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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELİ BİR KURUMDUR.

KALİTE BÜLTENİ



BAŞLARKEN

ürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP) kapsamında 
kaliteyle bir yolculuğa çıkmış ve ilk adımlarını atmış olan SKurumumuz, tüm çalışmalarında sürekli iyileştirme yani 

Kaizen Felsefesini benimsemiştir. 

kurum kalitesinin  
sürekli iyileştirmelerle  geliştirilmesidir.

Kurumda kalite serüveni 2008 yılında başlamıştır. Sürekli 
Kurumsal Gelişim Projesi'nin gündeme getirilmesinde, 
başlatılmasında ve sürdürülmekte olan yaygınlaştırma 
çalışmalarında katkılarını ve desteklerini esirgemeyen başta 
Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Zeki ADLI' ya, Genel Müdür 
Vekilimiz Sayın Gökhan KANAL'a, Genel Müdür 
Yardımcılarımız Sayın Bilal CURABAZ' a, Sayın Sedat BAKICI' 
ya, proje sorumlusu Dr. Bekir Tarık YİĞİT

ile 
teşekkür ederiz.    

Bizler; farklı birimlerde görev yapan Baştetkikçiler olarak; kalite 
konusunda kurum adına daha fazla ne yapabiliriz felsefesinden 
yola çıkarak, kurumun yeni yüzünün oluşturulmasına katkıda 
bulunmak, vizyona ulaşmak için kalite kapsamındaki 
ödevlerimizi, yaptıklarımızı ve kalite ile ilgili gündemi sıcak 
tutmak amacıyla periyodik olarak kurum çalışanlarını 
bilgilendirme amacıyla bülten çıkartmaya karar verdik. 
Bu bültenle; kurum çalışanlarına, farklı bir yöntemle ulaşmak 
niyetiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Kalite Bülteninin, 
istenmesi halinde hem basılı hem de elektronik bülten (e-
kalitebulten) olarak yayınlanabileceği düşüncesindeyiz.

1999 ve 2000 yıllarında eğitimcilerin katıldığı toplantılarda 
“Yakın Gelecekte Dünyada Neler Üzerinde Çalışılacak, Neler Ön 
Plana Çıkacak” konulu çalışmalar sonucunda beş konu ortaya 
çıktığı belirtilmektedir. *  

1. Her türlü işte daha çok ekip çalışması yapılacak.

2. Her düzeyde daha çok liderlik davranışlarına ihtiyaç 
duyulacak.

3. Etik daha çok önem kazanacak.

4. Her iş mutlaka elektronik ortamla ilişkilendirilecek.

5. Yapılan her etkinliğin ölçülür olması sağlanacak.  

Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda yukarıdaki beş 
maddenin hangisi bizi  ilgilendirmemektedir?
Bilindiği gibi kurum amaçlarının ve rollerinin değişmesi, bilgi 
patlaması ve internet teknolojisinin gelişmesi,  işgücünün gelişim 
hızının artması, insani değerler ve yönetsel felsefe değişimleri, 
kurumların karmaşıklaşan yapıları, ayrıca hizmet sektörünün 
ulusal ekonomi içindeki payının artmasıyla ve kurumların 
hizmetlerinin mekana bağlı kalmadan sunulması yani kurumların 
evrenselleşmeleri nedenleriyle değişim kaçınılmaz olmuştur.
Dünyada ve ülkemizde yapılan her çalışma müşteri 
memnuniyetini öncelik alarak tasarlanmaktadır. Sistemler öyle 
kurulmakta ki insanların bilerek veya bilmeyerek hata yapmaları 
engellenmekte ve verilen hizmetin her yerde aynı olması ve kişiye 
bağlı olmamasının gerektiği bilinmektedir. 

