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• Kenan BEZCİ  • Gamze Nihâl 
KARAKUŞ
MORNSUN ENCLOSED POWER  
SUPPLY GÜCÜN KAYNAĞI
n“Elektronikte modern cihazların 
geliştirilmesi, güç kaynaklarında da eski 
teknolojinin (Doğrusal Güç Kaynakları) yerini 
yeni teknolojinin almasını gerektirmiştir. 
Sayısal sistemlerin minyatürleşme ve 
daha büyük akım, daha az güç kaybı 
ihtiyacı karşısında önümüzdeki yıllarda 
anahtarlamalı güç kaynaklarının doğrusal 
tiplerin yerini alacağı düşünülmektedir.” 

SAYFA 02
• Adnan ŞEN
PCB’DE ÇÖZÜM ORTAKLIĞIMIZ 
ARTARAK DEVAM EDİYOR 
n “Covid-19 salgını sürecinde PCB 
pazarındaki acil ihtiyaçların karşılanması 
konusunda sunmuş olduğumuz çözümlerle 
Megasan tecrübesini bir kez daha göstermiş 
bulunmaktayız.”

SAYFA 05
•  Erhan AYVAZ
İNSAN DOĞAYA KARŞI, 
DOĞA İLE BİRLİKTE! 
n “2020 yılı beraberinde sadece Covid-19 
salgınını getirmedi. Salgınla mücadele 
ettiğimiz şu günlerde dünyada ve ülkemizde 
yaşanan çeşitli doğal afetler toplumda derin 
yaraların açılmasına neden oldu.”

SAYFA 08
• Erkut BENLİ
ESNEYİP, BÜKÜLEBİLEN DOKUNMATİK 
SENSÖR GELİŞTİRİLDİ
n Katlanabilir bir tablet ya da telefon bizim 
için halen hayal gibi gözükse de, British 
Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları 
bu icatları gerçeğe  dönüştürmek için esnek, 
şeffaf bir dokunmatik sensör geliştirdi.  

SAYFA 11

• Okan DEMİR
KALİTE YÖNETİMİNE BAKIŞ 
Kalite, ürün ve hizmetin niteliğini ifade 
etmenin en güvenilir yollarından birisidir. 
Ancak kalite anlayışı yaşanılan ülke, 
gelişmişlik düzeyi, kültürel ve toplumsal 
yapı vb. birçok faktöre göre değişiklik 
göstermektedir.

SAYFA 13
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İŞ BİRLİĞİ

Mornsun  
Enclosed Power Supply
Gücün Kaynağı

“Elektronikte modern cihazların geliştirilmesi, 
güç kaynaklarında da eski teknolojinin (Doğrusal 
Güç Kaynakları) yerini yeni teknolojinin almasını 
gerektirmiştir. Sayısal sistemlerin minyatürleşme 
ve daha büyük akım, daha az güç kaybı ihtiyacı 

karşısında önümüzdeki yıllarda anahtarlamalı 
güç kaynaklarının doğrusal tiplerin yerini alacağı 

düşünülmektedir.” 
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İŞ BİRLİĞİ

• Kenan BEZCİ  
• Gamze Nihâl KARAKUŞ

Modern elektronik aletler 
genellikle bir ya da 
daha fazla da güç 

kaynaklarına ihtiyaç duyar. 
Günlük işlerimizi yaparken 
farkında olmadan kullandığımız 
güç kaynakları karşımıza bazen 
cep telefonumuzu şarj ederken 
bazen teyp dinlerken bazen de 
bilgisayarımızı kullanırken çıkar. 
İhtiyaç duyuldukları alanlara 
göre farklı boyutlarda, güçlerde 
olabilir. Kimi basit anlamda 
birkaç diyot ve kapasite içerirken 
kimi de daha kararlı olması 
istendiğinden daha karmaşık 
olabilir. Hatta kimi işlevler 
için bazı entegre devreler 
kullanılmaktadır. 

