


alite Yönetim Sistemi hedeflenen kalitenin 
gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve 
sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Müşteri K

memnuniyetini gözeterek imkânları en iyi şekilde 
kullanmak sureti ile sonuç almak temel hedefimizdir.
 Toplam Kalite felsefesinin doğasında etik de vardır. 
Mesleki etik konusu Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 
değerlendirildiğinde modelin sadece sonuçlarında değil; 
stratejiler, politikalar, kültür, süreçler, çalışanlar gibi 
diğer bileşenlerinde de ne denli önemli olduğu 
bilinmektedir. Bu anlayış ile Kurumumuz “Kamu 
Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi” projesinde çözüm 
ortağı ve pilot Kurum olarak görev almış ve bu görevi 
başarıyla sürdürmektedir.
  Kurumumuzun fiziki ortam iyileştirmeleri 
gerçekleştirilmiş ve daha da iyi olması için 
çalışmalarımız devam etmektedir. Yapımları devam eden 
20 adet hizmet binası ve 2014 yılı yatırım programında 
teklif edilen 11 adet hizmet binasının da tamamlanması 
ile hizmet sunum kalitemiz daha da artmış olacaktır.
  Sürekli Kurumsal Gelişim Projemiz kapsamında 
yürütülen Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında görev 
alan tüm personelimi kutlar, başarılarının devamını 
dilerim. 

Davut GÜNEY
Genel Müdür

KALİTE VE ETİK...

 “Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş 
memnuniyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, 
kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının sürekliliği 
sağlanmaktadır.
Kurumumuzun hedeflerine ulaşması ve misyonunu 
gerçekleştirmesinde, önüne çıkabilecek belirsizliklerin 
en aza indirilmesi amacıyla, belirlenmiş hedeflere 
ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul 
bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun 
genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreç olan iç kontrol 
sistemi uygulamaya konmuştur.
Başkanlığımca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal 
Gelişim Projesi kapsamında TS EN ISO 9001:2008 
KaliteYönetim Sistemi ile kurumumuzun çalışma 
verimi, yönetim etkinliği ile gelişimin sağlanması, 
inovasyon, etik değerler ve yeniden yapılanma 
çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, 
kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliği ile 
gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması 
hedeflenmiş ve Kurumsal hedeflerimize uygun olarak 
Kalite Yönetim Sisteminin kalifikasyonu sağlanmıştır.
  “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol 
edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz” temel 
felsefesinden hareketle, Kurumumuz tarafından 
toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak yenilik, 
değişim ve iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
uygulanması için başladığımız bu yolculukta 2013 
yılında TSE tarafından yapılan 3.taraf bağımsız denetim 
sonucunda 13 Merkez Birimi, 22 Bölge Müdürlüğü, 81 
Kadastro ve 957 Tapu Müdürlüğü olmak üzere toplam 
1073 birimi ve 17750 personeli ile TS EN ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve IQNET Belgesini 
almıştır. 
ISO 9001; 2008 Belgesinin kullanımı Kurumumuza 
sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplin 
kazandırmaktadır.  Ancak belgenin al ınması 
kusursuzluğu başardığımız anlamına gelmemekle 
birlikte her problemin iyileştirme fırsatı olarak bir daha 
tekrarlanmamasını sağlayarak çözüm sunmaktadır.
  Kalite Bültenimizin bu sayısında; Kalite Yönetim 
Sistemi WEB Portalı, öneri sistemine bakış, ürün 
güvenliği,  Kalite Yönetim Sistemi'nde insan mutluluğu, 
müşteri memnuniyeti ve hizmet sunumunun Osmanlı 
dönemine ait örnekleri ile müşteri odaklı yönetime 
geçmenin gerekliliğine yönelik çalışmalar sunulmuştur.
  Bundan sonra da değişim, dönüşüm ve standartlaşma 
yolundaki çalışmalarımız hız kesmeden devam 
edecektir.
“İyinin Düşmanı Daha İyidir” prensibinden hareketle 
EFQM Mükemmellik Modeline ulaşmak ve değişimi 
yönetebilmek için sürekli çaba gösteren tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ederim.
                                                          Orhan DELİGÖZ
                                 Strateji Geliştirme Daire Başkanı     
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Ÿ

sorunlarını tanımlamaya ve bunların çözümlerine 
odaklanmaya çalışır. 

