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1. İNSANLIĞIN DEĞİŞİM İHTİYACI ve KALİTE KAVRAMI
1.1. Giriş
Teknolojik yenilikler, müşteri ve işletme anlayışlarındaki değişimler, bilgiye ulaşma
ve paylaşmadaki yenilikler, vb. pek çok değişim bugün işletmeler için hem fırsat hem tehdit
oluşturmaktadır. Artık rakipler sadece aynı şehirde ya da aynı ülke sınırları içerisinde
bulunmamaktadır. Önceden sadece aynı şehirden ya da ülkeden satınalma yapabilen bir firma
bugün dünyanın uzak bir ülkesindend daha iyi şartlarda mal tedarik edebilmektedir.
Günümüzde müşteriler bir ürün için günlerce sıra beklemeyi kabul etmemekte dahası ürünü
ücretini öder ödemez adresine istemektedir. Ürün sorunsuz olsa bile, paketinde olabilecek bir
yırtık-bozulma üretici açısından derhal çözülmesi gerekli bir problem olarak
tanımlanmaktadır. Müşterilerin memnuniyetsizlikleri çok hızlı bir şekilde diğer potansiyel
müşteriler tarafından izlenebilmekte, kaldığı otelin musluğunun damlama sesinden rahatsız
olan bir müşteri milyonlarca insanın takip ettiği bir web sitesinin, ilgili otele ait değerlendirme
sayfasında bunu yazıp düşük not verebilmektedir. Bu nedenle günümüzde işletmeler
yaşamlarını devam ettirebilmek adına sürekli olarak, Ürün ve Hizmet “Kalite” sini artırmak,
“Maliyet” lerini düşürmek, “Teslimat- Hizmet” koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek
zorundadırlar. Araştırmalar Kalite, Maliyet ve Teslimat (Quality, Cost, Delivery)
konularından en az birinde rakiplerinden sıyrılan firmaların pazarda söz sahibi olabileceğini
göstermektedir. Bu nedenle günümüzde işletmeler sistemlerini sürekli iyileştirmek ve
geliştirmek zorundadır.

1.2 Geçmişten Geleceğe İnsanlığın Değişim ve Gelişme İhtiyacı
Geçmişten geleceğe bir çok şeyin hızla ve sürekli değiştiğini görmekteyiz. Çoğu
zaman bu değişikliklerin/yeniliklerin insanların hayatlarını önemli ölçüde değiştirdiği ise
bilinen bir gerçek. Hayat çok hızlı akıyor ve herşey değişiyor. Hızla değişiyor. Atlantik
okyanusunun geçilmesine (transatlantik) yönelik meydan okuma bu değişime güzel bir
örnektir.
Atlantiğin
kadar
mümkün
1800’lü
yıllarda
gemilerle
aylarca
geliyordu.
Bu
hastalıklar ise bazı
okumanın
hüsranla
okyanusunun uçakla ilk
tarihinde Curtiss Deniz

uçakla geçilmesi 1911’e
olamamıştır. 1700 ve
Atlantiği
geçmek
yolculuk
anlamına
yolculuklarda fırtınılar ve
zamanlar bu meydan
bitmesi demekti. Atlantik
geçilmesi 8 Mayıs 1919
uçağı ile gerçekleşti. Bu

Şekil 1. Douglas DC-4
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geçişte uçak pek çok kez denize inderek bakım,
tamir ve yakıt ikmali yaptı. Toplam geçiş süresi tam
23 gün sürdü. Aynı yıl haziran ayında Alcock ve
Brown durmaksızın Atlantiği geçen ilk pilotlar
oldu. Bu geçiş ise yaklaşık 72 saat
aldı. 1939 yılında Pan Amarican
Havayolları ilk transatlantik deneme
uçuşunu yaptı. Bu uçuş ise yaklaşık
29 saat sürmüştü. 1945’de düzenli
ilk yolcu uçuşları başlatıldı. Dougles
DC-4 uçağıyla yapılan uçuşun süresi
ise yaklaşık 14 saatti. 1958’in ekim
ayında ilk jet uçuşları başladı.
Bu jetlerden en meşhuru
Concorde inanılmaz bir sürede, 2
saat
54
dakikada
Atlantiği
geçebiliyordu.
1974
yılında
Blackbird Aircraft, Newyork ve
Londra arasındaki uçuşunu sadece 1
saat 54 dakikada tamamlamıştı
(Kaynaklar: "Alcock and Brown Great Britain”, Aviation-history.com
BakılmaTarihi: 23 Eylül 2011,
“Transatlantic_flight”, wikipedia.org,
BakılmaTarihi: 30 Eylül 2011,
“Flights to New York Transatlantic
Travel 1920-2020” dialaflight.com,
BakılmaTarihi: 30 Eylül 2011).

Günümüzde işletmeler
yaşamlarını devam
ettirebilmek adına, sürekli
olarak ürün ve hizmet
“Kalite” sini artırmak,
“Maliyet” lerini düşürmek ve
“Teslimat”şartlarını
iyileştirmek zorundadırlar.

Şekil 2. Concorde Sesten Hızlı İlk Yolcu
Uçağı

Günümüzde balastik füzeler
atlantiği yaklaşık yarım saatte
aşabilmektedir. Bunun dışında hali
hazırda süren projelerin tamamlanması
Şekil 3. USAF SR-71
sonrasında hipersonic jetlerle 20
Blackbird
dakikanın altında atlantiğin aşılacağı
öngörülmektedir. 200 yıl öncesinde aylarca, yüz yıl öncesinde günlerce süren yolculuk bugün
dakikalarla ifade edilebilmektedir.
Yukarıda bahsedilen ulaşım hızıyla ilgili değişimler son yüzyıldaki değişimlerin
sadece küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Teknolojik yenilikler, müşteri ve işletme
anlayışlarındaki değişimler, bilgiye ulaşma ve paylaşmadaki yenilikler, vb. pek çok değişim
bugün işletmeler için hem fırsat hem tehdit oluşturmaktadır. Artık rakipler sadece aynı şehirde
ya da aynı ülke sınırları içerisinde bulunmamaktadır. Önceden sadece aynı şehirden ya da
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ülkeden satınalma yapabilen bir firma bugün dünyanın uzak bir ülkesinden daha iyi şartlarda
mal tedarik edebilmektedir. Günümüzde müşteriler bir ürün için günlerce sıra beklemeyi
kabul etmemekte dahası ürünü ücretini öder ödemez adresine istemektedir. Ürün sorunsuz
olsa bile, paketinde olabilecek bir yırtık-bozulma üretici açısından derhal çözülmesi gerekli
bir problem olarak tanımlanmaktadır. Müşterilerin memnuniyetsizlikleri çok hızlı bir şekilde
diğer potansiyel müşteriler tarafından izlenebilmekte, kaldığı otelin musluğunun damlama
sesinden rahatsız olan bir müşteri milyonlarca insanın takip ettiği bir web sitesinin, ilgili otele
ait değerlendirme sayfasında bunu yazıp düşük not verebilmektedir.
Bu nedenle günümüzde işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmek adına sürekli
olarak,


Ürün ve Hizmet “Kalite” sini artırmak,



“Maliyet” lerini düşürmek,



“Teslimat- Hizmet” koşullarını

geliştirmek ve iyileştirmek zorundadırlar. Araştırmalar Kalite, Maliyet ve Teslimat (Quality,
Cost, Delivery) konularından en az birinde rakiplerinden sıyrılan firmaların pazarda söz sahibi
olabileceğini göstermektedir.

1.3. Kalite Kavramı
Kalite kavramı günümüze kadar farklı boyutlarda ele alınmıştır. Geleneksel yönetim
anlayışında kalite kavramı en dar anlamıyla ‘ürün kalitesi’ olarak ele alınmıştır. Günümüzde
yetersiz kalan bu tanıma karşı kalite, bu kısıtlamayı aşmış ve çok sayıda tanıma sahip
olmuştur. Kişiden kişiye kalite tanımının farklı anlamlar yüklendiği görülebilir.
Türk Dil Kurumu tarafından yapılan kalite tanımı ‘Bir şeyin iyi veya kötü olma
özelliği, nitelik, bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu’ şeklindedir
(TDK, 2005).
Kalite kavramının günümüzde firmalar için vazgeçilmez unsur olmasında büyük paya
sahip ‘kalite öncüleri’nin tanımlarına kısaca yer verebiliriz (Özkan, 2008):
 “Kalite, ürünün sevkıyattan sonra
toplumda neden olduğu minimal zarardır” tanımı
Genichi Taguchi tarafından 1989 yılında yapılmıştır.
 “Kalite bir ürünün ihtiyaçlara uygunluk
derecesidir” (P. Crosby)


Kalite mutlak anlamda
mükemmeliyet değildir”
(Crosby)

“Kalite kullanıma uygunluktur” (J.M.

Juran)
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‘‘Kalite bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme
yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür’’ (Amerikan Kalite Kontrol Derneği)
 ‘‘Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama
kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır’’ (TS ISO 9005).
 “Kalite kontrol uygulamak, en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi daima tatmin
eden kaliteli ürünü geliştirmek, tasarımı yapmak, üretmek ve satış sonrası hizmetlerini
vermektir” (K. Ishikawa)
 “Bir ürünün kalitesi, tüketici istek ve ihtiyaçlarını en ekonomik düzeyde
karşılamayı amaçlayan mühendislik ve imalat karakteristiklerinin oluşudur” (A.V.
Feigenbaum)
Kalitenin ne olduğu kadar ne olmadığı da üzerinde durulması gereken bir konudur.
Crosby’in şu ifadeleri bunu açıklamaktadır:


Kalite mutlak anlamda mükemmeliyet değildir.



Kaliteye ulaşmanın yolu ‘düzeltme’ değil, ‘önleme’dir.


Kalite performans standardı ‘sıfır hata’dır; ‘kabul
edilebilir hata düzeyi’ değildir.


Kalite, uygunsuzluk maliyeti ile ölçülmektedir; endeksler ile değil.

MÜŞTERİ
TATMİNİ
YÖNETİM
SÜRECİDİR

GÜVENİLİRLİK

ŞARTLARIN
YERİNE
GETİRİLMESİ

AMACA,
KULLANIMA,
ŞARTNAMELERE
UYGUNLUK

KALİTE
NEDİR?

MÜŞTERİYE
ZARAR
VERMEMEK

FARKLILIK

COŞKU, YOL
MÜKEMMELLİĞE
YOLCULUK

DEĞERDİR
SAYGIDIR
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Kalitenin anlamı (Kaynak: Top, 2009)

1.4. Kalitenin Boyutları
Kalitenin daha iyi anlaşılması için boyutları önem taşımaktadır. Tüketicinin algıladığı
kaliteyi Garvin sekiz boyutta incelemiştir (Top, 2009)

Performans
Ürünün veya hizmetin sahip olması gereken temel işlevsel özellikleridir. Genellikle
ölçülebilen yapıdadırlar. Örnek olarak; ürün için televizyon verilirse, televizyonun renk,
görüntü özellikleri verilebilir; hizmet için ise hizmet hızı verilebilir.

Özellikler
Ürüne katılabilecek ek faydaları ifade etmektedir. Maddi veya maddi olmayan değerler
olabilir. Hizmet sonrası servis veya garanti örnek olarak verilebilir.

Güvenilirlik
Ürünün tutarlılığını ifade eder. Ürün veya hizmetin kullanım ömrü içinde beklenen
tüm fonksiyonları yerine getirip getirmediğinin ölçütüdür. Arızalar arası süre, arıza zamanı
vb. değerler ölçülebilen güvenilirlik değerleridir.
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Uygunluk
Müşteriye sunulan ürünün (hizmetin) tasarımının ve işleyişinin önceden belirlenmiş
standartlara gösterdiği uyum derecesidir. Kalitenin teknik boyutu hakkında bilgi sunmaktadır.

Dayanıklılık
Ürünün (hizmetin) kullanım ömrünün uzunluğudur. Firmalar ürünlerinin
dayanıklılıklarını kendi bünyelerinde yaptıkları veya başka firmalara yaptırdıkları dayanıklılık
testleri ile yazılı halde müşterilere sunabilmektedir.

Hizmet Görme Yeteneği
Hız, nezaket, yeterlilik, tamir edebilme kolaylığı gibi özelliklerdir. Örneğin ürünün
bozulması durumunda verilen servis hizmetinin hızı, müşteri ile iletişim yolu hizmet
görebilme yeteneği olarak ele alınmaktadır. Müşteri şikâyetleri hizmet kalitesinin
değerlendirilmesinde önemli bir faktördür.

Estetik
Ürünün (hizmetin) nihai kullanıcısının beş duyusuna hitap eden ürün özellikleridir.
Ambalaj yapısı, ürünün şekli, rengi gibi özellikler tüketicinin beğenisine yönelik olup ürün
performansını doğrudan etkilememektedir.

Algılanan Kalite
Tüketicinin ürün (hizmet) kalitesini algılama şeklidir. Reklamlar algılamada etkili
olabilmektedir. Bir markanın uzun yıllardır bir sektörde lider firma olarak faaliyet gösteriyor
olması bu markaya güvenen tüketicilerin markanın yeni sunduğu bir ürünü de kaliteli
algılaması kaçınılmazdır.

1.5. Kalitenin Bileşenleri
Kalite, tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi ve kullanım kalitesi olmak üzere üç
bileşenden oluşmaktadır. Bu üç bileşenin birleşimi ile bütünleşik kalite meydana gelmektedir.
Bileşenlerden herhangi birinin olmaması durumunda ürün veya hizmet için kalite sağlanamaz.
Tasarım Kalitesi
Üretim gerçekleşmeden önceki aşamayı kapsamaktadır. Ürün veya hizmetin müşteri
istekleri doğrultusunda tasarımının sağlanmasıdır.
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Uygunluk Kalitesi
Üretim aşamasını kapsamaktadır. Ürünün tasarım kalitesi ile belirlenen özelliklere
uygun şekilde üretiminin gerçekleştirilmesidir.
Kullanım Kalitesi
Üretimden sonraki aşamayı kapsamaktadır. Ambalajlama, depolama gibi üretim
sonrası faaliyetlerdeki kaliteyi belirtmektedir.
Son yıllarda bu üç bileşen dışında kalite genişletilmiş ve ürünün dağıtım aşamasındaki
kalite de ayrı bir başlık altında bazı kaynaklarda yer almıştır.

1.6. Kalitenin Gelişimi ve Kalite Yönetimi
Yapılan araştırmalar sonucunda kalite ile ilgili kayıtların M.Ö. 2150 yılına kadar
uzandığı anlaşılmıştır. Düşünüldüğümüzde kalitenin bu kadar eski olması doğal
karşılanmalıdır. Ürün veya hizmet olarak ele aldığımızda, insanlık tarihinde ticari alım satım
karşılıklı olarak farklı malların değişimleri (barter sistemi) ile başladıysa, değişim olarak
alınan üründe bile insanlar çeşitli beklentilere sahip olmuştur. Çok eski zamanlarda bu
beklentiler bazı kanunlar ile sağlamlaştırılmıştır. Buna örnek olarak ünlü Hammurabi
Kanunların’da, bir inşaat ustasının yaptığı evin yeterince sağlam olmamasıyla ev sahibinin
üstüne çökmesi durumunda, inşaat ustasının başının kesilmesi verilebilir.
Firmalar rekabet ortamında varlıklarını devam ettirebilmek için, müşterilerini
rakiplerine karşı avantaj sağlayacak çeşitli yöntem ve tekniklere ihtiyaç duymaktadır. Kalite
yönetimi bu ihtiyaç doğrultusunda önem kazanmış bir felsefedir. Kalite yönetimi sadece
müşterinin teslim aldığı ürün veya hizmet için var olması gerekli bir kavram olmayıp, firmanın
tüm üretim sistemi içersinde ve bu sistemi
oluşturan tüm elemanları ile ele alınması
gereken bir kavramdır. Bu elemanlar içinde
‘insan’ faktörü kalite için büyük öneme
sahiptir. Firma çalışanların kalite anlayışını
benimsemesiyle bireysel kalite anlayışından
işletme kalitesine geçiş sağlanabilecektir. Bir
diğer insan faktörü olan müşteri açısından ise,
kalite yönetimi günümüzde “müşteri
odaklılık” temeline dayanmaktadır.
Kalite
anlayışını
benimsemeyen
firmaların üretim kayıpları, zaman kaybı, işgücü kaybı gibi çeşitli israflarla karşılaşmaları
kaçınılmazdır. Bu kayıplar da firma için ‘yüksek maliyet’ demektir. Yüksek maliyet ise
firmanın rekabet edebilirliliğini azaltmaktadır. Bu sebeple ‘Kalite Yönetimi’ bir firma için son
derece önemli konulardan birisidir
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Uygulamalar

-Türkiye’de kalite ile ilgili faaliyet gösteren kurumları (kamu kurumları, özel kurumlar,
STK ve dernekler) araştırınız.
-Kalite ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların faaliyet alanlarını inceleyiniz.
-İş hayatındaki yönetici ve çalışanların kalite yönetimi kapsamında hangi alanlarda görev
ve sorumlulukları olduğunu araştırınız.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi sekiz temel kalite boyutundan biri değildir?

a)

Performans

b)

Dayanıklılık

c)

Estetik

d)

Güvenilirlik

e)

Popülarite

2.
Bir tren istasyonunda mesai saatleri başlangıcı ve bitişinde (yoğun saatlerde) bir
trenin durmasından sonra ortalama 800 yolcu inmekte ve bu yolculardan da ortalama 60’ı
(yaşlı ve engelliler) asansör kullanmak istemektedir. Bununla birlikte bu istasyonda ortalama
10 kişinin taşınabildiği sadece iki asansör yapılmıştır. Bu nedenle asansör ihtiyacı olan birçok
yolcu merdivenleri kullanmak zorunda kalmaktadır. Mevcut istasyonda ise ek bir asansör
yapılma yeri belirlenmediği için başka bir asansör yapılması durumu yoktur.
Yolcuların şikayetlerine neden olabilen bu durum hangi kalite bileşeni ile ilgilidir?
a)

Tasarım kalitesi

b)

Uygunluk kalitesi

c)

Kullanım kalitesi

d)

Estetik

e)

Algılanan Kalite

3.

Kalite ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

i. Kalite bir ürünün ihtiyaçlara uygunluk derecesidir.
ii. Kalite mutlak anlamda mükemmeliyet değildir.
iii. Kaliteye ulaşmanın yolu ‘düzeltme’ değil, ‘önleme’dir
a)

i

b)

i,ii

c)

i,iii

d)

ii,iii
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e)

i,ii,iii

4.
Bir ürünün bozulması durumunda verilen servis hizmetinin hızı, müşteri ile
iletişim yolu kalite boyutlarından hizmet görebilme yeteneği ile ilgilidir.
(Doğru) / (Yanlış)
5.
X markalı ütü, Y markalı ütüden daha fazla fonksiyona sahip olduğu ve satış
bedelinin de çok daha yüksek olması sebeiyle X, Y’den daha kalitelidir denilebilir.
(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1-e, 2-a, 3-e, 4-Doğru, 5-Yanlış
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2. KALİTENİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KALİTEYE YÖN
VEREN ÖNCÜLER
2.1. Kalitenin Tarihsel Gelişimi
Kalitenin tarihsel olarak ilk ne zaman ortaya çıktığı net olmamakla birlikte ilk ürün
alımına kadar dayandığı ifade edilebilir. Böylece insanlık tarihi kadar eski bir kavram olarak
düşünülebilir. Kalitenin boyutları açısından ele alındığında, barter sisteminin ilk
uygulamasında daha çok takas ürünü olan hayvanlarda, sağlıklı olması, dayanıklı olması gibi
özelliklere bakıldığı düşünülebilir. ‘Kullanıma uygunluk’ tanımını karşılayan bu anlayış
kalitenin milattan önceki yıllarda var olduğunu göstermektedir. Mükemmelliğin aranışı olan
kalite Mısır piramitlerinin yapımında da söz konusudur.
Türkler de ahilik kurumları sayesinde 13. yüzyıldan itibaren kalite kontrolünü sıkı bir
şekilde uygulamıştır. Çeşitli standartlar oluşturulmuş ve haksız rekabetin önlenmesi için
ekonomik ve sosyal güvenceler çeşitli esaslara dayandırılmıştır. Selçuklu dönemi ile Osmanlı
döneminde kalitenin izlerini oluşturan çeşitli üretim standartlarına daha sık rastlanmaktadır
(Top, 2009).
Kalitenin gelişimi tarihsel boyutta incelendiğinde ‘kalite kontrol’ çalışmaları 20.
yüzyıl başlarında yoğun olarak uygulanmıştır. Makineleşmenin artması ile artan toplu üretim
kalitede ciddi sorunlar ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 1920’li yıllarda ürünün sağlamlığının
sağlanması için kalite, kalite kontrol şeklinde ele alınmıştır. 1929 yılında W. Shewhart’ın
geliştirdiği kontrol çizelgeleri kalite kontrol aracı olarak kullanılmıştır. İkinci dünya savaşının
ardından kalite kontrol sürecine ‘kalite güvence’ anlayışı eklenmiştir (Top, 2009). Kalite
güvence ifadesini ilk olarak G. Edwards kullanmıştır.
İkinci dünya savaşının ardından Japonya’da kalite konusunda çok büyük gelişmeler
yaşanmıştır. E. Deming Japonya’ya konferans vermek üzere davet edilmiştir. Japonlar
böylece kalite kavramını benimsemişlerdir. K. Ishikawa 1985 yılında sürekli iyileştirme
tekniklerini geliştirmiştir. Bu tekniklerle Japonlar yüksek kalitede üretim gerçekleştirmeye
başlamışlardır.
Japonya özellikle beyaz eşya ve otomobil endüstrisinde kalitesinin üstünlüğünü
kanıtlamış ve 1970’lerde dış rekabet Amerikan şirketlerini tehdit etmeye başlamıştır.
Tüketicilerin satın alma kararında ürünün ömrü ile birlikte fiyat ve kalite de etki göstermeye
başlamıştır. Amerika dış rekabet ve müşterinin kaliteye verdiği önem sebebiyle kaliteye daha
fazla önem vermeye başlamıştır. 1980’li yıllarda kalite firmaların tüm fonksiyonlarını
kapsayacak şekilde yayılmış ve sistem odaklı anlayış benimsenmiştir (Bozkurt ve Odaman,
2000). Bu gelişmeler ışığı altında toplam kalite yönetimi anlayışı 1990’ların başında
benimsenen bir anlayış olmuştur.
Kalite anlayışında gerçekleşen değişim özet olarak aşağıdaki tablodan görülebilir:
Kalite anlayışındaki değişim tablosu
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BELİRLEYİCİ
ÖZELLİKLER

MUAYENE İSTATİSTİK TOPLAM KALİTE TOPLAM KALİTE
SEL KALİTE KONTROL
YÖNETİMİ
KONTROL

Temel ilke

Meydana
çıkarma

Kontrol

Eşgüdüm, işletme

Süreç ve insan
odaklılık: sürekli
gelişme

Kaliteye Bakış
Açısı

Çözülmesi
gereken bir
problem

Çözülmesi
ve izlenmesi
gereken bir
problem

Tasarım
aşamasında
yaratılan unsur,
kalitesizlik ise
ortaya çıkmadan
önlenmesi gereken
problem

Koşulsuz müşteri
tatmini

Vurgu

Standart
ürün

Muayenenin
azaltıldığı
standart ürün

Yöntem

Örnekleme
ve ölçme

İstatistiksel
araçlar ve
teknikler

Tüm üretim
hattında,
tasarımdan
pazarlamaya tüm
hatlarda ve
fonksiyonel
gruplarda
Programlar ve
kalitesizliğin
sistemler
önlenmesi

Başta yönetim
süreçleri olmak
üzere tüm
süreçlerde
“kalite”nin
paylaşılan vizyon
olması veanlayışı
birey ve
Yönetim
kalitesinin
sistemi
arttırılması

Kalite
uzmanlarının
rolü

Muayene

Sorunu
saptama ve
istatistiksel
yöntemlerin
uygulanması

Kalitenin ölçümü,
planlanması ve
programı

Kalitenin
oluşturulmasında
sinerjinin
sağlanması

Kalite
sorumlusu

Muayene
bölümü

Üretim ve
mühendislik
bölümü

Üst yönetim, tüm
bölümler

Üst yönetim, tüm
bölümler ve
işletmedeki tüm
bireyler

Kalitede
kontrol

Kalitede yapılanma

Yaratılan kalite

Temel yaklaşım Kalitede
muayene

(Kaynak: Sayıstay Dergisi, Derya Kubalı, 1998, Sayı 28)
Aşağıdaki Şekil 1’de, Burnak’ın (1997) ifade ettiği, sanayi ve ticarette yer alan dört
rekabet unsuru gösterilmiştir. 2000’li yıllar için yeni rekabet unsuru olan “hizmet” kavramı
şekle beşinci unsur olarak eklenmiştir. Bu şekilde zaman ilerledikçe bir önceki unsura ilaveten
yeni unsurlar gündeme gelmektedir.
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Şekil 1. Sanayi ve ticarette rekabet unsurları
Yukarıdaki şekil incelendiğinde, 1960’lı yıllardaki üretim üstünlüğüne ek olarak
zamanla, maliyet, kalite, hız ve hizmet faktörlerinin eklendiği görülmektedir. Bununla birlikte
2000’li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile tüm bu rekabet
unsurlarının sürekli geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle Toplam Kalite
Felsefesi 1980’lerde önem kazanmaya başlayan ürün kalitesi ile birlikte diğer rekabet
unsurlurunu da kapsayan ve bunların sürekli iyileştirilmesi esasına dayanan bir anlayıştır.
2000’li yılların işletmelerinin yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri, söz
konusu rekabet unsurlarına sahip olmaları ile mümkündür. Böyle bir işletmenin ise toplam
kalite kontrol (TKK) anlayışını benimsemesi zorunludur.
TKY anlayışı içindeki faaliyetlerin tam olarak yerine getirilmesi ve kuruluşun
performansının iyileştirilmesi için bunları benimseyen bir yönetim gerekmektedir. Bu
yaklaşım Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) olarak tanımlanmaktadır
(Burnak, 1997).

2.2. Kaliteye Yön Veren Öncüler
Kalite kavramının tarihsel gelişimi incelenirken başta Japonya ve Amerika’da olmak
üzere bazı önemli araştırmacıların ve uygulamacıların kalite kavramının gelişmesinde ve
kalite yönetim sistemlerinin doğmasında önemli katkıları olduğu
görülmektedir. Bu bölümde kaliteye yön veren bu öncüler ayrı
başlıklar altında ele alınmış ve yaptıkları çalışmalardan bazıları kısaca
anlatılmıştır.

2.2.1. Walter A. Shewart (1891-1967)
İstatistiksel kalite kontrol alanında önemli çalışmalar
yapmıştır. 1924 yılında süreç kontrol şemalarını sunmuştur.
Shewhart kalitenin subjektif olduğunu ve kişiden kişiye
değiştiğini savunmuştur.

Walter A. Shewart(Kaynak:
resourcesystemsconsulting.com,
Bakılma Tarihi: 5 Ocak 2013)
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İstatistiksel kalite kontrol alanında yazdığı ‘Economic
Control of Quality of Manufactured Product’ ve ‘Statistical
Method from the Viewpoint of Quality Control’ isminde iki
önemli kitabı vardır.
Kalite geliştirmeleri 1930’lu yılların başında Shewart’ın katkılarıyla hız kazanmıştır.
Sunduğu kalite iyileştirme felsefesi Taylor’un bilimsel üretim anlayışına dayanmaktadır (Top,
2009).

Üst kontrol limiti
Ortalama

Ölçülen Değerler

Alt kontrol limiti
Numuneler

Shewhart’ın kontrol şeması için bir örnek

2.2.2. William Edwards Deming (1900-1993)
İstatistiksel düşünce olarak Shewhart’tan etkilenmiştir, Bell Sistem’de birlikte
çalışmışlardır. Deming kaliteyi yönetimle ilişkilendirerek yöneticilerin sahip olduğu bilgi ve
becerilerin önemine dikkat çekmiştir. Eski sistemlerde yer alan sorunlar ortaya çıktığında
müdahale etmek yerine önleyici yaklaşımı savunmuştur (Top, 2009).
Amerika’da kalite alanında çalışan Deming’i, Japonya savaş sonrasında kendilerine
konferans vermesi için ülkelerine davet etmişler ve felsefesinden
etkilenmişlerdir. Japonlara kalite yönetim felsefesini tanıtan
Deming adına Japonya’da her yıl başarılı organizasyonlara kalite
ödülü olarak “Deming Ödülü” verilmektedir.
Deming’in kalite yönetimine yaklaşımında esas olan
PUKÖ çevrimi, günümüzde sadece kalite alanında değil
karşılaşılan çoğu problemde yaklaşım esası olarak
kullanılabilmektedir. Ayrıca genel kabul gören kalite yönetimi
için 14 önemli noktayı belirlemiştir.
W. E. Deming
(Kaynak: University of Houston
www.ismbauer.org, Bakılma Tarihi:
5 Ocak 2013)
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P

U

Planla

Ö

K

Önlem
Al

Kontro
l Et

PUKÖ Döngüsü

(Kaynak: http://www.hci.com.au/hcisite3/toolkit/pdcacycl.htm)
Döngüde Planla aşaması tasarım aşaması olarak ele alınmaktadır. Müşteri istekleri ve
kuruluşun politikası ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için gerekli objektif hedefler ve
prosesler bu aşamada oluşturulmaktadır. Uygula aşaması planlamada belirlenen süreçlerin
uygulanmasıdır. Kontrol aşamasında, süreçler ve ürün, politikalar, hedefler ve ürünün
şartlarına göre izlenmekte, ölçülmekte ve sonuçları rapor edilmektedir. Önlem alma aşaması
Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği aşamadır. Süreç performansını sürekli
iyileştirmek için faaliyetler başlatılmaktadır (TSE,2009).
Deming’in kalite ile ilgili belirlediği 14 önemli nokta ise şunlardır (University of
Auckland):
1) Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için tutarlı bir amaç oluşturmak,
2) Yeni bir yönetim felsefesi geliştirmek,
3) Kitlesel muayene bağımlılığını azaltmak,
4) Firmaların
sonlandırmak,

(tedarikçilerin)

fiyat

temeline

dayanan

ödüllendirilmesini

5) Üretim ve hizmet sistemlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi,
6) Modern iş başı eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi,
7) Modern denetim ve liderlik metodlarının geliştirilmesi,
8) Korkuyu yok etmek,
9) Departmanlar arasındaki engelleri yıkmak,
10) İş gücü için sayısal hedefleri ortadan kaldırmak,
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11) Sayısal kotaların ve iş standartlarının ortadan kaldırılması (çalışanların üretim
miktarına odaklanarak kaliteyi atlamalarının engellenmesi)
12) İşçilik onurunun engellerini ortadan kaldırmak (çalışanların işten onur duymasını
sağlamak)
13) Herkes için güçlü bir eğitim ve mesleki eğitim programı geliştirmek,
14) Üst yönetimde yukarıdaki 13 maddeyi günlük olarak uygulayacak bir yapının
oluşturulması.

2.2.3. Joseph Moses Juran (1904-2008)
Juran da Deming gibi istatistiksel düşünce olarak
Shewhart’tan etkilenmiştir. Polonyalı olan Juran küçük yaşlarda
Amerika’ya yerleşmiştir.
1928 yılında Juran imalat sorunlarına istatistiksel
metodları uygulamıştır. Kariyerinde çok çeşitli alanlarda
çalıştığı gözlenen Juran, Connecticat Juran Enstitüsü’nün de
kurucusudur. Kalitenin yönetimine odaklanmış ve bir döngüyle
bunu açıklamıştır. Kalite kontrolün tüm yönetimi ilgilendiren bir
kavram olduğunu göstermiştir. Kalite yönetimini;


Kalite planlama,



Kalite kontrolü,



Kalite iyileştirme

J. M. Juran
(Kaynak:

Quality Digest Magazine,
www.qualitydigest.com, Bakılma
Tarihi: 10 Ocak 2013)

olmak üzere üç aşama şeklinde özetlemiştir (Özkan, 2008). Bu üç aşama ‘Juran
üçlemesi’ olarak da geçmektedir. Juran, üç kalite süreci için olan faaliyetlerin evrensel
sıralamasını tanımlamıştır. Aşağıdaki tabloda bu gösterilmiştir:
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Kalite yönetimi için evrensel süreçler
Kalite planlama

Kalite kontrol

Kalite iyileştirme

Kalite hedeflerini oluştur
Müşterileri tanımla

Kontrol grubu seç
Ölçü birimlerini seç

İhtiyaçları ispatla
Projeleri tanımla

Müşteri ihtiyaçlarını bul

Hedefleri belirle

Proje ekipleri organize et

Ürün özelliklerini geliştir

Bir algılayıcı oluştur

Nedenleri tanımla

Süreç özelliklerini geliştir Gerçek performansı ölç

Çözümleri sağla,

Süreç kontrollerini kur, Farkı yorumla
operasyonlara transfer et

çözümlerin etkinliğini ispatla

Farkta harekete geç

Değişime dirençle başa çık
Kazançları tutmak için kotrol
et

Juran, Pareto ilkesini 1937 yılında sunmuştur. Pareto ilkesi 80/20 prensibi veya ‘önemli
az’ olarak da bilinmektedir. Bu ilke için kazancın %80’nin müşterilerin %20’si tarafından
sağlanmasından yola çıkılmıştır.
Juran’ın 1951 yılında yazdığı Kalite Kontrol El Kitabı, kalite yönetimi ile ilgilenen
herkes için bir referans kitap olmuştur.

2.2.4. Philip B. Crosby (1926-2001)
1960’larda çok amaçlı füzelerin kalite projelerinde ve
ITT’nin kalite direktörlüğünde çalışırken ‘sıfır hata’ görüşünü
geliştirmiştir. Bu görüş ile tanınırlık kazanmıştır. İşletmelerin
gerçekten istemeleri durumunda kalitesizliğin ortadan
kaldırılabileceğini öne sürmüştür (Top, 2009).
Kalite maliyeti kavramını Crosby geliştirmiştir.
İhtiyaçlara uygunluk, önleme ve sıfır hata gibi günümüzde
güncelliğini koruyan kavramların tanımını Crosby 1980’li yıllarda
yapmıştır.

P. B. Crosby
(Kaynak:
www.qualitydigest.com,
Bakılma Tarihi: 25 Aralık

1979 yılında Kalite Ücretsizdir: Kaliteyi Gerçekleştirme
Sanatı, 1984 yılında Gözyaşları Olmadan Kalite ve 1989 yılında yazdığı Ebediyen Başarılı
Organizasyon kitapları başlıca kitaplarındandır.
Crosby de Deming gibi 14 ilke belirlemiştir (Top, 2009):
1) Kalite yönetimin sorumluluğu altındadır,
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2) Kalitenin geliştirilmesi için sorumlu ekip oluşturulmalıdır,
3) Ne kadar iyi gerçekleştirildiği ölçülmelidir,
4) Kalite maliyetinin belirlenmesi gereklidir,
5) Kaliteye farkındalık katılmalıdır,
6) Tanımlanan sorunların çözümü gerçekleştirilmelidir,
7) Sıfır hatanın elde edilmesi için planlar yapılmalıdır,
8) Herkes kalite programı için eğitilmelidir,
9) Kalite sorumluluğu yönetimde olduğunda sıfır hata elde edilecektir,
10) Amaçlar belirlenmelidir,
11) Hata nedenleri araştırılmalıdır,
12) Kalitenin tanımı çalışanlara yapılmalıdır,
13) Kalite konseyi kurulmalıdır,
14) Kalitenin yaşam şekli olarak benimsenmesi gerçekleşene kadar her şey tekrar
edilmelidir.

2.2.5. Kaoru Ishikawa (1915-1989)
Japonya’da kalite konusundaki gelişmeler ikinci dünya
savaşının ardından gerçekleşmiştir. Japonlar Deming’in kalite
felsefesini firmalarında uygulamışlardır. Ishikawa, Deming’in
felsefesine farklı boyutlar katmıştır. Kalite çemberleri konusunda
da çalışmalar gerçekleştiren Ishikawa, Japonya’daki kalite
öncülerinin başını çekmektedir. 1985 yılında sürekli iyileştirme
tekniklerini geliştirmiştir. Bu tekniklerle Japonlar yüksek kalitede
üretim gerçekleştirmeye başlamışlardır.

K. Ishikawa
(Kaynak:
aleduc.iweb.bsu.edu,,
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Kalite geliştirme araçlarından neden-sonuç diyagramını geliştirmiştir. Bu diyagram
ayrıca balıkkılçığı diyagramı,
Ana neden

Ana neden

Ana neden
3. seviye
neden

2. seviye
neden
Çözülecek
problem

Ana neden

Ana neden

Ishikawa diyagramı olarak da literatürde geçmektedir.
Neden-sonuç diyagramı (Kaynak: http://researchmethodstheoryartisticpractice.
blogspot. com/2012/10/ using-charts-as-part-of-artdesign.html)
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2.2.6. Armand V. Feigenbaum (1922- …)
Toplam kalite kontrol ve kalite maliyetlerinin öncüsü olan
Feigenbaum, kaliteyi fiili bir ihtiyaç olarak ele almıştır. Etkili bir
kalite yönetimi için dört ana safha belirtmiştir. Bu safhalar:
1)

Kalite standartlarının belirlenmesi

2)
Bu standartların doğluluk ve uygunluğunun
değerlendirilmesi,
3)
İhtiyaçlara
belirlenerek kaldırılması,
4)

cevap

vermeyen

standartların

Bu standartları iyileştirmeler için kullanılmasıdır.

Feigenbaum, maliyetlerini dört başlık altında ele almıştır:
1)

Önleme maliyetleri,

2)

Değerleme maliyetleri,

3)

Firma içindeki kalitesizlik maliyetleri,

4)

Firma dışındaki kalitesizlik maliyetleri (Top, 2009).

A. Feigenbaum
(Kaynak:
www.uspto.gov,
Bakılma Tarihi:5 Ocak 2013)

Toplam kalite kontrol rekabet üstünlüğü elde etme açısından önemli bir yaklaşımdır.
Feigenbaum 1951 yılında Toplam Kalite Kontrol isimli kitabını yazmıştır.

2.2.7. Masaaki Imai (1930-…)
5 yıl Amerika’da yaşayan Imai, Japon işadamlarının Amerikan firmalarını
ziyaretlerinde yardımcı olmak üzere görev almış ve Japonların Amerikan verimliliğini
anlamalarında yardımcı olmuştur. Imai, çok bilinen Kaizen kavramıyla tanınmıştır. Bu kavram
“sürekli geliştirme”ye dayanmaktadır. Bu konuda 1986 yılında Japonya’nın Rekabette ki
Başarısının Sırrı: Kaizen adlı kitabını yazmıştır. 1996’da ise Gemba Kaizen isimli kitabı
yayınlanmıştır (Özkan, 2008).
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M. Imai

2.2.8. Genichi Taguchi (1924-2012)
Japonya’da
kalite
devriminin
gerçekleşmesinde önemli rol oynayan liderlerdendir.
Kalite mühendisliği kavramının fikir babası olarak
kabul edilen Taguchi, ürün ve süreç kalitesinin
iyileştirilmesinde deneysel tasarımın önemi üzerinde
durmuştur. Taguchi kalite mühendisliği alanında
‘tasarımda kalite evi’ ve ‘güçlü tasarım (robust
design)’ kavramlarını geliştirmiştir (Özkan, 2008)
Taguchi üretim sürecine kaliteyi taşımıştır. Dört
kere Deming ödülü kazanan Taguchi, yeni ürün
geliştirme yolundan kökünden değiştirmiş ve sistem
tasarımı, parametre tasarımı ve tolerans tasarımı olarak üç
adımlık sistematik ürün geliştirme yaklaşımını sunmuştur.

G. Taguchi
(Kaynak:www.fundameca.org.mx,
Bakılma Tarihi: 25 Aralık 2012)

2.2.9. Taiichi Ohno (1912-1990)
Ohno, Toyota üretim sisteminin ve yalın
düşünce sisteminin kurucusu olmuştur. 7 mudayı
(Japoncada israf anlamında) yalın üretim sisteminde
tanımlamıştır. Bu israflar fazla üretim, stok, taşıma
faaliyeti, hareket, oluşan beklemeler, düzeltme
faaliyetleri ve gereksiz işlemlerdir. Toyota üretim
sistemi ‘tam zamanında üretim’ ve ‘Jidoka’
prensiplerine dayanmaktadır.
Ohno‘nun
geliştirdiği
bu
yaklaşımlar
günümüzde dünya genelinde yoğun olarak kullanılan
kavramlar olmuştur, özellikle yalın üretim çoğu
firmanın israflarından kurtulmak için benimsediği
önemli bir felsefedir. Yalın üretimin uygulanırken
çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

T. Ohno
(Kaynak:totalqualitymanagement.wordpre
ss.com, Bakılma Tarihi:25 Aralık 2012)
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2.2.10. Tom Peters (1942-…)
Peters örgütsel yapılara ilgi duymuş ve
değişimin başarısını incelemiştir. Organizasyon
yapısının yeni gelişmelere paralel olarak değişmesini
tavsiye eden Peters kalite anlayışını şu şekilde ifade
etmiştir:
1)
verilmesi,

Yapılan her işte önceliğin müşteriye

2)
yayılması,

Kalitede

3)
dinlenmesi,

İç

ve

devrimin

dış

sürekli

müşterilerin

olarak

aktif

şekilde

T. Peters
(Kaynak: www.tompeters.com, Bakılma
Tarihi: 25 Aralık 2012)

4)

İnsana eğitim yatımının yapılması,

5)

Açık ödüllendirme sisteminin ve tanınmanın desteklenmesi,

6)

Basit ve anlaşılır ölçümler yapılması,

7)

Esnek olma,

8)

Farklı açılardan bakabilmek. (Top, 2009).
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2.3. Performansın İzlenmesi ve İyileştirilmesindeki Temel Unsurlar
Bir üretim ya da hizmet sisteminin işletme ihtiyaçları karşılaması son derece
önemlidir. Bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı ya da diğer bir ifadeyle üretim sisteminin
performansının izlenmesi ve iyileştirilmesinde dört unsur son derece önemlidir. Kobu bu
unsurları verimlilik, etkinlik, kapasite ve esneklik olarak tanımlamıştır (Kobu, 2005).