Doğrusal güç kaynaklarının 
verimlerinin düşük ve 
boyutlarının büyük olması 1960’lı 
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İŞ BİRLİĞİ
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yıllarda anahtarlamalı güç 
kaynaklarının kullanımına yol 
açmıştır. Anahtarlamalı güç 
kaynakları yüksek güçlerde 
lineer güç kaynaklarından 
daha az boyutta, ağırlıkta 
ve daha verimli bir biçimde 
çalışabilmektedir.

Anahtarlamalı güç 
kaynaklarının da bazı özel 
sorunları vardır. Daha 
fazla karmaşık devrelere 
ihtiyaç duyulmasına 
ilaveten anahtarlamalı güç 
kaynaklarında elektro manyetik 
girişim (EMI-Electromagnetic 
Inteference) üretilir. Bununla 
beraber uygun bir tasarımla 
EMI makul seviyelere 
indirilebilmektedir. İşte tamda 
bu noktada basit tasarımı 
ve yüksek verimliliği ile “ 
“Mornsun Enclosed Power 
Supply” ürün grubu siz değerli 
müşterilerimizin kullanımına 
hazırdır.

Açık ve kapalı güç kaynakları 
arasındaki fark, biri 
komponentlerin dışarıyla 
temasını engelleyen metal bir 
kasaya sahipken diğerinde bu 
temasını engelleyecek bir dış 
çerçevenin olmayışıdır.

SMPS, anahtarlamalı güç 
kaynağı standart yöntemlerle 
gerekli çıkış voltajlarını elde 
etmek yerine bu voltajı 
yarı iletkenli anahtarlama 
tekniklerini kullanarak sağlayan 
bir sistemdir.

Mornsun AC/DC anahtarlamalı 
güç kaynakları kısa devre, aşırı 
akım, aşırı gerilim, aşırı sıcaklık 
korumasına sahiptir.

Mornsun, eksiksiz EMC 
testlerine, yüksek verimliliğe, 
geniş çalışma sıcaklığı 
aralığına, 5000 m yüksekliğe 
kadar çalışabilme imkanına ve 
35-350W aralığında değişen 
geniş ürün yelpazesine 
sahip AC/DC anahtarlamalı 
güç kaynakları ürün grubu 
ile projelerinizdeki gücün 
kaynağıdır. Mornsun AC/DC 
anahtarlamalı güç kaynakları 
5sn boyunca 300VAC 
dalgalanma giriş gerilimine 
dayanabilmektedir. Mornsun 
SMPS ürünleri IEC/EN61000-
4, CISPIR32/EN55032, IEC/
UL/EN62368, EN60335, 
GB4943 standartlarını 
karşılamaktadır.  

(http://megep.meb.gov.tr/)
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SEKTÖRDEN

PCB’de Çözüm Ortaklığımız 

Artarak Devam Ediyor

“Covid-19 salgını sürecinde PCB 
pazarındaki acil ihtiyaçların karşılanması 

konusunda sunmuş olduğumuz çözümlerle 
Megasan tecrübesini bir kez daha 

göstermiş bulunmaktayız.”



Elektronik sektörünün 
ihtiyaçları doğrultusunda 
yaklaşık 2 yıl 

önce aktif olarak hizmet 
vermeye başladığımız PCB 
çözümlerinde Megasan olarak 
güvenilen tedarikçiler arasında 
pazardaki payımızı hızla 
artırmaya devam ediyoruz.

Geçen bu süre zarfında;  
otomotiv, medikal, asansör, 
aydınlatma, enerji ve güç 
sistemleri, ölçü ve kontrol 
sistemleri, sinyalizasyon, 
akıllı ev otomasyon sistemleri, 
beyaz eşya ve küçük ev 
aletleri gibi birçok sektörde yer 
alan projelere PCB konusunda 
çözüm ortaklığı yapmış 
bulunmaktayız.

Üretim kapasitesi yüksek, 
gerekli bütün belgelere 
sahip, teknolojideki yenilikleri 
sürekli takip eden partner 
firmalarımızdan aldığımız 
gücü ve kaliteyi sizlerle 
buluşturuyor, aynı zamanda 
da bunu rekabetçi fiyatlar 
ile destekleyerek %100 
müşteri memnuniyeti odaklı 
hedefimize emin adımlarla 
ilerliyoruz.

