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TERİMLER VE TANIMLAR 

• Kalite : Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme 
derecesi. Müşteri beklentilerinin karşılanma düzeyi 

• Yönetim: Belirli amaçlara ulaşmak için başta insan olmak 
üzere, parasal kaynakları, araç-gereçleri, hammaddeleri 
ve zaman faktörünü birbiriyle uyumlu ve etkin 
kullanmaya olanak verecek kararlar alma ve bunları 
uygulatma süreçlerinin toplamı. 

• Sistem: ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak 
amacıyla bir araya getirilen, ortak özellikleri olan, 
birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen isimdir. 

 



TERİMLER VE TANIMLAR 

• Yönetim Sistemi: Kuruluşun ilkelerini, prosedürlerini 
ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak 
geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir. 

• Kalite Yönetim Sistemi: Bir kuruluşu kalite 
bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim 
sistemi. 

• Kuruluş: Düzenlenmiş sorumlulukları ,yetkileri ve 
ilişkileri olan insanlar ve olanaklar gurubu. 

 

 

 

 



TERİMLER VE TANIMLAR 
• Kalite Politikası: Bir kuruluşun üst yönetimi tarafından 

resmi olarak ifade edilen, kalite ile ilgili bütün amaçları ve 
idaresi 

• Kalite Hedefi: Kalite ile ilgili olarak aranan veya 
amaçlanan bir şeydir. 

• Proses (Süreç): Kaynakları kullanarak, Girdileri çıktılara 
dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler 
takımı. 

• Ürün: Bir prosesin sonucu. 

• Prosedür (İzlek): bir konu hakkında yapılacakların belli bir 
düzen içerisinde ifade edilmesi 



TERİMLER VE TANIMLAR 

• Tedarikçi: Bir ürünü sağlayan kuruluş veya kişi. 

• Müşteri: Bir ürünü alan kuruluş veya kişi. 

• Müşteri Memnuniyeti: Müşterinin şartlarının yerine 
getirildiğinin ,müşteri tarafından algılanma 
(memnuniyet) derecesi. 

• Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi 
yeteneğini artırmak için tekrar edilen faaliyet. 

 

 



TERİMLER VE TANIMLAR 

• Kalite El Kitabı: Bir kuruluşun kalite yönetim 
sistemini belirleyen doküman. 

• Kalite Planı: Belirli bir projeye,ürüne ,prosese veya 
sözleşmeye hangi prosedürlerin ve ilgili kaynakların 
kim tarafından ne zaman uygulanacağını belirleyen 
doküman. 

• Doküman: Bilgi ve onun destekleyici ortamı. 

• Kayıt: Elde edilen sonuçları beyan eden veya 
gerçekleştiren faaliyetin delilini sağlayan doküman . 

 

 



Kalitenin tarihi gelişimi 

• Kalite kavramının doğuş yeri Amerika olmasına 
rağmen ilk uygulamalar Japonya’da gerçekleşti 

• Kalite felsefesini oluşturanlar; W. Edvards 
Deming, Joseph Juran, Kaouru İshikawa’dır 

• Kalite gelişim süreci 4 başlık altında incelenebilir. 

1. Muayene 

2. Kalite kontrol 

3. Kalite güvencesi 

4. Toplam kalite 



Kalitenin tarihi gelişimi 

Muayene 
 

• Temel yaklaşımı tüketiciye hatalı ürünlerin 
ulaşmasını engellemektir. 

• Sanayide muayenecilik mesleği ortaya çıkmıştır. 
• Yapılan işleri kontrol edip yapılan hataları tespit 

etme görevini üstlenmişledir 
• Bu sistemde, tüketici korunmuş ancak… 
• Düşük kalitenin nedenleri araştırılmayınca hem 

gelişim olmamış hem de firma üzerindeki 
maliyetler zaman içerisinde tüketici üzerine fiyat 
farkı olarak yüklenmiştir. 



Kalitenin tarihi gelişimi 

Kalite kontrol 
 

• Sanayileşme sonrasında artan seri üretim ve ürün 
çeşitliliği neticesinde kalite kontrolde sayısal 
yöntemlerin kullanılmasını gerektirdi 

• 1920’li yıllarda, muayene son kontrolden ara 
kontrol ve giriş kontrolüne kadar ulaşmıştır. 

• Kalite kontrolü; muayene, test etme, örnekleme 
ve gözlem yapılmakta 

• Elde edilen veriler istatistiksel metotlar ile 
değerlendirip kalite kontrol yorumlanmaktadır 

• İstatistiksel kalite kontrol ile standartlar oluşmaya 
başlamış ve tüketici koruma yolunda adımlar 
atılmıştır 



Kalitenin tarihi gelişimi 

Kalite güvencesi 
 

• II. Dünya Savaşı yıllarında üretim savaş 
malzemelerine kaydırılmıştır.  

• Karmaşık ve hassas olan ürünler kaliteye 
verilmesi gereken önemi artırmıştır 

• Artan önem, kalite ile ilgili standartların 
oluşumunu sağlamıştır. 

• Mal ve hizmetlerin kalite standartlarına uygun 
üretilerek müşteri beklentilerini karşılaması 
için yapılan sistematik çalışmalar bütünüdür. 



Kalitenin tarihi gelişimi 

Toplam Kalite 
 

• Kalite çalışmalarına üst yönetim ile birlikte 
tüm çalışanların katılımının sağlanması 

• Müşterinin tam tatminine vurgu yapmakta 
• Firmaların tüm süreçlerinde uygulanması 

gereken toplam kalite anlayışı, ABD’de fazla ilgi 
görmeyince, bilim adamlarına Japonya kucak 
açarak Japon firmalarında uygulanmasını talep 
etmişlerdir 

• Toplam kalite devrimi ilk Japonya’da ortaya 
çıkmıştır. 



Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı 

Geniş anlamda TKY 

Müşteri tatminini esas alan, sürekli gelişme ve 
iyileşme faaliyetleri ile kaliteli ürün ve hizmet 
sunumunu hedefleyen, kalitenin işletmede çalışan 
herkesin sorumluluğunda olduğunu benimseyen, 
çalışan katılımına dayanan, üst yönetim liderliğinde 
şekillenen ve takım çalışmasını ön plana çıkaran bir 
yönetim anlayışıdır. 