Verimlilik: Verimlilik birim girdi başına üretilen çıktı ya da çıktı/girdi olarak
tanımlanmaktadır. Üretim sisteminde farklı alanlarda sıklıkla yararlanılan verimlilik
ölçümlerinde makine, insan kaynağı ve malzeme başta olmak üzere farklı verimlilikler
izlenmekte ve buna göre kontoller, iyileştirmeler planlanmaktadır.

Etkinlik: Amaçları gerçekleştirme düzeyidir. Genel olarak etkinlik doğru şeyi
gerçekleştirmek, verimlilik ise bir şeyi doğru yapmak adına kullanılan ve izlenen unsurlardır.
Etkinlikte amaçların ne düzeyde gerçekleştiği belirlenmektedir. Bir sistemde kullanılan
kaynakların verimlilik oranları çok yüksek olmasına rağmen doğru faaliyet
gerçekleştirilmediği için etkinlik çok düşük olabilmektedir. Örneğin basit bir kürekle büyük
bir hafriyatın kaldırılması çalışmasında kürekle çalışan işçinin verimliliği ne kadar yüksek
olursa olsun etkinlik düşük olacaktır. Bununla birlikte çok bariz bir karar hatası yapılmadıysa
verimli sistemlerin aynı zamanda etkin olması beklenen bir durumdur.

Kapasite: Gerçekleştirilebilecek maksimum üretim miktarına göre tanımlanan
düzeydir. Üretim yönetiminde stratejik, taktik ve operasyonel düzeydeki bir çok kararda
kapasitenin doğru olarak bilinmesi son derece önemlidir. Kapasitenin üretim miktarı ile
karşılaştırılması neticesinde üretimdeki problemler tespit edilebilmektedir. Kapasite artışı
doğru miktarda ve doğru yöntemle yapılamadığında çoğu zaman kapasite artırılmakta fakat
verimlilik düşebilmektedir.

Esneklik: Üretim yönetimi için esneklik taleteki değişikliklere cevap verebilme
yeteneğidir. Talepteki değişiklikler miktar, çeşit ya da kalite konularında olabilmektedir.
Günümüzde komplike ürünlerin yanında, zor beğenen çok sayıda müşterinin ve aynı zamanda
çalışılan çok miktarda tedarikçinin bulunması talep ile ilgili değişiklikleri artırmıştır. Bu
nedenle günümüzde özellikle esneklik son derece önemli bir unsur durumuna gelmiştir.
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Uygulamalar

1-

Kalite konusunda önemli başarıları olan bir araştırmacıyı kapsamlı şekilde

araştırınız.
Ülkemizde kalite ile ilgili önemli çalışmaları olan araştırmacılar kimlerdir?
Araştırınız. En önemli çalışmalarından birini inceleyiniz.
2-

3-

Kalite ile ilgili olarak ülkemizdeki kurum ve kuruluşları araştırınız.
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Bölüm Soruları
1.
Balık kılçığı diğer adıyla sebep sonuç diyagramı bir problemin analiz
edilmesinde sıklıkla başvurulan bir araçtır. Bu diyagramın diğer bir adı ise, diyagramı
geliştiren aynı zamanda kalite çemberleri konusunda öncü araştırmacılardan biri olan Japon
araştırmacının ismidir. Bu araştırmacı kimdir?
a)

Tom Peters

b)

Kaoru Ishikawa

c)

Deming

d)

Taichi Ohno

e)

Genichi Taguchi

2.

Kalite çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

1900 lü yıllarda sanayileşme-makine kullanımının artması ile birlikte,
sanayileşmeden önceki yıllara oranla kalite kontrol faaliyetlerine daha çok ihtiyaç
hissedilmiştir.
i.

Kalite çalışmalarında 1900’lü yıllarda ilk olarak bir çok işletmede Toplam Kalite
Yönetimi anlayışının benimsendiği görülmektedir. Sonrasında İstatistiksel Kalite Kontrol
faaliyetleri yaygınlaşmıştır. Tüm bu çalışmalardan sonra işletmelerde muayene-kontrol
faaliyetlerine başlanmıştır.
ii.

1900’lü yılların başında bir çok işletmede, arzın (üretimin) müşteri talebinden
çok daha az olması nedeniyle üreticilerin kalite faaliyetlerinden ziyade kapasite artırımı ile
ilgilendiği bilinmektedir. Bu nedenle sanayileşmenin ilk yıllarında kalite odaklı faaliyetler
genellikle kalite kontrol düzeyinde kalmıştır.
iii.

a)

i

b)

ii

c)

i, iii

d)

ii, iii

e)

i, ii, iii

3.
Deming’in kalite yönetimine yaklaşımında esas olan PUKÖ çevrimi,
günümüzde sadece kalite alanında değil karşılaşılan çoğu problemde yaklaşım esası olarak
kullanılabilmektedir.
(Doğru) / (Yanlış)
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4.
Kalite maliyeti kavramını Crosby geliştirmiştir. İhtiyaçlara uygunluk, önleme ve
sıfır hata gibi günümüzde güncelliğini koruyan kavramların tanımını Crosby 1980’li yıllarda
yapmıştır.
(Doğru) / (Yanlış)
5.
Imai, çok bilinen Kaizen kavramıyla tanınmıştır. Bu kavram “sürekli
geliştirme”ye dayanmaktadır.
(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1-b, 2-c, 5-Doğru, 4-Doğru, 5-Doğru
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3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
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3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
3.1. Giriş
Teknolojinin de etkisiyle birlikte son yıllarda meydana gelen gelişmeler rekabet
koşullarını zorlaştırmıştır. Aşağıdaki Şekil 1’de, Burnak’ın (1997) ifade ettiği, sanayi ve
ticarette yer alan dört rekabet unsuru gösterilmiştir. 2000’li yıllar için yeni rekabet unsuru olan
“hizmet” kavramı şekle beşinci unsur olarak eklenmiştir. Bu şekilde zaman ilerledikçe bir
önceki unsura ilaveten yeni unsurlar gündeme gelmektedir.

Şekil 1. Sanayi ve ticarette rekabet unsurları
Yukarıdaki şekil incelendiğinde, 1960’lı yıllardaki üretim üstünlüğüne ek olarak
zamanla, maliyet, kalite, hız ve hizmet faktörlerinin eklendiği görülmektedir. Bununla birlikte
2000’li yıllarda yaygınlaşmaya başlayan Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile tüm bu rekabet
unsurlarının sürekli geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle Toplam Kalite
Felsefesi 1980’lerde önem kazanmaya başlayan ürün kalitesi ile birlikte diğer rekabet
unsurlurunu da kapsayan ve bunların sürekli iyileştirilmesi esasına dayanan bir anlayıştır.
2000’li yılların işletmelerinin yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri, söz
konusu rekabet unsurlarına sahip olmaları ile mümkündür. Böyle bir işletmenin ise toplam
kalite kontrol (TKK) anlayışını benimsemesi zorunludur.
TKY anlayışı içindeki faaliyetlerin tam olarak yerine getirilmesi ve kuruluşun
performansının iyileştirilmesi için bunları benimseyen bir yönetim gerekmektedir. Bu
yaklaşım Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) olarak tanımlanmaktadır
(Burnak, 1997).

30

3.2. Toplam Kalite Yönetimi Tanımı
Toplam kalite yönetiminin literatürde yer alan çeşitli tanımlarına yer vermeden önce,
kelime olarak incelemek yerinde olacaktır. TKY’deki toplam kelimesi herkesin katılım
göstermesini ifade etmektedir. Kalitenin daha önceki bölümlerde verilen tanımlarından yola
çıkarak müşteri ihtiyaçlarına uygunluğu anlaşılabilir. Yönetim ise bu yaklaşımın yönetim
ayağını yani idarenin sorumluluklarını işaret etmektedir. TKY için literatürde yer alan birkaç
tanım şu şekildedir (Şimşek, 2010):Toplam kalite maliyetleri sürekli düşürürken müşteri
memnuniyetini kalıcı şekilde arttırmayı hedefleyen insan odaklı bir yönetim sistemidir (Flood,
1993).
Toplam kalite bir örgütün başarısında anahtar rol
üstlenen sürekli değişim sürecine uyum ve eğitimi ön plana
çıkaran bir yönetim felsefesidir (Goetsch ve Davis,
2003).TKY, bir felsefe olduğu kadar örgütlerin
yönetimlerinde
kullanılabilecek
etkili,
basit
ve
uygulanabilir kural ve yönergelerdir (Bank, 2000).

Toplam kalite;
Maliyetleri sürekli
düşürürken müşteri
memnuniyetini kalıcı
şekilde arttırmayı
hedefleyen insan odaklı
bir yönetim sistemidir”
(Flood)

Müşteri ihtiyaçlarının ve değişimlerinin anlaşılması ile başlayan TKY yaklaşımının en
basit modeli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Şekil 2. Basit Toplam Kalite Yönetimi Modeli (Kaynak: http://www.edrawsoft.com/TQMDiagrams.php)
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TKY anlayışı
gösterilmektedir.

ile klasik

yönetim

anlayışının

karşılaştırılması Şekil

3’de

Şekil 3. Klasik yönetim ve TKY anlayışı
(Kaynak: http://enm.blogcu.com/kalite-kalite-kontrol-ve-toplam-kalite-yonetimi-10/2660402)

3.3. Toplam Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
Ortaya çıktığı ilk zamanlarda sadece üretim sürecinde ele alınan kalite kavramı,
ilerleyen yıllarda ise üretimin yanında müşteri ve çalışan memnuniyeti gibi konuları da
kapsayan, organizasyonu bütünüyle kapsayan sistematik bir olgu haline gelerek “Toplam
Kalite Yönetimi” (TKY) olarak anılmaya başlamıştır. TKY, bir ürün ya da hizmetin ortaya
çıkma sürecinin başlangıcından bitimine kadar gerçekleştirilen tüm aşamaları kapsamaktadır.
Bu yeni felsefenin amacı;
 müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin hızlı, sürekli ve hatasız olarak
 tüm çalışanların katkılarıyla
 uygun bir maliyetle karşılanmasını
sağlamaktır.
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Toplam kalite, üretim odaklı yaklaşımlardan oldukça farklı olup, çok daha fazla
rekabet gücü sağlayabilmektedir. Ancak toplam kalitenin tüm bileşenlerinin tamamen
benimsenip uygulandığı takdirde tutarlı, başarılı ve kalıcı olabileceği bir gerçektir (Efil, 1999).
Toplam kalite yönetimi felsefesinin gelişimi tarihsel olarak ele alındığında geçirdiği
evrim dört aşamadan oluşmaktadır. Kalite yönetiminin hiyerarşik ilerleme düzeylerini
belirtmek için gözetim, kalite kontrol, kalite güvence ve toplam kalite yönetimi ifadeleri
kullanılmıştır.
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Şekil 4. Toplam kalite yönetimi evriminin dört aşaması (Dale ve diğ., 2007)

3.4. Kalite ve Rekabet İlişkisi
Son yıllarda firmaların yoğun bir rekabet ortamında bulundukları daha önceki
konularda ifade edilmişti. Kalite kavramı bir firmanın rekabet üstünlüğü yakalaması için
önemli ve güncelliğini her zaman koruyacak olan bir konudur. Toplam Kalite Yönetimi,
kalitenin elde edilmesi için herkesin katılımının sağlandığı ve çeşitli yöntemlerin bu amaç
doğrultusunda uygulandığı bir felsefe olmuştur.
Kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılacak tüm faaliyetler bir kuruluşun
müşteri odaklı girişimlerini güçlendirmektedir. Bu durum kuruluşun müşteri beklentilerini
anlama ve bu beklentileri karşılamaya yönelik etkili tepkiler geliştirmesini kolaylaştırmakta
ve böylece piyasadaki imajın olumlu şekilde etkilenmesiyle pazar payı artacaktır. Artan pazar
payıyla da daha çok müşteriye ürün veya hizmetin satılması sonucu firmanın karlılığı
artacaktır. TKY anlayışı içinde yer alan “işin ilk defasında ve her defasında doğru yapılması”,
“kalite herkesin işidir”, “çalışanların desteklenmesi” ve “çalışanların işlerinin sahibi
yapılması” gibi temel esaslar sayesinde hatalar azalacaktır. Hataların azalması ve çalışanların
sorumluluk bilinci taşımasıyla da maliyetlerde düşüş elde edilecektir. Maliyetlerin düşmesi
karlılığın artmasını sağlayacak olup firmanın yatırımları artacak ve rekabet edebilme
kapasiteleri artmış olacaktır (Şimşek, 2010).
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Şekil 5. Kalite ile rekabet ilişkisi (Şimşek, 2010)

3.5. Toplam Kalite Yönetiminin Temel Elemanları
Toplam kalite yönetimi, tüm çalışanlarının sürekli iyileştirmeye dahil olduğu müşteri
odaklı bir organizasyon için yönetim sistemi olarak özetlenebilir. Bu sistem kalite disiplinini
örgüt kültürü ve faaliyetlerine entegre etmek için strateji, veri ve etkili iletişimi
kullanmaktadır. Amerikan Kalite Derneği (American Society for Quality-ASQ) TKY
anlayışının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için için çok önemli kabul edilen-olmazsa
olmaz- 8 temel değeri şöyle sıralamıştır:
i)Müşteri odaklılık: Kalite düzeyini sonuçta müşteri belirlemektedir. Bir organizasyon
kalitenin iyileştirmesini teşvik etmek için ne yaparsa yapsın - çalışanların eğitilmesi, tasarım
sürecine kalitenin entegre edilmesi, bilgisayarların veya yazılımın yükseltilmesi veya yeni
ölçüm araçları alınması- tüm bu çabaların değerli olup olmadığını müşteri belirlemektedir.
ii)Tüm çalışanların katılımı: Tüm çalışanlar ortak hedefler doğrultusunda
çalışmaktadır. Toplu çalışan bağlılığı sadece korkunun işyerinden çıkarılmasından sonra,
yetkilendirme meydana geldiğinde ve yönetim uygun bir ortam sağladığında elde edilebilir.
Yüksek performanslı çalışma sistemleri, normal iş faaliyetleri ile sürekli iyileştirme çabalarını
bütünleştirmektedir. Kendini yöneten iş takımları yetkilendirmenin bir şeklidir.
iii)Süreç odaklılık: Süreç odaklı düşünme TKY’nin temel parçasıdır. Bir süreç;
tedarikçilerden girdilerin (dahili veya harici) alınması ve bunların müşteriye (yine, iç veya
dış) teslim edilecek çıktılara dönüştürülmesi adımlarının bir serisidir. Süreci yürütmek için
gerekli adımlar tanımlanır ve beklenmedik değişimi algılamak için performans ölçümleri
sürekli izlenir.
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iv)Bütünleşik sistem: Bir örgüt genellikle dikey yapılandırılmış departmanlar halinde
ki çok sayıda farklı fonksiyonel uzmanlık alanlarından oluşmasına rağmen, bu fonksiyonları
birbirine bağlayan TKY’nin odağındaki yatay süreçlerdir.
- Mikro-süreçler daha büyük süreçlere eklenir ve tüm süreçler stratejinin
tanımlanması ve uygulanması için gerekli olan işletme süreçleriyle birleştirilir. Herkesin
kalite politikaları, hedefleri ve organizasyonun kritik süreçlerinin yanı sıra vizyonu, misyonu
ve yol gösterici ilkeleri anlaması gereklidir. İş performansı sürekli olarak izlenmeli ve
iletilmelidir.
- Bütünleşik bir iş sistemi Baldrige Ulusal Kalite Programı kriterleri ve / veya ISO
9000 standartlarını bünyesine aldıktan sonra modellenebilir. Her organizasyon benzersiz bir
iş kültürüne sahiptir ve iyi bir kalite kültürü teşvik edilmediği sürece, ürün ve hizmetlerinde
mükemmelliğe ulaşmak neredeyse olanaksızdır. Bu nedenle, bütünleşik bir sistem sürekli
gelişim ile müşterilerin, çalışanların ve diğer paydaşların beklentilerini aşmak için iş
geliştirme elemanlarını birbirine bağlar.
v)Stratejik ve sistematik yaklaşım: Bir kuruluşun vizyonu, misyonu ve hedeflerine
ulaşmak için stratejik ve sistematik bir yaklaşım kalite yönetiminin önemli bir parçasıdır.
Stratejik planlama ve stratejik yönetim adı verilen bu süreç, kalitenin temel bileşen olarak
entegre edilmesini sağlayan stratejik planın oluşturulmasını içermektedir.
vi)Sürekli gelişim: TKY’nin önemli bir itme faktörü sürekli süreç iyileştirmedir.
Sürekli iyileştirme bir organizasyonu paydaşların beklentilerini karşılamada daha rekabetçi ve
daha etkili olmanın yollarını bulma konusunda hem analitik hem de yaratıcı olmaya iter.
vii)Verilere dayalı karar verme: Bir kuruluşun ne kadar iyi performans gösterdiğini
bilmek için, performans ölçümlerinin verileri gereklidir. TKY, bir kuruluşun karar vermedeki
doğruluğunu geliştirmek, uzlaşmayı ve geçmişe dayalı tahmini sağlaması için sürekli veri
toplamasını ve analiz etmesini gerektirir.
viii)İletişim: Günlük operasyonların yanı sıra örgütsel değişim esnasında, etkin
iletişim tüm düzeylerde çalışanların moralinin yüksek tutulması ve motive edilmesinde büyük
bir rol oynamaktadır. İletişim stratejileri, yöntem ve dakiklik içermektedir.
Birçok kuruluşun idare ettiği temel değerler ve ilkeler bütünü olarak bazı formatlarda
tanımlamış olduğu bu elementler TKY için çok önemli kabul edilmektedir.

3.6. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı İçinde Süreç Yaklaşımı
Kalite ve üretim sistemleri için süreç (proses) tanımı “girdileri alıp bir çıktıya
dönüştüren her bir aktivite veya operasyon” şeklinde yapılmaktadır (TSE, 2007). Proseslerin
sistematik bir şekilde tanımlanması ve yönetimi ile proseslerin birbirleri ile etkileşimlerinin
belirlenmesi proses yaklaşımı olarak isimlendirilmektedir. Böyle bir yaklaşım, kalite yönetim
sisteminde kullanılması halinde faydaları şunlar olacaktır:
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1-Müşteri şartları, yasal şartlar ve kuruluşun kendisinin ortaya koyduğu şartların
ulaşılmasını ve yerine getirilmesini sağlamak,
2-Proseslerin katma değer açısından değerlendirilmesi ve öncelikli olanların
belirlenmesini sağlamak,
3-Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesine ait verilerin değerlendirilerek performans ve
etkinliğine ait sonuçların elde edilmesini sağlamak
4-Objektif ölçümlere dayandırılarak proseslerin sürekli iyileştirilmesini sağlanmak
5-Karar almada kolaylık (yönetimsel),
6-İletişim kolaylığı ( müşteri ve kuruluş için )
7-Kaynakların optimum kullanımı
8-Proseslerin etkin ve verimli çalışması
Kalite yönetim sistemi içerisindeki tüm prosesler belirlenmelidir. Bu prosesler satış,
sevkiyat, satınalma, üretim, tasarım v.b. prosesleri olabilir. Proses yaklaşımı; proseslerin
sistematik bir şekilde tanımlanması ve yönetimi ile proseslerin birbirleri arasındaki
etkileşimlerinin belirlenmesi şeklinde uygulanmaktadır (TSE,2002).
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Şekil 6. Proses Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi Modeli (TSE,2009)

3.7. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı İçindeki Müşteri Beklentileri
Greenwood ve Gaunt (1994) TKY anlayışı içinde bahsedilen bir ürün veya hizmetin
müşteri beklentilerini karşılamasında ki beş koşulu şu şekilde sıralamıştır (Şimşek, 2010):
i. Ürün veya hizmet ihtiyaç duyulduğu anda hazır ve ulaşılabilir olmalıdır; Her ürün
veya hizmet belli bir amaca hizmet etmek için üretilmektedir. Tüketici ihtiyaç duyduğunda bu
ürüne ulaşabilmelidir.
ii. Ürün veya hizmet müşteri için uygun bir yer ve zamanda müşteriye
ulaştırılmalıdır; Eskiden ürün veya hizmetin üretimi gerçekleştiren firmanın belirlediği
kalitede ve belirlediği yerde alınması normal karşılanırken, günümüzde rekabet koşulları
altında bu durum söz konusu olmamaktadır. Kalitenin en iyi göstergelerinden birisi olarak,
ürün veya hizmetin müşteri için uygun olan yer ve zamanda ulaştırılması kalite felsefesini
benimsemek isteyen firmalar için yol göstericidir.
iii. Ürün veya hizmet güvenilir olmalıdır; Müşteri beklentilerinin karşılanmasında
kalite anlayışının olmazsa olmaz ilkelerinden biri olan “güvenilirlik” esasınca, ürünün üretim
amaçları arasında belirlenen zaman zarfında işlevini yerine getirmesi gerekmektedir.
iv. Ürün veya
sunulmalıdır; Eskiden
görüştü. TKY anlayışı
ulaşılabilir bir hedef
edilebilmektedir.

hizmet müşteriye mümkün olan en düşük maliyet yani fiyattan
“kaliteli olan pahalıdır” anlayışı halk arasında oldukça yaygın bir
çerçevesinde bu kabullenme tersine çevrilmek istenmektedir. Kalite
olup, ürün veya hizmetin pahalı olmamasıyla da kalite elde
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v. Ürün veya hizmetin performansı üretim amaçlarıyla ve müşterilerin beklentileriyle
uyumlu olmalıdır; Bir ürün veya hizmet müşterinin o ürün için taşıdığı beklentilerle uyum
içinde olmalıdır. Müşterinin beklentileriyle uyumlu olmayan (örneğin bataryası patlayan bir
cep telefonu gibi) ürün veya hizmet, müşterinin gözünde imajın onarılamayacak bir şekilde
bozulmasına yol açabilmektedir.

3.8. Toplam Kalite Yönetimi Araçları
TKY’nin gerçekleştirilmesi için faydalanılan 7 klasik TKY aracı* bulunmaktadır.
i.

Histogramlar,

ii.

Balık kılçığı diyagramı (neden sonuç analizi),

iii.

İş yada süreç akış diyagramları,

iv.

Pareto diyagramları,

v.

Trend analizleri,

vi.

Dağılım diyagramları,

vii.

Kontrol çizelgeleri

Şekil 7. Gözlem sonucu veriler (Soldaki tablo) ve histogramı (sağdaki tablo) örneği
(Kaynak:http://www.bexcellence.org/Histogram.html)
*Bu

araçlar daha sonra Kalite Yönetimi Araçları konusu altında detaylı olarak
incelenecektir.
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Uygulamalar

1. Toplam kalite yönetiminin tarihsel gelişiminde ve işletmelerde benimsenmesinde
sektörel farklılıklar var mıdır? Araştırınız. Tartışınız.
2. Toplam kalite yönetiminin temel prensiplerinin hayata
kullanılabilecek somut araçlar nelerdir? Araştırınız. Tartışınız.

geçirilmesinde

3. Toplam kalite yönetimi anlayışının başarılı bir şekilde tesis edildiği bir işletmeyi ve
bu işletmedeki kalite çalışmalarını inceleyiniz.
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Bölüm Soruları
1.
Kalitenin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, aşağıda verilen şıklardan
hangisinde, geçmişten geleceğe kalite gelişim süreci doğru sıralama ile verilmiştir?
a)
Muayene – Toplam Kalite Kontrol – Toplam Kalite Yönetimi – İstatistiksel
Kalite Kontrol
b)
Yönetimi

Muayene – Toplam Kalite Kontrol – İstatistiksel Kalite Kontrol - Toplam Kalite

c)
Yönetimi

Muayene – İstatistiksel Kalite Kontrol - Toplam Kalite Kontrol - Toplam Kalite

d)
Kalite Kontrol – Muayene – Kalite Güvence Sistemi – Toplam Kalite Yönetimi
– İstatistiksel Kalite Kontrol
e)
Kalite Kontrol – Kalite Güvence Sistemi – Toplam Kalite Yönetimi –
İstatistiksel Kalite Kontrol
2.
“Deming’in kalite yönetimine yaklaşımında esas olan kalite iyileştirme
döngüsü-çevrimi, günümüzde sadece kalite alanında değil karşılaşılan çoğu problemde önemli
bir çözüm yaklaşımıdır. Bu çevrim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir.
a)

PÖİK Döngüsü (Planla – Ölç – İyileşir – Kontrol Et)

b)

PHİ Çevrimi (Planla – Hedef Koy - İyileştir)

c)

PUKÖ Döngüsü (Planla – Uygula – Kontrol Et - Önlem Al, İyileştir)

d)

İKK (İstatistiksel Kalite Kontrol)

e)

İPK (İstatistiksel Proses Kontrol)

3.
Aşağıdakilerden
hangisi
prensiplerinden/elemanlarından biri değildir?
a)

Müşteri Odaklılık

b)

Süreç Odaklılık

c)

Verilere Dayalı Karar Verme

d)

Tüm Çalışanların Katılımı

e)

Karlılık

Toplam

Kalite

Yönetimi

temel
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4. Süreç odaklı düşünme TKY’nin temel parçasıdır. Bir süreç; tedarikçilerden
girdilerin (dahili veya harici) alınması ve bunların müşteriye (yine, iç veya dış) teslim edilecek
çıktılara dönüştürülmesi adımlarının bir serisidir. Süreci yürütmek için gerekli adımlar
tanımlanır ve beklenmedik değişimi algılamak için performans ölçümleri sürekli izlenir.
(Doğru) / (Yanlış)
5.
Toplam kalite, üretim odaklı yaklaşımlardan oldukça farklı olup, çok daha fazla
rekabet gücü sağlayabilmektedir. Ancak toplam kalitenin tüm bileşenlerinin tamamen
benimsenip uygulandığı takdirde tutarlı, başarılı ve kalıcı olabileceği bir gerçektir.
(Doğru) / (Yanlış)

Cevaplar
1-c, 2-c, 3-e, 4-Doğru, 5-Doğru
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4. KALİTE MALİYETLERİ
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4. KALİTE MALİYETLERİ
4.1. Giriş
Müşteri açısından tanımı yapılan kalite için üst yönetim daha çok
maliyetlere odaklanmaktadır.İhtiyaçlara uygunluk, önleme ve sıfır hata
gibi günümüzde güncelliğini koruyan kavramların tanımını yapmış olan
Crosby, kalite maliyeti kavramını da geliştiren kişi olmuştur. Ayrıca
Feigenbaum da kalite maliyetlerinin öncüsü olarak kabul edilmektedir.

4.2. Kalite Maliyeti

“Kalite,
uygunsuzluk
maliyeti ile
ölçülmektedir;
endeksler ile
değil”
(Crosby)

4.2.1. Kalite Maliyeti Tanımı ve Kullanımı
Kalite maliyeti, bir kuruluşun kalite performansının finansal değeridir. Bu aslında
kalite eksikliğinin bir ölçüsüdür ve aynı zamanda kötü kalitenin maliyeti olarak
adlandırılabilir. Kalite maliyetinin anlaşılması, kuruluşların kendi ürün hizmetlerini ve marka
imajını geliştiren yararlı bir stratejik iş aracı olmasıyla kaliteye uyumun geliştirilmesine
yardımcı olmaktadır. Bu, başarılı bir organizasyonun hedeflerine ulaşmada hayati önem
taşımaktadır.
Kalite maliyeti öncelikle kalite performansının anlaşılması, analizi ve geliştirilmesi
için kullanılmaktadır. Kalite maliyeti, bir yönetim ölçümü olduğu kadar atölyedeki bir eleman
tarafından da kullanılabilmektedir. Aynı zamanda, benzer başka bir kuruluşa göre bir
organizasyonun performansını incelemek için standart bir ölçü olarak kullanılabilmekte ve bir
kıyaslama endeksi olarak kullanılabilmektedir (Dhawan).

4.2.2. Kalite Maliyeti Çeşitleri
Dhawan kalite ile ilgili maliyetleri iki genel kategoriye ayırmıştır:
1- Düşük kaliteye (kalitesizliğe) bağlı maliyetler,
2- Kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili maliyetler.
Başarısızlık maliyetleri düşük kalitenin sonucu iken, önleme maliyetleri ve ekspertiz
(değerlendirme) maliyetleri kalitenin geliştirilmesiyle ilgili olan maliyetlerdir. Bu açıklama
doğrultusunda, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bu iki ana grup 4 başlık altında
incelenebilmektedir.
Uygunluk
Uygunsuzluk
maliyetleri
maliyetleri

Önleme
maliyetleri

Değerlendirme
maliyetleri

İç başarısızlık
maliyetleri

Dış başarısızlık
maliyetleri
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Kalite maliyetleri (Shraim, 2011)
Bu maliyetlerin tanımı şu şekildedir:
i) Önleme Maliyeti: Ilk seferde doğru yapmakla ilgili olan planlama, eğitim ve yazılı
prosedürlerine bağlı maliyettir (hataların ortaya çıkmasından önce alınan önlemlerin maliyeti;
kalite planlaması, kalite eğitimi, kalite ekipmanlarının bakımı gibi). Feigenbaum’a göre %5
ila %10 arası bir kalite maliyeti dağılımına sahiptir.
ii) Değerlendirme Maliyeti: İlk seferde doğru yapılmış olup olmadığını öğrenmek için
yapılan test ve kontrol ile ilişkili maliyettir (muayene, test maliyetleri gibi). Feigenbaum’a
göre %20 ile %25 arası bir kalite maliyeti dağılımına sahiptir.
iii) Başarısızlık Maliyeti: İlk seferde doğru yapmadaki başarısızlık ile ilişkili olan
dahili veya harici olmak üzere ikiye ayrılan maliyettir. Bu grup Feigenbaum’a göre %65 ile
%70 arası bir kalite maliyeti dağılımına sahiptir.
Feigenbaum da yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi maliyetleri aynı dört başlık altında
ele almıştır (Önleme maliyetleri, Değerleme maliyetleri, Firma içindeki kalitesizlik
maliyetleri, Firma dışındaki kalitesizlik maliyetleri) (Top, 2009).
Aşağıdaki şekilde kalite maliyetlerinin birbirleriyle olan ilişkisi gösterilmiştir.

Kalite maliyeti için fonksiyonel ilişki
(Kaynak: http://www.wu.ac.at/revision/downloads/se_management_accounting/quality_cost)
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Kalite maliyetlerinin ortaya çıktıkları aşamalar incelendiğinde genel olarak aşağıdaki
şekilde gösterildiği gibi kategorilere ayrılmıştır.

Kalite maliyetlerinin kategorileri.
(Kaynak: http://www.wu.ac.at/revision/downloads/se_management_accounting/quality_cost)

Dhawan söz konusu kalite maliyetlerinin iki farklı şekilde hesaplandığını belirtmiş ve
örneklerle açıklamıştır.
1. Sabit (hard) maliyetler:
Bunlar genellikle organizasyon ile ölçülmekte ve kaydedilmektedir. Doğrudan
doğruya önleme, değerlendirme veya başarısızlık maliyetlerine dayandırılabilmektedir.
Örnekler şunlardır:


Önleme (Eğitim programları, koruyucu bakım)



Değerleme (Amortisman test / ölçüm cihazları, denetim sözleşmeleri)



İç Başarısızlık (Hurda, tamir, kesinti, fazla mesai)


Dış Başarısızlık (Garanti, ödenekler, müşteri iadeleri, müşteri şikayetleri, ürün
sorumluluğu, davalar, kayıp satışlar)
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2. Soft maliyetler:
Bunlar ya doğrudan ya da normal bir işi kapsayan tahminin parçası olarak
öngörülmektedir. Bu tahminler, daha sonra, hesaplardan ortalama maliyet rakamları
kullanılarak maliyete dönüştürülmektedir. Örnekler şunlardır:

yüzdesi)

Önleme (Prosedürler, planlama, yazma ve eğitim için harcanan adam saat



Değerleme (Kontrol, test için harcanan adam saat yüzdesi)



İç Başarısızlık (Tamir, kesinti için harcanan adam saat yüzdesi)


Dış Başarısızlık (Hata, garanti, satış kayıpları vb idaresinde harcanan adam
saat yüzdesi)
Ludvall-Juran’ın kalite maliyet modeli (söz konusu maliyetlere azalan verim
kanununu uygulayan modeldir), kalite uygunluğu ile önleme ve değerlendirme maliyetlerinin
doğrudan bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Maliyetler kalite uygunluğu arttıkça
artmaktadır. Bu nedenle, kalite uygunluğu başarısızlık maliyetleri ile ters bir ilişki içinde
olmalıdır. Kalite uygunluğu arttıkça başarısızlık maliyetlerini azaltmak gerekir. Bu ilişkilerin
anlaşılması ve kalite süreci maliyetinin uygulanması, bir firmaya başarısızlık maliyetlerini
azaltma ve ürün/hizmetlerini müşteri beklentilerini karşılama devamlılığını sağlamaktadır.
Bu başlık altında Feigenbaum’un gruplamasını temel alan maliyet çeşitleri ele
alınmıştır. Özkan (2008) bu gruplamaya yatırım maliyetleri başlığı altında bir maliyet grubu
daha ekleyerek ele almıştır. Aşağıdaki şekilde Özkan’ın (2008) sınıflandırmasına yer
verilmiştir.

Kalite
maliyetleri

Yatırım
maliyetleri

Faaliyet
maliyetleri

- Yıpranma maliyetleri
- Fırsat maliyetleri
- Finansal maliyetler

- Önleme maliyetleri
- Değerlendirme maliyetleri
- İç başarısızlık maliyetleri
- Dış başarısızlık maliyetleri
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Bu sınıflandırmalar dışında literatürde tasarım ve uygulama maliyetleri olmak üzere
bir gruplama daha bulunmaktadır. Bu maliyetler 2.4 başlığı altında ayrı olarak ele alınmıştır.

4.2.3. Klasik Yönteme ve Toplam Kalite Yönetimine Göre Kalite
Maliyeti
Toplam kalite yönetimi anlayışında kalite ile maliyetler arasında ters bir ilişki vardır.
Klasik yöntemde ise kalite arttıkça maliyetin de arttığı görüşü kabul görmüştür. Klasik kalite
kontrol yaklaşımında hata maliyetleri ile önleme maliyetlerinden toplam kalite maliyeti
oluşmaktadır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi faaliyet hacmi arttıkça hata maliyetleri de
artmakta ve üretim hacmine paralel olarak önleme maliyetleri de düşmektedir (Top, 2009).

Klasik kalite maliyetleri (Top, 2009).
TKY anlayışında klasik yaklaşımın aksine hataların üretimin başında iken
önlenmesine yönelik olarak hareket edilmektedir. Klasik yaklaşımdaki gibi burada da müşteri
odaklılık esas alınıp, süreçlerdeki kalite hataları giderilerek bozuk ürün oranı, onarım, test gibi
maliyetlerde düşüş gerçekleşmektedir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi hataların
ölçülebilen ve ölçülemeyen maliyetleri dikkate alınmakta ve önleyici maliyetler başlangıçta
yüksek iken kaliteli ürün arttıkça giderek azalmakta olduğu görülmektedir. Önleme
maliyetlerinin yüksek olması değerlendirme ve iç-dış başarısızlık maliyetlerinin düşmesine
yol açar, toplam maliyette düşüş gerçekleşir (Top, 2009).
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Toplam kalite yönetiminde kalite-maliyet ilişkisi (Top, 2009).
Shraim (2011) hata tipleri ile gerçekleşen sonuç arasındaki ilişkiyi bir tabloda
özetlemiştir. Söz konusu tablodan da görüldüğü gibi iç kalite güvence kararı kabul iken
ürünün de iyi durumda elde edilmiş olması doğru karar verildiğini gösterir. Kabul durumunda
ürün iyi değilse yanlış karar verildiği ve dış başarısızlık sonuçlarının bulunduğu anlaşılır. Red
durumu için de tabloda söz konusu durumlar ve hatalar ifade edilmiştir.
Hata tipleri ve sonuçları tablosu (Shraim, 2011)
Gerçekleşen ürün/hizmet
İyi

İyi değil

Kabul

Doğru
Karar
*Atık yok*

Yanlış
Karar
(Tip 2 hata)
*Dış başarısızlık
sonuçları*

Red

Yanlış
Karar
(Tip 1 hata)
*Değerlendirme
sistemi hatası*

Doğru
Karar
*İç başarısızlık
sonuçları*

İç kalite
güvence
kararı

4.2.4. Tasarım ve Uygulama Maliyetleri
Tasarım kalitesi; bir ürünün planlanmış kalitesini temsil etmektedir. Bu kalite tipi için
örnekler ürün ömrü ve güvenilirlik için spesifikasyonları içermektedir (Morse, 1983).
Ürünün tasarım aşamasından itibaren prototipinin hazırlanması aşamasına kadar
oluşan tüm maliyetleri tasarım kalitesi içinde barındırmaktadır. ‘Tasarım kalitesinde
maliyetler’ başlığıyla aşağıda gösterilen şekilde Kalitenin Değeri olarak ifade edilen içbükey
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eğrinin eğimi doğal tüketici davranışlarını temsil etmektedir. Başlarda kaliteli mala daha
yüksek ücret ödemeye hazırken kalitenin beklentilerinin üzerinde daha yüksek olması
durumunda aynı davranışı göstermeyebilmektedir. Müşterinin gözünde tasarım kalitesi
yüksek olsa da uygunluk kalitesi düşer (Top, 2009)

Tasarım kalitesinde maliyetler (Top, 2009; alıntı Kobu, 1987)

Kalitenin maliyeti ve kalitenin değeri eğrilerinin şekilde kesiştiği iki nokta arasında
kalan alan; belli bir kalite düzeyi için sadece etkin kalite kontrollerinden oluşacak karı
göstermektedir. Tüketici açısından en uygun tasarım kalitesi A ile C aralığında yer
almaktadır.Uygunluk kalitesi; bir ürün ve ürünün tasarım kalitesi ile müşterinin gerçek
deneyimi arasındaki uygunluk derecesini temsil etmektedir. Ürün müşteri tarafından talep
edilen belli başlı tasarım özelliklerine uygun olmalıdır (Morse, 1983).

Uygunluk kalitesini etkileyen maliyetler (Top, 2009; alıntı Kobu, 1987)
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Uygunluk kalitesi başka bir tanım da “tasarım kalitesiyle belirlenen spesifikasyonlara
üretim esnasında uyma derecesi” şeklinde verilmiştir. Belli bir uygunluk kalitesinin
oluşturulması için çeşitli kalite maliyetleri uyumlaştırılmalıdır. ‘Uygunluk kalitesini etkileyen
maliyetler’ başlığıyla yukarıda gösterilen şekilde koruma maliyetleri, bozuk mal maliyetleri,
değerleme maliyetleri görülmektedir.
Kalite etkinliği ile kalite özelliklerine uygun malzeme arttığında ve bozuk mal yüzdesi
de azaldıkça, tamir masrafları, müşteri şikâyetleri gibi durumlar da azalacaktır. Bu durumda
değerleme ve koruma maliyetleri artış gösterecektir. Yukarıdaki şekilde bozuk mal maliyeti
‘kalitesizlik maliyeti’ olarak ele alındığında ‘y’ ekseni üzerinde hatalar giderildikçe aşağı
doğru azalan eğridir. ‘Kalite maliyeti’ ise sıfır noktasından başlayan kesikli çizgili doğru ile
ifade edilmiş ve bu iki eğrinin kesişim noktası en düşük maliyetli uygunluk kalitesini
vermektedir (Top, 2009).

4.2.5. Kalite Maliyetlerinin Belirlenmesinin Faydaları
Kalite maliyetlerinin belirlenmesinin birçok faydası olabilir, bazıları şu şekildedir:


Firma genelinde ve firma-içi standart bir ölçü sağlar,



Kalitenin önemine dair bilinci oluşturur,



İyileştirme fırsatları tanımlar,


Bir maliyet ölçüsü olmak, yönetim düzeyinin yanı sıra atölyede de
kullanışlıdır.
TKY anlayışı açısından kalite-maliyet ilişkisi incelenirken önleyici maliyetler
yükselirken değerlendirme ve başarısızlık maliyetlerinin düştüğünü belirtmiştik. Kalite
iyileştirme prosesi incelendiğinde kalite maliyetlerinde düşüş elde edildiği görülmektedir.
Sürecin başında ve sonundaki maliyetler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
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Kalite maliyetleri azalışı (Priede, 2008)
Bölüm genel olarak ele alındığında kalite maliyetlerinin incelenmesinin taşıdığı önem
anlaşılmaktadır. Firma mevcut durumunu görerek, kalite maliyetlerinde iyileştirmeler
yapabilmektedir. Klasik sistemdeki gibi hata ortaya çıktığı zaman veya kontroller ile
düzeltmeye yönelik kalite maliyetlerinin yerine ilk başlarda yüksek olsa da -ki bunun sebebi
başlangıçta verilen eğitimler, yatırımlar olarak gösterilebilir, zamanla bu yatırımlar
azalacaktır- kalite düzeyi arttıkça önleyici maliyetlerde düşüş gerçekleşecektir.
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Uygulamalar

1.
Biri üretim sektörü biri de hizmet sektöründe faaliyet gösteren iki farklı
işletmenin önleme ve değerlendirme maliyetlerini inceleyiniz.
2.
Kalite maliyetleri içerisinde değerlendirme maliyetleri, tüm kalite maliyetleri
içinde ne kadarlık bir orana sahip olmalıdır? Tartışınız.
3.
Başarısızlık-uygunsuzluk maliyetleri içinde yer alan iç başarısızlık maliyetleri
hangi maliyetlerden oluşmaktadır? Bir işletmede bu maliyetleri inceleyiniz ve toplam kalite
maliyetleri içinde bu maliyetlerin oranını çıkartınız.
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Bölüm Soruları
1. Crosby ve Feigenbaum kalite maliyetlerinin öncüleri olarak kabul edilmektedir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

2. Kalite maliyeti, bir kuruluşun kalite performansının finansal değeridir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

3. Önleme maliyeti, ilk seferde doğru yapmadaki başarısızlık ile ilişkilidir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

4.Aşağıda kalite maliyetlerini gösteren üç farklı eğri verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z
ile gösterilen eğriler sırasıylar hangileridir?

a)

X: Önleme Maliyetleri,

Y: Başarısızlık Maliyetleri,

Z: Garanti Maliyetleri
b)

X: Toplam Kalite Maliyeti,

Y: Önleme Maliyetleri,

Z: Başarısızlık Maliyetleri
c)

X: Önleme Maliyetleri,

Y: Başarısızlık Maliyetleri, Z: Toplam Maliyet

d)

X: Toplam Kalite Maliyeti, Y: Başarısızlık Maliyetleri, Z: Önleme Maliyetleri

e)

X: Başarısızlık Maliyetleri,

Y: Toplam Maliyet,

Z: Önleme Maliyetleri
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5. Bir işletmede kalite maliyetlerini azaltmak adına mavi ve beyaz yakalı personele
çok sayıda teknik ve yönetsel eğitim verilmiştir. Ayrıca kalite kontrol elemanları sayısı iki
katına çıkartılmıştır. Bu çalışmalar ve yenilikler neticesinde hurda oranı, müşteri iadeleri gibi
başarısızlık maliyetleri azalmış, bununla birlikte kalite maliyetleri toplamının arttığı
görülmüştür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)
Önleme ve değerlendirme maliyetlerindeki artış, başarısızlık maliyetlerindeki
azalıştan daha fazla olmuştur.
b)
Kalite kontrol elemanlarının sayısının iki katına çıkması başarısızlık
maliyetlerini düşürmüştür.
c)

Kalite kontrol elemanları yetersizdir. Sayısı daha çok artırılmalıdır.

d)

Eğitimler yeteri kadar verilmemiş olabilir.

e)
Önleme ve değerlendirme maliyetlerindeki azalış, başarısızlık maliyetlerindeki
artıştan daha fazla olmuştur.