Ÿ Proaktif  yaklaşım kurumun gelecekteki 
ihtiyaçlarını öngörmek ve bunlara uygun yetiştirme 
süreçlerinin tasarlanmasını içeren bir yaklaşımdır.

Ÿ Buraya en iyi nasıl gidebileceğinize karar verme 
sürecidir.

Ÿ Bu süreçte, hedefleri belirlemek için durum analizi 
yapmak ve taktikler belirlemek gerekir.

“Taktikler olmadan strateji zafere giden yolu yavaşlatır. Stratejisiz taktikler ise yenilgiden önceki son sesinizdir.” 

Diğer bir deyişle eylem olmadan yapılan plan nafile, plansız eylem ise sonlandırıcıdır.

Reaktif ve Proaktif yaklaşımlar hususunda destinasyon sahibi olan Başkanlığımız değişim yönetimi bilinciyle, şikayeti 
değil memnuniyeti yönetmek adına; Kalite Yönetim Sistemi güncel olarak görsellerinize ve 
kullanıma sunmuştur. Kalite bir yaşam tarzı olup, bizimle bu tarzda yolculuğa devam etmeniz dileğiyle.

   UNUTMAYIN;   “GEÇ KALAN KALIR..” ,  ”BULANLAR SADECE ARAYANLARDIR..”

                                                                                                                                                                     Nevzat KUL
                                                                                                                                               Kalite Yönetim Temsilcisi

Reaktif  yaklaşım, kurumun hali hazırdaki 

WEB PORTALIMIZI 

neri proseslerde, süreçlerde, iş akışında yerleşim 
planlarının etkin düzenlenmesinde, enerjinin optimum 
kullanılmasında, çalışma koşullarında ve iş güvenliği Ö

gibi konularda fayda artıracak ve maliyeti düşürme yoluyla 
ekonomik kazanç sağlayacak fikirler ve buluşlardır. Bu 
fikilerin, bir sistematik dahilinde kayda alma ve uygulamasını 

sağlayıp kurumlara yararlı hale getirilmesi ancak başarılı ve etkili bir öneri sisteminin varlığıyla 
gerçekleştirilebilinir.  “İşi En İyi O İşi Yapan Bilir.” Görüşü doğrultusunda, işleyişte yaşanılan sorunların da en iyi o 
sorunu bizzat yaşayanların bilecekleri açıktır. Dolayısıyla bu kaynaklardan gelecek bilgiler ve öneriler problemlerin 
çözümünde oldukça yardımcı olan değerli katkılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Çalışanlar esasında kendi çevresi 
dışındaki şeyleri görür fakat algılama fonksiyonlarını bu noktalara kanalize etmez. Öneri sisteminin temel amacı bu 
algılamayı atıl durumdan dinamik konuma geçirmek içindir. Bir öneri sisteminde iyi öneriler, sürekli gelişmenin 
kaynağını oluştururlar. Öneri sistemi ayrıca çalışanların kurum ve işletmeye olan bağlılığını artıran önemli bir 
faktördür. Yönetime öneri sunan ve sunduğu önerinin uygulandığını gören çalışan, kendine değer verilme duygusunun 
mutluluğunu yaşar. Üst yönetim tarafından tanınma, takdir edilme ve destek görme çalışanın motivasyonunu ve 
verimliliğini artırır. Bu durum diğer çalışanlara da örnek olur ve topyekün bir fayda gerçekleştirilir.
   ÖNERİ SİSTEMİNİN ÇALIŞMA VERİMİ:
  1 - Öneri sistemi kurulacak işletmelerde gerçek bir şeffaflık yoksa, yönetim merkeziyetçi ve klasik tarzda ise, Çözüm 
arama ve Neden oldu? kültürü yoksa, bunun yerine; Suçlu arama alışkanlığı varsa sistem ve öneri kutuları işe 
yaramayacaktır. 
  2 - Diğer yandan liderliğin olmaması, takdir edilme ve tanıma alışkanlığının örgütte bulunmaması, bunların yerine 
sürekli hata bulma kültürünün oluşması, örgütte ilgisiz ve öğrenmeyen bir çoğunluğun olması öneri sisteminin 
çalışmasını engeller.
 3 - Öneri sisteminin net olarak ortaya konulmadığı, çalışma şeklinin kurallarının açıklanmadığı veya sürekli 
eğitimlerle iletilmediği durumlarda sistem çalışmayacaktır.
  4 -  Örgütte öneri komitesinin olmaması veya bu komitenin etkin çalışmaması, düzenli olarak toplanmaması nedeniyle 
verimsiz çalışma ve tüm önerileri değerlendirememelerine yol açması, öneri verenlere geri dönüş yapılmaması, ödül 
olmayan ve sadece isim duyurma yoluyla yapılan uygulamalar, öneri sistemini işlevsiz hale getirir.
   5 - Takdir kültürünün olmaması ve yaygınlaştırılmaması, öğrenme ve öğrendiklerini aktarma alışkanlığının olmaması 
da öneri sisteminin çalışmasını engeller.