Dünya genelinde yaşanan 
Covid-19 süreci 2020 yılında 
birçok sektörü olduğu gibi 
elektronik sektörünü de 
olumsuz yönde etkilemiş 
bulunmaktadır. Bu süreçte 
şüphesiz elektroniğin en kritik 
parçası olan PCB, üretim 
süresi ve nakliye süreci 
konusunda tüm firmaları birçok 
alternatif arayışına ve hızlı 
aksiyon almaya yöneltmiştir.

Yaşanan bu süreç ve 
sonrasında başlayan 
normalleşme sürecinde 
Megasan olarak sizlerin 
yüküne omuz vermek ve bu 
zor zamanları birlikte, en az 
etki ile atlatabilmek adına 
bütün imkânlarımızı seferber 
etmiş durumdayız.

Hem numune talepleriniz, hem 
de adetli acil taleplerinizi en 
hızlı şekilde karşılayabilmek 

adına, Uzakdoğu’dan 
gerçekleştirdiğimiz haftalık 
uçak yüklemelerimizin sayısını 
gerekli durumlarda artırarak 
bu süreçte de aralıksız olarak 
hizmetimizi devam ettirdik.

PCB pazarındaki acil taleplerin 
karşılanması ve ihtiyaç 
duyulan noktalarda teknik 
destek sağlanması konusunda 
özenle sunmuş olduğumuz 
çözümlerle sektördeki 

www.megasan.com

SEKTÖRDEN

• Adnan ŞEN        
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Multi Layer PCB

ALU PCB
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SEKTÖRDEN

Megasan tecrübesi ve güvenini bir 
kez daha göstermiş bulunmaktayız.

Bilmenizi isteriz ki bundan 
sonraki süreçte de siz 
değerli müşterilerimizin, PCB 
konusundaki bütün ihtiyaçlarını 
eksiksiz karşılayabileceği ürün 
ve hizmetlerimiz artarak devam 
edecektir.

• 1 - 12 Layer

• FR4, CEM, ALUMINIUM,  
  CERAMIC, FLEX, RIGID, 
  RIGID FLEX 

• 1OZ(35um), 2OZ(70um),    
   3OZ(105um), 4OZ(140um)

• 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.4/3.0 mm

Filex PCB

Rigid Flex PCB
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DÜNYA

İnsan Doğaya Karşı, 
Doğa İle Birlikte!

“2020 yılı beraberinde sadece Covid-19 salgınını getirmedi. Salgınla 
mücadele ettiğimiz şu günlerde dünyada ve ülkemizde yaşanan çeşitli 

doğal afetler toplumda derin yaraların açılmasına neden oldu.”
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DÜNYA

Bildiğiniz gibi 2019 
Aralık ayında Çin’in 
Wuhan kentinde ortaya 

çıkan Covid-19 salgını tüm 
dünyayı etkisi altına almış 
ve birçok insanın hayatını 
kaybetmesine neden olmuş 
durumda. 1 Temmuz itibariyle 
dünyada yaklaşık 530.000 
kişi ülkemizde ise 5150 kişi 
hastalık yüzünden hayatını 
kaybetti. Hastalığa karşı alınan 
önlemlere rağmen hayatını 
kaybedenlerin sayısı gün 
geçtikte artıyor. Tüm dünyanın 
ortak beklentisi uygun aşının 
geliştirilmesi ve hastalığın  
bir an önce son bulması…

Bu zorlu süreçte sürekli 
bizimle iletişim halinde olan 
başta Sağlık Bakanı’mızı 
ve virüsle mücadelede 
gösterdikleri üstün gayret ve 
çalışmalarından dolayı Sağlık 

