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2014 YILINA BAŞLARKEN...
Modern yönetim anlayışı kapsamında 166 yıllık entelektüel
sermayemizi, bilgi birikimimizi, kurum hafızamızı gelişen teknoloji ile
entegre ederek, değişen talepleri karşılama noktasında müşteri
memnuniyeti adına “ vatandaş odaklı hizmet sunumu” nu ilke edinmiş
bulunmaktayız.
Görev ve yetki alanına giren konularda Ülkemizde öncü ve sektöründe
lider kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim
Sistemi faaliyetlerini modern yönetim anlayışı konseptine uygun olarak
Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında
sürdürmektedir.
Yoğun ve özverili çalışmalarıyla büyük gayret ve azim içinde olan
çalışanlarımız, Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü projelerde üzerine
düşen görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmektedir.
Kurumsal başarımızı belirleyen en önemli unsurlardan olan kalite
anlayışımız, kurumsal ilerleyişini hız kesmeden sürdürmektedir. Kalite
Yönetim Sistemi Kurumsal Stratejik Plan kapsamında yürütülen
projelerin altlığını oluşturmakta ve uygulama birliği sağlamaktadır.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli
Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında TS EN ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi ile kurumumuzun çalışma verimi, yönetim etkinliği ile
Sürekli Kurumsal Gelişimin sağlanması, gelişim, inovasyon 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 kalifikasyonunun sağlanması
amaçlanmıştır.
Bölge müdürlüklerimizde hizmet takip masası uygulamaları ile etik
dışı davranışların önüne geçilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak
için “Müşteri Memnuniyeti Anketi” uygulamaları yapılmaktadır. Bu
kapsamda; 2011 yılında 85.038 vatandaş ile yapılan anket sonucu %
95.11 memnuniyet, 2012 yılında 132.061 vatandaş ile yapılan anket
sonucu % 96.81 memnuniyet ve 2013 yılı ilk 9 ayında 111.094 vatandaş
ile yapılan anket sonucu % 97.69 memnuniyet sağlandığı
görülmektedir. Anket sonuçlarına göre memnuniyet oranları ilk yıllara
göre uyumlu bir şekilde artış göstermektedir.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetiminin Uygulanması sürekli iyileştirme
ivmesi ve disiplin kazandırmaktadır. Ancak bu belgenin alınması
kusursuzluğu başardığımız anlamına gelmemekle birlikte her
problemin iyileştirme fırsatı olarak bir daha tekrarlanmamasını
sağlayarak bizlere çözüm sunmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz bundan böyle yürüteceği faaliyetlerinde, Kalite
Politikamız önderliğinde, sürekli gelişmeyi ve vatandaş memnuniyetini
hedefleyerek, görev ve yetki alanına giren konularda öncü, sektöründe
lider kurum olarak çalışmalarını sürdürecektir. Tüm çalışma
arkadaşlarıma başarılar diliyor, teşekkür ediyorum. Saygılarımla …
Orhan DELİGÖZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

AYNI KARARLILIKLA 2014 YILI...
Türkiye'de bir asırdan fazladır halkımızın mutluluğu için çalışan Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra olmak üzere 18 bini aşkın
personelle, 22 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 957 Tapu Müdürlüğü,
81 Kadastro Müdürlüğü ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde birimi olan,
yılda ortalama 7 milyon civarında işlem yapan, 20 milyonun üzerinde
vatandaşımıza hizmet veren yaygın ve köklü bir Kurumdur.
Başka bir anlatımla her yıl ülke nüfusunun yaklaşık % 25'i Tapu
Kadastro hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bunun yanında birçok
kamu kurumuna ve tüzel kişiliklere de ciddi anlamda hizmet
sunmaktadır.
166 yıllık geçmişe sahip olan kurumumuz, günümüze ülkemizin en
önemli ve en güvenilir kurumları arasında yer alarak gelmiştir. TapuKadastro Birimlerimiz halkın devletle yoğun ilişki içinde olduğu hizmet
noktalarından birisidir.
Mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ve muhafazası ile görevli
bulunan kurumumuz devletin en önemli fonksiyonlarından birini yerine
getirmekte ve kamuoyunda güvenin büyüklüğünü göstermek için
yaygın olarak kullanılan «Tapu Gibi Sağlam» deyiminin anlamlandırdığı
şekliyle sunduğu hizmetleri ile hizmet sektörü içerisinde en güvenilen
kuruluşlar arasında yer almaktadır.
Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında yapılan çalışmalar
sonucu Türk Standartları Enstitüsünden 16.05.2013 tarihi itibariyle 1073
birimimiz TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve IQ Net
Belgesi almıştır.
Kalite Yönetim Sistemi uyumunda Yeniden yapılanma çalışmaları
kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmet süreçlerinin
gözden geçirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi,
bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması; hizmetlerin vatandaşların
ihtiyaç ve taleplerine uygun etkili, verimli ve süratli bir şekilde
sunulmasını sağlayacak çalışmalar ve iyileştirmeler yapılmaktadır.
