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Bu yazıda, inşaat projelerinde kalite yönetim sistemi uygulamaları tartışılacak, etkin bir kalite yönetimi 

sisteminin kullanılabilmesi için öneriler yapılacaktır. 
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I. KALİTE YE GENEL BAKIŞ 

 

1. İnşaat Sektörünün Özellikleri ve Kalite Kavramı 

 

İnşaat sektöründe kalite Dr. Ishikawa’nın kalite tanımı doğrultusunda ‘en ekonomik, en kullanışlı, 

müşteriyi daima tatmin eden yapıyı tasarlamak, üretmek, satış sonrası servisleri vermek’ olarak da 

tanımlanabilmektedir. Burada son ürün olan binanın kalitesinden bahsedileceği gibi sürecin kalitesi de söz 

konusudur. 

 

İnşaat Yapım Projeleri, işlevi, yeri, büyüklüğü, verilecek hizmetin kapsamı, yapım tekniği, mimari 

özellikleri, proje ekibinin nitelikleri vb. özelliklere göre biçimlenmektedir. Her projede bu özellikler 

farklılaşmakta bu da projeye teklik özelliği vermektedir. Bu durum da inşaat sektöründe belirsizliği 

arttırmakta ve kalite yönetiminin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. 

 

İnşaat sektöründe kalite kavramı, ürün kalitesi, tasarım kalitesi ve uygunluk kalitesi gibi değişik boyutlarda 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Dünyada inşaat sektöründe kalite ile ilgili uygulamalar 1970’li yıllarda başlamış ancak ürünün özellikleri, 

üretim sürecinin, işgücü ve organizasyonun farklılaşması, müşteri tanımının yapılamaması, sosyo-politik 

ve iklimsel etkilenmeler vb. problemler ile karşılaşılmıştır. Zaten yapılan çalışmalar ürün veya hizmet 

kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla, sürekli geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir 

yönetim kavramı olan toplam kalite yönetimi ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde başarısızlıkla 

sonuçlandığını göstermekte ve bu durum temelde, kalite kültürü eksikliği adı altında toplayabileceğimiz 

nedenlere dayandırılmaktadır. 

 

Ülkemizde inşaat sektöründe kalite ile ilgili çalışmalar, artan rekabet sonucu bu kavram ve teknikleri 

uygulamadaki zorunluluklar nedeniyle, 1990 sonrası başlamış ve özellikle yurtdışında faaliyet gösteren 

firmalar, bu konu üzerine hassasiyet göstermişlerdir. Ancak genel olarak bakıldığında, kalite yönetimi 

uygulamalarının firmanın prestiji ve ihalelerde ön yeterlilik şartları açısından ISO 9001 belgesi almak 

amacı ile sınırlandırıldığı, üst düzey katılımın sağlanamaması, motivasyon eksikliği, kalite yönetiminden 

ne elde edileceğinin sorgulanmaması, klasik organizasyon yapısı (değişimi engelleyen tutucu yapı), 

iletişim sorunları, çalışanların katılımının sağlanamaması, tedarikçilerin kalite ile ilgili çalışmalara dahil 

edilememesi, değişim için gereken alt yapı eksikliği (teknik araçlar vb.), eğitimin üst yönetim düzeyinde 

kalması gibi nedenler etkin bir kalite yönetimi sistemi uygulanmasının önünde ki engeller olarak 

söylenebilir. 

 

Firmaların aynı anda yürüttüğü birden fazla proje söz konusudur ve kalite yönetimi proje ve firma 

düzeyinde uygulanabilmektedir.  
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2. Kalite Yönetiminin Ana Unsurları 

 

2.1. Kalite Yönetimi 

Kalite yönetimi, ürün kalitesini herhangi bir şekilde etkileyen tüm faaliyetlerin yönetilmesi olarak 

tanımlanabilir. Kalite yönetimi, belirlenmiş kaliteye ulaşmak için gereken tüm faaliyetlerin yönetilmesi 

kapsar. 

 

Proje Kalite Yönetiminde, politika ve prosedürler yoluyla kalite yönetim sistemi uygulanır ve proje 

boyunca uygun olduğu durumlarda sürekli süreç iyileştirme aktiviteleri gerçekleştirilir. 

 

2.2. Kalitenin Planlanması 

Proje için kalite gereksinimlerinin ve standartlarının belirlenmesi ve projenin bunlara uyulduğunu nasıl 

göstereceğinin belgelenmesi sürecidir. 

 

2.3. Kalite Yönetim planı 

Kalite yönetim planında, proje yönetim ekibinin, projeyi yürüten organizasyonun kalite politikasını 

nasıl uygulayacağı açıklanır. Kalite yönetim planı, kalite kontrolü, kalite güvencesi ve sürekli süreç 

iyileştirme yaklaşımlarını içerir. 

 

2.4. Kalite Güvencesi 

Uygun kalite standartlarının ve operasyon tanımlarının kullanılmasını sağlamak amacıyla kalite 

gereksinimlerinin ve kalite kontrol ölçümlerinin sonuçlarının kontrolü sürecidir. 

 

Süreç iyileştirmeleri, değer katmayan aktivitelerin projeden çıkarılmasını sağlar. Bu da işlerin daha 

yüksek verimlilik ve etkinlik düzeylerinde gerçekleştirilmesini mümkün kılar. 

