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Abstract 

Recently, companies make strategic plans and decisions in the face of 
globalization, rapid technological development, emerging markets, the 
change that occurs as a result of the changes in the wishes and needs of 
individuals and constantly increasing competition environment. These 
decisions are thought to contribute to the development and renewal of 
organizations. Therefore, the studies to be conducted in this field have 
gained momentum. It is evident that innovation and quality as a major 
source of organizational structures. Organizational science focuses on 
strategies and innovation efforts in the organization. Therefore, the effect of 
total quality management on business performance has been selected as a 
research topic. 
The aim of this study is to determine the effect of Total Quality Management 
on determining Business Performance. In this context, field research was 
conducted on managers and employees working in SMEs in Gaziantep. The 
data collected as a result of field research were analyzed in SPSS program. As 
a result of the study, it was determined that TQM has positive effects on 
business performance. 
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Özet 

Son zamanlarda işletmeler, küreselleşme, hızlı teknolojik gelişim, yeni oluşan 
pazarlar, bireylerin istek ve ihtiyaçlarının değişmesi sonucunda ortaya çıkan 
değişim ve devamlı olarak artan rekabet ortamı karşısında stratejik planlar 
yaparak, kararlar almaktadır. Bu kararların örgütlerin geliştirilmesi ve 
yenilenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu alanda 
yapılacak çalışmalar ivme kazanmıştır. Örgüt yapılarının içinde majör 
kaynak olarak yenilik ve kalite faktörünün bulunduğu aşikârdır. Örgütsel 
bilim alanları örgütteki stratejiler ve yenilik çabaları üzerine 
yoğunlaşmaktadır.  Bu nedenle, toplam kalite yönetiminin işletme 
performansına etkisi araştırma konusu olarak seçilmiştir.  
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belirlemeye yönelik etkisini tespit etmektir. Bu kapsamda, Gaziantep ilinde 
KOBİ’lerde çalışan yöneticiler ve çalışanlar üzerinde alan araştırması 
yapılmıştır. Alan araştırması sonucunda toplanan veriler, SPSS programında 
analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, TKY’ nin iş performansına olumlu 
etkileri bulunduğu sonucu tespit edilmiştir. 

 

1. Giriş 

Globalleşen dünyada kalite önemli rekabet silahlarından biridir. Rekabet gücünün 
yükseltilmesinin kaliteli üretimden geçtiği ilk defa 1950’lerde Japonya’da 
vurgulanmıştır. 1980’li yıllarda toplam kalite yönetimi (TKY) tüm dünyada 
yaygınlaşmaya başlamıştır. TKY’de çalışanların kararlara katılması, son yıllarda 
yönetim bilimciler tarafından çalışanları en iyi motive edici bir araç olarak 
düşünülmektedir. Çalışanların üretim potansiyelini uyararak iş tatminini artıracak 
bir uygulama olduğu düşünülmektedir. Bu yönetim sisteminde, çalışanların 
kararların alınmasında söz sahibi olmalarını sağlamak temel amaçtır. Bu amaç 
doğrultusunda, kararlar ne kadar eşit ve özgür tartışma temellerinde alınırsa bu 
sistemden beklenen fayda da o kadar artacaktır.  

Çalışanların kendilerini etkileyecek kararlara katılma isteği çok yüksektir. Bunun 
birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, işi bizzat yapan kişilerin kendi 
yapacakları işle ilgili uzmanlık bilgisine sahip oldukları görüşüdür. İkincisi ise, 
verilecek kararlar çalışanların işlerini önemli derecede etkiyeceği için işle ilgili 
getirilecek yeni usul ve yöntemlerin kendilerine bildirilmesini ve çalışanların kendi 
kişisel fikirlerinin de alınmasını istemeleridir.  

2. Toplam Kalite Yönetiminde Üst Yönetimin Etkisi  

TKY’nin bir işletmede başarıyla hayata geçirilmesinde ve uygulanmasında üst 
yönetimin liderliğinin önemi büyüktür. En üst kademe yönetici ve diğer üst düzey 
yöneticilerin firmanın amaçları konusunda uzak görüş (vizyon) sahibi olmaları 
gerekir. Ayrıca üst düzey yöneticiler bu amaca ulaşabilmek için örgütte tutarlı 
strateji ve politikalar üretebilmeli ve bunları izleyebilmelidirler. Üst yönetimin 
TKY çalışmalarına fiilen katılmaları, orta düzey yöneticilere ve çalışanlara örnek 
oluşturacak ve onları motive edecektir. TKY’nin başarıyla yürütülmesi, üst 
yönetimin bu konuya olan inancıyla doğru orantılıdır. Üst yönetim, TKY’ ne kadar 
çok inanır ve bu çalışmalara ne kadar çok katılırsa o kadar çok başarı sansı 
artacaktır (Bolat, 2000: 35). 

