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ÖNSÖZ - KURUMSAL MÜKEMMELLİK

urumumuzun tüm birimlerine Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesini alarak zirveye çıkmayı 
başarmış bulunmaktayız. Ancak, zirveye K
çıkmaktan daha zor olanın zirvede kalabilmek 

olduğunun da bilincinde olmalıyız. Kalite Yönetim 
Sistemi Modelimiz, mükemmelliğe giden yolun 
neresinde olduğumuzu gösteren, eksikliklerimizi 
belirlememizi sağlayan ve uygun çözümleri bulmaya 
teşvik eden bir öz değerlendirme aracıdır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak bizler 
Kurumumuzun ve Ülkemizin Yaşam ve Hizmet 
K al i tes ine  k atkıda  bulunmayı  amaçlamış  
bulunmaktayız. Sürdürülebilir Başarı için Kalite 
Yönetim Sistemi Modeli ile uyumluluk içinde 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sürekli İyileştirme 
anlayışı ile mükemmelliği yakalayabilmek için tüm 
teşkilat olarak el ele verip aidiyet duygusunu zirveye 

çıkarmak zorundayız. 
Kurumsal Mükemmellik anlayışının yaygınlaştırılması doğrultusunda mükemmellik modeli ile kurumumuz; kendi “öz değerlendirmesini” 

yaparak güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarını belirleyerek gerçekleşen ilerlemenin periyodik olarak ölçülmesini sağlamaktadır.
Kaliteyi yakalamış bir kurum olmanın yanı sıra yeniliği hedefleyen ve kurumlar arasında en iyisi olabilmek için zor bir yarışın içindeyiz. Bilgi ve bilgi 

paylaşımı, ilerlemenin ve gelişmenin önemli faktörlerinden biridir.  İyiyi örnek alarak, daha iyisini yapmak kişileri, kurumları, toplumları ileri götüren en 
önemli unsurdur.

Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığı çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsünce   2014 yılı Gözetim Denetimleri gerçekleştirilmiş,  normal periyod 
takibi sonucu Kurumumuzun Kalite ve IQNET belgelerinin devamlılığını hak ettiği Tetkik Raporlarında bildirilmiştir.

 Bu vesile ile Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında emeği olan her ünvan ve kademedeki tüm personelimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyor 
ve teşekkür ediyorum.
                                                                                                                                                                                                                                                                  Orhan DELİGÖZ
                                                                                                                                                                                                                                  Strateji Geliştirme Daire Başkanı
                                                                                                                                                                                                                                                                 Kalite Denetçisi
                                                                                                                                                                                                                             



KALİTENİN EN ÖNEMLİ «N» Sİ

Kendine özgü yapısı ve kuralları olan her oluşum Sistem adı altında karşımıza 
çıkıyor.  Kalite Yönetim Sistemi'nin temel felsefesi; “Kalite için yön göstermeyi 
sistemli hale getirmektir”.   Başka bir deyişle ilk defasında iyi yapılan bir işi her 
seferinde iyi  yapabilmektir. Kalite Yönetim Sisteminde de temel sorgulama 
kriterleri 5N 1K üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak burada bu kriterlerin kendimce 
en önemlisi gördüğüm “N” si, yani NİÇİN/NEDEN üzerinde durmak istiyorum. 

Kalite  Yönetim Sisteminde bilinç oluşturmak ve sürekli hale getirilmek 
isteniyorsa bir işin nasıl yapılacağı değil niçin yapılacağını öğrenmeli ve 
öğretilmelidir. Neden, NİÇİN sorusu önemlidir? Çünkü KYS'nin temel 
prensiplerine baktığımız zaman amaç; yaptığı işi sorgulayan ve iyileştiren, bu 
sırada kendisini de değiştiren ve hedeflerle yönetebilen bir İnsan anlayışını 
ortaya çıkarmaktır.   Çünkü; Neden-Niçin soruları bizim fikirsel üretimimizi, 
olayları sorgulayabilmemizi, yaptığımız işlerde korelasyonu oluşturmamızı 
sağlayacaktır.  Sadece eşya gibi verilen işi yapan bir birey olmamız değil,  
sorgulayan, araştıran, geliştiren, yenilenebilen, üreten ve hareketli bir insan 
olmamız hedeflenmektedir. 

Sistemin sorgulayıcı bu yaklaşımı KYS'nin diğer prensiplerini de iyi işler hale 
getirecektir. Nasıl mı?  Gerçekleştirilen hizmet ile elde edilen sonuçlar arasında 
sapmalar olduğunda  “Niçin işler istenildiği  gibi ilerlemiyor” sorusuyla 
(Verilere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı) problemi tespit edeceğiz. Sorunu tespit 
etmek  yetmeyecek aksaklığı gidermek için çalışanların katılımı gerekecek. 
Niçin  sorusuyla başlayan sorgulamalar bizi çözüme götürecek ve bu analitik 
düşünme tarzını yaptığımız tüm işlere yaygınlaştıracağız. (Yönetimde Sistem 
Yaklaşımı). Yapacağımız uygulama ile problem çözme alışkanlığı artık bir 
felsefe haline gelecektir. (Sürekli  İyileştirme  Felsefesi) . 