Tüm bu çalışmalarla Türkiye genelindeki tapu ve kadastro birimleri
vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla geldiği, orada bulunmaktan mutlu
olduğu, güler yüzlü hizmet aldığı, ayrılırken de memnuniyetle ayrıldığı
birimler haline getirilmektedir.
Hizmetleri yerine getirirken; Şeyh Edebalinin Osman Gazi'ye 7 asır
önce vasiyet ettiği ve sayın Başbakanımızın kendine şiar edindiği "insanı
yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de
kendine şiar edinmiştir...
Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında yürütülen Kalite
Yönetim Sistemi çalışmalarında, hizmet sunumu ve vatandaş
memnuniyetinin üst düzeyde sağlanması için gayret gösteren tüm
personelimi kutlar, başarılarının devamını dilerim.
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DEĞİŞİM & GELİŞİM...
Dünya hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor. Kurum çalışanları ile
Kurum müşterisinin değişmeyen en önemli ihtiyacı anlaşılmak.
21.yüzyıl çalışanları olarak farklı bir dünyada daha etik hizmet
sunmanın bilincindeyiz. Kurumsal Gelişime inanan üst yönetim
desteği, güven, merkez ve taşrada hizmet veren Müdürlüklerimizde
tüm çalışanlar tarafından hissedilmeye başlanmıştır. Gerek fiziki
mekanların yenilenmesi,
gerekWeb
her yıl Sitesinde
verilen çeşitli eğitimler, gerekse
Kurumsal
yöneticilerimiz
tarafından
müdürlüklerimize
yapılanLinki
nezaket
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
ziyaretleri ile kurulan sıcak ilişkiler bu güveni desteklemektedir. Kalite
Yönetim Sistem uygulamaları ve sürekliliği sağlamak amacıyla
yapılan denetimler de verilen hizmeti gözle görülebilir hale
getirmiştir.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kısa sürede çok hızlı bir ivme
ile çıkış yakaladığını tutulan istitatistiklerden de anlamak
mümkündür. Milyonlarca insana hizmet veren Kurumumuz
personelinin aşırı işyükü altında yüksek risk ile çalışmasına rağmen
çalışanlarımızın insanlar arası etkileşimleri, düşünce tarzları ve
konuyu ifade ediş biçimleri örnek teşkil edebilecek boyuttadır ve bu
boyut yaygınlaşmaya devam etmektedir.
Kurumsal Gelişimin, kişisel gelişim eğitimleri ile desteklenebileceği
bilinmektedir.
Bu köklü kurumun, bu büyük ailenin bir üyesi olmak insana ne
kadar huzur ve güven veriyorsa bu duyguları paylaşan
meslekdaşlarım ile hizmet sunmak, katkı sağlamak, destek vermek
de bir o kadar keyifli. Hürmetlerimle...
Aysun ÖZTÜRK
Kalite Denetçisi

ÇATLAK KOVA...
Hindistan'da bir sucu, boynuna astığı bir sopanın uçlarına taktığı iki
büyük kovayla su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan
kova her seferinde ırmaktan patronun evine ulaşan uzun yolu dolu
olarak tamamlarken, çatlak kova içine konan suyun sadece yarısını
eve ulaştırabilirmiş. Bu durum iki yıl boyunca her gün böyle devam
etmiş. Sucu her seferinde patronun evine sadece 1.5 kova su
götürebilirmiş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken, zavallı
çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı
utanç duyuyormuş. İki yılın sonunda bir gün çatlak kova ırmağın
kıyısında sucuya seslenmiş. "Kendimden utanıyorum ve senden özür
dilemek istiyorum." "Neden?..." diye sormuş sucu. "Niye utanç
duyuyorsun?..." Kova cevap vermiş:" çünkü iki yıldır çatlağımdan su
sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum.
Kurumsal
Sitesinde
Benim kusurumdan
dolayı Web
sen bu
kadar çalışmana rağmen,
emeklerinin
tam karşılığını
alamıyorsun.
Sucu şöyle demiş:Linki
"patronun
Kalite Yönetim
Sistemi
Dokümantasyonu
evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum."
Gerçekten de tepeye tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanındaki
yabani çiçekleri, etrafı ısıtan güneşi görmüş. Fakat yolun sonunda yine
suyunun yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine
sucudan özür dilemiş. Sucu kovaya sormuş: "yolun sadece senin
tarafında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek
olmadığını fark ettin mi?... Bunun sebebi benim senin kusurunu
bilmem ve ondan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek
tohumları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları suladın.
İki yıldır ben o güzel çiçekleri toplayıp onlarla patronumun sofrasını
süsleyebildim. Sen böyle olmasaydın O, evinde bu güzellikleri
yaşayamayacaktı."
Hepimizin kendine özgü kusurları vardır.
Hepimiz aslında çatlak kovalarız. Önemli olan kusurlardan
korkmadan onları değerlendirmek üzere sahiplenebilmektir.
Fatma AKIŞ PARLAK
Kalite Denetçisi
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EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ HAKKINDA BİLGİ...
