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Abstract 
Total quality management is a management understanding whose content is 
widened with innovative approaches, a management understanding which is 
still up to date, focuses on personal development from quality control 
management, thus is customer oriented, which brings forward new 
perspectives such as customer satisfaction and customer pleasure. The faith in 
quality and maintaining this understanding on reaching all processes gain 
importance. In this respect, effective leading and employee satisfaction are 
main players to province corporate excellence and customer satisfaction. 
Popularization of Total Quality understanding and consciousness of 
corporations to know where they are formed of self-assessment works. It is 
expected from corporations who adopt quality to be more successful for 
corporate communication works. The purpose of this work is to determine the 
position of companies registered at Istanbul Chamber of Trade on excellence 
scale. Taking it as basis that Total Quality Management must be used effectively 
to carry out corporate communication works and to reach corporate excellence; 
identification of companies in terms of Excellence Criteria on what stage the 
companies are in terms of Total Quality Management is determined as sub-goal. 
In this respect, European Foundation for Quality Management (EFQM) 
Excellence Model forms the main model of the research. The survey of 
“Measuring Excellence” prepared by European Foundation for Quality 
Management and consisting of 50 questions to assess according to excellence 
model was applied to senior executives of the company. The results of survey 
applied to companies operating in textile industry registered to Istanbul 
Chamber of Commerce produced 65% general success ratio which is not low. A 
balanced distribution attracts attention in the results. While the estimated 
criteria of employees are the criteria where lowest success ratio is gained, the 
politics and strategy ratio has the highest success ratio. At the same time, it was 
revealed that there are areas open for improvement. It is reminded that 
questions in the model are questions which challenge excellence and 
sometimes even excellent corporations may yield low values.  
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Kurumsal Mükemmellikte Toplam Kalite Yönetimi ve Kurumsal 
İletişime Yansımaları 
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Özet 
Toplam kalite yönetimi; yenilikçi yaklaşımlarla içeriği genişletilmiş, güncelliğini 
yitirmeyen bir yönetim anlayışı olarak,  kalite kontol anlayışından;  kişisel gelişime 
odaklanan, bunun devamında da müşteri odaklı olma, müşteri tatmini ve müşteri 
memnuniyeti gibi  yeni bakış açılarını gündeme getiren bir yönetim anlayışıdır. 
Kurumsal mükemmelliğe ulaşmada tüm süreçlerde kaliteye olan inanç ve bu 
anlayışın sürdürülmesi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda kurumsal mükemmellik 
ve müşteri memnuniyetini sağlamada; etkili liderlik ve çalışan memnuniyeti başat rol 
oynamaktadır. Toplam Kalite anlayışının yaygınlaşması ve kurumların kalite 
yolculuğunda nerede olduklarını belirlemeleri, öz değerlendirme çalışmaları ile 
şekillenmektedir. Kaliteyi içselleştirmiş kurumların, kurumsal iletişim çalışmalarında 
da daha başarılı olmaları beklenir. Çalışmanın amacı İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı 
şirketlerin mükemmellik ölçeği üzerindeki konumunun belirlenmesidir. Kurumsal 
iletişim çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi ve kurumsal mükemmelliğe 
ulaşmada, Toplam Kalite Yönetimi’nin etkili bir şekilde uygulanmasının gerekliliği 
temel alınarak; Mükemmellik Kriterleri açısından şirketlerin Toplam kalite Yönetimi 
açısından hangi aşamada olduğunun tespiti alt amaç olarak belirlenmiştir. Bu 
bağlamda; Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı(EFQM) Mükemmellik Modeli, 
araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Şirketlerin kendi konumlarını Mükemmellik 
modeline göre değerlendirmeleri amacıyla Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından 
hazırlanan ve 50 sorudan oluşan “Mükemmelliği Ölçme” anketi şirket üst düzey 
yöneticilerine uygulanmıştır. İstanbul sanayi odasına kayıtlı tekstil sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerde %65’lik genel başarı yüzdesiyle düşük olmayan bir 
başarı puanı elde edilmiştir. Sonuçlarda dengeli bir dağılım dikkat çekmektedir. 
Çalışanların tatmini kriteri, en düşük başarı yüzdesi elde edilen kriterken; politika ve 
strateji kriteri en yüksek başarı yüzdesine sahiptir. Aynı zamanda tüm kriterlerde 
gelişmeye açık alanlar olduğu ortaya çıkmıştır. Soruların mükemmelliği zorlayıcı 
sorular olduğu ve mükemmel kurumlarda bile zaman zaman düşük değerler elde 
edilebildiğinin bilinmesinin gerekliliği paylaşılmaktadır. 