Cevaplar
1-Doğru, 2- Doğru, 3-Doğru, 4-b, 5-a
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5. KURUMSAL KÜLTÜR, KALİTE KÜLTÜRÜ ve KALİTE
YÖNETİMİ

56

5. KURUMSAL KÜLTÜR, KALİTE KÜLTÜRÜ ve KALİTE
YÖNETİMİ
5.1. Kurumsal Kültür (İşletme Kültürü)
Kültür; bir toplum içinde ya da ortak
paylaşımda sergilenen tutum ve davranış, alışkanlık,
ilkeler ve benzeri mantıksal ve duygusal özelliklerin
tümüdür. Literatürde farklı isimlerle karşımıza
çıkabilen “İşletme Kültürü” ise bir işletmedeki amaç
ve hedeflere ulaşmak adına işletmedeki tanımlanan
politika, stratejiler, roller, tutum ve davranışlar ile
çalışma ilkelerinin tümüdür. Çalışanların tüm bu
tanımlanan kimliğe uyum göstermesi beklenir.
Kurumsal kültür, örgüt kültürü gibi farklı isimlere
sahip işletme kültürü; çalışanların davranış ve
tutumlarını şekillendiren işletmedeki inançlar,
alışkanlıklar, norm ve davranışlar, değerler sistemi
olarak tanımlanabilir. İşletmelerin her birinin farklı
bir kimliği farklı bir işletme kültürü vardır. İşletme
olmalarının en önemli nedeni farklı amaç ve hedefler ile
yapılarıdır.

Kurumsal kültür, örgüt kültürü
gibi farklı isimlere sahip işletme
kültürü; çalışanların davranış
ve tutumlarını şekillendiren
işletmedeki inançlar,
alışkanlıklar, norm ve
davranışlar, değerler sistemi
olarak tanımlanabilir.

kültürlerinin birbirlerinden farklı
her işletmenin kendine ait faaliyet

Bir işletmede çalışanların yetenekleri, çalışma hırsları, işletmedeki organizasyonel
yapı tek tek incelendiğinde işletmenin hedeflerine ulaşmasında oldukça önemlidir. Bununla
birlikte işletmenin diğer işletmelerden farklı bir kimliğe (pozitif katkılar sağlayan) sahip
olması yani işletme kültürü de son derece önemlidir. Bilginin saklanmadığı, yardımlaşmanın
esas olduğu, katma değer odaklı işletme kültürüne sahip bir firma, çok daha nitelikli
çalışanların olduğu fakat yardımlaşma ve dayanışma kültürünün olmadığı bir işletmeye göre
daha avantajlıdır.
İşletme kültürü genellikle bir işletmede uzun yılların bir birikimidir. Bir işletmede
uzun süredir paylaşılan temel değerler ve inançlar çoğu zaman değişime çok açık değildir. Bu
nedenle değişim karşısında direnç göstermek neredeyse her işletmede karşılaşılan bir
durumdur. Bu nedenle iyileştirmeyi esas alan, yeniliğe-değişime açık, kalite kültürüne sahip
firmaların hareket alanları, kalite kültürüne sahip olmayan firmalara göre çok daha geniştir.

5.2. Kurumsal Kültür Bileşenleri
İşletme kültünü oluşturan ve kültürün değişimine neden olabilecek çok fazla etkenbileşen vardır. İşletme değerleri, hikaye ve masallar ile semboller en önemli bileşenlerdir.
İşletme Değerleri, çalışanlar tarafından paylaşılan, hangi faaliyet ve davranışların iyikabul edilebilir hangilerinin ise kötü ya da kabul edilemez olduğunu belirleyen görüş ve
fikirlerdir. Bu değerlere uyum sağlamayan çalışanlar işletmede dışlanmak ile karşı karşıya
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kalabilir. Değerleri benimseyip uyanlar ise işletmedeki çalışmaya devam edecektir.
İşletmedeki görüş bu değerlere ne kadar riayet edilirse o kadar başarılı olunacağıdır.
Müşteriyle asla tartışmama, hızlı servis, hijyen, verilen işi tamamladıktan sonra geridönüş
yapma vb. Görüş-fikir ve alışkanlıklar işletme değerlerine örnek verilebilir.
Hikaye ve Masallar, işletmenin geçmişi ile ilgili özellikle kuruluşu ve başarıları ile
ilgili olan gerçek-yarı gerçek ya da uydurma olaylardır. Bazen firma sahibi ya da üst düzey
yöneticiler için de benzer masallar-hikayeler anlatılır. Bu olaylar çalışanların motive olmasını
sağlar. Her yeni gelen çalışana anlatılır ve bu hikayelerle çalışanlar gurur duyar. Kendi
başarılarıymış gibi bunları özümserler. Nesilden nesile aktarılan bu hikaye ve masallar bazen
gerçek olmasa da çoğu yazılı kural ve metinden daha etkil olabilmektedir. Örneğin bir
işletmede, işletmenin satması için çok fazla para teklif edildiği, fakat patronun çalışanları
düşünerek bunu reddettiği ile ilgili anlatılanlar buna örnek verilebilir.
Semboller, çalışanların kıyafetleri, kurumsal etkinlikler, işletmedeki sloganlar, marka
işaretleri, üründe sıklıkla kullanılan renkler gibi organizasyon kimliğini vurgulayan
unsurlardır. Örneğin bir çalışanın firmanın logosunu taşıyan bir kravat giymesi ona işletmenin
bir parçası hissiyatı verecektir. Amblemler, iş giysileri, servis arabasındaki logo vb.
Sembollere örnek olarak verilebilir.

5.3. Kalite Kültürü
Kalite kültürü, kaliteye ilişkin tüm değerler
ile ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında işletme
kültürünü oluşturan bileşenlerden biri olarak kabul
edilebilir. Kalite kültürü kaliteye ilişkin değerlerin
Çoğu zaman yenilikler büyük bir
öğrenilmesi,
uygulanması,
yaygınlaştırılması
direnç ile karşılanır. İşletme
kültürü altında, kalite kültürüne
çabalarının hepsini kapsayan işletmedeki çalışanlar
sahip, yeniliğe ve değişime açık
tarafından kabul gören ve paylaşılan değerler
firmalarda ise bu direncin az
bütünüdür. Gelişen teknoloji, artan müşteri istekleri,
olması ya da olmaması
çalışan beklentileri, dinamik piyasa koşulları
işletmenin karar almasını ve
uygulamaya geçmesini
işletmelerin hızla kendilerini yenilemesinikolaylaştırır. Bu nedenle kalite
değişmesini
gerekmektedir.
Daha
önceden
kültürünün oluşması ve
bahsedildiği gibi işletme kültürü uzun yıllar içinde
gelişmesi günümüz rekabet
şekillenir ve bazı işletmelerde işletmedeki yaşam
koşullarında hayatını devam
ettirmek isteyen her işletme için
tarzı, tezgahlar, tezgah yerleşimi, ürünler vb. ne
oldukça önemlidir.
varsa hep muhafaza edilmek istenir. Değişmesi
yenilenmesi istenmez. Çoğu zaman yenilikler büyük
bir direnç ile karşılanır. İşletme kültürü altında,
kalite kültürüne sahip, yeniliğe ve değişime açık
firmalarda ise bu direncin az olması ya da olmaması
işletmenin karar almasını ve uygulamaya geçmesini kolaylaştırır. Bu nedenle kalite
kültürünün oluşması ve gelişmesi günümüz rekabet koşullarında hayatını devam ettirmek
isteyen her işletme için oldukça önemlidir. Kalite kültürünün oluşmasında işletmenin
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tamamını kapsayan bütüncül bir yaklaşım esas olmalıdır. Bu kapsamda insan kaynakları,
makine ve ekipmanlar, süreçler, tedarikçiler ve müşteriler dikkate alınmalıdır.

5.4. Kalite Kültürünün Oluşturulması
Bir işletmede kalite kültürünün tesis edilmesi çalışmaları oldukça zor bir süreçtir.
Çalışanlardaki alışkanlıkları değiştirmek ve yeni kazanımları sürekli kılmak çeliği bükmekten
zor ve meşakkatlidir. Zaman alıcı ve sabır isteyen bu süreçte öncelikle üst yönetimin bunu
istemesi ve bir kalite kültürüne ihtiyaç hissetmesi gerekmektedir. Bu gerçekleştikten sonra
çalışanların değişime açık olmasını ve bunu istemesini sağlayacak tedbirler geliştirilmelidir.
Japonlar bir projeye başlayacaklarında projenin başarılı olacağına inanmayanları derhal
işletmeden uzaklaştırır. Projenin başarısına inanmakla birlikte endişeli olanları projeye
almazlar. Sadece proje fikrini çok beğenen ve projeyi sahiplenenler o projede çalışabilir.
Ülkemiz için uç bir örnek olsa da bu anlayışın yanlış olduğu söylenemez. Bu nedenle kalite
kültürünün oluşmasında öncelikle zihinler buna hazırlanmalıdır. Çalışanlar işletmenin ve
kendilerinin bundan büyük fayda elde edeceklerine inanmalıdır. Aksi taktirde sadece inanmış
gibi yapan çalışanlar kalite kültürünün oluşmasına değil yeniliğin-değişimin baltalanmasına
neden olacaktır. Kalite kültürünün tesis edilmesinde işletmede yeni bir kalite yönetim
sisteminin tesis edilmesi ya da var olan yönetim sisteminin geliştirilmesi çoğu zaman tercih
edilen bir yöntemdir. Kalite yönetim sistemi tesisinden önce işletmede çalışanlara bir dizi
eğitimler verilerek hem bilgilendirme hem de motivasyon sağlanabilmektedir. Ayrıca bu
eğitimlerde kalite yönetim sisteminde çalışanların sahip olması gereken nitelikler dikkate
alınarak bunların geliştirilmesine çalışılmaktadır.

5.5. Kalite Yönetim Sistemleri
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kalite kavramı genişlemiş, sadece ürün
özelliklerini ifade eden tanımlamalar yerine, ürünle birlikte işletmelerin yönetim sistemlerini
de içeren kalite tanımları ortaya çıkmıştır. Daha sonra işletmelerdeki ürün standartlarına
ilaveten geliştirilen yönetim standartları ile firmaların sahip olması gereken genel sistem
özellikleri tanımlanmıştır. Günümüzde işletmelerin birçoğu ürün/hizmet kalitesinin, yüksek
müşteri memnuniyetinin, başarılı tedarikçi işbirliğinin, pazarda devamlılık ve istikrarın,
işletmenin kalite yönetim sisteminin başarısıyla direkt ilgili olduğunu bilmektedirler. Bu
nedenle farklı kalite yönetim sistemlerine ait modeller esas alınarak işletmelerin etkin kalite
yönetim sistemleri tesis etmeleri/sistemlerini geliştirmeleri gerekmektedir.
Bu ders notunda kalite yönetim sistemlerinden ve kalite yönetim modellerinden en
yaygın olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kısaca ele alınmıştır. EFQM Mükemmellik
modeli ile Malcom Baldrige Kalite Ödülü içim ise tavsiye edilen kaynaklar incelenebilir.

5.6. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 KYS (Kalite Yönetim Sistemi) sekiz prensip üzerine bina edilmiştir. Bu
sekiz prensip;
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Müşteri Odaklılık



Liderlik



Kişilerin Katılımı



Proses Yaklaşımı



Sistem Yaklaşımı



Sürekli İyileştirme



Gerçeklere Dayalı Karar Verme



Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Şekil 1. PUKÖ
Döngüsü

oluşmaktadır.
Bu prensiplerden özellikle Müşteri Odaklılık, Proses Yaklaşımı ve Sürekli İyileştirme
esasları üzerine ağırlık veren ISO 9001:2008 KYS işletmedeki faaliyetlerde süreçlerin
tanımlandığı müşteri memnuniyetinin esas alındığı sürekli geliştirme için bir sistemin
oluşturulduğu mekanizmaların oluşturulmasını ister. Buna göre her aşamada PUKÖ döngüsü
diye adlandırılan “Planla, Uygula, Kontrol Düzelt-İyileştir” yaklaşımı ile bunlar
gerçekleştirilmelidir. ISO 9001KYS’nin esaslarını belirleyen “Proses Yaklaşımı, Sürekli
Geliştirme, ve Müşteri Odaklılık” prensiplerinin ISO 9001 standardında nasıl hayata
geçirildiği aşağıdaki şekil ile gösterilmiştir.

Şekil 2. Sürekli Geliştirme Süreci
ISO 9001 KYS dokümantasyon yapısı aşağıdaki şekilde en genel haliyle gösterilmiştir.
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Düzelt
İyileştir

KEK

Prosedürler

Çalışma ve
İş Talimatları

Kayıtlar

Şekil 3. ISO 9001 KYS Dokümantasyon Genel Yapısı
Her sistemin olduğu gibi ISO 9001:2000 KYS ’nin de kendine ait bazı kavramları ve
terimleri bulunmaktadır. 14. Haftada verilmiş olan ISO 9001 KYS Standardında yer alan
şartların tam olarak anlaşılabilmesi için aşağıdaki kavramlar kısaca açıklanmıştır.
Kalite: Varolan özelliklerin gereklilikleri (şartları) karşılama derecesidir.
Doküman: Süreç sahipleri tarafından hazırlanan ve yayımı, dağıtımı, üzerinde yapılan
değişiklikler ile yürürlükten kaldırılması ve saklanması kontrol altında bulundurulan
belgelerdir.
Kalite El Kitabı (KEK): İçeriğini, ISO 9000:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
gerekliliklerinin belirlediği, temel amacı Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak, bu sistemin
uygulanması ve iyileştirilmesi için sürekli bir temel oluşturmak olan kontrollü bir
dokümandır. Kalite sistemini, organizasyon yapısını açık, net, özet olarak tanımlar.
Tamamlayıcı belgeleri (prosedürler, iş talimatları, formlar) ve ISO standartlarında ilgili
bölümleri referans gösterir.
Kalite el kitabında ne uygulanacağı belirtilirken, prosedürlerde uygulama
yansıtılmaktadır. Prosedürlerde tanımlanan faaliyetlerde özel uygulamalar söz konusu ise
bunlar iş talimatlarında belirtilir.
Kalite el kitabı;

Herhangi bir hariç tutmanın ayrıntıları ve gerekçeleri dahil olmak üzere kalite
sisteminin kapsamı,
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Kalite sistemi için oluşturulmuş, dokümante edilmiş prosedürleri veya bunları



Kalite sistemi proseslerinin birbirine olan etkilerinin tarif edilmesini,

atıfları,

içerir. Fonksiyonları ise şunlardır;


Kalite Politikası ve hedeflerini içerir.



Organizasyon yapısını tanımlar.



Sistemi genel olarak göz önüne serer.



Gerektiğinde pazarlama aracı olarak kullanılır.



İletişim mekanizmasıdır.



Eğitim aracıdır.



Sistemin gözden geçirilmesine ve tetkikine yardımcıdır.

Prosedür: İşletme bünyesindeki tüm fonksiyonel işlemlerin doğru olarak nasıl
yapılacağını ve sürdürüleceğini detaylı olarak tanımlar. Bir sürece veya konuya ait faaliyet
alanlarını ve sorumluluklarını içerir. Kalite prensiplerini ve hizmetin kalitesini kontrol etme
ve bu konuda güvence vermeye ilişkin çalışmaları yönetmek ve yürütmek amacıyla
oluşturulan yöntemleri bildirmek üzere yayınlanan dokümanlardır. Kalite prensiplerini ve
hizmetin kalitesini doğrudan etkileyen tüm faaliyetlerle ilgili olarak NE, NEDEN, NEREDE,
NASIL, NE ZAMAN, KİM sorularına cevap verir.
Talimat: Bir işin basamaklarının doğru olarak nasıl yapılacağını, tüm çalışanların
anlayacağı şekilde basit bir dille detaylı olarak anlatan dokümanlardır. Talimatlar,
prosedürleri destekleyen dokümanlardır. Prosedür ile tanımlanan belirli bir uygulama söz
konusu olduğunda ve daha ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğinde metodu uygulamaya yönelik
olacak şekilde belirten kısa, öz, net bilgilendirici/yönlendirici bilgiler, talimatlardır.
Gerektiğinde fotoğraf, şema, akış diyagramı gibi görsel malzemeyle desteklenir. Herkesin
anlayabileceği dille, ilgili bilgi kaynaklarını ve yerlerini belirterek yazılır. İş talimatları, işin
yapıldığı yerin yakınında bulunur.
Görev Tanımı: Çalışan herkesin kalite yönetim sistemi içinde yeri olduğu düşüncesi
ile hazırlanan, tüm personelin unvanının, organizasyondaki yerinin, yaptığı işin amaç ve
sorumluluklarının, yetki ve vekalet durumlarının, ayrıca kariyer yeterlilik özelliklerinin yer
aldığı dokümanlardır.
Kalite Planı: Şirketin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin, kabul, geçerlilik ve doğrulamaları
amacıyla yapılan kontrol faaliyetlerini, referans kaynaklarını ve raporlamasını içeren
dokümanlardır.
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Süreç Şeması: Süreç; kaynakları kullanan ve girdilerin çıktılara dönüşümünün
sağlanması için yönetilen faaliyettir. Bu faaliyetlerin şematize edilmesi ile Süreç Şemaları
oluşturulabilir. Çoğu zaman süreç şemaları prosedürlere oranla daha çabuk ve etkili bir takip
sağlar. Bu çoğu zaman yazılı prosedürler ya da talimatlar yerine kullanılabilirler.
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Uygulamalar

1. Türkiye’de bir işletmenin ortalama yaşam süresi ne kadardır? TÜİK’den araştırınız.
Örgüt kültürünün (işletme kültürünün) bir firmanın ortalama yaşam süresine ne gibi
etkileri olabilir? Tartışınız.
2. Kalite yönetim sistemlerinin, işletmenin kalite kültürüne etkileri ne olabilir?
Tartışınız.
3. ISO 9001 KYS belgesine sahip bir işletmenin kalite dokumanlarını inceleyiniz.
KYS’nin işletmeye neler kazandırdığı ya da kaybettirdiğini araştırınız.
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Bölüm Soruları
1. Örgüt kültürü. bir işletmedeki amaç ve hedeflere ulaşmak adına işletmedeki
tanımlanan politika, stratejiler, roller, tutum ve davranışlar ile çalışma ilkelerinin tümüdür.
Doğru (…)

Yanlış (…)

2. Kurumsal kültür bileşenlerinden biri olan semboller, işletmenin geçmişi ile ilgili
özellikle kuruluşu ve başarıları ile ilgili olan gerçek-yarı gerçek ya da uydurma olaylardır. Bu
olayların anlatımı ve paylaşımı kurumsal kültürünün oluşmasında önemli katkı sağlar.
Doğru (…)

Yanlış (…)

3. Bir işletmede kalite kültürünün tesis edilmesi çalışmalarında, öncelikle üst
yönetimin bunu istemesi ve yapılacak çalışmaları desteklemesi gerekmektedir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

4. Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001 KYS’nin sekiz prensibinden biri değildir?
(a) Uygunluk
(b) Liderlik
(c) Kişilerin Katılımı
(d) Müşteri Memnuniyeti
(e) Süreç Yönetimi
5. Bir işin basamaklarının doğru olarak nasıl yapılacağını, tüm çalışanların anlayacağı
şekilde basit bir dille detaylı olarak anlatan dokümanlardır. Bu doküman prosedürleri
destekleyici mahiyettedir ve yapılacak işin daha detaylı- adım adım ortaya konulmasını sağlar.
Yukarıda bahsedilen hangi KYS dokümanıdır.
(a) Form
(b) Liste
(c) Talimat
(d) Görev Tanımı
(e)Kalite El Kitabı
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Cevaplar
1-Doğru, 2- Yanlış, 3-Doğru, 4-a, 5-c
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6. KALİTE YÖNETİMİ ARAÇLARI - PROBLEM ÇÖZMEDE
VERİLERE DAYALI KARAR VERME
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6. KALİTE YÖNETİMİ ARAÇLARI - PROBLEM ÇÖZMEDE
VERİLERE DAYALI KARAR VERME
6.1. Giriş
Üçüncü haftada TKY’nin gerçekleştirilmesi için faydalanılan 7 klasik araç, beşinci
haftada temel istatistiksel kalite kontrol yöntemleri ve yedinci haftada kalite çemberlerinde
kullanılan problem çözme teknikleri başlıkları altında çeşitli kalite araçlarına değinmiştik.
Kalite
çemberlerinde İstatistiksel kalite kontrolün
TKY’nin gerçekleştirilmesi için genellikle
kullanılan uygulanmasında kullanılan 7
faydalanılan 7 klasik araç
problem çözme teknikleri
temel araç

Balık kılçığı diyagramı (neden
sonuç analizi),

Neden-sonuç diyagramı

Neden-Sonuç Diyagramı

Pareto diyagramları,

Pareto Analizi

Pareto Analizi

Kontrol çizelgeleri,

Kontrol tabloları

Kontrol Grafikleri

Histogramlar,

Beyin Fırtınası

Histogram

İş yada süreç akış diyagramları, İstatistiki tablolar

Trend analizleri,

Çetele Diyagramı

Hata Yoğunluk
5N 1K Sorgulama Tekniği Diyagramları

Dağılım diyagramları,

Dağılma Diyagramı

Daha önce belirtilen bu araçlar genellikle kullanılan araçlar olup örneğin TKY’de
Poke-Yoke, Ağaç Diyagram, PUKÖ Döngüsü gibi daha çok araçlar kullanılabilmektedir.
Literatürde bu araçlar kalite iyileştirme araçları olarak da karşımıza çıkmaktadır.

6.2. Kalite Yönetim Araçları
Mahadevan (2010), kalite yönetim araçlarını beş genel kategori altında ele almıştır. Bu
kategoriler;
i.

Problemleri vurgulamak için araçlar,

ii.

Belirli gelişme fırsatlarını belirlemek için araçlar,

iii.

Problemleri ve temel nedenlerini belirlemek için araçlar,
68

iv.

Kalitenin ürün/hizmet içinde yerleşmesi için operasyonel planlama araçları,

v.

Stratejik planlama araçları.

Aşağıdaki tabloda Mahadevan (2010) bu beş kategori için kullanılan araçlara yer
vermiştir:
Tablo 1: Kalite araçları
Aracın kullanım amacı

Kalite kontrol araçları

Problemleri vurgulamak için



Kontrol grafikleri

Belirli gelişme fırsatlarını
belirlemek için



Histogramlar



Kontrol çizelgeleri

Problemleri ve temel
nedenlerini belirlemek için

Kalitenin ürün/hizmet içinde
yerleşmesi için operasyonel
planlama

 Pareto diyagramları
 Neden-sonuç
(balıkkılçığı)
Serpilmediyagramı
diyagramları
 Grafikler
Kartların ilavesiyle
“Öner-Çöz” diyagramları
(CEDAC)

Yönetim araçları

 Benzeşim (yakınlık)
diyagramları


İlişki diyagramları



Ağaç diyagramı



Matris diyagram



Matris veri analizi

 Süreç karar program
şeması (PDPC)
 Kalite
fonksiyon
Ok diyagramı
yayılımı (QFD)
 Poka-Yoke
 Kalite maliyetlendirme
Schiller ve diğ. (1994) ise kantitatif (sayısal) kalite yönetim araçları olarak kontrol
çizelgelerini, histogramları, pareto diyagramlarını, kontrol diyagramlarını, eğilim grafiğini,
vaka analizi, kıyaslama ve serpilme diyagramlarını sıralamıştır.
Stratejik planlama

Türkçe kaynaklar incelendiğinde (Top, 2009; Şimşek, 2010; Özkan, 2008) kalite
iyileştirme ve kalite çemberlerinde problem çözme teknikleri başlıkları altında bu yöntemlerin
bazılarına yer verdikleri görülmüştür. Bu incelemeler ve daha önce ele aldığımız gruplamalar
doğrultusunda kalite yönetimi araçları olarak verilere dayalı karar vermede kullanılan başlıca
araçları şöyle sıralayabiliriz:
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6.2.1. Çeteleler ve Histogramlar
Çetele, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan basit araçlardandır. Öyle ki TDK
sözlüğünde de “ekmekçi, sütçü vb. esnafın, uzunlamasına ikiye bölüp üzerine kertikler
çenterek hesap tuttukları ağaç dalı” şeklinde bir tanımla bu anlaşılmaktadır. Burada
kullanacağımız çetele için BSTS/Yöntembilim Terimleri Sözlüğü’nde (1981) yer alan “bir
alan araştırmasında gözlemci takımın çalıştığı gün ve saatleri ya da herhangi bir işyükünün
bölüşümünü gösteren ölçünlü yazım” tanımı daha uygundur. Bunun için basit bir örnek
üzerinden gidebiliriz.
Bir firmada A parçasının işlem süreleri için kronometre ölçülen 30 adet gözlem değeri
aşağıdaki değerler verilmiş olsun.
Tablo 2: Gözlem verileri
2
1

2
6

1
4

1
8

1
5

1
2

2
3

1
4

2

8

1
2

2
5

1
3

1
9

1
2

2
5

2
1

2
4

2
8

1

9

1
1

1
4

2
7

1
2

2
1

2
0

2
8

1
2

2
5

1

4

1
5

Tekrar eden gözlem değerlerini daha kolay görülebilmesi için aynı renkler ile
gösterebiliriz:
1
1

2
0

2
6

1
8

1
7

1
9

1
3

1
1

2

8

1
9

2
7

1
3

1
0

2
9

1
1

2
7

1
1

2
8

1

0

2
1

1
1

2
9

1
9

1
1

2
4

2
8

1
9

1
7

1

6

1
7

Yani gözlem değerlerimiz içinde 2 adet 13, 2 adet 16, 5 adet 17, 4 adet 18, 6 adet 19,
3 adet 20, 4 adet 21, 3 adet 22 ve 1 adet 24 bulunmaktadır. Çetele yardımı ile bu hesaplamayı
yapmak için gözlem değerlerimizi bir sütuna yazarız. Ardından sırasıyla asıl gözlem tablodaki
değerler okunur ve aşağıdaki çetele tablosunda her bir tekrar için o sayıya karşılık bir çizgi
atılır.
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Tablo 3: Çetele
Gözlem değerleri

Çetele

13

II

16

II

17

IIII I

18

IIII

19

IIII II

20

III

21

IIII

22

III

24

I

Gözlem verilerinin çok olduğu durumlarda çeteleler doğrudan gözlem değerleri için
değil belirli aralıklar için de hazırlanabilir. Aynı örneği aralıklar için ele aldığımızda şu çetele
tablosu oluşur:
Tablo 4: Aralıklar için çetele
Gözlem aralıkları

Çetele

13-15

II

16-18

IIII IIII III

19-21

IIII IIII IIII I

22-24

IIII
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Gözlem aralıkları için hazırlanan tablonun histogramı oluşturulduğunda aşağıdaki
şekil elde edilir:

Sıklık
13 –
12 –
11 –
10 –
9 –
8 –
7 –
6 –
5 –
4 –
3 –
2 –
1 –
13-15

Değerler

16-18 19-21 22-24

Şekil 1: Histogram örneği

6.2.2. Balık Kılçığı Diyagramı (Neden Sonuç Analizi)
Kalite geliştirme araçlarından neden-sonuç diyagramını (veya balıkkılçığı diyagramı
veya Ishikawa diyagramı) Ishikawa’nın geliştirdiğini daha önceki konularımızda belirtmiştik
(2. ve 5. haftalar). Aşağıdaki şekilde genel yapısı gösterilmiştir.

Ana neden

Ana neden

Ana neden
3. seviye
neden

2. seviye
neden

Çözülecek
problem

Ana neden

Ana neden

Şekil 2: Neden-sonuç diyagramı
(Kaynak: http://researchmethodstheoryartisticpractice. blogspot. com/2012/10/ using-chartsas-part-of-artdesign.html)
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Mahadevan’ın (2010) gruplamasında da gösterildiği gibi neden sonuç diyagramları
“problemleri ve temel nedenlerini belirlemek” amacıyla kullanılmaktadır.
Neden-sonuç diyagramı için gerçekleştirilecek analizin aşamaları şu şekildedir (Top,
2009):
1. Hazırlık
2. Şemanın başlatılması
3. Başlıca nedenlerin belirlenmesi
4. Olası tüm nedenleri belirlenmesi
5. Fikirlerin geliştirilmesi
6. Nedenlerin değerlendirilmesi ve analiz yapılması
Yöntem için Şimşek’in (2010) kitabında yer verilen Goetsh ve Davis’in hazırladığı
örnek şöyledir:
Elektronik parça üretimi yapan bir firmada çalışanlar “baskılı devre levhalarının lehim
tutmaması” sorunu ile karşılaşmış ve yöneticiler farklı birimlerden bir grup insanı
toparlayarak beyin fırtınasını başlatmıştır. Gruptaki üyelerin ortaya attığı olası sebeplerin
bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
makine

lehimlenebilirlik

operatör

lehim

döner bant hızı

malzemeler

aşırı ısınma

ısı

parçalar

operatör tavrı

operatör dikkati

akış

döner bant açısı

dalga yüksekliği

parçaların yaşı

temizlik

parça tedarikçileri

anakartların eskime oranı

özel yer çekimi

eğitim

makinelerin bakımı

akış türü

anakart tedarikçileri parçaların hazırlanması
depolama

yabancı madde karışması

titreşim

beceri

aletler

kalibrasyon (ölçme)

bekleme süresi

nem

işleme tarzı

hava kalitesi
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Karışık şekilde verilen bu listedeki benzerlik ve farklılık açısından ana kategoriler
oluşma durumu incelenir. Bu çalışma sonucunda 6 ana kategori bulunur. Bunlar:
a.

Lehim makinasının tek başına etken olduğu durum söz konusudur,

b.
Kartları hazırlayan ve lehim makinalarını işleten operatörlerin ana etken
olması söz konusu olabilir,
c.
Listede parçalar, lehim, akış, (ana)kartlar ve benzeri malzemeler olduğu için
malzemeler ana etken olabilir,
d.
Makine ısısı, döner bandın hızı açısı, lehim dalga yüksekliği gibi etkenler
yöntem adlı bir kategoride toplanabilir,
e.
Listede işlemlerin nasıl yapıldığı ve nasıl yapıldığının ölçümü ile ilgili çok
sayıda bulunan maddeler ölçüm kategorisi altında toplanabilir,
f.
Temizlik, ısı, ışık, nem ve hava kalitesinin de etkili olabileceği
düşünüldüğünde bunlar da çevre kategorisi altında toplanabilir.
Operatör

Makine

Malzeme

Lehim
Kusurları

Çevre

Ölçüm

Yöntem

Şekil 3: Ana kategorileri gösteren neden-sonuç diyagramı
Ana kategoriler ile ilgili gerçekleştirilen bir beyin fırtınası sonucu bulunan maddeler
ana kategori diyagramı ile ilişkilendirilir.
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Şekil 4: Tamamlanmış neden-sonuç diyagramı
Yukarıda görülen tamamlanmış neden-sonuç analizi ile elde edilen şekil bir sorunun
olası nedenlerinin saptanması ve olası nedenler arasında neden-sonuç ilişkisi kurulması
açısından oldukça faydalıdır (Şimşek, 2010).

6.2.3. İş (Süreç) Akış Diyagramları
Günlük hayatımızda rutin olarak gerçekleştirdiğimiz bazı işlemlerin incelenerek
anlaşılması, analiz edilmesi gerekebilir. Pozitif bilimde de doğal çevrede gerçekleşen olay ve
olguların anlaşılabilmesi için bölünerek çözümlemeleri gerçekleştirilmektedir. İş ortamında
da çalışanlar yaptıkları işe hakim olmak için söz konusu işi parçalara ayırarak aşamalı hale
getirebilmektedirler. İş ya da süreç akış diyagramları (şemaları) ayrıştırılan basamaklar için
farklı şekiller kullanılarak söz konusu işlerin anlaşılmasına fayda sağlamaktadır (Şimşek,
2010).
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İş (süreç) akış şemalarında kullanılan şekiller aşağıda gösterilmiştir (office
programında otomatik şekillerde akış çizelgesi altında bu simgelere ulaşılabilir)
Herhangi bir işlem göstermek için dikdörtgen şekli
kullanılır.
Sürecin başlangıcını ve bitimini göstermek için yuvarlak
köşeli dikdörtgen kullanılır.
Daha çok bilgisayar tabanlı süreçlerde veya bilgi
akışlarında kullanılan yamuk ile veri ifade edilir.
Tek belge söz konusu olduğunda belge şekli kullanılır.

Birden fazla belge söz konusu olduğunda çoklu belge
şekli kullanılır.

Süreçte karar aşaması bulunduğunda kullanılır.

Süreç akışını göstermek için ok kullanılır.

İş akış şemalarında yukarıda verilen şekiller dışında özel amaçlı bazı gösterimlerden
de yararlanılabilmektedir. Aşağıda bir satınalma sürecinin iş akışının bir bolümü
gösterilmiştir.
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Şekil 5: Satınalma Süreç Akışı Örneği

6.2.4. Pareto Diyagramları
Juran, Pareto ilkesini 1937 yılında sunmuştur. Pareto ilkesi 80/20 prensibi veya ‘önemli
az’ olarak da bilinmektedir. Bu ilke için kazancın %80’nin müşterilerin %20’si tarafından
sağlanmasından yola çıkılmıştır. Aynı şekilde hatalar için düşünüldüğünde hataların %80’inin
sebeplerin %20’sinden kaynaklandığı ifade edilmektedir.
Özkan (2008) pareto analizinin adımlarını şöyle sıralamıştır:
1. Bir kontrol tablosu hazırlanır ve bu tabloya belirli bir zaman aralığında ortaya
çıkan hatalar işaretlenerek toplamları alınır. Örneğin bir aylık zaman aralığında ortaya dört
hata türü meydana gelmişse, bunların her birinin bir ayda kaç kere tekrarlandığını bulmak için
hata sayıları toplanır (T hatası 110 kere, X hatası 50 kere, Y hatası 100 kere, Z hatası 175 kere
meydana geldi gibi).
2. Tekrar sayılarına göre hatalar sıralanır.
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3. Her hata tipi için toplam hata sayısındaki yüzdelik oranları hesaplanır.
(Toplam=500. Z yüzdesi=175/500=0,35)
4. Kümülatif olarak hata yüzdeleri hesaplanır. Verdiğimiz örnek için işlemler sonucu
yüzdelik tablo şu şekilde olur:
KÜMÜLATİF

HATA
TİPİ

SAYISI

YÜZDESİ

YÜZDE

Z

175

35

35

T

110

22

57

Y

100

20

77

X

50

10

87

R

40

8

95

P

25

5

100

5. Pareto diyagramı için hazırlık yapma amacıyla sütun grafiği çizilir.
200
180
160
140
120
100

Seri 1

80
60
40
20
0
Z

T

Y

X

R

P

6. Hata sayıları ve yüzde grafiği birlikte gösterilir.
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7. Hataların %80’nin Z, T, Y hatalarından ileri geldiği anlaşılır. Bu üç hatanın
iyileştirilmesi önceliklidir.
8. İyileştirme yapılır ve tablo şu hale gelir:
HATA TİPİ

YÜZDESİ

SAYISI

KÜMÜLATİF YÜZDE

Z

78

26

26

T

72

24

50

Y

60

20

70

X

45

15

85

R

30

10

95

P

15

5

100

6.2.5. Dağılım(Serpilme) Diyagramları
Aynı olay ile ilgili iki değişken arasındaki olası ilişkiyi araştırmak için bir kullanılır.
X ekseninde genellikle etki ettiği düşünülen değişken yer alırken y ekseninde bağımlı
değişken yer almaktadır.
Aşağıdaki şekilde geri kazanım cürufu ve metal kazanımı arasındaki ilişkiyi inceleyen
grafik gösterilmiştir. Şekil, magnezyum eritme sürecinden yüzde olarak metal kazanımının,
potaya eklenen geri kazanım cürufuna ait toplam miktara (libre) karşılık gelen değerleriyle
ilişkisini incelemektedir. İncelemek istenen değişkenlerin karşılıklı geldikleri yerler
noktalarla gösterilir, örneğin en alttaki noktanın gösterimi 6 libre cüruf için %71 metal
kazanımı söz konusu olduğundandır. Dağılım diyagramı metal kazanımı ve akış miktarı
arasında güçlü bir pozitif korelasyon göstermektedir; eklenen cüruf miktarı arttıkça, metal
kazanımının da arttığı görülmektedir. (Dikkat edilmesi gereken nokta; buradan ilişkinin
“neden-sonuç”a dayalı olduğu sonucuna varılarak, kullanılan cüruf miktarını artırarak, her
zaman yüksek metal kurtarımı sağlanabileceğini düşünmek tehlikeli olabilir. Çünkü
korelasyon mutlaka nedensellik anlamına gelmez, görünen bu ilişki başka bir etkiden örneğin
3. bir değişkenin etkisi söz konusu olabilir).
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Metal kazanımı %

Geri kazanım cürufu (libre)
Şekil 6: Serpilme diyagramı örneği

6.2.6. Beyin Fırtınası
Neden-sonuç analizi verilen örnekte de bahsedildiği gibi beyin fırtınası problemlerin
ve olası çözümlerin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Top (2009), beyin fırtınasının,
bir sorunu incelerken yeni fikirleri ortaya çıkarmak için; olayları, nedenlerini ve çözümleri
araştırma, sonuçları değerlendirme fırsatı sunduğunu ifade etmiştir.
Beyin fırtınası yaklaşımı, serbest ve sınırlandırılmış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Serbest beyin fırtınasında, lider belirli fikirleri yönlendirmek için tahtaya notlar alabilmekte,
çeşitli tanımlara başvurabilmektedir. Sınırlandırılmış beyin fırtınasında ise belirli bir sistem
takip edilerek sorunlar, nedenleri ve öneriler hakkında bir liste hazırlanmakta, her katılımcı
elinde bulunan öneri listesini diğerlerinin önerileri doğrultusunda tamamlamakta ve ardından
serbest bir ortamda öneriler zenginleştirilmektedir (Top, 2009).
Beyin fırtınası çeşitlerinde tanımlarından da görülebileceği gibi çoğumuz günlük
hayatımızda benzer şekillerde kararlar almaktayız.
Beyin fırtınası çalışmasında başarının elde edilmesinde dikkat edilmesi gereken üç
noktayı Coon 1983 yılında aşağıdaki şekilde listelemiştir (Nakiboğlu, 2003):
i)

Eleştirinin yasaklanması,

ii)

Düşüncelerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

iii)

Çok sayıda düşünce üretiminin amaçlanması

Özkan (2008) ise beyin fırtınası uygulamasında uyulması gereken kuralları şu şekilde
listelemiştir:
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1)

Konu net bir şekilde belirlenir,

2)

Her üyeye sırasıyla düşüncesi sorulur,

3)

Her üye sırası geldiğinde tek bir fikir beyan eder,

4)

Önerilen fikirler herkesin görebileceği bir yere yazılır,

5)

Sırası geldiğinde aklına fikir gelmeyen üye “pas” geçer,

6)

Tüm fikirler söyleninceye kadar turlara devam edilir,

7)

Önerilen fikirlere saygı gösterilir ve eleştirilmez.