TKY’ni Oluşturan Temel İlkeler 

• Müşteri odaklılık (MemnuniyetSadakat, çalışanların ücretini patron değil müşteri öder, %100 MM) 

• Önleyici yaklaşım (Süreçleri baştan titizlikle planla, Süreç bazında kontroller yap, hatalardan dersler çıkart) 

• Grup çalışması (tüm çalışanlar, problem çözme, sürekli gelişme ve kalite elde etme 

• Çalışanların eğitimi 

• Üst yönetimin liderliği (vizyonu önce üst yönetim benimsemeli ve uygulamalı, Lider-yönetim 

çalışanların katılımını sağlamalı, yönlendirmeli ve motive etmelidir)  

• Tedarikçilerle işbirliği (tedarikçi paydaş olarak (stakeholder), firma ortağı kabul edilir, Ancak ortaklık anlayışı ile 

kaliteli, ekonomik ve hızlı girdilerle rekabet avantajı sağlanır TKY felsefesidir) 

• Kurum İçi İletişim (olumlu çalışma atmosferisağlıklı iletişim.. AŞAĞI (Politika, Hedef, Beklentiler), YUKARI 

(ihtiyaçlar, iyileştirme önerileri), YATAY (Fonksiyonlar arası, çalışanlar arası) 

• Sürekli gelişme (Kaizen) Küçük adımlarla durmaksızın yapılan gelişmelerin  sonuçları büyük olacaktır. Süreci 

değerlendir, çözümle, iyileştir… organizasyondaki herkesi kapsar, Kalite çemberleri…) 

• İstatistik ve analizden yararlanma (Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz, yönetemediğinizi 

iyileştiremezsiniz!!) 



ISO 9002 

ISO 9001 

ISO 9004 

ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

ISO 9003 



ISO 9000 - Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Seçim ve Kullanım 

     Kılavuzu, 

      

     ISO 9001 - Kalite Sistemleri - Tasarım/Geliştirme, Üretim, Tesis ve Hizmette          

         Kalite Güvencesi Modeli, 

     ISO 9002 - Kalite Sistemleri, üretim ve Tesiste Kalite Güvencesi Modeli, 

     ISO 9003 - Son Muayene ve Deneylerde Kalite Güvencesi Modeli ve  

     ISO 9004 - Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri Elemanları Kılavuzundan            

oluşur. 

      

Özetle, 9001, 9002 ve 9003, birer sistem standardı özelliğindedir ve kapsadıkları 

faaliyet alanı 9001'den 9003'e azalarak daralır. 9004, bir çeşit Kalite Güvencesi ders 

kitabı özeti niteliğindedir ve bir işletmenin çeşitli fonksiyonlarında kalitenin nasıl 

sağlanacağını ana hatları ile açıklar. 9000 ise bütün bu standartların nasıl 

kullanılacağını açıklayan bir rehber olarak tanımlanabilir. 

 

ISO 9000 Nedir? 



TS-EN-ISO 9000-1:  Kalite yönetimi ve kalite güvencesi standartları seçim ve kullanma 

kılavuzu.  

TS-EN-ISO 9000-2:  ISO 9001, ISO 9002 ve ISO 9003'ün uygulanmasına yönelik genel 

kılavuz.  

TS-EN-ISO 9000-3:  ISO 9001'in yazılım geliştirme, üretme ve bakımına uygulanması için 

kılavuz.  

TS-EN-ISO 9000-4:  Güvenilirlik programları yönetimi için kılavuz.  

TS-EN-ISO 9001:  Tasarım/geliştirme, üretim, tesis ve hizmette kalite güvencesi modeli.  

TS-EN-ISO 9002:  Üretim, tesis ve hizmette kalite güvencesi modeli.  

TS-EN-ISO 9003:  Son muayene ve deneylerde kalite güvencesi modeli.  

TS-EN-ISO 9004-1:  Kalite yönetimi ve kalite sistemi elemanları kılavuzu.  

TS-EN-ISO 9004-2:  Hizmetler için kılavuz.  

TS-EN-ISO 9004-3:  İşlenmiş malzemeler için kılavuz.  

TS-EN-ISO 9004-4:  Kalite geliştirme için kılavuz.  

TS-EN-ISO 9005:.  Kalite terimleri sözlüğü.  

TS-EN-ISO 9000 Standartlar Serisi:  
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Kalite: BelirlenmiĢ Ģartlara uyum düzeyi 

Kalite: MüĢterinin beklentisinin karĢılanma düzeyi  

KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

Belgelendirme (sertifikasyon) 

• Ürün 

• Sistem 

• Personel 

• «bir kurumun tüm faaliyetlerinin sistematik bir hale getirilmesi ve kiĢilere 

bağımlılıktan kurtarılmasıdır». 

 

• «kurumun tüm süreç ve iĢlevlerini tanımlayan ve disipline ederek sistem 

haline getiren bir anlayıĢtır».  

 

KurumsallaĢma = Yönetim Sistemi 

Kurumsallaşmanın Belgelendirilmesi = ISO 9000 Toplam Kalite Yönetim Sistemi 

KurumsallaĢma:  



Kaynak: Ġnotec Teknoloji Yönetim DanıĢmanlığı Sunumu 



Kalite Yönetim Sistemi

(ISO 9001:2000)

EFQM Mükemmellik Modeli

İş Sağ.ve İş Güv.Yön.Sist.

(OHSAS 18001)

Cevre Yönetim Sistemi

(ISO 14001)

Alt yapı

uygun mu?

Tepe Yönetim

hazır mı?

Orta Kademe

Yönetim hazır mı?

İyileştirme ekipleri

(Altı Sigma)

Çalışanlar

Hazır mı?