TKY’ nde lider, çevredeki değişiklikleri algılayarak bir vizyon oluşturmalı ve 
değişikliklerden işletmenin nasıl yararlanacağını belirlemelidir. Kuruluştaki 
herkesin bu vizyonu paylaşması ve bunu işiyle ilişkilendirmesi gerekir. Örgütte 
bulunan ekipler paylaşılan vizyon ve buna ulaşmak için yapılan planların 
incelenmesi, yenilenmesi için yöneticilerle düzenli olarak toplantı yapmalıdırlar. 
Yöneticiler vizyonu sürekli olarak bildirmekle vizyonun anlaşılmasını sağlayarak, 
ekiplere işletme süreçlerinde sürekli iyileştirme şansı sunmuş  olacaklardır 
(Bozkurt, 1995:20). 

TKY uygulamalarından beklenen faydayı elde edebilmek için üst düzey yönetimin 
yapması gerekenler aşağıda sıralanmıştır (Kovancı, 2003:45): 

 Bir strateji oluşturup bu stratejiyi devam ettirebilmeli, 



Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (4), 303-318.  305 
 

 Kalite vizyonunu oluşturabilmeli ve onu paylaşabilmeli, 

 İnsanlara güvenmeli ve onları eğitmeli, 

 Hayatı boyunca öğrenci olduğunu kabul etmeli, 

 Müşteriye her zaman öncelik verebilmeli, 

 Çalışma gruplarını ya da kalite çemberlerini oluşturmalı ve onları her 
zaman desteklemelidir. 

Etkin bir ISO 9000 uygulamasının en temel belirleyicisi, üst düzey icraatta bulunan 
yöneticilerin davranışlarıdır. ISO 9000 standartlarında üst düzey yöneticilerin 
uygulamalara pozitif etkisi vardır. Özellikle çapraz fonksiyonlu yönetim 
takımlarının ISO 9000 uygulamalarında önemi çok büyüktür. Bunun en önemli 
nedenlerinden biri, bu takımların kalite yönetimi için ortaklaşa hareket eden 
bireyleri ve bölümleri iç içe geçirmesidir. Eğer her bir fonksiyona ait yöneticileri 
içerecek şekilde takımlar oluşturulursa, bu takım sistemdeki uygulamalara ve 
sistemde meydana gelen problemlerin çözümüne yardımcı olabilecek 
sorumlulukları taşıyor demektir. ISO 9000 sertifikasını yeni almış işletmelerin de 
bunu derhal gerçekleştirmeleri gerekir. Böyle bir örgütte önleyici hareketler, 
yönetimsel gözden geçirmeler ve içsel denetim sürekli devam etmelidir. Kalite 
sisteminin uygunluğu bu sertifikayı verenlerce belirli periyotlarla denetlenir 
(Chang and Lo, 2005:58). 

3. Toplam Kalite Yönetiminde Katılım  

TKY stratejisinin geliştirilerek uygulanabilmesi için katılımcılık vazgeçilmez bir 
unsurdur. Katılımcılık, etkili yönetim uygulamaları ile desteklenerek 
güçlendirilmelidir. Böylelikle çalışanların islerine ve kurumlarına karsı 
geliştirmeleri istenen davranışsal dönüşümü de (kültürel) sağlanmış olacaktır. TKY 
sürecinde sürekli iyileştirme; sorunların analizi ve çözümü, ekip oluşturma, hedef 
belirleme, hedeflere göre yönetim ve kalitenin sağlanmasıyla ilgili görevler ile 
bunların tüm işletme fonksiyonlarına yayılımı ancak tüm çalışanların katılımı ile 
sağlanabilir. Katılımcılık, organizasyonel yapıda yukarıdan aşağı doğru katılımcılığı 
zorlayıcı bir baskı ile değil, aşağıdan yukarıya doğru gelecek bir katılma isteğinin 
yaratılması ile oluşturulabilir. Bu isteğin yaratılmasına imkân verecek koşulların 
yaratılması ise öncelikli olarak üst yönetimin bir görevidir (Peskircioğlu., İncir., ve 
Bozkurt., 1995, s:55). 

TKY’ nde artık yöneticiliğin tek başına karar vermeye uygun olmadığını 
yöneticilerin anlamaları gerekir. Ayrıca tek basına karar alsalar bile bu kararların 
tepeden inme emirlerle ve otoriter yöntemlerle uygulamaya konulamayacağının 
farkında olmaları elzemdir. Çalışanların kararlara ve sorun çözmelerine katılmaları 
için, örgüt içinde görev ve sorumluluklarla birlikte yetkilerin de mümkün 
olduğunca dağıtılması gerekir. Böylelikle yöneticilerle çalışanlar arasında daha 
yakın ilişki de kurulmuş olacaktır. Çalışanların makinenin bir parçası olarak değil, 
bütün yön ve sorunlarıyla örgüt içinde ele alınması gerekir (Ertuğrul, 2004 s:122). 
Örgütlerde katılımcılığın güçlendirilme süreci birbirini izleyen ve kısmen de olsa 
birbirine paralellik gösteren dört süreç aşağıdaki gibi sıralanmaktadır 
(Peskircioğlu., İncir., ve Bozkurt., 1995, s:56–58): 
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 Karar alma gücünün örgütün bütününe yayılması, 

 Uygun motivasyon programları, 

 Etkili bir haberleşme süreci, 

 Yaygın ve sürekli eğitim ve geliştirme programlarıdır. 