Hepimizin bildiği gibi Kurumumuz “Sürekli Kurumsal Gelişim
Projesi” kapsamında çalışmalara başlamış ve zorlu bir dönem sonunda
2013 yılında 13 Merkez Birimi, 22 Bölge Müdürlüğü, 957 Tapu ve 81
Kadastro Müdürlüğümüz olmak üzere TS EN ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Belgesini almıştır.
Tüm birimlerimizle Kalite Yönetim Belgesini almak birçok kurumun
hayal dahi edemeyeceği bir durum, bunun farkındayız. Biz bir “ZOR”u
başarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ancak zirveye çıkmaktan daha zor
olanın zirvede kalabilmek olduğunun da bilincindeyiz. Bu nedenle
sizlere EFQM Mükemmellik Modeli hakkında kısaca bilgi vermek
istiyorum.
EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM)
tarafından geliştirilen, yönetim sistemini geliştirme aracıdır. Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesini esas alır. Mükemmelliğin Temel Kavramları,
temel insan haklarının evrensel olarak uygulandığını varsayarak bu
hakların özüne dayanır.
EFQM ÖZETLE;
Ÿ Kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını
gösteren, eksikliklerini saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri
teşvik eden bir öz değerlendirme aracıdır,
Ÿ Kuruluşta, tüm işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve
düşünce şeklinin temelini oluşturur,
Ÿ Yürütülmekte olan iyileştirmelerin durum değerlendirmesine,
tekrarların ortadan kaldırılıp eksikliklerin belirlenmesine çerçeve
oluşturur,
Ÿ Kuruluşun yönetim sistemi için temel bir yapı oluşturur.
Bir arada kullanılan çok sayıda yönetim aracı ve tekniği mevcuttur.
İşte EFQM Mükemmellik Modeli, bütünsel bakış açısı sağlayarak
kullanılan araç ve tekniklerin uyum içerisinde ve birbirini tamamlayıcı
şekilde kullanılabilmesi konusunda kuruluşa yardımcı olur. Kurumun
sürdürülebilir mükemmellik anlayışı doğrultusunda üst çerçeve
oluşturur. Biliyoruz ki mükemmelliği hedefleyen kurumlar, “tüm”
paydaşların beklentilerini karşılayacak seviyede performans
göstermek ve daha da önemlisi bu performansı sürdürmek zorundadır.
Tüm kuruluşların hedefi başarılı olmaktır. Ancak bu her zaman
mümkün olmayabilir. Ya da belirli dönemlerde başarı yakalanır,
sonrasında aynı başarı sürdürülemeyebilir. Çok az sayıda kuruluş
sürdürülebilir başarıyı elde eder. Az önce de ifade ettiğim gibi, zirvede
kalabilmek zordur. EFQM Mükemmellik Modeli burada önem
kazanmaktadır. Bu modelin amacı, sürdürülebilir başarıyı hedefleyen
kuruluşlara rehberlik edebilmektir. Bu hedefe ulaşmada birbiri ile
entegre üç unsur söz konusudur.
1. Mükemmelliğin Temel Kavramları.
2. EFQM Mükemmellik Modeli.
3. RADAR.
1. Mükemmelliğin Temel Kavramları: Kuruluşun sürdürülebilir
mükemmelliğe ulaşabilmesi sürecinin temelinde yatan ilkelerdir.
Müşteriler İçin Değer Katma: Mükemmel kuruluşlar, gereksinimleri,
beklentileri ve fırsatları anlayarak, tahmin ederek ve karşılayarak
müşterilerine değer katarlar.
Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma: Mükemmel kuruluşlar,
performanslarını iyileştirirken ilişki içerisinde oldukları toplumların da
ekonomik, çevresel ve toplumsal koşullarını iyileştirerek olumlu etki
yaratırlar.
Ÿ Kurumsal Yetenekleri Geliştirme: Mükemmel kuruluşlar,
organizasyonel sınırlarının içerisinde ve dışında değişimi etkin bir
şekilde yöneterek yeteneğini geliştirir.

Ÿ Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma: Mükemmel kuruluşlar,
paydaşlarının yaratıcılıklarını da harekete geçirerek sürekli iyileştirme
ve sistematik yenileşimle artan değer ve performans düzeyleri yaratı.
Ÿ Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik: Mükemmel kuruluşlar,
geleceği şekillendiren, kuruluşun değerleri ve etik anlayışı
doğrultusunda örnek olan liderlere sahiptir.
Ÿ Çeviklikle Yönetme: Mükemmel kuruluşlar, fırsatları ve tehditleri
zamanında belirler ve etkili, verimli yanıt verebilir.
Ÿ Çalışanların Yetenekleriyle Başarma: Mükemmel kuruluşlar,
çalışanlarına değer verir. Kurumsal ve bireysel amaçlarını çalışanları
ile birlikte gerçekleştirir ve çalışanlarına bu duyguyu hissettirir.
Ÿ Mükemmel Sonuçları Sürdürme: Mükemmel kuruluşlar, faaliyet
alanlarında tüm (iç ve dış) paydaşlarının kısa ve uzun gereksinimlerini
karşılayan sürdürülebilir ve mükemmel sonuçlar elde eder.
