
 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ(TKY) FELSEFESİ 

 
Ceyhan GÖKMEN 

Kalite Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürü 
 
 
Dün ve Bugün 
 
Teknik bir kavram olarak kalite 
 
1. Bir ürünün spesifikasyonlara uygunluğu 
2. Güvenilirlik; uygunluğu belirli koşullar altında ve belirli bir süre için 

koruyabilme 
 
Kalite dün ve bugün derken dünkü kavramların değişmediğini ancak bu 

tanımın genişlediğini ifade eder. 
 
1. Kalite uygunluktur. 
2. Kalite güvenilirliktir. 
 
Bu iki kavram teknik olarak “kalite”yi ifade eder. 
 
Bugün kalite; 
 
1. Müşterinin bir mal ve/veya hizmetten beklentisi ile müşterinin gerçek 

malve/veya hizmeti algılayışı arasındaki fark (sonucun kalitesi) 
2. Bir sonuca ulaşmak için yapılan sistematik hareketlerin (prosesin) kalitesi 
 
Dünkü kalite anlayışına bugün müşteri tatmini boyutu eklenmiştir. 
 
1. Algılama- beklenti= sonucun kalitesi 
2. Hareketlerin kalitesi=süreçlerin kalitesi 
 
Bu iki kavram birden “stratejik bir kavram olarak kalite”yi oluşturur. 
 
Toplam kalite teknik ve stratejik kavramların işletme sistemindeki bütün 

etkinliklere uygulanması ve her düzeydeki kişilerin katılımı ile müşteri tatmininin 
(iç/dış müşteri) sağlanmasıdır. 

 
Bugün artık, her alanda ortaya çıkan tüm sorunlar, işletmelerin kendi işletmecilik 

anlayışları çerçevesinde değil, kalite geliştirme çalışmaları içinde yer almaktadır. 
Bugün bu çerçevede kurumlarda önem kazanan konuların başında; 

 
���� Başarının müşteri tatmini  ve çalışanın tatmininin sağlayarak kazanılması 
���� Proseslere dönük çalışılarak bunların sürekli geliştirilmesi 
���� Kurumların yatay hiyerarşik yapılara dönüştürülmesi 
���� Çalışanlara daha fazla yetki ve sorumluluk devredilmesi 
���� Performansın yükseltilmesi 



���� Ana konular dışındaki konuların başka birimlere yaptırılması 
���� Diğer işletmelerdeki benzer proseslerin ölçeklenmesi gelmektedir. 
 

Günümüzde örgüt yönetimindeki müşteri odaklı kaliteli tasarım; tam vaktinde 
kaliteli hizmet üretimi ve bakımı, istatistiksel düşünme, kalite çemberleri, insan odaklı 
sistemler, sürekli eğitim, maliyet muhasebe sistemi gibi uygulamalar değişime uyum 
ile örgütün ayakta kalması ve  gelişmesini sağlayabilmektedir. 
  

 Bunu sağlayabilmenin bugün bilinen en iyi yolu ise “Modern Yönetim 
Anlayışlarının” kamu ve özel kuruluşlara beklemeden uygulamaktır. 

 
2001'li yılların başında olduğumuz şu günlerde; bunu başarmanın yolu ise, bir 

kuruluşun çalışanlarını, kaynaklarını ve fonksiyonlarını yönetmekten veya kontrol 
etmekten öteye gitmeyen geleneksel yönetim anlayışlarından farklı olarak kuruluşta 
çalışan herkesin yönetime katkıda bulunması ve onların potansiyellerinden en üst 
düzeyde yararlanılmasını sağlayan katılımcı yönetim anlayışının kurumlara 
yansıtılmasıdır.   

 
Bu anlayış çerçevesinde her sektördeki olumlu değişim ve gelişmeler, hizmet 

sunumunun farklı yaklaşımlarla ele alınarak; çalışan mutluluğunun ve müşteri 
memnuniyetinin ön plana çıkmasına vesile olmakta, bu ise hizmet kalitesinin önem 
kazanmasını sağlamaktadır.   

 
Dört Kalite Kavramı (Crosby’nin dört gereği) 
 

Kalite 
 

Geleneksel kalite tanımı ürün veya hizmetin nitelikleri ile ilgili iken bugün bu 
niteliklere ek olarak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tatmini şeklinde 
tanımlanmaktadır. 

 
Sağlık hizmetleri açısından; 
Geleneksel kalite anlayışı  Yeni kalite anlayışı 

- en iyisi 
         - çabuk                                               -şuandaki müşteri ihtiyaç ve  
         - etkin                    beklentilerine uygun 
         - güvenilir 

-  ulaşılabilir vs. 
 
Standart 
 
 Kalitenin ikinci boyutu standartlardır. Geleneksel olarak kalite standartları belli 
bir düzeyi ifade etmektedir. 
 
 Bugün ise standart müşteri tatmini ile ilgilidir. Müşteriyi en iyi tatmin edebilecek 
düzey standarttır. 
 
Geleneksel kalite standardı   Yeni kalite standardı  
 
- kabul edilebilir kalite düzeyi                          - iç ve dış müşteriler için ürün,  



- geçen yıldan daha iyi                                            hizmet ve destek 
- her zaman aynı 
- en az hatalı hizmet 
 
Yönetim yaklaşımı 
 
 Kalitenin üçüncü boyutu yönetim yaklaşımıdır. Geleneksel yaklaşımda bu 
kalite kontroldür, yani ürün ve/veya hizmetin kontrol yöntemlerinden ileri gitmez. 
 