 

2.5. Kalite Kontrolü 

Performansı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri tavsiye etmek üzere,  kalite aktivitelerinin 

yürütülmesinin sonuçlarını izleme ve kaydetme sürecidir. Kalite kontrolü proje boyunca yürütülür.  

 

Kalite kontrol aktiviteleri ile düşük süreç ya da ürün kalitesinin nedenleri belirlenir ve bunları ortadan 

kaldırmaya yönelik eylemler yerine getirilir ve/veya tavsiye edilir. 

 

2.6. Kalite Maliyeti 

Kalite Maliyeti, ürünün ömrü boyunca, gereksinimlere uymama durumunun önlenmesi, ürünün ya da 

hizmetin gereksinimlere uyup uymadığının değerlendirilmesi ve gereksinimlerin karşılanmasında 

başarısız olunması (işin baştan yapılması) ile ilgili yatırımların getirdiği tüm maliyetleri içerir. Hata 

maliyetleri çoğu zaman dahili (proje tarafından bulunan) ve harici (müşteri tarafından bulunan) 

şeklinde sınıflandırılır. Hata maliyetleri düşük kalitenin maliyeti olarak da adlandırıla bilinir. 

 

Proje kararları, ürün iadelerinin, garanti taleplerinin ve ürün geri çağırma kampanyalarının sonucu 

olarak kalitenin operasyonel maliyetlerini etkileyebilir. Bu nedenle, projenin doğası gereği geçici 

olmasından dolayı, sponsor organizasyon, harici kalitenin maliyetini azaltmak amacıyla ürün kalite 

iyileşmelerine, özellikle de kusur önleme ve değerlendirme çalışmalarına yatırım yapmayı seçebilir. 
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Gereksinimlere Uymanın Maliyeti 

 

Gereksinimlere Uymamanın Maliyeti 

 

Önleme Maliyetleri 

(Bir kalite ürününün üretilmesi) 

 Eğitim 

 Süreçlerin belgelenmesi 

 Teçhizat 

 İşin doğru yapılması için 

zaman ayırma 

 

Değerlendirme Maliyetleri 

(Kalitenin değerlendirilmesi) 

 Test etme 

 Zarara yol açan test fireleri 

 Tetkikler 

Dahili Hata Maliyetleri 

(Proje tarafından bulunan) 

 Baştan yapma 

 Iskarta 

 

Harici Hata Maliyetleri 

(Müşteri tarafından bulunan) 

 Tazminatlar 

 Garanti Çalışmaları 

 İş kaybı 

Proje sırasında ve sonrasında hatalar 

yüzünden harcanan para 

Proje sırasında hatalardan kaçınmak 

için harcanan para 

Şekil 1. Kalitenin Maliyeti [1]   

 

2.7. Müşteri/İşveren Memnuniyeti 

İşveren gereksinimlerinin karşılanabilmesi için beklentilerin anlaşılması, değerlendirilmesi, 

tanımlanması ve yönetilmesidir. Bu, gereksinimlere uyum ile kullanıma uygunluğunun bir arada 

olmasını gerektirir. 

 

2.8. Kıyaslama 

Kıyaslama, en iyi uygulamaları belirlemek, iyileştirmeye yönelik fikirler üretmek ve performansı 

ölçmek için temel sağlamak amacıyla, gerçekleşen yada planlanan proje uygulamalarının benzer 

nitelikteki projelerdeki uygulamalarla karşılaştırılmasına dayanır. 

 

2.9. Sürekli İyileştirme 

Sürekli iyileştirme (Kaizen), iyi yönetimi yönlendiren temel kavramdır. Yıllar içinde geliştirilmiş ve 

kullanılmış yönetim felsefelerini, teorilerini ve araçlarını bir araya getirmiş tek bir kavram altında 

toplamıştır. Sürekli iyileştirmenin temelinde; tüm çalışanlar tarafından gerçekleştirilen sürekli, küçük 

iyileştirmeler yatar. Planla-Yap-Kontrol et-harekete geç döngüsü, Shewhart tarafından tanımlanan ve 

Deming tarafından uyarlanan kalite iyileştirme metodunun temelidir.  

 

2.10. Tetkiklerden Çok Önlemeye Ağırlık Verilmesi 

Modern kalite yönetiminin temel ilkelerinden biri, kalitenin planlanmış, tasarlanmış ve projenin iç 

yapısına yerleştirilmiş olması, tetkikler yoluyla sağlanan bir öğe olmamasıdır. Hatayı önlemenin 

maliyeti, genellikle, hataların yapılan tetkikler yoluyla tespit edilip düzeltilmesinin getireceği maliyetten 

çok daha düşüktür. 

 

2.11. Kurum Kültürü  

Bir firmadaki alışkanlıklar, davranışlar, kurallar ve prensiplerin bütünüdür ve inşaat sektöründe 

kalite yönetimi uygulamalarının başarılı olmasını sağlayabilecek ana faktörlerden biridir. 

 

2.12. Yönetim Sorumluluğu 

Etkin bir kalite yönetim sisteminin kurulması için proje ekibinin tüm üyelerinin katılımı şarttır ve başarı 

için gerekli kaynakların sağlanması yönetimin sorumluluğundadır. 