2. EFQM Mükemmellik Modeli: Temel kavramlar ve RADAR
uygulamasına yardımcı olacak çerçevedir. Dokuz temel kriter vardır.
Bunlardan beş tanesi GİRDİ, dört tanesi ise SONUÇ kriteridir. “GİRDİ”
kriterleri bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri içermekte ve “NASIL?”
sorusuna cevap aramaktadır.“SONUÇ” kriterleri organizasyonun neler
gerçekleştirdiğini yani başarılarını içermekte, “NE” elde edildiğini
incelemektedir. Sonuçlar, girdilerden kaynaklanmakta ve girdiler,
sonuçlardan alınan geribildirimle iyileştirilebilmektedir. Liderlik:
Mükemmel kuruluşlar, geleceği şekillendiren, kuruluşun değerleri ve
etik anlayışı doğrultusunda örnek olan ve sürekli güven aşılayan
liderlere sahiptir. Mükemmel kuruluşların liderleri esnektir ve
kuruluşun sürekli başarısını sağlayacak biçimde gerekenlerin
zamanında öngörülmesini ve gerçekleştirilmesini güvence altına alır.
· Çalışanlar: Mükemmel kuruluşlar, çalışanlarına değer verir; bireysel
ve kurumsal amaçların karşılıklı yarar sağladığı bir kültür yaratır.
Çalışanların yeteneklerini geliştirir; adalet ve eşitliği destekler.
Çalışanlarını gözetir, onlarla iletişim kurar, onları motive edecek
biçimde tanır ve takdir eder, onların katılımını sağlar; yetenek ve bilgi
birikimlerini kuruluşa yarar sağlayacak yönde kullanmasına olanak
verir.
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EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ HAKKINDA BİLGİ...
Ÿ Politika ve Strateji: Mükemmel kuruluşlar, misyon ve vizyonlarını

paydaş odaklı strateji oluşturarak gerçekleştirir. Stratejiyi yaşama
geçirmek üzere politikalar, plânlar, amaçlar ve süreçler oluşturur ve
uygulamaya alır.
Ÿ İşbirlikleri ve Kaynaklar: Mükemmel kuruluşlar, kuruluş dışı
işbirliklerini, tedarikçilerini ve iç kaynaklarını strateji ve politikalarını
destekleyecek biçimde, süreçlerinin etkili çalışması doğrultusunda
plânlar ve yönetir.
Ÿ Süreçler: Mükemmel kuruluşlar, müşterilerine ve diğer
paydaşlarına artan bir değer üretmek üzere süreçler, ürünler ve
hizmetler tasarlar bunları yönetir ve iyileştirir.
Ÿ Çalışanlarla İlgili Sonuçlar: Mükemmel kuruluşlar, çalışanları ile
ilgili sonuçları kapsamlı bir biçimde ölçer ve üstün sonuçları
başarırlar.
Ÿ Müşterilerle İlgili Sonuçlar: Mükemmel kuruluşlar, müşterileriyle
ilgili sonuçları kapsamlı bir biçimde ölçer ve üstün sonuçları
başarırlar.
Ÿ Toplumla İlgili Sonuçlar: Mükemmel kuruluşlar toplum ile ilgili
sonuçları kapsamlı bir biçimde ölçer ve üstün sonuçları başarırlar
Ÿ Temel Performans Sonuçları: Mükemmel kuruluşlar, kendi
politika ve stratejilerinin temel unsurları ile ilgili sonuçları kapsamlı
bir biçimde ölçer ve üstün sonuçları başarırlar.
3. RADAR: Sürdürülebilir mükemmelliği hedefleyen kuruluşun,
karşılaşılacak güçlüklerin üstesinden gelebilmesi için kuruluşu
desteklemek üzere kullanılabilecek dinamik değerlendirme
çerçevesi ve güçlü bir yönetim aracı.
Modelin merkezinde RADAR olarak tanımlanan bir mantık yer alır
ve RADAR, dört boyuttan oluşur:
Ÿ Sonuçlar
Ÿ Yaklaşım
Ÿ Yayılım
Ÿ Değerlendirme ve gözden geçirme
Sonuçlar: Sonuçlar, kuruluşun neler elde ettiğini içerir.
Mükemmelliğe erişmiş bir kuruluşta sonuçlar olumlu eğilimleri
ve/veya sürekli iyi bir performansın varlığını göstermeli, hedefler
uygun ve erişilebilir olmalı, başka kuruluşlar ile karşılaştırıldığında
performans yüksek olmalı ve tüm bu sonuçlar yaklaşımdan
kaynaklanmalıdır. Bunlara ek olarak sonuçlar ilgili alan ve faaliyetleri
kapsamalıdır.