Özdeğerlendirme

Ulusal Kalite Ödülü

İyileştirme

Bilinçlendir

Hayır

Hayır Hayır

Hayır

Evet EvetEvetEvet

BAŞLA

İyileştirmelerin yayılımı

DEVAM ET

Evet

BEKLE
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Mükemmellik modeli kilometre taşları 

Kaynak: Sigma Center Sunumu 



0. GĠRĠġ 

0.1. GENEL 

0.2. PROSES YAKLAġIMI 

0.3. ISO 9004 ĠLE ĠLĠġKĠ 

0.4. DĠĞER YS’LERĠ ĠLE UYUMLULUK 

 

1. KAPSAM 

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR 

3. TERĠMLER VE TARĠFLER (ISO 9000) 

  

4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

 4.1. GENEL ġARTLAR 

 4.2. DOKÜMANTASYON ġARTLARI 

  

5. YÖNETĠM SORUMLULUĞU 

 5.1. YÖNETĠMĠN TAAHHÜDÜ 

 5.2. MÜġTERĠ ODAKLILIK 

 5.3. KALĠTE POLĠTĠKASI 

 5.4. PLANLAMA 

 5.5. SORUMLULUK, YETKĠ VE ĠLETĠġĠM 

 5.6. YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ 

 

6. KAYNAK YÖNETĠMĠ 

 6.1. KAYNAKLARIN SAĞLANMASI 

 6.2. ĠNSAN KAYNAKLARI 

 6.3. ALT YAPI 

 6.4. ÇALIġMA ORTAMI 

 

7. ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME 

 7.1. ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRMENĠN PLANLANMASI 

 7.2. MÜġTERĠ ĠLE ĠLĠġKĠLĠ PROSESLER 

 7.3. TASARIM VE GELĠġTĠRME 

 7.4. SATIN ALMA 

 7.5. ÜRETĠM VE HĠZMETĠN SAĞLANMASI 

 7.6. ĠZLEME VE ÖLÇME CĠHAZLARININ KONTROLÜ 

  

8. ÖLÇME, ANALĠZ VE ĠYĠLEġTĠRME 

 8.1. GENEL 

 8.2. ĠZLEME VE ÖLÇME 

 8.3. UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ 

 8.4. VERĠ ANALĠZĠ 

 8.5. ĠYĠLEġTĠRME 

 

KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ PROSEDÜRLERĠ 





Yönetimin Sorumluluğu 



Kaynak: Ġnotec Teknoloji Yönetim DanıĢmanlığı Sunumu 



SÜREÇ YÖNETĠM SĠSTEMĠ 

Kaynak: Ġnotec Teknoloji Yönetim DanıĢmanlığı Sunumu 



 
 İleri teknoloji 
 İletişim 
 Artan dış ticaret 
 Arz > Talep 
     …….. 
       ……. 
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Rekâbet 

Kaynak: Sigma Center Sunumu 



Yönetim sistemleri ve ilgili taraflar 

26 

6. Danışmanlar 
7. Müşteriler 

1.Yönetim 

3. Çalışanlar 

4. Belgelendirme 

Kuruluşları 8. Toplum 

5. Akreditasyon 

Kuruluşları 

K
u

ru
lu

ş 

2. Yönetim 
Temsilcisi 



16.10.2016 

Kalite Yönetim 

Prensipleri  



KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ  

 

1. Müşteri odaklı, 
2. Liderlik, 
3. Kişilerin katılımı, 
4. Proses yaklaşımı, 
5. Yönetimde sistem yaklaşımı, 
6. Sürekli iyileştirme, 
7. Karar vermede gerçekçi yaklaşım, 
8. Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri. 
 

 

 



16.10.2016 

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ  

 
 

1. Müşteri Odaklılık :  

Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden 
müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını 
anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve müşteri 
beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba harcamalıdır.  



16.10.2016 

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ 

2. Liderlik :  

Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini 
belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı 
ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin 
başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.  



16.10.2016 

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ 

3. Kişilerin (Çalışanların) Katılımı :  

Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir 
ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri 
kuruluşun çıkarları için kullanılabilir.  



16.10.2016 

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ 

4. Proses Yaklaşımı :  

Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak 
yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha 
etkin olarak gerçekleştirilebilir.  



16.10.2016 

  

  

Malzemeler 

Kaynaklar  

Bilgi 

Metodlar 

Ölçümler 

Servisler 

G

Ġ

R

D

Ġ Çıktı 

Prosesleri Sürekli ĠyileĢtir.  

 DüĢünme Prosesi 
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Etkinliğin 

kontrolü için 

kriterleri belirle 

 

İzle / Ölç 

Prosesleri tanımla 

Hedefleri 

oluştur 
Stratejiler 

Politikalar 

KYS nin 

planlanması 

Düzeltici / Önleyici 

Faaliyetler 

 

Yönetimin 

Gözden 

Geçirmesi 

Verileri analiz et 

Ürün 

kalitesi 

İç tetkik 

(Kalite 

Yön.Sist.) 

Müşteri 

algılaması 

SÜREKLİ 

İYİLEŞTİRME 

5. YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI 
Kalite yönetim sistemi 

Kaynak: Sigma Center Sunumu 



Yeni Standart Deming’in     

                 PUKÖ Prensibine Dayanır 

P   Planla  ..  Hedefleri & Prosesleri Belirle 

U   Uygula..  Prosesleri Uygula 

K   Kontrol Et.. İzle & Ölç 

Ö   Önlem Al..    Sürekli İyileşme Sağla 

6. Sürekli İyileştirme 



Kaynak: Ġnotec Teknoloji Yönetim DanıĢmanlığı Sunumu 



16.10.2016 

Sistem Dokümantasyonu 

• Yönetim sistemi için zorunlu dokümanlar 
 

• Politika 
 

• Ölçülebilir Kalite Hedefleri 
 

• Kalite El Kitabı 
 

• Altı Zorunlu Prosedür 
 

• Zorunlu Kayıtlar 
 



16.10.2016 

Kalite El Kitabı 

Çalışma Prosedürleri 

/Proses Kontrol 

Metotları 

Çalışma talimatları 

Destek Dokümanlar 



16.10.2016 

ISO 9001:2008 

standardının 

maddeleri 



4.Kalite Yönetim Sistemi 

Bu maddede kalite yönetim prensiplerinden  

• yönetimde sistem yaklaşımı,  

• proses yaklaşımı ve  

• sürekli iyileştirme vurgulanmıştır. 

 

Bu madde tüm sistem için genel şartları 
belirtmektedir. 



4.Kalite Yönetim Sistemi 
4.1 GENEL ŞARTLAR 

PROSES YAKLAŞIMI 

BÖREK 
YAĞ

UN

ISPANAK

ZAMAN - SICAKLIK

KAYNAK



4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 

• Kalite politikası 

• Kalite hedefleri 

• Kalite el kitabı 

• Standardın istediği dokümante edilmiş prosedürler 

• Kuruluş tarafından etkin planlamayı, operasyonu ve 
proses kontrolünü güvenceye alacak dokümantasyon 
(Proses, İş Akışı, Talimat, Form, Plan,…) 

• Standart tarafından istenen kalite kayıtları 



4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 

Kalite yönetim sistemi doküman çeşitliliği; 

• Kuruluş büyüklüğüne ve aktivitelerin tipine 

• Proseslerin karmaşıklığına ve etkileşimlerine 

• Personelin yeterliliğine bağlı olarak değişir. 