KYS'yi içselleştirmeden değerlendirdiğimiz  zaman verilen işi yapan 
robotlara dönüşüyoruz. İnsani olan hiç birşeyimiz kalmıyor. Eğer yapılan her 
yenilik, kurulan her sistem beni benden daha da uzaklaştırıyorsa, insani 
hasletlerimi azaltıyorsa  sormaz mı insan kendine, Niçin diye? Sistem dediğimiz 
mefhum İnsanı yüceltmiyor, iç dinamiklerini çalıştırıp üretken ve sahip  hale 
getirmiyorsa, köreltiyordur. O halde  bu satırlardan  sonra herkes kendine 
dönüp bir sorsun. İstemediğimiz, hoşumuza gitmeyen, bizi yüceltemeyen işleri 
NİÇİN  yapıyoruz?
                                                                                                                             Hasan ÇELİK
                                                                                                                           Şube Müdürü
                                                                                                                       Kalite Denetçisi
                                                                                                         Tapu Dairesi Başkanlığı

Kaliteli insan kime denir?

 Bu soruya toplumdaki herkes farklı cevaplar verebilir. Ama 
genel olarak bazı insanlar vardır ki, tüm toplum onu kaliteli 
bulur. 
Kaliteli insan olmak ve kaliteli insan olarak yaşamak bir 
insanın dünyaya geliş gayesidir. Kaliteli insan iyi insandır. 
Merhametli insandır.
Hayatta başarılı olmak, yaşam boyu mutlu olmak için kaliteli 
insan olmak yeterlidir.

             Gürkan  Veysi  ÖZÇAĞLAR
                                                                                                                              Mühendis
                                                                                                                  Kalite Denetçisi
                                                                                                   Sivas Bölge Müdürlüğü

“Kalite yönetimindeki problem, insanların onun hakkında ne bilmediği 
değildir. Problem, onların bildiklerini sandıkları şeydir.”
Crosby
“Kalite basittir karmaşık olan insanlardır.”
Forsha
“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.”
John Ruskin
“Bir gram önlem bir kilo tedaviden daha değerlidir.”
 İngiliz Atasözü
“Özel bir yeteneğim yok, yalnızca aşırı meraklıyım.”
 Albert Einstein
“Size yapılmasını istediğiniz şeyi başkasına yapmayın.”
Bernard Shaw
“Güler yüzlü olmayan dükkan açmamalı.”
Çin Atasözü
 “Müşterileri odak noktası olarak aldığınızda, öncelikleri belirlemek 
oldukça kolaydır.”
Walton 
“Tüketiciler istatistiktir, müşterilerse insan.” 
Stanley Marcus
"Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür,
gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni görür.”
J. Harris
 “En iyi, iyinin düşmanıdır.” 
Voltaire
“Güzellik görenin gözündedir.”
Margeret Hungerford
“Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde 
çalışanlara kadar 'kalite bilinci'nin varlığı gereklidir.”
Armand V. Fiegenbaum
“Kalite, sunan tarafından dayatılamaz, müşteri tarafından algılanır.” 
Guaspari
“Düşünme olmaksızın öğrenme emek kaybıdır. Öğrenme olmaksızın 
düşünme ise tehlikelidir.” 
Confucius
“Kalitenin yolu önlem almaktan geçer.”
Philip Crosby
“Öğretilen şeyler unutulduktan sonra kalan, eğitimdir.” 
B.F.Skinner
“Duyduğumu unuturum, Gördüğümü hatırlarım, Yaptığımı  anlarım.” 
Çin Atasözü
 “Mutluluk bilginin kendisinde değil, bilginin edinilmesi sürecindedir.” 
Edgar Allan Poe
“Kaliteli olmayan şeyler daha fazla paraya mal olur.”
Philip Crosby
 “Şans yalnızca hazır olan zihinlere güler.” 
Lois Pasteur
                                                                                                           Osman ÖZBİLUM
                                                                                                                        Mühendis
                                                                                                             Kalite Denetçisi
                                                                                              Sivas Bölge Müdürlüğü
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Kalite kavramı, amaçlara ulaşma ve değer oluşturma konusunda bir 
yaşam ölçüsüdür. Gelişme ve iyileşme için güçlü bir tetikleyicidir. Özellikle 
insanların amaçlara yönelik birlikte hareket edilmesinde ve sonuçların 
somutlaştırılmasında bir mihenk oluşturarak; daha iyi yaşamada, daha 
fazla tatmin yaratmada, daha kaliteli ürün/hizmet üretmede, daha 
verimli ve etkili olmada güç vermektedir. Ancak burada gözden 
kaçırılmaması gereken konu, kavramın odağında insanın/bireyin 
bulunduğudur. Yani Toplam Kalite temel felsefesinin “olmazsa olmaz” 
koşulu, kişi ya da bireydir.

Kalite yönetiminde kalite kişisi ve kalite kişiliği üzerinde 
odaklanmamız gerekir.