Lütfü Burak AKYOL
Kalite Denetçisi

ÖNERİ SİSTEMİNE BAKIŞ...

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ WEB PORTALI YENİLENDİ...

STRATEJİK PLANLAMA

Şu an nerede olduğunuz .......................... A
Nereye gitmek İstediğiniz.......................... B

A B
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CE belgesi anlam olarak “conformity of european” yani 
“avrupaya uygunluk belgesi” demektir. Çoğu kalite belgesi 

isteğe bağlı olmasına 
rağmen CE belgesi ürün 
için zorunludur.
1995 yı l ı  başından 
zorunlu  o lmamakla  
beraber, AB'ye ithal 
edilecek ürünlerde AB 
normlarına uygunluk 

ifadesi olan CE belgesi (CE işareti) aranmaya 
başlanmıştır.Bu işaret, ürünün direktiflerce belirlenen 
şartlara uygun olarak üretildiğini ve pazara sürüldüğünü 
belirtir. Topluluğa ithal edilen ürünlerde CE belgesi 
olmadığı taktirde, zarardan ithalatçı ve üretici sorumlu 
olacaktır. 
CE belgesi olan ve CE işareti taşıyan bir ürünün kaliteli 
olduğu düşüncesi yanlıştır. CE belgesi   kalite  belgesi 
olarak düşünülmemelidir.  Ürünün  kalitesinden  ziyade   
ürünün  güvenliğiyle ilgilidir.
CE logosu taşıyan bir ürün:
 İnsan emniyeti,
 Can ve mal emniyeti,
 İnsan sağlığı,
 Çevre koruması,
 Enerji tasarrufunu öngörür.
11.01.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4703 sayılı ürünlere 
ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ile ilgili yönetmeliğe 
göre Türkiye Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 23 
adet ürün gurubunda CE belgesi zorunluluğu vardır.
1. Alçak Gerilim Cihazları
2. Basit Basınçlı Kaplar
3. Gaz yakan aletler
4. Sıcak su kazanları
5. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden 
araçlar
6. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları
7. Kişisel korunma donanımları
8. İnşaat malzemeleri
9. Gezi amaçlı tekneler
10.Oyuncaklar
11. In vitro tıbbi tanı cihazları
12.Tıbbi cihazlar
13.Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
14.Floresan lambalarda enerji etkinliği
15.Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan 
gürültü
16.Basınçlı kaplar
17.Dondurucular
18.Asansörler
19.Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
20.Otomatik olmayan tartı aletleri
21.Sivil kullanım için patlayıcılar
22.Makineler
23.Elektromanyetik uyumluluk (Elektronik bileşenler 
içeren teçhizatlar )