4.2. DOKÜMANTASYON ŞARTLARI 

Standart kuruluştan;  
• kalite politikası,  
• hedefler,  
• Kalite el kitabı,  
• 6 madde ile ilgili prosedürlerin dokümante 

edilmesi ile birlikte  
• kuruluşun proseslerinin etkin planlaması , 

operasyonu ve kontrolünün güvence altına 
alınması  

için ihtiyaç duyulan dokümanları talep etmektedir. 



4.2.2. KALİTE EL KİTABI  

• Kalite politikasını içerir, 

• Genel sistemi göz önüne sürer, 

• Pazarlama aracıdır, 

• İletişim mekanizmasıdır, 

• Eğitim aracıdır, 

• Sistemin gözden geçirilmesi ve tetkikine yardımcıdır. 

• Kalite yönetim sisteminin kapsamının ve hariç 
tutmalarının tanıklığını içerir. 

• Proseslerin etkileşiminin tarifini içerir. 



4.2.3. DOKÜMANLARIN KONTROLÜ  

Dokümanlar; 

• Yayınlanmadan önce yeterlilik açısından 
onaylanmalıdır. 

• Gözden geçirilmeli, gerektiğinde güncelleştirilmeli ve 
yeniden onaylanmalıdır. 

• Yürürlükteki revizyon durumu ve değişiklikler 
tanımlanmalıdır. 

• İlgili dokümanlar kullanım noktalarında 
bulundurulmalıdır. 



4.2.3. DOKÜMANLARIN KONTROLÜ  

• Dokümanların okunabilirliğinin sürdürülmesi ve 
kolaylıkla belirlenebilmesi güvence altına alınmalıdır. 

• Dış kaynaklı dokümanlar belirlenmeli ve bunların 
dağıtımının kontrolünün güvence altına alınması 
sağlanmalıdır. 

• Güncelliğini yitirmiş dokümanların istenmeyen 
kullanımının önlenmesi ve her hangi bir amaçla 
saklanmaları durumunda, uygun şekilde 
belirlenmelidir.  



4.2.4. KAYITLARIN KONTROLÜ  

Kayıtların 

• Belirlenmesini, 

• Muhafazasını, 

• Korunmasını, 

• Tekrar ulaşılabilmesini, 

• Elden çıkartılmasını  

 içermelidir. 

 



5. Yönetim Sorumluluğu 
5.1. YÖNETİM TAAHHÜTÜ 

• Standart Yönetim Taahhüdü maddesinde üst 
yönetimden, kalite yönetim sisteminin 
geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin 
sürekli iyileştirilmesine yönelik taahhütünün 
delilini sağlamasını istemektedir. 



 
5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK 

• Bu madde ile üst yönetimin müşteri şartlarının 
belirlenmesinde katılımı vurgulanmıştır. 



 
5.3. KALİTE POLİTİKASI 

Kalite politikası; 

• kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden 
geçirilmesi için bir çerçeve görevi görmelidir.   



 
5.3. KALİTE POLİTİKASI 

Kalite politikası; 

• Üst yönetim tarafından belirlenmeli ,onaylanmalı, 

• Kuruluşun amacına uygun olmalı, 

• Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyma ve kalite 
yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine dair 
taahhütleri ihtiva etmeli, 

• Hedeflerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için 
bir çerçeve görevi görmeli, 



 
5.3. KALİTE POLİTİKASI 

• Kuruluş içinde iletilmeli ve anlaşılması sağlanmalı, 

• Uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmeli. 



5.4. PLANLAMA 
5.4.1. KALİTE HEDEFLERİ 

Kalite hedefleri, 

• Kalite ile ilgili çalışmaların yönetildiği bağımsız varış 
noktalarıdır. 

• Bu hedefler belirlenmeli ve yazıya dökülmelidir. 

• Kalite hedefleri,kuruluşun ilgili fonksiyonlarının uygun 
seviyelerinde oluşturulmalıdır. 

• Hedefler ölçülebilir ve kalite politikasıyla uyumlu olmalı 
politikada sürekli iyileştirme taahhüdü ile uyumlu hedefler 
belirlenmelidir. 

• Mevcut durum,hedeflenen nokta ve hedefe ulaşabilmek için 
öngörülen süre mutlaka belirlenmelidir.  



5.4. PLANLAMA 
5.4.1. KALİTE HEDEFLERİ 

KĠġĠSEL HEDEFLER

OPERASYONEL HEDEFLER

(PROSES SAHĠPLERĠ)

BÖLÜM HEDEFLERĠ

(BÖLÜM ÜST YÖNETĠMĠ)

KURULUġA AĠT HEDEFLER

(ÜST YÖNETĠM)



5.4. PLANLAMA 
5.4.2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI 

Kalite yönetim sistemi planlaması yapılırken 4.1 maddesinde ortaya 
koyulan şartları da içerecek şekilde planlama yapılmalıdır.   
 
Bu tür bir planlama kalite yönetim sistemi içerisindeki tüm prosesler 
için yapılabilir. 
 
Kalite yönetim sistemi planlaması; 
• tüm prosesleri,  
• proseslerin sıralanmasını,  
• etkileşimlerini , 
• ihtiyaç duyulan kaynakları,  
• proseslerin izlenmesi,  
• ölçülmesi,  
• analizi  
• v.b. konuları içermelidir. 
   



5.4. PLANLAMA 
5.4.2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PLANLANMASI 

Şartlarda; (müşteri şartlarında ,yasal şartlarda ve /veya kuruluşun ortaya koyduğu şartlarda) 

herhangi bir değişiklik olduğunda, bu değişim ve yeni 
şartlara uyum sağlayacak şekilde kalite yönetim sistemi 
planlaması gözden geçirilmeli ve gerekli değişiklikler 
yapılmalıdır. 

Değişim anında sistemin bütünlüğünün ve sürekliliğinin 
sağlanması güvence altına alınmalıdır. 