 
 
 
 
 
 

1. Giriş 
Küreselleşmeyle beraber yoğunlaşan rekabet ve sürekli değişim; kurumların 
faaliyetlerini daha da karmaşık hale getirmiştir. Kurumlar, varlıklarını tehdit eden 
rekabet ortamında her türlü çevresel faktöre uyum sağlamak ve fark yaratmak 
zorundadır.  Kurumsal iletişim bir kurumun tüm hedef kitlelerine yönelik iletişim 
tedbirlerini stratejik olarak planlaması ve uygulamasıdır. Aynı zamanda kurumsal 
iletişim,  işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili farkındalık yaratmak ve 
hedef kitleyle olan güven ve bağlılığı geliştirmektir. Kurumların fark yaratacak ve 
rekabette üstünlük sağlayacak en önemli değeri kalite anlayışıdır. Kurumlarda tüm 
iş süreçlerinde kaliteye verilen önem, kurumsal iletişimin kalitesiyle yakından 
ilişkilidir. Kurumlarda  kalitenin tüm süreçlerde etkin kılınması; kaliteli yönetim, 
iyi iletişim kurulan kurum çalışanları, kaliteli ürün/hizmet ve müşteri 
memnuniyeti demektir. Dolayısıyla güncelliğini yitirmeyen bir kavram olan kalite 
geliştirilmeden kurumsal mükemmelliğe ulaşılamaz.  
Dünyada yaşanan değişim ve gelişime ayak uydurmanın en önemli koşullarından 
biri kurumlarda kalite anlayışının korunmasıdır. Kalite anlayışı geçerliliğini 
kaybetmeyen ve sürekli gelişmeye açık bir yaklaşımdır. Kaliteli yaşam için de her 
alanda kaliteli insana ihtiyaç duyulur. Berker, “Kalite, bir toplumun bütününü 
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kucaklamıyorsa, o toplumda siz, kişi olarak mutlu olamazsınız” der. Kalite bir 
yaşam biçimi olarak beden, ruh ve beyinde başlayarak, yaşamın her alanına 
yansıyan bir yolculuktur. Kalitenin toplumumuzun özünü oluşturması için; 
bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin kaliteyi benimsemesi ve 
paylaşması gerekir. Bu durum, kalitenin yaşamımızın bir parçası haline gelmesini 
sağlar. Eğitim kurumları, iş ve yakın çevremizin, sonra da tüm toplumun ve bir 
parçası olduğumuz artık küresel bir köy olan dünyamızın esasını oluşturan kalite 
odaklı insanların sayısı ile kalite düzeyimiz, doğru orantılıdır (Bonstingl, 2001: 62). 
Bu bağlamda bireyler, kaliteyi soyut bir kavram olarak değil, yaşamlarının her 
alanında etkili olan bir davranış biçimi haline dönüştürdüklerinde; iş yaşamında 
kalite olgusunu, örgütsel anlamda da TKY’ni özümseyip daha rahat 
uygulayabileceklerdir.  

2. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı 
Günümüzde kalite; gelişmiş bireylerin, şirketlerin, eğitim kurumlarının ve diğer 
kuruluşların  parolası haline gelmiştir. Toplam Kaliteyi ve önemini anlayabilmek 
için, TKY’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Japonya’daki gelişimine 
bakılmalıdır. II.Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında Japon ürünleri Amerika 
Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde ciddiye alınmıyor hatta  aşağılanıyordu. 
Daha sonraları  “Made in Japan” yazısı o ürünün en yüksek kalitede olduğunun bir 
kanıtı sayılmaya başlandı. Japonya’daki bu büyük değişimin sırrı, batı endüstrisinin 
kaliteye nasıl ulaştığını öğrenmeleridir. Dolayısıyla kaliteli ürün ve hizmet üretimi 
kurumların değerini artırmaktadır (Elcil, 2012: 160). 