Bakanlığı, Bilim Kurulu ve 
sağlık çalışanlarımızı tebrik 
ediyoruz. Bu süreçte sosyal 
medyada bizleri olumsuz 
etkileyen bilgi kirliliği sebebiyle 
toplum psikolojisi olarak 
çok iyi durumda olmasak 
da sorunların üstesinden 
gelebiliyor ve salgınla 
mücadelemizi sürdürebiliyoruz. 
Ancak bunu yaparken kurumlar 
ve toplumun fertleri olarak 
başta kişisel hijyenimiz 
olmakla birlikte hepimize 
düşen sorumluluklar var aske 
takma konusunda uygulanan 
yasaklara, yasak olduğu ve 
ceza alacağımız korkusu 
için değil, insanlığı koruma 
bilinciyle yaklaşabilirsek ancak 
salgının önüne geçebiliriz. 
Para cezası korkusu yerine 
bir yakınımızı veya bir insanı 
kaybetme korkusuyla kurallara 
uymalı ve azami özen 
göstermeliyiz.

İyi beklentilerin olduğu 2020 yılı 

maalesef beraberinde sadece 
Covid-19 salgınını getirmedi. 
Covid-19 ile mücadele ettiğimiz 
şu günlerde Dünya’da ve 
yurdumuzda yaşanan çeşitli 
doğal afetler de toplumda 
derin yaralar açtı. Bu süreçte 
en fazla zarar veren doğal 
afetlerin başında ise depremler 
gelmekte. Yakın zamanda 
yaşadığımız 5,6 Bingöl 
depremi, 5.8 Silivri ve 6.8 
Elazığ depremleri ülkemizde 
deprem riskinin her zaman var 
olduğunu bizlere hatırlattı. 

Yaşanan bu depremlerde 
onlarca insan hayatını 
kaybetti ve birçok yapı hasar 
görerek kullanılamaz hale 
geldi. Bu süreçte yaşanan 
deprem yaralarını sarmadaki 
hassasiyetlerinden dolayı 
hükümet yetkililerimizi 
kutlamak istiyorum. 

Dikkatinizi çekmek istediğim 
asıl husus ise, ülkemizin 

• Erhan AYVAZ
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DÜNYA
deprem kuşağında olması 
ve Covid-19’a karşı alınan 
yoğun tedbirlerde gösterilen 
hassasiyetin deprem 
konusunda yeterli olmaması. 
Kentsel dönüşümün yeterince 
uygulanmadığını yakın 
zamanda yaşadığımız üç 
deprem ve ortaya çıkan 
olumsuz sonuçlar neticesinde 
bir kez daha görmüş olduk. 
Virüs ve deprem tabi ki 
tehlikelidir fakat aslında 
bizleri öldüren tedbirsizliktir. 
1999 Yalova ve Düzce 
depremlerinde yaklaşık 25.000 
insanımız kaybettik. Son 
üç depremde ise yüzlerce 
ev hasar gördü ve onlarca 
insanımızı kaybettik. Yapılan 
araştırmalara göre Marmara 
Denizi’nin kuzeyinde 30 yıl 
içinde 7 veya daha büyük bir 
deprem olma ihtimali %65 
çıkmış durumda. Dolayısıyla 
Marmara fayı, Marmara 
Bölgesi’ni çok ciddi bir şekilde 
tehdit etmekte. Marmara 
bölgesi gibi ülkemizin tamamı 

için acilen tedbirler alınması 
gerekiyor. Merkezi hükümetin 
ve yerel yönetimlerin ortak 
çalışmalar başlatarak deprem 
riskini en aza indirmesi 
gerekmektedir.  

Depremler İçin Alınacak 
Tedbirler Nelerdir?   

Oturduğumuz semtlerde 
ve haberlerde çok duyup 
görmüşüzdür. Çocuklarımızın 
okuduğu okulların ve 
hastanelerin güçlendirme 
çalışmaları yapılmaktadır. 
İstanbul’un geneline 
baktığınızda 1 milyon 
konutun güvenliği olmadığını 
kaynaklardan öğrenebiliyoruz. 
Okulların ve hastanelerin 
güçlendirilmesi tabi ki çok 
güzel bir çalışma fakat yeterli 
değil. Hastane ve okullarda 
yapılan güçlendirmelerin 
bütün ülke çapında yapılması 
gerekmektedir. Son 20 yılda 
bu hususta alınan mesafe 
gerçekten çok azdır. Hızlıca 