3.1. Toplam Kalite Yönetiminde Karar Alma Gücünün Örgütün Bütününe 
Yayılması 

TKY, süreçlerdeki katılımı sağlamak için örgüt yapılarının fonksiyonel sınırları 
aşacak şekilde bağlantıların kurulması esasına göre tasarlanmıştır. Bunun için 
seçilen kişiler, değişik bölümlerden, yeteneklerden ve farklı örgüt hiyerarşisi 
içinden seçilir. Amaç örgütteki farklılıkları kaldırarak örgütü homojen bir yapıya 
getirmektir. Bunun diğer bir amacı da örgütsel yapı içindeki farklı hiyerarşik 
bölümlerin esnekliğini sağlamaktır. Böylelikle farklı 

gruplardan gelen kişiler arasında bir ittifak doğacaktır. Bu ittifak ise sürekli 
iyileştirme için ortak hedefleri destekleyecek ve örgütte değişime karsı direnci 
azaltacaktır (Dawson, 1998:127). 

ISO 9000 ve TKY’nin her ikisi de kalite odaklı olmasına rağmen, ISO 9000 karar 
verme sürecine katılımı ve sürekli iyileştirme prensiplerini içermez. Halbuki karar 
verme sürecine katılım ve sürekli iyileştirme prensipleri TKY’nin en temel iki 
konusudur. Karar verme sürecine katılım örgüt içinde yönetici ve destekleyiciler 
açısından incelenmiştir. Karar verme sürecine katılım ve sürekli iyileştirme, 
literatürde motivasyonel çalışmalar içinde yer alan beklenti teorileri ile 
açıklanabilir. Bu beklenti teorilerinden en fazla bilinen Vroom’un ümit teoremidir. 
Vroom'un ümit teorisinde, bir davranışın ortaya çıkmasına neden olan faktörler, 
bireyin kendi özellikleri (psikolojik yapısı) ve örgütsel koşulların (çalışma ortamı, 
örgüt içindeki ödüllendirme, kontrol sistemi,...vb) etkisi birlikte ele alınır ve 
değerlendirilir. İkinci varsayım ise, her insanın farklı ihtiyaç, arzu ve amaçlara 
sahip olması nedeniyle istedikleri ödüllendirme şekillerinin de farklı olmasıdır. 
Üçüncü varsayım ise, insanları arzuladıkları ödüllere ulaştıracak alternatif 
davranışlar arasında seçim yapabilmeleriyle ilgilidir. Vroom’un ümit kuramı 
Lawler ve Porter tarafından güçlendirilmiştir. Örgüt içindeki bireyler almış 
oldukları ödülleri, örgüt içinde daha önce alınan ödüllerle karşılaştırarak 
ödüllendirmenin adaletiyle ilgilenirler. Örgüt içindeki yetki ve sorumluluklar ne 
kadar iyi belirlenirse kişilerin rol çatışması azalmakta ve daha çabuk başarıya 
ulaşmaktadırlar (Eren, 2000:521). 

Beklenti teorileri süreç odaklı teorilerdendir. Süreç odaklı olarak bilinen teoriler 
isin sonucundan ya da hedefinden ziyade, isin motivasyonel faktörlerle süreçlerde 
ne kadar iyi yapılacağını öneren teorilerdir. Burada sonuç odaklı ödüllendirmenin 
azaldığı görülür. Süreçlerde yapılan isler asama asama prosedürlerle yapılan isler 
kadar basit değildir. Süreçlerde isler yapılırken çalışanlar bireysel tecrübelerini de 
ise katmaktadırlar. Bu süreçler 

kişinin nasıl düşündüğü, ne hissettiği ve ne öğrendiğini…vb. de içerir. Burada is 
süreçlerinde zihni süreçler de isin bir parçasıdır. Burada amaç, kişinin isi yaparken 
ne kadar iyi yapacağı hususunda kişinin zihni gücünü de aktif olarak kullanmasıdır 
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(Huang,1994:195). Beklenti teorileriyle ilgili çalışmadan elde edilen bulgular 
göstermiştir ki iyileştirme çabaları ve bireysel performans direkt olarak 
çalışanların karar verme sürecine katılımından etkilenmişlerdir. Buradan 
bireylerin performans iyileşmesinin doğrudan örgütün performans düzeyini 
etkilemediği sonucu çıkarılabilir. Fakat bu bireysel iyileşmeler örgüt sonuçlarına 
etki edecek diğer örgütsel müdahale yöntemlerini etkilemektedir. Burada örgütsel 
müdahale, çalışanların güçlendirilmesi yoluyla yapılmakta bunun sonucunda da 
örgüt içinde kendi kendini yöneten takımlarda olduğu gibi isçilerin otoriteri 
artmakta ve böylelikle yeni yerleştirdikleri işletme süreçlerinde daha çok 
iyileştirme yapma imkânını bulmaktadırlar. ISO 9000 uygulamaları karar verme 
sürecine katılım yöntemi ile birlikte uygulanabilirse, işletmelerin TKY’ ne 
erişebilmeleri mümkün olacaktır (Küçük vd, 2015). 