Toplam kalite yönetimi; bir örgütün fonksiyonları ve sonuçlar yerine, süreçler 
üzerinde odaklanan; tüm çalışanların niteliklerinin arttırılmasına ve yönetim 
kararlarının sağlıklı bilgi ve veri toplanması analizine dayanan; tüm maddi ve 
manevi örgüt kaynaklarını bir bütünlük içinde ele alan bir yaklaşımdır (Ersun, 
1997). Bir başka deyişle TKY uygulamaları; iletişim, bireylerarası ilişki, takım 
çalışmaları, kararlara katılım ve müşteri ilişkilerinde; dürüstlüğü, sorumluluğu, 
kurumsal bütünlülüğü ve yasalara uyumu temel ölçüt olarak kabul etmektedir 
(Goetsch ve Davis, 1994). Toplam kalite yönetimi; W.Edwards Deming’in Japon 
işletmelerine verdiği seminerlerle başlayan; Juran, Feigenbaum İshikawave Crosby 
tarafından geliştirilen, yenilikçi yaklaşımlarla içeriği genişletilen  bir yönetim 
anlayışıdır. Diğer bir deyişle insanı makine gibi gören kalite kontrol anlayışından;  
bireye, kişisel gelişime odaklanan, bunun devamında da müşteri odaklı olma, 
müşteri tatmini ve müşteri memnuniyeti gibi  yeni bakış açılarını gündeme getiren 
bir yönetim biçimidir. Müşteri memnuniyetini sağlayabilmenin önkoşulu ise 
öncelikle çalışanların memnuniyetini sağlamaktan geçmektedir.  Ishikawa; 
çalışanların iş ve özel yaşamlarındaki başarısının sırrının sadece kazanılan paranın 
miktarında değil, işini en iyi şekilde yapmanın verdiği tatminde, diğer insanlarla iş 
birliği yapıp başkaları tarafından tanınmış olmaktan doğan mutlulukta ve kişisel 
büyümenin neşesinde bulunduğunu ileri sürmektedir. 

Ishikawa, ABD’de yapılan bir araştırmasının sonuçlarını açıklarken “kişisel 
gelişim”in şunları içerdiğini ifade etmiştir:  

 Gelişen bir insan olmaktan ve tüm becerilerini sonuna kadar 
kullanabilmekten doğan doyumu yaşamak,  
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 Öz güveni olmak ve kendine yetebilmek,  

 Aklını kullanmak, gönüllü çalışmak ve bu yolla topluma katkıda bulunmak. 
TKY,  Ishikawa’nın da işaret ettiği gibi bireyden başlamaktadır. Bir başka deyişle 
toplam kalite yönetiminin temelinde  örgütün müşterilerin istek ve beklentilerine  
göre yöneltilmesi yani insan odaklı yönetim yaklaşımı yer almaktadır (Kaufman ve 
Zahn, 1993). Bunun yanı sıra örgütte yapılan tüm işlemlerde kaliteli ürünler 
sunabilmek için üst yöneticilerin modellik yapması; örgüt mensuplarının en iyi 
hizmeti sunabilmeleri için gerekli eğitim, gelişme ve yenileşme imkanına sahip 
olması ve sürekli gelişim ve ilerleme için herkes için sistematik yenileşme 
süreçlerine dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla müşteri odaklılık ve sürekli gelişme, 
toplam  kalite felsefesinin özünü oluşturmaktadır. 