 

 

http://www.asbcert.com/iso.php?kalite=kalite
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2.13. Kalite Kavramları Arasında ki İlişki 

Kalite kavramları arasında ki ilişki, kalite yönetim sistemi ve toplam kalite felsefesi çerçevesinde 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

TOPLAM KALİTE FELSEFESİ  

Kalite yönetim Sistemi 

(Güvence Fonksiyonunu içerir) 

 Kalite Çemberleri 

Kalite Kontrol                                    (Önleme 

Fonksiyonu) 

Kalite Politikası ve 

Hedefler 

Motivasyon 

Muayene ve Deney 

(Kabul/Ret Fonksiyonu) 

Proses Kontrol Sistem ve Proses 

Yaklaşımı 

Verimli Bakım 

Muayene ve Deney 

Teçhizatının Kontrolü 

Kuruluş Kalite 

Standartları 

Kalite Maliyetleri Analizi 

Girdi Muayenesi Numune Alma Planları Kalite Tetkiki Sürekli Gelişme 

Proses Muayenesi İstatistiki Teknikler Tedarikçi 

Değerlendirmesi 

Çevre 

Bitmiş Ürün Muayenesi  Müşteri Memnuniyeti Sürekli Eğitim 

Uygun Olmayan 

Malzeme Kontrolü 

 Sürekli İyileştirme  

Günlük Problemler  Verilerin Analizi Dahili Müşterilerin Tatmini 

  Kalite Konusunda Üst 

Yönetime Raporlar 

Çalışanların Katılımı 

 
 Düzeltici ve Önleyici 

Faaliyetler 

 

  Eğitim  

  Altyapı  

Şekil 2. Kalite Kavramları Arasındaki İlişki [2] 

 

2.14. Projelerde Üçlü Kısıt (Proje Üçgeni) 

  
Şekil 3- Proje Üçgeni [Figure 1.2 Construction Project Trilogy] [3] 

 

Tipik bir proje, kapsam, zaman ve bütçe (maliyet) kısıtları ile sınırlandırılır. Bu kısıtlar ne kadar iyi 

yönetilebilirse projenin başarısı o kadar artmaktadır. Kalite, proje üçgeninin dördüncü parçasıdır. Üçgenin 

merkezinde yer alır ve bu nedenle, herhangi bir tarafta yapılan değişiklik kaliteyi etkiler.  
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Yapım Projelerinde Proje Yöneticileri, işverenden gelen taleplerin yerine getirilmesi veya şartlarda ki 

değişikliklerden dolayı ortaya çıkan durumda genel olarak diğer kısıtlara karşı ilk feda edilen kalite 

gereklilikleri olmaktadır.  

 

İnşaat yapım projelerinin kalitesi, işveren ihtiyaçlarının belirlenen kapsam dahilinde bütçe ve 

kararlaştırılmış zaman dilimi içerisinde karşılanması olduğu unutulmamalıdır. 

 

3. Kalite Yönetim Sistemleri Neden Uygulanmalıdır? 

 

Kalite yönetim sistemleri kuruluşların müşteri (işveren) memnuniyetini artırmasına yardımcı olabilir. 

Müşteriler kendi ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak özelliklere sahip ürünleri ister. Bu ihtiyaç ve 

beklentiler ürün şartnamelerinde açıklanır ve bütünü müşteri şartları olarak adlandırılır. Müşteri şartları, 

müşteri tarafından sözleşmede belirtilir ve projenin nihai olarak kabul edilebilirliğini müşteri belirler. 

Müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin sürekli değişiyor olması, rekabetçi ortamın getirdiği baskılar ve 

teknik ilerlemeler kuruluşları, ürünlerini ve proseslerini sürekli iyileştirmeye zorlamaktadır. 

 

Kalite yönetim sistemi yaklaşımı kuruluşları, müşteri ihtiyaçlarını analiz etmeye, müşteri tarafından kabul 

edilebilir ürünlerin elde edilmesine yardımcı olacak süreçleri tanımlamaya ve kontrol altında tutmaya 

teşvik etmektedir. Bir kalite yönetim sistemi, müşteri memnuniyetinin ve diğer ilgili tarafların 

memnuniyetinin artırılması olasılığının yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen sürekli iyileştirme için 

çerçeve sağlayabilir. Kalite yönetim sistemi, hem işi yapan şirkete (kuruluşa) ve hem de kuruluşun 

müşterilerine (işverene), şartları tutarlı bir şekilde karşılayan ürünlerin temin edilebileceğine dair güven 

verir. 

 

4. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 

Toplam kalite yönetimi ürün veya hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla sürekli 

geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim konseptidir. 

 

Toplam kalite yönetimi, günümüzde en genel haliyle bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak 

iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların aktif katılımıyla çalışanlar, müşteriler ve diğer tüm 

proje paydaşlarının memnun edilerek kârlılığa ulaşılması olarak ifade edile bilinir. 

 

TKY bir organizasyonun her seviyesinde takım çalışmasını ön plana alarak proje kalitesini arttırmaya ve 

müşteriyi maksimum düzeyde tatmin etmeye yönelir. 

 

TKY sistemi ürünün kalitesini kontrol etmekten ziyade ürünü ortaya çıkaran üretim sürecinin devamlı 

olarak gelişimi ile ilgilenir. TKY kalitenin yönetimi ile değil yönetim sisteminin kalitesi ile uğraşır.  

 

TKY kavramının büyük bir kısmı W. Edward Deming, Joseph M.Juran ve Philip Crosby'nin 1950 lerde 

ABD'de başlattıkları çalışmalara dayanır.  