6.2.7. Kıyaslama
Kıyaslama (benchmarking) için yapılan bir tarif “başkalarının başarılı uygulamalarını
sürekli ve sistematik bir şekilde izlemek ve bu uygulamalardan ders çıkararak değişim ve
kalite iyileştirme konularında uygulanabilir stratejiler üretmek” şeklinde verilmiştir (Şimşek,
2010).
Rampersad’ın belirttiği dört çeşit kıyaslama aşağıdaki gibidir(Şimşek, 2010):
İç kıyaslama; bir şirket veya kurumun firma içi departmanları, birimlerinin aynı
kurumun diğer birimlerinin başarılı uygulamalarını örnek alması şeklindedir.
Rekabetçi kıyaslama; bir kurumun doğrudan rakibi olan bir kurumun başarılı
uygulamalarını öğrenmesi şeklindedir.
Süreç kıyaslaması; bir kurumun belirli bir süreci iyileştirmek amacıyla kendi
sektöründe olan veya olmayan, osüreç ile ilgili başarılı uygulamalar geliştiren kurumlardan
öğrenmesi şeklidedir.
Stratejik kıyaslama; bir kurumun rakiplerinin önüne geçme amacıyla, rakiplerinin
stratejilerini ve mali performanslarını iyice irdelemesiyle, stratejik açılımlar yapma, yeniş
anlayışı ve kurum kültürü geliştirme girişimleridir.
Kıyaslama çeşitli hukuki çerçeveler gibi belirli kurallar içersinde yapılmakta olup
firmaların birbirinden bilgi hırsızlığı yapması şeklinde bir kanıya düşülmemelidir.
Kıyaslama için uygulama süreci aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Uygulama ve değerlendirme

Konunun belirlenmesi

Hedeflerin belirlenmesi ve
uygulama planlarının
hazırlanması

Ekibin oluşturulması
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Şekil 7: Kıyaslama süreci (kaynak: Pekdemir, 2000)
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Uygulamalar

1. Bir işletmede, bir problemin analizinde, problemle ilgili tüm değişken ve alt
değişkenlerin belirlenmesinde kullanılan bir balık kılçığı diyagramını inceleyiniz.
Bu balık kılçığının nasıl oluşturulduğunu sorunuz.
2. Paretonun kalite maliyetlerini sınıflandırmada nasıl kullanılabileceğini araştırınız.
Pareto ile sağlanan faydaları tartışınız.
3. Bir program (Microsoft Visio, Mindjet, vb.) yardımıyla çalıştığınız/incelediğiniz
işletmedeki bir sürecin, akış şemasını oluşturunuz.
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Bölüm Soruları
1. Beyin fırtınası “başkalarının başarılı uygulamalarını sürekli ve sistematik bir
şekilde izlemek ve bu uygulamalardan ders çıkararak değişim ve kalite iyileştirme
konularında uygulanabilir stratejiler üretmek” amacıyla firmaların birbirinden
yararlanmasıdır.
Doğru (…)

Yanlış (…)

2. Pareto ilkesi 80/20 prensibi veya ‘önemli az’ olarak da bilinmektedir. Bu ilke için
kazancın %80’nin müşterilerin %20’si tarafından sağlanmasından yola çıkılmıştır. Aynı
şekilde hatalar için düşünüldüğünde hataların %80’inin sebeplerin %20’sinden kaynaklandığı
ifade edilmektedir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

3. Balık kılçığı diğer adıyla sebep sonuç diyagramı bir problemin analiz edilmesinde
sıklıkla başvurulan bir araçtır. Aşağıda verilen diyagramı ilk bulan ve kullanan araştırmacı
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Masaaki Imai
b) Taichi Ohno
c) Genichi Taguchi
d) Kaoru Ishikawa
e) Deming
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4. Aşağıdaki verilen şekiller/semboller iş akış diyagramlarında sırasıyla (yukarıdan
aşağıya) hangilerini ifade etmektedir?

a)

Süreç Akışı – Karar

b)

Süreçteki İşlem – Süreç Sorumluları

c)

Faaliyet - Kontrol

d)

Dokuman Belge– Bekleme

e)

Süreç Akışı– Dokuman Belge

5.Aşağıda verilen şekiller/semboller iş akış diyagramlarında sırasıyla hangilerini ifade
etmektedir?

1

2

3

etmekte
a)

Süreç Akışı – Dokuman, Belge - Bekleme

b)

Süreçteki İşlem – Dokuman, Belge – Karar Aşaması

c)

Süreçteki İşlem – Dokuman, Belge – Bekleme

d)

Süreç Akışı– Bekleme – Dokuman, Belge

e)

Süreçteki İşlem – Bekleme – Karar Aşaması

Cevaplar
1-Yanlış, 2- Doğru, 3-d, 4-e, 5-b
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7. KALİTE YÖNETİMİNDE MÜŞTERİYİ DİNLEMEK - KANO
ANALİZİ VE KALİTE FONKSİYON YAYILIMI

86

7. KALİTE YÖNETİMİNDE MÜŞTERİYİ DİNLEMEK - KANO
ANALİZİ VE KALİTE FONKSİYON YAYILIMI
7.1. Müşteri Kavramı
Müşterinin kelime manası “alıcı, hizmet gören ve bunun karşılığında para ödeyen
kimse” dir. Esasında müşteriyi sadece bir ürün ya da hizmeti üreticiden para karşılığında alan
kimse olarak tanımlamak yetersiz kalabilir. Çünkü bir işletmenin hayatını sürdürebilmesi için
bağlı olduğu kişiler ya da kurumlardır müşteri. Bu nedenle daha önceki bölümlerde ifade
edildiği gibi Toplam Kalite Yönetimi anlayışının üzerinde tesis edildiği en önemli
prensiplerden belki birincisi müşteri odaklılıktır. Günümüz yüksek rekabet ortamındaki çok
sayıda üretici ve daha çok hizmet bekleyen müşteriler ise müşterinin önemini eskisine oranla
çok daha fazla artırmaktadır.
Toplam Kalite Yönetiminin odağında müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri yer
almaktadır. Bu kapsamda üretim süreci içerisinde çalışanların (iç müşteri), sonrasında ise,
ürünü (mal veya hizmet) tüketecek kişilerin (dış müşteri) memnuniyetlerini kazanmayı ve
artırmayı amaçlayan bir anlayış söz konusudur. Bir kuruluşun ürün ve hizmetlerini satın alan
tüketicilerin yanı sıra, Juran’ın (1992, s. 8) ifade ettiği gibi, işletme içinde birbirine hizmet
veren bölümler ve çalışanlar da bugünün işletme ortamında “iç müşteri” olarak
tanımlanmaktadır. Buna göre bir üretim bandında çalışan operatörleri düşündüğümüzde her
bir operatör bir öncekinin müşterisi olmaktadır. Dolayısıyla bir işletmece çok sayıda iç
müşteriden bahsedilebilir.Bir işletmede üretilen ürün ya da hizmeti satın alarak, işletmenin
varlığını sürdürmesine yardım eden kişi ya da kurumlar ise dış müşterilerdir. Dış müşterinin
memnuniyetini kazanmak için yapılması gereken en önemli şartlardan biri iç müşterilerin
memnuniyetlerini kazanmaktır.

7.2. Müşteri Merkezci Yaklaşım
Japon firmalarının son 30 yıldaki üstün başarısının altındaki en önemli nedenlerden
biri, müşterilere olan bakış açısıdır. Japon firmaları ile müşterileri arasında çok güçlü bir bağ
olduğu bilinmektedir. Bunun en önemli nedeni firmanın müşteri mal satarken bunu müşteriyle
uzun soluklu bir akit olarak algılamasıdır. “Dünyada, otomobil pazarını günümüzde %90
oranında bir yenileme pazarı haline gelmesi ve yeni müşteriler kazanmanın çok daha güç ve
pahalı olması nedeniyle bu konum daha bir önemlilik göstermektedir. Japonların bu konuda
yaklaşımları ders verir niteliktedir. Japon yetkili satıcılarının ana ilkesi müşteriye yetkili satıcı
ailesinin bir parçası olduğu hissini vermektedir. Bayiler, müşterilerin kendilerine yakın ilgi
gösterildiğini ve adil bir fiyat ödediklerini düşünmelerini isterler. Bu, müşterinin büyük bir
olasılıkla o satıcı ile yapacağı birçok alışverişten bir tanesidir. Muhtemelen satıcı geçmişte
müşteriye bir otomobil satmıştır ve yeni aracın kayıt formalitelerini tamamlamış, takas edilen
otomobilin çaresine bakmış, ilk bakımını ve zorlu resmi muayenelerden geçmesini
sağlamıştır. Yine büyük bir olasılıkla bir gün satıcı bir gün müşteri adına sigorta şirketi ile bir
kaza hasarının giderilmesi için uğraşmış ve müşterinin kendi otomobili tamir edilene kadar
ona bir otomobil ödünç vermiştir. Batıda ise, müşteri ve satıcı aralarında hiçbir sadakat ve
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bağlantı olmayan iki yabancı durumundadır ( Daha sonra müşteri başka bir alım için aynı
bayiye geri gelse dahi, satıcı büyük bir olasılıkla başka bir yere geçmiştir). Japon sisteminde
hedef, bir müşteriden gelir akışını uzun vadede azamiye çıkarmaktır” (Gür,1996).

7.3. Müşteri Tatmini ve Müşteri Beklentisi
Bugünlerde işletmelerin müşteri memnuniyeti ve müşteri beklentisi kavramlarını
sıklıkla kullanır olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte bu kavramlar bazen
karıştırılmaktadır. Bazı işletmeler ise müşterileri anlamak yerine, kendilerini müşterilerinin
yerine koyduklarını söylemekte, üretici de kendileri olduğu için müşterinin ne isteyebileceğini
en iyi firma çalışanlarının bilebileceği masalıyla kendilerini kandırmaktadırlar. İşletmelerin
uygulamaları yerine öncelikle bu kavramların ne olduğunu ve müşteri memnuniyetinin nasıl
sağlanabileceğini inceleyelim.
Müşteri memnuniyeti ya da müşteri tatmini, müşterinin satınaldığı ürün ya da hizmetin
müşterinin isteklerini karşılamadaki başarısıdır. Bu kapsamda müşteri pazarda istediği
özelliklerde sadece X firmasının ürününü bulsa ve X ürünü tam olarak istediklerine cevap
verebilecek teknik özelliklerde olsa bile müşterinin zihnindeki ederden (maliyetten) çok
yüksek olması önemli bir memnuniyetsizliğe neden olabilmektedir. Bir ürün için binlerce
hatta milyonlarca farklı tatmin düzeyinde müşteri olabilir. Burada önemli olan tatmin düzeyini
artırıcı faaliyetleri ağırlıklarına göre doğru sırayla tespit edip bu kapsamda yapılacak
değişimleri en hızlı şekilde ürüne-hizmete yansıtmaktır. Müşteri tatminini ve tatminsizliğe
neden olan problemleri tespit etmenin dışında her işletme müşteri beklentilerini de analiz
etmelidir. Müşteri beklentisi, müşterinin üründe-hizmette görmek istediği özelliklerdir.
Müşteri beklentisini hızla ve en doğru şekilde analiz edebilen firmalar Pazar paylarını
artırabilmektedirler. Bu kapsamda günümüzde işletme fonksiyonlarının merkezine müşteri
yerleşmiştir. Tüm işletme fonksiyonları icra edilirken en önemli kriter müşteri
memnuniyetinin tesisi olmaktadır. Bu nedenle günümüzde rekabetçi firmaların işletme
fonksiyonlarının merkezinde müşteri bulunmaktadır (Bkz Şekil 1.)

Şekil 1. İşletme Fonksiyonlarının Merkezindeki Müşteri
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7.4. Kano Modeli
Müşteri odaklılık, TKY’nin etkili bir şekilde uygulanması en zor olan, ancak uzun
dönemde firmaya en fazla yarar sağlayan ilkesidir. Müşterinin sesinin firmada duyulup
dinlenmesi ve ürün ile hizmet tasarımına girdi oluşturması özünü oluşturur (Merter, 2006, s.
58).
Kano Modeli müşterilerin ihtiyaçlarını belirli sınıflara ayırarak analiz eden bir
yöntemdir. Bu model kullanılarak müşteri memnuniyeti ile ürün ya da hizmetin performansı
arasındaki ilişki incelenmektedir. N.Kano Tarafından 1980 li yıllarda geliştirilen kano modeli,
işletmelerin müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi ile tüketici tatmini arasındaki
ilişkiyi ortaya çıkarır. İlginçtirki bazı müşteri gereksinimlerinde küçük bir gelişme
sağlandığında müşteri memnuniyeti son derece artabilirken, bunun aksine bazı büyük
yenilikler ya da gelişmeler müşteri memnuniyet derecesinin aynı oranda
artırmayabilmektedir. Yani ürün üzerindeki bazen küçük değişiklikler müşteri tatmininde
büyük etkiler oluşturabilmekte fakat bazen üründeki büyük değişiklikler müşteri nezdinde pek
bir işe yaramayabilmektedir.
Kano modelinde müşterinin beklediği 3 temel özellik bulunmaktadır;
Temel Özellikler (M): Müşterinin aldığı ürün veya hizmette olması gereken temel
özellikleri belirtir. Müşteri bu özelliklerin zaten olması gerektiğini düşünmektedir. Bu
özelliklerin olması durumunda müşteriyi memnuniyete götürmeyeceği gibi olmaması
durumunda memnuniyetsizliğe götürmektedir. Örnek verecek olursak, satın aldığımız bir
evde oda kapılarının olması bizi memnuniyete götürmeyeceği gibi olmaması durumunda
memnuniyetsizliğe itmektedir. (Bkz Şekil 2.)
Beklenen Özellikler (O): Müşterinin aldığı ürün veya hizmetten ne beklediğine cevap
veren özelliktir. Müşterinin beklentisi karşılandığı zaman müşteriyi memnun ederken
karşılanmaması dururmunda memnuniyetsizliğe götürmektedir. Şekil 2’de görüldüğü gibi
müşterinin beklentisi ile ihtiyaçaların karşılanması durumunda görülen oran doğru
orantılırıdır.
Heyecan verici özellikler (A): Heyecan verici özelikler, müşterinin aldığı ürün veya
hizmette görmesi durumunda memnuniyetini yüksek seviyede artırmaktadır. Müşteri bu
durumda bir beklenti içerisinde değildir. Bununla birlikte heyecan verici özelliklerin olması
müşteriyi oldukça memnun eder. Heyecan verici özelliğin olmaması durumunda ise bir
memnuniyetsizliğe itmemektedir. Bu özellik rekabet ortamında ürünü ön plana çıkararak
işletmenin farklı olmasının sağlar.
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Şekil 2. Kano Modeli (Kaynak, Berger ve diğ.)
Yukarıda verilen Şekil 2.’deki grafik incelendiğinde Temel Özelliklerin artırılmasının
müşteri memnuniyetine bir noktadan sonra çok fazla katkı yapmadığı görülmektedir.
Beklenen özelliklerin müşteri memnuniyetine etkisi ise doğrusaldır. Beklenen özelliklerin
artırılması müşterinin beklentisini aynı oranda artırırken, bu özelliklerin karşılanmaması
dururmunda aynı oranda memnuniyetsizliğe neden olunabilmektedir.
Kano modelinde yukarıda sayılan üç özellik deışında farklı üç özellik daha
tanımlanmıştır. Bunların isimleri ve kısa açıklamaları ise şu şekildedir;
Sıradan özellikler (I): Ürün veya hizmetin üzerinde bulunan özelliğin olup olmaması
müşteri tarafından önemli değildir. Bu özellikler kullanıcı açısından çok da bir anlam ifade
etmemektedir.
Zıt özellikler (R): Zıt özelliklerde müşterinin istediği özelliklerin olmasına karşın
müşteri o ürünün zıt özelliklerini de beklemektedir. Örneğin, normal şartlarda, büyük
pencereleri olan ev istenirken enerji tasarrufu için küçük pencereli ev tercih edilir.(akademik
bilişim 2008 çanakkale on sekiz mart üniversitesi, çanakale 30 ocak-1 şubat 2008 s.196)
Şüpheli Özellikler (Q): Şüpheli özellikte müşteriye sorulan soru ya yanlış ifade
edilimiş yada müşterinin soruyu doğru anlamadığını gösteren özelliklerdir.
Kano modelinde gereksinimlerin tanımlanmasından sonra her bir özellik için kano
kategorileri tanımlanmaktadır. Bunun için olumlu ve olumsuz olmak üzere iki farklı soru
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sorulur. Tablo kano modeli değerlendirme tablosunda verilen cevaplara göre özellik
kategorize edilebilmektedir.
Sorulan olumlu ve olumsuz sorular için şu örneği verebiliriz.
Örneğin bir üründeki X özelliği için sorular şunlar olabilir;
•

•

Anket
•

Üründe X özelliği varsa ne hissedersiniz?

•

Üründe X özelliği yoksa ne hissedersiniz?

Seçenekler
•

Çok Hoşlanırım

•

Öyle Olmasını İsterim – Öyle Olmalı

•

Fark Etmez

•

Katlanabilirim

•

Hiç Hoşlanmam

İsterseniz bu soruları biraz daha somutlaştıralım;
Telefonda SMS yazabilme ünitesi varsa ne hissedersiniz?
•

Çok Hoşlanırım

•

Öyle Olmasını İsterim – Öyle Olmalı

•

Fark Etmez

•

Katlanabilirim

•

Hiç Hoşlanmam

Telefonda SMS yazabilme ünitesi yoksa ne hissedersiniz?
•

Çok Hoşlanırım

•

Öyle Olmasını İsterim – Öyle Olmalı

•

Fark Etmez

•

Katlanabilirim

•

Hiç Hoşlanmam
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Telefondaki SMS yazabilme özelliği ile ilgili sorulan olumlu ve olumsuz sorulara
verilen cevapların sırasıyla “Öyle Olmasını İsterim – Öyle Olmalı ” ve “Hiç Hoşlanmam”
olduğunu düşünelim. Bu durumda aşağıda Tablo 1’de verilen Kano Modeli Değerlendirme
Tablosunda olumlu sorunun cevabı ile olumsuz sorunun cevabının çakıştığı yer ikinci satır ve
son sütun yani “M” dir. M’nin anlamı ise bu özelliğin temel bir özellik olduğunu ifade
etmektedir. Yani müşteri bu özelliği zaten üründe beklemektedir. Bu özelliğin olması
müşteriyi çok çok memnun etmemekte ama kısmen memnun etmektedir. Bu özelliğin
olmaması ise çok büyük memnuniyetsizliklere neden olabilmektedir. Aşağıda Tablo1’in
altında hangi harfin hangi özelliğe karşı geldiğini bulabilirsiniz.
Tablo 1.Tablo kano modeli değerlendirme tablosu
Olumsuz Soruya Verilen Cevaplar
Memnun
Hiç
Çok memnun olurum
–
Farketmez Katlanabilirim memnun
olurum
Öyle
de
olmam
olmalı

Olumlu soruya verilen cevap

Müşterinin
Talepleri

Çok
olurum

memnun
Q

A

A

A

O

Memnun olurum –
Öyle de olmalı
R

I

I

I

M

Farketmez

R

I

I

I

M

Katlanabilirim

R

I

I

I

M

Hiç
olmam

R

R

R

R

Q

memnun

A:Heyecan verici Özellik (Attractive)

M:Temel Özellik (Must be)

O:Beklenen Özellik (One dimensional)

I:Sıradan Özellik (Indifirent)

R:Zıt Özellik

Q:Şüpheli Özellik

Müşteri Memnuniyet Katsayısının Hesaplanması
Müşteri memnuniyet değeri “0” ile “1” değeri arasında olup değerin 1’e yaklaşması
müşteri isteklerinin karşılanmasıyla, müşterinin memnuniyetini artırdığını göstermektedir.
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Aynı zamanda Memnuniyetsizlik değeri ise “0” ile “-1” değeri arasındadır. Müşteri
isteklerinin karşılanmamasıyla -1 değere yaklaşması müşterinin memnuniyetsizliğini
göstermektedir.
Kano modelinde en temel şekilde müşteri memnuniyet katsayısı ve memnuniyetsizlik
katsayısı şu şekilde hesaplanabilmektedir.

Memnuniyet Katsayısı = (A+O) / A+O+M+I

Memnuniyetsizlik Katsayısı = (O+M) / (A+O+M+I) * -1

7.5. Kalite Fonksiyon Yayılımı
Kalite Fonksiyon Göçerimi, ilk olarak 1966 yılında Japonya’da Yoji Akao tarafından
çalışılmış ve başlangıçta teorik olan bu çalışma 1972 yılında Dr. Mizuno ve Dr. Furukawa’nın
da katılımlarıyla “Mitsubishi Heavy Industries Limited’ e ait Kobe tersanesinde uygulamaya
geçirilmiştir. (King, 1989). 1978’den sonra da yine Japonya’da örnek olaylarla desteklenerek
konunun daha iyi anlaşılmasına yönelik ilk kitap basılmıştır. (Akao, 1989)
KFG ile ilgili olarak yaşanan diğer bir ilk de yöntemin 1981 yılında hizmet
işletmelerinde uygulanmaya başlanmasıdır. Yine bununla ilintili olarak Japonya’da 1987
yılında “Deming Kalite Ödülü” verilmiş ve 1991 yılında da ilk KFG sempozyumu
düzenlenmiştir. (Tütüncü & Öter, 2001) Amerika ve diğer dünya ülkeleri KFG’ni Toyota’nın
bu yöntemi uygulayarak 1977-84 yılları arasında elde ettiği başarıyla dikkate almışlar ve
tanışmışlardır. Toyota bu yöntemle ürün geliştirme maliyetlerini %61 azaltmış, ürün
geliştirme sürecini kısaltmış ve paslanmayla ilgili problemleri ortadan kaldırmıştır (Akbaba,
2000). Yöntemin bu ülkelerde tanınması ile ilgili bir başka önemli olay ise Akao’nun bir
makalesinin yayınlanmasıyla 1983’te gerçekleşmiştir. Akao bu çalışması ile Deming Ödülü
ve Uluslar arası Kalite Akademisi tarafından verilen En İyi Kalite Ödülü gibi prestijli ödüllere
layık görülmesi yöntemin bu ülkelerde tanınmasında en önemli faktörlerden bir değeri olarak
değerlendirilmektedir (Dicander, 2004).
Türkiye’de de gelişmelerle ilgili olarak ilk olarak yöntemin uygulanması 1994 yılına
denk gelmektedir. Arçelik firması KFG uygulamasını bu tarihlerde bulaşık makineleri
üzerinde yapmıştır. Bugün, KFG birçok ülkede her türlü endüstri ve işletmeler tarafından
başvurulan bir kalite sistemidir.. Kalite Fonksiyon Göçerimini yaymak ve hakkındaki bilgileri
güncellemek için dünya çapında ulusal ve uluslararası birçok sempozyum yapılmaktadır.
Amerika, Japonya, İsviçre, Almanya, Türkiye, Avustralya ve Brezilya günümüzde
sempozyumların düzenlendiği ülkelerdendir. (Dicander, 2004)
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7.5.1. Kalite Foksiyonu Göçerimi Nedir?
Kalite Fonksiyon Göçerimi, Toplam Kalite Yönetimi içinde müşteri memnuniyetini
güvence altına almaya yarayan bir kalite sistemi olarak tanımlanmaktadır (Zultner, 1993).
Kalite Fonksiyon Göçerimi, müşteri istek ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde
anlaşılarak pozitif kalitenin ortaya çıkarılması, pozitif ve yeni değerler yaratılması ve böylece
müşterilerin daha fazla memnun edilmesi için kullanılabilecek en iyi sistem olarak
yorumlanmaktadır. Kalite Fonksiyon Göçerimi teriminin Japonca aslı “Hinshitsu KiNo
TenKai” şeklindedir. Terim İngilizce’ ye “Quality Function Deployment” olarak tercüme
edilmiş ve Türkçe’ de Kalite Fonksiyon Göçerimi olarak karşılık bulmuştur (Yenginol, 2002).

7.5.2. Kalite Foknsiyonu Göçerimi Amaçları
KFG; “kalite evi” adı verilen bir matris yardımıyla müşteri isteklerini bunlara en iyi
şekilde karşılık veren teknik karakteristiklere dönüştürmeye yarar. Bu metot sayesinde
müşterilerin istekleri kendileriyle ilgili olan parçalardan süreçlere ve üretim planlarına kadar
detaylandırılmış ve en genelden en özele kadar aktarılmış (yayılmış) olmaktadır. Bu sistem
diğer pek çok kalite metotlarından farklıdır. Çünkü KFG müşteri memnuniyetini maksimum
seviyeye çıkartırken, memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırmaktadır. Bu metotta amaç sıfır
hataya ulaşmaktır (Bolt ve Mazur, 2002:466).

7.5.3. Kalite Fonksiyonu Göçeriminin Yararlı ve Zayıf Yönleri
Turhan Bilgili’ye göre Kalite Fonksiyon Göçeriminin faydaları aşağıda sıralanmıştır:
1. Müşteri odaklıdır.


Müşteri ihtiyaçları üzerine yoğunlaşılmasını sağlar.



Rakiplerle ilgili bilgilerin etkin olarak kullanılmasını sağlar.



Kaynakları önceliklere göre dağıtır.



Üzerinde çalışılacak konuları belirler.



Bilgi ve deneyimin birlikte kullanılmasını sağlar.

2.Uygulama zamanını kısaltır.


Tasarımdaki değişiklikleri azaltır.



Sunum sonrası sorunları azaltır.



Gelecekteki gereksiz gelişmeleri önler.
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Gelecekteki uygulamalarla ilgili fırsatları tanımlar.



Gözden kaçan varsayımları ortaya çıkarır.

3.Takım çalışmasını teşvik eder


Uzlaşı tabanlıdır.



Departmanlar arası iletişim yaratır.



Departmanlar arasındaki faaliyetleri tanımlar.



Detaylarla birlikte global bir bakış açısı yaratır

4.Belgelemeyi sağlar.


Tasarım için belgeleri mantığa uygun hale getirir.



Özümsemeyi kolaylaştırır.



Bilgiyi yapılandırır.



Değişikliklere uyum sağlayan, yaşayan bir belgedir.



Duyarlılık analizi için temel oluşturur

KFG’nin tüm bu yararlarına karşın, uygulanmasında bir takım sorunlarla
karşılaşılabilmektedir. Bu sorunlar;

KFG, öncelikle planlama aşamasında çok fazla çalışmayı gerektirir. Çalışanlar
“İslerimizi normal mesai içinde zaten bitiremiyoruz” seklinde bir yaklaşımla fazla çalışmayı
reddedebilirler.

KFG yaklaşımında proje uygulanmaya başladığında, talimatları değiştirmek
oldukça zor olmaktadır. Çünkü üretim süreci başladıktan sonra geriye dönüşüm maliyeti
yüksektir ve talimatları değiştirmek için sistemin tüm elemanlarının yeniden gözden geçirilip,
düzenlenmesi gereklidir.


İşletmeler KFG dokümanlarının saklanması problemi ile karsılaşmaktadırlar. 


Üretim esnasında değişiklikler olduğunda KFG dokümanlarındaki ürün/süreç
değişikliklerinin uyumlu hale getirilmesi zor olmaktadır.
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KFG disiplinler arası bilgi kullanımında yetkinleşmiş personel ve yüksek
düzeyde şirket kültürü gerektirir.

İşletmelerin dikkat etmesi gereken bir başka konu ise KFG’ nin etkin
kullanılamaması sebebiyle yapılan çalışmaların boşa gitmesidir (Akao, 1990).

7.5.4. Kalite Fonksiyon Göçeriminin Uygulama Alanları ve Kullanıldığı
Durumlar
KFG, kalite araçlarından sadece bir tanesidir. KFG’ nin kullanılması gerektiği
durumlar şu şekilde sıralanabilir (Kemren & Mungan, 1995).


Ürün, hizmet ve yazılımdan müşteri memnun değil ya da şikayet ediyorsa,



Pazar payı sürekli azalıyor ve pazar büyümüyorsa,



Aşırı tasarım tekrarı ürün geliştirme zamanının çok uzamasına neden oluyorsa,



İşletme fonksiyonları arasında kötü iletişim varsa,



Ürün geliştirme kaynaklarında eksiklik söz konusu ise,



Ürün geliştirmede takım çalışmalarının verimliliği azalıyorsa,



İşletme fonksiyonları arasında yorum farklılıkları bulunuyorsa,



Ürün geliştirme devri uzun ise,



Üretimin her aşamasında en uygun üretim sağlanamıyorsa,

İşletmede personel devir hızının fazla olması durumlarında kullanılmalıdır. KFG
prosesi, süreç ve kalite iyileştirme çalışmalarına yardımcı olmakta, hem de bu çalışmalardan
büyük oranda yararlanmaktadır. Zira KFG, sentezci bir çalışma olup, bir çok çalışmada da
(problem çözme, iş planlaması, yeni ürün geliştirme gibi) kullanılabilmektedir. İşletmelerde
isabetli karar verebilmek için, diğer yönetim tekniklerinden yararlanmak kadar, tüm birimlerin
bu çalışmada katkısının olması da önemli bir gerektir. Bunun en önemli ispatı da, KFG’ nin
çok geniş bir uygulama safhası olan TKY çalışmalarında önemli bir planlama aracı olarak
kullanılmasıdır (Akao, 1990).

7.5.5. Kalite Evinin Aşamaları
Kalite evinin ilk aşaması müşteri beklentilerini belirlemektir. Müşterinin beklentileri,
aldığı ürün ya da hizmette olmasını istediği özelliklerdir. Müşteriye üründen ne beklediği
üründe hangi özelliklere sahip olmak istediği sorulur. Alacağımız cevaplar ise müşterinin
sesini oluşturur.
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Şekil 3. Kalite Evi Müşteri İstekleri
Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesindeki kaynaklar şunlardır.
• Odak grubu çalışmaları
• İlgili kişilerin görüşlerinin alınması
• Müşterilerle yapılan bire bir görüşmeler
• Müşterilerden gelen şikâyetler
• Pazar araştırmaları
• Müşteri tatmin araştırmaları
• Sergi ve fuarlardaki yorumlar
(Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002)

7.5.6. Tüketici İhtiyaçlarının Gruplanması
Tüketici ihtiyaçlarını belirlemede yukarıda belirttiğimiz gibi birçok yöntemle analiz
ederek müşteri istekleri çıkarılabilir. Tüketici ihtiyaçları belirlenirken müşteriler görüşlerini
organize bir şekilde açıklamadıklarından müşteri beklentileri dağınık haldedir. (Uludağ
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002)
Müşterilerin aldıkları ürün veya hizmetten beklentileri aynı olmayabilir. Farklı olan bu
beklentileri uyumlu bir şekilde gruplamak müşteri beklenti kısmını daha düzenli kılacaktır.
Böylelikle gruplanmış olan müşteri beklentileri kısmını teknik özelliklere gelen kısmıyla daha
düzenli ve rahat oluşturulabilir. Gruplara ayrılarak belirlenen müşteri beklentileri, anket
çalışmasıyla belirlenebilir. Müşterilerden gelen beklentilerin onlar için önem seviyeleri
sorularak bir görüş elde edilir. Önem derecesi müşteri istekleri sütunun hemen yanında yer
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almaktadır. Önem seviyelerini derecelendirmede 1’den 9’a kadar olan bir skala mevcuttur.1
en düşük değeri 9 ise en yüksek değeri göstermektedir. Herhangi bir isteğin önem derecesi
bütün müşterilerden alınan önem derecesinin toplam müşteri sayısına bölünmesiyle bulunur.

7.5.7. Tüketici Memnuniyeti Seviyelerinin Analizi - Müşteri
Algılaması Analizi
Gerçekçi bir plan yapabilmek için müşterinin özellikle talep ettiği ve önem verdiği
hususların memnuniyet derecelerinin belirlenmesi tek başına yeterli değildir. Ürün veya
hizmetin geliştirilmesinde rakip ürünlerinde ne durumda oldukları araştırılmalıdır. Müşterinin
istediği ürün veya hizmet karşılanması halinde satış oranlarını nasıl etkilediğini ve ürün
üzerinde ne kadarlık bir geliştirmeye ihtiyaç olduğu tespit edilir.
Müşteriye ürün veya hizmet ile ilgili hazırlanan sorular sorulurken, rakip firmaların
ürün veya hizmetleriyle de karşılaştırma yapmaları istenir. Bu çalışma sonunda da rakip
firmanın kuvvetli ve zayıf olduğu yönleri tespit edilmeye çalışılır. Müşteri araştırmayı yapan
firmayı ve rakipleri bir sıralamaya sokar. Bu sıralama sonunda da notlandırılmış bir şekilde
kalite evine aktarılır.
Müşteri ihtiyaçlarını algılamada önemli parametreler şunlarıdr;
a)
İyileştrime Oranı: Müşteri beklentilerinin eski modele göre yeni modelde ne
kadarlık bir iyileştirme olacağı.
b)
Satış Avantajı: 1,0-1,2-1,5 olarak verilir ve değişikliğin ya da iyileştirmenin
satış getirisine etkisini belirler.
1,5: Satış potansiyelini çok artırır.
1,2: Satış potansiyelini artırır.
1,0: Eski modelden farklı olarak herhangi bir değişiklik yok anlamına gelir.

7.5.8. Teknik Özelliklerin Belirlenmesi
Müşterinin ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde belirledikten sonra bu istekleri
karşılayabilmek için teknik özelliklere ihtiyacımız vardır. Müşteri isteklerine cevap vermek
isteyen firma ya da mühendislerin “Ne”lere ulaşmak için belirledikleri “Nasıl” lardır.
Yenginolun şu ifadesiyle de bir açıklık getirebiliriz; Müşterinin sesinin Müşteri istekleri
“Müşterinin Sesi” diye adlandırılabiliyorsa, teknik gereksinimlere de “Mühendisin Sesi” veya
“Firmanın Sesi” demek yanlış olmaz.
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Şekil 4. Kalite Evi Müşteri İstekleri
Kaynak: Güllü ve Ulcay, 2005 (MüĢteri Gereksinimlerinin Teknik Gereksinimlere
Dönüşümü)
Buradaki amacımız müşterinin sesine doğrudan çözüm bulmak yerine bir veya daha
fazla teknik ihtiyaca dönüştürmektir. Teknik ihtiyaçlar müşterinin sesi ile doğrudan ilişkili
olmalıdır. Firma müşterilerine daha iyi cevap verebilmek için teknik ihtiyaçlar belirlenirken
kendi sunabileceği imkânlar doğrultusunda bu bölüm oluşturulmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta teknik ihtiyaçlar belirlenirken bir düşünceye
cevap verecek sayı miktarının çok fazla olmamasıdır. İlerleyen zamanlarda oluşturacak olan
matriste teknik ihtiyaçlar matrisin sütun sayısını belirleyeceğinden çok fazla olması
karışıklılığa neden olabilir. Mesela teknik verileri geliştirmek için duyulan test sayısının ve
alınması gereken kararların sayısını arttırır.

7.5.9. İlişkilerin Belirlenmesi ya da Korelasyon Matrisi
Burada ki amacımız müşterinin istekleri ile teknik özellikler arasındaki ilişkileri
belirlemektir. Savaş ve Ay’ ın deyişiyle de Kalite evinde bir ilişki matrisi oluşturmaktaki amaç
her bir müşteri gereksinimini karşılayacak olan önemli teknik gereksinimlerin belirlenmesi ve
bir sonraki aşamada yüksek öneme sahip tüketici gereksinimlerini üretime taşımak için
kuvvetli ilişkiye sahip teknik gereksinimlerden yararlanmaktır.
İlişkileri belirlemeye ilk başta “ne”’ yi “nasıl” etkiledi sorusunu sorarak başlayabiliriz.
Bir cevap alamıyorsak boş bırakılır yani ilişki yok anlamına gelmektedir. Bir cevap
alabiliyorsak ilişkinin derecesi zayıf, orta, güçlü şekilde belirlenir.
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Şekil 5. Kalite Evi Müşteri İstekleri
Kaynak: Savaş ve Ay, 2005 (ilişki Sayı ve Anlamları)

Şekilde de görüldüğü gibi güçlü bir ilişki için çift daire veya 9 rakamı, orta düzeyde
bir ilişki için tek daire veya 3 rakamı ve zayıf bir ilişki için de bir üçgen veya 1 rakamı
şeklindedir. Genelleme yapmak için ilişkiler Iij değişken dönüşümü ile ifade edilmiştir.

7.5.10. Teknik İhtiyaçların Mutlak ve Bağıl Önem Değerlerinin
Hesaplanması
Ayrı ayrı her bir teknik ihtiyacın, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasındaki
mutlak ve bağıl önem dereceleri aşağıdaki verilen formüllerle hesaplanır.

Mutlak Önem: Mj = ∑ (Mutlak Ağırlık) x (O satıra ait ilişkinin gücü)
Mj= ∑ MAij. Iij
J

Bağıl Önem (%): GJ = (Mutlak Önem / Toplam Mutlak Önem) x 100
G = Mj /∑ Mj
Verilen formüllerle yapılan hesaplamalar sonucunda her bir sütunun tek tek Mutlak
Önem dereceleri bulunur. Sütunlar tek tek incelendiğinde hangi sütunun Mutlak Önem
derecesi daha yüksekse, yüksek olan teknik ihtiyaçlar üzerinde incelemeler yapılır.
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7.5.11. Teknik Özellikler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi ya da
Korelasyonlar
Belirlenen birçok teknik ihtiyaç başka bir teknik ihtiyaçla ilişkili olabililir. Böyle bir
durumda bir ihtiyaç üzerinde iyileştirme yapılırken diğer bir ihtiyacın daha kötüye gitmesi ya
da herhangi bir değişiklik olmaması gibi durumlar görülebilir. Tek bir ihtiyaca bakarak ilişkili
olan diğer ihtiyaçtan da olumlu sonuç çıkacak gözüyle bakmak doğru olmaz.
Korelasyon matrisinde genellikle dört sembol kullanılır. Kuvvetli ve olumlu bir ilişki
için çift dai- re, olumlu fakat zayıf ilişki için tek daire, kuvvetli ve olumsuz bir ilişki için çift
yıldız (**), olumsuz bir ilişki için tek yıldız (*) kullanılmaktadır. Karmaşıklığı önlemek için
pozitif ve negatif korelasyonları göstermek için daire (○) ve yıldız (*) işaretleri kullanılabilir.
Teknik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler belirlenerek kalite evinin çatısına yerleştirilir.

7.5.12. Rakiplerle Karşılaştırma ve Hedeflerin Belirlenmesi
Bu aşamada hem kendi imkânlarımız hem de rakibin imkânlarının neler olduğunun
tespiti yapılır. Rakibinin sunduğu ürünün veya hizmetin nasıl olduğu hakkında gerekli
araştırmalar yapılır. Bu sonuçlara göre kendimiz ve rakibimiz arasındaki kıyaslamalar ve
rakibin karşısındaki durumumuz belirlenir. Kıyaslama sonuçlarına göre teknik gereksinimlere
ilişkin performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasına gelinir.
Kıyaslama yapmanın bize sağlamış olduğu yararlar ise, hem kendi olumlu ve olumsuz
yönlerimizin ortaya çıkması hem de rakibi göre ne kadar iyi olunduğunu görmemizi sağlar.
Diğer bir faydası ise bizim hangi yönümüzün daha düşük olduğunu ortaya çıkararak
iyileştirme yapılması gereken eksiği bulmamızdır. Kıyaslama sonuçları incelendikten sonra
hedef değerler belirlenir. Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra bütün veriler Kalite Evi’nde
birleştirilir. Kalite Evi incelendiğinde iyileştirme yapılması gereken teknik ihtiyacın Mutlak
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Önem derecesi yüksek olan geliştirilmelidir. Eğer teknik ihtiyaç değerleri rakiplerin
değerlerinden yüksekse herhangi birşey yapmaya gerek kalmaz.
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Uygulamalar

1. Bir bisikletin 10 özelliğini kano modeli ile sınıflandırınız.
2. QFD’nin başarılı olduğu projeler-çalışmalar ile ilgili araştırma yapınız.
3. Kano modeli, kalite fonksiyon yayılımı gibi müşteri memnuniyeti ve ürün
özelliklerinin analizine yöneli kullanılan başka hangi teknikler vardır? Araştırınız.
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Bölüm Soruları
1Kalite evi adı verilen bir matris yardımıyla müşteri isteklerini bunlara en iyi
şekilde karşılık veren teknik karakteristiklere dönüştürmeye yarayan teknik aşağıdakilerden
hangisidir?
(a) Kalite Fonksiyon Göçerimi
(b) Kano Modeli
(c) Gemba
(d) Hata Türü Etki Analizi
(e) FMEA
2-

KFG ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(a) Kalite evinden yararlanır.
(b) Ürün geliştirme çalışmalarında kullanılabilir.
(c) Müşteri isteklerinin karşılanmasında hangi teknik faaliyetlere daha çok
odaklanılması gerektiği konusunda bilgi sağlar.
(d) Sadece üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde uygulanabilir.
(e) Ford’da yeni ürün geliştirme projelerinde önemli başarı elde edilmesine katkı
sağlamıştır.
3Kano modeline göre müşterinin aldığı ürün veya hizmetten ne beklediğine cevap
veren özelliktir temel özelliktir. Temel özellik müşterinin beklentisi karşılandığı zaman
müşteriyi memnun ederken karşılanmaması dururmunda memnuniyetsizliğe götürmektedir.
(Doğru) / (Yanlış)
4Bir üretim bandında çalışan operatörleri düşündüğümüzde her bir operatör bir
öncekinin müşterisi olmaktadır.
(Doğru) / (Yanlış)
5Kalite evinin sol kısmı firma teknik gereksinimlerini gösterir. Müşteri
ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekli faaliyetlerin olduğu alandır.
(Doğru) / (Yanlış)
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Cevaplar
1- a, 2-d, 3- Doğru, 4- Doğru, 5-Yanlış
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8. KALİTE ÇEMBERLERİ
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8.1. Giriş
Ouchi (1989) kalite çemberini Japon yönetim sanatının en
ilginç derslerinden biri olarak belirtmiştir. Japonya’yı ziyaret
eden Batılıların çoğu, bu çemberlerin etkinliği karşısında
şaşırarak, bunu kendi şirketlerinde denemeye karar vermişlerdir.
Kalite öncüleri anlatılırken Kaoru Ishikawa’nın kalite
çemberleri konusunda çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edilmişti.
Literatürde Ishikawa, kalite çemberlerinin fikir babası olarak
kabul görmektedir.

“Kalite çemberleri
gönüllülerden
oluşan personel
takımlarıdır.”
Basu & Wright

Amerikan Kalite Derneği (American Society for Quality-ASQ) Ishikawa’nın en
önemli katkısı olarak özellikle Japon kalite stratejisinin geliştirilmesi konusunda üstlendiği
anahtar rolü ifade etmiştir. Japon yaklaşımında sadece örgüt içinde yukarıdan aşağıya doğru
değil, aynı zamanda ürün yaşam döngüsü içinde baştan sona kadar da kalitede geniş katılım
en büyük özelliği olmuştur. Aşağıdan yukarıya yaklaşıma en iyi örnek kalite çemberleridir.