Geleneksel yaklaşım     Yeni yaklaşım 
 
- kontrol       - önleme 
- sıkı denetim      - kalite problemlerini önlemek  
- sıkı muayene                                                                için gerekli ortamı yaratmak 
 
 
 Oysa bugün için yönetim yaklaşımı kaliteyle ilgili tüm olumsuzlukların baştan 
önlenebilmesine yöneliktir. 
 
Ölçme 
 
 Kalitenin dördüncü boyutu ölçmedir. Geleneksel yaklaşımda her duruma 
uygun birimlerle işlemi ölçme yapılırken artık bugün parasal birimlerle yapılmaktadır. 
Parasal birimler ortak bir dil ortaya koymakta, karşılaştırmaları kolaylaştırmaktadır. 
Kalitenin maliyetinin ölçülmesi olarak nitelendirilebilecek bu ölçü birimi uygunluğun 
elde edilmesi için yapılan masraflar ve uygunsuzluğun giderilmesinden doğan 
tasarrufları ölçmektedir. 

 
 

Geleneksel kalite ölçme birimleri  Yeni kalite ölçme birimi 
 
- tekrar işlem miktarları    kalitenin maliyeti (TL, $,  DM) 
- hata yüzdeleri     - uygunluk maliyeti 
- müşteri şikayetleri      *  önleme 

•  değerlendirme   
- uygunsuzluk maliyeti 
- iç hata maliyeti 
- dış hata maliyeti 

 
Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de kendini gösteren hizmet sunumundaki 

kalite anlayışı, 1990’lı yıllardan itibaren gündeme gelerek modern yönetim 
uygulamaları çerçevesinde özel sektörden başlayarak, kamuda da kendini 
hissettirmeye başlamıştır. 

 

Bugün artık çalışanların motivasyonu, müşterinin tam memnuniyeti, hizmetlerin 
planlanarak uygulanması, izlenmesi, ölçülmesi, sonuçlarının dikkate alınması, hasta 
hakları, etik, kalite yönünden sunulan hizmetlerin değerlendirilmesinin yanı sıra; 
gerektiğinde personelin ve yönetimin karşılaşılan aksaklıklar ve yaşanan 
memnuniyetsizliklerle ilgili olarak uyarılması teşvik edilmesi ve bu konuda eğitilmeleri 
önem kazanmıştır . 



 
Artık tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan bu değişimleri reddetmek ya da 

görmezden gelmek mümkün değildir. Yapmamız gereken şey “gelişmeye” uyum 
sağlamaktır. 

 
TKY, bir kurum yada kuruluşun tüm kaynaklarını (insan, teknoloji,bilgi, 

malzeme, finans) ve tüm faaliyetlerini, çalışanların ve müşterilerin mevcut ve 
gelecekteki beklentilerini tatmin edecek iş sonuçlarında mükemmelliği sağlayacak ve 
topluma olumlu katkılarda bulunacak şekilde yönlendirmesidir. 

 
Kısacası TKY’nin tüm fonksiyonlara, tüm kademelere, tüm süreçlere 

uygulanmasıdır. 
 
TKY ile bir yandan olumsuz kalite unsurları sıfıra indirilmeye çalışılırken, diğer 

yandan olumlu kalite özelliklerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve buna bağlı olarak 
tasarruf sağlanarak maliyet düşüşünün sağlanmasıdır. 

 
Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçlarını karşılama 

kabiliyetine dayanan  özelliklerin toplamıdır.  
 
Bir Ülkenin gelişmişlik düzeyinin en inandırıcı kanıtı  kuşkusuz ürettiği mal ve 

hizmetin kalitesidir. Kalitenin bir çok farklı tanımı bulunmaktadır. 
 
� Kalite Müşteri Tatminidir. Ürün veya hizmetin ne kadar iyi olduğu 

konusunda son kararın verdiği memnunluktur.  
� Kalite Verimliliktir. İşleri yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç 

duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelden elde edilir. 
� Kalite Esnekliktir. Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu 

konuda istekli olmaktır. 
� Kalite Etkili olmaktır. İşleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır. 
� Kalite bir programa uymak, işleri zamanında yapmaktır. 
� Kalite Bir Süreçtir. Süregelen gelişmeyi kapsar. 
� Kalite Bir Yatırımdır. Uzun dönemde bir işi ilk defada doğru olarak 

yapmaktır. 
� Kalite Kusursuzluk Anlayışına Sistemli Bir Yaklaşımdır. 
 
 
Genel anlamda ise; TKY; doğru üretim veya hizmeti ilk defasında yapmayı ve 

bunu her defasında tekrarlamayı hedefleyen, örgütün bir bütün olarak etkinliğini 
sağlamayı, esnekliğe ulaşmasını ve rekabet gücünü amaçlayan bir yöntemdir. 

 
Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin tanınıp yaygınlaşmasını sağlayan Crosby, 

Juran, Ishikawa ve  Deming’e göre sistem şu özelliklere sahip olmalıdır. 
 
- Sistem uygulanabilecek kadar basit, 
- Herkesin katılımına ihtiyaç olduğunu kabul edebilecek kadar hassas, 
- Tüm çalışanları motive edebilecek kadar ilginç, 
- Kazançları tanımlayabilecek ve yeni kazançları belirleyebilecek kadar 

güçlü, 
- Eski geleneklerin yerini olabilecek kadar ileriye yönelik olmalıdır. 



 
TKY, sistemi ile en üst düzeyde kalite, verimlilik, esneklik ve müşteri tatmini 

amaçlanır. Değişen çevrede başarılı olmak için gerekli olan kültür ve kaynakların 
oluşturulmasında kullanılır.  

 
� TKY’de insana saygı esastır. Bu işi en iyi bilen o işi yöneten değil, o işi 

yapandır.  TKY yaklaşımında iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesinde bizzat o işi yapan personelin katılımı çok önemlidir. 

