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TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Bahar TANER.

1. GİRİŞ

GUnümüzde işletmelerin müşteri beklentileri doğrultusunda kaliteye giderek daha
yönelik
çok önem verdikleri ve ürettikleri mal ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye
Kontrol,
Kalite
Toplam
Güvencesi,
Kalite
r.
uygulamalar içinde bulundukları görülmektedi
Toplam Kalite Yönetimi gibi isimler altındaki bu kalite iyileştirme çabaları DFming, Juran,
Feigenbaum, Crosby, Ishikawa gibi araştırmacıların kalite üzerindeki öncü çalışmalarına
dayanll)aktadır. Toplam Kalite Yönetimi'nin (TKY) · ağırlama endüstrisinde başarıyla
uygulanmasını konu alan bu makalede sırasıyla TKY'nin tarihsel gelişimi, ana temaları,
uygulanmasında dikkat edilecek hususlar ve ağırlama işletmelerinde başarılı bir uygulama
için neler gerektiği üzerinde durulacaktır.
2. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNiN TARİHSEL GELiŞİMİ

dünya savaşından sonraki rekabetten uzak yıllarda Deming'in Kalite Kontrol
A.B.D.li yöneticiler arasında ilgi görmezken, endüstrisini yeniden
yapılandırmak ve düşük kalite imajını değiştirmek isteyen Japon yöneticiler için aranan
destek olnı uştur 1 • Japon !arın kalite standartlarını iyileştirmedeki başarıları üzerine tilm
ülkelerde bu başarının temel karakteristiklerini belirleme ve uygulama çabası başlamıştır.
Uzun süre yüks~ k kaliteli ürünleriyle tanınmış bir çok Amerikan işletmesi - hizmet
·
işletmeleri de dahil -.eski imajlarını tekrar kazanmak için
İkinci

üzerindeki

konferansları

Deming'in kalite metodlarına sarılmışlardır . Bunlardan Ford Motor Company
Deming'.i danışman olarak· kadrosuna almış ve Ford A.B.D.'nde en çok kar eden otomobil
üreticisi konumuna gelmiştir. Tlim işletme bazında "Toplam Kalite" prosesini başlatan
Monsanto fıı:ması ise 1990 itibariyle 60 milyon dolar düzeyinde bir karlılık
' Yrd.Doç.Dr. Mersin Üniversitesi Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
1
C. A. Witt ve A. P. Muhleman, "The lmplementation of Total Qality Management in
Tourism: Some Guidelines", Tourism Management, 15 (6), 1994, s. 416.
2
Louis E. Boone ve David L. Kurtz, Contemporary Business, 6. B., The Dryden Press,
Chicago, 1990, s. 245 .
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Öncelikle imalat endüstrilerinde uygulanan ve hızla benimsenen . TKY,
hi zmet sektöründ e kalitenin önem kazanmasından suııra b.u sektörde de ilgi görmeye
başlamıştır. A ğ ırl a m a endü strisinde TKY'ni uygu lamada öncü işletmeler arasında KLM,
SAS, Briti s lı Airways gibi havayolları işletmeleri ve Hilton, Marriott gibi otel zincirleri
gelm ekted ir.

gerçek l eştirmi ştir.

3. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TANIMI VE ANA TEMALARI

British Quality Association'ın tanımına göre "TKY müşteri istekleri ve işletme
hedeflerinin birbirinden ayrı olarak dü ş ünü l emeyeceğini öne süren bir işletme yönetimi
fe l sefes idi r"ı. TKY'nde bir i ş l etmede mük e mm e lliği arttıran, hataları önleyen ve işletmenin
her parçasının m üşte ri istekleri ve i ş letme hedeflerinin geliştiril .mesine programlandığı
proses ve sistemler uygulanm akta, bu ar.ada ça l ışan l arın da tüm . potansiyellerinden
yararlan ı im as ı öngörülm ektedir.
TKY teriminde "toplam" i ş l e tmedeki tüm fonksiyon lar ve kademelerde çalışanların
kalite iyil eşt irm e için çaba gösterdiklerini, "kalite" her konuda üstünlüğü , "yönetim" ise bir
kalite yönetimi proses i çerçevesinde kalite iyil eştirme. çabalarının sonuçlarının izlenmesi
anlamını taşımaktadır.