Kalite kişisi; iş ve özel yaşamında, katılımcı, olumlu bir tutum 
geliştirmede kaliteli kişisel hizmet verme yönlü, işbirliğini, dayanışmayı 
ve birlikte çalışmayı hedefleyen ya da kişisel gelişim sürecini iyileştirme 
ve sürdürme eksenli gerçekleştiren kişiyi niteler. Kalite kişisi liderlik, 
planlama, sürekli iyileştirmeyi  ve gelişme sağlamayı amaçlar. Böylece, iş 
ve iş dışında kalitenin yükselmesi, çalışanların özel ve çalışma 
yaşamlarında özgüvenlerinin artması, olumlu iletişim ortamının 
sağlanması, değişime karşı pozitif ilgilenme kapasitesinin 
etkinleştirilmesi, motivasyon ve katılım düzeyinin yükselmesi, kalite 
bilincinin gelişmesi ve kültürü  oluşturulması  olanaklı  olmaktadır.

Kalite kişiliği; bireylerce işbirliği ortamının oluşmasına duyulan 
özlemin ortaya konması ve motivasyon ile kalitenin artırılması, bireylerin 
sahip oldukları enerjiyi nasıl keşfedeceklerini ve nasıl kullanacaklarını 
öğrenmesi, dahası; sorun çözümüne hız kazandırılması, birlikte olunan 
insanlara özgüven aşılanması, başarım gücü, olumluluk ve paylaşılan bir 
vizyon oluşturulması konusunda önemli bir kavramı ifade eder. Ancak 
toplam kalite düşüncesini yayma ve geliştirme kapsamında, kalite kişisi 
ve kalite kişiliği oluşturma, oldukça sabır isteyen bir süreç olduğu 
unutulmamalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalar ise, az ve gerçekçi 
olmaktan uzaktır.

Kalite kişisi ve kalite kişiliği oluşturma/geliştirme konusunda ana 
dinamikler; bireysel kalite çalışmaları, liderlik süreci, doğru iş yapma tarzı 
olarak planlama ve kaynakların doğru kullanılmasında kararlılık için 
iyileştirme biçiminde önerilebilir.

Bireysel Kalite: Bireysel kalite, kişisel deneyim ve beklenti düzeyine 
paralel artmakta; süreçte bilginin edinişi, kullanılışı ile elde edilen değer 
kişi kalitesinde etkili olmakta, fark yaratmaktadır. 

Liderlik: Liderlik bir süreçtir. Bu süreçteki çalışma etkinlikleri kalite 
kişiliğinde belirleyici olur. Kaldı ki, artık “insanları yönetmek”ten ziyade, 
“insanlarla yönetmek”; yönetimin liderlik boyutunu  belirgin hale 
getirmiştir. Kalite yönetiminde liderlik, süreçlerin en çok değer 
oluşturacak  şekilde ya da potansiyeli açığa çıkarma ve eyleme geçirme 
fikrini gerçekleştirmeye yönelik, enerjilerin birleştirilmesinde katalizör 
misyonunun görevini üstlenmek olmalıdır. 

Planlama: Planlama; gerek bireysel, gerekse kurumsal/iş dünyasındaki 
plan yapma çalışmaları, kapasite ve teknik olanaklara ya da amaç, 
politika, hedef ve stratejilerin geniş ölçekte sorgulanması ile değişen 
çevre koşullarına bağlı bir standart belirleme sürecidir. Amaçlara ulaşmak 
için izlenmesi gereken yol-yordamın ne olacağı/olması gerektiği ister 
istemez “iş yapma tarzı”nı belirleyecektir. Planlama süreci, zihinsel 
kaynakların etkin kullanılması ile altyapıyı da güçlendirmektedir.

İyileştirme: Kaynakların doğru şekilde kullanılması ve yeniden üretilmesi  
zengin bir içerik sunar. Bu yönü ile iyileştirme; kaynakların verimli 
kullanılması kadar,  yeni kaynak oluşturma  açısından da büyük önem taşır. 
Bu nedenle iyileştirme “kaynakların doğru değerlendirilmesi” ve 
“potansiyellerin açığa çıkarılması” vurgularına ilişkin bir karalılığı niteler. 
Planlama ile kaynakların yeniden üretilmesi, “iyileştirme”nin özünü 
oluşturmalıdır. 

SONUÇ
TKY'de kişiden çok, kavramın ön planda değerlendirilmesi yönelimi 

bulunmaktadır. Oysa, kişiye rağmen TKY düşüncesi olmaz. İnsan 
içindir/içindedir. 

Ancak, TKY sürecinde kişinin kendisinden mekanik bir şekilde 
yararlanılması, organik yönünün dışlanmasını gerektirmez.  Yine, çalışanların 
yaratıcılıkları ve insiyatif kullanma yönü ile tatmini önceliklidir. Kaldı ki, TKY 
zihinsel olarak bireylerin beyinlerine ve ruhsal olarak gönüllerine 
yerleşmedikten sonra gerçekleştirilemez. O nedenle TKY “ zihinsel bir 
değişim”i gerektirir. Ya da güzeli, doğruyu, iyiyi veya mükemmelliği ve ciddi 
yaşamayı arzulamayan insan  ile  TKY'yi gerçekleştirmek olanaklı değildir.