� Kalite anlayışı kurumun önde gelen politikası olmalıdır. Kalite kurumda 
çalışan herkesin işidir. En üst kademeden en alt kademede çalışan 
elemana kadar tüm çalışanlar kaliteden sorumludur.  

 
Kalite duayenleri tarafından farklı yaklaşımlarla ele alınan Toplam Kalite 

Yönetiminde beş temel ortak nokta ortaya çıkmaktadır. 
 
1- Yönetimin Bağlılığı ve Liderlik 
2- Müşteri Odaklılık 
3- Toplam Katılımcılık ve Çalışanların Geliştirilmesi 
4- Sistematik Analiz (Süreçlerle ve Verilerle Yönetim) 
5- Sürekli İyileştirme 
 
 
1. Yönetimin Bağlılığı ve Liderlik: Kalitenin iyileştirilmesi için, yönetim 

kaliteye bağlılığını net bir şeklide ortaya koymalı ve iyileştirme sorumluluğunu kabul 
etmelidir.  

 
Kalite, yönetimin sorumluluğunda olmalıdır. Çünkü iyi şeyler düşünerek ve 

şansa bağlı olarak elde edilemez.  Kalite kendisine inanan, onu benimseyen ve 
ona bağlanan örgütler ve kaliteli çalışanlar ile birliktedir. Kalite, etkin bir yönetim 
şeklidir, bunu başarmak için örgütlerin kaliteyi benimsemiş ve kaliteyi bir hayat 
felsefesi yapmış yöneticilere ihtiyacı vardır.  

 
Sistem geliştirmek, sadece yönetim görevi yürütenlere özgü bir 

sorumluluktur. Yönetim kalitesi geliştikçe, sistem geliştirme yetki ve sorumluluğu 
da artmaktadır.  

 
Bu çerçevede yönetimin kalite ile ilgili sorumlulukları, 
 
•  Kalite politikasını belirlemek, 
•  Kalite sistemini oluşturmak, 
•  Kalite sistemini geliştirmek ve uygulamak, 
•  Kalite sisteminin sürekliliğini sağlamaktır. 
 

Yönetimin görevi, politikaları kurmak ve yönetmektir, herkesin hedefler için 
bütünleşmesi ve uygun iklimin yaratılması gereklidir. Toplam kalite problem 
çözmek için prosestir, problemleri açıklamakla başlar ve toplam kalite hedeflerini 
görmekle devam eder. TKY hedeflerin ifade edilmesi ve bu hedeflere ulaşmak için 
planlar yapılmasını içerir. 

 



TKY, katılımcı ve paylaşımcı yönetici liderler gerektiren bir yönetim 
yaklaşımıdır. En önemli görevin üst yönetime düştüğü bu sistemde yaklaşımların 
koordine edilmesi ve belirli bir dönemi içine alan ek bir iş gibi değil diğer yönetimsel 
sorumlulukların bir parçası olarak ele alınmasıdır. 

 
Yöneticilerin, kalite uygulamaları içindeki görevi, kalite geliştirme sürecine 

liderlik etmektir. 
 
Bunlar; 
 
•  Değer, misyon ve kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve bunun kurum 

geneline iletilmesi, 
•  Vizyona ulaşmak için gerekli hedeflerin konması ve bu hedefleri 

desteklemek için gereken prosedürlerin işleme sokulması, 
•  Kurum stratejilerinin bir parçası olarak kaliteye taahhütte bulunmak, 
•  Bütün departman ve fonksiyonları hedef  kalite prosesine entegre ederek 

bir yapı kurmak ve yerleştirmek, 
•  Destek sistemleri olan katılımcılık, planlama, gözden geçirme, iletişim, 

sorumluluk ve ödüllendirmeyi oluşturmaktır. 
 
2. Müşteri Odaklılığı: Avrupa Kalite organizasyonuna göre kalite, tüketicilerin 

ve alıcıların gereksinimlerini tamamen karşılamak için gereken özellikleri 
tanımlamaktadır.  

 
Yani, kalite; ürün veya hizmetin tüketicilerin gereksinimlerini karşılayabilme 

derecesidir. Bir ürün veya hizmet tüketicinin gereksinimlerini ne ölçüde karşılıyorsa o 
ölçüde kalitelidir. 

 
TKY’de müşteri, üretim hattının en önemli parçasıdır. Müşteri ihtiyaçlarının 

karşılanması yeterli değildir. Müşteri sizin sağladığınız ürün veya hizmetten aynı 
zamanda zevk almalıdır. Bundan dolayı tedarikçi yani üretici, müşteri ihtiyaçlarının 
ötesinde ürün veya hizmeti geliştirmeli, rekabet gücünü kaybetmemeye çalışmalıdır. 

  
TKY’de tam ve sürekli müşteri mutluluğu esastır. Klasik yönetim anlayışında 

kuruluşlar, hiyerarşik yapı içerisinde tepeden aşağı inen emir ve talimatlarla yönetilir, 
astlarda emir ve talimatları yerine getirerek amirlerini memnun etmeye çalışırlar. TKY 
anlayışında ise memnun edilecek olan müşteridir. Müşterinin beklentilerinin 
karşılanması, hatta beklentilerinin de ötesine geçilerek mutlak tatmini  için kurumdaki 
tüm birimler müşteri talepleri doğrultusunda yönlendirilir. 

 
TKY’de İç ve Dış müşteri olmak üzere iki kavram mevcuttur. İç Müşteri, 

ürettiğimiz hizmet veya üründe etkilenen kişi veya servislerdir. Her bir çalışan için bir 
sonraki proses müşterinizdir. Dış müşteri, yapılan hizmet veya üretilen ürünü satın 
alma potansiyeli bulunan herkes dış müşteridir. 