CE Belgesini bir çeşit ürün pasaportu gibi düşünebiliriz. 
Avrupa üye ülkeleri arasında ürününüzün ithalat veya 
i h r a c a t ı n ı  y a p a b i l m e n i z  C E  B e l g e s i  i l e  
gerçekleşmektedi r.  Her  ürüne  CE Belges i  
gerekmemektedir, Avrupa birliğinin yayınlamış olduğu 
direktifin-yönetmeliğin ilk sayfasında bulunan kapsam 
bölümündeki açıklama ilgili direktifin-yönetmeliğin 
kapsamına giren ürünler belirlenmektedir. Direktifleri 
kapsamındaki ürünler “ Düşük riskli ürünler” ve  
“Yüksek riskli ürünler” olarak iki farklı grupta 
değerlendirilmektedir. Ürünlerin hangi gruba girdiği 
ilgili direktifte belirtilmektedir veya test kuruluşları 
aracılığıyla tespit edilebilmektedir. Düşük  riskli  ürünler 
için, üretici  ürünün ilgili direktife  uygun  olup 
olmadığını tespit etmekte ve uygun olması halinde bir 
uygunluk beyanı düzenleyerek ürüne CE işaretini 
iliştirebilmektedir. Burada üretici ürünün uygunluğunu 
direktifi dikkate alarak kendi tespit etmekte veya başka 
bir test kuruluşuna ürünü test ettirmektedir. Yüksek riskli 
ürünler için ise, üreticinin mutlak surette AB üyesi 
ülkelerde yerleşik ama diğer ülkelerde de şube veya 
temsilciliği olan “Onaylanmış Kuruluş”lara başvurma 
zorunluluğu vardır. Başvurulan “Onaylanmış Kuruluş” 
yani test ve/veya belgelendirme kuruluşunun yapacağı 
test neticesinde ürünün ilgili direktiflere uygunluğu tespit 
edilir. Bu tespite dayalı olarak, üretici uygunluk beyanı 
düzenleyerek ürüne CE işareti iliştirebilir.

 CE İşareti (CE Belgesi) Faydaları:

Ÿ CE İşareti ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımını 
ve pazarlanmasını sağlar,

Ÿ Sanayiciler, ulusal ve uluslar arası düzeyde ürünlerini 
pazarlayabilmek için, ürün üzerine “CE” işareti 
koymak mecburiyetindedirler,

Ÿ CE İşareti, ürünün AB teknik mevzuatına 
uygunluğunu belirtir,

Ÿ CE İşareti, bir çeşit ürün pasaport işlevini görür,

Ÿ CE İşareti, kesinlikle bir kalite markası ve garanti 
belgesi değildir,

Ÿ CE İşareti, kalitenin başladığı seviyeyi gösterir,

Ÿ CE İşareti, bu seviyenin altındaki mamuller 
emniyetsiz olarak, nitelenir ve piyasaya arz 
edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler,

Ÿ CE İşaretli ürün AB ülkelerinde, normlarla ilgili yasal 
gerekçeler ortaya konarak geri çevrilmesi mümkün 
değildir,

Ÿ CE İşareti, Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğun 
bir göstergesidir.

                                                         Bahadır GÖRGEÇ
                                                               Kalite Denetçisi

«CE» AB NORMLARINA UYGUNLUK - ÜRÜN GÜVENLİĞİ ...
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ilindiği   üzere KYS (ISO 9001) İnsan mutluluğu odaklıdır.  Malum Japonya ABD nin ülkelerine atmış 
olduğu ikinci atom bombasından sonra yenilgiyi kabul etmiştir. Bunun sebebi Üçüncü bombayı Tokyo'ya Batarak İmparatorlarının da öldürülebileceğinden korkmuşlardı.   Doğrusu   Japonlar  ölümden korkan bir 