denetim mekanizmalarının 
hayata geçirilmesi şarttır. 
Sorunlu, kaçak ve deprem 
yönetmeliklerine aykırı 
yapılmış evlerin tespit edilmesi 
ve gerekli işlemlerin bir an 
önce başlatılması elzemdir. 
Önümüzde deprem konusunda 
son derece başarılı olmuş 
bir ülke olan Japonya örneği 
vardır. Onlar bunu nasıl 
başardıysa bizde aynı şekilde 
başarabiliriz. Ancak bu 
şekilde can kayıplarının önüne 
geçebiliriz.

Halkın bilinçlendirilmesi, bu 
konuda çocuk yaştan itibaren 
eğitimler verilmesi paneller, 
sempozyumlar düzenlenerek 
depreme dayanıksız 
konutlarda yaşamanın riskleri 
anlatılmalıdır. Bunun bir sosyal 
sorumluluk projesi olarak tüm 
ülkede acilen uygulanması 
gerekmektedir.

Kaynak: https://www.afad.gov.tr/deprem-
oncesi-ani-ve-sonrasi-alabileceginiz-onlemleri 
biliyor-musunuz
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TEKNOLOJİ

Esneyip, Bükülebilen 
Dokunmatik Sensör 

Geliştirildi

Katlanabilir bir tablet ya da telefon bizim için halen hayal gibi  
gözükse de, British Columbia Üniversitesi’nden bilim insanları 

bu icatları gerçeğe  dönüştürmek için esnek, şeffaf bir 
dokunmatik sensör geliştirdi. 
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TEKNOLOJİ

British Columbia 
Üniversitesi bilim 
insanlarının yoğun 

çalışmaları neticesinde 
geliştirilen şeffaf dokunmatik 
bu sensör silikon tabakalar 
arasına yerleştirilen çok iletken 
bir jel içeriyor, böylece farklı 
dokunma tiplerini tanıyabiliyor. 
Örneğin; kaydırma, dokunma 
ve hatta açma, katlama ve 
bükmeyi algılayabiliyor. Bu 
özellikler geleceğin katlanabilir 
ekranları için oldukça kullanışlı 
olabilir. 

Doktora öğrencilerinden  
Mirza Saquib Sarwar, 
IPhone’lardaki 3D Touch 
sensörünün basıncı, 
Samsung’un AirView 
teknolojisinin ise parmağın 
daha dokunmadan 
algılayabildiğini, bunların 

yanında katlanabilir, şeffaf ve 
genişleyebilir birçok sensörlerin 
olduğunu fakat geliştirilecek bu 
sensör ile tüm bu özelliklerin 
tek bir cihazda toplayacağını 
belirtti.

Bu prototip geçenlerde 
Science Advances dergisinde 
yayınlandı. 5cm x 5cm 
boyunda olan sensör kolayca 
büyütülebiliyor, jel ve silikon 
gibi ucuz maddelerden 
yapılıyor. 

Sarwar, “Bu sensörün 
metrekaresi 1 dolara 
geldiğinden oda boyutunda 
yapabilirsiniz, bir duvara, 
zemine veya vücut gibi şeffaf 
ve esneyebilir dokunmatik 
ekran nerde gerekiyorsa 
kullanılabilirsiniz. Üretmesi 
oldukça ucuz olduğundan, 
sağlık monitörü gibi tek 
kullanımlık aletlerde 
kullanılması oldukça 
muhtemel,” şeklinde ürünü 

özetliyor.

Uygulamalı Bilimlerden Müdür 
John Madden, bu sensörün 
robotik derilere entegre 
edilebileceğini ve robot-insan 
etkileşimlerini daha güvenli 
hale getirebileceğini söylüyor. 
“Günümüzde makineler 
insanlardan uzakta duruyor, 
çünkü muhtemel yaralanmalar 
olabiliyor. Eğer robot bizim 
varlığımızı hissederse, 
etkileşim için bize zarar 
vermeyecek kadar yumuşak 
olabilir. Güvenle aletleri onlarla 
değiştirebilir, onlara zarar 
vermeden çevreyi güvenli hale 
getirebiliriz.”