3.2. Toplam Kalite Yönetimi İle Kalite Güvencesinde Takım Çalışması 

Toplam kalite anlayışı müşteri odaklılığı ve çalışanların aktif katılımını gerektirdiği 
için, işletmelerin bölümleri arasındaki sorunları asmak amacıyla ekip yapısına 
dayanan bir yapının kurulması gerekir. Bununla birlikte kurulan bu ekiplerin etkin 
bir şekilde çalıştırılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışanların ekip 
çalışmasında karar almaya ve iletişime katılması işletmede yer alan herkesin 
görevi olarak görülmektedir. Toplam kalite yönetimi örgütlerde ekip çalışmasını 
temel alan iki yönlü iletişim prensiplerinin yukarıdan aşağıya, kararların ise 
aşağıdan yukarıya doğru çalıştığı yetki dağılımının esas alındığı bir yapının 
kurulmasını ister. Bununla birlikte örgütteki her bölümün özerkliğine dayanan 
kararların faaliyetleri yapan kişiler tarafından alındığı, örgüt kademelerinin 
azaltıldığı ve islerin tanımlandığı, belirli periyotlarla yapılan bu islerin gözden 
geçirildiği bir yapının kurulması gerekir (Küçük vd, 2015). 

Kalite çalışmalarına herkesin katılımını sağlayan bir takım ruhunun oluşturulması 
kaliteyi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanların yüksek bir moralde 
olmasını sağlar. Takım ruhunun katılımcı ve uzlaşmaya dayanan bir yapıda 
uygulanması söz konusu olunca, akla Japon firmaları tarafından başarıyla 
uygulanan kalite çemberleri gelmektedir. Bu uygulamalar 

aslında bir firmada isçisinden yöneticisine kadar çalışanların değişik şekillerde 
uyumlu olarak çalışmalarından veya birlikte karar alma faaliyetlerinden oluşur. 
Kalite güvencesi fonksiyonları çapraz fonksiyonlu (farklı bölümlerden gelenlerin 
oluşturduğu) takımlar tarafından yürütülmelidir. Bunlar esnek proje takımları 
haline getirilip, eğitilmeli ve süreçlerde geleneksel bölüm sınırlarını asabilecek 
şekilde oluşturulup süreçlerdeki karmaşık problemlerle bas edebilmelerine 
müsaade edilmelidir. Çapraz fonksiyonlu takımların TKY’ deki kalite 
iyileştirmelerinde farklı bir yeri vardır. Bu takımlar sayesinde bireysel projeler ve 
örgütte yapılan günlük islerde takım ruhu yaratılmış olur (Lin and Hidalgo, 
1999:72). 

Literatürde gözden geçirmelerde altı çizilen bir gerçek de nisbi standartlarla 
ortalamalar alınırken herhangi bir ayrım yapılmamasıdır. Bunun için bu 
standartlarla kalite güvencesinin sağlanması yeterli değildir. Buna ek olarak bu 
nisbi performans standartları isçileri birbirlerinin önüne geçirmekte, bu da etkin 
bir takım çalışmasına ve ortak hareket etmeye zarar vermektedir. Çünkü bu tür 
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standartlarda belirlenen ürün kalitesini, belirlenen dereceler arasında tutturmak 
hedeflenmiştir. Bu standartlardaki hedefler sağlandığı zaman isçilerin 
arkadaşlarıyla rekabet etmek için herhangi bir korkuları da kalmamaktadır. ISO 
9000 TKY’ ne geçis için mükemmel bir yoldur. Eğer bu sertifikaya sahip şirketler 
süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi şirketin içinde bulunan bütün çalışanları takım 
çalışmasıyla desteleyerek başlatabilirlerse başarıya ulaşabilirler. Aynı zamanda 
kurulan takımlar örgüt içinde kalite aktiviteleriyle daha fazla ilgilenerek bunlarla 
ilgili faaliyetlere katılırlar ise, işletmenin daha iyi performans gösterebilmesine 
katkıları daha fazla olacaktır . Kalite çemberlerinin ISO 9000 ya da BS 5750 
standartları içine konulmasının en önemli sebebi, işletmelerin TKY’ni yakalamak 
için işletme içindeki kültürel değişimi  sağlamalarıdır (Bolat,2000). 

4. Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi 

Rekabete dayanan ekonomik hayatta işletmelerin yaşamlarını devam 
ettirebilmeleri için ürettikleri mal ve hizmetlerin kalitesi sürekli olarak 
artırılmalıdır. Ürünlerinin kaliteli olması işletmelere, çalışanların yaptıkları isten 
gurur duymaları, verimlilik, islerin ilk defada doğru yapılmasıyla kazanılan zaman 
ve maliyet avantajı, firmanın kaliteli bir firma olarak anılması gibi çeşitli faydalar 
sağlamaktadır. Toplam kalite yönetimi, işletmelerin daha etkin bir şekilde ve 
verimli olarak çalışabilmesi, sürekli olarak geliştirilebilmesi için bütünleştirici bir 
yaklaşımdır (Kaynak, 2003: 405). 