 
3. Toplam Katılımcılık ve Çalışanların Geliştirilmesi: TKY Sistemi  bütün 

işgörenlerin katılımcılığını gerekli kılan bir yönetim tarzıdır. TKY’de insan unsuru, 
işletme prosesinin merkezinde yer almaktadır. İnsanların her örgütün gerisinde en 
önemli güç olduğunu anlamak ve onlara gereken değeri vererek motive etmek, 
kalitenin başarılı olması açısından büyük önem taşımaktadır. 



 
Bu nedenle tüm çalışanların TKY Felsefesi konusunda bilgilendirilmesinin ve 

eğitiminin sağlanması, bir anlamda kısmi özerklik vermek suretiyle işgörenlerin 
insiyatiflerini kullanmalarını sağlayarak, yaratıcılık ve çare buluculuk yönlerinin 
harekete geçirilmesi gerekmektedir. 

 
Kalite, kendine inanan, onu benimseyen ve ona bağlanan kaliteli çalışanlar ile 

birliktedir. Kalite; kaliteli yönetim ve çalışanların sorumluluk duygularıyla gerçekleşir. 
 
Ayrıca; TKY’de bireysel başarı yerine ekip çalışması esas alınır. “Ben” anlayışı 

değil “biz” anlayışı hakimdir. Her kademede ekip çalışması yapılır. Kalite çemberleri, 
proses geliştirme ekipleri, kalite geliştirme ekipleri ve toplam kalite ekipleri oluşturulur. 
Bu ekiplerin birbirleri ile uyumlu çalışmaları teşvik edilir. 

 
Bu nedenle, bütün işgörenlerin toplam kalite faaliyetlerine katılımının 

sağlanması esastır. 
 
4. Sistematik Analiz (Süreçlerle ve Verilerle Yönetim): 
 
TKY planlı ve sistematik faaliyetler bütünüdür. Ölçemediğinizi 

iyileştiremezsiniz. Bu nedenle büyük değişimleri sağlayabilmek ve sürekli iyileştirmeyi 
gerçekleştirebilmek sağlıklı veriler ve sistematik ölçümlerle mümkündür.  

 
Sistematik analiz ile; mevcut durum tespiti, politikaların belirlenmesi, gerekli 

kaynakların sağlanması, önceliklere ve vasıtalara karar verilmesi, sorunların ve 
çözümlerinin ortaya konulması ve tüm kalite faaliyetlerinin takibi sağlanır. 

 
Sistematik analiz problemlerin doğru teşhis edilmesi ve çözümlerinin 

bulunmasına yardımcı olur. Hataların nereden kaynaklandığını ortaya koyar ve bir 
proses kontrol altında olup olmadığını belirler. 

 
Sistematik analiz sürecinde kullanılan problem çözme teknikleri ile sistemin 

kendisini ölçmesi ve değerlendirmesi mümkün olmaktadır. 
 
5. Sürekli İyileştirme: 
 
Kalite yönetiminde amaç, belli bir standardı tutturmak değil hedeflenen seviye 

ne olursa olsun sürekli ve hızlı bir tempo ile belirlenen seviyeye ulaşmak ve o 
seviyeyi geçmektir. Gelişmelerin mutlaka büyük sıçramalar  şeklinde olması gerekli 
değildir. Ancak sonsuza dek sürmelidir.  

 
Büyük sıçramalar şeklindeki gelişmeler işletme içinde uyum sorunları 

yaratırken, küçük adımlar şeklindeki gelişmeler değişmeyi yavaş yavaş 
getirdiklerinden uyum sorunları yaşanmaz. 

 
Sürekli gelişmenin temelinde örgütün sürekli öğrenmesi yatar. Öğrenme 

yeniden düzenlenecek çalışmalarla süreçlerin tasarımında yapılan değişikliklerle 
müşteriye daha fazla zaman ayırmak demektir.  

 



Yapılacak olan tüm bu çalışmalar ile amacımız; hizmetlerin değil, hizmet 
kalitesini yakından ilgilendiren süreçlerin ortaya konularak kamunun, toplumun ve 
bireyin çıkarlarını korumak  olmalıdır. 

 
Kalite iyileştirme; ürün veya hizmetlerin ortalama kalite düzeylerini geçmişte 

hiçbir zaman ulaşılmamış değerlere sürekli yükseltmektir. Bu çaba sürekli 
iyileştirmedir. Bu bir yüksek atlayıcının rekor kırmak için çıtasını sürekli olarak  
yükseltmesine benzer. 

 
Kontrol altında tutulan süreçlerde problemler önlenir ve zamanla iyileştirme 

yapılır. 
 

Yapılan incelemeler kalite için şu gerekleri belirlemiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her örgüt kendine özgü olduğundan özgün yorum şarttır. Metotları temin 

etmek için ise eğitim şarttır. Bütün unsurlar birden, topyekün mükemmelleşmeye 
yönelik örgüt kültürünün değişmesini sağlayacaktır. 

 
Güçlükler, Problemler- sakınılacak güçlükler 

 
 

•  Yetersiz  yönetim taahhüdü 
•  Saptanan hedeflerle faaliyetler  arasındaki tutarsızlıklar 
•  Kalite planı ile genel yönetim planı arasındaki zayıf ilişki 
•  Yetersiz bilgi ve eğitim veya uygulamayla ilgisiz bilgi ve eğitim 
•  Zamanda süreklilik; yeni faaliyetlere girişmek için yetersiz (destek sürekli 

olmalı) 
•  En büyük güçlük kalite kampanyasından, kalitenin standart yönetimine 

geçmektir. 
 