   



5.5. SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 
5.5.1. SORUMLULUK VE YETKİ 

Yönetim; 

• Görev tanımlarını, 

• Yetki ve sorumlulukların tanımlanmasını, 

• İş tanımlarının yapılmasını, 

• Akışlarının sağlanmasını 

 yürütmelidir. 



5.5. SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM 
5.5.2. YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

 Bu görev için bağımsız bir yönetim sorumlusunun 
atanması ve ilan edilmesi gerekir. 

 Görevler: 

• Kalite sisteminin oluşturulması 

• Üst yönetime rapor verme 

• Müşteri gereksinimlerine karşı hassasiyet. 



5.5. SORUMLULUK,YETKİ VE İLETİŞİM 
5.5.3. İÇ İLETİŞİM 

 Kalite yönetim sistemindeki proseslerin ve bunların 
etkinliğinin tüm fonksiyonlarda ve seviyelerde kabul 
edildiğinden emin olmak için kuruluşlarda iletişimin 
sağlanması istenmektedir. 

 Kalite yönetim sisteminin etkinliği için; 

• kuruluş içerisinde,  

• prosesler arası iletişim kanalları ve  

• iletişim prosesleri oluşturulmalıdır. 



5.5. SORUMLULUK,YETKİ VE İLETİŞİM 
5.5.3. İÇ İLETİŞİM 

Temel iletişim prosesi; 

  

text text

ORTAM

GÖNDEREN GÖNDEREN

ALGILAMASI
MESAJ

ALICININ

ALGILAMASI
ALICI

GÖNDERENE

BĠLGĠ

AKIġI

ALICIYA

BĠLGĠ

AKIġI

ZAMAN

GERĠYE BĠLGĠ AKIġI (FEEDBACK)



5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 
5.6.1. GENEL 

• Düzenli olarak kalite sistemi gözden geçirilmeli, 

• Kalite politikası ve kalite hedeflerinin geliştirilmesi 
fırsatları değerlendirilmeli. 

• Kalite sistemi için gerekli olan değişikliklerin kayıtları 
tutulmalı 



5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 
5.6.2. GÖZDEN GEÇİRME GİRDİLERİ 

Yönetimin gözden geçirmesi şunları içermeli; 

• İç tetkik sonuçları, 

• Müşteriden gelen bilgiler, 

• Süreç performansları ve ürün uygunlukları, 

• Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumları, 

• Bir önceki toplantı sonuçlarının takibi, 

• Kalite sistemini etkileyen değişiklikler, 

• İyileştirme önerileri. 



5.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 
5.6.3. GÖZDEN GEÇİRME ÇIKTILARI 

Kararlar ve faaliyetler şunları içermeli; 

• Kalite yönetim sisteminin ve süreçlerinin etkinliğinin 
iyileştirilmesi, 

• Ürün iyileştirmeleri, 

• Kaynak ihtiyaçları. 



6. KAYNAK YÖNETİMİ 
6.1. KAYNAK TEDARİKİ 

Aşağıdakiler için gerekli kaynakların tanımlanması 
ve tedariki  

• Kalite sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve 
sürekli gelişiminin sağlanması. 

• Müşteri memnuniyetinin sağlanması  

  



6.2. İNSAN KAYNAKLARI 
6.2.1. GENEL 

 Yaptığı işler ürün kalitesini etkileyen personel 
aşağıdaki konularda yeterli olmalıdır. 

• Tahsil 

• Eğitim 

• Yetenek 

• Tecrübe.  

  



6.2. İNSAN KAYNAKLARI 
6.2.2. YETERLİLİK, BİLİNÇ VE EĞİTİM 

• Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

• Uygun eğitimlerin sağlanması 

• Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi 

• Yapılan faaliyetlerin uygunluğunun ve öneminin 
farkında olunması ve kalite hedeflerinin başarılması 
için yapılacak ilgili faaliyetler. 

• İlgili kayıtların tutulması 

  



6.3. ALTYAPI 

Altyapının belirlenmesi, tedariki ve bakımı  

 Örneğin; 

• Binalar, çalışma alanları ve yardımcı tesisler 

• Süreç ekipmanları yazılım ve donanımlar 

• Destek servisler (taşıma ve iletişim gibi) 

  



6.4. İŞ ORTAMI 

  Ürün uygunluğu için gerekli olan iş ortamı 
faktörlerinin belirlenmesi ve kontrolü. 



7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 
7.1. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME PLANLAMASI 

 Ürün gerçekleştirme sürecinin planlanması ve 
geliştirilmesi. Bu tür planlamalarda aşağıdaki noktalar 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Kalite hedefleri ve ürün şartnameleri 
• Ürününe özel süreç, doküman ve kaynak ihtiyacının 

oluşturulması yada sağlanması 
• Ürüne özel doğrulama, geçerli kılma, izleme, 

muayene ve test aktiviteleri ve ürün kabul kriterleri. 
• Ürün ve süreç gerçekleştirmenin dokümantasyonunu 

gösteren uygun kayıtlar 
  



7.2. MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ SÜREÇLER 
7.2.1. ÜRÜN İLE İLGİLİ ŞARTLARIN BELİRLENMESİ 

• Ürün şartları (teslimat ve teslimat sonrası 
hizmetler de dahil) 

• Müşteri tarafından belirlenmeyen ancak 
kullanım için gerekli olan şartlar 

• Yasal ve düzenleyici şartlar 

• Kuruluş tarafından konulmuş tüm ek şartlar. 



7.2.2. ÜRÜN İLE İLGİLİ ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Ürün şartları, müşteriye ürün sağlamayı taahhüt 
etmeden önce gözden geçirilmelidir. 
 
Aşağıdakiler sağlanmalıdır: 
• Ürün şartlarının belirlenmesi 
• Çelişkilerin ortadan kaldırılması 
• Sözleşmenin gözden geçirilmesi 
• Fizibilite 

– Teknik 
– Ticari 
– Niteliksel 

• Değişikliklerin anlaşılması ve dokümantasyonu 



7.2.3. MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM 

Aşağıdaki konularda müşteri ile iletişimin 
belirlenmesi ve uygulanması: 

• Ürün bilgisi 

• Anketler, sözleşmeler veya siparişlerin 
yönetimi ve değişiklikler 

• Müşteriden gelen bilgiler ve müşteri 
şikayetleri. 