8.2. Kalite Çemberleri
8.2.1. Kalite Çemberi Tanımı
Amerikan Kalite Derneği kalite çemberlerini “az sayıda (10 veya daha az) çalışandan
ve danışmanlarından ibaret bir kalite geliştirme veya kendini geliştirme çalışma grubu” olarak
tanımlamıştır. KalİKKite çemberleri, ‘kalite kontrol çemberleri’ olarak adlandırıldığı Japonya
kökenli bir kavramdır.
Kalite çemberleri gönüllülerden oluşan personel
takımlarıdır. Takım, iyileştirmeyi araştırmak için
sorunları veya alanları seçer. Düzgün çalışma için,
takımlar öncelikle takım olarak nasıl çalışılacağı (grup
dinamiği) ve ikinci olarak da problem çözme teknikleri
üzerine eğitim almak zorundadır (Basu ve Wright, 2003).

Japon yaklaşımında sadece
örgüt içinde yukarıdan
aşağıya doğru değil, aynı
zamanda ürün yaşam döngüsü
içinde baştan sona kadar da
kalitede geniş katılım en
büyük özelliği olmuştur.

Aşağıdan yukarıya yaklaşıma
Kalite çemberlerinin yaygın ve popüler
en iyi örnek kalite
olmasının nedeni, işlevleridir. Bunların görevi,
çemberleridir.
koordinasyon ve üretim sorunlarını yöneticilerle birlikte
ekip olarak belirlemek ve çözümlemede aynı
sorumlulukları paylaşmaktır. Başka bir deyişle, bu
ekipler bir organizasyonda yanlış olan herşeyi farkeder ve ortaya çıkarırlar.Bu yüzden
Japonya’da geliştirilen kalite çemberleri, oldukça az bir harcamayla, yüksek kaliteyi, yüksek
üretimi ve yüksek morali kazanmanın ve sağlamanın yararlı bir yolu olmuştur (Ouchi, 1989).
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8.2.2. Kalite Çemberlerinin Tarihi
Japonya’da uzun yıllardır başarıyla yürütülen kalite çemberleri, 1949 yılında, II.
Dünya Savaşı’ndan hemen sonra başlatılmıştır. Kullanılan teknikler, yüzyıldır ABD’de
uygulanmakta olup sihirli bir yanı bulunmamaktadır. Fakat aradaki fark, Japonların bu
teknikleri üretim düzeyindeki işçilere öğretmedeki kararlılıkları ve daha sonra kalite ve
üretimi artırmak için bu işçilere örgütte değişiklik yapma yetkisi ve gücünü vermeleri
olmuştur. Gücün bu işçilerle paylaşılması ve bu çalışanların eğitimine yatırım yapılması,
Japonya’nın başarısının ve sahip olduğu yeniliklerin kilit noktasını oluşturmaktadır (Ouchi,
1989).
Japonya'da kalite çemberleri için üç tarihi evre vardır. Bunlar istatistiksel kalite kontrol
(İKK) çalışma, İKK benimsenmesi ve kalite çemberleri oluşumu şeklindedir. 1. aşamada
(yaklaşık 1930 ile 1950'lerin başı arası) akademik uzmanlar tarafından daha geniş çalışma
ateşlenene kadar az sayıda kişi İKK kullanmıştır. Bu aşama W. Edwards Deming ve JM Juran
dersleri de dâhildir. 2. aşama (1950ler) çeşitli eğitim çalışmaları sayesinde İKK tekniklerinin
uygulamalarını kapsamaktadır. Eğitim; radyo seminerleri, kitaplar ve “kalite kontrol” ile
“Genba to QC (kalite kontrol)” dergileri ile oluşturulmuştur. Bu süre içinde ilk gayriresmi
kalite çemberleri fabrikalarda (işçilerin eğitim aldığı ve kalite kontrolü tartıştığı yer olarak)
kurulmuştur. 1962 yılının Nisan ayında yayınlanan ilk sayısında Genba to QC, "kalite
çemberleri" oluşumunu tavsiye etmiştir. Bu terimin ilk kullanımı bu yayın olabilir. Aşama 3
(1960 yılından günümüze kadar olan) sırasında, birçok kalite çemberi kayıt edilmiştir. İlk
kayıt Mayıs 1962’de NTT şirketinde Iwau Manabe ve onun kalite çemberi olmuştur (Nanoka,
1993).
Kalite çemberi Japonya'da geliştirilmiş olmasına rağmen, 50'den fazla ülkeye
yayılmıştır. Aslında, Ishikawa çemberlerin Japon toplumuna özgü faktörlere bağlı olduğuna
inanıyordu. Fakat sonra, çemberlerin Tayvan ve Güney Kore’de geliştiğini gördüğünde, Çin
alfabesini kullanılan herhangi bir ülkede başarılı olabileceği teorisini ortaya atmıştır.
Ishikawa’nın gerekçesi, dünyanın en zor yazı sistemlerinden biri olan Çin alfabesinin, büyük
bir çalışmanın sonunda ustalaşılabilmesiydi. Bu yüzden, sıkı çalışma ve eğitim için istek bu
ülkelerin karakterinin parçası haline gelmiştir. Birkaç yıl içinde, ancak, dünya çapında
çemberlerin başarısı Ishikawa’yı yeni bir sonuca götürdü: çemberler çalışmaktaydı çünkü
insanlığın demokratik niteliğine hitap etmekteydi. Çemberler kalite hakkında Batı'da
popülerleşen ilk Japon fikirlerden biri olmasına rağmen, Ishikawa her zaman üst yönetimin
desteğinin taşıdığı öneminin farkındaydı. Üstten destek Japonya'nın her şeyi kuşatan kalite
stratejisi için anahtar unsurdur (Amerikan Kalite Derneği, ASQ).
Kalite çemberlerinin Batıya başarıyla uygulanması, ancak orta ve üst düzey
yöneticilerinin, program için gerekli koşulları anlamaları ve bunları desteklemeleriyle
mümkün olabilir. Bu da, yönetici gruplarının uzun vadeli ve işbirlikçi olmalarını
gerektirmektedir. Daha alt düzeylerden de aynı işbirliği sağlanmadıkça, başarının elde
edilmesi mümkün olamaz. Bu sebeple, kalite çemberinin tek başına anlaşılması neredeyse
imkansız olup, daha karmaşık bir organizasyon sisteminin bir bölümü olarak ele alınır (Ouchi,
1989).
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8.2.3. Kalite Çemberlerinin Amacı
Ouchi (1989) bir çemberin temel amaçları olarak şunları sıralamıştır:
1. Girişimin gelişmesine katkıda bulunmak,
2. İnsanların birbirlerine saygı duydukları, mutlu ve anlamlı bir iş atmosferi kurmak,
3. İnsan yeteneklerini tamamen ortaya çıkarmak ve sonsuz olanaklar sağlamak.
Farklı kaynaklarda da çemberlerin amaçları belirtilirken bazı farklılıklar göze
çarpmıştır. Aşağıdaki tabloda literatürde yer alan başlıca kaynakların tanımlamış olduğu bu
amaçlar sıralanmıştır.
Kalite Çemberlerinin Amaçları Tablosu - Farklı Kaynaklara Göre (Top, 2009)
Kaynaklar
Japon Bilim Adamları Ishikawa
ve
Mühendisleri
Derneği (JUSE)

Deming

Dewar

Amaç 1

İşletmenin gelişmesine Kalite
bilincini Kalite
bilincini Ekip çalışmasını
katkıda bulunmak
geliştirmek
geliştirmek
daha etkin hale
getirmek

Amaç 2

İş yerini yaşanmaya Çalışanların beyin İşgücünün
değer ve anlamlı hale gücü
ve yaratıcılığını
getirmek
yaratıcılığını
desteklemek
geliştirmek

Amaç 3

İnsana saygıyı arttırmak

Amaç 4

Çalışanların
yeteneklerinden azami
şekilde yaralanmak

Grup liderlerinin
yönetim
becerilerini
geliştirmek

Çalışanların
motivasyonunu
arttırmak

Grup liderlerinin Problem çözme
yönetsel
yeteneklerini
becerilerini
geliştirmek
geliştirmek

Uyumlu yöneticiişçi
ilişkisi
geliştirmek
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Daha büyük iş
güvenliği bilinci
geliştirmek

Amaç 5

8.2.4. Kalite Çemberleri ile Elde Edilen Avantajlar
Bir işletme kalite çemberleri kurarak, aşağıdaki avantajlardan bir ya da daha fazlasını
elde edebilmektedir (Akrani, 2010):


Yüksek seviyede verimlilik ve kalite-fikirliliği teşvik etmek,



Çalışanların kendilerinin ve karşılıklı olarak gelişmeleri,



Takım ruhu ve eylem birliği oluşturmak,



Artan motivasyon, işlerinde iş doyumu ve gurur,



Devamsızlık ve işgücü devri azalımı,



Belirli bir örgüte yönelik aidiyet duygusu geliştirmek,



Atıkların azalması,



Maliyette düşüş,



Geliştirilmiş iletişim.



Emniyet iyileştirilmesi,



Insan kaynakları potansiyelinin kullanımının artması,



Faaliyetlerinin tanınması yoluyla bilinç ve çalışanların ahlaki geliştirmesi,



Liderlik gelişimi,



Eğitimli personel.

8.2.5. Kalite Çemberinin Başarısı İçin Yapılması Gerekenler
1960’lı yıllarda Juran şunu ifade etmiştir (Basu ve Wright, 2003); “Kalite çemberi
başka hiçbir ülkenin taklit edebileceği gibi görünmeyen muazzam bir harekettir. Bu hareketin
gelişmesi sayesinde, Japonya kalitede dünya liderliği için kapılacaktır.”
Kuşkusuz Japonya 1960'lardan itibaren kalite standartlarında hızlı bir ilerleme elde
etmiştir ve kalite çemberleri de bu ilerlemenin bir parçası olmuştur. Ancak, kalite çemberleri
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Japon kalite devriminin sadece bir parçasını oluşturmaktaydı. Kalite çemberleri ABD ve
Avrupa'da denendiğinde genelde kötü sonuçlar ile sonuçlanmıştır. Basu ve Wright (2003)
Avustralya, İngiltere ile Avrupa, Güney Amerika, Afrika, Asya ve Hindistan’da tecrübe edilen
kalite çemberlerine dayanarak, aşağıdaki kuralların uygulanması halinde kalite çemberlerinin
çalışacağını belirtmişlerdir:
1. Çember sadece gönüllülerden oluşmalıdır,
2. Çember üyeleri farklı fonksiyonel alanlardan olmalıdır,
3. İncelenecek problem ekip tarafından seçilmeli, üst yönetim tarafından
dayatılmamalıdır. Çember tarafından incelenen sorunlar her zaman kalite ile doğrudan ilgili
olmayabilir veya başlangıçta yönetim tarafından önemli olarak görülmemiş olabilir.
4. Yönetim çembere tam destek vermelidir, çemberin aldığı ilk kararlar ve öneriler
görünüşte önemsiz nitelikte veya şirket parasına mal olabilecek yapıda olsa da çemberi
desteklemelidir.
5. Çember üyelerinin, bir takım olarak çalışma (grup dinamikleri), problem çözme
teknikleri ve raporların nasıl sunulacağına dair eğitim almaları gereklidir. Temel metot etüdü
yaklaşımının nedenini (nerede, kim ve ne zaman, ne,) sorgulamak, problem çözmede standart
bir kalite çemberi yaklaşımıdır ve problemleri çözmek için bu yapısal yaklaşımın nasıl
uygulanacağına dair üyeler eğitilmelidir.
6. Çember lideri ve çemberin iç yönetimi üyeler tarafından belirlenmelidir.
7. Yönetim, çember için akıl hocası olarak bir orta yönetici sağlamalıdır. Akıl
hocasının rolü istenildiğinde yardımcı olmak ve genel olarak destek sağlamaktır. Akıl hocası
çemberi yönetmez.
Bu kuralların tüm aslı güven ve güçlendirmedir. Örgütün üst yönetimi çember
üyelerinin sorumlu davranmasında güven sağlamaya istekli görünmelidir ve sonra da çemberi
desteklemede aktif olmalıdır. Başlangıçta çember sabit kalite sorunlarına yönelik gibi
görünmese de, üyelerin güvenini arttıracak gerçek faydalar beklenebilir.
Kalite çemberlerinin, yine de önemli olan ikincil (yan) faydaları destekleyici bir
ortamın teşvikidir. Bu destekleyici ortam işçileri artan kalite ve verimliliğe dâhil olma
yönünde, problem çözmede ve alt düzey personelin raporlama becerilerinin geliştirilmesinde
teşvik sağlamaktadır.
Japonya'da, kalite çemberleri geleneksel olarak normal çalışma saatleri yerine kendi
zamanlarından karşılanır. Çemberler kalite geliştirme ile yakından ilgilenmekle kalmayıp,
aynı zamanda spor ve sosyal aktiviteler yapan bir sosyal grup haline gelmektedir. Bir Avrupa
ülkesinde kaliteli bir çemberin üyelerinin kendi zamanlarından karşılamaları
beklenmemektedir; birkaç işçi bir organizasyon için kendini adamıştır.
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8.3. Kalite Çemberlerinin Yapısı
Kalite çemberleri yapı olarak alt kademeden üst kademeye doğru “üye- lider- rehberkalite yönetim kurulu” sırasına sahiptir. İşletmeden işletmeye değişkenlik gösterebilecek bu
yapının eş güdüm çatısı değişmemektedir. Aşağıdaki şekilde bu sıralamayı gösteren basit
kalite çemberi yapısı incelenebilir.
Çember

Lider
Rehber
Çember Lider

Rehber

EŞ GÜDÜM/
KOORDİNATÖR

Rehber

Lider

Çember

Rehber

Lider
Çember
Şekil 1. Basit bir kalite çemberinin yapısı (Kaynak: Top, 2009; orijinal kaynak
Özdemir, 1992)
Bu yapıda yer alan çember ifadesi için işletmedeki her çalışanın üye olabilmesi söz
konusudur. Genelde aynı ve benzer alanlardaki, çoğunlukla da aynı kademedeki çalışanlar
içinden seçilerek kurulmaktadır. Kendi faaliyet alanlarındaki işlerle ilgili sorun çözme gibi
faaliyetleri gerçekleştirirler. Liderler, çemberlerin oluşturulmasını sağlayan, genelde de ilk
kademe ile bölüm yöneticileri içinden gönüllülük esasına uygun olarak seçilmiş kişilerdir.
Liderlik niteliği taşımaları önemlidir ve rehberin yardımıyla çember üyelerini eğitmek, uygun
ortamı sağlamak, işleri paylaştırmak gibi görevleri vardır. 3. seviyede yer alan rehberler,
yönetimin daha üst kademelerinden Kalite Yönetim Kurulu’nun seçtiği yöneticilerden
oluşmaktadır. Bazen rehberlerin firma dışından danışman firma temsilcileri olduğu durumlar
da söz konusu olabilmektedir. Çember sayısı arttıkça ihtiyaç duyulan rehber sayısı da
artmaktadır. Kalite çemberleri ile ilgili faaliyetleri düzenler ve koordine ederler.
Koordinatörler tüm rehberler ve bölüm yöneticileri arasında iletişimi sağlamaktadır. Çember
sayısı az ise koordinatör bulunmayabilir, Japonya’da 100’den fazla çember bulunan
firmalarda 1 veya 2 koordinatör bulundurulmaktadır. Çemberlerin en önemli halkasını
oluşturan Kalite Yönetim Kurulu politika belirleme gibi kararları verir ve eşgüdüm yetkisine
sahiptir. Amaçları belirlemek, eğitimleri koordine etmek gibi görevleri bulunmaktadır (Top,
2009).
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Bir işletme içinde kalite çemberlerinin konumu aşağıdaki şekilden görülebilmektedir.

.:
' '
.

rehber

lider

. .

.

. .

. .

:

üst kademe yönetim
(yürütme komitesi)
orta kademe yönetim ve
mühendisler
alt kademe yönetim
teknisyenler ve atölye şefleri

.::

üretim ve hizmet üniteleri
kalite çemberi
çember üyeleri
Şekil 2. Kalite çemberlerinin işletme içindeki kesiti (Kaynak: Top, 2009; orijinal
kaynak Düren, 1990)

8.4. Kalite Çemberlerinde Yararlanılan Kalite Araçları
Kalite çemberlerinde problem çözmede bazı teknikler kullanılmaktadır. Çember
üyelerinin veri toplaması, verilerin analizini gerçekleştirmesi, sonuçları değerlendirmesi ve
sunması için belli bazı teknikleri kullanmaları gerekmektedir.
Kalite çemberlerinde kullanılan ilk araç olarak, Ishikawa’nın kalite çemberlerindeki
başarısına katkıda bulunan ilk çalışmalarından biri olan “neden-sonuç diyagramı” (veya
Ishikawa diyagramı) ifade edilebilir.
Çok sayıda araç kullanılabileceği gibi genellikle problem çözme tekniği olarak ele
alınan bazı yöntemler aşağıda listelenmiştir:
i. Neden-sonuç diyagramı (Örneğin, belirlenen sorunun analiz edilmesinde,
sebeplerinin bulunmasında)
ii. Beyin Fırtınası (Örneğin, sorunları belirlerken)
iii. Pareto Analizi (İncelenecek problemin belirlenmesine yönelik olarak, verilerin
analizinde)
iv.

İstatistiki tablolar (Verilerin analiz edilmesi için, histogramlar gibi)

v.

5N 1K Sorgulama Tekniği (Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Niçin, Kim)
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vi.

Kontrol tabloları

8.5. Kalite Çemberleri Faaliyetleri
Kalite çemberlerinde yukarıda sıralanan
yöntemlerin uygulanması çemberlerin işleyişi dâhilinde
gerçekleştirilir. Aşağıadki şekilde (Bkz Şekil 3) kalite
çemberlerinde yapılan faaliyetler iş akışı şeklinde
gösterilmiştir. Buna göre öncelikle ekibin, üzerinde
çalışma yapılabilecek problemleri tespit etmesi
gerekmektedir. Sonrasında çalışma yapılabilecek en
uygun problemin belirlenmesi gerekmektedir. En uygun
problem belirlenirken, çalışmanın yapılabilirliği, ekibin
konuya hâkimiyeti, kazanılacak faydalar gibi farklı
kriterler ile işletme beklentileri dikkate alınmalıdır.
Kalite çemberlerinde ekipteki herkesin bir söz
hakkı vardır. Kararlar müşterek verilir. Ekipte birçok
kişinin aksine bir ekip üyesinin farklı çözüm önerisi de
mutlaka dikkate alınır. Nihayetinde ekibin aldığı karara
herkes saygı duyar ve o kararın arkasında herkes durur.
Kalite çemberlerinde çözümün hayata geçirilmesinden
önce mutlaka bir uygulama planı geliştirilir. Buna göre
çözüm kapsamında kim ne zaman hangi faaliyeti
gerçekleştirecek, hangi analizler ne zaman yapılacak ve
nasıl değerlendirilecek gibi uygulama faaliyetleri
netleştirilir, bir faaliyet zaman planı oluşturulur.

Problemlerin Saptanması

Çalışma Yapılacak Problemin
Belirlenmesi

Problemin Analiz Edilmesi

Alternatif Çözüm
Seçeneklerinin Üretilmesi

En Uygun Çözüm Önerisinin
Seçilmesi
Çözümün Uygulanması İçin
Uygulama Planının
Oluşturulması

Çözümün Hayata Geçirilmesi

Sonuç Başarılı mı?
Hedeflere Ulaşıldı mı?

Hayır
Evet

Yönetime Sunum

Şekil 3. Kalite Çemberleri İş Akış
Diyagramı
Sonuçların başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşmaması durumunda üçüncü adıma geri
dönülerek problem tekrar analiz edilir. Hedeflere ulaşılması durumunda ise sonuçlar
yönetimle paylaşılır. İş akışındaki tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde farklı yöntem ve
teknikler etkin şekilde kullanılmaktadır. Beyin fırtınası, 5N bir K, Pareto, Histogram, Neden
Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı) bunlardan bazılarıdır. Tüm bu araçlar daha önceki haftalarda
açıklanmış ve örnekler verilmiştir.
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8.6. Kalite Çemberleri Başarı Örnekleri
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok işletme kalite çemberlerinden
yararlanarak ürün-hizmet kalitesini artırmak, maliyetlerini düşürmek, teslimat şartlarını
iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak istemektedir. Kalite çemberleri ve kaizen
uygulamaları ile ilgili her yıl KALDER tarafından Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansları
düzenlenmektedir. Bu başlık altında bu konferanslarda ödül alan bazı uyguma örnekleri
paylaşılacaktır.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi
Komutanlığı’nın Başarısı
TSK'da 'Toplam Kalite Yönetimi' modeli, Kalite Yönlendirme Kurulu oluşturularak
başladı. Modele örnek oluşturan bu kalite çemberinde, uçak motorlarının bakımının yapıldığı
komutanlıkta ambalaj standardı oluşturuldu. Önce, personele yurtdışı eğitimi verildi. Sistemi
anlatan 'beyaz kitaplar' dizisi oluşturuldu. Personelin sosyal ve sportif etkinlikleri artırıldı.
Çalışanlarla yönetici arasında dürüst ve açık bir iletişim olanağı sağlandı. Periyodik kalite
sistem denetimi oluşturularak, hata bulma yerine hata önleme esası uygulandı. 52 bin
malzemenin birliklere gönderildiği komutanlıkta, dokuz personelin oluşturduğu kalite
çemberiyle, 340 dakika ve 5.6 adam/saat süren ve 24 milyon liraya mal olan ambalajlama
işlemi; 200 dakika, 3.3 adam/ saat ve 4 milyon 500 bin lira maliyete indirildi. Bu çözüm
formülü ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yılda 42 milyar 330 milyon lira mali tasarruf
sağlandı.
Kaynak: http://enm.blogcu.com/kalite-cemberleri-11/8556506
Kale Kilit Kalite Çemberleri Başarısı
Kale Kilit, KALDER tarafından düzenlenen 14. Kalite Çemberleri Paylaşım
Konferansı’nda 2011 yılında üretim grubunun ‘‘Hurda Avcıları Kalite Çemberi' ekibinin
'Tirajlı Mandal Hurdalarının Azaltılması' konulu çalışması ile Kalite Çemberi Ödülü
aldı. Kale Kilit’in sponsorluk desteği verdiği, 03 Kasım 2011 tarihinde Ankara ODTÜ Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda 'Hurda Avcıları
Kalite Çemberi' ekibinin çalışması ve faaliyet planının detayları katılımcılarla paylaşıldı.
“Hurda Avcıları Kalite Çemberi”, Preshane Bölümü iç müşteri şikâyeti verilerini analiz
ederek, çalışma konusunu 'Tirajlı Mandal Hurdalarının Azaltılması' olarak belirledi.
Belirlenen konu üzerine oluşturulan faaliyet planı çerçevesinde, problem çözme
tekniklerinden Balık Kılçığı, 5 Neden ve Pareto analizi yöntemleri kullanılarak tirajlı mandal
hurdasına sebep olan 4 temel hata tipi belirlendi. Saptanan ve hayata geçirilen iyileştirmeler
sonucunda hatalı ürün oranı %1,3 seviyesinden %0,07’ye düşürülerek yıllık 122.865 TL
kazanç elde edildi.
Kaynak: http://www.sirkethaberleri.com/basin-bultenleri/kale-kilit-hurda-avcilariylakalite-cemberi-odulunu-aldi-62763
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Kale Kilit Kalite Çemberleri Başarısı
VİKO'nun Maliyet Avcıları Takımı, 13'üncü KalDer Kalite Çemberleri Paylaşım
Konferansında sunduğu projeyle maliyetlerde yüzde 11 oranında iyileşme ve 2,5 ton ambalaj
atığı tasarrufu elde etti. VİKO'nun üretim bölümü çalışanlarından oluşan ve maliyetleri
azaltmak amacıyla 2009 yılında kurulan Maliyet Avcıları Takımı, serigrafi prosesinde kalıp
değişim sürelerinin azaltılması ile ambalaj prosesinde malzeme tasarrufu sayesinde
maliyetlerde yüzde 11 oranında iyileşme sağladı. Bu sayede de 2,5 ton ambalaj atığı tasarrufu
elde edildi.
Gelecek nesillere yaşanacak bir dünya bırakma felsefesi ile hareket eden VİKO, Kalite
Çemberi Konferansı'nda sunduğu projeyle 26 adet ağacın kesilmesini önledi ve ambalaj
üretiminde yaptığı iyileştirmelerle de elektrik enerjisi tasarrufu sağladı.
Kaynak: http://www.viko.com.tr/viko/haber
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Uygulamalar

1. Kalder sayfasından kalite çemberleri ile ilgili ödül alan işletmeleri ve çalışmalarını
inceleyiniz..
2. Bir işletmede başarılı olmuş bir kalite çember çalışmasınının tüm aşamalarını
inceleyiniz.
3. Kalite çemberlerinde görev alacak ekip üyelerinin sahip olması gereken özellikler
nelerdir? Hangi eğitimleri tamamlamak zorundadırlar? Araştırınız.
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Bölüm Soruları
1. Kalite çemberleri en az 12 kişiden oluşmaktadır.
Doğru (…)

Yanlış (…)

2. Kalite çemberinin yapısı işletmeden işletmeye değişkenlik gösteremez.
Doğru (…)

Yanlış (…)

3. Çember üyelerinin farklı fonksiyonel alanlardan seçilmesi, çalışmaların başarısı için
önemlidir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

4. Aşağıdakilerden hangisi Japonya'nın kalite çemberleri için üç tarihi evreden
değildir?
(a) İstatistiksel Kalite Kontrol çalışma
(b) İstatistiksel Kalite Kontrol benimsenmesi
(c) Yönetimin onayı
(d) Kalite Çemberleri
5. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberlerinde yararlanılan kalite araçlarından
değildir?
(a) 5N1K
(b) Beyin fırtınası
(c) Analitik Hiyerarşi Prosesi
(d) Pareto analizi
(e) Balık Kılçığı Diyagramı

Cevaplar
1- Yanlış, 2-Yanlış, 3- Doğru, 4- c, 5-c
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9. İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL
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9.1. Giriş
Üçüncü haftaya ait ders notlarında gözetim(muayene), kalite kontrol, kalite güvence
ve toplam kalite yönetimi şeklinde olmak üzere toplam kalite yönetiminin tarihsel olarak 4
aşamada geliştiğini ifade etmiştik.
I. Dünya Savaşı döneminde seri imalata geçilmesi ile birlikte endüstriyel denetimin
gerekliliği iyice ön plana çıkmıştır. Böylece 1919 yılında İngiltere’de Teknik Muayene
Kurumu kurulmuş, daha sonra da kalitenin ekonomik olarak sağlanabilmesi için etkin bir
yöntem olan İstatistiksel Kalite Kontrol (İKK)kavramı gündeme gelmiştir. 1930’lu yıllarda
ilk defa kalite kontrol kitabı ve kalite kontrol standartları yayınlanmıştır (TSE, 1997).
İstatistiksel kalite kontrol çok kapsamlı bir konudur ve ayrı bir ders olarak ele
alınmaktadır. Bu bölümde İKK için genel bilgiler verilerek uygulamalarından bazı örnekler
sunulacaktır.

9.2. Kalite Kontrol
Şimşek (2010) kalite kontrolün aşağıda belirtilen 3 basamağı içeren basit bir süreç
olduğunu ifade etmiştir:
i.

Performansı değerlendir,

ii.

Performansı önceden belirlenmiş hedeflerle karşılaştır,

iii.

Farkı gidermek için yeni uygulamalar geliştir.

Kalitenin öncülerinden Ishikawa, kalite kontrol için şu tanımı vermiştir “kalite kontrol
yapmak; en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi her zaman memnun eden kaliteli bir ürünü
geliştirmek, tasarlamak, üretmek ve bakımını yapmak demektir.”

9.3. İstatistiksel Kalite Kontrol

“Modern kalite
kontrol istatistiksel
yöntemlerden
yararlanır ve
genellikle
istatistiksel kalite
kontrol olarak
adlandırılır”

Japon Endüstriyel Standartları (JIS) ise kalite kontrolün
tanımını “tüketicilerin gereksinimlerini karşılayan kaliteli
mal veya hizmetleri ekonomik olarak üreten bir üretim
yöntemleri sistemidir. Modern kalite kontrol istatistiksel
yöntemlerden yararlanır ve genellikle istatistiksel kalite
kontrol olarak adlandırılır.” şeklinde yapmıştır.

Japon Endüstriyel
Standartları
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İstatistiksel kalite kontrol, kalite kontrol ve istatistik metotlarının birleştirilmesiyle
oluşturulmuş bir yapıdır. İstatistik, sayılardan sonuçlar çıkarmak, örneklerden yararlanarak
ana kütle hakkında tahminlerde bulunmak şeklinde tanımlanırken kalite kontrol, bir ürün
veya hizmetin istenilen özelliklerde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla üretici
tarafından uygulanan işlemler dizisi olarak tanımlanmıştır (Bircan ve Selami, 2003).
İkinci hafta işlenen kalitenin öncüleri konusundan da hatırlanacağı gibi istatistiksel
kalite kontrolün öncüsü Walter Shewhart olarak ifade edilmişti. Shewhart, 1924 yılında
süreç kontrol şemalarını sunmuştur. Üretimin tüm aşamalarında istenilenden sapmaların
olduğunu, sapmaların nedenlerinin araştırılması için sürecin izlenerek kontrol edilmesi
gerekliliğini savunmuştur. İstatistiksel kalite kontrol alanında yazdığı ‘Economic Control of
Quality of Manufactured Product’ ve ‘Statistical Method from the Viewpoint of Quality
Control’ isminde iki önemli kitabı vardır. İstatistiksel düşünce olarak Shewhart’tan
etkilendiklerini belirttiğimiz Deming ve Juran 1950’lerin başında Japonya’da istatistiksel
kalite kontrolü uygulamaya başlamışlardır.
Japon Bilim adamları ve Mühendisleri Derneği (JUSE) 1949 yılında kurulmuş ve
kalite kontrol konusunda çalışmalarına başlamıştır. Bu yıllarda Japonya’da bulunan Dr.
Deming İstatistiksel Kalite Kontrol konusunda seminerler vermiştir. Bu çalışmalar ışığında
temelleri atılan istatistiksel kalite kontrol, birçok bilim adamının da çalışmalarıyla hızla
gelişmiştir. Deming’ in verdiği seminerlerden derlenen notlar “Deming’in İstatistiksel Kalite
Kontrolü Dersleri” olarak JUSE tarafından yayınlanmış ve Deming’in seminerlerinin
ardından 1954 yılında bir diğer kalite kontrol uzmanı Dr. Joseph M. JURAN, JUSE tarafından
seminerler vermek üzere Japonya’ya davet edilmiştir. Juran, kalitenin esas olarak yönetimin
sorumluluğu olduğu konusunda Japonları yönlendirmeye çalışmış ve gerçekleştirdiği
istatistiksel çalışmalara yönetsel bir kalite kontrol boyutu kazandırmıştır. Juran’ın 1951’de
yayınladığı “Kalite Kontrol El Kitabı” kalite kontrol hareketinin önemli kaynağı olarak kabul
edilmektedir (Garvin, 1988).
1956 yılında JUSE ve Japon Standartları Birliği tarafından Japonya’da kalite bilincinin
yaygınlaştırılması amacıyla 17 seminer radyodan yayınlanmaya başlamış ve günde 15 dakika
olmak üzere 1962 yılına kadar bu yayınlar sürdürülmüştür (Doğan, 2000).
Kalite kontrol sadece ölçülebilen değerler üzerinde değil, ölçülemeyen değerler
üzerinde de uygulanmaktadır. İstatistiksel kalite kontrol uygulamaları için çeşitli tablolar
hazırlanarak veri şekline göre uygun olan tablonun kullanılması sağlanmaktadır.
Shewhart istatistiksel kalite kontrol teknikleri kullanılarak organizasyonda başlıca şu
avantajların elde edilebileceğini belirtmiştir:


Ürün ortaya çıktıktan sonraki kalite maliyetlerinin azalması,



Ürünün alıcılar tarafından reddedilme oranının azalması,



Üretim miktarından maksimum fayda elde edilmesi,
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azalması.

Tüm ürünlerde yeknesak bir kaliteye ulaşılması,
Kalite ölçülme işinin dolaylı olarak yapıldığı durumlarda tolerans limitlerinin

Amacı üretilen mal ve hizmetlerin kalite yönünden kontrol altında olmasını sağlamak
olan istatistiksel kalite kontrolün sürecinin aşamaları şu şekildedir:
i.

Veri toplamak,

ii.

Analiz yapmak,

iii.

Yorumlamak,

iv.

Çözüm yollan geliştirmektir.

İstatistiksel Kalite
Kontrol

İstatistik

Rasgelelik içeren
olayların
modellenmesinde, bu
modellerin
sunulmasında ve bu
modellerden sonuç
çıkarılmasında gerekli
bilgi ve yöntemler

Kalite

Amaca uygunluk
derecesi
Standartlara uygunluk

Kontrol

Ölçme, Deney, Gözlem,
Test, Muayene

İstatistiksel kalite kontrol bileşenleri
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9.3.1. İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri
Daha önce toplam kalite yönetimi araçları olarak da listelediğimiz şu 7 araç literatürde
istatistiksel kalite kontrolün uygulanmasında kullanılan 7 araç olarak karşımıza çıkmaktadır:
viii.Histogramlar,
ix. Çetele diyagramları,
x. Balık kılçığı diyagramı (neden sonuç analizi),
xi. Pareto diyagramları,
xii. Hata yoğunluk diyagramları,
xiii.Dağılım diyagramları,
xiv. Kontrol çizelgeleri
Temel istatistiksel kalite kontrol yöntemlerinin kullanılma alanları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir (Kapıcı, A., 2005).
AMAÇ

KULLANILACAK TEKNİK

Sorunların öncelik sırasının belirlenmesi

Akış diyagramı Pareto diyagramı
Çetele diyagramı Beyin Fırtınası
Nominal grup tekniği

Sorunun ne olduğu, nerede-ne zaman
meydana geldiği ve etki alanının
belirlenmesi

Çetele diyagramı
Pareto diyagramı
Histogram

Sorunun olası bütün nedenlerinin
saptanması

Sorunun ana nedeninin saptanması

Etkin ve uygulanabilir çözümün
geliştirilmesi ve uygulama planının
hazırlanması

Çetele diyagramı Beyin fırtınası
Pareto diyagramı
Dağılım diyagramı
Neden-sonuç diyagramı
Çetele diyagramı Beyin fırtınası
Pareto diyagramı
Dağılım diyagramı
Nominal grup tekniği
Beyin fırtınası
Histogram
Yönetim değerlendirmesi
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Çözümün uygulamaya konması ve gerekli
prosedürlerle grafiklerin düzenlenmesi

Pareto diyagram
Kontrol grafikleri
Histogram

9.3.2. Standart Normal Dağılım Tablosu ve İstatistiksel Kalite
Kontrol
x~N(μ,σ2) şeklinde bir gösterim; x’in ortalaması μ ve varyansı σ2 olan normal dağılıma
sahip olduğunu belirtir. Standart normal eğri altındaki farklı aralıklar için alanlar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir (Chandra, 2001).

Sıklıkla kullanılan 11, 2 ve 3 için normal dağılım tablosu ve aralıkları aşağıdaki
şekilde gösterilmiştir.

%68,26
%95,44
%99,73

-3 -2

-1

µ

1

2

3

Farklı türlerdeki normal dağılım tabloları aşağıdaki iki şekilde gösterilmiştir:
=5

=5

1

 = Standart sapma

µ=30

µ=10
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=5

=2

Normal dağılım eğrisinin alanının ortalama değerinin % 50’si sağında, % 50’si
solundadır ve böylece eğrinin altındaki toplam alan bir birim kare olmaktadır.

%50

%50

µ
Ortalama µ = 0 ve standart sapma σ = 1 için geçerli olan normal dağılım standart
normal dağılım olarak ifade edilir ve z değişkeninin değeri normal dağılım tablosundan
okunarak elde edilir (Ek. 1: Normal Dağılım Tablosu)
Normal Dağılım Tablosu Okuma İçin Örnek:
22

32

29

33

44

56

42

36

31

27

48

33

51

39

28

41

34

41

52

23

24

30

40

25

55

37

36

28

35

40

Tabloda verilen 30 gözlem değeri için;
Ortalama µ = 1092/30=36,4;
Standart sapma ise σ = 9,39 olarak bulunur.
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Bu veri setinin dağılımının normal dağılıma uyup uymadığı için çeşitli testler
yapılabilmektedir. Burada verilerin normal dağılıma uyan bir yapı gösterdiğini varsayalım.
Olasılık hesaplamasında standart normal dağılım tablosundan faydalanarak hesaplama
yöntemleri için birer örnek ele alalım. Örneğin bu örnek verisi için bir gözlem değerinin
27’den küçük olma olasılığını hesaplayalım. Öncelikle standart tabloyu kullanabilmek için
x=27 değerimizi µ ve σ değerlerini kullanarak z cinsinden yazmamız gereklidir.

z

xx
; µ = 36,4; σ = 9,39


z

27  36,4
=-1,001 olarak hesaplanır. Ek.1’deki standart normal dağılım
9,39

?

) aşağıdaki

%34,13

tablosundan %34,13 değeri bulunur ve bu değer tabloda gösterildiği gibi (
şekilde gösterilen taralı alanı vermektedir.

-1

0

Oysa bizim hesaplamak istediğimiz olasılık değeri 27’den küçük olma olasılığıdır.
Sıfır değerinin solunda kalan alanın tamamının =0,5 olduğunu bildiğimize göre soru işareti ile
gösterdiğimiz alanı bulmak için (0,5-0,3413=0,1587) işlemi gerçekleştirilir. 27’den küçük bir
gözlem değeri elde etme olasılığımız %15,87’dir.
Bu örnekte anlatıldığı gibi bir değerden büyük olma olasılığı, verilen iki değer arasında
ölçüm değerinin olmasının olasılığı şeklinde hesaplamalar da yapılabilir.
Ödev çalışması olarak;
a)48’den büyük değerde ölçüm sonucu olması olasılığını,
b)44 ile 52 arasında olma olasılığını hesaplayınız.

9.3.3. Kontrol Diyagramları
IKK araçlarından en sık kullanılanlardan birisi olan kontrol şemalarının birkaç çeşidi
bulunmaktadır. Değişken yapısına göre sürekli değişken veya nitelik değişkenleri için
diyagramlar farklılık göstermektedir. Sürekli değişkenler için; gözlem değerleri kullanılıyorsa
x diyagramı, gözlem verilerinden yola çıkılarak hesaplanan aralık değerleri kullanılıyorsa R
diyagramı gibi. Nitelik değişkenleri için; p diyagramı gibi. Bu çeşitler üzerinde bu derste
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durulmadan kontrol şemalarının hazırlanmasında genel olarak izlenen yol üzerinde
durulacaktır.
İlk olarak şemaya yerleştirilecek gözlem verilerinin elde edilmesi gereklidir. Bunun
için örneklem boyutunun, gözlem sayısının belirlenmesi gibi hesaplamalar da İKK konusu
altında yer almaktadır.
Elde edilen gözlem verileri için ortalama değer hesaplanır. Alt ve üst kontrol limitleri
de İKK derslerinde detaylı olarak sunulan formüller ile hesaplandıktan sonra aşağıda
gösterildiği gibi yatay eksende zaman boyutu, düşey eksende ölçüm değerleri olacak şekilde
şema çizilir.
Ölçülen Değerler

Üst kontrol limiti (UKL)
Ortalama
Alt kontrol limiti (AKL)

Numuneler

Kontrol şemasının genel yapısı
Aşağıdaki örnek veri seti üzerinden gidersek; 20 kümeden oluşan veri seti, her kümede
5 gözlem bulunmaktadır (Chandra, 2001). Veri seti ve X , R , s diyagramları için değerler
aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanır. Örnek olarak X için kontrol diyagramı tablonun ardından
sunulmuştur.
Küme#
Göz.1

Göz.2

Göz.3

Göz.4

Göz.5

1

4,5

4,6

4,5

4,4

2

4,6

4,5

4,4

3

4,6

4,1

4

4,4

5

(i)

X

R

S

4,4

4,48

0,2

0,084

4,3

4,1

4,38

0,5

0,192

4,4

4,4

4,1

4,32

0,5

0,217

4,3

4,4

4,2

4,3

4,32

0,2

0,084

4,3

4,3

4,4

4,2

4,3

4,3

0,2

0,071

6

4,6

4,6

4,2

4,5

4,5

4,48

0,4

0,167

7

4,1

4,3

4,6

4,5

4,2

4,34

0,5

0,207

8

4,5

4,5

4,4

4,6

4,4

4,48

0,2

0,084

9

4,4

4,2

4,6

4,6

4,2

4,4

0,4

0,2
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10

4,2

4,2

4,2

4,5

4,2

4,26

0,3

0,134

11

4,3

4,2

4,3

4,4

4,2

4,28

0,2

0,084

12

4,4

4,4

4,4

4,4

4,1

4,34

0,3

0,134

13

4,3

4,2

4,4

4,6

4,6

4,42

0,4

0,179

14

4,2

4,4

4,4

4,1

4,4

4,3

0,3

0,141

15

4,2

4,3

4,1

4,5

4,6

4,34

0,5

0,207

16

4,6

4,4

4,3

4,5

4,1

4,38

0,5

0,192

17

4,6

4,6

4,6

4,2

4,5

4,5

0,4

0,173

18

4,4

4,6

4,3

4,1

4,3

4,34

0,5

0,182

19

4,3

4,6

4,2

4,2

4,1

4,28

0,5

0,192

20

4,2

4,5

4,1

4,4

4,4

4,32

0,4

0,164

4,363

0,4

0,15

Ortalama

x Kontrol Graf. Limitleri

R Kontrol Graf. Limitleri

UKL = x + A 2 R

UKL = D4 R

AKL = x - A 2 R

AKL = D3 R

X Kontrol Grafiği için hesaplamalar şu şekilde olacaktır.
ÜKL= 4,363 + 0,58*0,4 = 4,595
AKL= 4,363 - 0,58*0,4 = 4,131
4,595

4,131
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Kontrol diyagramları ile sürecin kontrolü sağlanmaktadır. Oluşturulan bazı kurallara
göre diyagramlar incelenerek kontrol dışına çıkıp çıkmadığı incelenmektedir. Bu durumlar
aşağıda listelenmiştir:
Ölçülen değerin üst ve alt kontrol limitlerinin dışına çıkması,
UKL

Ölçülen Değerler

UKL

Ölçülen Değerler

1.