Gerek toplumsal düzeyde, gerekse bireysel/yaşamsal düzeyde kalite, 
insanın “vazgeçilmezleri” içinde yer alır. Ancak, doğruya, iyiye ve güzele ilk 
defasında erişme ve bunun ilerisindekine/ötesindekine sürekli olarak 
hedeflenirken, bir takım tahmin edilen ve/veya tahmin edilmeyen engellerle 
karşılaşılması “toplam kalite” sürecinin başarısını engelleyebilir. Çünkü 
toplam kalite süreci, olan standartların da üstünde bir ifadeyi kapsar. Yani 
kalite için belirlenen ve değişmez olarak öne sürülen standartlar, sürekli 
gelişme ve iyileştirme için rutin/statik yönü kabul edilemez. Ya da insanların 
kalite yolunda değişmeyen standartları, başarı için yeterli görmesi doğal 
değildir. Düşünülmesi gereken yön, içsel olarak uygulamaların ve alt 
sistemlerin kalite kişisi/kişiliğini geliştirme yönlü değerlendirmelere bağlı 
standartlar içermesi gerektiğidir.

ÖNERİLER
Kişiler toplam kalite kişisi olma ve kişiliği oluşturma düşüncesine sahip 

olmasına rağmen, temel çalışmaları yapma konusunda zihinsel bulanıklığa 
sahip olmamalıdırlar. Bu konuda üst yönetimin toplam kalite çalışmalarında 
öncelikle bazı temel süreçleri gerçekleştirmesi gereklidir. Bunlar; çalışmalara 
gönüllü katılım sağlama, yaşam kalitesini yükseltme, değer odaklı çalışma, 
stratejik planlamayı gerçekleştirme, birlikte ve sürekli öğrenme, sürekli 
çevresel analiz ve bireysel yetenekleri geliştirme, zaman yönelimli özdenetim 
kültürünü yerleştirme, hata yönetimini sağlama, yenilikçi bir perspektif 
gözetme olarak düşünülebilir. Bu yöndeki çalışmaları Kaizen kapsamında 
değerlendirmek mümkündür. Ancak her sürecin ayrı ayrı ele alınması gerekir. 
Yine de bu süreçlerin gerçekleştirilmesi için yardımcı olabilecek harekâtlar 
önerilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; gerçekleştirecek 
önerilerin birbirleriyle bağlantılı olarak ele alınmasıdır. Çünkü, önemli olan 
kalite kişisinin/kişiliğinin sürdürülebilirliğidir. 

                                                                                                                     Ergün ÇOBAN
                                                                                                 Bölge Müdür Yardımcısı
                                                                                                                 Kalite Denetçisi
                                                                                                  İzmir Bölge Müdürlüğü

TOPLAM KALİTE KİŞİSİ VE KİŞİLİĞİ 
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AMAÇ «KALİTELİ İNSAN» 

Kalite Yönetim Sistemleri özü itibariyle beşeri düzenin getirdiği 
eksiklikleri, standart, kural ve yıllarca uygulanan test edilmiş doğrular ile 
ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Sürekli gelişim ya da değişim 
kavramları  işleyişte çıkan eksikliklerin ortadan kaldırılmasını  ve 
sistemlerin  mükemmel  hale  getirilmesini  amaçlamaktadır.

Batı bir ölçüde standartlaşmayı hayatına ikmal etmesi nedeniyle, 
düzenleşmeyi insan hayatının adeta bir mütemmim cüzü haline 
getirmiştir. Kantın görev ahlakının egemen olduğu toplumlarda, kabul 
gören ahlaki eylemlerin oluşturulabilmesi için kamuda ve sosyal yaşantıda 
en ince ayrıntısına kadar standartlaşmanın oluşturulduğu görülmektedir. 

Batı medeniyeti bu kapsamda standartlaşmayı seküler bir ahlak 
çerçevesinde örgütlemeye çalışmış ve nispi bir başarı elde etmiştir.  Görev 
ahlakı standartlaşmayı, standartlaşma ise işleyen bir sistemi beraberinde 
getirmiştir.

Bu temel yaklaşım çerçevesinde ülkemizde standartlaşma ve görev 
ahlakı oluşturulması noktasında yıllardır süregelen bir çok çalışma yapılmış 
olmasına karşılık, sistemlerin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesinde 
sıkıntılar göze çarpmaktadır. Bunun en temel sebebi, kalite sistemlerinin 
oluşturulmasında batı deneyiminin olduğu gibi alınması tehlikesidir. 
Ülkemizde seküler ahlak çerçevesinde işleyebilecek düzenlemeler toplum 
tarafından benimsenmemiştir. 

Bu nedenle kalite yönetim sistemleri ya da standartlaşmada kullanılacak 
en temel argümaların  toplumun 'ahlak diline' çevrilmesi gerekmektedir. 
Toplumları bir sisteme inandırmanın yolu önce onu anlaşılır bir şekilde 
anlatmaktan geçmektedir. Bu nedenle kalite yönetim sistemlerinde 
yapılacak her türlü eklenti ve geliştirmeler toplumun kültür, örf ve dini 
tecrübelerinden istifade edilerek, kavramların yalınlaştırılarak, toplumsal 
ahlaki kuralların bizden örnekler vermek suretiyle anlatılarak  aktarmak 
başarıya açılan kapı olacaktır. Kant'ın ödev  ahlakını bilen ancak kendi 
ahlaki unsurlarına sıkıca bağlı bir sistem kurmak, işleyen bir düzenin 
oluşturulması için elzemdir.  Kaliteli  sistemler oluşturmak 'kaliteli insanlar' 
oluşturmak için bir araç olmalıdır. 