millet değillerdi.
  Savaş bittikten sonra Japon halkı bu ağır yenilgi ve savaş sonrası yıkımdan nasıl  çıkabiliriz diye oturup mevcut 
durum  analizi yaptı.Yer altı kaynakları yok, ekilebilir tarım arazileri yok denecek kadar az,  yılda ortalama bin 
deprem oluyor ve bunlardan en az bir tanesi yedi şiddetinden fazla. Ellerinde bir tek insan olduğunu gördüler.  O 
zaman insanı mutlu edersek başarabiliriz dediler. Ama insan kavramının önüne başka kavramlar koymadılar. 
İmparator insan olarak neyse işçi, köylü de odur dediler. Şimdi biz Japonların o zaman benimseyip ortaya koyduğu 
bütün bu insan mutluluğu prensiplerine Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışı diyoruz. İnsan mutluluğu felsefi bir 
yaklaşım olduğu için bunun uygulanabilmesi için daha sonra kalite prensipleri oluşturuldu. Bu prensipler ISO 
9001'in 2000 yılındaki revizyonu ile KYS standardına girmiş oldu. Bu prensiplerin birçoğu madde olarak diğerleri de 
maddelerin içinde mesaj olarak bulunmaktadır. 
   ISO 9001'i uygulayan kuruluşlar Toplam Kalite Yönetim prensiplerini de benimseyip uygulamak durumundalar. 
Bu prensipler; Müşteri odaklılık, Liderlik, Çalışanların Katılımı, Yönetimde Sistem Yaklaşımı,Verilere Dayalı Karar 
Verme,  Süreç Yönetimi, Tedarikçilerle faydaya dayalı ilişkiler, Sürekli iyileşme. Burada belirtilen bir kalite prensibi 
olan proses (Süreç) yönetimi ile ilgili bir konuyu paylaşmak istiyorum. 
Bütün kuruluşlar farklı ama birbirine bağımlı iş süreçlerinin bütününden oluşur. Onlarca iş süreçlerinden sadece bir 
iş sürecinde performansı yüksek tutmak veya gerçekleştirmek kurumun bütünsel performansına önemli bir katkı 
vermeyebilir. Her süreçte ve zaman da  Bütünsel olarak performansı  en iyi seviyede tutmak  gerekir.
   İş süreçlerinde dünyanın en üstü seviyedeki standartlarında akredite olunması önemlidir. Ancak unutulmamalıdır 
ki her kurum farklı iş süreçlerinden oluşur. ISO 9001 modeli bu farklı iş süreçlerini birbirlerinin yaptıkları işin 
öneminin farkında olunarak ve birbirlerinin kaygılarını bilerek hareket etmesini sağlayacaktır.  Yani Kuruluş 
kararları ve çalışanlar müşteri memnuniyetini sarsacak davranışlar yapamaz, hepsi kuruluşun nihai hedefi odaklı 
olarak süreçlerini yönetmeleri gerekir. Bir başka deyişle ISO 9001, iş süreçlerini belirleme ve yönetim  yaklaşımıdır 
Kurumlarda; Memnuniyet kaygısı, Aidiyet kaygısı, Kalite kaygısı, İnovasyon kaygısı, Çalışan sağlığı kaygısı, Çevre 
sağlığı kaygısı, Güvenlik kaygısı vb.  gibi kaygılar bulunabilir.
  ISO 9001 modeli ile bu kaygıları en üst yöneticiden en alttaki çalışana kadar hissettirmek, sevdirmek ve bütün 
çalışanların kaygısı haline dönüştürmek mümkündür. Saygılarımla…
                                                                                                                                                  Halil KARACADAĞ
                                                                                                                                                           Kalite Denetçisi
                                                                                                                                                          

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNDE İNSAN MUTLULUĞU...
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“Genel ve klasik bir ifadeyle, belli bir toprak üzerinde 
müstakil bir teşkilat kurmuş insan topluluğuna devlet 
denir.” ¹ 
“Devletin İnsan unsuru: Halk ya da millet unsuru olarak 
da adlandırılabilir. Belirli bir alanda birlikte yaşayan ve 
çeşitli bağlarla ortak yaşama iradesi gösteren insan 
topluluğudur.” ² 
Evrensel etik doğrular üzerine oturtulan konularda hiç 
kimsenin diyebilecek bir sözü olamaz. İnsanoğlu 
yaradılışı gereği egosunu düşünür ve bencildir. Her hangi 
bir olay karşısında kişisel çıkarlar veya kişilerle kamu 
çıkarları çatışır ve bunun sonucunda da toplum yaşam 
etkilenir. Dolayısıyla bu aşamada hukuk kuralları insan 
davranışlarını düzenler, insanların bir arada yaşamalarını 
kolaylaştırır. 
İnsanlık tarihi içerisinde yaşanmışlıkların getirdiği 
kazanımlar göz önüne alınarak gereksinimler dâhilinde 
kurallar konmaya çalışılmıştır. Her hangi bir konuda 
kuralların nerede konduğu kimin koyduğundan öteye bu 
günün ihtiyacını ve geleceğin ihtiyacını karşılayıp 
karşılamadığı önemlidir. Bu gün de bu uygulamalar 
böyledir, böyle olmalıdır. Amerika' yı yeniden 
keşfetmenin bir gereği yoktur. Bu doğru bir yöntem mi? 
Evet doğru Aksi takdirde gelişimin getirdiği değişimin 
gerisinde kalırsınız. 
Bu günkü Uluslararası Standartlar Organizasyonu 
(International Organization for Standardization) ISO 
kriterleri içerisinde olan müşteri memnuniyeti ve hizmet 
sunumu esasları kural ve kaideleriyle 1502 yılında 
zamanın padişahı Sultan II. Bayezid Han tarafından 
çıkarılan "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa", ile 
konulmuştur. 
“Kanunname-i İhtisab-ı Bursa” neleri içermektedir diye 
baktığımızda; 
İlk tüketici haklarını koruyan kanun, 
İlk gıda maddeleri nizâmnâmesi,                                         
İlk standartlar kanunu ve 
İlk çevre nizâmnâmesi olduğunu görmekteyiz
Bu coğrafyada müşteri memnuniyetiyle ilgili olarak 
sadece bununla kalınmamıştır. 
Ÿ Türk deniz ulaşım tarihinin önemli karakterlerinden 
biri, 1867-1894 yılları arasında Şirket-i Hayriye'nin  
Genel Müdürü olan yenilikçi ve gayretli kişiliğe sahip 
Hüseyin Haki Efendi ise deniz ulaşımı konularında 
düzenlemelerde bulunmuştur
Bu düzenlemeler;
Ÿ Muhasebe kayıtlarında çift defter tutma şartını 
getirerek suiistimalleri önledi,
Ÿ Vapurlarda ilk defa yolcu şikayet defteri bulundurarak 
“müşteri odaklı hizmet anlayışı”nın ilk örneğini verdi, 
Ÿ İskelelerdeki bekleme salonlarına vapurların hareket 
çizelgesi ve saat yerleştirerek, yolculara kolaylık sağladı,
Ÿ Her vapurda  8  adet  cankur taran s imidi  
bulundurulmasını sağladı,
Ÿ Dünyanın ilk arabalı vapuru olan “Suhulet”i ülkemize 
kazandırdı. ³ 