Ortalama
AKL

Ortalama
AKL

Numuneler

Ölçülen ardışık 6 değerin sürekli artması veya azalması,
UKL
UKL

Ölçülen Değerler

Ölçülen Değerler

2.

Numuneler

Ortalama
AKL

Ortalama
AKL

Numuneler
Numuneler

3.

Ölçülen ardışık 8 değerin hepsinin ortalamanın altında veya üstünde yer

alması,

Ortalama
AKL

UKL

Ölçülen Değerler

Ölçülen Değerler

UKL

Ortalama
AKL

Numuneler

Numuneler

UKL

UKL

+2σ

+2σ

+1σ

+1σ

Ortalama
-1σ
-2σ

Ölçülen Değerler

Ölçülen Değerler

4.
Ölçülen ardışık 3 değerden 2’sinin ortalamanın altında veya üstündeki
bölgenin ±2σ dışında fakat kontrol limitleri altında yer alması,

AKL
Numuneler

Ortalama
-1σ
-2σ
AKL
Numuneler

UKL

UKL

+2σ

+2σ

+1σ

+1σ

Ortalama
-1σ
-2σ
AKL
Numuneler

Ölçülen Değerler

Ölçülen Değerler

5.
Ölçülen ardışık 5 değerden 4’ünün ortalamanın altında veya üstündeki
bölgenin dış ±2σ alanında yer alması

Ortalama
-1σ
-2σ
AKL
Numuneler
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6.
yer alması
7.

Ölçülen 15 değerin ortalamanın altında veya üstündeki bölgenin ±1σ alanında

Ölçülen 14 değerin sırayla bir azalıp bir artması.

Bu durumların sayısı arttırılabilir.
Ayrı bir ders olarak ele alınan istatistiksel kalite kontrol konusu altında, istatistiksel
süreç (proses) kontrolü, kabul örneklemesi (örnekleme planı), proses yeterliliği gibi konular
yer almaktadır. İstatistiksel süreç kontrolü sürecin sürekli kontrol edilmesini sağlamaktadır.
Bu bölüm altında İKK konusu genel olarak ele alınmıştır. İstatistikte dağılımlar önemli bir
konu olduğu için normal dağılım ile İKK ilişkisi örneklerle incelenmiştir. Kontrol
diyagramları süreç kontrolünün sağlanmasında sıklıkla kullanılan bir araçtır, veri yapısına
göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu bölümde basit olarak kontrol diyagramı örneği ve genel
kuralları incelenmiştir.
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EK 1. NORMAL DAĞILIM TABLOSU

z

xx
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n

A2

Ã2

d2

D3

D4

A3

c4

B3

B4

2

1,880

1,880

1,128

-

3,267

2,659

0,7979

-

3,267

3

1,023

1,187

1,693

-

2,574

1,954

0,8862

-

2,566

4

0,729

0,796

2,059

-

2,282

1,628

0,9213

-

2,266

5

0,577

0,691

2,326

-

2,114

1,427

0,9400

-

2,089

6

0,483

0,548

2,534

-

2,004

1,287

0,9515

0,030

1,970

7

0,419

0,508

2,704

0,076

1,924

1,182

0,9594

0,118

1,882

8

0,373

0,433

2,847

0,136

1,864

1,099

0,9650

0,185

1,815

9

0,337

0,412

2,970

0,184

1,816

1,032

0,9693

0,239

1,761

10

0,308

0,362

3,078

0,223

1,777

0,975

0,9727

0,284

1,716

11

0,285

3,173

0,256

1,744

0,927

0,9754

0,321

1,679

12

0,266

3,258

0,283

1,717

0,886

0,9776

0,354

1,646

13

0,248

3,336

0,307

1,693

0,850

0,9794

0,382

1,618

14

0,235

3,407

0,328

1,672

0,817

0,9810

0,406

1,594

15

0,223

3,742

0,347

1,653

0,789

0,9823

0,428

1,572

16

0,212

3,532

0,363

1.637

0,763

0,9835

0,448

1,552

17

0,203

3,588

0,378

1,622

0,739

0,9845

0,466

1,534

18

0,194

3,640

0,391

1,608

0,718

0,9854

0,482

1,518

19

0,187

3,689

0,403

1,597

0,696

0,9862

0,497

1,503

20

0,180

3,735

0,415

1,585

0,680

0,9869

0,510

1,490

21

0,173

3,778

0,425

1,575

0,663

0,9876

0,523

1,477

22

0,167

3,819

0,434

1,566

0,647

0,9882

0,534

1,466

23

0,162

3,858

0,443

1,557

0,633

0,9887

0,545

1,455

24

0,157

3,895

0,451

1,548

0,619

0,9892

0,555

1,445

25

0,153

3,931

0,459

1,541

0,606

0,9896

0,565

1,435

Katsayılar tablosu
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Uygulamalar
22

32

29

33

44

56

42

36

31

27

48

33

51

39

28

41

34

41

52

23

24

30

40

25

55

37

36

28

35

40

Yukarıda verilen veri setinde ortalama µ = 1092/30=36,4
Standart sapma ise σ = 9,39’dir.
a) 48’den büyük değerde ölçüm sonucu gelme olasılığını,
b) Bir değerin 44’den küçük olma ihtimalini,
c) Alınan bir örneğin 44 ile 52 arasında olma olasılığını hesaplayınız.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdaki tabloda bir üretim bandındaki farklı zamanlarda üretilen 30 örneğin
kırılım sonuçları verilmiştir. Kırılım test sonuçlarının normal dağıldığı bilinmektedir. Buna
göre bu 30 örneğe ait verilerin kırılım test ortalaması 30, standart sapması ise 1,26 olarak
bulunmuştur.
27

30

29

32

31

32

31

30

31

30

32

30

29

30

30

30

29

31

32

30

30

28

30

28

29

30

31

28

30

30

Bu üründe kırılım test sonuçlarının en az 28 en fazla ise 32 olması beklenmektedir.
Buna göre bu örnek verisi için bir gözlem değerinin 28’den küçük olma olasılığı nedir? (
z

xx



, virgülden sonra iki basamak kullanınız)

a)

%6

b)

% 14

c)

% 44

d)

% 56

e)

% 94

2.
……………………………………….ölçümlere uymayan proses veya son
ürünleri fark etme ve ayırma işlemidir.
a)

Kalite Maliyetleri

b)

Kalite Kontrol

c)

Kalite Güvence Sistemi

d)

Toplam Kalite Yönetimi

e)

Alt ve Üst Kontrol Limitlerinin Belirlenmesi
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3.
Bir örnek veri seti 30 kümeden oluşmakta ve her kümede 6 gözlem
bulunmaktadır. Veri setinde
x  23 ve R  1,2
olduğuna göre X kontrol grafiği alt kontrol limiti nedir?
a)

20,68

b)

21,80

c)

22,00

d)

22,25

e)

22,42

4.

Çetele diyagramı sadece sorunun ana nedeninin saptanmasında uygulanabilir.

Doğru (…)

Yanlış (…)

5.
Modern kalite kontrol istatistiksel yöntemlerden yararlanır ve genellikle
istatistiksel proses kontrol olarak adlandırılır.
Doğru (…)

Yanlış (…)

Cevaplar
1-a, 2-b, 3-e, 4-Yanlış, 5-Doğru
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10. SÜREÇ YÖNETİMİ
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10.1. Süreç Kavramı ve Süreç Özellikleri
ISO 9001: KYS’ne göre süreç; “Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve
etkileşimli faaliyetler takımı” dır. Dictionary Larousse da ise süreç; “Olguların veya olayların
belli bir taslağa uygun ve belli bir sonucu verecek biçimde düzenlenmesi, ard arda
sıralanması” şeklinde ifade edilmektedir. Bu tanımlardan hareketle süreç şu şekilde
tanımlanabilir; “Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak - bir değer oluşturmak üzere, bir grup
girdinin kullanılarak bunlardan çıktılar elde edilmesinin amaçlandığı,


Tanımlanabilen, sınırları korunabilen,



Tekrarlanabilen,



Ölçülebilen,



Bir sahibi ve sorumluları olan,


Organizasyonel
gerektirmeyen,

hiyerarşi

Süreç; müşteri ihtiyaçlarını
karşılamak - bir değer
oluşturmak üzere, bir grup
girdinin kullanılarak
bunlardan çıktılar elde
edilmesinin amaçlandığı,
tanımlanabilen,
tekrarlanabilen, ölçülebilen,
bir sorumlusu sahibi olan,
organizasyonel hiyerarşi
gerektirmeyen işlemler
dizisidir.

işlemler dizisidir. Sürecin özellikleri dikkate
alındığına sürecin tanımlanabilir olmasının yani sürecin
başlangıcının ve sonunun ifade edilebilmesi,
tanımlanabilmesi gerekmektedir. Süreç başlangıcı
bazen bir talep ile olabilirken (Satınalma sürecinde, bir
birim ya da çalışandan satınalma talebinin gelmesi),
bazen bu başlangıç bir faaliyet olabilir (giriş kalite
kontrol sürecinin ilgili mazlemenin giriş yapmasıyla
başlaması gibi). Sürecin diğer bir özelliği ise tekrarlanır olmasıdır. Bu nedenle yeni bir ürün
tasarımı bir süreç değil bir projedir. Bunun gibi ilk defa yapılan ve tekrarlanmayacak her
çalışma süreç değil proje olarak değerlendirilir (prototip bir ürün edle etmek bir proje iken
elde edilen prototipin sürekli üretilmesi, üretim sürecidir). Süreç farklı performas
göstergelerine göre ölçülebilmelidir. Bu performans göstergesi kimi zaman, üretilen miktar,
kimi zaman değerlendirilen müşteri şikâyeti kimi zaman ise girilen kayıt sayısı olabilir.
Sürecin diğer önemli bir özelliği ise sürecin sahibi ve sorumluları olmasıdır. Bunun
tanımlanmaması durumunda sürecin aksaması kaçınılmaz olacaktır. Son olarak süreçler
organizasyonel hiyerarşi gerektirmezler. Süreçlerde önemli olan gerçekleştirilen faaliyetler,
faaliyetlerin sorumluları ve birbirleriyle ilişkileridir.

10.2. Temel Süreç Unsurları
Temel süreç unsurlarını girdi, çıktı ve kaynaklar oluşturmaktadır. Bunları şu şekilde
kısaca açıklayabiliriz;

137


Girdi: Talepler ve şartları karşılamak üzere süreçte kullanılan, süreci harekete
geçiren ve dönüşüme/değişime uğrayan hammadde, yarı mamul, mamul, hizmet, bilgi, veri,
tanımlamalar v.b. özelliklerdir. Girdiler kuruluş içinden veya dışından temin edilir.

Çıktı: Sürecin bir sonucudur. Girdilerin talep, beklenti ve şartları karşılamak
üzere dönüşüme/değişime uğramış ürün, hizmet, vb. biçimidir. Çıktılar, kuruluşun içinden
veya dışından olan kullanıcılara sunulur.

Kaynak: Girdilerin çıktılara dönüşümü/değişimi için kullanılan ve herhangi
bir dönüşüme/değişime uğramayan insan, bilgi, makine, teçhizat, zaman, doküman, enerji vb.
unsurlardır.
Aşağıda Şekil 1.’de bir işletmedeki satınalma süreci dikkate alınarak temel süreç
unsurlarına örnekler verilmiştir.

Şekil 1:Temel Süreç Unsurları

10.3. Süreç Tipleri ve Süreç Hiyerarşisi
Süreçler çok farklı şekillerde incelenebilmektedir. Bununla birlikte en yaygın
sınıflandırmalardan biri süreçlerin işletmemeye kazanımları dikkate alarak yapılmaktadır.
Buna göre süreçleri Yönetim Süreçleri, Temel Süreçler (Operasyonel Süreçler) ve Destek
Süreçleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür.
Yönetim Süreçleri: Genel olarak temel süreçlerin başarısını artırmaya yönelik
yönetim süreçleridir. Yönetm süreçleri yönetme ve gözden geçirme/ kontrol ile stratejik
kararları almayı kapsar. Aşağıdakiler yönetim süreçlerine örnek olarak verilebilir.
•

Yönetim Gözden Geçirme ve İyileştirme

•

Finans Yönetimi
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•

Planlama

•

Raporları Değerlendirme

Temel Süreçler (Operasyonel Süreçler): Firmanın misyonuna uygun,
gerçekleştirmiş olduğu ürün ya da hizmete ait temel süreçlerdir. İşletmede ürüne ya da hizmete
direkt katma değer sağlayan faaliyetlerin incelenmesi ve gruplanmasıyla bu süreçler
tanımlanabilir. Örneğin bir yurt dışı eğitim firmasında öğrencilerin vize işlemleri dikkate
alınarak (vize başvuru formunun doldurulması, konsolosluğa gerekli ücretin yatırılması,
öğrenciye randevu alınması vb.) bir vize süreci tanımlanabilir. Bununla birlikte vize işlemleri
için gerekli iletişim vb. süreçler destek süreçleridir. Temel Süreçler her işletmede o işletmeye
özgün süreçlerdir. Örneğin bir ithalat-ihracat firmasında satınalma ve pazarlama temel
süreçler olabilirken başka bir firmada bunlar destek süreç olarak tanımlanabilmektedir.
Aşağıda temel süreçlere bazı örnekler verilmiştir.
•

Ürün/HizmetGerçekleştirme

•

Montaj Süreci, Boyama Süreci vb. (Bir üretim tesisinde)

•

Öğrenci Kayıt Süreci (Eğitim Kurumlarında)

Destek Süreçleri: Temel süreçlerin doğru şekilde ve zamanında gerçekleştirilebilmesi
için gerekli olan destek faaliyetlerinden oluşan süreçleridir. Aşağıdakiler destek süreçlerine
örnek olarak verilebilir.
•

İletişim-Haberleşme Süreci

•

Altyapı Süreci

Süreçler yapıları gereği içerisinde farklı alt süreçler barındırabilmektedir. Bu
kapsamda süreç hiyerarşisi Ana Süreç, Alt Süreçler ve Faaliyetlerden oluşmaktadır. Aşağıda
Şekil 2.’de Süreç Hiyerarşisi gösterimi verilmiştir.
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Şekil 2. Süreç Hiyerarşisi

10.4. Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimi; bir işletmenin süreçlerinin
sistematik bir şekilde tanımlanması, izlenmesini,
ölçülmesi, değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesi
esaslarına dayanan yönetim anlayışıdır. Süreç Yönetimi
kısaca, iş süreçlerinin yönetilmesi ve sürekli
iyileştirilmesidir. Süreç yönetimiyle yapılan faaliyetlerin
tanımlanması, sorumluların belirlenmesi sağlanır. Süreç
içerisindeki
tüm
faaliyetlerin
detaylı
şekilde
tanımlanmasıyla katma değer üretmeyen faaliyetlerin
belirlenmesi ve ortadan kaldırılması ya da azaltılması
sağlanmış olur. Süreç yönetimi anlayışının benimsenmesi
ve uygulanmasının işletmeye pek çok kazanımı mevcuttur.
Bunlardan bazılarına şunlar örnek verilebilir.

Süreç Yönetimi; bir
işletmenin süreçlerinin
sistematik bir şekilde
tanımlanması, izlenmesini,
ölçülmesi, değerlendirilmesini
ve sürekli iyileştirilmesi
esaslarına dayanan yönetim
anlayışıdır.

141


Kritik süreçlerde yapılacak iyileştirmeler ile kısa zamanda daha büyük
faydalar, kazançlar sağlanması

Süreçlerin
belirlenebilmesi,


izlenmesi,

ölçülmesi,

iyileştirme

için

mevcut

durumun

Sorumluların ve faaliyetlerin netleştirilmesi,


Müşteri ihtiyaçlarının, yasal şartların ve işletmenin ortaya koyduğu şartların
tam olarak eksiksiz yerine getirilmesi,


Katma değeri olmayan faaliyetlerin ayıklanması,



İletişim kolaylığı, Zaman ve diğer kaynakların daha etkin kullanılabilmesi,


Sürekli
gerçekleştirilebilmesi.

iyileştirmenin

sistematik

hale

getirilmesi,

düzenli

olarak

10.5. Süreç Yönetimi Aşamaları
Süreç Yönetimi sürekli tekrar eden bir döngüdür. Bu döngü Sürecin Planlanması,
Sürecin Hayata Geçirilmesi, Sürecin Ölçülmesi-Değerlendirilmesi ve Sürecin İyileştiirlmesi
olmak üzere dört ana aşamadan oluşmaktadır. Süreç Yönetimi aşamaları kısaca şu şekilde
açıklanabilir;


Sürecin Planlanması – Tanımlanması:

Süreci Kapsam ve Faaliyetlerinin Tanımlanması, Süreç Sorumlularının
Netleştirilmesi, Süreç Kaynaklarının Tanımlanması, Sürecin Doküman Haline Getirilmesi,
Süreç Performans Kriterlerinin Netleştirilmesi


Sürecin Hayata Geçirilmesi:

Sürecin Yapılan Tanımlamalara Göre Çalıştırılması ve İzlenmesi


Sürecin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Süreç Performans
Değerlendirilmesi


Kriterlerine

ve

Tanımlanan

Sıklıklara

Göre

Sürecin

Sürecin İyileştirilmesi

Sürecin Değerlendirme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi
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Süreç Yönetimi aşamaları dikkate
alındığında
PUKÖ
döngüsünü
anımsatmaktadır. Hatırlanacağı üzere PUKÖ
döngüsü Planlama-Uygulama-Kontrol Etme
Ölçme-Önlem Alma İyileştirme olmak üzere
süreklilik arzeden bir yapıdadır ve işletmedeki
faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesine hedefler.
Aynı şekilde süreç yönetimi aşamalarında da
benzer bir yapı söz konusudur. Buna göre süreç
yönetiminde süreçlerin sistematik bir şekilde
iyileştirilmesi
için
benzer
adımlar
gerçekleştirilmelidir (Bakınız Şekil 3. Süreç
Aşamaları).

10.5.1. Sürecin Planlanması –
Tanımlanması
Süreç Yönetiminde öncelikle işletmedeki süreçlerin tanımlanması ve sınıflandırılması
gerekmektedir. Bu kapsamda yönetim süreçleri, temel süreçler ve destek süreçlerinin neler
olduğu saptanmalıdır. Daha sonrasında süreçleri oluşturan alt süreçler ve faaliyetler tam
olarak tanımlanmalıdır.

10.5.1.1. Faaliyetlerin Tanımlanması
Süreç faaliyetlerinin tanımlanması kapsamında sürecin içinde yer alan tüm
faaliyetlerin neler olduğu, bu faaliyetlerin nasıl yapılması gerektiği, faaliyetlerde kayıt
tutuluyorsa bu kayıdın nereye girildiği gibi sorular cevaplanmalıdır. Bunun için şu sorulardan
yararlanılabilir.
•

Süreç hangi noktada başlayıp hangi noktada bitiyor?

•

Süreçte sırasıyla hangi faaliyetler var?

•
Faaliyetlerde kayıt olması durumunda kayıtlar nasıl tutuluyor? Hangi yazılımın
hangi ekranında veri giriliyor?
•

Kayıt nerede saklanıyor?

•

Faaliyetlerin standart süresi varsa nedir?

•
Faaliyetlerde kullanılan özel bir kaynak ya da doküman (prosedür, talimat,
yönetmelik, vb.) var mı?
Faaliyetlerin tanımlanmasında ilişki haritaları, çapraz fonksiyonlu süreç haritaları ve
sıklıkla kullanılan süreç akış şemalarından (iş akış şemaları, faaliyet akış şeması vb. isimler
de kullanılabilmektedir) yararlanılabilmektedir. Şekil 4.’te süreç tanımlamalarında kullanılan
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bazı şema ve diyagramlara ait kesit görünümleri sunulmuştur. Bu şemalardan en yaygın
kullanıma sahip olan Süreç Akış Şemaları, bir süreç içinde yer alan işlerin ve bu işler
arasındaki mantıksal öncelik ilişkilerinin (öncelik, sonralık, paralellik vb) belli semboller
kullanılarak şekilsel olarak gösterimidir.

Şekil 4. Süreç Tanımlamalarında Kullanılan Şema ve Diyagramlar
Yukarıda verilen harita ve şemalardan en yaygın kullanıma sahip akış şemalarında
süreç tanımlamalarında çok farklı semboller kullanılabilmektedir. Aşağıdaki Şekil 5.’te akış
şemalarında en fazla yararlanılan şemalar gösterilirken, Şekil 6.’da bir süreç akış şeması
örneği verilmiştir.

Şekil 5. Süreç Akış Şemalarında Kullanılan Bazı Semboller
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Satınalma Şefi
Satınalma Taleplerinin
UBS Üzerinden
Dağıtılması

H

Satınalma Sorumlusu
Talep 2000 YTL nin üstünde
mi?

E

Satınalma Sorumlusu
Talebi yapan birimin
gönderdiği evrakların
incelenmesi

Satınalma Sorumlusu
Direkt Alım Gerçekleştir.

Bütçe Onayı, Gerekçe
Yazısı, Yaklaşık Maliyet
Teknik Şartname, Proje
Vb. ...

Satınalma Sorumlusu
Evraklarda eksik var mı?

Satınalma Sorumlusu
Talebi yapan birime
eksiklerini e mail at.

E
H

Satınalma Sorumlusu
Doğrudan Temin Onay
Belgesi ile Dosyanın
Hazırlanması

Satınalma Sorumlusu
Dosya Kapatılır ve İlgili Birim
Bilgilendirilir.

Satınalma Sorumlusu
Dosya hazırlanarak ön
komisyonun onayına
sunulur.

Komisyon
Satınalma Onayı Verilsin mi?

H

E

1

Şekil 6. Akış Şeması Örneği (Satınalma sürecinin bir bölümü)
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10.5.1.2 Sorumluların Tanımlanması
Süreç faaliyetlerinin tanımlanmasında süreç sorumlusunun ayrıca süreçteki
faaliyetlere ait sorumluların da tanımlanması gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara
benzer sorular sorularak tanımlamalar yapılmalıdır.
•

Faaliyetlerin asıl sorumluları kim?

•

Asıl sorumlulara vekalet eden kim?

•

Sorumluluk kapsamı ve yetki derecesi ne?

Daha önceden ifade edildiği gibi her sürecin bir sahibi olmalıdır. Bunun dışında
sürecin sorumlusu/sorumluları ve süreç ekibi de tanımlanmalıdır. Süreç sahibi, sorumlusu ve
süreç ekibi kısaca şu şekilde açıklanabilir;
•
Süreç Sahibi: Bütün sürecin tamamındaki işlere hakim, süreç sorumlularını ve
ekibini tanıyan, sürecin tamamından sorumlu olan, süreç hedeflerinde yetkili ve sorumlu olan
kişidir.
•
Süreç Sorumlusu: Sürecin belirli kısımlarını yürüten ve süreç sahibini
çalışmalar ile ilgili bilgilendiren kişilerdir.
•
Süreç Ekibi: Süreç sorumlusunun liderliğinde ilgili süreçte çalışan ve süreç
faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerden oluşmaktadır.

10.5.1.3 Süreç Performans Kriterlerinin Tanımlanması
Süreçlerin tanımlanması aşamasındaki en önemli çalışmalardan biri sürecin nasıl
değerlendirileceğinin tespit edilmesidir. Ölçmezseniz bilemezsiniz ve süreci
iyileştiremezsiniz. Bu nedenle süreç performans kriterleri mutlaka tanımlanmalıdır.
Süreçlerin planlandığı şekilde yürütülebilmesini sağlamak ve izlemek, süreç performansını
görmek ve dolayısıyla iyileştirme gereken noktaları belirlemek, sürece yönelik doğru bilgileri
alabilmek amacıyla kontrol kriterleri ve uygulanacak metotlar belirlenmelidir. Süreç
performans kriterleri çok farklı olabilse de hepsinin ölçülebilir olması gerekmektedir. Bir
süreçte ölçülebilecek performans kriterleri şunlar olabilir;
•

İşlem Süresi, İşlem Zamanı,

•

Müşteri Memnuniyet Oranı,

•

Ortalama Kuyruk Uzunluğu,

•

Maliyet, Kar,

•

Tahsilat/Tahakkuk Oranı,
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•

Arıza Oranları,

•

Satınalma Süresi,

•

Müşteri Şikâyet Oranı, Çalışan Memnuniyet Oranı

•

Geliştirilen Yeni Proje Sayısı

10.5.2. Sürecin Hayata Geçirilmesi – Uygulanması
Süreçler tam olarak tanımlandıktan sonra yapılan tanımlamaya uygun şekilde
uygulamaya geçilir. Bu kapsamda dikkat edilecek konu tanımlamalar ile uygulamaların
örtüşmesidir. Süreçlerin hayata geçirilmesinde tanımlamalara uygun şekilde yapılan
uygulamalarda problemler ile karşılaşılması durumunda, ilgili faaliyetin nasıl yapılması
gerektiği sorgulanır ve alınan karara göre tanımlamalar gözden geçirilerek revize edilir.

10.5.3. Sürecin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Süreçler tanımlanan sıklıklarda ölçülmelidir. Süreç kapsamında nelerin nasıl ve ne
sıklıkta ölçüleceği, ölçüm değerlerinin hangi performans kriterini bulmada kullanılacağı süreç
tanımlamalarında yer almalıdır. Ölçümler mutlaka tanımlamalarda ifade edilen metotlar
kullanılarak, belirlenen sıklıklarda gerçekleştirilmeli ve ölçüm sonuçları (kayıtlar) süreç
tanımlamasında yer alan ilgili alana yapılmalıdır. Sürecin ölçülmesi ve değerlendirilmesi bazı
durumlarda oldukça zaman alıcı olabilmekte yüksek maliyetler oluşabilmektedir. Burada
önemli olan eldeki kaynaklar dikkate alınarak doğru metotlarla ve optimum sıklıkta (çok fazla
maliyete sebebiyet vermeden) ölçümlerin yapılmasıdır. Ölçme ve değerlendirme işlemi
sürecin kontrol altında olup olmadığını ortaya koyar. Beklenen kontrol limitleri içinde
olmayan ölçüm sonuçlarına göre gerekli tedbirlrin alınmasına imkan sağlanmış olur. Ayrıca
ölçümler ile hedeflere ne derece yaklaşıldığı ve yapılan değişiklik ve iyileştirmelerin
etkinlikleri de test edilmiş olur.

10.5.4. Sürecin İyileştirmesi
Bir sürecin iyileştirilmesi ihtiyacı farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Bu
sebepler şunlar olabilir;
•
Tanımlamalar Yönüyle Süreç İyileştirme (Tanımlamaların gerçekleşenden
farklı olması durumu)
•
Hedefler Yönüyle Süreç İyileştirmesi (hedefler belirlenerek bu hedeflere
ulaşılabilme adına yapılan iyileştirme)
•
Verim ve Kullanım Oranları Yönünden Süreç İyileştirme (verimliliği ve
kaynak kullanımını artırmaya yönelik iyileştirmeler)
•

Ürün-Hizmet Kalitesini Dikkate Alan Süreç İyileştirme
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•

Müşteri Memnuniyeti İçin Süreç İyileştirme

•

Dış Etkiler İçin Süreç İyileştirme

Süreç iyileştirme çalışmalarında çok farklı metodolojilerden yararlanılabilmektedir.
Bununla birlikte süreç iyileştirmede genel adımlar şunlardır.
•

İyileştirme İhtiyaçlarının Belirlenmesi

•

Mevcut Durum Analizi

•

İyileştirme Çözümü-Yöntemi-Projesinin Belirlenmesi

•

İyileştirilmiş Sürecin Uygulanması

•

İyileştirme Çalışmasının Değerlendirilmesi

İyileştirme ihtiyaçlarının belilenmesi ve mevcut durumun analizinde farklı yöntem ve
tekniklerden yararlanılabilmektedir. Bu kapsamda analiz aşamasının farklı kısımlarında
aşağıdaki tekniklerden faydalanılabilir.
•

Pareto Diyagramları

•

FMEA

•

Balık Kılçığı

•

Neden Sonuç Diyagramları

•

Histogramlar

•

Kontrol Tabloları

•

Dağılma Diyagramları

•

Grafikler

•

Kontrol Çizelgeleri

•

Darboğaz Yönetimi

İyileştirme konusu netleştirildikten sonra ve ilgili konuda mevcut durum ortaya
konulduktan sonra çözüm yöntemi geliştirilir. Bu kapsamda süreç sahibi, süreç sorumlusu ile
süreç ekibi toplantılar gerçekleştirir. Konuyla ilgili farklı birim ve firma yetkililerinden
yardım alınabilir. Çözüm geliştirme sürecinde beyin fırtınası, fayda analizi gibi yöntemler
kullanılabilir. Planlanan iyileştirmeler süreç üzerinde uygulanır. İyileştirme sürecinde çoğu
zaman iyileştirme yöntemi-projesi ile uygulama eş zamanlı gerçekleştirilir. Uygulamada
karşılaşılan problemler nedeni ile iyileştirme projesi revize edilebilir. İyileştirme çalışmasının
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en sonunda yapılan faaliyetler değerlendirilir. Bu kapsamda iyileştirmenin söz konusu olduğu
performans kriterleri analiz edilir. Ortaya koyulan maliyet, zaman ve emek neticesinde elde
edilen kazanç-fayda karşılaştırılır.
Süreç iyileştirme çalışmalarında kaynak israfının önğne geçmek için doğru alanda
iyileştirme yapılmalıdır. Bir süreçte iyileştirme yapılacal en doğru nokta darboğaza neden
olan alanlardır. Bir zincirin gücünü en zayıf halka belirler. Zinciri güçlendirmek için en zayıf
halka güçlendirilmelidir. Süreç Yönetiminde de sisteme darboğazlara odaklanılarak sisteme
gerçek fayda katan iyileştirme faaliyetlerine odaklanılmalıdır.
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Uygulamalar

1. Çalıştığınız/İnceleme yaptığınız işletmede bir sürecin performans göstergelerini
çıkartınız.
2. Çalıştığınız/İnceleme yaptığınız işletmede bir sürecin akış şemasını çiziniz.
3. Darboğaz yönetimi kapsamında,bir süreçte darboğaz olan bir faaliyet nasıl anlaşılır?
Araştırınız. Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1. Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımına
süreç denilmektedir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

2. Süreç iyileştirmede kritik süreçler en son incelenmelidir. Öncelikle küçük
iyileştirmelerin yapılabileceği süreçler ele alınmalıdır.
Doğru (…)

Yanlış (…)

3. Süreçlerin performans göstergeleri iyileştirme aşamasında tanımlanır.
Doğru (…)

Yanlış (…)

4. Aşağıdakilerden hangisi süreç özelliklerinden değildir?
(a) Tekrarlanması
(b) Ölçülebilmesi
(c) Sürekli iyileştirilmesi
(d) Sınırlarının olması
5. Aşağıdakilerden hangisi sürecin iyileştirme adımlarından biri değildir?
(a) İyileştirme İhtiyaçlarının Belirlenmesi
(b) Mevcut Durum Analizi
(c) İyileştirilmiş Sürecin Uygulanması
(d) İyileştirme İçin Tedarikçilerle Çalışılması

Cevaplar
1- Doğru, 2-Yanlış, 3- Yanlış, 4- c, 5-d
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11. TOYOTA ÜRETİM SİSTEMİ
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11.1. Giriş
Toyota Üretim Sistemi, Toyota tarafından geliştirilmiş farklı teknikler ve yöntemlerle
donatılmış bir yönetim anlayışıdır.
1948 ve 1975 yıllarında Taiichhi Ohno, Shigeo Shingo ve Eiji Toyoda tarafından
geliştirilen sistem Yalın Üretim anlayışının temellerini oluşturmaktadır. Yalın Üretim kavramı
bir sonraki haftanın konusunu oluşturmaktadır ve bu haftanın konusu olarak sadece Toyota
Üretim Sistemi ele alınmıştır.
Toyoda ailesinin, iplik ve dokuma fabrikasından başlayan
Toyota Motor Şirketi’ne uzanan serüveni tarihsel olarak
incelenmiştir. Toyota Üretim Sistemi’nin temel kavramları ve
özellikleri üzerinde durulmuştur.

“Toyota Üretim
Sistemi, Yalın
Üretim anlayışının
temellerini
oluşturmaktadır”

11.2. Toyota Üretim Sisteminin Doğuşu
11.2.1. Toyota Üretim Sistemi Kökeni
“Nesiller boyunca ince ayarlı bir üretim sistemi”
Toyota Üretim Sisteminin kökeni için toyota-global web sitesi incelendiğinde 4 isim
ön planda sunulmuştur. Bunlar aşağıda listelenmiştir:
a) Sakichi Toyoda (1867-1930)


1918 yılında Toyoda iplik ve dokuma fabrikasını kurmuştur.


Toyoda Elektrikli Dokuma Tezgahı otomatik durdurma donanımına sahip (1896
yılında geliştirilmiştir)

Dünyanın ilk kesintisiz mekik-değişim hareketli otomatik tezgahı olan Tip-G
Toyoda Otomatik Dokuma Tezgahı (1924 yılında geliştirilmiştir). Bu icat Japon tekstil
endüstrisinde bir devrim niteliği taşımaktadır.
b) Kiichiro Toyoda (1894-1952)
300 adet aylık üretim kapasitesine sahip bir tekstil fabrikasının (1927 yılında
tamamlanan) montaj hattında bir zincirli konveyör kullanarak akış üretim yöntemi
geliştirmiştir. Gelişen otomotiv endüstrisinden derinden etkilenen Kiichiro Toyoda bu
tecrübesi ışığı altında, 1938 yılında tamamlanan Toyota Motor Ltd. Şirketi’nin Koromo
fabrikasının (bugünkü Honsha Fabrikası) gövde üretim hattına bu yöntemi uygulamıştır.

Tip-G otomatik dokuma tezgahı montaj hattı
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1936 yılında duyurulan Toyota Standart Sedan Model AA
c) Eiji Toyoda (1913-)
Jidoka ile tam zamanında üretim yönteminin kapsamlı bir uygulamasını sağlayarak,
Eiji Toyoda değer katarak işçi verimliliğini arttırmıştır. Eiji, Avrupa ile ABD şirketleri ile kafa
kafaya rekabette Toyota etkin olmasını sağlayan Toyota Üretim Sistemi’ni gerçekleştirmiştir.
d) Taiichi Ohno (1912-1990)
Eiji Toyoda’nın güçlü desteği ile, Taiichi Ohno Toyota Üretim Sistemi’nin
kurulmasına yardımcı olmuştur. Tam zamanında üretim yöntemi için temel çerçeve
oluşturmak gibi, Toyota ruhu temellerini inşa etmiştir.
1940’lı yıllarda Toyota Motor Company yalnızca bir yıllık bir geçmişe sahip küçük
bir işletmeydi. Büyük Amerikan şirketlerinin üretim ve satış miktarları Toyota için hayal
görünmekteydi. Amerikan pazarına göre çok daha küçük olan japon pazarında rekabet daha
sert ve müşteriler daha nazlıydı. Toyota, büyük envanterlere gerek duymayacak bir üretim
sisteminin arayışındaydı. 1950′de Ford tek bir fabrikasında günde 7000 otomobil üretirken
Toyota yılda yalnızca 2685 otomobil yapıyordu.
Toyota yüksek miktarlarda üretimin oldukça fazla israfa neden olduğunu görmüştü.
Az israfla üretim yapmak, farklı tipte ürün gerçekleştirebilmek ve verimliliğin yüksek olması
büyük miktarda üretim yapan devasa tezgâhların olduğu sistemlerle mümkün değildi. Bu
nedenle batı’da 1900’lerin başlarından beri hâkim olan kitle üretimi yaklaşımını bertaraf eden
yeni bir anlayış ortaya çıkıyordu. Peki, bu anlayış nasıl başarılı olmuştur?

11.2.2. Toyota Üretim Sisteminin Başarıyı Yakalaması
Toyota Üretim Sistemi bugün herkes tarafından başarısı tasdik edilmiş bir sistem olsa
da 1900 lü yılların ortalarında bu sistemi kimse bilmiyordu. 1974’deki petrol kriziyle birlikte
Toyota’nın yıldızı da parlamaya başladı. Tüm dünya, Toyota’ nın çok kısa bir sürede nasıl bu
kadar başarılı olduğunu sorgulamaya başladı.
Toyota, Amerika’daki en büyük rakiplerinden neredeyse on kat daha az işçi
çalıştırıyordu. Bununla birlikte 1980’li yıllarda ürettiği 3,5 milyon otomobili sattı ve dünya
otomobil üreticileri arasında ikinci sırayı kaptı. Bu sene Japon otomobil endüstrisi ilk olarak
Amerikan otomobil endüstrisini geride bırakmıştı (11 milyona karşı 8 milyon) Japonların
başarısında en büyük pay sahibi ise Toyota idi.
Bu başarının yakalanması tesadüf değildi. Aşağıda gerçekleştirilenler Toyota’nın
başardıklarının sadece bir kaçıdır.
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Toyota mamul ve yarımamul stoklarını asgari seviyede tutmasını başardı.
Rakiplerinden 3-4 kat az stokla üretim yapabilmekteydi.


Hurda oranları, yeniden işleme oranları rakip firmalardan çok daha azdı.



Başlangıçta saatler bulan kalıp değiştirme sürelerini 15 dakikaya indirdi.


Bir işçisinin üretkenliğini: 1950’de yılda 2 otomobilden 1960’da 14,8’e;
1970’de 19,4’e ve 1982 yılında ise 56 otomobile çıkartmayı başardı.
Yönetim felsefesi olarak farklılıklar taşıyan General Motors (seri üretime dayanan) ile
Toyota (Toyota üretim sistemine dayanan) için 2007 yılının ilk üç ayına ait satış miktarları
karşılaştırıldığında, Toyota 2.348 milyon araç satışı gerçekleştirmişken General Motors 2.2
milyon araç satmıştır. Aradaki fark oldukça yüksektir.
2008 ile 2012 yılları arasındaki General Motors ile Toyota’nın satış miktarlarının
kıyaslaması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Grafikte de görüldüğü gibi depremden sonraki
geçici zirve kaybı aynı sene son bulmuş ve Toyota liderliğini geri almıştır. (Toyota satış
miktarları Daihatsu Motor ve Hino Motor satışlarını içermektedir).
Global satış
miktarı
(milyon araç)

Şekil 1: Toyota ve General Motors (GM) satış miktarları (Kaynak: online.wsj.com)

11.3. Toyota Üretim Sistemi
11.3.1. Toyota Üretim Sisteminin Temeli
Toyota Global web sayfasında, Toyota Üretim Sistemi “en etkin yöntemleri takiben
üretiminin tüm yönleriyle “tüm israfların tamamen ortadan kaldırılması” felsefesi ile dolu
olduğu bir üretim sistemi” olarak tanımlanmıştır. Toyota Motor Company araç üretim sistemi
“bir şeyler yapma” yoludur. Bu üretim kontrol sistemi uzun yılların sürekli gelişmelerine
dayanarak kurulmuştur. Sistem “mümkün olan en kısa sürede araçların teslimatının
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gerçekleştirilmesi için, müşteriler tarafından sipariş edilen araçların en kısa sürede ve en etkili
yol ile yapılması” amacını benimsemiştir.
Bir başka kaynakta ise Toyota Üretim Sisteminde israfların ortadan kaldırılmasıyla
en iyi kalitedeki ürünün, en düşük maliyetle, en kısa terminle üretilmesi amaçlandığı ifade
edilmiştir.
Toyota Türkiye web sayfasında ise, Toyota firmasının kendine özgü kalite kontrol
süreçleri barındıran otomotiv üretim anlayışının sektörde çığır açtığı belirtilmiştir. Toyota ile
gündeme gelen "Tam zamanında" tedarik zinciri konsepti, yalnızca otomobil üreticileri için
değil, imalat sektörü için dünya çapında bir model haline gelmiştir.
Toyota Üretim Sistemi, son ürünün sistemden "çekilmesine"
dayanan bir üretim vizyonu olup, bu da, montaj hattında doğru
parçaların doğru yere, doğru miktarda ve hiçbir fazlalık olmadan
ulaşması anlamına gelmektedir. Ara mamul ve nihai ürün stoğunu
minimumdüzeyde tutmak için Toyota Üretim Sistemi’nde üretim
kapasiteye göre değil talebe göre ayarlanmaktadır.

“Toyota Üretim
Sistemi, ‘tüm
israfların tamamen
ortadan
kaldırılması’
felsefesi ile dolu bir
üretim sistemidir”

Toyota Üretim Sisteminin “Tam Zamanında Üretim” ve “Otonomasyon” olmak üzere
iki temel direği üzerinde kurulduğu bilinmektedir. Tam zamanında üretim ve otonomasyon
anlayışını tesis etmek adına da farklı tekniklerden yararlanılabilmektedir. Bu kavramlardan
“otonomasyon” ifadesinin orjinali “Jidoka” kelimesidir. Bu iki temel direk Toyota Evi adı
verilen aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

Şekil 1: Toyota Üretim Sistemi evi (Kaynak www.1tech.eu/clients/casestudy)
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Toyota Üretim Sistemi inşa edildiği iki temel konseptten ilki olan “Jidoka” (“insan
dokunuşu ile otomasyon” şeklinde çevrilebilir) bir problem meydana geldiğinde derhal tüm
donanımların durdurulmasıyla kusurlu ürün imalatını engellemektir. Jidoka tekniğinin temel
ilkesi; her hangi bir işlemdeki hatayı üzerinden süre geçtikten sonra saptamak yerine, hatayı
oluştuğu anda ve kaynağında saptayıp önleyerek, hiçbir hatalı parçanın bir sonraki işleme
geçmemesini ve hiçbir ürünün hatalı üretilmemesini sağlamaktır. Jidoka yalın üretim
sisteminde kalite kontrolü, kalite güvencesi ve kalite ile ilgili tüm faaliyetlerinin temelini
oluşturan kavramdır. İkinci temel “Tam Zamanında” konsepti ise, her sürecin sadece bir
sonraki süreçte gerekli olanı, sürekli bir akış içinde üretmesidir. Tam zamanında üretim
müşterinin tam olarak ne istediğine, ne zaman istediğine ve ne miktarda ürün istediğine
odaklanarak, bunu en az kaynakla, asgari işgücüyle, minimum malzemeyle ve tezgahla
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Jidoka ve Tam Zamanında felsefelerini temel alarak, Toyota Üretim Sistemi, tek
seferde kusursuz kalitede, müşteri ihtiyaçlarını tamamen karşılayan yapıdaki araçları etkili ve
hızlı bir şekilde üretmektedir.