 Yapılan bu buluş sayesinde 
daha esnek ve ucuz sensörler 
üretilerek esnek elektroniklerde 
gelişim sağlanabilir. Tabi 
yumuşak robotikte de kullanım 
imkânı olabilir. 

Kaynak:  http://www.gercekbilim.com

• Erkut BENLİ
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İNSAN KAYNAKLARI
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Günümüzde hizmet 
üretiminde çeşitlilik 
hızla artmaktadır. Bir 

alanda aynı hizmeti sunan 
birden fazla işletmeyle 
karşılaşmaktayız. Herhangi bir 
hizmeti dış kaynaklardan temin 
etmek istediğimizde veya 
iç kaynakları değerlendirip 
kendimiz ihtiyaç duyulan 
bir hizmeti ortaya koymaya 
çalıştığımızda önümüze birçok 
olasılıklar dizisi çıkmaktadır. 
Bu da bizi çoklu seçenekler 
arasında tercih yapmaya 
yönlendirmektedir. Gerek 
bireysel ihtiyaçlarımızı gerekse 
kurumsal ihtiyaçlarımızı 
karşılarken karşımıza çıkan 
seçeneklerden hangisinin 
doğru olduğuna karar vermek 
isteriz. Bunun için önümüzdeki 
tercihlerden hangisini 
seçeceğimiz,  hizmetlerin 
niteliğine göre belirlenir. Bu 
durumda herhangi bir hizmetin 
“niteliği” onun kalitesini ifade 
eder. 

Kalite Nedir? 
Kotler kaliteyi “ürünün 
müşteriler tarafından değinilen 
veya ima edilen istekleri 
karşılayabilme yeteneğine 
sahip niteliklerinin toplamı” 
olarak tanımlamaktadır. 
Deming ise, kaliteyi 

değişkenliğin azaltılması 
olarak görür ve hataların 
sıfırlanmasıyla kalitenin 
sağlanabileceğini belirtir. 
Juran kaliteyi, “müşterinin 
istediği estetik, dayanıklılık, 
güvenilirlik vb. gibi özelliklere 
sahip ve hatalardan 
arındırılmış ürünlerin kullanım 
amacına uygunluk” olarak 
tanımlamaktadır.  Kaliteyi 
“ihtiyaç duyulan niteliklere 
uygunluk” olarak tanımlayan 
Crosby, kalitenin hatasız 
üretim olduğunu ve olması 
gereken özelliklere tam olarak 
uyulmasıyla oluşabileceğini 
ifade etmektedir.

Son olarak Imai kaliteyi şöyle 
tanımlamaktadır: “Kaliteden 
söz edildiğinde ilk akla 
gelen genellikle ürün kalitesi 
olmaktadır. Esasında kaliteyi 
oluşturan üç temel yapı 
taşı bulunmaktadır. Bunlar, 
donanım, uygulama kuralları 
ve insandan oluşmaktadır. 
Kalite insanla başlar. Donanım 
ve uygulama kurallarından, 
ancak insan doğru yerine 
yerleştirildikten sonra söz 
edilebilir.”

Serbest piyasa ekonomisini 
düşündüğümüzde bir işletme 
için akla ilk gelebilecek 
temel olgunun kalite olduğu 
şüphesizdir. İşletmenin kâr 
edebilmesi ve bunu sürdürebilir 
hale getirmesi rekabet gücünü 
yüksek tutmasıyla ve bu alanda 

başarı elde edebilmesiyle 
ilgilidir. Müşterinin ihtiyaç, 
istek ve beklentilerine uygun 
kaliteli ürün ve hizmet sunmak 
rekabet ortamında bir işletme 
için gereksinimlerin en 
başında gelmektedir. Buradan 
rekabet gücünü elde etmenin 
temelinde kalite olduğu 
görülmektedir. Müşterilerin 
beklentilerini karşılayamayan 
işletmelerin, pazar payında 
düşüş yaşamaları bir tesadüf 
değildir. Düşüşün kendi 
tercihleri neticesinde ortaya 
çıktığı görülmektedir. Neticede 
müşteriyi tatmin edip rekabeti 
sürdürebilmenin temel 
şartı kaliteli ürün ve hizmet 
sunmaktır.

