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KOBİ’lerde kalite yönetim anlayışı ve uygulanabilirliği

Günümüzde kalitenin her yerde 
aranan bir nitelik olması ve 
bunun belgelendirilmesi tüm 
şirketler için kendi varlıklarını 
sürdürebilmeleri açısından çok 
önemlidir. Kalite, en kısa anlamda 
“müşteri memnuniyeti” olarak 
tanımlanabilir.  Kalite anlayışı 
ve bunun yönetilebilir bir düzen 
içinde olması büyük şirketlerde 
olmazsa olmaz niteliklerdendir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler 
(KOBİ), kalite yönetim (KY) anlayışını 
benimsemek isterken, yönetim 
sürecine dahil etme konusunda 

isteksizdirler. Çünkü KOBİ’ler, kurumsallaşmış 
olan büyük şirketlerden daha farklı bir anlayış 
ve birçok yönden farklılıklara sahiptir. KOBİ’ler 
temelde işletme sahibi merkezli olduğundan 
işletme sahibi firma içindeki tüm süreçlere 
dahil ve etkin karar gücüne sahiptir. Böyle 
bir firmada kalite yönetim kültürünü şirket 
içine yerleştirmek yöneticinin bu duruma 
olan inancının sağlanması sonucunda daha iyi 
anlaşılabilir olmasını sağlayacaktır. Pozitif bir 
etken olan bu durumun dışında yapısı gereği 
az sayıda çalışan personele sahip olduğundan 
müşteri ilişkileri, satın alma, üretim ve diğer 
fonksiyonların iş yeri sahibi tarafından görev, 
yetki ve sorumlulukların paylaştırılması ve 
sistemin dokümante edilmesi zor olacaktır. 
Bununla beraber KOBİ’lerde çalışan personelin 
KY’e olan inançları yok denecek kadar azdır. 
Hatta KY sürecinin üretkenliği azalttığı, 
inisiyatifi ortadan kaldırdığı, hızlı reaksiyonları 
engellendiği, bürokratik, karmaşık ve pahalı 

olduğunu düşünmektedirler. 
Bir süreç olarak tanımlanan işler bir kişi 
tarafından yapıldığı için bu kişi genel olarak 
iş sürecinin dokümante edilmesine karşı 
bir direnç göstermektedir. Küçük şirketler 
çoğu zaman deneyim eksikliğinden dolayı 
denenmemiş veya çok az denenmiş aktivitelerle 
meşgul olmaktadır. Tam olarak anlaşılmayan 
bir aktivite için bir süreç tanımlanmasında bir 
güven eksikliği olmaktadır. Adeta kaotik ortam 
ve süreçler içinde olduklarından KY’nin önemini 
kavramaları zor olmaktadır. KOBİ’lerde 
genellikle görevlerin nasıl yapılacağı ile ilgili 
olarak özel bilgilere sahip birkaç kişi vardır. 
Eğer bu kişilerin bilgilerinden bazılarını elinden 
alan bir süreç tesis edilirse kendi değerlerinin 
azalacağını düşünürler. KY, sürekli gelişim 
için öncelikli araçlar olarak süreçlerin 
oluşturulmasına önem verdiğinden KY kişilerin 
işlerini tehdit ediyor gibi görünmesine neden 
olmaktadır. 

Bu anlayış şirket içinde uygulamaya konacak 
olan KY’nin daha da zorlaşmasına ve bunu şirket 
kültürü haline getirmeye çalışan personelin 

istenmeyen kişiler olarak nitelendirilmesine 
neden olacaktır. Bu tür düşünceler tamamen 
yanlış olmakla beraber bir firma uzun vadede 
var olmak ve büyümek istiyorsa KY anlayışını 
kendine kültür edinmek durumundadır. 
Küçük firmalarda yapılan işlemler çoğunlukla 
bireysel beceriye bağlıdır. Genel anlamda bu 
özelliğe sahip kişiler yaptıkları işi bilmelerine 
rağmen var olma anlayışı yüzünden herhangi 
bir dokümante ya da bilgi birikimi ve aktarımı 
söz konusu değildir. Bu kişinin işten ayrılması 
durumunda ise bilgi aktarımının çok sınırlı 
olacağından firmalar bu kişiye bağımlı hale 

gelmektedir.
Büyümeyi hedefleyen veya bu sürece başlamış 
olan firmalarda olgunlaşma adına birçok 
noktada zorunlu değişiklikler meydana 
gelmektedir. Uygulamanın ilk anlarındaki 
zor süreçler ve KY anlayışının çalışanlarca 
benimsenmesinin zorluğu atlatıldığında firma 
KY anlayışı sayesinde piyasada kendini daha iyi 
ifade eder, güvenilir, misyon ve vizyon sahibi bir 
firma olarak kendini ispatlar hale gelir.