Önemli olan çelişkilerin giderilmesidir. 
 
 
 
 
 

 
•  Özgün yorum 
•  Kesin ve bağlayıcı yöntem kullanımı        Eğitim 
•  Organizasyon 
•  İletişim 
•  Değişimin dikkatle izlenmesi 
 
 
 
 

Örgüt Kültürü 
  



Başarı faktörleri  
 

Mükemmel kurumların; 
 

•  Kendi temel felsefeleri vardır. 
•  Uygulama mekanizmaları vardır. 
•  Performans standartları vardır. 
•  Yönetim uygulamaları yaygındır. 
•  Homojen kültürleri vardır. 
•  Üretimleri müşteri taleplerine tabidir. 
•  Metodoloji kullanılır. 
•  Müşteri memnuniyeti yaratmakta bencil değildirler. 
•  Kısa vadeli başarıya yönelik değildirler. 
•  Hatalardan ders alırlar. 
 
Sıralanan bu özellikler şirketin başarılı olmasında başlıca etkenlerdir. 
 
Değişime Direnç 
 
Yönetim üslubu 
 
•  Otoriter (katılımcı değil) 
•  Uzak, erişilmez 
•  İletişim sağlanamayan 
•  Kendine yönelik 
 
Yönetim üslubu eskiden böyleydi. İnsanoğlu  doğası gereği değişime direnç 

gösterir. 
 
Rol ve İmaj 
 
•  Hiyerarşideki konum 
•  İnsanın kendi önemini anlaması 
•  Sorumluluk 
•  Geçmişteki kararlarda ilişki düzeyi 
•  Profesyonel beklentiler 
 
İnsanların değişime direnç göstermeleri işte bu nedenlerden ötürüdür. Ancak 

bu engellerin değişim için bir fırsat haline getirilmesi gerekir. 
 
Yeni değerler ve kavramlar (Öğrenileni unutma) 
 
•  Yeni yönetim değerleri 
•  Yeni yönetim yapılarının kabulü 
•  Araç ve teknikler 
•  Eğitilmek ve eğitmen olmak 
•  Yönetimde yeni teknolojilerin kullanımı 
 



Değişim kültürüne geçerken değiştirilmesi gerekenler hakkında şimdiye kadar 
bilinenler değiştirilmesi gereken en zor şeylerdir. 

 
 
Kurum Değerlendirme ve Ödüllendirme Sistemi 
 
•  Liyakata bağlı 
•  Kalite hedefleri olan 
•   Her düzeyde uygulanan 
•  tutarlı 
 
Değişimle elde edilen sonuçları değerlendirme, ödüllendirme ve takdir 

sistemine bağlanması motivasyon açısından faydalıdır. 
 
Kalite Güvence Sistemi ve TKY uygulamaları ile kurumun elde edeceği 

faydalar. 
 
•  Hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması, tüm faaliyetlere yönelik 

süreçlerin kontrol altına alınarak her alanda hizmet kalitesinin sürekliliğinin 
sağlanması 

•  Müşteri memnuniyetinin artması, hasta şikayetlerinin kontrol altına alınması 
ile sorunların giderilmesi ve hizmetlerin  iyileştirilmesi, hasta beklenti ve 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. 

•  Maliyetlerin azaltılarak, verimlilik yükselecektir. Gereksiz ve tekrarlanan iş 
süreçleri yok edilerek hastane maliyetleri azaltılacak ve verimlilik artacaktır. 

- gereksiz yatak kullanımı 
- gereksiz tahlil ve tetkikler 
- gereksiz ilaç kullanımı vb. 
 
 
•  Çalışan memnuniyetinin artırılması, 
 
- motivasyon artırıcı yöntemler 
- yönetime katılım 
- kendilerini geliştirmeleri  ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracaktır. 

 
•  Bilgi akışı sağlanacaktır. 
 
- Hastane bünyesinde etkin ve yaygın bir dökümantasyon ağı kurulacaktır. 
- Problem çözme ve proje geliştirme ekipleri oluşturulacaktır. 
- Hastane yönetimiyle işgören arasında iletişim ve işbirliği artacaktır. 
 
•  Hastane çalışmalarını kapsayan dökümantasyon, iç denetim ve süreç 

mekanizmaları vasıtasıyla TKY’ye ilişkin alt yapı çalışmaları 
tamamlanacaktır.  

 
 
 
 
 



DEĞİŞİMİN YÖNETİLMESİ 
 
 
1. Yenilenme hızının önemi 
2. Kötü kalitenin maliyetinin azaltılması 
3. Müşteri yargısının ögeleri 
4. Sistemlerin kademeli biçimde birleştirilmesi 
5. Destek altyapının kurulması 
6. Sürekli iyileştirme çevriminin kavranması 
7. Değişkenliğin azaltılması 
8. Çalışanların yetkilendirilmesi 
 
Departmanlar genellikle birbiriyle ilintisiz olan sorunu bir süreçler akışında 

müşteriyi durmadan birbirlerine gönderirler. 
Oysa müşteriyi memnun edebileceğiniz tek yol, müşteri araştırmalarına, hedef 

gruplarına ve buna benzer şeylere gerçekten önemli yatırımlar yapmaktır. 
 
Müşteri yargılarını yönlendirmeye uygun bir çerçeve oluşturmak açısından, 

kavrayışlı ve ustaca bir teorik kurgu diye görüp değer verdiğimiz Kano’nun müşteri 
yargıları üç düzeyde tanımlanmaktadır. 