Performans, bir işi yapabilme gücü, kapasitesi, dayanıklı olabilme gibi durumları 
ifade etmektedir. İşletme performansı, işletmenin kapasitesi ve verimliliği 
açısından hangi seviyede bulunduğunu, amaçlarını kapsayıp kapsamadığını, 
kendisini hangi ölçüde/ölçülerde geliştirildiğine yönelik verilerin sonucu ve 
durumunu kapsamaktadır (Küçük, 2011: 270-272). 

TKY yönetim üzerinde olumlu performans verileri gösterdiği gibi işletmelerin 
karlılığına da etkisi bulunmaktadır. TKY, çalışanların iş tatmini, motivasyonu, ürün 
ve hizmetlerin kalitesi ile işletmenin performansını üst seviyeye taşımaktadır 
(Samson ve Terziouski, 1999:392). İşletme performansı, finansal ve operasyonel 
performansı içermektedir. Operasyonel performans (finansal olmayan) finansal 
performansın üzerinde etkili olmakta, ve her iki performans birbirini 
tamamlayarak, işletmenin sahip olduğu güncel durum hakkında bilgi sunmaktadır 
(Eren vd., 2013: 4876). 

5. Amaç, Kapsam ve Yöntem 

Çalışmanın amacı; Gaziantep ilindeki KOBİ’lerde toplam kalite yönetiminin işletme 
performansına etkisini incelemektir. Çalışma, KOBİ’lerdeki yönetici ve çalışan 
personel üzerinde 140 kişilik bir örneklemde gerçekleştirilmiştir. Kolayda 
örneklem yöntemiyle 140 kişi ile anket yapılmıştır.  

Çalışmada kullanılan anket soruları, Yusuf vd., (2007), Ustasüleyman (2011), 
Naktiyok ve Küçük (2003), Küçük vd., (2015)’in çalışmalarında kullandıkları anket 
formundan yararlanılarak,  anket soruları iki bölümden oluşmuştur. Birinci 
bölümde demografik değişkenlere ve ikinci bölümde ise toplam kalite yönetiminin 
alt boyutları olan üst yönetimin etkisi, takım çalışması ve kararlara katılım ile 
sürekli iyileştirme ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Ayrıca ikinci bölümde, finansal 
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ve yenilikçi performans ile ilgili sorular bulunmaktadır. Çalışmada 5’li likert tipi 
ölçek kullanılmıştır (1=Kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). 

6. Hipotezler ve Çalışmanın Modeli 

TKY, iş motivasyonunun yüksek seviyede olduğu, takım ve ekip çalışmasına bağlı, 
yönetim mekanizmasında çalışanların da kararlara katılım sağladığı yenilikçi bir 
yönetim yaklaşımıdır (Yatkın, 2003: 23). Küçük vd.(2015) çalışmalarında, toplam 
kalite yönetimini oluşturan alt boyutlar ( çalışan memnuniyeti, sürekli iyileştirme, 
süreç kalitesini belirleme, liderliğin etkisi) ile işletme performansı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu tespit etmiştir. Çalışma kapsamında, 
TKY’nin alt boyutları ile iş performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek için 
hipotezler kurmuştur. Sonuç olarak; tüm hipotezlerin TKY ile iş performansı 
arasındaki ilişkileri desteklediği görülmüştür.  

Ekinci (2011), çalışmasında TKY ile iş performansı arasındaki ilişkiyi incelemek 
üzere Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bir alan araştırması yapmıştır. 
Araştırmanın sonucuna göre, TKY’nin işletmenin performansını olumlu yönde 
etkilediği tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda, H1 hipotezini şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

H1: KOBİ’lerin uygulamış olduğu TKY, işletme performansını istatistiksel olarak 
pozitif yönde etkilemektedir. 

TKY’nde üst yönetimin etkisi ile çalışan memnuniyetinin iş performansına olumlu 
etkileri bulunmaktadır. TKY, kalitenin arttırılmasında üst yöneticilerin aktif rol 
oynadığını belirten bir yaklaşımdır (Ugboro ve Obeng, 2000:245-247). Bu konuya 
ilişkin yapılan benzer çalışmalarda, üst yöneticilerin TKY’nde öncü bir güç olduğu 
ve liderliğin önemli bir unsur olduğu görülmektedir. 

Pınar vd.(2014), liderlik ile çalışma ekiplerinin performansını incelemek amacıyla 
ampirik bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın sonucunda, liderliğin çalışma 
grupları üzerinde önemli ölçüde etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla 
birlikte, TKY’nin işletmelerdeki politikaların oluşturulmasında örgüt iklimi ve 
liderlik açısından önemli etkileri bulunmaktadır (Waldman, 1993:65). 

Bu doğrultuda, H2 hipotezini şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

H1a: KOBİ’lerde üst yönetim işletme performansını istatistiksel olarak pozitif yönde 
etkilemektedir. 

Eynullayev ve Özler (2002), çalışmalarında işletmelerde çalışanların kararlara 
katılmasının yönetimin performansını güçlendireceğini tespit etmiştir. Bu 
doğrultuda, H1b hipotezini şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

H1b: KOBİ’lerde çalışanların takım çalışması ve kararlara katılımı işletme 
performansını istatistiksel olarak pozitif yönde etkilemektedir. 

