
KALİTE YÖNETİMİ 

Kalite Yönetimi, ISO 9001 standart kriterlerinin etkin bir şekilde işletilmesi yoluyla 

müşterilerin memnuniyetini kolaylaştırmak için kullanılan global standarttır. 

Dünyada 1 milyondan fazla iso 9001 belgesi verilmiştir. Bu nedenle, ISO 9001, 

modern işletmeler için bir işletme ve kalite yönetim aracı olarak önemini 

artırmaya devam etmektedir. İşletmelerin ISO 9001'e uymak ve 

sertifikalandırılmak için birçok ve çeşitli nedenleri olsa da standardın şartlarını 

takip etmek, özellikle sıkı kalite kontrol önlemlerinin alınmasının zorunlu olduğu iş 

sektörlerinde bir şirket için birçok fayda sağlar. O halde, işletmelerin kalite 

yönetimine farklı önem verebileceği göz önüne alındığında, kuruluşunuzda 

hangi uygulamaları yapacaksınız. 

Öncelikle sorgulamanız gereken; Neden bir Kalite Yönetim Sistemi kurmayı ve 

ISO 9001'i uygulamayı seçtiniz? Sorusunu kendinize sormanız olacaktır. Ancak 

cevap size bir kuruluşun kalite yönetimi konusundaki yaklaşımı hakkında size çok 

fazla şey söyleyebilir. Bu sistemler, müşterinin taleplerini karşılamak istiyorsanız, 

organizasyonunuz aktif olmayabilir, ancak KYS tutarlı bir ürün sağlama ve sürekli 

iyileştirme göstermek için gerçek bir istek ve yönetimin katılımı ile kurulursa, en 

azından bir başarı şansı vardır. ISO 9001’ in 5 Temel Avantajı, bir KYS kurduktan 

sonra standardın uygulanmasının kuşkusuz yararlarına bakmak ve bir sistem 

kurmayı düşünürken bunları kesinlikle göz önünde bulundurmak gerekir. Kalite 

odaklı olan çoğu kuruluş başlamadan önce bu faydalar üzerinde bir perspektife 

sahip olmalıdır. Ancak, kalite yönetiminin, Kalite Yönetim Sistemi’ nde örgütsel 

düşünceye nerede uyduğunu bize söyleyebilecek bir organizasyonla hızlıca 

görebildiğimiz işaretlerini görmeniz ve aşağıdaki soruları cevaplamanız gerekir; 

1) Süreç/Proses yaklaşımı kullanılıyor mu?  

ISO 9001, Süreç yaklaşımının önemi, bir kuruma getirebileceği faydaları bir 

üretim tesisinde, örgütlü, metodik ve düzenli süreçlerin varlığı da örgütün “kalite 

odaklı” olduğunu gösterebilir. Çeşitli bölümlerdeki iletişimler, genellikle “süreç 

yaklaşımının” gerçekten olup olmadığı gösterir. Uygulanan ve kalite hedeflerine 

ulaşmak ve sürekli iyileştirme için ortak bir yaklaşım varsa, Belgelendirilmiş bilgi 

olarak kaydedilen örgütsel bilginin varlığı, kuruluşun büyüklüğü değiştikçe ve 

dalgalandıkça, yeni çalışanların davranışlarının ve eğitiminin tutarlı olmasının, 

KYS' nin ve kuruluşun performansının tutarlı olmasını sağlayabileceğini garanti 

altına alır. 

2) Kuruluş iletişim kanallarında kalite ile ilgili veriler var mı? Duyuru panolarında, 

dijital ekranlarda veya kişisel iş istasyonlarında olsun, kalite odaklı kuruluşların 

çoğu hem bilgi amaçlı hem de motivasyon amaçlı sonuçlar göstermek ister. 

Hedeflere karşı kazanma konusunda iyi bilgilendirilmiş olan çalışanlar, sadece 
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dış ya da müşteri denetimi uğruna değil, bir kurumun kaliteyi ciddiye aldığını 

göstermektedir.  

3) Kuruluşun kalite departmanı var mı? Bir kuruluşun kalite departmanına 

bakarak kaliteyi nasıl değerlendirebileceğini değerlendirebilirsiniz, ancak bir 

mikro işletmenin ayrı bir kalite departmanına sahip olmaması alışılmadık bir 

durum değildir. Daha büyük bir kuruluşun kalite departmanı yoksa, bu kendi 

hikayesini anlatır. Öte yandan, eğer kalite departmanı bilgili, odaklı ve güdümlü 

bir yönetici tarafından mevcut ve yönetiliyorsa, kalite sorunlarının ve 

performansın organizasyon için hayati olduğu açıktır. 

 

4) Şirket başarılı mı ve itibarı var mı? Kaliteye önem vermeyen bir kuruluşun uzun 

vadede yaşamaması veya başarılı olamayacağı evrensel olarak kabul 

edilmektedir. Eğer bir kuruluş birkaç yıl boyunca hayatta kaldıysa ve büyüse, 

müşterilerin gereksinimlerinin karşılandığı ve sürekli bir iyileşme olduğu açıktır. Bu 

iki faktör olmadan, bir işletmenin uzun vadede hayatta kalacağı muhtemel 

değildir. Müşteri geribildirimi ISO 9001 standardının kritik bir parçasıdır ve yine, 

müşteri geri bildirimlerini dikkate almayan çoğu kuruluş gelişmeye devam etse 

bile hayatta kalamaz. 

5) Kuruluşun kalite ile ilgili belgeleri var mı? Dokümante Bilgi, ISO 9001 

standardının temel unsurlarından biridir ve standart neyin zorunlu olduğu ve 

neyin olmadığı konusunda bilgi verir. Sürecinde veya ürünlerinde kaliteye değer 

vermeyen birçok kuruluş iso belgesi alma zorluğuna gitmez, çok zor ve zaman 

alıcıdır, ancak kalite odaklı kuruluşlar genellikle standart işlem prosedürleri 

üretmenin, özellikle prosesleriniz, ürünleriniz veya hizmetleriniz için üst düzey 

karmaşıklığa sahip olabilir bu da kuruluşunuza büyük avantaj sağlayabilir. 

Harcanan zamanın ürün tutarlılığı açısından büyük faydalar sağlayabileceği 

anlamını taşır.  

Dolayısıyla, kendi kuruluşunuza veya harici bir kuruluşa bakmaksızın, bu faktörler, 

kuruluşun kalite meselelerini nasıl ele aldığını ve kalite yönetiminin kuruluşa 

gerçekte ne şekilde uyduğunu değerlendirmenize yardımcı olabilir. Sürekli 

gelişmek ve büyümek için gerçek istekleri olan bir şirket, ikisi birbiriyle ayrılmaz 

bir şekilde bağlantılı olduğundan, kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti 

arasındaki ilişkiyi anlamalıdır. 

Kalite Yönetimini, uzun vadede tanımayan ve uygulamayan kuruluş, müşteri 

memnuniyetini garanti edemez.  Sonuçta, müşterileri olmadan geleceğin 

karanlık olduğu bu tür kuruluşlar için açıkça bellidir. Kalite yönetiminin işinizin 

merkezinde olmasını sağlamak ve faaliyetler bunun üzerine kurulması 

kazanımların elde edilmesine olanak tanır. 
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Kalite yönetimi, kendi gelişimini de kalite eğitimleri ve gereksinim duyduğu diğer 

eğitimlerle desteklemelidir. 

Kalite Yönetim Sistemleri hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere 

http://www.iso9001kalitebelgesi.com/ linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
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