 
I. Düzey beklenen  - olması gereken 
II. Düzey istenilen  - olsa iyi olur 
III. Düzey beğenilen –müşterilerin iftihar etmesi 
 
Kano’ya göre I. Düzey, bir müşterinin bulmayı hedeflediği özelliklerdir. Bunun 

başka bir deyişle sormak gerekirse; müşterilerimizin hizmetlerimizden dolayı bizden 
uzaklaşmaması için süreçlerimizde hangi özellikler olmalıdır. 

 
Müşteri ihtiyacının bu düzeyini anlamak bizi ürünlerimiz ya da hizmetlerimizin 

hangi özelliklerini sürdürmemiz gerektiğini, bunları sürdürmezsek müşterilerimizin 
bizden uzaklaşacağını anlamaya götürecektir. 

 
II.düzeydeki müşteri ihtiyaçları, bizim ürünlerimiz ya da hizmetlerimizin 

müşterilerimiz tarafından istenebilecek özellikleridir. Hizmetlerimizde bu tür 
özelliklerin bulunmaması müşterilimizi soğutmayacaktır. Ama daha üst bir   seviyeye 
de çıkartmayacaktır. Bu özellikler ara düzeydeki ihtiyaçlara karşılık gelmektedir. II. 
Düzeydeki müşteri yargılarını müşteri araştırmalarında “memnun kaldınız mı?” 
sorusunu sorarak ölçebiliriz. 

 
III: düzey müşteri ihtiyaçları, müşterilerimizin karşılaştıkları herkese bizim 

hizmetlerimizi ne kadar çok beğendiğini ifade etmesine yol açacak ihtiyaçlardır. 
Bu konudaki soru şöyle yöneltilebilir. 
“Bizim hizmetlerimizin hangi özellikleri müşterilerimizin bizimle iftihar etmesini 

sağlayacaktır?” 
 
Kano bu noktada, süreçleri yönetenlerin III. Düzey ihtiyaçlarını tam olarak 

anlamaya yönelmeleri gerektiğini savunmaktadır. 
 
 



Sürekli iyileştirme çevrimini anlamak 
 
Öncelikle hastanın kendisine sunulan hizmetle ilgili beklentilerini ya da 

ihtiyaçlarını anlamaya özen gösterilmelidir. Sürekli iyileştirme çevriminin gerekli 
kıldığı disipline bağlı kalmak, etkin bir TKY dönüşümünün gerçekleştirilmesinden 
önce organizasyonun her kademesinde anlaşılması ve kavranması gereken temel bir 
paradigma değişikliğidir. 

 
 
 

Müşteri ihtiyaçları 
 
 
 
 

Sürecin işlemesi      Müşteri yargıları 
 
 
 

Süreç tasarımı 
 
 

Shewart’ın sürekli iyileştirme çevrimi 
 

Çevrim ilk önce, tasarlanacak ya da yeniden tasarlanacak olan sürecin 
sınırlarını tanımlamayla başlar. Sürecin ilk aşaması nedir? Süreci başlatacak olan 
eylem kimden gelecektir? Sürecin son aşaması nedir? 

 
Süreç iyileştirme çabalarının sınırını bu sorulara verilecek olan yanıtlar 

belirleyecektir. 
 
Bu yanıtlar bir kez ortaya konulduğu zaman, süreci yönetenler, müşterilerin 

süreçle ilgili beklentilerini ve ihtiyaçları sorunu üzerinden daha etkin biçimde 
eğitilebileceklerdir. 

 
Müşteri ihtiyaçlarının anlaşılmasından sonra süreç tasarımı aşamasına 

geçilebilir. Özellikle süreç tasarımında müşterilerin ihtiyaçlarıyla ilgili beklentilerini 
karşılayacak şekilde birleştirilmesi sürecin ikinci aşamasıdır. 

 
Çevrim, müşterilerin belirlemiş olan ihtiyaçlarıyla, beklentilerini karşılamayı 

amaçlayan sürecin performansı hakkında ki müşteri yargılarının öğrenilmesiyle 
tamamlanmış olur. 

 
Çalışanların yetkilendirilmesi 
 
1970’ler   1980’ler   1990’lar 
 
Denetim   Liderlik   Mentörlük 
“Senin çalışmalarını  “Sana nasıl yapılacağını “Senin ilerleme 
denetlemeliyim.”  göstermeliyim.”          nasıl yardımcı olabilirim?” 



 
1970’li yıllara kadar yönetim işi, denetim yönelimli bir çerçevede 

nitelendiriliyordu. Yöneticiler, kendi çalışanlarının başlıca odak noktasını (planlama, 
organize etme ve koordinasyon) çalışma sürecini denetlemek olarak saptayan bir 
anlayışa göre yetişmişlerdir. 

 
Bu yönetim tarzında, başarısı belirlenmiş olan bir kişinin denetim feed back 

süreçlerini geliştirmesi şeklinde somutlaşıyor ve sonuçlara korkuda ulaşılıyordu. Bu 
yönetim doğası gereği talimatçıydı. 

 
1980’lerde denetim yönelimli yönetim modelini liderlik modeli almıştı. Bu 

dönemdeki yöneticilere etkin yönetimin teknik becerilerinin, yönetim ve liderlik 
becerilerinin bir birleşiminden geldiği öğretilmekteydi. Etkin yöneticilerin, çalışanlarını 
daha yüksek başarı ve performans düzeylerine çıkarabilecekleri öğretilmişti. 

 
Daha etkin hale gelmek isteyen bilinçli yöneticiler, kişiler arası becerileri 

geliştirme, iletişim becerileri geliştirme, iletişim becerileri ve müzakere yürütme 
yeteneği üzerinde duruyorlardı. Liderlik modelindeki başarılı yöneticiler, başkalarını 
ikna ederek, güven ve kararlılık aşılayarak ve bir problem çözücü işleri görerek 
sonuçlara ulaşabilir yöneticilerdi. 