4

l 970'li y ıll arın sonunda İn g ilte re'de ortaya çıkan bir felsefi akım olan TKY,
Japonya'dak i ge li ş m e l e rd en çok etkilenmesine karşın, köklerinde Amerika'da geliştirilen
aşağ ıd ak i yönetim teori ve uy gulama l arının yer aldığı görülmektedir.
•

Bilim se l Yönet im : Bir

işin

en iyi

yapı l ış.

yolunun

bulunması

\

•

Grup Dinamiği: İ şte grup den ey iminden yararlanmak

•

Eğ i t im ve Geliştirme : İnsan kaynağına yatırım

•

Başarına

•

Güdüsü:

Kişilerin başarı

elde etmekten

duydukları

tatmin

İ şgö re n Katılımı : İ şgö renlerin örgütte alınan kararlarda bir ölçüde etkili

olabilmeleri
•
•

Sosyotekn ik Sistemler : Örgütlerin açık sistem olarak faaliyet göstermeleri
İşletme Kültürü : Örgütte kişilere davranışlarında yol gösteren inançlar ve
değer l er

ı

•

Örgüt Geliştirme : Örgütlerin öğrenme ve değişmelerine yardımcı olunması

•

Yeni Önderlik Teorisi: Kişileri · isteklendirerek ve ins iyatifvererek harekete
geçmelerini sağlamak

Peratec, Total Quality Manageınent, 2. B., Chapman and Hail, London, 1994, s. 24,
Greg Bounds, L>"le Yorks, Mel Adams ve Gipsie Ranney, Beyon(I Total Quality
Managemcnt, McGraw - Hill, ine ., New York, s. 61-62.
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Kavra mı

fo nk s i yo nl arı

: Çeş itli

biraraya getiren

o l u ş turmak

Stratejik Planl ama: Örgütün nereye doğru yo l a l acağ ını ve bunun n as ıl ve
hangi zamanlamayla o l acağ ını tayin etmek

TKY 'n in köken in deki bu temalar müşteri gereksinmelerini a iıl amaya. mü şteril er için
yaratacak stratej iler oluştu rul masına ve örgüt sistem lerin in mü şter il e r için değer
yaratmak üzere sürek li i yileştirilmes ini sağ l amaya yöne liktir. Bu bağlamda işin ilk seferde
doğru yapılması (s ıfı r hata) amaç l anmaktad ır.
değer

ise işletmenin mal ve hi zmetlerini sat ın alan dış müşterilerin
içinde birbirinden ın a l ve/veya hi zmet ' alm a durumunda olan bölüm !eri
kapsamak.tad ır. TKY çerçeves inde dı ş müşterinin en iyi bir şek ild e tatmini için iç
1
·
mü şter il erin tatmini bir ön şar~ olmaktadır.
M ü şteri kavramı

i ş l etme

yan ı s ı ra

4. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN YARARLAR!
Başarılı bir şeki ld e uygulanan TKY'nin gerek örgüt kültürü, gerekse personel
davranış l a rı üzerinde yarar lı etki leri o l acakt ır. TKY'n in baŞlıca yararları aşağıda
belirtilmektedir :5

1. Önderli k ka litesinde iyileşme
katılımı

2. Personelin karar verme prosesine da ha çok
ge lmesi

yo luyla güçlü bir konuma

3. Persone lin i ş yapma yetenek leri ve hedefleri gerçek leştirme konularında
kendileri.ne daha çok güven duymaları
4. Hata l arın aza lm as ı yo luy la yap ılan işten daha çok gurur duy uJm ası, personelin
ve kendil erin e karş ı sayg ınlı k l arın ın artmas ı

başarma duyg ul arının

5. İ şgören l erin eğ i ti l erek işe daha aktif katı lımı ve başarılı olmalarının sağlanması ,
böyl.e li kle i şgören l ere kendiler ini ge li şt irm e fırsatı tanınması
6. Artan

iş b irl iği ,

1

daha iy i ekip

ça lı ş m as ı

ve daha az çatı şma

Bu yararların ya nı s ı ra TKY i ş l e tm e l er in başarılı bir performans göstermelerine
büyü k katkıda bulunarak
verimlilikte art ı ş suretiy le

•

kü !tü re l ve da\ran ışsal değişmeye, i srafın

•

mü şteri

tatmininin

örl len mes ine,

art m asına,

s Ralph Earl y, Guidc to Quality
:mrl

kar lılık ta art ı şa,

•

H::ıll . l .onrlon 199'1 . ~ . ?.01 .