Müşteri beklentileri ve uluslararası standartların 
uygulaması ülkemiz geçmişinde vardır. Sadece şu anda 
bulmaya çalıştığımız veya hatırlamaya çalıştığımız 
konular bulunmaktadır. “Allah sevdiği kuluna önce 
kaybettirip sonra buldururmuş.” Bizde daha önceden var 
olan ama kaybedip de bulduğumuz şeylerin değerini daha 
iyi bilmemiz gerekmektedir. 
Haydi, o zaman vira bismillah... 
    ¹ http://devlet.nedir.com/#ixzz2YQzpakK0
    ² http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet
    ³ http://tr.wikipedia.org/wiki/Hüseyin_Haki_Efendi

        
                                                                   Bülent KILIÇ
                                                                Kalite Denetçisi

KAYBETTİKLERİMİZİ BULMA...

KALİTE SÖZLÜĞÜ - KALİTE TANIMLARI

J. M.Juran; 
P. Crosby; 

A. Feigenbaum; 

Kauru Ishikawa;

G. Taguchi; 

Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu; 

Japon Sanayi Standartları;

ISO 8402 Kalite Sözlüğü; 

“Kalite, amaca ve kullanıma uygunluktur.”
“Bir ürünün gerekliliklere uygunluk 

derecesidir.”
“Kullanılmakta olan bir ürünün veya 

hizmetin müşterilerin beklentilerine yanıt verebilmesini 
s ağ l ay an  p aza r l an ab i l i r,  ü r e t im  v e  b ak ım  
karakteristiklerinin toplamıdır.”

 “Kalite kontrolü uygulamak; en 
ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi daima tatmin eden 
kaliteli ürünü geliştirmek, tasarımını yapmak, üretmek ve 
satış sonrası hizmetleri vermektir.”

“Ürünün sevkiyattan sonra toplumda neden 
olduğu minimal zarardır.”
Amerikan Kalite Kontrol Derneği; “Bir mal veya 
hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme 
yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.”

“Bir malın ya 
da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir.”

 “Ürün ya da hizmeti 
ekonomik yoldan üreten, tüketici isteklerine yanıt veren 
bir üretim sistemidir.”