 
Mentörlük modeli ise pek çok kişi tarafından, destekleyici yönetim modeli 

şeklinde nitelenmektedir. 
 
Mentörlük modelindeki başarılı yöneticiler organizasyonun her kademesinde 

çalışan kişilere yeteneklerin nasıl bulunabileceğini öğretirler. 
 
Daha önemlisi, verimliliğin artması ortaklaşa paylaşılan bir vizyon oluşturarak 

sağlanacaktır. Böyle bir ortamda herkes organizasyonun vizyonunu ve kendisinin bu 
vizyonun yerine getirilmesindeki rolünü kavrayacaktır. 

 
Başarılı yöneticiler yalnızca liderlik yapmakla kalmayacaklar, çalışanlara; 
 
“Ne yapıyorsun?” 
“Bu süreci yarı zamanda tamamlamak için ne yapmak gerekir?” 
“Bu süreci sıfır hatayla tamamlamak için ne yapmak gerekir?” sorularını 

yönelterek mentörlükte yapacaklardır. 
 
Daha da önemlisi, organizasyonda yer alan herkes, liderlik yapmaktan ziyade 

mentörlüğü başa alarak kendi sorularını sorup, yanıtlarını öğrenecektir. 
 
Mentörlüğe dayalı yönetim tarzı ayrıca irdeleyerek yönetme diye de 

düşünülebilir. 
 
 
 
1. yenilenme hızının önemi 
 
Hızlı yenilenmenin öneminin farkına varamamak 



Zaman içinde çok başarılı olanların farkına varamadıkları kurumların, müşteri 
ihtiyaçları için değil, ihtiyaçları yeni duruma göre harekete geçirmekte hızlı 
davranamadıkları için başarısız oldukları görülmektedir. 

 
Artık bilgi patlamasının üstünlüklerinden yararlanmak üzere organizasyonların 

öğrenme süreçlerini geliştiriken, mali, insan kaynakları ve eğitimin önemininfarkında 
olan ve bu ögelere yatırım yapan organizasyonların kuşkusuz kendi pazarlarının 
hakimleri olacaklardır. 

 
2. kötü kalitenin maliyeti 
 
W.Edwars Deming’in 14 ilkesinin bir çoğunun temelinde kötü kalitenin 

maliyetinin kavranması yatmaktadır. Deming’in 3. İlkesi “Yalnızca kontrole bağlı 
kalmaktan vazgeçin” ile 4. İlkesi olan “ sadece fiyatı temel alarak iş verme 
uygulamasını kaldırın” yönetim düşüncesini ortadan kaldırmayı önermektedir. 

 
Kötü kalitenin maliyeti- ya da kusurları- giderilmesi hem maliyetleri ilgilendiren 

hem de buna bağlı olarak müşteri memnuniyetsizliğini azaltan bir yönetim faaliyetidir. 
 
Yöneticilerin farkına varmaları, ölçmeleri, azaltmaları ve idare etmeleri gereken 

en önemli paradigmalardan birisi kötü kalitenin maliyetidir. 
 
3. Müşteri yargısının ögeleri 
 
Juran’ın büyük K diye nitelendirdiği kalite tanımıı son derece öğreticidir. 
 
Kalite, müşteri bizi izledikçe çıplak gözle görülmesi gerekli olan bir şeydir.” 

Demektedir. 
 
“ Bizim en büyük zorluklarımızdan birisi, iyileştirme çalışmalarında yeni bir 

düzleme ulaşırken çalışanlarımızla yan yana yürümektir.” 
 

Chip Caldwell 
 
 

BİR ÖRNEK 
 
HCA Wesley medikal center. Wichita,KANSAS 
 
Yaptığımız her şeyde sürekli iyileştirme ve yeniliklere ulaşmaya katkıda 

bulunmak düşüncesiyle bazı yol gösterici ilkeler geliştirdik. Bu ilkeler ile bizim kalite 
iyileştirme süreçlerimiz W.Edwars Deming’in fikirlerine dayanmaktadır. 

 
Dr.Deming Japon endüstrilerinin, şimdilerde dünya pazarlarına egemen 

duruma gelen ürünlerine kalite getirmek üzere sistemler geliştirmelerine yardımcı 
olan Amerikalı istatistikçidir. Deming bir organizasyonda köklü bir dönüşüm 

gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yönetim teorisi geliştirmiştir. Bu ilkelerde onun 
inançlarını yansıtmaktadır. 

 
 



HCA Wesley’in yol gösterici ilkeleri 
 
1. Kaliteyi başa alın. 
 
Ürün ve hizmetlerinizin kalitesini bir numaralı önceliğimiz sayıyoruz. 

Hastalarımıza yararlı olacağı ve onun arkasından pazar payı ile kararlılığın geleceği 
inancıyla, engelleri, işlerin yeniden yapılanmasının ve karmaşıklığını ortadan 
kaldırmak için çaba harcıyoruz. 

 
2. Müşteriye odaklanın 
 
Tıp merkezlerinin çok sayıda iç ve dış müşterisi olduğunun farkındayız ve 

onların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraş vereceğiz. Müşterilerin seslerine kulak 
vererek iyileştirme fırsatlarını yakalayacağız. 

 
3. En değerli kıymetlerinizin çalışanlarınız olduğunu bilin. 
 
İnsanların işlerine kattıkları  yeteneklere karşı saygılıyız ve insanların 

ellerinden gelen en iyi çabayı harcamak istediklerine inanıyoruz. Biz sistemleri 
iyileştirmeye odaklanacağız. 

