yapmalısın,

• Günde şu kadar kalori almalısın,

• Günde şu kadar saat kondisyon çalışmalısın,

• Günde şu kadar saat uyumalısın vb.

Öneri:
Şayet bu önerileri uygularsan, birincinin

gösterdiği performansa ulaşabilirsin.
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Bir tür
Check-up sonucu ortaya çıkan bulgular;

� Kandaki kolesterol yüksek,

� Glikoz oranı yüksek,

� Hipoglisemi bulguları var, vb.

(*) Doktor, bu aşamada bulgular üzerinde yorumlama yapar, gerçek teşhis hasta ile  
konuşularak konulabilir. 
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