11.3.2. Toyota Üretim Sisteminde İsraf Kavramı
Hiçbir değer katmadan kaynakları tüketen faaliyetlere israf (kayıp) denilmektedir.
Yalın felsefenin esas amacı tüm operasyonlardaki tüm israf kaynaklarını belirlemek, analiz
etmek ve ortadan kaldırmaktır.
Organizasyondaki herkesin israfın belirlenmesi ve yok edilmesi ile alakası
bulunmaktadır ve israftan arınmak iş gücü/ beyin gücünü açığa çıkarmaktadır. İsrafın ortadan
kaldırılması sürekli iyileştirmenin temelini oluşturmaktadır.
Bir işletmedeki tüm operasyonlar 3 elemandan oluşmaktadır, bunlar israf, önemsiz iş
ve gerçek iş şeklindedir. Değer katmayan ve gereksiz olan iş israf olarak nitelendirilmektedir.
Önemsiz iş, değer katmayan fakat değer katan işi desteklemek için gerekli olan iştir. Ürüne
veya hizmete değer katan operasyonlar veya adımlar ise gerçek işlerdir.
Katma değer; ham maddeyi müşteri için değere çeviren faaliyetlerdir. Katma değer
süreçler ve operasyonlar doğrudan doğruya ürünü sağlamaya hizmet etmektedir.
Değer Katan İşlemler; ürünün değerini artırıcı fonksiyon, şekil veya estetik veren ve
müşterinin ücretini ödemeye hazır olduğu işlemlerdir. Bunlar boyama, montaj, dokuma gibi
işlemlerdir. (Değer katan: Çalışılan malzemede fiziksel değişim katan işlemler (tekrar işleme
ve tamir hariç) imalat, karıştırma, pişim, ekstrüzyon gibi).
Değer katmayan işlemler; müşteri ihtiyaç ve beklentisi ile doğrudan ilgisi olmayan
fakat zaman, kaynak ve yer harcanmasına sebep olan işler . Bekleme, taşıma, stok yapma,
sıralama, sayma gibi işlemlerdir. (Değer katmayan: Zaman , malzeme ve alanı kullanan ancak
fiziksel değişim sağlamayan işlemler. İzleme, sayma, stoklama, taşıma, kontrol gibi).
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Değer katmayan fakat zorunlu işlemler; prosesin tamamlanmasına destek olan
ancak ürünü değiştirmeyen ve prosese gereksiz maliyet ekleyen işlemlerdir.
Şekil 2’de Toyota evinde ifade edilen Muda-Mura-Muri kavramlarının burada
açıklanması uygun görülmüştür. Muda’nın kelime karşılığı israf olup, kapasitenin yüklemeyi
aşmasıdır. Mura ise tutarsızlık veya değişkenlik anlamına gelip, bazen kapasitenin yüklemeyi
aşması, bazen de yüklemenin kapasiteyi aşmasıdır. Mantıksızlık anlamına gelen Muri ise
yüklemenin kapasiteyi aşmasıdır.

11.3.3. Heijunka (Hat Dengeleme)
Şekil 2’de gösterilen Toyota evinde yer alan “Heijunka” hat dengeleme anlamına
gelmektedir. Hat dengeleme konusu basit bir örnek üzerinde anlatılacaktır.
Örnek: Günde 8 saatlik çalışılan bir firmanın atölyesinde 50 tane ürünün üretilmesi
hedeflenmiştir. Aşağıda gösterilen ürünün gördüğü işlemler hakkında bilgileri kullanarak hattı
50 üretim için dengelenmesi gerçekleştirilir.
İşlemler

ti(işlem süresi-dk)

Önceki işlem

A

8

-

B

9

A

C

5

B

D

9

A

E

2

D, C

Bir ürünün üretilmesi için gerekli toplam süre 8+9+3+2+9=31 dakikadır. Tablodaki
bilgiler doğrultusunda aşağıdaki öncelik diyagramı çizilir.
8

9

5

A

B

C

2
E

9
D
Takt zamanı (tempo); [üretim yapılabilir net süre / müşteri talebi] formülü ile
hesaplanır. Takt zamanı bir birim ürünün üretilmesi için söz konusu olan zamandır.
Örneğimizde talep günlük 50 adettir ve günde 480 dk çalışılmaktadır. Buna göre ;
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Takt zamanı = (480 dk/gün)/(50 adet/gün) = 9,6 dk/adet
Gerekli olan minimum iş istasyonu sayısı ürünün toplam işlem süresinin (31 dk) takt
zamanına oranı ile bulunur.
Min iş istasyonu sayısı = Nmin = 31 dk / (9,6 dk/adet) = 3,23 bulunur ve en az 4 iş
istasyonuna ihtiyaç olduğu görülür.
4 iş istasyonu ile 9,6 dk’da üretimin gerçekleşme durumu incelenir.
8

9

5

A

B

C

2
E

9
D

9,6 dk’yı aşmayacak şekilde iş istasyonları oluşturulduğunda 4 adet iş istasyonu yeterli
olmaktadır. Minimum iş istasyonu sayısı ile 9,6 dk’da üretim yapılabilmekte ve böylece
istenen üretim miktarı sağlanabilecektir.
(İşlerin iş istasyonlarına atanmasında uygulanacak çeşitli kurallar mevcuttur, bu bölüm
konusu için alt başlıklardan birisi olarak ele alınan “hat dengeleme” konusu basit bir örnek
üzerinden genel hatları ile ele alınmış olup bu kurallara yer verilmemiştir.)

11.3.4. Kaizen
Literatürde “Kaizen” kavramını ilk ortaya atanın Shewhart olduğu görülmüştür.
Ayrıca 2. hafta konusunda belirtildiği gibi Imai de Kaizen kavramıyla tanınmıştır. Japonlar
tarafından başarılı uygulamaları mevcuttur.
Kaizen, Japonca değişim (kai) ve iyi (zen) kelimelerinden oluşup, “sürekli gelişme”
anlamında kullanılmaktadır. Japonlara göre her geçen gününün bir öncekinden daha iyi olması
için evde, işte ve sosyal yaşamda sürekli çaba içinde olunmalıdır ve Kaizen bu bağlamda bir
felsefe, bir yaşam tarzıdır. TKY anlayışının da önemli bir parçasını oluşturan Kaizen, sürekli
gelişme ve sürekli yeniliği sağlayarak, sıfır hatalı üretimle sürekli iyileştirme sağlanarak
mükemmele ulaşmayı hedeflemektedir (Zerenler ve İraz, 2006).
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Uygulamalar

1. Çalıştığınız/İnceleme yaptığınız işletmede bir süreç içerisinde, değer katan işlemler,
değer katmayan işlemler, değer katmayan fakat zorunlu olan işlemlerler nelerdir?
Çıkartınız.
2. Çalıştığınız/İnceleme yaptığınız işletmede düzenli gerçekleştirilen bir iş için kaç iş
istasyonuna ihtiyaç olduğunu hesaplayınız..
3. Ülkemizde kaizen gerçekleştiren firmalardan birini inceleyiniz. Bu kapsamda
gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetlerine örnekler veriniz.
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Bölüm Soruları
1. Toyota Üretim Sistemi “En etkin yöntemleri takiben üretiminin tüm yönleriyle
tüm israfların tamamen ortadan kaldırılması” felsefesi ile dolu olduğu bir üretim sistemidir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

2. Toyota Üretim Sisteminin “Tam Zamanında Üretim” ve “Otonomasyon” olmak
üzere iki temel direği üzerinde kurulduğu bilinmektedir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

3. Kaizen, Japonca değişim (kai) ve iyi (zen) kelimelerinden oluşup, “sürekli
gelişme” anlamında kullanılmaktadır.
Doğru (…)
Yanlış (…)
4. Bir montaj hattında istenen üretimin gerçekleştirilebilmesi adına en az çalışacak iş
istasyonu ta da operatör sayısı hangi metotla belirlenir?
(a) Heijunka (Hat Dengeleme)
(b) Poke-Yoke
(c) Kanban kartları
(d) Pareto diyagramı
5. Toyota üretim sisteminde bekleme, taşıma, stok yapma, sıralama, sayma gibi
işlemler nasıl ifade edilmektedir?
(a) Değer katan işlemler
(b) Değer katmayan işlemler
(c) Değer katmayan fakat zorunlu işlemler
(d) Kısmi değer sahibi işlemler

Cevaplar
1- Doğru, 2- Doğru, 3- Doğru, 4- a, 5-b
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12. YALIN ÜRETİM ve YALIN HİZMET FELSEFESİ
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12.1. Yalın Üretim-Yalın Hizmet Felsefesinin Doğuşu
Yalın üretim kavramının temelleri Toyota Üretim Sistemine dayanmaktadır. İkinci
dünya savaşından sonra Japonyanın sermaye kıtlığı üretim alanında farklı çözümler
üretmesini gerektirmiştir. Yalın üretimin ilk temelleri 1950’lerde Toyoda ailesinin
bireylerinden mühendis Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno’nun öncülüğünde, Japon Toyota
firmasında atılmıştır. Toyoda ve Ohno Ford’un yüzyılın başlarından itibaren öncülük ettiği
kitle üretim sisteminin Japonya için uygun olmadığını ve bu nedenle yeni bir üretim anlayışına
ihtiyaç olduğunu tespit etmişlerdir. Kitle üretiminde çok sayıda ürün elde edebilmek ve
makine kullanım oranları maksimum kılmak adına her üretim faktörü olabildiğince çok sayıda
kullanılıyordu. Yüksek kullanım oranlarında ise pek çok gereksizlik ve israf bulunmaktaydı.
Kitlesel üretim gerçekleştiren firmaların temel odaklandıkları alan mevcut kaynaklarla
olabildiğince fazla üretim olduğu için hangi aşamalarda ne gibi israflar var buna çok dikkat
edilmemekteydi. İsrafın pek çok kaynağı olmakla birlikte en önemlilerinden biri, sistemin
aşırı bir iş bölümüyle çalışması, yani gerek makinaların gerek de işçilerin, çoğu kez sadece
tek bir ürün için tek bir operasyon gerçekleştirecek şekilde organize edilmeleridir. Üretimdeki
aşırı adanmışlığın ve hiç esnek olmayan katı kuralların (bir çalışanın sadece bir yerde standart
bir işi yapması gibi) neticesinde dinamik çevre koşullarına uyum sağlamada güçlükler
çekilmekteydi.
Toyoda ve arkadaşları kitle üretimiyle ilgili şu tespitleri yapmışlardır; kitle üretim
sistemi, esnek bir sistem değildir, katı bir hiyerarşiye dayanmaktadır ve kitlesellik yaklaşımı
pek çok israf içermektedir. Bununla birlikte Amerika’nın doymamış bir Pazar olması arzı
talebin karşısında güçlü kılmaktadır. Kitle tipi üretimde sadece spesifik bir üretim faaliyeti
için tasarlanmış büyük makinelerin uzun vadeli kullanılması gerekmektedir (aksi takdirde
yatırımdan kar elde edilemez). Bu nedenle ürün ömürlerinin uzun süreli olması gerekmektedir.
Toyoda ve arkadaşları tarafından Talep-arz dengesi talep yönünde değiştiğinde yani talep az
ve arz daha çok olduğunda Amerikan üretim sisteminin geçerliliğini yitireceği görülmüştür.
1950’lerde Japon pazarı çok daha küçük bir pazardır. Japonyada kişi başına milli gelir oldukça
düşüktür. Ülkedeki sermaye gücü büyük kapasiteli dev makineleri satınalmak için oldukça
zayıftır. Bununla birlikte Amerika’ya göre rekabet seviyesi daha yüksektir. Otomobile talebin
çok kısıtlı olması üreticilerin müşterileri çekebilmek adına farklı tip araçlar üretmesine neden
olmaktadır. (1950’lerde Japonya’da aynı pazar diliminde rekabet eden toplam 12 otomobil
üreticisi bulunuyordu).
Tüm bu koşullar Japon üreticilerin, Amerikalı meslektaşları gibi aynı tipteki
otomobilden milyonlarca üretmesini anlamsız kılmaktadır. Bu nedenle Japonla sınırlı sayıdaki
otomobilin en düşük maliyetle en yüksek kalitede nasıl üretilebileceği konusuna
odaklanmışlardır. Üretimdeki tüm gereksiz faaliyetlerin ayıklanması ve israfların ortadan
kaldırılmasının gerekliliği Yalın Üretimin temellerini atan bakış açısı olmuştur. Bu sistem
1970’li yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk ve petrol krizi sonrasında tüm dünyanın ilgisini
çekmiştir. Bunun nedeni tüm dünyada pazarın daralması neticesinde küçük bir üretici olan
Toyota’nın dev üreticilerin bir anda önüne geçmesidir. MIT (Massachusetts Institute of
Technology) bünyesinde, 1985 yılında 5 milyon dolar harcanarak otomotiv endüstrisi ile ilgili
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küresel bir kıyaslama ve değerlendirme çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda dünyayı
değiştiren makine adıyla ortaya çıkan kitap ürün geliştirme, tedarik zinciri yönetimi ve üretim
operasyonları yönüyle Japon üreticilerin rakiplerinden önde olduğu gerçeğini ortaya
çıkarmıştır. Bu araştırma tüm dünyada büyük bir etki oluşturmuş ve kısa bir süre içinde yalın
düşünce başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde
yalın felsefenin ve yalın üretim uygulamalarının pek çok sektörde tüm dünyada yaygınlaştığı
görülmektedir.
Üretim sektörünün ve yalın üretimin tarihsel gelişimi kısaca şu şekilde de
özetlenebilir;

1900’lerin başında ABD’de yüksek üretim adetlerine ulaşılabilmek adına ilk kez
Ford’un ortaya koyduğu akış fikri (Highland Park)

1950’lerden itibaren Toyota-Japonya’da geliştirilen tamz zamanında üretim ve
jidokaya dayanan israfları ortadan kaldırmayı amaçlayan toyota üretim sistemi


1970’lerdeki petrol kriziyle birlikte değişen müşteri yapısı



1985-1990 Dünyayı Değiştiren Makine



1990’larda ABD’de yaygınlaşması (başta otomotiv sektörü olmak üzere)



Toyota’nın sürekli başarısı. Satış miktarlarını hep attırması



Tüm imalat endüstrilerine yayılım



2000’lerde hizmet sektörü ve kamu alanlarında yalın uygulamaların başlaması

Toyota’nın bu başarısı günümüzde de devam
etmektedir. Yaşanan büyük depremin ardından kısa
bir süre satışlarda General Motors’un gerisine düşen
Toyota 2012 yılında satış miktarında yine birinciliği
kazanmıştır. Bununla birlikte yalın üretim anlayışının
tüm dünyada yaygınlaşmasıyla rekabetin daha da
kızışacağı çok açıktır.

Şekil 1. Toyota ve GM Satışları
(Kaynak: online.wsj.com)
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12.2. Yalın Üretim Tanımı
Yalın üretim, bu yüzyılın en parlak üretim anlayışıdır. 1950’lere kadar olan tüm üretim
anlayışlarından farklı bir üretim paradigmasıdır. Yalın üretim değer akışı içindeki israfı
belirleyen ve ortadan kaldıran bir stratejidir. Daha az emek, malzeme, ekipman, zaman ve alan
harcayarak daha çok katma değer sağlamaya ve müşterilerin asıl beklentilerini karşılamayı
amaçlar. Yalın düşüncenin temelinde; ürüne ve ürünün değer akışına odaklanmak, hangi
faaliyetlerin israf, hangilerinin gerçekten ürüne değer katan faaliyetler olduğunu sorgulamak;
akış tipi üretim ve çekme sistemleri kullanılması yoluyla israfı ortadan kaldırarak, değer katan
faaliyetlerin toplam faaliyetler içindeki oranını arttırmak yatar.
Yalın düşünce, mudayı (israfı) değere dönüştürmeye yönelik çabalara anında geri
bildirim sağlayarak daha tatmin edici iş çıkarılmasının bir yolunu da gösterir. İsrafı önlemeyi
hedefleyen yalın üretim sisteminin ilkelerini kısaca beş basamak altında toplamak
mümkündür.


Belirli bir ürün için değeri kesin olarak belirlemek,



Her ürünün değer akşını saptamak,



Değerin kesintisiz akışını sağlamak,



Müşterinin değerin üreticiden çekmesini sağlamak



Mükemmellik peşinde koşmak (Womack, 2003)

12.3. İsraf Kavramı ve Yedi Büyük İsraf
Ürüne ya da sürece değer katmadan kaynakları tüketen faaliyetlere israf (kayıp) denir.
Örneğin bir üretim sürecinde ürünün ya da yarımamulün taşınması ürüne değer katmayan bir
israftır. Yalın felsefenin esas amacı tüm operasyonlardaki tüm israf kaynaklarını belirlemek,
analiz etmek ve ortadan kaldırmaktır.
Üretim kapasitesi ve yükleme yönüyle üç temel israf bulunmaktdır. Bunlar;


Muda (israf) = Kapasitenin yüklemeyi aşmasıdır.


Mura (tutarsızlık veya değişkenlik) = Bazen kapasitenin yüklemeyi aşması,
bazen de yüklemenin kapasiteyi aşmasıdır.


Muri (mantıksızlık) = Yüklemenin kapasiteyi aşmasıdır.

İsrafları yakalamanın en kolay yöntemi bunların nerelerde oluştuğunu incelemektir.
Bu alanlar 5M (man-insan, material-malzeme, machine- makine, method- yöntem ve
management- yönetim), Q (Quality- kalite) ve S (safety- güvenlik) dir.
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İsraflar incelendiğinde organizasyondaki herkesin israfın belirlenmesi ve yok edilmesi
ile ilgisi olduğu görülecektir. İsrafı ortadan kaldırma sürekli iyileştirme ile olabilir.
İşletmedeki faaliyetlerin hangilerinin israf olabileceği düşünüldüğünde tüm operasyonların üç
grupta toplanacağı görülmektedir.
Buna göre;

Değer Katan İşlemler, ürünün değerini artırıcı işlemlerdir. Üründe şekil veya
estetik değişikliği oluşturan, fonksiyonalitesini artıran müşterinin ücretini ödemeye hazır
olduğu işlemlerdir. Boyama, montaj, dokuma gibi işlemler değer katan işlemlere örnek olarak
verilebilir.

Değer katmayan işlemler: Gerçekleştirilmesiyle müşteri ihtiyaç ve beklentisi
ile doğrudan ilgisi olmayan işlemlerdir. Bununla birlikte bu işlemlerde zaman, kaynak ve alan
harcanması söz konusudur. Bekleme, taşıma, stok yapma, sıralama, sayma gibi işlemler örnek
olarak verilebilir.
Değer katmayan fakat zorunlu işlemler: Bazı işlemler direkt ürüne hizmete
değer katmayan fakat prosesin tamamlanmasına destek sağlayan faaliyetlerdir. Bu işlemlere
hazırlık işlemleri, aparat bağlama vb. faaliyetler örnek olarak verilebilir.


Şekil 2. Değer Katan, Değer Katmayan ve Değer Katmayan Fakat Zorunlu İşlemler
Yalın felsefe yedi büyük israfla sürekli mücadele içindedir. Yedi büyük israfla ilgili
kısa açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Aşırı Üretim
•
Aşırı üretim mamul ve hizmetlerin düzgün akışını engelleyen ve kalite ve
üretkenlik seviyesini düşüren en ciddi israf olarak bilinir.
•

Aşırı üretim, aynı zamanda temin ve depolama süresinin de uzamasına yol açar.
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•
Sonuç olarak hatalar erken yakalanamaz, ürünler kalitesizleşebilir ve çalışma
oranında yapay bir baskı oluşur.
Bekleme
•
Değer katan herhangi bir işin yapılmadığı boş zamandır. Parça veya makinenin
işlemi bitirmesini bekleme,
•
beklemesi.

Çalışanların, makine yada ekipmanın önceki süreç ve faaliyetlerin bitirmesini

•
Uygulamada en çok, aşağıdaki sebeplerden dolayı karşımıza çıkabilir: Bir
çalışanın bir makineyi beklemesi, Bir makinenin, onu çalıştıracak olan çalışanı beklemesi,
Stoklar
•
Üretim veya satış için gerekenden fazla malzeme, yarı mamul ve ürünün
stoklanmasıdır.
•

İşi yapmak için gereken minimumdan fazla her şey stoktur.

•

İşlenmeyi ya da tüketilmeyi bekleyen malzeme ve ürünler.

Taşıma
•
Malzeme ve ürünleri bir yerden diğerine nakletmek ya da stokların sağa sola
taşınması israftır.
•

Gereksiz hammadde, ara ve bitmiş ürün hareketlerinin tamamı israftır.

•
Bir malzemenin birden fazla yerde olması, kullanılmayan malzemenin geri
dönüşü, Gereğinden fazla forklift, konteynır kullanımı, büyük partiler halinde üretim ve bozuk
malzemenin depolanmasından oluşur.
Gereksiz İşlem
•

İşleme israfı, gerekli olmayan operasyonlar ve süreçlerdir

•
Değer katmayan işlemler için çaba harcamak. Söz konusu işlemler, müşteriyi
etkilemeyen iyileştirmeler içerir.
•

Müşterinin parasını ödediğinden fazla değer katmak.
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Gereksiz Hareket
•
Çalışanların, ürüne ve/veya hizmete değer katmayan herhangi bir amaç için
hareket etmesi ile oluşan israf türüdür.
•
Çalışanların gereksiz beden hareketleri, iyi organize edilmemiş çalışma planı
veya yerleşim.
•

Çok fazla hareket ve/veya yanlış ergonomi.

Üretim Hataları
•

Üretim hataları yanlışların düzeltilmesidir.

•

Hatalı üretilen veya yeniden işlenmesi gereken işler:

•
Bir ürün ve/veya hizmeti müşteri istekleri doğrultusunda onarmak, düzeltmek
veya yeniden yapmaktır.
•
Fireler daha çok kötü kalite kontrol faaliyeti, kötü malzeme kalitesi, yetersiz
tanıtım ve eğitim ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yanlış anlamadan kaynaklanan hatalı
ürün dizaynlarından kaynaklanır.
Yukarıda satılan tüm bu israflara neden olabilen pek çok unsur bulunabilmektedir.
Bunlardan bazıları ise şunlardır;


Etkin olmayan Yerleşim Planı (uzun taşıma mesafeleri)



Uzun tezgah ayar zamanı



Etkin olmayan üretim planlama



Ekipman dizaynı ve seçimi



Zayıf işyeri organizasyonu



Yansanayi kalitesi



Yeteneksiz Prosesler



Yetersiz bakım



Yetersiz çalışma metodları



Yetersiz Eğitim



Tasarım
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12.4. Yalın Üretim Prensipleri
Yalın üretimin beş temel prensibi bulunmaktadır.

Şekil 3. Yalın Üretim İlkeleri
Değerin Müşteriye Göre Belirlenmesi:

Yalın üretimde öncelikle müşteriler tarafından değerin tanımlanması
gerekmektedir. Değerin yanlış tanımlanması neticesinde yapılacak tüm işlemler israf
olacaktır. Müşterinin ihtiyaçlarına cevap veremeyen bir ürün için yapılan tüm hazırlıklar,
operasyonlar ve lojistik faaliyetlerinin tamamı israf olabilir. Müsterilerin bitmis ürünü alırken
ön planda tuttukları beğenilerinin kaynağı, yaptıkları değer tanımıdır. Tüketici değeri
tanımlayandır. Üretici ise değeri oluşturandır. Bu nedenle üreticilerin, müsterilerce yapılan
değer tanımlarına göre üretim
Değer Akışının Tanımlanması:

Değer akışının doğru şekilde oluşturulmasıdır. Bu kapsamda hangi faaliyetlerin
katma değere sahip faaliyetler hangilerinin değer katmayan faaliyetler olduğunun
belirlenmesidir. Bu aşamada ayrıca değer katmayan fakat zorunlu yapılması gerekli
faaliyetlerin ne olduğu da saptanır.
Akışın Sağlanması:

Değer tanımlandıktan sonra değer akışındaki israfların ayıklanması
ve değerin, sürekli ve senkronize olan bir bir akış haline getirilmesidir.
Çekme Sisteminin Uygulanması:


Çekme sisteminin hayata geçirilmesidir.
169

Sürekli Gelişme:

İsrafın sistematik olarak azaltılması ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesidir.

12.5. Yalın Üretim Teknikleri
Yalın üretim sistemi içerisinde pek çok teknik bulunmaktdır. Yalın üretim
tekniklerinin çoğu zaman münferit uygulamaları çok fazla bir kazanç getirmez. Bunun nedeni
tekniklerinin büyük bölümünün birbirine bağlı olmasıdır. Kanban sisteminin hayata geçmesi
için gelen malzemenin tam zamanında gelmesi gerekmektedir. Burada tam zamanına üretim
anlayışı son derece önemlidir. Stoksuz ya da çok az stokla çalışabilmek için hataların
olmaması gerekmektedir. Burada Poke-Yoke, Jidoka, Deney Tasarımı, Toplam Üretken
Bakım uygulamaları hataların ortadan kaldırılması için son derece etkili metotlardır. Sürekli
iyileştirme için Kalite Çemberlerinin oluşturulması ve Kaizen anlayışının benimsenmesi
gereklidir.
Yalın üretim tekniklerinden bazıları şunlardır.


JIT (Just in Time) – Tam Zamanında Üretim

Tam Zamanında üretim sadece gerekli parçaların, gerekli olduğu miktarlarda, gerekli
görülen kalite düzeyinde, gerekli olduğu zaman ve yerde üretilmesi durumunu açıklayan bir
üretim yönetimi aracıdır.


Çekme Sistemi

Çekme sistemi; talebe göre ihtiyaç duyulan parçaların çekilmesi, talebe göre üretimin
tetiklendiği bir sistemdir. “PULL” (çekme) tipi üretimde bir sonraki operasyon, bir önceki
operasyondan gereksinim duyduğu parçaları, gereksinim duyduğu anda ve miktarda alır.
Kanban sistemi
Çekme sisteminin sistematik bir şekilde uygulanabilmesi için kullanılan kanban kartlar
yardımıyla çalışan bir uygulamadır.


Tek parça akışı,

Tek Parça Akışı Üretim alanındaki süreçler ve makineler arası aktarmaların en aza
indirilmesi ve proses içi stok olarak bilinen hat ya da makina yanı stok miktarlarının sıfır
düzeyine çekilmesini ifade eder.


U tipi yerleşim planı

U Tipi Yerleşim Planı Gereksiz işgücü hareketlerini engellemek için tezgahların U
şeklinde yerleştirilmesidir. U-şeklinde hücresel yerleşim tek parça akışın temeli ve
uygulamasıdır.
170



Jidoka

Jidoka yalın üretim sisteminde kalite kontrolü, kalite güvencesi ve kalite ile ilgili tüm
faaliyetlerinin temelini oluşturan kavramdır. Jidoka insan dokunuşuyla otomasyondur. Jidoka
tekniğinin temel ilkesi; her hangi bir işlemdeki hatayı üzerinden süre geçtikten sonra saptamak
yerine, hatayı oluştuğu anda ve kaynağında saptayıp önleyerek, hiçbir hatalı parçanın bir
sonraki işleme geçmemesini ve hiçbir ürünün hatalı üretilmemesini sağlamaktır.


Poka-Yoke,

Poka-Yoke unutkanlık, dikkatsizlik, yanlış anlama, konsantrasyon eksikliği,
standartların eksikliği, tecrübesizlik, boşvermek, sabotaj vb. insan faktöründen kaynaklanan
durumlara karşı çeşitli, hata yapmayı önleyici ve yardımcı araç ve stratejileri kullanarak ancak
daha fazla kontrol ve denetim elemanına gerek duymadan, sıfır hatalı üretime ulaşmayı
amaçlar.


SMED - Bir Dakikada Kalıp Değiştirme

Hazırlık sürelerinin minimize edilmesinde kullanılır. Katma değeri olmayan ama
yapılması zorunlu faaliyetleri iyileştirmeyi esass alır.


Görsel Kontrol

Görsel kontrol bir uyarı yada durumun derhal anlaşılmasını sağlayan işaretlerdir.
Görsel kontrol üretimin durumu, kalite, güvenlik, veya prosedür hakkında açık bir biçimde
bilgi iletişimi için tasarlanmaktadırlar. Amaç ortama yabancı birisi bile olsa hemen kısa bir
süre içerisinde durumu öğrenmesini sağlar. Çalışanın kendi kendini yönetmesinde oldukça
etkin araçlardır. Örnekler:


Resimler, diyagramlar



Renkli olarak kodlanmış kalıplar, araçlar, paletler



Depolama alanını, yürüme alanını, çalışma alanını gösteren çizgiler.



Önemli ışıklar


Andon (Işıklı bir gösterge tablosu olan andon, herhangi bir anormallik ya da
arıza halinde bandı durdurmakta kullanılan ve üretim süreci üzerinde doğrudan denetim
sağlayan bir görsel kontrol aracıdır (Ohno, 1998) Her şey yolunda iken yeşil, işçi bant
üzerinde düzeltme yapmak istediğinde sarı, bandı durdurmak istediğinde kırmızı ışık yanar.


5S

5S, işletmelere önemli kazançlar sağlayan tesis düzeni ve temizliğine yönelik bir
iyileştirme felsefesi ve yönetim anlayışıdır.
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o
SEIRI –Sort–Sınıflandır: Malzemelerin tasnif edilmesidir. Gereklilerin
ulaşılabilecek bir yerde bulundurulması, gerekmeyenlerin atılmasıdır.
o
SEITON–Set in Order-Düzenle: Malzemelerin gerektiğinde kolayca
ulaşılabilecek pozisyonda yerleştirilmesi, ihtiyacınız olan bir malzemenin bulunabilmesidir.
Yerlerin tam ve akılcı belirlenmesidir.
o

SEISO–Shine–Temizle: İşyerinin kir ve tozdan arındırılmasıdır

o
SEIKETSU–Standardize-Standartlaştır: Uygulamaların korunmasını
sağlamak. İdeal durumun devamı için standart ve sorumlu belirlenmesidir, Bu aşamadaki
amaç 5S’in sürdürülebilirliğinin garanti altına alınmasıdır.
o
SHITSUKE–Sustain–Disiplin ve Eğitim: Temizlik ve düzen konusunun
topluca inanarak sahiplenilmesidir. Tüm çalışanların temizlik ve düzen konusunda yapılacak
iyileştirmelerin bizzat içinde olması sağlanarak, eğitim vererek keyifle, çalışılacak bir işyeri
beraberce yaratılmalıdır.
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Uygulamalar

1. Çalıştığınız/İnceleme yaptığınız işletmede bir süreç içerisinde, değer katmayan
fakat zorunlu olan işlemlerler nelerdir? Bu işlemlerin süresinin azaltılması ya da
maliyetlerinin düşürülmesi söz konusu olabilir mi? Araştırınız.
2. Muda, mura ve muri ne demektir? Tartışınız. İşletmenizde muda, mura ve muriyle
ilgili örnekler veriniz.
3. Çalıştığınız/İnceleme yaptığınız işletmede yedi büyük israf olarak tanımlanan

israflardan hangileri söz konusudur. Örnekler verip tartışınız.
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Bölüm Soruları
1. Yalın üretim değer akışı içindeki israfı belirleyen ve ortadan kaldıran bir
stratejidir. Daha az emek, malzeme, ekipman, zaman ve alan harcayarak daha çok katma
değer sağlamaya ve müşterilerin asıl beklentilerini karşılamayı amaçlar.
Doğru (…)

Yanlış (…)

2. Yalın üretim anlayışında 7 büyük israftan biri olan Gereksiz İşlem; Değer katmayan
işlemler için çaba harcamaktır.
Doğru (…)

Yanlış (…)

3. Malzeme ve ürünleri bir yerden diğerine nakletmek, ya da stokların sağa sola
taşınması bir israf değil zorunluluktur. Bununla birlikte taşımanın gereğinden çok olması ise
israf olarak tanımlanabilir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

4. Yalın üretim prensiplerinden ilkelerinden ilk sırada gerçekleştirilmesi gerekli ilke
hangisidir?
(a) Değer Akışını Sağlamak
(b) Çekme Sisteminin Uygulanması
(c) Sürekli İyileştirme
(d) Değerin Müşteriye Göre Tanımlanması
5. Hazırlık sürelerinin özellikle kalıp değişim sürelerinin minimize edilmesinde
kullanılır. Katma değeri olmayan ama yapılması zorunlu faaliyetleri iyileştirmeyi esas alan bu
araç aşağıda verilenlerden hangisidir?
(a) SMED
(b) Poke-Yoke
(c) Altı Sigma
(d) Görsel Kontrol

Cevaplar
1- Doğru, 2- Doğru, 3- Yanlış, 4-d, 5-a
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13. KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARTLARI
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13.1. Giriş
İlk hafta çok sayıda tanımı verilen kalite bunlardan bir tanımıyla “bir ürünün
ihtiyaçlara uygunluk derecesidir”.
Kalite güvence ile kalite kontrol arasındaki fark; kalite güvencenin önlemeye yönelik
olması ve zamana yayılmış olması, kalite kontrolün ise ayıklamaya yönelik olması ve noktasal
bir anda gerçekleştirilmesidir. Kalite yönetim sistemlerinde kaliteyi sürekli geliştirebilmek
için bir birim ya da faaliyete odaklanmak yerine tüm çalışanları ve birimleri kapsayan bir
sistemin oluşturulması gerekliliği söz konusudur. Daha önceki ders notlarında ifade edildiği
gibi kalitesizliğin temel nedeni sistemdir.
Bu ders notunda öncelikle standart kavramı üzerinde durulmuş sonrasında kalite
yönetim sistemi ele alınmıştır. Farklı alanlardaki kalite yönetim sistemlerine örnekler
verildikten sonra, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi açıklanmış ve standardın şartları
incelenmiştir.

13.2. Standartlar
13.2.1. Standart ve Standardizasyon
TSE (Türk Standartları Enstitüsü) sayfasında standard “imalatta, anlayışta, ölçme ve
deneyde bir örnekliktir” şeklinde tanımlanmıştır. Standardizasyonun tanımı ise “belirli bir
faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve
işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi” şeklindedir.
Standardizasyon için başka bir tanım da “üretilen ürün yada
hizmetlerin, süreçlerin, sistemlerin amaçlarına uygun olduğunu
garanti etmek amacı ile sabit kurallar, ana hatlar veya
karakteristikler ile tanımlanması işlemi” şeklindedir. Bu amaçla
hazırlanmış teknik ayrıntı, kesin ölçü ve değerler standartları
oluşturmaktadır.

“Standardizasyon, üretilen ürün
ya da hizmetlerin, süreçlerin,
sistemlerin amaçlarına uygun
olduğunu garanti etmek amacı ile
sabit kurallar, ana hatlar veya
karakteristikler ile tanımlanması
işlemidir”

“Standard,
imalatta, anlayışta,
ölçme ve deneyde
bir örnekliktir”
(TSE)

Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak
can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı
zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek
suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve
hizmet üretimine müsaade edilmemektedir.
Standartlara uygun üretim ve tüketim ile
Ancak bu suretle kaynakların optimum
şekilde değerlendirilmesi mümkün olabilecek
ve böylelikle toplumun refah düzeyinde
önemli bir artış sağlanabilecektir.
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Enformasyon ve üretim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte hızlı bir küreselleşme
sürecinin yaşandığı günümüzde “standardlar” uluslararası ticaretin “ortak dili” haline
gelmiştir. Artık, Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolu standardlara uygun ve
kaliteli mal ve hizmet üretiminden geçmektedir.

13.2.2. Standardizasyonun Sağladığı Faydalar
TSE resmi web sayfasında aşağıdaki başlıklar altında başlıca faydalar sıralanmıştır:
a) Üreticiye Faydaları


Üretimin belirli plân ve programlara göre yapılmasına yardımcı olur.



Uygun kalite ve seri imalâta imkân sağlar.



Kayıp ve artıkları asgariye indirir.



Verimliliği ve hasılayı artırır.



Depolamayı ve taşımayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.



Maliyeti düşürür.

b) Tüketiciye Faydaları


Can ve mal güvenliğini sağlar.



Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.



Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler.



Ucuzluğa yol açar.



Ruh sağlığını korur. Stresi önler.



Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.

c) Ekonomiye Faydaları

Kaliteyi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek emek,
zaman ve hammadde israfını ortadan kaldırır.


Sanayii belirli hedeflere yöneltir. Üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı



Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur.



Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.

olur.

177



İhracatta ve ithalatta üstünlük sağlar.



Yan sanayi dallarının kurulması ve gelişmesine yardımcı olur.



Rekabeti geliştirir.



Kötü malı piyasadan siler.

13.2.3. Standartlar
Standartlar 4 başlık altında incelenmektedir.
Bunlar;
i.

Ürün Standartları

ii.

Yönetim Standartları

iii.

Çevre Standartları

iv.

Sektör Bazlı Spesifik Standartlar

13.2.4. ISO (International Organization For Standardization)
Uluslararası düzeyde standard hazırlama çalışmalarını yürüten en büyük iki kuruluş
TSE’nin 1955 yılında üyesi olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve 1956
yılında üyesi olduğu Uluslarası Elektroteknik Komisyonu (IEC)’dur.
1906 yılında elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standard
hazırlama çalışmalarına başlayan ve ulusal standard kuruluşlarının üye olduğu IEC’nin
hedefleri global pazar gerekliliklerini karşılamak, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini
arttırmak, insan sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunmaktır. ISO, Uluslararası Elektroteknik
Komisyonu (IEC)’nun çalışma alanına giren elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler dışında
kalan konuların tamamında çalışmalarda bulunmaktadır.
ISO, ulusal standard kuruluşlarının üye olduğu 1947 yılında kurulmuş bir federasyon
olup amacı uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak, entellektüel, bilimsel,
teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında işbirliğini geliştirmektir. ISO, “Standartlaşmanın
ve dünyada birbiri ile ilişkili aktivitelerin gelişmesini sağlayarak, uluslararası ekonomik
faaliyetleri artırmak, entellektüel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik işbirliğini artırma”
misyonunu benimsemiş, her ülkeden bir olmak üzere toplam 140 ulusal standart kuruluşu
üyeye sahip dünya çapında bir federasyondur.

13.3. Kalite Yönetim Standartları
Başlıca kalite yönetim standartları tarih ve alanlarına göre aşağıda listelenmiştir:
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1963 MIL-Q-9858

ASKERİ STANDART(A.B.D.)

İlk kalite standardı çalışmasıdır. Kalitenin ilk askeri standardıdır ve kalite program
gerekleri üzerinedir (Tansu, 2009).


1968 AQAP 1-13

NATO

NATO üyesi ülkelerde askeri güvence standardıdır.


1970 10CFR 50, Ek B

NÜKLEER ENERJİ(A.B.D.)

İlk uygulamaları savunma sanayinde olan kalite sistemi enerji sektöründe de bu kalite
güvencesi ile uygulanmaya başlanmıştır. Nükleer ve sıvı yakıtlı enerji santralleri için kalite
güvencesi kriterlerini içermektedir.


1971 ANSI N 45.2

NÜKLEER ENERJİ (A.B.D.)

Nükleer tesisler için kalite güvence program gereklilikleridir. (ANSI: American
National Standarts Institute-Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü)


1973 ASME III NCA 4000 NÜKLEER ENERJİ(A.B.D.)

Nükleer enerjide kalite güvencesidir.


1978 IAEA 50-C-QA

NÜKLEER ENERJİ(ULUSLAR ARASI)

Uluslararası Atom Enerjisi Santralleri için kalite güvencesi standartlarıdır. (Quality
Assurance For Nuclear Power Plants)


1978-1979 CSA Z299.1-4 GENEL AMAÇLI(KANADA)

İlk ulusal düzeyde kalite sistem standartlarına geçiş gerçekleşmiştir.


1979 BS 5750

GENEL AMAÇLI(İNGİLTERE)

Gereklilikleri içeren kalite sistemleri standardıdır.


1987 ISO 9000

GENEL AMAÇLI(ULUSLAR ARASI)



1988 EN 29000

GENEL AMAÇLI(A.T.)

Avrupa standartlar komitesi tarafından 1987 yılı ISO 9000 seri çalışmaları yayınıdır.


1994 ISO 9000

GENEL AMAÇLI (ULUSLAR ARASI)

ISO 9000’in 1994 revizesidir.


1995 AQAP 110

NATO
179

AQAP (Allied Ouality Assurance Publication- Müttefik Kalite Güvence Yayınları),
NATO üyesi ülkelerde askeri güvence standardı olup, AQAP 110, AQAP 120 ve AQAP 130
olmak üzere bir dizi şeklindedir. 110’da imalat, tasarım, muayene ve deney ele alınmıştır.
En bilinen Kalite Yönetim sistemleri ise aşağıda listelenmiştir;


ISO 9001: Kalite yönetim sistemidir.



ISO 14001: Çevre yönetim sistemidir.



ISO 27001: Bilgi güvenliği yönetimi sistemi standardıdır.



OHSAS 18001: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir.


ISO 22000/HACCP: HACCP, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları
anlamındadır. ISO 22000/HACCP gıda güvenliği yönetim sistemidir.


ISO 16949: Otomotiv sektörü ve yan sanayi kalite sistemidir.