Proje adından da anlaşılabileceği üzere,  

'e, Strateji Geliştirme 
Daire Başkanı Ercan TURGUT'a,  diğer tüm Daire 
Başkanlarımıza ve Döner Sermaye İşletme Müdürümüz 
Hayrullah AKDEMİR proje koordinatörü Mehmet Baki 
ÖZTÜRK'e  

Ne oldu da kalite ile ilgili çalışmalar başladı:

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesinin amaçları:

Proje 6 aşamalı olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Ÿ Kurumumuzun çalışma veriminin ve 
yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal 
gelişiminin sağlanması,
Ÿ Kurumda başlatılmış olan gelişim ve 
yeniden yapılanma çalışmalarının 
desteklenmesi, bütünselleştirilmesi,
Ÿ Projenin kurum çalışanlarına 
yayılımının ve  sürdürülebilirliğinin 
sağlanması,
Ÿ Öncelikli stratejilerin belirlenmesi,
Ÿ Eylem planlarının hazırlanması ve 
uygulanması,
Ÿ Gerekli iyileştirmelerin yapılmasına 
katkı sağlanması,
Ÿ Kurum bünyesinde TS EN ISO  9001:2008 “Kalite Yönetim Sistemi” nin 
kurulması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi,
Ÿ Kalite kayıtlarına ait standart dokümantasyonun oluşturulması,
Ÿ Proje kapsamında personele kalite kavramları ve kurum kültürü 
eğitimlerinin  verilmesi.
Bu amaçlara yönelik olarak başlatılan  
ile müşteri (vatandaş) memnuniyetini ön planda tutan, kaliteli ve hızlı hizmet 
anlayışının kurumsal yapıya eklenerek sürekliliğin sağlanması 
hedeflenmektedir.

1.Aşama: Projenin kurum çalışanlarına duyurulması, mevcut durum analizi, 
anket çalışmaları ve istatistiksel proses kontrol eğitimi tamamlanmıştır.
2.Aşama: Üst ve orta düzey yöneticiler ile pilot bölge personeli temel kalite 
kavramları ve kurum kültürü konularında eğitilmiştir. Bu aşamada 1008 
personel eğitim görmüştür.
3.Aşama: Paydaş toplantısı yapılmış, kurum hizmetlerimizden etkilenen ve 
hizmetleri etkileyen paydaşlarımıza paydaş memnuniyeti anketi uygulanmıştır. 
Bu toplantı davet edilen 100 kurumdan 81' inin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
4.Aşama: Kurum bünyesinde 72 kişilik eğitici kadro oluşturulmuştur: 
1. Grup Eğiticilerin Eğitimi: 7 – 11 Aralık 2009  (36 kişi)
2. Grup Eğiticilerin Eğitimi : 14 – 18 Aralık 2009  (30 kişi)
3. İçtetkikçi Eğitimi:5 – 6 Ocak 2009 (25 kişi)
4. Baştetkikçi Eğitimi 11 – 15 Ocak 2009 (25 kişi)
5.Aşama: Süreç yönetim sistemi, iyileştirme takımları ve kalite çemberleri 
kurulmuş, öneri ve doküman yönetim sistemleri oluşturulmuştur.  Prosedürler, 
iş akış şemaları, talimatlar ve formlar internet ortamında tüm kurum 
personelimizin kullanımına açılmıştır. Kurum Kalite El Kitabı hazırlanarak, 
misyon, vizyon ve kalite politikası belirlenmiştir.
6.Aşama: Kurumumuz bünyesinde ISO 9001:2008 “Kalite Yönetim Sistemi” 
belgelendirme çalışmaları tamamlanmış olup; Kurumumuz, TSE' nin 19-22 
Nisan 2010 tarihleri arasındaki bütün birimlere yönelik yaptığı denetimden 
sonra TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak 
kazanmıştır. Kurumumuz, 2010-2014 stratejik planı gereği; Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının öncülüğünde Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğünün 
koordinasyonunda yürütülecek olan ' nin 
tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını planlamıştır.  SKGP özel teknik 
şartnamesi gereğince projenin yaygınlaştırılması Genel Müdürlük merkez ve 
taşra teşkilatının iş birliği ile yürütülerek Bölge Müdürlüklerinde ve Genel 
Müdürlükte oluşturulan çekirdek eğitici kadro eliyle yürütülecek ve Kalite 
Müdürlüğünce takip edilecektir.

“Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” 

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi 

SÜREKLİ KURUMSAL GELİŞİM PROJESİ
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Kişi olarak ürün/hizmet alırken yani müşteriyken;
· Özel İlgi,

· Kalitede Süreklilik,

· Üretim ve Hizmette Güvenirlilik,

· Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği,

· Satış Sonrası İyi Servis,

· Makul Fiyat,

· Kolaylık,

· Yenilik ve gelişme,

· Konfor İstiyorsak; 

bizlerden hizmet alanları da düşünelim. Onlar böyle bir hizmet istemez mi? 
O zaman biraz empati kurmamız yeterli olacaktır.

* Ekip Çalışması ve Liderlik / Prof. Dr. Acar BALTAŞ

“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir 
gayretin sonucudur.” 

John Ruskin

.
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KALİTE POLİTİKASINA BAKIŞ

ünümüz gelişen teknolojisi ile küçülen dünyada, 
gelişmeleri dikkate aldığımızda değişimin kaçınılmaz Golduğu bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak değişime 

ve gelişime ayak uydurmak ve çağın gerisinde kalmamak için 
Kurum bünyesinde atılımların devamlı olduğu görülmektedir. 

Kurum Kalite Politikası deklere edilmiş ve üst yönetimce 
güvence altına alınmıştır. 
Bu kapsamda yapılanları sıralayacak olursak;  
Mekansal bilgi sisteminin altlığını oluşturmak ve modern tapu ve 
kadastro müdürlüklerinin kurulması amacıyla başlatılan Tapu ve 
Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP), TAKBİS sayılabilir,
Hedeflerimizi tutturmak için her konuda her durum için alternatif 
planlar üretilmeye devam edilmektedir.  Bu kapsamda mülkiyetle 
ilgili verinin toplandığı, kontrol edildiği ve yönetilmeye başladığı 
bu günlerde geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmek 
için her konuda olduğu gibi bu konuda da sistem yaklaşımı ile 
bakmalı ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sisteminin kurulması 
çalışmaları başlatılmalıdır.
Kurum üst yönetiminin şube müdürleri ve mühendislerle  yaptığı 
beyin fırtınası toplantıları ile ihaleli işlerde yüklenicilerle yapılan 
toplantılar yadsınamaz.
Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi nin  (SKGP)  bir bileşeni de 

kurumsal kimlik çalışmalarıdır. Çalışma ortamlarının 
iyileştirildiği, altyapı ve donanımın yenilendiği ve kurum 
logosunun da içinde bulunduğu kurumsal kimlik kılavuzu 
yayınlandığı malumlarınızdır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
amaçları doğrultusunda ve İç Denetim Biriminin de kurulması ile 
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 
edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali 
saydamlığı gözeterek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Kurum faaliyetlerinin mevzuat, etik değer ve ilkeler, ulusal ve 
uluslararası standartlara göre yürütülmesi için her daim eğitim 
çalışmaları devam etmektedir.
Merkez ve taşra birimlerimizde atık kağıt, plastik, cam kutuları 
toplama ve geri dönüşüm kutuları oluşturulmuştur. Bu çalışmalar 
artarak devam ederken çevreye karşı sorumluluğumuzun bilinci 
içerisinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi  standartlarına 
uygun bir kurum olmak hedeflenebilir.
Görülmekte ki kalite politikasının gerçekleşmesi için günlük 
çalışma faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, tüm çalışanların 
katılımıyla  kurum hedef ve amaçlarına koşmaktayız. 