Yaklaşım: Yaklaşım, kuruluşun ne yapmayı plânladığını ve bunu
yapmaktaki nedenlerini içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir kuruluşta
yaklaşımın sağlam temelli olması; yani anlaşılır bir temele
dayanması, iyi tanımlanmış ve geliştirilmiş süreçlere sahip, net bir
biçimde paydaşların gereksinimlerine odaklanmış ve bütünleşmiş
olması, bir yandan kuruluşun politika ve stratejisine uyum
sağlarken, diğer yandan da uygun olduğu ölçüde diğer
yaklaşımlarla ilişkilendirilmiş olması beklenir.
Yayılım: Yayılım, bir kuruluşun yaklaşımını yaşama geçirmek için
neler yaptığını içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir kuruluşta
yaklaşımın ilgili alanlarda sistematik bir biçimde uygulanması
beklenir.

Değerlendirme ve Gözden Geçirme: Bu boyut, bir kuruluşun
yaklaşımını ve yaklaşımının yayılımını değerlendirmek ve gözden
geçirmek için neler yaptığını içerir. Mükemmelliğe erişmiş bir
kuruluşta, yaklaşım ve yaklaşımın yayılımının düzenli olarak
ölçülmesi, öğrenme faaliyetlerinin yapılması ve bu iki faaliyet
sonucunda elde edilen bilgilerin iyileştirme çalışmalarının
belirlenmesi, bu konudaki önceliklerin saptanması, iyileştirmenin
plânlanması ve uygulama amacıyla kullanılması beklenir.
SONUÇ OLARAK; RADAR, Temel Kavramlar ve EFQM Mükemmellik
Modeli aktif şekilde kullanıldığı takdirde kuruluşun kullandığı
yönetim araçları ile uyum içinde çalışan bir sistem oluşturulmasını
sağlar.
Hüseyin HOŞAFÇI
Kalite Denetçisi

KALİTEYİ ZİRVEYE TAŞIYANLAR...
Verilen hizmet seviyesinin müşteri beklentileri ile ne kadar iyi
eşleştiğinin ölçüsüne 'hizmet kalitesi' denilmektedir. Kaliteli hizmet
vermek demek, müşteri/vatandaş beklentilerine uyumlu bir yapı
içinde karşılık vermek demektir.
Ülkemizde sunulan kalite standartları gelişmiş ülkeleri
aratmayacak şekilde her geçen gün gelişmekte ve birçok ülkelere
örnek olacak konuma yükselmektedir.
Kalite, önceden tespit edilmiş olan spesifikasyonlara
ya da standartlara göre üretim yapma olgusudur.
ISO 9000: Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına
yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi
konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir
standartlar bütünüdür.
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında
uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme
denetimine tabi olan standarttır.Verilen belgenin adıdır.
Kalite hedefleri SMART olmalıdır.
S: Specified / Belirli, ilgili bölüm ve proses için
M: Measurable/Ölçülebilir
A: Achievable/Ulaşılabilir
R: Real/Gerçekçi
T: Timing/Zamana Bağlı
SPEFİKASYON: Malzeme, ürün, sistem veya hizmet
tarafından bir takım gereksinimlerin tamamen yerine
getirilmesi durumunu belirten standart tipi. Teknik
«Öğrenmek pahalıdır, ama bilmemek çok daha pahalıdır.»
H. Clausen
Memurların gönlü bir bahçeye benzer. O bahçenin yeşillenmesi,
renk renk çiçek açması ve boy boy meyve vermesi için gerekli olan su,
liderin sözleri ve öğütleridir. Sürekli sulanan bahçeler daima yeşil ve
güzel olur. Kurumumuzun 2014 yılı Kalite Yönetim Sistemi
Programının başarılı geçmesi ve mutluluk bilgisinin hepimizin
destinasyonu olması dileklerimle.
Nevzat KUL
Kalite Yönetim Temsilcisi
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ÇALIŞMA YAŞAMIMIZDA KALİTELİ HİZMET SUNUMU VE MOBBİNG İLİŞKİSİ...
Değerli meslektaşlarım; 2014 yılının tüm TKGM çalışanlarımıza ve
Ülkemize hayırlı olması barış, huzur, sağlık, mutluluk ve başarı
getirmesini diliyorum.
Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında, Genel Müdürlüğümüz
bünyesindeki Kalite Belgesi almayan birimlerin de 2013 yılı içerisinde
(TS EN ISO 9001:2008) Kalite Belgesi almasıyla Kurumumuz büyük bir
başarıya imza atıp öncü kuruluş olarak kaliteli hizmet sunumuna
devam etmektedir. Bu hususta birçok kuruma da örnek teşkil etmesi ise
ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır.
Tabi ki Kalite Belgesi almış olmak kurumun tüm sorunlarının bittiği
anlamına gelmemeli, daha da ileriye gidip değişen şartlar ve
teknolojiler karşısında lider kurum olarak sürekli kendini yenileyip
geliştirerek çalışma yaşamında ortaya çıkabilecek engelleri de önceden
belirleyip önlem almak gerekmektedir.
Kurumumuzda hizmet sunumu insan odaklıdır. İnsanın olduğu yerde
olumlu işlerin yanında mutlaka olumsuzlukların da olması
kaçınılmazdır. Çalışma yaşamında hizmet sunumunu olumsuz yönde
etkileyen unsurlardan biri de MOBBING dir.