13.3.1. ISO 9000 Serisi Standartları
ISO 9000 serisi standartlar ilk olarak 1987 yılında yayınlanmıştır. Bu standartların ilk
revizesi 1994 yılında gerçekleştirilmiştir. 2000 revizyonu ile yaygınlaşma imkanı bulmuş ve
son olarak 2008 revizyonu ile diğer standartlarla daha uyumlu hale gelmiştir.
ISO 9001, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminde sağlaması gereken asgari şartları
içermekte olup belgelendirme amaçlı bir standarttır. En son revizyonu 2008 yılında yapılmıştır
(ISO 9001:2008).

13.3.2. ISO 9001:2008 KYS Standardı
Genel şartlar içeren ve zorlayıcı olmayan ISO 9001:2008 KYS Standardı’nda yer alan
maddeler aşağıdaki gibidir:
0.

Giriş

1.

Kapsam

2.

Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar

3.

Terimler ve tarifler

4.

Kalite yönetim sistemi

5.

Yönetim sorumluluğu

6.

Kaynak yönetimi
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7.

Ürün gerçekleştirme

8.

Ölçme, analiz ve iyileştirme

ISO 9001:2008 KYS üretim ve hizmet sektörlerinde farklı alanlarda uygulanabilme
imkanı sunmaktadır. Tüm faaliyetlerin ve faaliyetlerin etkileşimlerinin tanımlanmasını ister
ve proses odaklıdır. Ölçme, analiz ve takip sistemine dayanmaktadır. ISO 9001:2008 KYS’nin
dayandığı 8 prensip aşağıdaki şekil 1.’de gösterilmiştir:
ISO 9001 KYS standart şartları yukarıda belirtilen 8 temel prensip dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Bu prensiplerin anlaşılması standart maddelerinin de anlaşılmasına katkı
sağlayacaktır.

Şekil 1: ISO 9001:2008 için 8 temel prensip.
Müşteri Odaklılık
Kuruluşların devamı müşterilerinin devamında bağlıdır. Bu sebeple,


Mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması son derece önemlidir.



Müşterinin şartları ve beklentilerinin eksiksiz karşılanması gerekmektedir.


Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, analiz edilmesi, değerlendirilerek yeni
iyileştirme-geliştirme alanlarının belirlenmesi işletmeler açısından hayati öneme sahiptir.
Liderlik
Liderler organizasyonun politika ve hedefleri doğrultusunda çalışanları motive etmeli,
katılımı sağlamalı ve organizasyonun gelişimine zemin hazırlamalıdırlar.


Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve politikasını belirlemekle sorumludur.
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Dış ortamdaki değişikliklerin izlenmesi gerekmektedir. Bunu yöneticilerliderler gerçekleştiri.

Liderlerin operasyonel işlerde boğulmadan stratejik kararlara yönelik çözümler
üretmesi gerekmektedir.

Çalışanların katılımını liderlerin örnek olması ve çalışanları motive etmesiyle
oluşur. Bu kapsamda liderlerin çalışanları cesaretlendirmesi, motive etmesi gerekmektedir.
Kişilerin Katılımı
Kuruluşun hangi kademesinde olursa olsun her çalışan kuruluşun temel taşlarından
biridir. Herkesin katılımı ile başarı elde edilebilir. Katılım için,

Tüm çalışanların işi sahiplenebilmesi için sorumluluk ve yetki verilmesi,
inisiyatif kullanmalarını sağlayıcı destekler verilmesi gerekmektedir.

edilmelidir.

Çalışan memnuniyetinin ölçülerek çalışan desteğinin sürekliliği tesis


Çalışanlara organizasyonun önemli bir parçası olduklarını hissettirmek ile
kişilerin katılımı gerçekleştirilebilir.
Proses/Süreç Yaklaşımı
Kaynakları (girdileri) çıktılara dönüştürmek için yapılan her faaliyet proses/süreç
olarak adlandırılır. Tüm faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak ele alındığında ve
yönetildiğinde, arzu edilen sonuca daha etkin bir şekilde ulaşılır.

Şekil 2. Süreç Yaklaşımı
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Bir klaite yönetim sisteminde süreç yaklaşımının tesis edilebilmesi ve uygulanabilmesi
için aşağıdaki adımlar izlenebilir.


Prosesler sistematik olarak tanımlanmalıdır.



Sahipleri belirlenmelidir.



Performans parametreleri oluşturulmalıdır.



Prosesler sürekli sorgulanmalıdır.


Sorgulanma neticesinde iyileştirme ihtiyacı olan yerler ve iyileştirmenin
niteliği saptanmalıdır.


İyileştirmeler için bir plan hazırlanmalıdır.



İyileştirmeler hayata geçirildikten sonra gözlenmeli ve değerlendirilmelidir.

Sistem Yaklaşımı
Bir sistem şeklinde birbirleri ile ilişkili süreçleri tanımlamak ve yönetmek
organizasyonun hedeflerini etkin ve verimli olarak başarmasına katkı sağlar. Sistem yaklaşımı
için;

Tüm prosesler arasındaki ilişkileri belirleyin. Bu ilişkilerin ölçüm ve
değerlendirmede etkilerini belirleyin.

Süreçlerin birbiri ile ilişkilerini değerlendirin, bu değerlendirmeler neticesinde
iyileştirmeler yapın.(Yeni iş akışları, birleştirmeler vb.)
Sürekli İyileştirme
Bir organizasyon için durgunluk tehlikedir. Rekabet varsa sadece gelişen, kendini
yenileyen kuruluşlar varlıklarını sürdürebilirler. Sürekli iyileşme için;

Organizasyondaki her bireyin en önemli hedeflerinden biri sürecini iyileştirme
olmalı.Mevcut durum ve eğer yapılmışsa yeni düzenlemeler ölçülmeli değerlendirmeli
tartışılmalı ve devamı sağlanmalı.

Zor hedefler iyileştirmelere ivme kazandırır. Hedefler konulmalı ve nasıl
yapılabilecekleri araştırılmalıdır.

183

Şekil 3. PUKÖ Döngüsü

Şekil 4. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standart Şartları ve Sürekli İyileştirme
Arasındaki İlişki
Gerçeklere Dayalı Karar Verme
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Doğru ve etkili kararlar verebilmek için;


Doğu şekilde, doğru yerden, doğru zamanda veri toplanması gerekmektedir.


Bu verileri güvenilir metodolojiler ile değerlendirilmesi ve incelenmesi son
derece önemlidir.

Elde edilen sonuçların
çalışmalarının planlanması gerekir.

ilgili

çalışanlar

ile

paylaşılarak

iyileştirme

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri
Bir kuruluş ve tedarikçileri, birbirine bağımlıdır. Tedarikçilerin başarısı ya da
başarısızlığı işletmeyi direkt etkiler. Bu nedenle tedarikçiler ile ilgili faaliyetlerin iyi
yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;


Tedarikçilerin değerlendirilerek kilit role sahip olanların belirlenmesi,



Tedarikçiler ile sürekli iletişimde olunması,


Ortak projlere gerçekleştirilerek karılığın ve müşteri memnuniyetinin artırılması
gerekmektedir.
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Uygulamalar

1. Çalıştığınız/İnceleme yaptığınız işletmede ne tür ürün ve hizmet standartları ve
belgeleri vardır? İnceleyiniz.
2. İşletmenizde bir kalite yönetim sistem belgesi varsa bu belgenin nasıl alındığını
inceleyiniz. İnceleme yaptığınız işletmede böyle bir belge yok ise bir kalite yönetim
sistem belgesi (ISO 9001 gibi) almak için neler yapılması gerektiğini araştırınız..
3. Çalıştığınız/İnceleme yaptığınız işletmenin bulunduğu sektörle ilgili ne tür spesifik

ürün ve yönetim sistemleri ile ilgili standartlar söz konusudur? Araştırınız.
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Bölüm Soruları
1. Standardizasyon, “Üretilen ürün ya da hizmetlerin, süreçlerin, sistemlerin
amaçlarına uygun olduğunu garanti etmek amacı ile sabit kurallar, ana hatlar veya
karakteristikler ile tanımlanması işlemi” olarak tanımlanabilir.
Doğru (…)

Yanlış (…)

2. ISO 14001: Bilgi güvenliği yönetimi sistemi standardıdır.
Doğru (…)

Yanlış (…)

3. Çalışanların-Kişilerin katılımı prensibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
(a) Çalışanlara organizasyonun önemli bir parçası olduklarını hissettirmek ile
kişilerin katılımı gerçekleştirilebilir.
(b) Çalışanların işletmedeki tüm projelerde söz sahibi olmasını sağlamak gereklidir.
(c) Çalışan memnuniyetinin ölçülerek çalışan desteğinin sürekliliği tesis edilmelidir.
(d) Çalışanların iş tatminlerini artırmak için operasyonel işleri dışında bilgi ve
tecrübelerini kullanabilecekleri projelerde de yer almaları son derece önemlidir.
4. Aşağıdakilerden hangisi . ISO 9001 KYS’nin dayandığı 8 prensipten biri değildir?
(a) Karşılıklı Yarar Dayalı Tedarikçi İlişkisi
(b) Kıyaslama-Benchmarking
(c) Müşteri Odaklılık
(d) Sistem Yaklaşımı
5. Süreç yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi sürecin iyileştirilip iyileştirilmediği
konusunda yargıda bulunmamıza yardımcı olur?
(a) Süreç faaliyetlerinin birbirleriyle etkileşiminin tanımı
(b) Süreç sorumlusu
(c) Süreç performans göstergeleri
(d) Süreç sahibi

Cevaplar
1- Doğru, 2- Yanlış, 3-b, 4-b, 5-c
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14. ALTI SİGMA

188

14.1. Sigma Kavramı ve Altı Sigma
Sigma (σ) hepimizin çok duyduğu bir kavramdır. Kullanıldığı alanlara göre farklı
anlamlar içerebilen sigma aslında Yunan alfabesinde kullanılan bir harftir. Kullanımda küçük
yazım şekli “σ”, büyük hali ise “Σ” olarak gösterilmektedir. En fazla kullanıldığı alanlardan
biri istatistiktir. Sigma burada bir sürecin ya da ürünün değişkenliğini ifade etmektedir. Sigma
sayısı yükseldikçe değişkenliğin azalması söz konusudur. Dolayısıyla sigma seviyesi ne kadar
yüksekse süreçle ilgili hata sayısı, maliyet, hurda miktarı ve çevrim zamanı da o kadar düşük
olacaktır.
Bundan 20 yıl önce üretim süreçlerinde + veya – 3
sigma değişimi bir üretim sürecini kontrol altında tutmak
için yeterli görülmekteydi. +- 3 sigma üretilen parçaların
%99.73’ünün istenilen spesifikasyonlarda olduğunu
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle istenilen şartları
sağlamayan (bu şartla ürüne ait farklı özellikler olabilir)
%0,272 ‘lik bir miktar söz konusudur. Her ne kadar % 1
bile olmayan hatalar çok az görülse de bazı işletmeler ve
bazı durumlar için bu asla kabul edilemeyecek bir
durumdur. Örneğin uçakların %0,27’sinin havada arıza
vermesi bir günde yüzlerce uçağın düşmesi anlamına
gelmektedir. Bir annenin bebeğini günde 100 kere
kucağına aldığını düşünürsek bu hata oranıyla evladını
kucaklayan bir anne 4-5 günde bir bebeğini düşürecektir.
Netice itibariyle bu oran bazı sektörler ve bazı durumlar
için kabul edilebilirlikten çok uzaktır. Bunlar dışında
günümüzde yüksek teknolojinin kullanılması ve rekabet
koşullarının artması da eskiden %0,27’lik kabul edilebilir
hata oranlarının günümüzde geçerli olamayacağını
göstermektedir. Bugünün dünya çapındaki kompleks
ekipman, yüksek derecede rekabete dayanan ve kalite
duyarlı pazarda hiçbir yerde ve hiçbir şekilde kabul
edilemez duruma gelmiştir..

Her ne kadar % 1 bile
olmayan hatalar çok az
görülse de bazı işletmeler ve
bazı durumlar için bu asla
kabul edilemeyecek bir
durumdur. Örneğin uçakların
%0,27’sinin havada arıza
vermesi bir günde yüzlerce
uçağın düşmesi anlamına
gelmektedir. Bir annenin
bebeğini günde 100 kere
kucağına aldığını
düşünürsek bu hata oranıyla
evladını kucaklayan bir anne
4-5 günde bir bebeğini
düşürecektir.

Aşağıdaki şekilde bir normal dağılım grafiği verilmiştir. Grafik incelendiğinde
sigmanın büyümesinin kabul edilebilir alanın daralması anlamına geldiği görülmektedir.
Örneğin bir ürün için 2 sigma seviyesindeki değişkenliğ kabul eden bir firmanın hata kusursuz
ürün/süreç oranı %95,46 iken yani hata oranı %3,64 iken 6 sigma seviyesinde çalışan bir
işletmede hata oranı milyonda 3 olacaktır.
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Şekil 1. Normal Dağılım

Altı Sigma yaklaşımı, ölçüm aracı olarak “Milyon Fırsattaki Hata Adedi” (MFHA –
DPMO Defects per Million Opportunities) skalasını kullanır. Milyon fırsattaki hata adedi, bir
sürecin veya ürünün kalitesini ölçmek için iyi bir araçtır. Sigma değeri ortaya çıkan kusurlar
ile ilgili bilgi verir. Daha yüksek sigma değeri, daha düşük kusur olasılığı demektir. Altı Sigma
yaklaşımı milyonda 3,4 kusur veya hatayı hedefleyerek bu olumsuzlukları ortadan kaldırmayı
amaçlar (Bkz Tablo 1).
Kusur, müşterinin memnuniyetsizliğine sebep olan herhangi bir şeydir. Kusur,
üretimde ortaya çıkan nihai ürünle ilgili olabileceği gibi, servis süresinin standart zamanından
daha uzun olması ya da herhangi bir iş sürecinde sorumlu bir pozisyonun tanımlanmamış
olması da olabilir. Altı Sigmada temel amaç, süreç değişkenliklerinin azaltılarak hataların
minimize edilmesidir. Uygulama sonunda sigma düzeyi artarken, maliyet ve çevrim zamanı
azalmakta, aynı zamanda müşteri memnuniyeti artmaktadır.
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Tablo 1. Sigma düzeyleri ve milyonda kusur sayıları (ppm)
Sigma düzeyi

Milyonda kusur sayısı

6σ

3.4

5σ

233

4σ

6210

3σ

66807

2σ

308537

1σ

690000

Altı Sigma operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde seçilen
süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve
etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir metodoloji, bir iyileştirme yönetim stratejisidir.
Literatürdeki bazı altı sigma tanımlamaları ise şöyledir;

6 Sigma, Altı sigma, operasyonel mükemmelliği başarmak ve sürdürmek
amacıyla süreçleri tanımlama, ölçme, analiz etme, iyileştirme ve kontrol etmek için firmaların
basit ve güçlü istatistiksel araçları kullanmalarını sağlayan güçlü bir iyileştirici iş stratejisidir
(Antony, Bhaiji, 2002).

Altı Sigma, kritik öneme sahip süreç-performans kriterlerine odaklanarak, iş
süreçlerindeki hata ve kusurları bulan ve ortadan kaldıran iyi tesis edilmiş bir yaklaşımdır
(Snee, 2004).

Altı Sigma içerisinde kuvvetli araçların bulunduğu bir teknik program gibi
görünse de, aslında bütününde yönetimsel ve kültürel bir değişim programıdır(POLAT ve diğ,
2005).

Altı Sigma: İşte başarıyı yakalamak, sürdürmek ve en üst düzeye ulaştırmak
için kapsamlı ve esnek bir sistemdir. Altı Sigma’yı işleten benzersiz mekanizma, müşteri
ihtiyaçlarını derinlemesine anlama; gerçekleri, verileri ve istatistiksel analizleri bir disiplin
çerçevesinde kullanma; iş süreçlerini yönetme, iyileştirme ve yeniden keşfetmekten
ibarettir(PANDE ve diğ., 2003).

Altı Sigma, firmalar için; karlılığı arttıran, gereksiz işlemleri ortadan kaldıran,
düşük kalitenin yol açtığı maliyetleri azaltan ve müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamak ve hatta aşmak üzere işlemlerin etkinlik ve verimliliğini yükselten bir gelişme
stratejisidir(ANTONY ve BANUELAS, 2001).
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Altı Sigma, metodoloji ve araçlar ötesinde, çok iyi tasarlanmış komple bir
sistemdir. Altı Sigma’nın ana itici gücü istatistiksel araç ve yöntemlerin disiplinli ve kolay
anlaşılır bir metot içinde, işlevsel şekilde uygulanmasıdır. Bu metodoloji ve araçlar sadece
üretim süreçlerine değil, diğer iş süreçlerine de(satış, satın alma, lojistik, planlama, vb...)
uygulanabilmekte ve son derece başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Altı Sigma’nın temel
ilkelerinden birisi de hataların azaltılması ve süreçlerin iyileştirilmesinden elde edilen finansal
kazançların görünür kılınması ve sürekli izlenmesidir(MATRİSAS, 2006).
Altı Sigma süreci genel olarak üç ana alan
üzerine odaklanmaktadır. Bunlar;


Çevrim zamanının azaltılması



Kusurların/Hataların azaltılması



Müşteri memnuniyetinin artırılması

Altı Sigma metodolojisi organizasyonun
tüm iş süreçlerinin ölçümü ve analizini yapar. Altı
Sigma varolan kalite programlarının değerlerine
zarar vermez, fakat tam bir kalite stratejisi için
evrimsel bir safhadır. Altı Sigma amacını
başarmak için küçük, artan gelişmelerden daha
fazlası gerekmektedir. Bu amaç için operasyonun
her alanında önemli ve ileri düzeyde gelişmeler
olmalıdır(Love, 1999).

Altı Sigma operasyonlarda
mükemmelliğin sağlanması
amacıyla işletmelerde seçilen
süreçlerin tanımlanması,
ölçülmesi, analiz edilmesi,
iyileştirilmesi ve kontrolü için
kolay ve etkili istatistik
araçlarının kullanıldığı bir
metodoloji, bir iyileştirme
yönetim stratejisidir.

14.2. Altı Sigmanın Tarihsel Gelişimi
1980’lerde Motorola Inc.(Schaumbur,Illinois) ve Robert W. Galvin Altı Sigma
konseptinin liderliğini yapmışlardır. Motorola ilk olarak hücresel telefonların kalitelerinin
arttırılması ve geliştirilmesi umuduyla Altı Sigma tekniklerini iç eğitimlerinde kullanmaya
başlamıştır. 1981’de Motorola’nın 10 hedefinden bir kalitesini (ürün hatasızlık oranını) 10 kat
geliştirmekti. Buradan hareketle Motorola’nın ülke mobil ürünleri sektöründen Bill Smith,
anahtar unsuru tanımladı. Bu tanım “Yaygın kusur azaltma-milyon fırsatta hata adedi”
şeklindeydi. Bu yöntem ile Motorola bütün iş sektörlerinde kusurlarını ölçtü ve 1988’de, Altı
Sigma metodolojini kullanarak hedeflerine ulaştı. Bu başarısıyla Malcolm Baldridge ulusal
kalite ödülünü alan ilk firma oldu.
Motorolo’nın bu başarısı sadece telefon sektöründe değil başta otomotiv ve bilgisayar
olmak üzere tüm sektörlerde dikkat çekti. Motorola’dan sonra altı sigma metodolojisini
uygulayan firmalardan biri IBM’di. IBM’de altı sigma anlayışı ve metodlojisi ile önemli
başarılar elde etti. Sonrasında otomotiv endüstrisinde yaygınlaşan altı sigma günümüzde
hemen her sektörde uygulanmaktadır. Altı Sigma teknikleri ile daha önceden ihtiyaç
duydukları yeni bir kalite düzeyini yakalamıştı.
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Altı Sigma tarihinde önemli olaylardan biri 1991’de gerçekleşti. Jack Welch’in
General Electric’in CEO’su olması GE’nin önemli başarılara imza atacağının habercisiydi.
Welch, Altı Sigma’yı “GE’nin bugüne dek önüne koyduğu en çetin ve abartılı hedef ” olarak
nitelemişti. 1995’te GE Altı Sigma’yı uygulamaya başladı. Firma 96-99 yılları arasında 2.2
milyar dolar kâr elde etti (Love, 1999).

14.3. Altı Sigmanın Faydaları
Günümüzde pek çok firma altı sigma başarılarını web sitelerinde paylaşmaktadır. Bu
paylaşımlar incelendiğinde özellikle aşağıdaki alanlarda altı sigma metodolojisinin fayda
sağladığı görülmektedir.


Maliyetlerde azalma



Üretkenlikte artış



Pazar payında artış



Müşteri tatmininde artış



Çevrim-süresinde azalma



Hata oranında azalma



Olumlu kültürel değişim



Ürün/hizmet geliştirme



Sıçramalı iyileştirmeler

Aşağıda verilen tabloda Altı Sigma uygulamasıyla elde edilen bazı fayda ve tasarruflar
verilmiştir.
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Tablo 2. Altı Sigma ile elde edilen kazançlar (KWAK ve ANBARI, 2006)
Firma / Proje

Metrik / Ölçüm

Fayda / Tasarruf

Motorola(1992)

Süreç hata seviyesi

15 kat azaltıldı.

Rayteon / Hava Taşıtı
Entegrasyon Sistemleri

Depo bakım muayene
süresi

%88 oranında azaltıldı.

GE / Railcar Leasing
Firması

Tamir atölyelerindeki
işlem süreleri

%62 oranında azaltıldı.

Allied
Signal(Honeywell)
Fren balatası süreci

Nakliye çevrim süresi

18 aydan 8 aya indirildi

GE

Finansal

1999 yılında 2 milyar $

Motorola(1999)

Finansal

11 yılda 15 milyar $

Honeywell

Finansal

1.2 milyar $

Johnson and Johnson

Finansal

500 milyon $

Finansal

İlk on aydaki tasarruf ve
gelirlerdeki artış 30
milyon euro

Telefonica
espana(2001)

/

de

14.4. Altı Sigma Kritik Başarı Faktörleri
Her çıktının bir ya da birden çok girdisi vardır. Girdilerin kalitesi ya da uygulanma
düzeyinin çıktı kalitesine etkisi olduğu bilinen bir gerçektir. Projelerde de proje başarısını
etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Altı Sigma projeleri, belirli bir sistem içerisinde
hareket eden ve belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen planlı faaliyetlerdir. Altı Sigma
projelerinin başarısını etkileyen faktörler konusunda literatürde farklı çalışmalar
bulunmaktadır. Henderson ve Evans, Coronado ve Antony, Pande, Eckes gibi araştırmacılar,
Altı Sigma tecrübesi olan firmaları inceleyerek Kritik Başarı Faktörlerini netleştirmeye
çalışmışlardır. Kritik Başarı Faktörleri, yapılan çalışmalarda önemsiz farklılıklar dışında (bazı
çalışmalarda iki kritik başarı faktörünün birleştirilerek bir faktör altında ele alınması vb.
durumlar) genel olarak aynı faktörlerden oluşmaktadır. Faktörlerin uygulama düzeyleri ve
proje başarısına etkisi ise ülkeye ve sektöre göre farklılıklar gösterebilmektedir. Literatürde
genel olarak kabul görmüş Kritik Başarı Faktörleri ve bu faktörlerin kısa açıklaması aşağıda
verilmiştir.
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Yönetimin Katılımı ve Taahhüdü

Yönetimin projelerde aktif olarak yer alması (proje sürecinde görev alması) ve
özellikle proje başlangıcında projenin arkasında olduğunu hissettirmesi,


Kültürel Değişim

İşletmenin tüm çalışanları ile yenilikçi bir yaklaşıma sahip olması ve bu yaklaşımı
projelerde aktif olarak göstermesi,


Organizasyonel Altyapı

Altı Sigma proje ekiplerinin organizasyon yapısının gerçeğine uygun olarak (kalite
konseyi, yönetim temsilcisi, şampiyon, uzman kara kuşak, kara kuşak, yeşil kuşak vb.
pozisyon ve görev tanımlarına uyacak şekilde) yapılandırılması,


Eğitim

Altı Sigma eğitimlerinin yeterli seviye ve kalitede verilmesi,


Proje Yönetimi Becerileri

Proje sürecinde yönetici olarak çalışanların, proje yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olması,


Proje Önceliklendirme ve Seçimi

Altı Sigma projelerinin başlangıçta kapsamlı bir değerlendirme ile önceliklendirilmesi
ve seçimi,


Altı Sigma Metodolojisindeki Araç ve Teknikleri Anlama

Altı Sigma metodolojisinde kullanılan çok sayıdaki araç ve teknikleri kullanabilme
kabiliyeti,


Altı Sigmayı İşletme Stratejisi İle İlişkilendirmek

Uzun ve kısa vadeli işletme stratejileri ile proje hedeflerinin entegrasyonu,


Altı Sigmayı Müşterilerle İlişkilendirmek

Altı Sigma proje hedeflerinin müşteri istek ve beklentileri ile entegrasyonu,


Altı Sigmayı İnsan Kaynakları İle İlişkilendirmek

Altı Sigma projelerinde çeşitli promosyonlar (terfi, prim, ek maaş, izin, yetki vb.) ile
çalışanların motive edilmesi,
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Altı Sigmayı Tedarikçilerle İlişkilendirmek

Proje sürecinde tedarikçiler ile iletişim kurularak, tedarikçilerin proje sürecinde yer
almasının ve aktif olarak çalışmasının sağlanması,


İletişim

Altı Sigma çalışmaları konusundaki gelişmelerin, başarıların, başarısızlıkların
ve bunların nedenlerinin kurum çalışanları ile paylaşılması,


Bilişim Teknolojileri Altyapısı

Proje süreçlerinde veri toplamak, veri işlemek, proje süreçlerinde kullanılmak üzere
uygun bir bilişim teknolojisi altyapısının bulunması.
(Türkan vd. 2009).

14.5. Altı Sigma Metodolojisi
İşletmelerde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi adına farklı yönetim anlayışları ve
kullanılan değişik yöntemler bulunmaktadır. Esasında kullanılan iyileştirme metotlarının bir
çoğunda W.Edwards Deming’in PUKÖ – Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al- döngüsü esas
alınmıştır. Altı Sigma metodolojisinde TÖAİK – Tanımla, Ölç, Analiz, İyileştir, Kontroldöngüsü kullanılmaktadır (Şekil 2). PUKÖ döngüsüne benzeyen TÖAİK döngüsünde sadece
ölçme ve iyileştirme süreçleri ayrıca vurgulanmış ve ayrı birer aşama olarak tanımlanmıştır.
Bununla birlikte altı sigma metodolojisinin, toplam kalite yönetimi anlayışından önemli
farklılıkları bulunmaktadır. TKY’de nihai amaç kalitenin artırılmasıdır. TKY'de yöneticilerin
elindeki hedef cümleler çok soyut, felsefi ve genel olduğundan, işlevsel bir kalite yönetimi
stratejisi oluşturmak çok güç olmaktadır. Altı Sigmanın nihai hedefi ise işetmeye para
kazandırmaktır. Altı sigma projelerinde gerçekleştirilecek iyileştirmelerde ne kadar kazanım
olacağı ve bunun getirisi mutlaka sorgulanmaktadır. Diğer önemli farklardan biri TKY’de
yararlanılan istatistiksel yöntemler belirli alanlard ve belirli sayıdadır. Altı sigma ise tam bir
teknik eleman gibi çalışır. Bu nedenle çok farklı istatistiksel metottan yoğun olarak
yararlanılır. Altı sigma metodolojisi 5 ana adımdan oluşmaktadır. Aşağıda Altı Sigma TÖAİK
Problem Çözme Modeli verilmiştir.
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Şekil 2. Altı Sigma TÖAİK Problem Çözme Modeli
Tanımlama
Altı sigma projelerinin başarısı için en hayati aşamadır. Bu aşamada iyileştirme
gerçekleştirme adına projenin öncelikle seçilmesi ve sonrasında proje amaç ve kapsamının
tanımlanmasına çalışılır. Çalışma yapılacak süreç analiz edilir. Sürecin müşterisinin istek ve
şartları ortaya konur. Süreç ve müşteri hakkında bilgi toplanır. Proje seçiminde en önemli
karar kriteri yapılacak çalışmayla elde edilecek parsal kazançtır. Tanımlama aşamasında
planlanan iyileştirmenin ayrıntılı tanımlanması, üzerinde çalışılacak sürecin detaylıca
incelenmesi, müşterinin (bu iç müşteri de olabilir) isteklerinin tam olarak tanımlanması ve altı
sigma çalışma planının (projelendirme) ortaya çıkartılması gerçekleştirilir. Bu aşamada
iyileştirme neticesinde elde edilecek kazanıma yönelik hedefler de mutlaka tanımlanmalıdır.
Ölçme
Ölçme aşamasında mevcut durumun tam olarak anlaşılabilmesi adına veri toplanır.
Ölçümler yapılır. Ölçülen verilerin tutatlı olabilmesi adına doğru ölçümler yapılmalı, ana
kütleyi temsil edecek şekilde doğru metotlarla veriler toplanmalıdır. Ölçme aşamasında
özellikle problemle ilgili tüm değişkenlerin dikkate alınarak ölçümler yapılması son derece
önemlidir.
Analiz
Bu aşamanın amacı problemin gerçek nedenini/nedenlerini doğru şekilde ortaya
koymaktır. Bu aşamada pek çok hipotez kurulabilir. Hipotezlerin herbiri incelenmeli ve eldeki
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veriler ile analiz edilerek geçerliliği sınanmalıdır. Analiz aşaması ölçme aşamasıyla çoğu
zaman iç içe geçmiş, birlikte yürütülen bir süreçtir. Bu aşama sonunda iyileştirme yapılacak
alan ve çözüm tam olarak ortaya konulmalıdır.
İyileştirme
İyileştirme aşamasında bir önceki analiz aşamasında ortaya konulan çözüm hayata
geçirilir.Çözümün hayata geçirilmesi için işletme ve işletme dışındaki farklı kaynaklardan
yararlanılabilmektedir. İyileştirmede ortaya konulan çözümün nasıl değerlendirileceği de
belirlenmelidir.
Kontrol
Kontrol aşamasında iyileştirme planına göre gerçekleştirilen uygulama incelenir.
İnceleme farklı başlıklarda yapılmalıdır. İyileştirmenin plana göre yapılıp yapılmadığı,
iyileştirme neticesinde performans göstergelerinin kabul edilebilir seviyede olup olmadığı
kontrol edilir.

14.6. Altı Sigmada Kullanılan Bazı Araçlar
Altı sigma metodolojisinin TKY’den en önemli farkı istatistiksel tekniklerden
yaralanma yoğunluğudur. Farklı altı sigma projelerinde ihtiyaca göre farklı tekniklerden
yararlanılabilmektedir. Bununla kullanıldığı aşamaya göre aşağıda yaygın olarak yararlanılan
tekniklere örnekler verilmiştir.
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Tablo 3: Altı Sigmada Faydanılan Teknikler
Açıklama

Kullanılan Araçlar

Analiz

Karakterizasyon

Ölçme

Tanımlama

 Proje Yönetim Sistemi ve Proje
Planlaması

Projenin
hedefleri,
sınırları
ve
terminlerinin belirlenmesi ile beraber her 
bir süreç için çıktı ve potansiyel girdilerin

tanımlanması amaçlanır.

Proje Göstergeleri
Müşterinin Sesi
Detaylı Süreç Şeması



Hata Türü Etki Analizi (HTEA)



Sebep-Sonuç Matrisi



Çetele Diagramı


Çıktı ve potansiyel girdilerin doğru
ölçülüp ölçülmediği test edilir. Doğru bir 
ölçüm sistemine sahip olduktan sonra
mevcut çıktı ve girdilerin yeterlilikleri 
belirlenir.


Pareto Şeması
Süreç Sigması
Tanımlayıcı İstatistik
Grafiksel Analizler



Z-tahminleri



Çok Değişkenli Analizler



Korelasyon


Nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde gibi
sorulardan
yararlanılarak
çıktıları 
etkileyebilecek potansiyel girdiler analiz
edilir. Bu şekilde önem sıralaması, hata 
şiddeti vb. konular netleştirilir.


Hipotez testleri
Güven aralıkları
T-testi
F-testi



Ki-kare Testi



ANOVA
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İyileştirme
Kontrol

Optimizayon



Rassal Bloklama


Önemli az girdilerin (etken girdilerin)
değişik durumlarda, sistematik araçlar 
yardımıyla çıktı değişkenliği üzerindeki

etkileri incelenir.

Çoklu Regresyon

Çıktının en iyilenmesini sağlayacak 
önemli az girdilerin dereceleri belirlenir.


2k Faktöryel Deneyler



Cevap Yüzeyi Metodu



İstatistiksel Proses Kontrol (İPK)



Güvenilirlik

Deney tasarımı
Tam Faktöryel Deneyler

Kesirli Faktöryel Deneyle

Çıktıların en iyi duruma getirilmesi kadar  Shainin Metodları
orada tutulması da önemlidir. Belirlenen
önemli girdilerin seçilmiş durumlarında  Tolerans Analizi
aynen devam ettiğini kontrol etmek, çıktı
üzerindeki değişkenliğin azaltılmasını  Altı Sigma Toleranslandırması
sağlayacaktır.
 Dökümantasyon ve
Standardlaştırma


Sonuçların Değerlendirilmesi

Yukarıdaki tabloda veirlen araçların bir kısmı farklı bölümlerde ele alınmıştır.
Tekniklerden bazıları ise kısaca şu şekilde açıklanabilir;
Proje Bildirisi

Altı sigma projelerinin en önemli dokumanlarından biridir. Projenin neden
yapıldığını, hedeflerini, kısıtlarını tanımlar. Projede kullanılacak kaynakları belirtir. Projenin
başarılması neticesinde ortaya çıkabilecek fırsatları açıklar.
SMART
 Proje bildirisinin etkinliğini değerlendiren bir tekniktir. SMART
(Spesifik_Measurable_Attainable_Relevant_Time Bound) kelimesinde her bir harf bir
çalışmayı temsil eder. Buna göre,
o Spesific_Belirli: Yapılacak çalışmanın belirli net bir alan olarak özele
indirgenip indirgenmediğini sorgular.
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o Measurable_Ölçülebilir: Problemin ölçülebilip ölçülemediğini, ölçülebilir
hedefler konulup konulmadığını araştırır.
o Attainable_Ulaşılabilir: Proje bildirisindeki amaçların (projenin zamanında
bitmesi, proje kazanımları vb.) gerçekçi olup olmadığını sorgular.
o

Relevant_Alakalı:İşletme amaçları ile projenin örtüşüp örtüşmediğini

araştırır.
o Time Bound_Zaman Sınırlı: Projenin iş takviminde ana faaliyetlerin
tamamlanma zamanlarının gerçekçi olup olmadığını inceler.
Öncelik Matrisleri
 Ölçülmesi ve analiz edilmesi gerekli kritik değişkenlerin tanımlanması için,
sebepler ve etkilerinin formüle edilebilmesi için kullanılan bir matristir. Genellikle L
biçimindedir. Bir ekseninde kriterler, diğer eksende ise seçenekler gösterilir. Kriterlere göre
en iyi seçeneği belirlemeye yarar.
Hata Türü Etki Analizi
 Oluşan hatalarrın sınıflandırılması ve hangilerinin işletme için daha kritik
olduğunun anlaşılabilmesi adına kullanılan etkili bir tekniktir. Hata türü etki analizi ile
iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve bununm sürdürülebilir bir sistem haline getirilmesi
sağlanabilmektedir.
Örnekleme
 Kontrol grafiklerinin oluşturulmasında kullanılır. Kontrol sınırlarının belirlenmesi
ve örneklem büyüklüğünün ve örnekleme sıklığının belirlenmesinde yaralanılmaktadır.

14.7. Altı Sigma Organizasyonu
Her proje yönetimi metodunun kendine ait bir terminolojisi ve yapısı vardır. Altı sigma
projelerindeki organizasyon yapısının da kendine has bir yapısı bulunmaktadır. Proje
yönetiminde organizasyonel yapı başarı için son derece önemlidir. Altı sigma organizasyon
yapısı altı sigma projelerinin başarısı için geliştirilen bir yapıdır.
Altı Sigma uygulayan şirketlerde sigma seviyesinin düşmesine sebep olan problemler
iyileştirmeye açık alanlar olarak bilirlenir. İyileştirme projelerinde Kara Kuşaklar takımlarını
yönetirler. Kara kuşaklar problem çözme konusunda iyi yetiştirilmiş nitelikli yönetici ve
yönetici adaylarıdır. Altı Sigma projelerinde kara kuşak, yeşil kuşak, uzman kara kuşak gibi
tanımlamalar bulunmaktadır. Organizasyon öğeleri ve sorumlulukları kısaca aşağıda
özetlenmiştir.
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Üst Kalite Konseyi

Altı sigma projelerinin en tepesindeki konseydir. Küçük ölçekli projeleri her ne kadar
Kara Kuşaklar başarıyla yönetibilse de projelerin kapsamı genişlediğinde üst bir konseye
ihtiyaç duyulmakta bu görevi de üst kalite konseyi icra etmektedir. Projelerin kapsamını
belirlemek, projede yetki ve sorumlulukları tanımlamak, proje için gerekli kaynakları temin
etmek, projeleri takip etmek ve proje takımlarının çözemedikleri büyük çaplı problemlere
çözüm bulmak gibi görevleri bulunmaktadır.


Yönetici Temsilcisi

Yönetim temsilcisi üst yönetimi diğer bir ifadeyle üst kalite konseyini temsil eden,
konsey toplantılarını beklemeden hızlı kararlar alınmasını sağlayacak kişidir. Konsey ile proje
ekibi arasında köprü görevi üstlenir. Altı sigma eğitimi planlarının hazırlanması, projenin
seçilmesinde yönetim adına çalışmak, kalite şampiyonlarına yardım etmek, destek sağlamak,
proje gelişimini üst kalite konseyine sunmak görevleri arasındadır.


Kalite Şampiyonu

İyileştirme projelerini gözlemleyen bu kapsamda projeler ile işletme amaçlarının
uyumlu olmasından sorumlu olan, üst kalite konseyi adına projeyi izleyen kişi ya da kişilerdir.
İyileştirme takımları arasındaki koordinasyondan da sorumlu olan kalite şampiyonu
gerektiğinde projeye müdahale ederek kapsam değişikliği, personel değişikliği
yapabilmektedir.


Uzman Kara Kuşak

Uzman kara kuşak işletme çalışanı olabileceği gibi dışarıdan bir danışman da olabilir.
Uzman kara kuşağın altı sigma ile ilgili her konuda üst düzey bilgi ve tecrübe sahibi olması
beklenmektedir. Özellikle istatistiksel teknikler konusunda teknik desteğinden sürekli
faydanılan uzman kara kuşaklar, altı sigma konusunda eğitimler verir, yönetim temsilcisini
projenin teknik yönü konusunda bilgilendirir, kalite şampiyonlarına destak sağlar.


Kara Kuşak

Kara kuşaklar takım liderleridir. Projede aktif olarak çalışırlar. Proje süresince asli
görevlerini genellikle yapmazlar ve asli işlerini vekaleten başka birisine verirler. Kara
Kuşaklar, Altı Sigma araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, işletme sorunlarına hızlı ve kalıcı
çözümler getirebilecek yeterlilikte olmalıdırlar. Bunun için Kara Kuşaklar, Uzman Kara
Kuşak ya da dış eğitim kuruluşları tarafından ortalama dört ay süreli eğitime tabii tutulurlar.
Kara kuşaklar, iyileştirme projesinin belirlenmesi ve kalite şampiyonuna proje teklifinin
sunulmasından, proje kapsam değişikliği teklifini kalite şampiyonuna iletmekten, takımını
organize etmekten, iş dağılımını yapmaktan sorumludur. Kara kuşaklar çözemedeği konularda
genellikle kalite şampiyonuna başvurarak destek ister.


Yeşil Kuşak
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Takım üyeleri yeşil kuşak olarak adlandırılmaktadır. Temel istatistiksel teknikleri
bilmesi gereken yeşil kuşaklar ilk defa bir projede görev alacaklarsa proje takımlarının
belirlenmesi ile birlikte eğitime alınırlar. Temel ölçüm ve analiz tekniklerini öğrenirler.
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Uygulamalar

1. Çalıştığınız/İnceleme yaptığınız işletmede altı sigma projeleri ile iyileştirme
yapılabilecek alanlar nelerdir? Araştırınız.
2. Bir altı sigma proje çalışması içinde yer alan ekip üyelerinin hangi alanlarda temel
eğitimleri almaları gerekmektedir? Araştırınız.
3. Türkiye’de beş sigma ve altı sigma seviyesinde çalışan bir firma var mıdır?

Araştırınız. Bu firmalarda altı sigma projeleri gerçekleştirilmekte midir?
İnceleyiniz.
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Bölüm Soruları
1. Altı Sigma yaklaşımı, ölçüm aracı olarak “Milyon Fırsattaki Hata Adedi” (MFHA
– DPMO Defects per Million Opportunities) skalasını kullanır..
Doğru (…)

Yanlış (…)

2. Altı Sigma operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde
seçilen süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için
kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir metodoloji, bir iyileştirme yönetim
stratejisidir
Doğru (…)

Yanlış (…)

3. Çevrim zamanlarının azaltılması altı sigmanın ilgi alanı içinde olmayan üretimle
ilgili bir konudur.
Doğru (…)

Yanlış (…)

4. Altı sigma problem çözme metodolojisinde son aşama hangisidir?
(a) Ölçme
(b) Analiz
(c) İyileştirme
(d) Kontrol
5 Altı sigmanın bu aşamasında projenin öncelikle seçilmesi ve sonrasında proje amaç
ve kapsamının belirlenmesine çalışılır. Çalışma yapılacak süreç analiz edilir. Sürecin
müşterisinin istek ve şartları ortaya konur. Süreç ve müşteri hakkında bilgi toplanır.
Bu aşama aşağıda verilenlerden hangisidir?
(a) Tanımlama
(b) Kontrol
(c) Analiz
(d) Ölçme

Cevaplar
1- Doğru, 2- Doğru, 3- Yanlış, 4-d, 5-a
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