“ ” 

“ ”

Sözlerimi eskilerin dediği gibi “Zaman sana uymazsa sen zamana 
uyacaksın” diyerek noktalıyorum.

Bülent KILIÇ
KYS Baştetkikçi

n basit olarak, ISO 9001 imalat ve hizmet endüstrilerinde kalite 
güvencesi için kurulmuş, kapsamlı bir standartlar  kümesidir. ISO 9001 Eserileri, bir firmanın kalite sistemini geliştirmesini, belgelemesini ve 

çalıştırılmasını ister, yani firma içinde yönetiminin kalite tetkik uygulamaları 
için sahip olduğu sorumluluktan, satın alma politikalarından, eğitime kadar 
uzanan kalite yönetim sistemleri  (IS0 9001)  uygulamalarının tümüdür. 

Yararları:
· Müşteri memnuniyetinin artması,

· Çalışan memnuniyetinin artması,

· Maliyetlerin azalması,

· Kârın ve verimliliğin artması,

· Yüksek rekabet gücü ve pazar payının artması,

· Etkin bir yönetim sağlaması,

· Sistematikleşme, standardizasyon ve tutarlılık sağlaması,

· Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol sağlaması,

· Daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlaması,

· Uluslararası düzeyde uygulanabilen bir model olması,

· Kalite bilinci oluşturması ve kurumlaşmayı sağlaması,

· Kalite sisteminin belgelendirilmesinde model olmasıdır.

Bülent KILIÇ

KYS Baştetkikçi

ISO 9001 NEDİR, YARARLARI NELERDİR?

Kalite; bisiklet sürmek gibidir pedalı devamlı 
çevirmek zorundasınız yoksa düşersiniz. 

Kurumsal Web Sitesinde 
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu Linki

TKGM KALİTE POLİTİKASI

Ÿ Mülkiyet verilerinin bilgi sistemi ortamında sunulması,  
mülkiyet ile ilgili sorunların bitirilmesi,  devlete ve vatandaşa ait 
gayri menkullerin envanterinin elde edilmesi, vergi kayıplarının 
önlenmesi, düzenli kentleşme sağlanması, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi ve Türkiye'nin ulusal bilgi sisteminin (e-devlet) 
altlığının oluşturulması sağlanacaktır.
Ÿ Hizmet verilen vatandaş ve kuruluşların (paydaş) 
memnuniyetini ön plana çıkaran bir kalite yönetim sistemi 
anlayışı ile hizmette kalite ve kalitede süreklilik sağlanacaktır.
Ÿ TS EN ISO 9001:2008 standardına göre kurulmuş olan kalite 
yönetimin de;  sürekliliğinin ve gelişiminin sağlanması, kalitenin 
ancak takım çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak, birlikte 
çalışılan tedarikçiler ve paydaşlarla takım ruhu ve ortak akıl 
yöntemi ile çalışılacaktır.
Ÿ Kurum çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları 
temin edilecek, eğitim, iletişim ve motivasyon imkânları 
arttırılarak kurumsal aidiyet duyguları pekiştirilecektir.
Ÿ Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için 
gerekli tedbirler alınacak ve bu amaçla diğer kuruluşlarla işbirliği 
yapılacaktır.
Ÿ Görev ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde yasal mevzuata, 
ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır.
Ÿ Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliğin artırılması için 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, yeniliklerin 
kuruma zamanında transferi sağlanacaktır.
Ÿ Kurumumuzca verilen kamu hizmetinde mesleki etik 
ilkelerine uygun davranılacaktır. 
Ÿ Çevre bilincinin oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi 
için kurumumuzca katkı sağlanacaktır.

“Eğer yapamayacağınızı düşünüyorsanız, 
haklısınız, yapamazsınız.”