Managcıncnt Syteıns

for the Food lndust ry, Chapman
.
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payının korunması

veya

arttırılmasına,

•

pazar

•

ürün ve

•

ürün veya hizmet kalitesin in. ürün emniyet inin ve

işletme

yönünde n

mükemmelliğin başarılmasına,
güvenilirliğinin

arttırılmasına.

•

kişi , i ş letme ve toplum bazında kayıpların en aza indirgen mesine,

•

·iş emniyet i, meslek sağlığı ve çevre açısından iyileşmelere.
6
kişilerde yaratıc ı lığın teşvik edilmesi ne yol açmaktadır.

•

HUSUS LAR
5. TOPLA M KALİTE YÖNETİMİNDE BAŞARI İÇİN GEREKLİ
olsun TKY'ne geçmeyi planlaya n işletmelerin - ister imalat, ister hizmet işletmesi
7
ktedir:
aşağ ıd a beli11ilenleri yerine getirmel eri gerekme
•

Üst yönetim in sürekli desteğinin sağlanması

•

Örgüt kültiirlin de gerekli değişikliğin yapılması

•

Gerçekç i beklenti ler tesbit edilmesi (gerçekleşmesi beklenen
i y ileşm e l e r için zaman tesbiti)

•

SUrekli destek ve eğitimin sağ lanması

bağlılığını
Buna göre TKY'ne geçerken Ust yönetim in kalitede sürekli iyileştirmeye
misyon,
amaç,
kılarak
açık lıkl a ortaya koyması . i ş letm e nin yaptığı işlerde kaliteyi rehber
onlara
irerek
yönlend
meye
hedef ve prosedUrlerini oluşturması ve işgörenleri kalite iyileştir
deyişle,
bir
Başka
ktedir.
gerekme
ı
gerekli eğitim in ve desteğin verilmes ini sağlamas
me çabalarında esas
mli şterileri en iyi bir şek ilde tatmin etmek üzere kalitede sürekli iyileştir
akla sorumlu
oluşturm
kültürü
örgüt
bir
diği
görev, kalitenin temel değer olarak benimsen
dir.
düşmekte
olan iist yöneti me
i ilk günden
Örgüt kültürün ün içerdiği değerler ve inançların işletmeye girdikler
lerindek ilerin
kademe
tüm
örgütün
başlayarak sürekli olarak işgörenlere iletişimi yoluyla,
bir önemli
başka
ün
kültürün
Örgüt
ktadır.
performansı üzerinde etkili olmaları sağlanma
ulusal ve
e
Özellikl
asıdır.
oluşturm
bağı
tutan
arada
bir
yön ü de tiim örgütü bir bütün olarak
kalite,
yönetim
üst
erde
işletmel
bulunan
e
faaliyett
olarak
yaygın
ulu s l araras ı pazarlar da
e
suretiyl
mak
oluştur
servi s, rahatlık g ibi değerler etrafında odaklanmış bir örgüt kültürü
\

6

7

Peratec , ibid. s. 26.
C. A. Witt ve A. P. Muhlemanı:ı. ibid. s.418.
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belirli standartları sürdürmey i
örgüttek i her bireyin bir ek ip üyes i olarak ça lışm as ını ve
8
garantilemektedir. McDonalds firmas ı buna iyi bir örnektir .
unda kalitede iyileşme
Üst yönetim in kaliteye tam bağımlılık gösterm emes i durum
e bağlılık göstermesi
kalitey
in
bir slogan olmaktan öteye gidemeyecekt ir. Üst yönetim
aşağ ıd a belirtilen hususlar nedeniyle önemlidir:"
öte izlenmesi gereke n
1. Örgüt kültürünün kalitenin ya lnı zca bir ideal. olmaktan
ti
gerek ği,
gerçekçi bir hedef o ldu ğu nu benimseyecek şek ild e değişmesi
2. Kaliteyi bi r hedef olarak tesbit etmek ve izl emek
benzeri baz ı masrafları da beraberinde getirm esi.

kararının

yeni ekipman,tesis ve

lması, gerekse kalite
Buna göre , gerek kalite vurgusunun örgüt kültürüne yansıtı
kalite iyileştirmeye
in
yönetim
üst
ası
nm
iyileştirmeye yöne lik yen i ekipma n, tesis. v.b. sağl a
.
tam bir bağlılık göstermes iy le mümkün olab il ecektir