                                                                                                         Gökhan ÇANAKÇI   
                                                                                           Tapu ve Kadastro Uzmanı
                                                                                                             Kalite Denetçisi
                                                                                               Tapu Dairesi Başkanlığı

TOPLANTI YÖNETİMİ

Toplantı,  insanların bir araya gelerek belli konularda görüşmeleridir.
Toplantılar, bilgi verme veya sorun çözme amaçlarına dayanır. Bilgi verici 
toplantılar personeli eğitmek, lider veya çalışanları işleri konusunda 
bilgilendirmek amacıyla yapılır. Sorun çözücü toplantılar ise sorunun ne 
olduğunu tanımlamak, çözüm üretmek, karar vermek ve alınan kararları 
uygulamak amacıyla yapılır.
Genellikle toplantılar; emir, bilgilendirme, istişare, yetkilendirme ve karar 
toplantıları şeklinde sınıflandırılabilir.
Toplantılar 3 aşamada gerçekleştirilir. Verimli ve başarılı bir toplantı için 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:
1. Aşama (Toplantıya Hazırlık):
Toplantı gündemi önceden hazırlanmalıdır. Toplantının amacı ve 
katılanlardan hangi konularda hangi bilgiler istendiği belirtilmelidir. 
Toplantının yeri, saati ve süresi duyurulmalıdır. 
2. Aşama (Toplantı):
Toplantı geç başlatılmamalı ve toplantı süresi ne çok az ne de çok uzun 
olmalıdır. Toplantıyla ilgili belgeler (gündem, raporlar, öneriler, 
taslaklar,… vb.) toplantı başlamadan katılımcılara verilmelidir. Oturma 
düzeninin içeriğe uygun olması  ve  toplantı için gerekli olan  malzemelerin 
(kâğıt, kalem, ...vb.) toplantıdan önce yerinde olması sağlanmalıdır. 
Toplantı sırasında aralıklarla gündeme vurgu yapılmalı, aynı anda birden 
fazla kişi konuşmamalı ve katılanlar gündem dışına çıkmamalıdırlar. 
Mümkünse toplantılar sonuç odaklı olmalıdır.
Ayrıca, toplantıyı yönetmek için bir başkan ve not almak için de bir personel 
olmalıdır.
3. Aşama (Toplantı Sonrası):
Her toplantı sonunda görüşülen konular ve alınan kararlar kayıt altına 
alınmalı, düzenlenen “Toplantı Tutanağı” katılımcılar tarafından 
imzalanmalıdır. Toplantı notlarının, toplantıdan hemen sonra dağıtılması 
sağlanmalıdır. Notların doğru noktalara temas ettiğinden emin 
olunmalıdır.
Ayrıca toplantı yerinin kirletilmemesi ve toplantıdan ayrılırken sandalyeler 
ve  masaların  düzenli  bırakılmasına  özen  gösterilmelidir.
Kalite Yönetim Sistemi Kapsamındaki Toplantılar:
Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar 5.5.3' e göre “İç İletişim” kapsamında, 
Müdürlükler periyodik toplantılar yapmalıdır. Bu toplantılar üç grupta 
sınıflandırılabilirler.
1- Kalite Yönetim Sistemi, mevzuat (kanun, yönetmelik, genelge, talimat,..), 
müdürlük iş ve işlemleri, personel ile ilgili konular ve benzeri konularda 
yapılan toplantılar. Bu tür toplantılar periyodik aralıklarla yapılmalıdır. 
2- İç tetkikler esnasındaki açılış ve kapanış toplantıları. 
3-İç tetkikler sonrası yılda en az bir defa olmak üzere üst yönetim tarafından 
yapılan, “Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı”.
                                                                                                                 Mürteza AKYÜZ
                                                                                                         Bilgisayar İşletmeni
                                                                                                                 Kalite Denetçisi
                                                                                              Trabzon Bölge Müdürlüğü