Mobbing kelime anlamı olarak; Psikolojik Taciz, Psikolojik Şiddet,
Psikolojik Baskı, Yıldırma, Rahatsız Etme, Duygusal Zorbalık, Sıkıntı
Verme, Kuşatma vb. anlamlara gelmektedir.
Mobbing kavramının 19. Yüzyılda İngiliz Biyologlar tarafından
yuvalarını korumak için saldırganın etrafında uçan kuşların
davranışlarını belirlemek için kullanıldığı bilinmektedir. 1960'larda ise
Konrad Lorenz tarafından küçük hayvan grupları üzerinde ve 1980'li
yılların başında da Alman asıllı İsveçli endüstriyel psikolog Heinz
Leymann tarafından çalışma yaşamında kullanılmış ve bu tarihten
sonra da Avrupa'da kullanımı yaygınlaşmıştır.
Mobbing duygusal bir saldırı olup, işyerinde bir veya birkaç kişi
tarafından genellikle tek bir kişiye sistematik biçimde düşmanca
uygulanan ve etik olmayan yaklaşımlarla kişinin çaresiz ve savunmasız
bırakılarak performansını ve dayanma gücünü yok ederek işten
ayrılmaya zorlamaktır. Mobbing uygulanan işyerlerinde çalışma
yaşamının kalitesi düşmekte ve sağlıksız bir örgüt yapısı oluşmaktadır.
Mağdur, görünmez metodlar kullanılarak sindirilmekte, kendisine
duyduğu saygı ve öz güveni kaybetmesi sağlanarak psikolojik olarak
imha edilmektedir. Mobbing mağdurlarında uykusuzluk, iştahsızlık, baş
ağrısı, yüksek tansiyon, ani öfkelenme, mide sorunu, endişe, depresyon,
stres, sıkıntı, ağlama krizleri, algılamada güçlük, işe karşı kayıtsızlık,
performans düşüklüğü, konsantrasyon bozukluğu, bıkkınlık, yılgınlık,
yaşama arzusunun kaybı, taşikardi, alınganlık, unutkanlık, sevdiği
şeylerden doyum alamama gibi davranış bozuklukları olabilmektedir.
Leymann yapmış olduğu araştırmalarda 45 ayrı mobbing davranışı
tanımlamış ve bunları da 5 grupta toplayarak; İletişime yönelik, sosyal
ilişkilere yönelik, kişinin itibarına yönelik, kişinin yaşam kalitesine ve
mesleki durumuna yönelik ve kişinin sağlığına yönelik saldırılar olarak
belirlemiştir.

Mobbing kurbanlarının özellikleri; İşini çok iyi ve mükemmel yapan,
çevresindekilerce sevilen, çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam, ödün
vermeyen, dürüst, güvenilir, kuruluşa sadık, ilişkileri olumlu, bağımsız,
yaratıcı, duyarlı, hassas, yardımcı, çalışkan, idealist, mobbing
uygulayanlardan daha üstün özelliklere sahip, kendisini sürekli
geliştiren, başarılı, azimli ve zeki kişilerdir.
Mobbinge yol açan örgütsel nedenler; Aşırı hiyerarşik yapı, insan
kaynaklarına yapılan harcamaların azaltılması, kapalı kapı politikası,
örgüt içi iletişim kanallarının etkili çalışmaması, kimin hangi işten
sorumlu olduğunun bilinmemesi, emir komuta zincirindeki bozukluk,
örgüt içindeki yatay ve dikey iletişim kanallarının işlememesi, örgütte
etkisiz çatışma yönetimi veya çatışma çözme yeteneğinin zayıflığı, zayıf
liderlik, takım çalışmasının azlığı veya hiç olmayışı, eğitim farklılığının
dikkate alınmaması, kötü yönetim, yoğun stresli bir işyeri olarak
sayılabilir.
Mobbing ile mücadele yolları; Mobbing bireye, kuruluşa ve topluma
maddi ve manevi zarar veren bir süreçtir. Mücadele yönteminin en
önemlilerinden bilgilendirme ve önlem alma olarak iki eylemden söz
edilebilir. Bu hususta Kurumumuzca da kaliteli hizmet sunumu vererek
farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile
seminerler düzenlenmeli, basın yayın organları aracılığı ile kamu spotu
ile verilen hizmetin önemine dikkat çekilecek şekilde kurumun
tanıtımına daha fazla zaman ayrılmalı, kurum ve çalışanlar üzerindeki
baskılar kaldırılmalı, iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlanmalı, asılsız
ihbar ve şikayetler nedeniyle personelin moral ve motivasyonunu
bozan işlemlerde daha dikkatli olunmalıdır. Ülkemizde mobbing ile
ilgili hukukumuzda bir düzenleme bulunmamakla birlikte kişi hakları
Anayasa ve Kanunlarla güvence altına alınmıştır. Çalışanların psikolojik
tacizden korunması amacıyla 19 Mart 2011 tarih 27879 sayılı Resmi
Gazetede İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu
Başbakanlığın 2011/2 sayılı genelgesi yayımlanarak Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile Özel Sektör işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınması
istenilmiştir.