ERMESİ
5.1 ÜST YÖNETİMİN KALİTEYE BAGL ILIGIN I GÖST
aşağıda
ek üzere
Üst yönetim in kaliteye bütünüyl e bağlı o ldu ğunu gösterm
10
ir:
ekted
beliıiilenleri yerin e get irm es i gerekm
ını gösteren bir Misyon
İşletmenin müşter il ere ve kalitede iyileşmeye bağlılığ
•
Bi ldirisi h az ırl amak,
düşürmeye) yöne lik
İşletmenin ka lite i y il eşt irm eye (ve kalite maliyetlerini
•
hedeflerini saptamak.
ge r çek l eşt irm ek

•

Hedefleri

•

Hedeflerin gerçek l eşip
ölçütle ri belirlemek,

•
•

üzere stratej i ve planlar ge liştirm ek,

ge rçek l eş m ed i ğ ini değerlendirmek

üzere performans

yap ı sının
Stratej i ve planların eks iksiz olarak uygulanması .için yönetim
),
zasyon
ni
(reorga
yen iden düzenlenmesi
emeleri için ortak
· Kalite i y il eşti rm e prosesine i şgö re nl er in katılım l arı ve benims
m ak.
ştur
lu
o
liği
değişik
tutum
bir amaç özendiril erek tüm örgütte bir

1nternational) misyon
Kaliteye vercl i ğ i önem le ta nın an Hilton Ote l!erinin (H ilton
nokta lara dikkat çekerek
bildirisi in ce l end i ği nd e. bu be lgen in Hilton için önem li olan
e, 5. B., Harcourt
Richard M Hodgetts, Manageıneııt : Theory , Process and Practic
Brace Jovanovich, Florida, 1990, s. 530.
. 1990, s. 65 1.
9
Rick W Gı:i ffi n . Manag emcnt 3. B.. Houghton Miftlin Co., Bostan
10
Early, ibid, s. 28 .

8

işletme ile ilg ili kapsamlı bi lg i sağ ladı ğı görülmektedir. Hilton Otellerinin misyon
bildirisinde tlim dünyada en iyi ote l işletmesi o lni a yolunda çaba gösterildiği belirtilerek,
işletme için ö nem taşıyan noktalar şöyl.e sıralanmaktadır: 11

1. Bir ekip olarak ça lı şab il en, il gi li , işletmeye bağlı personel
2. Ka litede en üst düzeyi yakalamış tesis ve hizmetler
3. İşletmenin varl ı ğını sürdürmesi, büyümesi ve başarı göstergesi olarak karlılık.
M isyon bildirisinin sonrak i bölümlerinde yöneticiler ve işgörenlere görevlerini
yaparken yo l gösterici olmak üzere izlemeleri gereken prensipler sıralanmaktadı.r.
Bunlardan en öncelik li o l an ı kaliteli ürün ve hizmet üretme vasıtasıyla müşteri ta.tminidır.
Müşteri tatminine öncelik verilmesi, Hilton yö neticileri için çok güç lü bir rehberdir; kalite
standaıtlarından as la ödün verilmeyeceğini ç ünkü müşteri tatmininin buna bağlı olduğunu
vurgulamaktad ır.

Hilton'un misyon bildirisindeki diğer prensiplerde ekip çalışmasının önemine,
gecikmen in hiç bir zaman haklı görülemeyeceğ in e dikkat çekilmektedir.
A.B.D. Knoxv ill e. Tennessee'de sağ lık hizmetleri veren bir kuruluş olan St. Mary'_s
Medical Center yöneticileri. ka litede sürek li iyileştirme kavramını benimseyerek bır
"kalitede sü rek li i yi l eştirme" stratejisi ge li ştirmişlerdir. Tüm uygulamalar firmanın kalite
stratejisine üst düzey yönetimin bağ lılı ğın ın ö nemini ve kalitede sürekli i yileştirmeye ost
yönetimin vizyonu ve önder li ğ i y l e ulaşıldığını göstermektedir. 12