“Kalite, bir mal ya da hizmetin 
belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama 
yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır.”
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oğun rekabetin yaşandığı günümüzde, müşteri memnuniyetinin sağlanması müşteri odaklı yönetim anlayışı 
ile gerçekleştirilebilir. Müşteri odaklılık; müşteri sadakatini ve toplam müşteri memnuniyetini Ygerektirmektedir. Müşteri sadakati; müşteri isteklerini karşılayan hizmeti vererek ilişkinin sürekli 

tutulmasını, toplam müşteri memnuniyeti ise; müşterilerin satış öncesi ve sonrası tüm ihtiyaçlarının karşılanarak 
memnun edilmesini  gerektirir.
 Günümüzde işletmeler müşteri memnuniyetini ön plana almaktadırlar. Bunun için de birçok strateji, taktik ve 
politika geliştirmektedirler. Büyük firmalar sloganlarında 'koşulsuz', 'sınırsız' müşteri memnuniyetini 
vurgulamaktadırlar. Tabi ki bu sloganların kâğıt üzerinde kalmaması için bu alanda yetişmiş insanlara ihtiyaç vardır. 
Artık ben her işi yaparım anlayışı bitmektedir.
   İletişim teknolojisindeki gelişmeler, küreselleşme, rekabetin artması, müşterilerin mal veya hizmet alımında 
giderek daha bilinçli bir biçimde davranmalarına yol açmakta bu da müşteri memnuniyetini sağlamada başarılı 
olmanın temel faktörü haline gelmektedir. Bundan dolayı Müşteri ile olan ilişkiler her zaman 'Siz Varsanız Biz Varız' 
temel yaklaşımıyla ele alınmalıdır. 
  Bir mal veya hizmeti kullanan veya tüketenlerin sağlayacağı memnuniyet, o mal veya hizmetin üretim ve 
pazarlamasından sorumlu olanların, yaptıkları işten tatmin olmalarını da sağlayabilecektir. Fiziksel mallar için 
müşteri memnuniyeti satın alma sonrası bir ürün veya hizmetin kalite, performans vb. açılardan değerlendirilmesiyle 
ortaya çıkmaktadır. Hizmetlerde ise hizmet sunumu esnasında müşterinin o hizmetten beklentilerinin karşılanması 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna göre müşteri memnuniyeti yada memnuniyetsizliği müşterilerin beklentileri ile 
algılanmalarının bir kıyaslaması olarak ortaya çıkmaktadır. Müşterinin aldığı mal yada hizmetin sağladığı faydalar 
ile müşterinin beklentilerinin uyuştuğu noktada memnuniyet ortaya çıkar. Müşterinin bir mal ve/veya hizmeti satın 
almadan önceki beklentileri ile o mal veya hizmeti satın aldıktan ve kullandıktan sonra algıladıkları performansı 
arasındaki farklılıktan doğan tutarsızlığın fonksiyonu, tatmin olarak ele alınır.
  TKGM'nin müşteri odaklı çalışması kurumu hem iç müşteri hem de dış müşteri nezdinde saygın bir yere 
getirecektir. Kendi iç müşterisinin (personel) ve dış müşterisinin (vatandaş) memnuniyeti için çalışan bir kurumda, 
öncelikle kurumun kendi personeli tarafından daha iyi benimsenir, aidiyet duyguları gelişir buda dış müşteriye karşı 
daha iyi muameleyi ve kaliteli hizmet sunmayı beraberinde getirir. İyi muamele ve kaliteli hizmet ile karşılaşan dış 
müşterinin (vatandaş)  çevresine yayacağı pozitif enerjinin (reklamın) insan sirkülasyonu sayesinde elbette ki 
çarpan etkisi olacaktır. Bu etki sayesinde müşteri memnuniyeti millet nezdinde kuruma iyi bir prestij ve saygınlık 
kazandıracaktır. 
  Son olarak devamlı büyüyen ve gelişen hizmet sektörünün (kamu kurumu) temel amaçlarından biri vatandaşa 
hizmet olduğundan dolayı, kamu kurumlarının eski geleneksel hantal yönetim biçimlerini bırakıp, takım ruhuna 
sahip, katılımcı ve müşteri odaklı yeni yönetim sistemlerine geçmeleri gerekmektedir. Yıllardır işletmelerde  
uygulanan ve müşteri memnuniyetiyle sonuçlanan TKY'nin, artık kamu kurumlarında da müşteri memnuniyetinin 
sağlanması, hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi için model bir yönetim şekli olarak uygulanmalıdır..

                                              Mahmut ŞENER
Kalite Denetçisi

MÜŞTERİ ODAKLILIĞIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ ...
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