Kurban, Kendini Kurban Hissedendir. (Leymann)
Mehmet KURT
Kalite Denetçisi
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KYS VE İÇ KONTROL...
Sürekli Kurumsal Gelişim ilkesi ile sürdürdüğümüz Kalite Yönetim
Sistemi çalışmalarımız durmaksızın devam etmektedir. Bununla
birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde İç
Kontrol Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve izlenmesi çalışmaları da
yürütülmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi ve İç Kontrol karşılıklı etkileşim içinde olan ve
birbirinin gelişimine destek veren kavramlardır. Her ikisi de sürekli
Kurumsalamaçlayan
Web Sitesinde
geliştirmeyi ve iyileştirmeyi
dinamik bir sistem yapısı
Kalite
Yönetim
Sistemi
anlayışıyla hareket etmektedir. Dokümantasyonu Linki
İç kontrol; idarenin
amaçlarına, belirlenmiş
politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam
olarak tutulmasını, malî
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve
süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür
. Kalite Yönetim Sistemi ise; müşteri odaklı ve sürekli gelişmeyi
amaçlayan, müşteri memnuniyetini artıran çağdaş bir yönetim
anlayışıdır.
Kurumumuzda Kalite Yönetimi anlayışının ve İç Kontrol Sisteminin,
yönetim ve tüm personel tarafından sahiplenilmesi halinde; öncelikle
kurumumuza değer katacak sonra çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza
olumlu yansımaları olacaktır.
Unutulmamalıdır ki bu sistemleri uygulayacak ve geliştirecek olan biz
çalışanlarız. Biz çalışanların sahiplenmediği ve desteklemediği hiçbir
sistem mutlak bir başarı elde edemez.
Ali ŞAHİN
Kalite Denetçisi

KALİTE SÖZLÜĞÜ...
Cazip Kalite (Attractive Quality):
Müşterinin henüz gereksinim
duymadığı, fakat ileride gereksinim
duyacağı farklılıkları hayal etmeyi ve
bu farklılıkları ürün ve hizmete
geçirmeyi amaçlayan kalite

BEN, BİZ OLURSA...
Kalite Yönetim sistemleri derken Kalite, kaide ve kuralar çerçevesinde
normal hayat şartlarımızı düzene sokup yaşamakta olduğumuz
hayatımızın daha verimli , daha olgun, daha çevremize duyarlı
kendimizi kendimizde yok edip bizi bizden başka bizlerle var etmeye
çalışmaktır. Varoluşumuzun gayesi olan insan var olan imkan ve
olanaklarını en verimli bir şekilde hizmetler odağında sunmaktır.
Şimdi de Kalitenin literatüre geçiş sürecine ve olaylar ışığındaki
Kurumsal Web Sitesinde
gelişmişlik sürecine bakalım.
Kalite Yönetim
Sistemi
Dokümantasyonu
Linki
Kalite yönetim
sistemleri felsefesi,
sistemi
bir bütün olarak kabul
eden
ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir
fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir
kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen
planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Son zamanlarda
kullanımına daha sık rastlanan kalite yönetim sistemleri(KYS), tarihsel
gelişim sürecinde; az sayıda çalışanın bulunduğu işletmelerde,
müşteri ilişkilerine odaklanan kalite kontrol uygulamaları yapılan
Sanayi Devrimi Öncesi, fabrikaların kurulmasıyla birlikte üretimi
yapılan ürünlerin kontrolünün yapıldığı Sanayi Devrimi Sonrası,
Japonya'da istatistiksel sonuçları baz alarak uygulanmaya başlanan
Toplam Kalite Yönetimi'nin var olduğu II. Dünya Savaşı Sonrası ve
TKY'nin daha geniş çapta kullanılmaya başlandığı ve tüm işletmede
kalite yönetiminin yapıldığı 1980 Sonrası olmak üzere dört döneme
ayrılmıştır.
Kalite yolculuğumuz malumunuz 2009 yılında başlayıp değişik
evrelerden geçerek ve geçirilerek büyük gayretlerle, çalışkan ve
üretken büyüklerimizin büyük gayretleri ile bu seviyeye gelmiş
bulunmaktadır. O ilk günleri şöyle gözümün önünden bir hayat şeridi
gibi geçiriyorum ve başladığı gün ile bugünü kıyaslamayı bile
düşünmek istemiyorum. İlk yaptığımız eğitimlerde buda ne, biz ve
kalite bırakın kaliteyi getirmek Kalitenin K'sını uygulayamazsınız
diyenler şimdi daha neler yapabiliriz gayreti içerisine girmiş
bulunmaktadırlar, buda bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Baş
koyduğumuz yolun doğru bir olduğundan mutluluk duyuyoruz. Biz
biliyoruz ki Kalite insana değer vermekle başladığını, eşyaya ve tabiata
yön verenin insan olduğuna göre önce insanın Kaliteli olması gerektiği
hepimizin malumudur. Kalite eşittir benim seni anlamam ve benim
bize evrilmesi ve dönüşümüdür.