Kalite, ürün ve hizmetin 
niteliğini ifade etmenin 
en güvenilir yollarından 
birisidir. Ancak kalite anlayışı 
yaşanılan ülke, gelişmişlik 
düzeyi, kültürel ve toplumsal 
yapı vb. birçok faktöre göre 
değişiklik göstermektedir. 
Bu duruma açıklık getirmek 
için uluslararası mevzuatlar 
geliştirilerek kalite standartları 
sağlanmıştır. Bir işletmenin 
kaliteden bahsedebilmesi 
için işletmeyi oluşturan tüm 
unsurların kalite standartlarına 
göre organize edilmesi gerekir. 
Bu da bir zaman dilimini değil, 
devam eden bir süreci ifade 
eder.  Şimdi biraz kaliteyle 
ilgili farkındalık oluşturacak 
kavramlara bakalım.

• Okan DEMİR

Kalite, ürün ve hizmetin niteliğini ifade etmenin en güvenilir yollarından birisidir. 
Ancak kalite anlayışı yaşanılan ülke, gelişmişlik düzeyi, kültürel ve toplumsal 
yapı vb. birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir.
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Kaliteyle İlgili Bazı 
Kavramlar
Kalite ve kalite yönetim 
sistemlerinden bahsedilirken 
sıklıkla kullanılan bazı genel 
kavramlar şunlardır:

Kalite Politikası; Üst yönetim 
tarafından belirlenen ve kalite 
ile ilgili konuları açıklayan 
genel kalite amaçları ve 
yönüdür. Kalite politikası, 
kuruluş politikasının bir 
unsurunu oluşturur. 

Kalite Yönetimi; Kalite 
politikasını belirleyen ve 
uygulayan tüm yönetim 
fonksiyonlarından biridir. 

Kalite Güvencesi; Bir ürün 
ya da hizmetin daha önceden 
belirlenmiş gereklilikleri 
karşılamada yeterli güveni 
sağlaması için gerekli olan 
bütün planlı ve sistematik 
faaliyetlerdir.

Kalite Kontrol; Kalite 
gerekliliklerini karşılamak 
için kullanılan operasyonel 
teknikler ve faaliyetlerdir.

Kalite Sistemi; Kalite 
yönetiminin uygulanması için 
gerekli olan organizasyonel 
yapı, sorumluluklar, 
prosedürler, süreçler ve 
kaynaklardır.

Kalite Planı: Belirli bir  
ürün, hizmet, sözleşme ya da 
projeyle ilgili olan özel  
kalite uygulamaları, 
kaynaklar ve faaliyetler 
dizisini gösteren bir 
dokümandır. 

Kalite El Kitabı; Kuruluşun 
tüm kalite sistemlerini 
tanımlayan ve kalite politikasını 
belirten yazılı belgedir. Bu 
belge yetki, sorumluluk, ilişki 
ve sistem uygulamalarını 
tanımlayan bilgileri içerir. 

Kalite Maliyeti; Uygun 
kaliteye erişmek amacıyla 
yapılan çalışmaların maliyetiyle 
yetersiz kontroller sonucu 
ortaya çıkan maliyetlerin 
toplamıdır.

Müşteri Odaklılık; Müşteri 
beklenti ve istekleri temelli 
yaklaşım sergilemektir.

Kalite sistemini anlamamıza 
yardımcı olan bu kavramlarla 
yazımıza son verelim. 
Kalitenin, bir işletme 
için yapılacak en büyük 
yatırımlardan biri olduğu 
gerçeği kaliteye önem 
veren firmaların mevcut 
konumlarından kolaylıkla 
anlaşılmaktadır.

Kaynak: Taşçı, D., Çabuk, S.N. (Editörler) 
(2013). Kalite Yönetim Sistemleri. Anadolu 
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 
Eskişehir.