7.4. SATINALMA  
7.4.1. SATINALMA SÜRECİ 

Satın alınan ürünler ürün şartnamelerine uygun 
olmalıdır. Tedarikçiler değerlendirilmelidir ve 
değerlendirme kriterleri oluşturulmalıdır. 
Aşağıdakiler satın alma sürecinde göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
Örneğin: 
• Dış ürün kalitesi  
• Etki faktörleri 
• Tedarikçi yeterliliği 
• Tedarikçi seçimi değerlendirmesi ve yeniden 

değerlendirme 
• Değerlendirmelerin dokümantasyonu 
 



7.4.2. SATINALMA BİLGİLERİ 

 Satın alınacak ürünün satın alma bilgileri 
tanımlanmalıdır. Bu bilgiler, uygun olan 
yerlerde, şunları içermelidir; 

• Ürün onay prosedürleri, süreçleri, imkanları ve 
ekipmanları 

• Personel kalifikasyonları 

• Kalite sistemi  

 



7.4.2. SATINALMA BİLGİLERİ 

 Tedarikçiye iletilmeden önce şartnamelerin 
yeterliliği sağlanmalıdır. 



7.4.3. SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN DOĞRULANMASI 

 Ürünün şartnamelere uygunluğunu 
doğrulayacak muayeneler diğer aktiviteler 
oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. 

   Tedarikçinin mahallinde yapılacak doğrulama 
ölçümler ve metodları belirlenmelidir. 



7.5. ÜRETİM VE SERVİS İŞLEMLERİ 
7.5.1. ÜRETİM VE SERVİS İŞLEMLERİNİN KONTROLÜ 

• Ürün karakteristikleri belirlenmelidir. 

• Gerekli olduğunda iş talimatları ulaşılabilir olmalıdır. 

• Uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. 

• İzleme ve ölçüm aletleri mevcut olmalıdır. 

• Faaliyetler izlenmeli ve ölçülmelidir. 

• Ürün / servisin serbest bırakılması ve teslimi 
sağlanmalıdır. 

• Teslimat sonrası faaliyetler uygulanmalıdır. 

 

 

 



7.5.2. ÜRETİM VE SERVİS İŞLEMLERİNİN GEÇERLİ KILINMA SÜRECİ 

      Standardın bu maddesinde elde edilen 
çıktının daha sonraki ölçme ve izleme yoluyla 
doğrulanamadığı durumlardaki üretim ve 
hizmet sunumu proseslerinin geçerli kılınması 
istenmektedir. Bu tip prosesler özel prosesler 
olarak adlandırılır. 

 

 



7.5.2. ÜRETİM VE SERVİS İŞLEMLERİNİN GEÇERLİ KILINMA SÜRECİ 

      Geçerli kılma şunları içermelidir. (Uygun olan 
yerlerde) 

• Gözden geçirme ve onay kriterleri 

• Ekipman ve personel yeterliliğinin onayı 

• Spesifik metodların ve prosedürlerin kullanımı  

• Kalite kayıtlarına ait şartlar 

• Yeniden geçerli kılma yeterliliği 

 

 



7.5.3. TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK 

    Bu maddede vurgulanan ürünün belirlenmesi 
ve izlenmesidir. 

 

 

 

 



7.5.4. MÜŞTERİ MÜLKİYETİ 

Müşteri mülkiyeti; direkt kullanımı veya ürünü 
oluşturacak şekilde diğer girdilerle birleştirmek 
için sağlanan mülklerdir.  

 

Müşteri mülkiyetini tanımlamalı, doğrulamalı, 
korumalı ve güvenliğini sağlamalıdır. 

 

 

 



7.5.5. ÜRÜN MUHAFAZASI 

• İç süreçler ve teslimatı şunları içermelidir 

– Ürün uygunluğunun korunması 

– Tanımlama 

– Taşıma 

– Paketleme 

– Stoklama 

– Koruma 

• Bunlar ürünün bileşen parçaları içinde 
uygulanmalıdır. 

 

 



7.6. ÖLÇME VE GÖZETİM CİHAZLARININ KONTROLÜ 

Kuruluş izleme ve ölçmenin yürütülebilmesini ve 
izleme ve ölçmenin güvenilir olması ve doğru 
sonuçların alınabilmesi için; 

 

izleme ve ölçme şartlarıyla tutarlı olacak şekilde 
yürütülmesini sağlayacak prosesleri 
oluşturmalıdır. 

 

 



8. ÖLÇME,ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 
8.1. GENEL 

 Kuruluş sürekli iyileştirmenin sürdürülebilmesi, 
müşteri memnuniyetini belirlenebilmesi ve 
karşılanabilmesi, proses performansının izlenmesi ve 
ölçülmesi, ürün uygunluğunun sağlanması, izlenmesi 
ve ölçülmesi, kalite yönetim sisteminin etkinliği ve 
sürekli iyileştirilmesi, verilerin analizi amacıyla 
izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini 
planlamalı ve uygulamalıdır. Planlama ve uygulama 
aşamalarında istatistik teknikleri ve diğer 
uygulanabilir metodları kullanmalıdır.  



8.1. GENEL 

POLĠTĠKA

HEDEFLER

PLANLAMA

UYGULAMA

ÖLÇME,

ĠZLEME
DÜZELTME

YÖNETĠMĠN GÖZDEN

GEÇĠRMESĠ



8.2. İZLEME VE ÖLÇME 
8.2.1. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Müşteri algılaması ile ilgili bilgiler izlenmelidir. 

 

Bu bilgilerin elde edilme ve kullanma metotları 
belirlenmelidir. 



8.2.2. İÇ TETKİKLER 

İç tetkikler belirli aralıklarla ve düzenlemelerle; 

• Planlanmalı, 

• Uygulanmalı, 

• Dokümante edilmeli, 

• Değerlendirilmeli, 

• Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması 
sağlanmalı, 

• Takip edilmelidir 



8.2.2. İÇ TETKİKLER 

  Daha önceki tetkik kayıtları dikkate 
alınmalıdır. 

  Tetkikçilerin objektifliği ve tarafsızlığı 
sağlanmalıdır. 



8.2.3. SÜREÇLERİN GÖZETİMİ VE ÖLÇÜMÜ 

  Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için ; 

• İzleme yöntemi, 

• İzlenen ve ölçülen parametrenin yeterliliği, 

• Proseslerin değerlendirilme yöntemi, 

• İstenilen sonuçlarına uygunluğu 

 değerlendirilmelidir. 