 

4.1. W.Edward Deming 

Deming Amerikalı bir danışman olarak TKY devriminin babası kabul edilir. 1950’ lerde Japonya'ya 

davet edilmesine kadar Deming'in yaklaşımı fark edilmemiştir. 

 

Bugün Japonların kaliteli ürünler üretmesindeki başarı Deming'in katkılarına bağlanmaktadır. Kalite 

yönetimi için öne sürdüğü on dört madde aşağıdaki gibidir; 

 Yeni felsefeyi benimsemek 

 Ürün ve servis kalitesini iyileştirme amacından sapmamak 

 Sadece fiyata dayalı ihale uygulamasına son vermek 

 Planlama, üretim ve servis süreçlerini devamlı bir şekilde iyileştirmek 

 İşte yönetimi de içeren çağdaş eğitim ve öğretim metotları sağlamak 

http://www.asbcert.com/iso.php?kalite=kalite
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 Kaliteyi sağlamak için fiziksel kontrole olan bağımlılığı kesmek bunun yerine istatistiksel metotlar 

kullanmak 

 Firma içinde yönetimin kalite konusunda liderliğini oluşturmak 

 Korkuyu dışarı atarak herkesin etkili bir şekilde çalışabilmesini sağlamak 

 Çalışanlar arasındaki engelleri kaldırmak 

 Sıfır hata öngören sloganları ortadan kaldırmak 

 İşgücü için sayısal kotaları ve yönetim için sayısal hedefleri ortadan 

 Herkes için kendini geliştirme ve eğitim programları tesis etmek 

 Bütün şirket çalışanlarını değişimi tamamlamak üzere yönlendirmek 

 

4.2. Joseph Juran 

Juran da ikinci dünya savaşı sonrasında Japonya'nın yeniden inşası konusunda kalite devrimine 

önemli katkıda bulunmuştur. Juran da hataların ve kayıpların iş gücü tarafından yapılan 

yanlışlıklarından çok sistem hatalarından kaynaklandığını vurgular. Ancak Juran, ağırlığını kalitenin 

yöntemine verir. Juran, kalite kontrol tekniklerinin oldukça iyi geliştiğini fakat kalitenin nasıl 

yönetilmesi gerektiğine daha az ağırlık verildiğini öne sürer. 

 

Kalite yi kullanım için uygunluk" (fitness for use) olarak tanımlar. Juran'a göre şartnamelere, 

prosedürlere ve ihtiyaçlara uygunluk firmanın kalite sorumluluklarını yeterli olarak tanımlamaz. Firma 

için müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve hatalardan arınmışlık kalitenin tanımı olarak belirtilmelidir.  

 

Kalite geliştirme süreci ise Juran'ın TKY hareketine getirdiği önemli bir kavramdır. Geliştirrne süreci 

TKY'nin kalbidir. Konu hiç bitmeyen, sürekli gelişimdir. Juran kalitenin arttırılması için firmaların 

uygulayabilecekleri on basamaktan oluşan bir liste hazırlamıştır: 

 Gelişme için ihtiyaç ve fırsatın farkında olunması. 

 Gelişme için hedeflerin ortaya konması. 

 Hedeflere ulaşmak için örgütlenilmesi (bir kalite kurulu oluşturulması, sorunların belirlenmesi, 

projelerin seçilmesi, takımların atanması, kaynakların belirlenmesi.) 

 Eğitimin sağlanması. 

 Sorunların çözümü için ortaya koyulan tekliflerin uygulanması. 

 İlerlemenin rapor edilmesi 

 Yapılanın takdir edilmesi. 

 Sonuçların iletilmesi. 

 Biriken bilgilerin kaydedilmesi 

 Gelişme hızının korunması. 

 

4.3. Philiph B. Crosby 

TKY konusundaki tartışmalarda sözü edilen "sıfır hata" (zero defects) kavramı Crosby tarafından 

1960'larda Pershing füzesi projesinden sorumlu olarak Martin Corporation'da çalışırken ortaya 

konmuştur. "Sıfır hata" kavramı tartışmalı olmakla beraber, Crosby'ye göre kalitenin dört şartından 

biridir. Bu dört şart basit olmakla birlikte etkili olarak TKY felsefesini yansıtır. 

 Ilk şart, kalite kavramının herkes tarafından aynı şekilde algılanmasıdır. Kalite'yi müşteri 

ihtiyaçlarına uygunluk" olarak tanımlar. 

 İkinci şart, kaliteyi sağlayacak bir sistemin gerekliliğidir. Bu bir kontrol ve inceleme sistemi değil 

bir hata önleme sistemidir. 

 Üçüncü şart, kalite performansının "sıfır hata" standardında olmasıdır. Performans "sıfır hata" 

standardından farklı ise, kalitenin iyileştirilmesi imkanı vardır. 

 Dördüncü şart, kalitenin nasıl ölçülmesi gerektiğini cevaplar. Bunu kalite standardından 

sapmanın bedeli olarak belirtir.  

 

5. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 

ISO 9001 standardı, tipleri, büyüklükleri ve sağladıkları ürünlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara 

uygulanabilir olması amaçlanarak ISO tarafından geliştirilmiştir. Bir kuruluş, müşteri şartlarını ve 
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uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde 

ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. 

ISO 9001 standardı ürünler için şartları oluşturmaz, kalite yönetim sistemleri için gerekli asgari şartları 

belirtir. 

 

Yayın Tarihi Açıklama 

1987  Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır.  

 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. 

 Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini 

uygulamaktaydılar. 

 Ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır. 

1994  Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yeniden yayınlanmıştır. 

 3 alt standarttan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. 

 Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarttan birisini 

uygulamaktaydılar. 

 Önceki versiyonda ki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da 

odaklanmıştır. 

2000  Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Belgelendirmeye esas 

teşkil eden sadece ISO 9001:2000 standardı mevcuttur.  

 ISO 9002, ISO 9003 artık güncelliğini yitirmiş standartlardır. 

  Kurumlar, faaliyet kapsamları ne olursa olsun sadece ISO 9001 standardını 

uygularlar. 

2008  bir önceki versiyona göre çok kapsamlı olmayan ve başka başlıklar altında detaylı 

olarak değinilmiş olan son ve güncel versiyon ISO 9001:2008 olarak 

uygulanmaktadır.  

2015*  2015 yılında revize edilmesi planlanan ISO 9001 standardının 3 Haziran 2013 

tarihinde yayınlanan komite taslağına göre Kalite Yönetim Sistemine (KYS)  

 Yetkinlik,  

 Riskler ve Fırsatlar  

ile ilgili yeni gerekliliklerin ekleneceği öngörülmekte. 

Tablo 1. ISO 9001'in Tarihsel Süreci [4] 

 

 

5.1. ISO 9001 İnşaat Projeleri İçin Uygun mu? 

Türk inşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın ISO 9001 KYS belgesi bulunduğu göz önüne 

alınırsa, bu firmalar tarafından etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulamadığı da bir başka gerçekli 

konusudur.  

 

Kendine has özellikleri olan inşaat sektörü için ISO 9001 standardı pek uygun olmadığı ortadadır. 

TKY sistemi ve her projenin kendine has özel standartları inşaat sektörü için daha uygun bir model 

sunmaktadır. Fakat ISO standartlarının TKY uygulamalarına iyi bir başlangıç teşkil edeceği birçok 

uzmanın ortak görüşüdür.  

 

5.2. Kalite Yönetim Prensipleri 

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek ve 

kontrol etmek gereklidir. Başarı, bütün ilgili tarafların ihtiyaçları karşılanırken, performansı sürekli 

iyileştirilecek şekilde tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanması ve sürdürülmesinin sonucunda 

elde edilir. Bir kuruluşun yönetilmesi, diğer yönetim sistemleri yanında kalite yönetimini de içerir. 

Performans iyileştirmeye yöneltmek amacıyla tanımlanan sekiz kalite yönetim prensibi ISO 9000 

kalite yönetim standartlarının temelini oluşturur.[5] 

i. Müşteri odaklılık 

ii. Liderlik 
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iii. Çalışanların katılımı 

iv. Proses (süreç) yaklaşımı 

v. Yönetimde sistem yaklaşımı 

vi. Sürekli iyileştirme 

vii. Karar vermede gerçekçi yaklaşım 

viii. Karşılıklı yararlar sağlayan tedarikçi ilişkileri 

 

5.3. Bir Kuruluşun Sürdürülebilir Başarısı İçin Kalite Yönetim Yaklaşımı  

 

Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı, uzun bir dönem boyunca ve dengeli bir yolla, müşterilerinin ve 

diğer ilgi tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama yeteneği ile elde edilir. Sürdürülebilir başarı, 

öğrenmeyle ve geliştirmelerin veya yeniliklerin ya da her ikisinin uygun bir şekilde uygulanmasıyla 

kuruluş ortamının farkındalığı sağlanarak, kuruluşun etkili yönetimi ile elde edilebilir. 

 

İyileştirmelerin, yeniliklerin veya her ikisi için güçlü ve zayıf tarafları ve fırsatlarını belirlemek için 

kuruluşun önderliğini, stratejisini, yönetim sistemini, kaynaklarını ve süreçlerini kapsayan, kuruluşun 

olgunluk seviyesinin gözden geçirilmesi ile ilgili önemli bir vasıta olarak kendi değerlendirmesini ön 

plana getirir. ISO 9001 ve ISO 9004’ün ögelerini içeren süreç esaslı bir kalite yönetim sisteminin 

geliştirilmiş modeli Şekil 3’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Süreç Esaslı Bir Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmiş Modeli [6] 

 

 

5.4. Sistem Belgelendirme Kuruluşları, TÜRKAK Akreditasyonu 

TÜRKAK tarafından Türkiye de 65 adet kuruluş Kalite yönetim sistemi belgelendirme hizmetleri 

vermek üzere belgelendirilmiştir. [7] 
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Akreditasyon, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından; gözetim, denetim ve belgelendirme 

kuruluşlarının, laboratuvarların, personel sertifikalandırmasının, servis hizmetlerinin ulusal ve 

uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve 

düzenli aralıklarla denetlenmesidir. 

 

Akreditasyonla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler bu konuda bir mecburiyet getirmemektedir. 

Fakat uygunluk değerlendirmesi hizmetlerinin verildiği serbest piyasa ekonomileri, belgelendirme 

kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder. 

 

Kalite Sistem Belgelendirmesi Yapan Kuruluşların Akreditasyonu EN 45012 Kalite Sistemleri 

Değerlendirmesi ve Belgelendirme/Tescil İşlemi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı; kalite 

Sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akreditasyonudur. Bu standart, kalite sistem 

belgelendirmesi yapan bir üçüncü taraf kuruluşun kalite sistem değerlendirmesi konusunda yeterli ve 

güvenilir olarak tanınması için yerine getireceği genel şartları kapsar. 