5.2 İŞCÜCÜ KATILIMININ ÖNEMİ
TKY çerçevesi nde kalite iyileştirme çaba l arında üst yönetimin yanısıra, işgilcilniln
kal ite iyileştirme çaba l a rını benimsemesi ve bu yönde aktif katılımı sağlanmad ı kça TKY'nin
yararlı olacağı beklenmemelidir.
·
Bütün başarılı ka lite iyileştirme programları , işi yapmakla sorumlu olan kişinin, işin
doğru bir şeki ld e yap ılm as ını sağ l amak l a sorum lu tutu lm asına dayanmaktadır 13 • İşgörenlerin
sorumlu tutuldukları kadar, işleri üzerinde belli bir ölçüde kontrolları olduğunu
(empowerment) hissetmeleri de gerekmektedir.
Ağırlama işletmelerinde müşterilerle doğrudan etkileş imde bulunan . servis
personelinin hi zmet kalitesi üzerindeki belirleyici rolleri düşünüldüğünde, işiyle ilgili gerek
teknik, gerekse davranış eğ itim inden geçm i ş o lan i şgören l ere işleri üterinde - belirli limitler
çerçeves inde - kontro l imkanı sağ l anarak kendilerini güçlü hissetmelerinin yararları açıktır.
11

Eddystone C Nebel ili, Managing Hotels Effectively, Van Nostrand Reinho ld , New
York, 1991, s. 67 - 68.
12
Greg Bounds ve diğerleri, ibid, s. 600 .
13
Griffın. ibid. s. 652.
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yoluyla TKY'nin önemli bir
Bu şekilde işgörenlerin gerektiğinde insiyatif kullanabilmeleri
ilmesi ve müşterilere
kayded
· ilkesi olan "sıfır hata';yı gerçekleştirme yönünde aşama
cektir.
beklentilerinin de üstünde hizmet verilmesi mümkün olabile
1
~
görebilmeleri için
lerin kendilerini işletmede güçlü bir konumda
işgören
yandan
Ote
1
işleri üzerinde kontrolları
personelin
y,alnızca yöneticileri.n bunu belirtmeleri ve
olduğunu içeren açıklamalar yeterli
bulunmasının örgüt kültürünün bir parça'sı
etkin bir şekilde değerlendirebilmeleri
olnıamaktadır • İşgöreııleriıı yetkiyi(ve katılımı)
ne ilişkin bilginin yanısıra,
için, kendilerine bir parçası oldukları tüm hizmet verme prosesi
bilgiler, işletme hedefleri ve finansal konular
müşteri beklentileri ve müşterilerden alınan
i ve yetkilerini kullanarak
üzerinde de bilgi verilmesi gerekmektedir. İşgörenlerin bu bilgiler
irmeye katkıları oranında
servis kalitesi ve işletmenin finansal performansını iyileşt
ödüllendirilmeleri de unutulmamalıdır.
ve daha çok sorumluluk verilmesi
Müşteriye yakın olan personelin geliştirilmesi
arttırmak açısından da önem
liğini
verimli
ağırlama endüstrisindeki işletmelerin
karar verme durumunda olan
sıklıkla
n
verirke
taşımaktadır. Böylelikle, müşterilere servis
performansına olumlu
işletme
arak,
aıttırıl
leri
işgörenlerin servis sürecindeki etkinlik
14

katkılarda bulunmaları sağlanabilecektir.

6. SONU Ç

bulunan Toplam Kalite Yönetiminin
önemli görevler düşmektedir. Bunların
eye kesin bağlılığını ortaya koymak üzere,
başında üst yönetimin kalitede sürekli iyileşm
ması gelmektedir. Örgüt
kalitenin temel değer olarak vurgulandığı bir örgüt kültürü oluştur
rak, tüm personel
başlaya
kültürünü oluşturan değerlerin, işletmeye girdikleri ilk günden

İşletmelerin başanlarına olumlu katkılarda
ağırlama endüstrisinde uygulanmasında yöneticilere

tarafından

benimsenmesi

sağlanmalıdır.

da tüm çalışanların
Toplam Kalite Yönetimi uygulamasında diğer önemli husus
herkesin kaliteden
çalışan
de
işletme
ini,
tem
larının
kalite iyi !eştirme çabalarına katılım
personele işleriyle ilgili
sorumlu olmalarıdır. Özellikle müşteriye doğrudan servis~ veren
tileri, işletmenin hedefleri,
teknik bilgi ve davranış eğitimi yan ısıra müşterilerin beklen
belirli limitler çeçevesinde
finansal durumu ve benzeri konularda bilgi verilmesi ve
Yönetimi uygulamalarında başarı şansını
işlerinde insiyatif kullanabilmeleri Toplam Kalite
yükseltecektir.
\.

Employees", Sloan
David E. Bowen ve Edward E. Law'Ier ili, "Empowering Service
· Manag ement Review. MiT. Yaz 1995. s. 73 - 74.
14
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