  Gerek görülen alanlar ve faaliyetler için 
iyileştirme çalışmaları uygulanmalıdır. 



8.2.4. ÜRÜNLERİN GÖZETİMİ VE ÖLÇÜMÜ 

  Ürün karakteristikleri,ürün 
gerçekleştirmenin uygun safhalarında; 

• Gözlenmeli, 

• Ölçülmeli, 

• Doğrulanmalı, 

• Dokümante edilmelidir, 

 



8.2.4. ÜRÜNLERİN GÖZETİMİ VE ÖLÇÜMÜ 

  Ürün ve servis hizmetlerinin ancak 
uygunluk sağlandıktan sonra onaylanmaları 
söz konusu olabilir. 

   

  Serbest bırakmadan sorumlu personel her 
bir durum için tanımlanmalıdır. 

 



8.3. UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERİN KONTROLÜ 

• Uygun olmayan ürünler: 

– Tanımlanmalı 

– Ayrılmalı 

– Kontrol edilmeli 

– Düzeltilmeli 

– Yeniden doğrulanmalı 

– Dokümante edilmelidir. 



8.3. UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERİN KONTROLÜ 

• Düzeltme işlemi uygulanmış uygun olmayan ürünler 
yeniden doğrulanmalıdır. 

• Uygun olan durumlarda müşteri onayı alınmalıdır. 

• Uygunsuzlukların sonuçları kullanımdaki ürünler 
içinde; 
– Belirlenmeli  

– Önlemler alınmalıdır. 

• Şartlı onay kayıtları tutulmalıdır. 



8.4. VERİ ANALİZİ 

• Kalite sisteminin uygunluğu ve etkinliğini gösteren 
veriler: 
– Belirlenmeli 
– Toplanmalı 
– Analiz edilmelidir. 

• Kalite sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla  
– Müşteri memnuniyeti/memnuniyetsizliği 
– Ürün şartlarına uygunluk 
– Süreç ve ürün karakteristikleri 
– Tedarikçiler  
 hakkındaki bilgiler sağlanmalıdır. 
 



8.5. İYİLEŞTİRMELER 
8.5.1. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

Sürekli iyileştirme aşağıdakilerin kullanımı ile 
sağlanmalıdır. 

– Kalite politikası 

– Kalite hedefleri 

– Tetkik sonuçları 

– Veri analizleri 

– Düzeltici ve önleyici faaliyetler 

– Yönetimin gözden geçirmesi 



8.5.2. DÜZELTİCİ FAALİYETLER 

Uygunsuzlukların tekrarını önlemek için düzeltici faaliyet 
prosedürü şunları içermelidir; 

– Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (müşteri şikayetleri 
dahil) 

– Uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi 

– Tekrarı önleyecek gerekli önlemler 

– Düzeltici faaliyetler 

– Düzeltici faaliyetin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

– Dokümantasyon 



8.5.3. ÖNLEYİCİ FAALİYETLER 

Potansiyel uygunsuzluk sebeplerinin ortadan 
kaldırılması için önleyici faaliyetler prosedürü şunları 
içermelidir; 

– Potansiyel uygunsuzlukların belirlenmesi 

– Önleyici faaliyetlerin planlanması 

– Önleyici faaliyetlerin uygulanması 

– Önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi 

– Dokümantasyon. 





Yönetim sistemleri ve ilgili taraflar 
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7. Müşteriler 
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1. Yönetimin Günahları  
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 Amaç, “sistem kurmak” yerine “belge almak” 
olarak belirlenir. 

 

 Sistem ile: 

 Kurumsallaşma, 

 Sürekli iyileştirme, 

 Ürün/hizmet kalitesini sürekli kılma, 

 Katma değer yaratama ve 

 Müşteri memnuniyetini artırma hedeflenmez. 

 



1. Yönetimin Günahları  
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 O kadar meşguldür ki öğrenmek için zaman 

ayıramaz. 

 O kadar meşguldür ki uygulamak için zaman 

bulamaz. 

 Sisteme sahip çıkarak çalışanlara örnek olmaz. 

 Yönetmek için, sisteminin etkili bir silah olduğu 

bilinmez. 

 Uygunsuzluk durumunda, sistemi değil kişileri 

sorgular. 

 

 



1. Yönetimin Günahları  

 Sistemdeki sorumluluğunun farkında değildir 
(taahhütler, politikalar, hedefler, sorumluluklar, 
yetkiler, gözden geçirme, kaynak sağlama vs). 
 

 Sistemin oluşturulması, uygulanması ve 
iyileştirilmesini sağlamaktan birinci derece sorumlu 
olan “yönetim temsilcisi” ni doğru seçmez.   
 

 Eğitiminin önemini farketmek istemez. 
 

 Danışmanını seçmek için farklı kriterler kullanır. 
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1. Yönetimin Günahları  

 Kuruluşları daha iyi performansa yönelten “kalite 
yönetim prensipleri” bilinmez: (rolünün esasıdır) 
 

1 Müşteri odaklı, 
2 Liderlik, 
3 Kişilerin katılımı, 
4 Proses yaklaşımı, 
5 Yönetimde sistem yaklaşımı, 
6 Sürekli iyileştirme, 
7 Karar vermede gerçekçi yaklaşım, 
8 Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri. 
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Standartlar, NE yapılacağını söyler NASIL yapılacağını 
kuruluşlar kendileri belirler. 

Standardın şartları, kuruluşun her prosesi için özenle 
yorumlanmalı ve NASIL uygulanacağı belirlenmelidir. 

 

 Oysa, çoğu zaman, standart kuruluşa özel 
yorumlanmaz. 

 Başka kuruluşların uygulamaları kopya edilir.    
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2. Yönetim temsilcisinin günahları 
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Yönetim sistemleri; kolay anlaşılan, kolay uygulanan  

ve etkin olmalıdır. 

En etkin sistem; ihtiyaca cevap veren, kuruluş 
yapısına uygun, hantal dokümantasyondan uzak ve 
katma değer yaratan sistemdir. 

 

 Sistemlerin oluşturulmasında etkinlik göz ardı 
edilir.  

 “kalite yönetim prensipleri” bilinmez ya da 

sistem kurulurken dikkate alınmaz. 