Jalaludin (1998), araştırmasında sürekli iyileştirmenin işletmeler açısından faydalı 
olduğunu ve çalışanlar açısından iş performansını arttırdığı sonucunu tespit 
etmiştir. Edward (1994) ise çalışmasında, sürekli iyileştirmenin kaliteli bir 
yönetim yaklaşımı olduğunu ifade ederek, iç ve dış müşterinin memnuniyet 
derecesini artıran bir uygulama olduğunu tespit etmiştir. 



310              Çıkmaz, E. (2019). The Effect of Total Quality Management on Business Performance 
in SMEs: Case of Gaziantep 

 

Bu doğrultuda, H1c  hipotezini şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

H1c: KOBİ’lerde sürekli iyileştirme faaliyetleri, işletme performansını istatistiksel 
olarak pozitif yönde etkilemektedir. 

Oluşturulan bu hipotezlerden yola çıkarak, araştırma modeli şekil 1’ deki gibi 
kurgulanmıştır. 

Şekil 1. Çalışmanın Modeli 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, TKY’nin işletme performansına etkili olacağı düşünülen 
değişkenler; üst yönetimin, takım çalışması ve kararlara katılımın ve sürekli 
iyileştirmenin etkisi olmak üzere üç alt boyutta gruplandırılmıştır. 

7. Bulgular 

Çalışma sonucunda elde edilen verilere ilişkin SSPS 17 paket programında 
analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgular, başlıklar dahilinde sunulmuştur. 

7.1. Örneklemin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulguları 

Çalışmadaki örnekleme 140 kişi katılmış olup, örneklemin % 82’si erkek, % 18’i 
bayandır. Örneklemin eğitim durumları incelendiğinde, %60’ının lise, %18’inin 
lisans ve önlisans olduğu, %4’ünün ise lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu 
görülmüştür. Örneklemin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında; %60’ının 
28-40 yaşları arasında olduğu, %32’sinin 40-50 yaş arası olduğu, %8’inin ise 50 
üzeri yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. 
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Örneklem grubunun KOBi’lerde çalıştıkları pozisyonları incelendiğinde; %7’sinin 
yönetici, %93’ünün ise alt kademe yöneticisi ve çalışanlardan oluştuğu 
belirlenmiştir. 

7.2. Güvenilirlik Analizi 

TKY ve işletmenin performansına ilişkin ölçeklerin güvenilirliği Cronbach Alfa 
değeri hesaplanarak, değerlendirilmiştir. TKY alt boyutları ile işletmenin 
performansına ilişkin Cronbach Alfa değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Değişkenlerine İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
Değişkenler* Madde sayısı                                               Alfa değeri 
ÜYE 4                                                      0,76 
TÇKKE 3                                                      0,80 
SİE 4                                                      0,81 
OP 8                                                      0,85 
YP 5                                                      0,80 
* ÜYE: Üst Yönetimin Etkisi 
TÇKKE: Takım Çalışması ve Kararlara Katılımın Etkisi 
SİE: Sürekli İyileştirmenin Etkisi 
OP: Operasyonel Performans 
YP: Yenilikçi Performans 

Tablo 1’e göre,   alfa değerleri ÜYE için 0,76, TÇKKE için 0,80, SİE için 0,81’dir. ÜYE 
ve TÇKKE’yi ölçmeye yönelik sorular alfa değerini düşürdüğünden dolayı 2’şer 
soru çıkarılmıştır. Tabloda görülen alfa değerlerine göre ölçeğin güvenilir olduğu 
görülmektedir (Pallant, 2001). 

7.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

TKY ölçeğindeki her bir faktöre ilişkin yapılan güvenirlilik analizleri sonucunda; 
ÜYE faktörünün Cronbach Alpha güvenilirlik kat sayısı 0,76, TÇKKE faktörü 0,80, 
SİE faktörü 0,81, OP faktörünün 0,85 ve YP faktörü ise 0,80 olarak bulunmuştur. 
Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısını düşüren üye faktöründe 2 madde (1. ve 2. 
madde), TÇKKEfaktöründe ise 2 madde (4. ve 5. madde) ölçek dışı bırakılmıştır. 
TKY ölçeğinin geçerliliğini test etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi 
sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2.  TKY Ölçeğinin Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu  

TKY DEĞİŞKENLERİ 
FAKTÖR 
YÜKLERİ 

ÜYE 
3.İşletmedeki tüm departmanların yöneticileri kalite için sorumluluklarını 
kabul etmektedir. 
4. İşletme yönetimi kalite iyileştirme odaklı bir vizyon oluşturmaktadır. 
5.Üst yönetim işletmenin stratejisi ve amaçları hakkındaki fikir tartışmalarına 
katkı sağlamaktadır. 
6. Üst yönetim kaliteyi geliştirmek için uygun kaynaklar sağlamaktadır. 
 
TÇKKE 
1. Tüm çalışanlar kalitenin kendi sorumlulukları olduğunu bilmektedir. 
2. Bu örgütte herkes ürünlerimizin, servislerimizin ve süreçlerimizin 
iyileştirilmesine katılmaktadır. 
3. Çalışanlar düşüncelerini sunarak, yönetime öneride bulunabilmektedir. 
 