Henry Ford
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oplam Kalite Yönetimi; tüm çalışanların bu anlayışın uygulanmasına 
katılımıyla başlar. Yönetim sürecine katılım; çalışanların yaptıkları işle 
ilgili gerekli yetki ve sorumluluğun verilmesi ve sürekli iyileştirme T

sürecinde yer almasıyla gerçekleşir. Kalite takımları, çalışanların hem birey 
hem de bir gruba ait olarak kendilerini ifade edebilecekleri bir motivasyon 
ortamı yaratır, kuruluş;  içinde kalite, verimlilik artışı ve sürekli iyileştirme gibi 
kazanımları beraberinde getirir.
İyileştirme takımları; aynı sahada çalışan, benzer işleri yapan, düzenli 
aralıklarla toplanan, kendi işleri ile ilgili sorunları saptayan, inceleyen ve çözen 
kişilerden oluşur. Takımlar için ideal üye sayısı 5 - 7 kişidir. Daha büyük 
takımlarda; her üyenin söz alması, üyelerin eşit ağırlıklarla görev paylaşımı 
yapması güçleşmektedir. Daha küçük takımlarda ise grubun yaratıcı gücünün 
harekete geçirilmesi zordur. İyileştirme takımları süreklidir. Ele aldığı bir 
konuyu bitiren takım, başka bir konu üzerinde çalışmaya başlar. İyileştirme 
takımları etkinliklerinin arkasındaki temel fikirler şunlardır:
Kurumun iyiye gitme ve gelişmesine katkıda bulunmak, insana saygı duymak 
ve içinde yaşanmaya değer, mutlu ve aydınlık bir işyeri oluşturmak, insan 
yeteneklerini tamamen harekete geçirmek ve sonuçta birçok olanaklar ortaya 

çıkarmaktır. İyileştirme takımlarının 
başarıya ulaşması için 3 temel gereksinim 
vardır: insan, yönetimin moral desteği ve 
uzun vadede sonuç beklenmesi.
İyileştirme takımları konularını kendileri 
seçer. Takım gerektiğinde her türlü dış 
destek alabilir. Takım liderinin, yardım 
talep ettiği bölümün yöneticisi, istenen 
desteği sağlamakla yükümlüdür.
İyileştirme takım konuları; çalışma 
alanları, kalite, maliyet, verimlilik, iş 
güvenliği ve sağlığı, çalışma ortamı, 
kurum ve bölüm hedefleri, uygulama 
güçlükleri olan konular, diğer günlük 