 

 

2. Yönetim temsilcisinin günahları 



 

 Eğitim eksikliğinden, standardı 
yorumlayamamaktan ve sistemi tetkikçiler için 
oluşturmaktan dolayı aşırı dokümantasyona gidilir. 

 

 Aşırı dokümantasyon sitemi hantallaştırır ve 
uygulanamaz hale getirir. Aşırı dokümantasyon ciddi 
bir risktir. 
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2. Yönetim temsilcisinin günahları 



Sistemin bütününü yukarıdan izleyemez, 
kafasını kuma gömer. 

Çalışanları yeterince bilinçlendirmez. 

 

 Yönetemez, kendisi yapar. 
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2. Yönetim temsilcisinin günahları 



3. Çalışanların günahları 

 Geçici bir iş olarak görülür. 

 Bu çalışmaların, sadece yönetim temsilcisinin işi 
olduğu sanılır. 

 Yönetim temsilcisine destek olunmaz. 

 Sistemdeki sorumluluğunun farkında değildir 

 Başarının Yönetim temsilcisine ait olduğu 
düşünülür. 

 Belgelendirme sonunda ödül beklenir. 

 Bana ne faydası var der. Faydanın farkında değildir.  

 

 109 



4. Belgelendirme kuruluşlarının günahları 

Kuruluşları tetkik ederek belgelendiren (şahitlik 
eden) yüzden fazla belgelendirme kuruluşu  

ülkemizde faaliyet göstermektedir.  
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4. Belgelendirme kuruluşlarının günahları 

Bu kuruluşların bazıları saygın kuruluşlardır.  
 

Ancak, yurtdışındaki tepe yöneticilerinin bile farkında 
olmadığına inandığımız, kimi belgelendirme kuruluşları 
akreditasyon kurallarını hiçe sayarak, ticari kaygılarını 
ön plana çıkartıp, belgelendirme faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  
 

Bazıları daha da ileri giderek kurulan sistemleri tetkik 
bile etmeden kuruluşları belgelendirmektedir. Yani, 
belgelendiriyor “muş” gibi yaparak yalancı şahitlik 
yapmaktadır.  
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4. Belgelendirme kuruluşlarının günahları 

Bazı belgelendirme kuruluşları:  

 Tetkik sırasında, acemi tetkikçilerin katma değer 
yaratmayan gereksiz talepleri ile kuruluşların sistemini 
hantallaştırıyor. 
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4. Belgelendirme kuruluşlarının günahları 

Bazı belgelendirme kuruluşları:  

 Ticari kaygı içindeler. 

 Akreditasyon kurallarını deliyorlar.  

 Tecrübeli olmayan tetkikçiler kullanıyorlar. 

 Belge garantili pazarlık yapıyorlar. 
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4. Belgelendirme kuruluşlarının günahları 

Bazı belgelendirme kuruluşları:  

 Yetkin olmayan tetkikçiler kullanıyorlar. 

 Akreditasyon kurallarını uyguluyormuş gibi yapıyorlar.   

 Tetkik yapıyormuş gibi yapıyorlar. 

 Belge satıyorlar. 
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5. Akreditasyon kuruluşlarının günahları 

 Belgelendirme kuruluşlarını yakından takip ederek, 
kurallara uymayanların hızlı tespit edemiyorlar. 

 

 Bürokratik yapıları ile hantallar, belgelendirme 
kuruluşlarını da yoruyorlar. 

 

 Ticari kaygı içindeler. 
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6. Danışmanların günahları 

Danışmanlık, bilgi birikimi ve tecrübe ile kuruluşların 
yönlendirilmesidir.  
 
Danışman, benzer projelerde görev almış olmalı ve ilgili 
standardı her kuruluş için “terzi dikimi” yorumlayabilmelidir.  
 
Bilgili ve tecrübeli danışman, kuruluşlara değer katar. 
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6. Danışmanların günahları 

Yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan (yetkin olmayan) 
danışman: 

 Kuruluşu eksik ya da yanlış yönlendirir. 

 Bilinçlendirmek ve yönlendirmek yerine sistemi 
kendisi kurar veya kopya eder. 

 Belgeyi hedefler, tetkikçiye göre sistem kurar. 

 Belge garantili sistem kurar. 

 Aşırı dokümantasyon yaratır. 

 Sistemin etkinliği ve uygulama zorluğunu dikkate 
almaz.  
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7. Müşterilerin günahları 
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 Kaldıramayacağı yükü tedarikçilerinden ister (9001 

yerine 16949 gibi). 

 Özel uygulamalar isteyerek kuruluşun sistemini 

hantallaştır. 

 Bazıları, bir belgelendirme kuruluşuna yönlendirir. 

 Bazıları, bir akreditasyon kuruluşu ister. 

 



8. Toplumun Günahları 
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 Yönetim sistemi “ürün kalitesi” olarak algılanır. 

 Konu ile ilgili değildir. 

 Konu ile bilgili değildir. 

 Konuya duyarlı değildir. 



Elements of ISO 9000 Quality Management Systems 

 

The standards of ISO 9000 detail 20 requirements for an organization's quality 

management system in the following areas: 

 
1. Management Responsibility (Yönetimin Sorumluluğu) 

2. Quality System (Kalite Sistemi) 

3. Order Entry (sipariĢ GiriĢi) 

4. Design Control (Tasarım Kontrol) 

5. Document and Data Control (Doküman ve Veri Kontrolü) 

6. Purchasing (Satınalma) 

7. Control of Customer Supplied Products (Tüketicinin Ġstediği Ürünlerin Kontrolü) 

8. Product Identification and Traceability (Ürün Tanımlama ve Ġzlenebilirlik) 

9. Process Control (Süreç Kontrol) 

10. Inspection and Testing Control of Inspection, Measuring, and Test Equipment 

11. Inspection and Test Status (Muayene ve Test Durumu –Deney-) 

12. Control of Nonconforming Products (Uygun olmayan Ürünün Kontrolü) 

13. Corrective and Preventive Action (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet) 

14. Handling, Storage, Packaging, and Delivery (ĠĢleme, Depolama, Paketleme ve UlaĢtırma) 

15. Control of Quality Records (Kalite Kayıtlarının Kontrolü) 

16. Internal Quality Audits (Ġç Tetkikler) 

17. Training (Eğitim) 

18. Servicing (Hizmet – SatıĢ Sonrası Destek – servis) 

19. Statistical Techniques (Ġstatistiksel Yöntemler) 