Yararlanılan Kaynaklar:
1- MEGEP Yayınları. Toplantı Organizasyonu.
2- Öztürk, M. Baki. Kalitenin Alfabesi.
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Değişim: Genel olarak, herhangi bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye dönüştürme anlamını taşımaktadır. Bu kişilerin, nesnelerin yerlerini 
değiştirmekten kişisel bilgi, yetenek vb.'nin mevcut durumundan farklı bir konuma getirilmesi demektir. Kurumlardaki değişim sayesinde, kurumsal 
faaliyetler ile ilgili hususlarda mevcut konumdan farklı duruma geçilmektedir. Değişim, ya çalışanların tutum ve değerlerinde, ya birbirlerine 
davranışlarında, ya da kurumun yapısında ve bunların hepsinde gerekebilir. Bu sayede kurum, kendi iç dinamikleri kadar dış faktörleri de dikkate alarak 
dışarıdan gelecek her tür talep ve beklentilere göre yeniden yapılanacaktır. Diğer bir deyişle, kurumun  çevresel koşulları dikkate alması, kendini 
düzenlemesi ve buna göre sürekli stratejilerini yenilemesi durumuna değişim denilmektedir.  Değişim, sürekli bir karşı karşıya gelme, betimleme, 
değerlendirme ve etki etme süreci olarak aslında bir ortamdan diğerine  ya da bir koşuldan başkasına dönüşme demektir. Değişim ihtiyacı, hem  TKY'de hem 
de yönetim hareketinin yeniden keşfedilmesinde baskın bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır.  Değişim bir anlamda diğer düzenlemelerin çalıştırılmasını  
sağlayan,  belli ölçüde belli durumdan diğerine dönüşme sürecini açıklayan sofistike bir süreçtir. Bu dönüşümün amacı yönetimde;

Ÿ Kürek tutmaktan ziyade dümen tutmaya,
Ÿ Hizmetlendirmeden çok yetkilendirmeye,
Ÿ Bürokratik süreç  yerine piyasa sürecine,
Ÿ Bürokrasinin değil, müşterilerin ihtiyacını karşılamaya,
Ÿ Harcamaktan ziyade kazanmaya,
Ÿ Tedavi etmek yerine önlemeye,
Ÿ Hiyerarşiden, katılım ve takım ruhuna geçmeye yönelme
şeklinde özetlenebilir.
Devletin kamu hizmetlerindeki aktif rol ve görevinin giderek daha çok düzenleme ve denetlemeye doğru 

kayması, kamu yönetimindeki değişimin yönünü göstermektedir.
Kamu Yönetiminde Değişim: Günümüzde kamu kuruluşlarının sosyal, siyasal, ekonomik alanlardaki değişikliklere ayak uydurabilmesi, kendisini başta 

kurumsal  açıdan yenilemesine ve dönüştürmesine bağlıdır.  Kamu kuruluşlarında değişiklikleri içeren  kurumsal değişim aslında üç düzeyde gerçekleşebilir: 
Birinci düzeyde, çalışanların tutum ve davranışlarının değiştirilmesi ile ilgilidir.
İkinci düzeyde, bir bütün olarak  kurumun  değişimi konusunda yönetim sistemlerine başvurulmasını içerir.
Üçüncü düzeyde ise, ilk ikisi de kapsayacak şekilde bir bütün olarak örgütün baştan yenilenmesini amaçlamaktadır. Bunun içine çalışanların değerleri, 

inançları, toplumsal tepkileri ve kurumsal  yapının değişimi gibi birçok konu girmektedir.
Kamu yönetiminde değişim ve yeniden yapılanmanın, aslında iki temel boyutu bulunmaktadır: bunlardan birincisi, zihniyetle ilgili temel değerlerin 

değişimi; ikincisi ise, kurumsal, işlevsel ve fiziki yapının değişimi ile ilgidir. İkinci anlamda değişim, mevcut sistemin fonksiyonel olarak ana çerçevesini 
oluşturan yapının; merkezi devletin temel görevleri yürütmesi dışında kalan alanların yerel yönetimlere devredilmesine dönük düzenlemeleri 
kapsamaktadır. Diğer bir deyişle, devletin katı merkeziyetçi yapısından uzaklaşılması sayesinde; düzenleyen, denetleyen, norm koyan, kılavuzluk yapan bir 
mekanizma haline dönüştürülmesi olarak açıklanmaktadır. 

                                                                                                                                                                                                                                                       İhsan Özcan PEHLİVAN
                                                                                                                                                                                                                                                                              Mühendis
                                                                                                                                                                                                                                                                    Kalite Denetçisi
                                                                                                                                                                                                                               Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM
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Kalite kavramı toplum lügatımıza yeni girdi. İlk başta soğuk karşıladık. 
Çünkü bize çok yabancı idi. Zamanla birbirimizle tanışınca aslında hiç de 
doğu ile batının birbirine olan uzaklığı gibi olmadığını, zaten bildik 
olduğunu, hatta bizden biri olduğunu fark ettik. Sadece adı bize uzaktı o 
kadar. Özetin özeti olarak kalite; bir hizmeti/ürünü bir defada yapmak, her 
defasında yapmak, zamanında yapmak demekmiş. Oysa bizim mayamızda, 
aslımızda, inanç değerlerimizde ve kültürümüzde de öyle olması gerekli 
değil midir?  Öyle süslü, karışık, edebi sözler söylemeye ve sözü uzatmaya 
niyetim yok. Siz zaten Tapu ve Kadastro ailesinin seçkin bir ferdi olarak leb 
demeden leblebiyi anlıyorsunuz. O halde ne duruyoruz, başka bir rüzgâra 
gerek yok, özümüze dönelim yeter.