faaliyetler, gelen öneriler ve çalışma dışı alanlar olarak sayılabilir. Bu konulara 
ilave olarak, büyük sorun diye nitelendireceğimiz; planlama zorluğu, uzun 
başarma zamanı, ilginin azalması, katılımın azalması, başarısızlıktır. Küçük 
sorun diye nitelendireceğimiz ise; kolay planlama, kısa başarma zamanı, ilginin 
sürekliliği, katılımın sürekliliği, kolay çözüm, başarı olarak sayılabilir. Takım 
üyeleri “Kalite Yönetim Sistemi” konusunda eğitim almalıdırlar. Takım 
faaliyetleri düzgün ve etkin bir şekilde yürümesi sağlanmalı ve kontrol 
edilmelidir. Takımın yaratıcı gücü aynı yöne harekete geçirilmeli  ve güven 
duygusu oluşturulmalıdır. Takım üyelerinin bilgi ve becerilerine göre görevler 
dağıtılmalıdır. Takım üyelerinin ilgi ve katılımı arttırılmalı ve yönetime sunuşta 
görev almaları teşvik edilmeli ve diğer iyileştirme takımları ile bilgi 
alışverişinde bulunulmalı ve gerekli kayıtlar tutulmalıdır. Bir takım, tek kişiden 
daha fazla bilgi sahibidir. Unutmayalım ki  “Bir elin nesi var iki elin sesi var” 
dır. Problemlerin çözümlerini daha iyi görür, İş bölümü ve görev dağılımı 
sayesinde sorumluluk bilinci gelişir. Bölümler ve kişiler arasında pozitif 
yaklaşım sağlanır. Herkesin katkıda bulunması, kişisel gelişim ve dayanışmayı 
sağlar. Aynı amaç ve hedefler doğrultusunda çalışılmasını, çalışmayı başarıyla 
tamamlama mücadelesini, aynı zamanda karşılıklı etkileşim ve bilgi alışverişi 
ile ekip dinamizmi ve motivasyonu sağlar. İyileştirme takımları çalışmaya 
başlamadan önce zaman ve toplantı planlamasını yapmalıdır. Ayrıca toplantı 
mekanı da oldukça önemlidir. İyi bir iyileştirme takım toplantısı yapmak için; 
Zaman açısından, üyelerin en verimli olduğu zamanı tespit etmek, bu mümkün 
olmadığı takdirde insanların daha verimli olduğu  öğleden önceki saatleri 
seçmek olumlu sonuçlar verecektir. Kesintileri ortadan (telefon ve ziyaretçi 
v.b.) kaldırmak gerekir. İşler sürüncemede bırakılmamalıdır. Stresin üstesinden 
nasıl gelineceği bilinmeli ve stresi oluşturan faktörler ortadan kaldırılmalıdır. 
Toplantı gündemi anlaşılır olmalı, tüm üyelere tebliğ edilmeli ve katılımcılara 
toplantı gündemi ile ilgili konulara hazırlanmaları sağlanmalıdır. Mekansal 
anlamda; katılımı yüksek ve verimli bir toplantı gerçekleştirmek için ferah, 
aydınlık ve iyi havalandırılan mekan ile katılımın en fazla sağlandığı yuvarlak 
masalar seçilmelidir. Etrafta dikkat dağıtıcı materyaller (resim, televizyon, 
akvaryum v.b.) olmamalıdır. Oda içerisinde özgürlük hissi veren, sakinleştiren, 
dinlendiren, huzur veren, yaratıcılığı ve düşünme gücünü ortaya çıkaran mavi 
ve yeşil tonları kullanılmalıdır. Tansiyon ve kan akışını hızlandıran, ayrıca; 
bilinçaltını olumsuz etkileyen ve nevrotik duyguları açığa çıkaran kırmızı ve 
mor tonları kullanılmamalıdır. Sonuç olarak; esas olan halkla ilişkileri bilen, 
iletişim becerilerine sahip, kendini ifade edebilen ve ayrıca karşısındakini 
etkileyen, mesleğinde uzman, çalıştığı kurumu tanıyan, hayata bakış açısı 
pozitif, günlük hayatın stresleriyle baş edebilen, kişisel gelişime açık kişilerle 
insanın verimliğini arttıran mekanlarda kurumun ve çalışanlarının sorunlarına 
çözüm yolları bulan toplantılar gerçekleştirmektir. 