 

6. İnşaat Sektöründe Kaliteyi Olumlu Açıdan Etkileyen Mevzuat Değişiklikleri 

 

6.1. Mesleki Yeterlilik Sistemi 

 

16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile 

Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren 

yapıda inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması mecburiyeti getirilmiştir.  

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu  (MYK) (www.myk.gov.tr), meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki 

eğitim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız 

kurumlarca yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda belgelendirildiği ve bu belgelerin ulusal ve 

uluslararası düzeyde geçerlilik kazandığı bir yapı olan Mesleki Yeterlilik Sistemini (MYS) 

oluşturmuştur.  

İnsan kaynaklarının doğru tanımlanması ile nitelikli işgücünün oluşturulması, verimliliğinin arttırılması, 

işlerin daha kaliteli ve nitelikli iş ve becerisi olan meslek çalışanları tarafından yapılmasına olanak 

sağlamak üzere, MYK tarafından yetki verilen kuruluşlar tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi 

verilmektedir. 

 

6.2. Yapı Malzemelerinde G İşareti Kullanılması 

G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak 

kullanılan ve CE” işareti taşıması mecburi olmayan yapı malzemeleri, “Yapı Malzemelerinin Tabi 

Olacağı Kriterler hakkında Yönetmeliğe göre “ “G” işareti taşımak zorundadır. Hazır Beton ve inşaat 

demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana 

çıkmaktadır. [7] 

 

II. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Firma veya Proje düzeyinde Üst yönetimin kalite yönetim sistemi kapsamında belirlenen uygulamalara 

katılmadığı, gereken liderliği göstermediği, iç müşteri kavramının anlaşılmadığı, çalışanların katılımlarının 

sağlanamadığı, takım çalışması, ortaklaşa yaklaşımlarının yer almadığı, tedarikçiler ve 

altyüklenicilerin  kalite çalışmalarına dahil edilmedikleri, kurum kültürü kavramının ve bu kavramın 

kalite yönetiminin başarısına etkisinin anlaşılamadığı, kültürel değişim için gereken alt yapının (eğitim, 

motivasyon, iletişim, teknik bilgi vb.) oluşturulmadığı, proje düzeyinde geçici organizasyonlar kurulması 

sonucu proje ekibinin farklılaşmasının motivasyonu olumsuz yönde etkilemesi, inşaat sektöründe talebin 

belirsiz olması veya sürekli olmamasının çalışanlara yatırım yapılmasını engellemesi (özellikle proje 

düzeyinde geçici organizasyonların kurulmasının çalışanlara eğitim verilmesini engellemesi), kısa sürede 

sonuç alma isteği (özellikle maliyetlerin düşürülmesi açısından) ve bu gerçekleşmeyince motivasyonun 

http://www.myk.gov.tr/
http://www.asbcert.com/iso.php?kalite=kalite
http://www.asbcert.com/iso.php?kalite=kalite
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bozulması gibi sebeplerden dolayı inşaat sektöründe ki kalite yönetim sistemi uygulamaları başarısız 

olmaktadır. İnşaat yapım projelerinde, etkin bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik öneriler 

aşağıda belirtilmiştir; 

 

 Modern kalite yönetimi, proje yönetimini tamamlamaktadır. Firmalar, Proje yönetiminde edindikleri 

bilgi birikimini, proje yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan kalite yönetimine aktarmalı ve 

kullanmalıdırlar. 

 

 Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ne uygun hale getirilmiş olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 

standardına ait şartları tam olarak benimsenmeli ve etkin olarak uygulanmalıdır. 

 

 Ürün kalitesi (proje) doğrudan ve dolaylı olarak tüm süreçler ile ilgili olup, kalitenin artırılması ve 

bunun sürdürülebilir hale getirilebilmesi için tüm süreçlerde iyileşme sağlanmalıdır. Yapılan bina ve 

diğer tesislerde erişilen kalite seviyesi, tasarım, satınalma, lojistik, İnsan Kaynakları ve inşaat 

süreçlerinde ki kalite ile yakından ilgilidir. 

 

 Hedeflenen kalitenin sadece, kalite bölümü personeli ve kalite sisteminin (dokümantasyon) 

oluşturulması ile elde edilemeyeceği açıktır. 

 

 İnşaat sektöründe ki firmaları bir birinden ayıran temel özellik kurumsal bilgi ve bunu kullanan 

insandır. Sistemin kullanıcısı ve etkinliğini artıracak olan insan faktörü üzerine yoğunlaşılmalı, 

organizasyonda insan kaynağını sağlamaya ve koordine etmeye yönelik tüm aktiviteleri içeren insan 

kaynakları yönetimi etkin şekilde yer almalıdır. 

 

 Kalite Yönetim sisteminin uygulanması ve etkinliği Proje Yönetiminin bakışı ve kararlılığıyla doğrudan 

ilgilidir. Özellikle kiriz zamanlarında (şirket yönetimi, işveren tarafından yapılan program ve maliyet 

baskısı vb.) hız ve maliyetin kalitenin önüne geçmesi ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerinden 

kolayca vazgeçilebilmesi kurum kültürü olarak kalitenin yerleştirilmesini zorlaştırmaktadır.  