Bir yazıda, Asya'da maymun yakalamak için bir tuzak kullanıldığını 
öğrenmiştim: Bir hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya bir kazığa 
bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir 
yiyecek konur. Bu yarık, sadece maymunun elini açıkken sokacağı 
büyüklüktedir. Yumruk yaptığında, elini dışarı çıkaramaz. Maymun tatlının 
kokusunu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar, ama yiyecek 
elindeyken elini dışarı çıkarması olanaksızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el, bu 
yarıktan dışarı çıkmayı başaramaz. Avcılar geldiğinde maymun çılgına 
döner, ama kaçamadığından yakalanır.

Aslında bu maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur.  Onu, sadece kendi 
bağımlılığı tutsak etmiştir. Yapması gereken tek şey, elini açıp yiyeceği 
bırakmaktır. Ama açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki, bu tuzaktan kurtulan 
maymun çok nadirdir.

Bu misal bize gösteriyor ki;  Bizleri de tuzağa düşüren ve mutsuz 
kalmamıza neden olan şey, arzularımıza bağımlı oluşumuzdur. Tüm 
yapmamız gereken; elimizi açıp benliğimizi, bağımlı olduğumuz şeyleri 
serbest bırakmak  ve gerçekten hafifleyip ruhumuzu özgür bırakmaktır. 

Öyleyse, kaliteli iş yapmak ve kaliteli yaşamak elimizde. Nasıl mı? İşte 
Şöyle:
Emanete ihanet etmeyin.
İyiliğe niyet edin.
Büyüklere hürmet edin.
Aza kanaat edin. 
Sözünüzde sebat edin.

Hatanızı kabul edin.
Âlimlerle sohbet edin. 
Nefsinizle inat edin.
Zararlıysa men edin.
Seviyorsanız ifade edin.
Muhtaca yardım edin.
Bilseniz de istişare edin.
Hakkı teslim edin.
Çalışanı takdir edin.
Hastaları ziyaret edin.
Kötülüğü terk edin.
Herkese tebessüm edin.
Güvenseniz de kontrol edin. 
Çıkarcı olmayın, adil davranın.
Yalandan uzak durun. 
Vazgeçilmez olmadığınızı kabul edin.
Kendini sürekli övmekten uzak durun.
Merhametli olmaktan asla vazgeçmeyin.
Önyargılarla hayatı kendinize zehir etmeyin.
Karar verirken, vicdanınızın sesini duymazlıktan gelmeyin.
Muhatabınıza güvenmek istiyorsanız, önce siz güvenilir olun.
İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalmayacağını unutmayın. 
Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatınızı zehir etmeyin. 
Büyüklük kompleksine kapılıp insanları ezerek, arkadaşlarınızı 
kendinizden uzaklaştırmayın.

Bunları kendinizde çek edin! Unutmayın, ne kadarını yaptığınıza göre 
hayatınızın kalitesi artıp eksilecektir. Mutluluk kendi elinizde, uzakta 
aramayın. Sağlıcakla kalın. Selamlar

                      Ömer BAKBAK
                                                                                                                     Şube Müdürü
                                                                                                                  Kalite Denetçisi
                                                                                               Ankara Bölge Müdürlüğü

KALİTELİ YAŞAM İÇİN AVUCUMUZU AÇMAYI DENEYELİM Mİ?
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Büyük Q, küçük q (Big Q, little q) 

Kalite Sözlüğü 

Bu terim iki olay arasındaki farklılığı vurgulamak için kullanılır. 
Büyük Q, sınırsız kapasitede iş, süreç ve ürünün kalite yönetimi olarak adlandırılırken; 
küçük q, sınırlı kapasitede ürün ve süreçlerin kalite yönetimi olarak ifade edilir. 
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Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yoğun 
bir rekabet ortamında bulunmaktadırlar. Teknolojiden yönetime, bilimden 
ekonomiye, siyasetten iletişime,  pek çok alanda büyük ve kökten bir 
değişim yaşanmaktadır. Gerek özel gerekse kamu sektöründe her gün yeni 
bir teknik, yeni bir kavram, farklı bir anlayış, değişik bir yaklaşım ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye'de performans yönetimi ile ilgili konulardaki 
uygulamalar ilk kez kamu kesiminde başlamış olup, yaklaşık 80 yıllık bir 
geçmişi bulunmaktadır. Ancak konuya özel sektörün ilgisinin artması, 
işletme biliminin ülkemizde yaygınlaşması, modern yönetim tekniklerinin 
tanınması ile birlikte olmuş ve bu ilgi özellikle son on yılda giderek 
gelişmiştir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, küresel rekabet şartlarında tüm 
yönetsel ve örgütsel faaliyetlerin merkezinde insan bulunmaktadır. İkame 
edilemeyen tek kaynak olan nitelikli insana olan ihtiyaç, bilgi  çağında daha 
da artmıştır diyebiliriz. Özel sektör performansına ulaşması istenen kamu 
yönetimlerinde en çok rastlanan sorunlardan biri de nitelikli insan 
kaynakları eksiği ve ölçülebilir net performans kriterlerinin olmamasıdır. 
Kamu yönetimlerini yeniden düzenleme çalışmaları da buna paralel olarak 
kurumların insan kaynakları ve performansları üzerine yoğunlaşmıştır. 
Verimlilikte artış veya aynı bütçelerle daha çok hizmet üretme düşüncesi 
etkin devlet arayışlarını gündeme getirmiştir. 
Bu arayışlar içinde performansın ölçümü 
önemli bir yer tutar. 