Erkan ÇETİNTAŞ
KYS Baştetkikçi

İYİLEŞTİRME TAKIMI TOPLANTILARI

Kalite nedir? Ne değildir.
Kalite: Herkesin kendi farkındalığına göre kalitenin tanımı ve 
önemsendiği yönü farklılıklar göstermekle birlikte; müşteri 
memnuniyetidir, tedbirdir, esnekliktir, verimliliktir, bir programa 
uymaktır, müşteri şartlarına cevap verebilmektir ve etkili olabilmektir. 
Kimileri için yaşam tarzı, hayat felsefesidir.
Kalite: Ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici 
isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir. 
(JIS-Japon Sanayi Standartlar Komitesi)
Kalite: Bir ürün veya hizmetin belirlenen  ya da olabilecek ihtiyaçları 
karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. 
(ISO 8402 - TSE 9005)
Kalite: Bir hizmetin veya ürünün isteklere uygunluk derecesidir.
(EOQC -Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu)
Toplam Kalite Yönetimi: Müşteri memnuniyetini öncelik kabul ederek, 
üretilen ürün/hizmetin her aşamasında çalışanların ve paydaşların 
katılımını sağlayarak,  konulara sistem yaklaşımı ile çözüm bulan, kurulu 
olan her süreci verilere dayanarak devamlı iyileştirerek geliştirmeyi esas 
alan yönetim sistemidir.
Bu sistemin, her hangi bir işletmede veya kurumda kurulması, 
sürekliliğinin yaşatılması ve güvence altına alınması devamlı ve artan 
miktarda müşteri, azalan miktarda kaynak israfı ve maliyet azalması 
demektir. 
Kurumlar/ İşletmeler günümüz koşulları düşünüldüğünde amaçlarına 
ulaşmak için stratejik planlar oluşturmakta, hedeflerine ulaşabilmek için 
belirli dönemlerde ölçümler yapmaktadır.  Yapılan ölçümler suretiyle 
kaynakları daha verimli kullanmakta, şeffaf, aynı zamanda hesap 
verebilirlilik göz ardı edilmemektedir.    
Ölçülemeyen şeyi yönetemezsiniz mantığından yola çıkarak, işimizin 
gereği olan tüm süreçleri sistem yaklaşımı ile yönetmeliyiz. 
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Bir kurumun çevresinin yorumlanabilmesi ve bu yorumların kurum  için 
ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi için kurum içi ve dışı birtakım 
faktörlerin sistematik olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu sayede 
kurumun çevresini anlamak ve yönetmek mümkün olur. SWOT analizi de 
bunu gerçekleştirmenin bir yoludur. Özet olarak Swot Analizi 
organizasyonun  genel bir fotoğrafını çekmektir.
SWOT kısaltmasının açılımı Strengths (üstünlükler), Weaknesses 
(zayıflıklar), Opportunities (fırsatlar), Threats (tehditler) şeklindedir. 
SWOT analizi ile örgüt iç çevresinde sahip olunan üstün ve zayıf noktalar 
ve dış çevresinden kendisine yönelen fırsat ve tehditler değerlendirilir. 
Swot Analizi yapılırken; Her bir güçlü yanımızı nasıl kullanabiliriz? Her 
bir zayıf yanımızı nasıl düzeltiriz? Her bir fırsatı nasıl değerlendiririz? 
Her bir tehdidi nasıl bertaraf ederiz? Sorularına vereceğimiz cevaplar bizi  
zayıflıkların nasıl güçlendirileceği, tehditlerin nasıl fırsata çevrileceği 
düşüncelerine ulaştırmaktadır. 
Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Kurumumuzda Swot 
Analizi yapılmış; olumlu, olumsuz yönlerimiz ile kurumumuzun 
gelişimine engel teşkil edebilecek tehditler detaylı bir şekilde 
belirlenmiştir. Ancak sürekli değişim ve gelişim Swot Analizinin zaman 
zaman yenilenmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Sürekli Kurumsal 
Gelişim Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 
Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinde Kurumumuz personeline Swot 
Analizi konusunda dersler verilmiştir. Sevindirici olan şudur ki; Genel 
Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizde Swot Analizi uygulamaları 
yapılırken genç, dinamik ve değişime istekli bir personel yapımızın 
varlığının farkına varmamızdır. Özellikle zayıf yönlerimizi güçlendirme 
ve tehditlerimizi fırsatlara çevirebilme konularında çok parlak fikirler 
ortaya atılması kurumumuzun geleceğine umutla bakmamızı sağlamıştır.  
Değişim ve gelişime açık, son derece pozitif düşünen ve dinamik yapıya 
sahip personelimiz ile Swot Analizlerinin belirli periyotlarda 
tekrarlanması ve oluşturulacak Swot Matrislerinin üst yönetimce 
değerlendirilmesi kurumsal başarılarımıza her geçen gün yenilerini 
ekleyecektir.

Faruk ÖZDÜZGÜN
KYS Baştetkikçi

SWOT ANALİZİ VE KURUMUMUZ
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