SİE 
1. İşletmenin tümünde çalışanlara mesleki ve teknik eğitimler verilmektedir. 
2. İşletmenin tümünde çalışanlara kaliteyle ilgili eğitimler verilmektedir. 
3. İşletmenin tümünde çalışanlara toplam kalite eğitimleri verilmektedir. 
4. Sorun çözmek veya kaliteyi iyileştirmek için işletmede toplantılar 
yapılmaktadır. 

 
 

0,70 
0,71 
0,71 

 
0,72 

 
 

0,71 
 

0,83 
0,80 

 
 

0,82 
0,89 
0,85 

 
0,76 

Tablo 2’ye göre; bütün faktör yükleri 0,45’den yüksektir. Ayrıca, bütün faktörlerde 
madde sayısı üçten fazladır. TKY ölçeğinin psikolojik sermaye ölçeğinin geçerli ve 
güvenilir bir ölçek olduğu, yapılacak olan benzer araştırmalarda kullanılabileceği 
söylenebilir. 

Çalışmanın üç değişkeni/alt boyutu; ÜYE, TÇKKE ve SİE dir. Analiz sürecinde 
öncelikle uyum iyiliği değerleri değerlendirilmiştir. Yapılan düzeltme işlemleri 
sonucunda, üç faktörlü yapının kabul edilen uyum iyiliği değerlerini karşıladığı, üç 
faktörlü yapının uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir değerleri karşıladığı 
görülmektedir. Uyum iyiliği ölçütleri ve hesaplanan uyum iyiliği değerleri tablo 
3’de gösterilmiştir.  
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Tablo 3. Uyum İyiliği Ölçütleri ve Hesaplanan Uyum İyiliği Değerleri 
Uyum 

İndeksleri* 
Mükemmel 

Uyum İndeksleri 
Kabul Edilebilir 
Uyum İndeksleri 

Hesaplanan 
Değerler 

Yorum 

CMIN/DF 0 ≤ x2/sd ≤ 2 2 ≤ x2/sd ≤ 3 1,78 Mükemmel uyum 

RMSEA ,00 ≤ RMSEA ≤ ,05 ,05 ≤ RMSEA ≤ ,08 ,07 
Kabul edilebilir 

uyum 

GFI ,95 ≤ GFI ≤ 1,00 ,90 ≤ GFI ≤  ,95 ,93 
Kabul edilebilir 

uyum 

AGFI ,90 ≤ AGFI ≤ 1,00 ,85 ≤ AGFI ≤ ,90 ,89 
Kabul edilebilir 

uyum 

CFI ,95 ≤ CFI ≤ 1,00 ,90 ≤ CFI ≤ ,95 ,93 
Kabul edilebilir 

uyum 

TLI ,95 ≤ TLI ≤ 1,00 ,90 ≤ TLI ≤ 1,00 ,91 
Kabul edilebilir 

uyum 
* GFI:   Goodness of fit index 
AGFI: Adjusted goodness of fit index 
CFI: Comperative fit index 
TLI: Tucher- Lewis indeksi 
RMSEA: Root mean square error of approximation 

Tablo 3’ de uyum iyiliği indeksleri sonucunda; GFI değerinin  ,93, AGFI değerinin 
,89, CFI değerinin ,93, TLI değerinin ,91, CMIN/DF değerinin 1,78 ve RMSEA  
değerinin de 0,07 olduğu tespit edilmiştir. Bir modelin kabul edilmesi için RMSEA 
değerinin 0,08 altında olması gerekir. Elde edilen bu değerler kapsamında verinin 
iyi uyum iyiliği değerleri ve standarda yakın değerler verdiği söylenebilir 
(Kline,2005). 

7.4. Regresyon ve Korelasyon Analizi 

KOBİ’lerde TKY’nin işletmenin performansına etkilerini incelemek amacıyla 
yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonuçları tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonucu 
 İlk Aşama İkinci Aşama 

Değişkenler        β                  T       β                           T 
Yaş     -0,05             -1,54 -0,05                        -1,68 

Cinsiyet     0,05              1,68 -0,05                       -1,14 
Eğitim Durumu   -0,08*           -1,76 -0,06                        1,10 
İş Performansı  -0,20*                    -4,80 

R2   0,02*                           0,04*** 
Düzleştirilmiş R2  0,01*                           0,04*** 

F (değişim) 2,05*                        22,70*** 
*p<0,05,  **p<0,01,  ***p<0,001 

TKY’nin iş performansını, R2 değerini 0,01’den,0,04’e yükselttiği görülmektedir. 
Başka bir ifade ile kontrol değişkenleri modeldeki varyansın %1’ini açıklarken, 
psikolojik sermayenin, modele dâhil edilmesiyle açıklanan varyans %4’e çıkmıştır. 
TKY ile iş performansı arasında (β = -0,20, p<,001) negatif ve anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiştir. Buradan hareketle, H1 hipotezi kabul edilmiştir. TKY, iş 
performansını etkilemektedir. Değişkenlere ait korelasyon sonuçları tablo 4’te 
gösterilmiştir. 