 

 Proje Yöneticileri, tüm çalışanların kalitenin bir parçası olduğunun organizasyon kültürü olarak 

anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamalıdır. İmalat kalitesinden birinci derecede işi yapan ve 

yaptıran birimin sorumlu olduğu ana kural olarak anlaşılmalıdır. 

 

 Üst yönetimin belirlediği fiziksel tamamlanma-bütçe hedefleri, Proje Yönetimi tarafından gerekli kalite 

şartlarının yerine getirilmesi ile planlanan zamanda ve bütçe içerisinde ulaşılacak hedef olarak 

anlaşılmalıdır. Aksi takdirde, proje zaman çizelgesi hedeflerine ulaşmak için planlanmış kalite 

tetkiklerini hızlandırmak (ve geçiştirmek)  hataların gözden kaçmasına, ekibin aşırı çalıştırılması, 

çalışanların yıpranmalarına, hata yapmalarına ya da bazı işlerin baştan yapılmasına yol açacağı 

unutulmamalıdır. 

 

 Her yapılan iş, ilk seferde ve her seferinde doğru olarak yapılmalıdır. Sökülen-takılan-yeniden yapılan 

her iş kalemi ilgili bölümü tarafından kaydı tutulmalı, bu hatanın yaşanmasında kusuru olanlar 

uyarılmalı, hataların tekrarı önlenmelidir.   

 

 İletişim, proje organizasyon yapısına uygun olarak yapılmalı ve organizasyon içerisinde ki tüm 

personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine imkan verilmelidir. 

 

 İdare (İşveren–müşavir) ve projelerde ki kalite bölümleri tarafından yazılan uygunsuzluklara gerekli 

önem verilmeli ve ilgili bölüm tarafından en kısa zamanda tamamlanarak geri bildirimde 

bulunulmalıdır. Kalite birimleri, kendi kendine uygunsuzluk yazan ve kapatan bir bölüm olmaktan 

çıkartılmalı ve yapılan hataların tekrarını engelleyecek faaliyetleri ve faaliyetlerin etkinliklerini 

izlemelidirler. 

 

http://www.asbcert.com/iso.php?kalite=kalite
http://www.asbcert.com/iso.php?kalite=kalite
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 Personelin şirkete aidiyet duygusunun artırılması önemlidir. Aidiyet çalışan ve firma arasında karşılıklı 

olmalı, personelin şirket içerisinde uzun vadeli kariyer planı yapmasını sağlayacak ortam 

oluşturulmalıdır. Çalışan memnuniyetinin artırılarak, işten ayrılma oranlarının azaltılması kalite 

yönetiminin de etkinliği artıracaktır. Özellikle Müdür ve Şef düzeyindeki yönetici personelin proje 

tamamlanma suresine kadar prim, terfi, sosyal imkanlar vb. motivasyon araçları da kullanılarak proje 

de kalmaları sağlanmalıdır (başarısızlık ve disiplin suçları hariç). Personel ve ekibin performansı 

periyodik olarak izlenerek, beklenen performansı sağlayamayacak ve geliştirilmesi proje yapım süresi 

içerisinde sağlanamayacak personel vakit kaybetmeden gerekli nitelikleri olan personel ile 

değiştirilmelidir. 

 

 Ara hedefler konularak, ekiplerin motivasyonu artırılmalı, iş bitiminde verilmesi planlanan primler, 

belirlenen ara hedeflere (milestonlara) ulaşıldığında firma çalışanları ile birlikte ilgili altyüklenici 

firmalara da bonus olarak verilebilir. Bir yapım projesinde çalışanlara dağıtılacak primler için aşağıda 

ki ara hedeflerin başarılı bir şekilde tamamlanması belirlenebilir; 

1. Zemin iyileştirilmesi ve Temelin tamamlanması  

2. Kaba Yapı  

3. Çelik Konstrüksiyon ve Fasad (Façade-cephe) 

4. Elektrik ve Mekanik Sistemlerin tamamlanması  

5. Mimari tamamlanma  

6. Test ve Devreye Alma 

 

 Yapım grupları ve alt yükleniciler (uzman ekipler), yapılacak her iş için yapım yöntemi oluşturmalı (bu 

dokümanların hazırlanmasını kalite bölümünden beklememeli), ve prosedür haline getirilmiş bu 

dokümanlar uygulanmalıdır. Sadece işveren / müşavir firma tarafından istendiği için formalite olarak 

oluşturulan ama ilgili bölümler tarafından bile okunmamış dokümanlar, alışılagelmiş yapım-yönetim 

anlayışımızı değiştiremeyecektir. Yapım öncesi yapılacak iş ile ilgili şartname, çizim ve 

metodolojisinin ilgili yapım bölümü elemanları tarafından okunup işveren beklentileri iyice 

anlaşılmalıdır. 

 

 Departmanlar kendi süreçlerinin performanslarını izleyebilmeli, konulacak ölçülebilir hedeflerle 

performanslarını artırmaları sağlanmalıdır. Her bölüm kendi süreçlerine hakim olmak, denetim altında 

tutmak ve iyileştirmek için proje uygulamalarına özel ve alt süreçler için çalışanlar tarafından kolayca 

anlaşılabilecek şekilde Akış Şemalarını oluşturmalıdır. 