Firmalar büyüdükçe ilave bölümleri ve 
güçlerin oluşturulmasına ihtiyaç duyarlar. Bu 
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durumda KY’nin uygulanması firma için 
vazgeçilmez bir durum olacaktır. KY sürecinin 
sahip olduğu temel yapının dışında her firma 
kendi KY sürecini oluşturmakta, dokümante 
etmekte, iş-süreç akışlarının belirlenmesinde 
serbesttir. Yazılım firmaları gibi yazılım 
ürünlerini kullanan KOBİ’ler, KY sürecinde 
var olan tüm dokümante ve iş süreçlerini özel 
yazılımlar (örnek olarak Microsoft Sharepoint 
programı verilebilir) vasıtasıyla oluşturabilir. 
Böylelikle kâğıt, toner gibi ürünlerden tasarruf 
sağlanır. Aynı zamanda güvenliği ve yedekleme 
işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiği 
bir ağ ortamda KY sürecinin tüm adımlarının 
bilgisayar ortamında yürütülmesi hem güvenilir 
hem de mekân-zaman bağımsız yapının 
oluşturulması sağlanmış olunur. Bu sürecin şu 
anki mevcut teknolojik yapı ile tümleştirilmesi 
sürekliliği daha da kolaylaştıracaktır. Zaten 
şu anki anlayış KY sürecinin sayısal ortamda 
yürütülmesine destek vermektedir. 

KY kültürünün oluşturulması kararından sonraki 
ilk adım çalışan personeline bu durumu anlatmak 
ve onların kafalarındaki soruları yanıtlamak 
olmalıdır. KY anlayışına temel oluşturacak 
birçok sorunun cevaplanması gerekmektedir. 
Kalite yönetim sürecine başlamayı hedefleyen 
firmaların bu soruları cevapladıkları bir dosya 
hazırlayarak başlamaları hem yol haritalarını 
oluşturmalarına hem de sisteme dair 
beklentilerin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Bu sorular;

Kalite nedir? Kalite stratejisi, değerleri ve 
bileşenleri nelerdir? Tasarım ve uygunluk 
kalitesi nedir? Kalite denetimi niçin yapılır? 
Kalite kayıtları nelerdir? Kalite politikası ne 
demektir? Kalite kültürü ve planı ne demektir? 
Kalite sistemi nedir? Kalite sisteminde 
dokümantasyon nedir? Kalite sisteminin 
gözden geçirilmesi nedir? Kurumsal iletişim 
ne demektir? Kuruluş içi kalite denetlemesi ne 
demektir? Önleyici faaliyetler nelerdir? Proses 
nedir?, Proses denetlemesi nedir? Standart ve 
standartlaştırma ne demektir? Şartname ve 
talimat nedir? Tasarımın gözden geçirilmesi 
ne demektir? Müşteri odaklılık ne demektir? 
İç-dış müşteri kavramı nedir? Üst yönetimin 

liderliği ne kadar önemlidir? Sürekli gelişme ne 
demektir, yararları nelerdir? Kalite yönetiminin 
başarısını etkileyen faktörler nelerdir? ISO ne 
demektir? Firma için ISO’nun hangi standartları 
uygulanmalıdır? Doğru standardı belirlemek 
ve hangi belgenin alınmasının kararı nasıl 
verilir? Kalite el kitabı nedir? Kalite el kitabının 
hazırlanmasında göz önünde bulundurulması 
gereken hususlar nelerdir? Bir kalite güvence 
sistemi nasıl kurulur, hangi aşamaları 
içerir? Kaliteyi etkileyen fonksiyonlardan 
kim sorumludur? Kalite yönetim sisteminde 
denetim ve gözden geçirme önemli midir? 
Dokümantasyon ve değişikliklerin kontrolü 
için nasıl bir sistem gereklidir? Kalite 
güvence sisteminin denetlenmesi nasıl 
yapılır? ISO denetimlerinde başarılı olmanın 

kriterleri nedir? Belgelendirme süreci nasıl 
yürümektedir? Belgelendirme sonrası süreç 
nasıl işlemektedir? Kalite yönetim sisteminde 
kullanılacak yöntem ve gereksinimler neler 
olacaktır?

Sonuç olarak unutulmamalıdır ki teknoloji 
üreten veya kullanan firmaların ürün 
pazarında farklılık yaratması ve pazara çabuk 
ulaşması KY ile mümkün olabilmektedir. 
Kalite yönetim sisteminin ve anlayışının şirket 
içinde kültürleştirilmesi ve yerleştirilmesi en 
üst yönetimden en alt birimdeki personele 
kadar herkesin işbirliği ve inancıyla birlikte 
gerçekleştirilen bir süreçtir. Kalitenin 
standartlaştırılmasına dair ilk adımların 
yarattığı zorlukların anlayış, hoşgörü ve 
ileri dönük düşünce tarzıyla atlatılması 
kolaylaşacaktır. Kalite yönetim sisteminin 
kurulmasından sonra bu sistemin devamı 
tüm personelce sağlanmalıdır. Kalite yönetim 
sistemine olan kuvvetli inanç firmanın kendi 
güvenini ve müşterilerin gözündeki güvenilirlik 
değerini yükseltecektir.
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