  



314              Çıkmaz, E. (2019). The Effect of Total Quality Management on Business Performance 
in SMEs: Case of Gaziantep 

 

Tablo 4. Değişkenlere Ait Korelasyon Sonuçları 
Pearson 

Korelasyonu  
ÜYE TÇKKE SİE OP YP 

ÜYE 1     
TÇKKE 0,55 1    

SİE 0,62 0,45 1   
OP 0,68 0,50 0,37 1  
YP 0,54 0,42 0,32 0,35 1 

 ** P≤0,01: Korelasyon 0,01 düzeyi için anlamlıdır. 

Tablo 4’te TKY alt boyutları ile işletme performansı arasında anlamlı bir ilişkinin 
olup olmadığını anlamak için korelasyon analizi yapılmıştır. Analize göre, TKY alt 
boyutları ile işletme performansını oluşturan unsurlar farklı ilişkiler mevcuttur. 
Burada işletme performansı (operasyonel) ile en yüksek ilişki üst yönetimin etkisi 
arasında (0,68) görülmüştür. En düşük seviyedeki ilişki ise YP( yenilikçi 
performans) ile SİE (takım çalışması ve kararlara katılımın etkisi) arasındadır 
(0,32). Dolayısıyla, değişkenler arasında istatistiksel olarak pozitif yönde ilişkiler 
bulunmaktadır. 

Yapılan analizler neticesinde elde edilen bulgulardan hareketle; H1 hipotezi kabul 
edildiği gibi H1a, H1b ve H1c hipotezleri de kabul edilmiştir. 

8. Sonuç ve Değerlendirme 

Gerçekleştirilen çalışma, bölgenin gelişmiş sanayi bölgesi olmasından kaynaklı 
olarak Gaziantep ilinde gerçekleştirilmiştir. Bu ilde KOBİ’lerin TKY faaliyetlerinin 
iş performansını ne ölçüde etkilediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada TKY’nin alt boyutlarından üst yönetim, takım çalışması ve kararlara 
katılım ve sürekli iyileştirme faaliyetleri iş performansını pozitif yönde 
etkilemektedir. TKY’nin unsurları KOBİ’lerin performanslarını arttırmaktadır. 
Dolayısıyla, TKY’nin iyi benimsenerek, KOBİ’lerde faaliyete geçirilmesi 
gerekmektedir.  

ISO 9000 kalite sistemi dinamik örgütlerde düşünüldüğünde sabit bir sisteme 
sahiptir. ISO 9000 kalite sisteminde yapılacak değişiklik artışları ve olayların 
sürüklediği durum göz önüne alınarak yapılmalıdır. Kalite sistemi 2 ya da 3 yıl 
içinde kullanılırsa bu sistemden beklenen faydalar hükümsüz kılınabilir. ISO 9000’i 
uygulamakla limitli de olsa bir takım faydalara ulaşılabilir. Bu ise içsel denetim ve 
süreçsel yönetimin bir alt kademesini oluşturmak suretiyle olur. Bunun 
sonucunda, ISO 9000 kalite güvence sistemi, TKY’ nin bir alt basamağını 
oluşturmaktadır. TKY ile KOBİ’lerin uluslararası alandaki rekabet gücünü arttırdığı 
görülmüştür. Bunun gelişimin nedeni, TKY’ nin en önemli yönleri olan üst 
yönetimin, takım çalışması ve çalışanların kararlara katılımının ve sürekli 
iyileştirmenin işletme performansını arttırıcı etkilerinin olmasıdır. Böylelikle, 
çalışanların işletmelerde isleriyle ilgili kararları almaları veya kararların 
alınmasıyla ilgili aktivitelere katılmaları sağlanmaktadır. Burada yönetim, isçileri 
güçlendirerek isçilerin isle ilgili tatminini arttırmış olur. Bunun sonucunda 
çalışanlar dış müşterilerin tatminini daha iyi sağlayabilirler. Çalışanların 
güçlendirilmesinde en önemli faktör çalışanların eğitimidir. Ayrıca çalışanların 
kendilerine verilen sorumlulukları taşıyabilecek yetenekte de olmaları gerekir. Dış 
müşterilerin tatmininin artırılması için işletmelerde sürekli iyileştirmenin 
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yapılması gerekir. Sürekli iyileştirme işletmelerde takımlarca gerçekleştirilir. Bu 
nedenle takımların sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirebilecek şekilde 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak; takım üyelerinin işletme içindeki 
bilgiyi yorumlayabilecek ve birlikte çalışma yapabilecek kadar eğitim de almaları 
gerekir. Ayrıca sürekli iyileştirmeyi sağlayabilecek bir araç olarak Malcom Baldrige 
ödülü de ele alınabilir. Malcom Baldrige ödülü, TKY prensiplerini bir bütün olarak 
değerlendiren bir araç olarak görülmektedir. TKY’nin bir alt unsuru olan müşteri 
tatmini açısından bir değerlendirme yapıldığında; TKY’ndeki müşteri tatmininin 
mevcut ve gelecekteki müşteri tatminini sağlamaya yönelik olduğu, kalite güvence 
sistemlerinin ise mevcut müşteri tatminini sağlamaya yönelik olduğu görülür. 
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