 
4. Doktorları hem partner hem de müşteri olarak görüyoruz. 
 
Tıp merkezi ile tıp personeli arasındaki temel ilişkilerin farkındayız. Doktorları 

sistemin sürekli iyileştirilmesi süreçlerine dahil edeceğiz. 
 
5. Sürekli iyileştirme anlayışına bağlı olan tedarikçilerle partner olun. 
 
Bir ürün ya da hizmetin değerinin tek başına fiyattan başka şeylerle 

ölçüldüğüne inanıyoruz. Kalite iyileştirme çabalarına bağlı olan tedarikçilerimizle  
karşılıklı yarar ilişkileri kuracağız. 

 
6. Liderlik yaparak yönetin. 
 
Bunun yolunu örnek olarak gösteriyorum. Vizyonumuzu paylaşarak, 

başkalarını da aynı doğrultuda harekete geçmesini sağlayacak ve takım çalışmasını 
öne çıkaracağız. 

 
7. Çalışmakla iftihar etmeyi özendirin. 
 
İnsanların işlerinden gurur duymalarına olanak tanıyın. Bir ortam yaratmaya 

inanıyoruz. Kaliteye  ulaşmak için önlerindeki engelleri saptayıp ortadan kaldırmak 
için insanlara yetki vereceğiz. 

 
8. Birbirimize güven ve saygıyla yaklaşıyoruz. 
 
Her bireyin değerine saygı gösteriyoruz. Bu ilkeye dayalı çalışma ilkelerimizi 

sürekli olarak iyileştireceğiz. 
 
9. Dürüstlüğe, güvenilirliğe ve kişisel bütünlüğe değer verin. 



 
İlgili olan herkes için elimizden gelen en iyisini harcamaya kararlıyız. Davranış 

biçiminizin bir Wesley ürünü olduğunu bilerek, hastalara ve diğer müşterilere 
kendimize davranılmasını istediğimiz gibi yaklaşacağız. 

 
10. Yaptığımız her şeyde sürekli iyileştirmenin yollarını arayın. 
 
Kalitenin sürekli geliştiğini biliyoruz. Biz mükemmellik için uğraş vereceğiz. 
 
11. Sistemleri izlemek ve iyileştirme fırsatlarını yakalamak için istatistiki 

süreçlerden yararlanın. 
 
Değişkenliği azaltarak süreci sürekli iyileştirmenin arayışı içindeyiz. Süreci 

anlamak için verilerden yararlanacağız. 
 
12. Kaliteye ulaşmak için kontrole bel bağlamaktan vazgeçin. 
 
Tek başına kontrol yöntemine başvurarak etkin bir kalite düzeyi 

tutturulamayacağının farkındayız. Biz kontrol yöntemini sistemin sesine kulak 
vermenin bir aracı olarak kullanacağız. 

 
13. Kusurların insanlardan değil, süreçlerden kaynaklandığını kavrayın. 
 
İsrafın, işlerin yeniden yapılmasının ve verimsiz çabaların kaynağının kusurlu 

sistemler olduğuna inanıyoruz. İnsanları süreci iyileştirmeye özendireceğiz. 
 
14.Eğitimi destekleyin. 
 
İnsanların gelişmesi ve ilerlemesine değer veriyoruz. İş eğitimine yatırım 

yapacak ve herkesin kendini ilerletmesini cesaretlendireceğiz. 
 
15. yeniliği destekleyin. 
 
Sistemlerin iyileştirilmesi ve hizmetlerin gelişmesinde yaratıcı düşünceyi 

destekliyoruz. İşle çok yakından ilgisi olan fikirlere özel dikkat göstereceğiz. 
 
16. başarıları övün. 
 
İyileştirmelerin farkında olmanın değerine inanıyoruz. Başarıları kutlamaya 

zaman ayıracağız. 
 
Bu yol gösterici ilkeler dr.Deming’in zincir reaksiyonunu harekete geçirecektir. 

Yine de böylesi köklü bir dönüşümün bir gece de gerçekleşmeyeceği bellidir. Bu, 
uzun yıllar sürecek bir yolculuktur. Eski usllerden yeni usullere geçişe dayalı olan bu 
hareketin kökleri ise, bizim bu yol gösterici ilkeleri kavrayıp bağlı kalmamızda ve 
onları kesintisiz biçimde uygulamaya geçirmemizdedir. 

 
 
 
 



Kalite=müşteri tatmini 
 
Müşteri tatmini=Beklenti-algılama 
      (T)     (B)   (A) 
 
 
B)A olumsuz yankı 
B=A 
B(A Olumlu yankı 
 
Olumsuz yankı kalitesizliği, olumlu yankı ise kaliteyi açıklamaktadır. 
 
Müşteri tatmini çok önemlidir. 
 
  4^ü şikayet eder. 
 
100 tatminsiz 
mişteriden 
 
 
 
  96’sı şikayet etmez. 
 
 
  Her biri 10 olumsuz konuşma yapar.-960 olumsuz konuşma  
 
          Ek olumsuz 
          konuşmalar 
 
İç önemli etki vardır. 
 
1. kaybolan 91 müşterinin yerine aynı sayıda müşteriyi yerine koymak için 6 

kat fazla masraf gerekir; zira bir müşteriyi tutmanın maliyeti yenisini 
kazanmanın 1/6’idir. 

2. Olumsuz konuşmalar bizim için çok kötü bir reklamdır. 
3. Satılan mal veya hizmetin sahadaki algılanmasını anlamak için en kolay yol 

gerçek şikayetleri özendirmektir. Bu suretle zaman içinde şikayetler 
azalacaktır. 
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