Yapılan araştırmalarda per formans 
değerlendirme, 1800'lü yılların sonuna doğru, 
bireylerin fiziksel ve zihinsel özelliklerinin, 
k i ş i l i k l e r i n i n ,  d a v r a n ı ş l a r ı n ı n  v e  
yeteneklerinin ölçülmesini kapsamaktaydı. 
Yüzyıl sonra benzer faktörlerin çoğunun 
ölçülmesiyle performans değerlendirme 
kriterleri değişikliğe uğradı. 1950'lerin sonuna 
doğru performans ve meslek amaçları arasında bir ilişki kurulmuş olup 
1960'larda davranışa bağlı kriter ölçekleri daha başarılı oldu ve 1970'li 
yıllardan günümüze kadar, uzmanlarca, üstlerin kontrolündeki 
değerlendirmeler için çok yönlü kriterlerden oluşan değerlendirme 
yöntemleri oluşturuldu. Ülkemizde ise ilk defa 1948 yılında Karabük Demir 
Çelik Fabrikalarında ve daha sonra Sümerbank, Makine ve Kimya Endüstrisi 
ile Devlet Demir Yolları vb. kamu kuruluşlarında, 1960 yılından itibaren de 
bazı özel sektör kuruluşlarında uygulama alanı bulmuştur.

Ülkemizde 1970'lerde yaşanan program bütçe deneyimi performans 
değerlendirmesinin performans yönetimi içerisindeki öneminin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Performans değerlendirmesi, performans 
yönetimini uygulayan karar vericilere bilgi sağlayan sürekli bir faaliyet olup, 
kamu mali yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Pek çok 
problemle karşı karşıya bulunan kamu yönetimlerinin daha hızlı, kaliteli, 
verimli ve rasyonel hizmet sunmasını sağlamak amacıyla kamuda birçok 
reform yapılmaktadır. 

1990'lı yılların stratejik ortamında, küreselleşme ve rekabet 
baskıları,kurumları yönetim etkinlikleri hakkında yeniden düşünmeye 
zorlamaktadır.

Yeni Kamu Yönetimi anlayışının getirdiği ilkeler çerçevesinde değişimin 
Türkiye'deki izdüşümünü 5227 sayılı “Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” oluşturmaktadır. Bu Kanun, Yeni 
Kamu Yönetimi anlayışı çerçevesinde şekillenmiştir. Sekizinci, Dokuzuncu ve 
Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, “etkinliği ölçen temel araçlardan 
birisi olarak performans denetimine” yer verilmiş olup, “kamu yönetiminin 
performansının artırılması, çalışanlarının performansını etkin bir şekilde 
ölçen bir sisteme kavuşturulması, hesap verme sorumluluğunun ve 
saydamlığın güçlendirilmesi” ifade edilmiştir. Kamu kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap 
verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin 
yapısını ve işleyişini düzenlemek amacı ile 5018 sayılı Kanun hazırlanmış ve 
2006 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmiştir. Kamu yönetiminde 
reform demek olan bu Kanunun içeriğine performans ölçümü ile ilgili 
kavramlar ile maddeler eklenmiş, gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Kamu 
sektörü dünyanın en büyük ve en eski sektörüdür. Fakat bu sektörün 
çalışması ile ilgili şikâyetler, hemen hemen her ülkede artmaktadır. Özel 

sektörde gittikçe artan etkililik, verimlilik ve 
kalite endişeleri bu sektörde henüz kendini 
yeterince hissettirmemektedir. Oysa kamu 
yönetiminin etkili ve verimli çalışması ve 
kal itel i  hizmetler  sunması  tüm ülke 
ekonomisini, özel işletmeleri doğrudan 
etkilemektedir. Günümüze kadar kamu 
ekonomisi ve kamu yönetimindeki mevcut 
sorunlar her geçen yıl giderek ağırlaşmıştır. 
Globalleşen bir pazarda başarı, müşterinin 
istediği zaman ve istediği miktardaki mal ve 

hizmeti en kaliteli şekilde sunabilmekten geçmektedir. Müşteri 
bekleyişlerinin sürekli değişmekte olduğu günümüzde, artık kamu 
sektöründeki hizmetlerinde müşteri bekleyişlerine cevap vermesi 
gerekmektedir. Müşteri gözünde mal ve hizmetlerin kalitesi ve vaktinde 
yerine getirilmesi fiyatlardan daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle 
müşteri tatmini ve işletme performansının ölçülmesi son derece önem 
kazanmıştır. Devletin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayabilmek için 
yönetsel işlemlerin basitleştirilmesi, vatandaşlarla yönetim arasında iyi 
ilişkiler kurulması, yapılan işlemlerin bir değerlendirmeye tabi tutularak 
performans ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.
                                                                                                                          Hüseyin ÇİL
                                                                                                          TS Müdür Yardımcısı
                                                                                                                   Kalite Denetçisi
                                                                              Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRK KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
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