Selam ve Saygılarımla.
Mehmet KÜMET
Kalite Denetçisi
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İNSAN MI? SİSTEM Mİ?
Tüm çalışma arkadaşlarıma merhaba; Yılda yaklaşık 20 milyon insana hizmet veren, işin gereği insanları birebir muhatap alarak çalışan bir
kurum olan biz Tapu ve Kadastro çalışanları insan ve insanlık tarihini tanımanın önemi ve gerekliliği ile hareket etmek durumundayız. İnsan
kelimesi filolojisine baktığımızda: Üns( ünsiyet yakınlık) ve nesy (unutmak) kelimesinden türemiş beden ve ruhtan oluşan , düşünen şuur sahibi
bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnsanlık tarihinde, ilk insanlar günümüz toplumunda olduğu gibi birlikte değil,
dağınık bir halde yaşayan, hem doğal şartlarla hem bir birleriyle mücadele eden,
sözün gücünün yerine; gücün sözünün geçtiği, güçlü olanın zayıf olanı ezdiği, adalet
ölçüsünün gözetilmediği bir ortamda yaşayan insanlar, toplu halde yaşamaya ,
örgütlenmeye, örgütlenme devlet dediğimiz birlikleri ortaya çıkarmıştır.
Devletleşen toplumlarda da herkesin eşit haklara sahip olmaması, halkların sınıflara
ayrılması belirli gruplara imtiyazların tanınması dolayısıyla yeni bir mücadeleyi
doğurmuş ve sonucunda imtiyazlı sınıfın haklarında kısıtlamalara gidilerek, insanın
doğuştan kazandığı hak ve özgürlüklere önem verilmeye başlanmıştır. Bunlar
sınırlanamaz, engellenemez ve baskı altında tutulamaz denilerek yeni hukuk
sistemleri oluşturulmuştur.
Tarihi süreçte adım adım gelişen insan hakları, yeni çağın sonlarına doğru 1. Kuşak
haklar olarak adlandırıp yasal güvenceler altına alınmış; Özellikle 2. Dünya
savaşından sonra insan hakları devletlerin kendi iç sorunları olmaktan çıkıp, bir çok
uluslararası antlaşmaya konu olarak küresel bir boyut kazanmıştır.
Hızla gelişen bilim, teknoloji ve kitle iletişim araçları dünyayı küçük bir köy haline
getirerek insan haklarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Milletler arası metinlerde
“insan hakları” olarak geçen kavram hukuk literatüründe “kişinin temel hakları,
kişinin temel özgürlükleri”gibi ifadeler yer alarak bireyi yani insanı ön plana çıkarmıştır.
Mezkur tanımda da ifade ettiğimiz gibi insan: yakınlık duyan, düşünen şuur sahibi bir varlıktır. İnsan bu yönüyle diğer canlılardan ayrılarak
tarihi seyri içerisinde her zaman en iyisine, en mükemmeline ulaşmaya çalışmıştır. Ünlü psikolog Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde,
insanlar belirli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha üst ihtiyaçları tatmin etme arayışlarına
girdiklerini ve bireyin kişilik gelişiminin, o an için baskın olan ihtiyaç kategorisinin niteliği tarafından belirlendiğini ifade ederek; kişi belirli bir
gereksinimin karşılanması durumunda, bir üst kategorideki gereksinimini karşılamaya yönelecektir. Bu yöneliş küçük veya büyük kuruluşları
insan ihtiyaçlarını, gereksinimlerini ve beklentilerini anlamaya, algılamaya ve çözüm odaklı birimler oluşturmaya sevk etmiştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak insanı merkez olan ve SKGP kapsamında yapılan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kurumumuzun
vizyonunu yakalaması yönünde büyük bir ışık olacaktır. Bu ışığın en önemli parçası olan çalışanlar ile hizmeti alan tarafların ihtiyaç ve
beklentileri arasında dengeli bir yaklaşım sağlanarak, bir kuruluşun temelini oluşturan çalışanlar, çalışmalara tam olarak dahil edilmeli, kendi
yetenek ve becerilerini ortaya koyarak, temsil kabiliyeti güçlü, yenilikçi, katılımcı, paylaşımcı, işinden memnun, kuruluşun bir parçası olmaktan
heyecan ve gurur duyar olmalıdır.
Hasan OKUMUŞ
Kalite Denetçisi

BİLGİMİZİ TAZELEYELİM... KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 8 PRENSİP...

Prensip 1: Müşteri Odaklılık
Prensip 2: Liderlik
Prensip 3: Çalışanların Katılımı, Ekip çalışması
Prensip 4: Süreç yaklaşımı, proses
Prensip 5:Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Prensip 6: Sürekli İyileştirme, Ar-Ge
Prensip 7: Gerçeklere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı
Prensip 8: Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013
Dikmen Caddesi No: 14 Bakanlıklar/ANKARA
www.tkgm.gov.tr
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