 

 Özellikle işveren onayı bekleyen konular çok dikkatli takip edilerek, gereksiz süre kayıpları minimize 

edilmelidir. Bu konuda ilgili bölümlere düşen çalışma, onaya sunulan tüm çalışmalar incelemeden 

geçirilerek, eksik ve hatalar düzeltildikten sonra onaya sunulmalıdır. Sadece postacı gibi, alt 

tasarımcı/tedarikçi ve alt yüklenicilerden gelen çalışma olduğu gibi idare / işveren onayına 

sunulmamalıdır. 

 

 Tüm uygulama firmaları (alt yükleniciler), sahada en azından 1 mühendis veya mimar 

görevlendirmelidirler. Yapılan işin büyüklüğüne ve önemine uygun olarak, kalite birimini (tekniker, 

mühendis veya daha büyük bir ekip) şantiyede kurmalıdır. 

 

 Alt yüklenici firmaların (mühendislik, uygulama) seçimi, kaliteli iş için en önemli parametredir. Firma 

seçimlerinde, teknik yeterlilik ve benzer proje tecrübeleri (zamanında ve kaliteli olarak isin teslim 

edilmesi önceki işverenlerden teyit edilmeli) kalite yönetim sistemi belgesi minimum seçme kriteri 

olarak uygulanmalıdır.  
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Organizasyonel Yapı Hakkında Öneriler 1: 

İşveren / İdare tarafından Müşavir Firma 

görevlendirilen Projelerde, Yüklenici firma 

Kalite Organizasyonu (Güçlü yapım grubu 

saha ekibi) 

 

Organizasyonel Yapı Hakkında Öneriler 2: 

İşveren / İdare tarafından Müşavir Firma 

görevlendirilmeyen Projelerde, Yüklenici firma 

Kalite Organizasyonu (Müşavir Firma Olmayan 

Projelerde Önerilen Kalite Organizasyonu Proje 

yönetiminden bağımsız, tüm kalite faaliyetlerini 

kontrol edecek, üst yönetim tarafından gerekli yetki 

ve sorumluluklar ile donatılmış Kalite Bölümü) 

 

 

Proje Müdürü  

(Yapımdan  Sorumlu) 

Proje Müdür Yardımcısı

(Şantiye Müdürü)

(Şantiye Şefi)

(tüm kalite kontrol faaliyetleri)

Kalite Güvence Müdürü

(Kalite Güvence Şefi)

Kalite Güvence Mühendisi

Dokümantasyon Uzmanı

Beton Uzmanı

Kalite Kontrol Mühendis (1 veya 2)

Hazır Beton Testleri ile ilgili Ekip 

 

 

Proje Müdürü  

 (Yapımdan  Sorumlu) 

(Şantiye Müdürü)

(Şantiye Şefi)

Kalite Güvence & Kalite Kontrol 

Bolumu 

(Genel Mudure Bagli)

Kalite Güvence & Kontrol Müdürü

(Kalite Güvence & Kontrol Şefi)

Kalite Güvence Mühendisi

Dokümantasyon Uzmanı

Kalite Kontrol Mühendis (inşaat, 

Mekanik, Elektrik) ve Mimarları 

 

 

III. TANIMLAR 

 

Kalite 

Yönetimi 

: Bir kuruluşun kalite bakımından sevk ve idaresi için koordine edilmiş faaliyetler. 

Kalite bakımından sevk ve idare, kalite politikasının oluşturulması ve kalite hedefleri, 

kalite planlaması, kalite kontrol, kalite güvence ve kalite iyileştirmesini içerir. 

Kalite Kontrol : Kalite yönetiminin, kalite şartlarının gerçekleştirilmesine odaklanan bölümü 

Kalite 

Güvence 

: Kalite yönetiminin, kalite şartlarının gerçekleştirilmesi için güvence sağlamaya 

odaklanan bölümü. 

Etkinlik : Planlanmış faaliyetleri gerçekleştirme ve planlanmış sonuçlara ulaşma derecesi. 

Verimlilik : Elde edilen sonuçlar ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki. 

Proje 

 

: Başlangıç ve bitiş tarihleri olan koordine ve kontrol edilen bir dizi faaliyetten oluşan, 

zaman, maliyet ve kaynak kısıtları gibi belirli şartlara uyarak amaca ulaşmak için 

yapılan tek bir proses. 

İzlenebilirlik 

 

 

: Söz konusu olan bir nesnenin geçmişe ilişkin bilgilerini, uygulamasını ve bulunduğu 

yeri izleme yeteneği. Ürün için izlenebilirlik; Malzemelerin veya parçaların menşei, 

prosesten geçirme tarihçesi ve teslimattan sonra ürünün dağıtımı ve yeri ile ilgili 

olabilir. 

Önleyici 

Faaliyet 

: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer potansiyel 

durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyet. 

Düzeltici 

Faaliyet 

: Saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan 

kaldırılması için yapılan faaliyet. 

Uygunluk : Bir şartın yerine getirilmesi. 

Uygunsuzluk : Bir şartın yerine getirilmemesi. 
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Kusur 

 

: Amaçlanan veya belirlenen bir kullanımla ilgili bir şartın yerine getirilmemesi. 

Özellikle ürün sorumluluğu konularıyla ilgili olan yasal çağrışımlar sebebiyle kusur 

ve uygunsuzluk kavramları arasındaki fark önemlidir. Bunun sonucu olarak, “kusur” 

terimi azami dikkatle kullanılmalıdır. 

Kalite : Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi.  

(TS EN ISO 9000:2007) 

Kullanıma uygunluktur. (Juran) 

Şartlara uygunluktur. (Crosby) 

İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. 
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