3. Kurumsal İletişimde Toplam Kalite Yönetimi ve Kurumsal Mükemmellik 
Üst disiplin olarak iletişim, karmaşık bir kavramdır. Kurumsal yapı içinde de yapısı gereği 
daha karmaşık bir hal almaktadır. İnsan tarafından oluşturulan kurumlar, kurumların 
işleyişini yöneten kurallar, değerler, toplumsal ihtiyaç ve beklentiler, kişilerarası 
ilişkilerin niteliği ve benzeri etmenler,  bireysel ve  toplumsal düzeydeki  algılama 
ve değerlendirme biçimlerini etkileyerek  gerçeklik oluşumunu yapılandırırken; 
kurumlar da, tüm fonksiyonlarıyla,  gerçeklik oluşumuna katkı sunmaktadır. 
İletişim kavramı bir üst disiplin olarak gerek kişisel gerek kurumsal ve gerek toplumsal 
açıdan yol gösteren bir pusuladır. Toplum, kurumlar ve iletişim birbirleriyle bağlantılı 
kavramlar olarak (Mumby ve Stohl, 1996; Ellis ve Maoz, 2003) birbirleriyle etkileşerek 
toplumsal gerçekliğe katkı sunarlar. 

Toplumsal hayatı örgütleyen kurumların varlığını sürdürmesi için tüm 
departmanlar arasındaki bilgi ve fikir akışı, iletişim süreçleriyle gerçekleşir 
(Kaplan ve Kaplan, 2016: 413; Solmaz, 2007: 28). Kurumsal iletişim, kurum amaç 
ve hedeflerine ulaşmak için geliştirilen stratejik planlama doğrultusunda 
kurumdaki tüm unsurlar ve iletişim araçlarıyla uygulanmaktadır. Kurumsal 
iletişim; kurumların işlerliğini sağlayan, hedeflere ulaştıran, kurumların tüm 
unsurları arasında bilgi ve düşünce akışını sağlayan, birimler arasında iletişim 
kurulmasını sağlayan kurumsal ve toplumsal bir süreçtir (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 
2008: 149). Kurumsal iletişim; çalışanların motivasyonu, kuruma bağlılıkları ve kurum 
gelişimi açısından diğer kurum strateji ve politikalarının yanında öncelikli bir yere 
sahiptir. Çünkü bireyler iletişim sayesinde bir kuruma bağlanır ve kurumsal yapı iletişim 
aracılığıyla oluşur. Kurumsal örüntü iletişimle var edilen bir gerçekliktir.  

Kurumsal iletişim anlayışı kurumların vizyon ve misyonlarıyla ilişkilidir (Reilly ve 
Diangelo, 1990: 129-140) Bir başka deyişle kurumsal iletişim; paylaşılan değerlerin, 
kurum kültürünü oluşturan anlamlar, değerler, sembollerle, ideolojilerin, insana ve 
çevreye dair bilginin bir özetidir (Kaplan ve Kaplan, 2015: 113). Bu bağlamda kurumsal 
yapılanmada öncelikle kurum içinde çalışanlar arasındaki dayanışma, uyum ve sinerji; 
etkin iletişimi ve kurumsal iletişimin sağlıklı işleyişini sağlayarak mal ve hizmet üretimine 
katkı sunarak örgütsel etkinliği artıracaktır (Elcil, 2015: 407). Kurumsal ve sosyal 
yaşamda insanlar amaçlarına ulaşmak için sürekli iletişim halindedir (Tuna, 2008: 
68). Kurumsal iletişimdeki farklılık;  iletişim sürecindeki eşgüdüm işlevidir. Belirli 
stratejik amaç ve hedefler yönünde eşgüdümlü gerçekleştirilen iletişimde kalite 
unsuru önem kazanmaktadır. 
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Günümüz dünyasında kurumlar toplumsal gerçeklik oluşumuna katkı 
sunmaktadır. Dünyada yaşanan hızlı değişime ayak uydurmanın en önemli 
koşullarından biri kalite anlayışının kurumlarda hakim kılınmasıdır. Diğer bir 
deyişle; kurumlarda fark yaratacak ve rekabette üstünlük sağlayacak en önemli 
değer, kalite anlayışıdır. Bu nedenle kalite anlayışı tüm kurumların öncelikleri 
arasındadır. Tüm ülkelerin birbirine kapılarını araladığı günümüzde, kurumlarda 
belli standartları sağlayabilmek için, sistem içerisinde işleyen bir yapı oluşturmak 
gerekmektedir. Bu işlerliği sağlayabilmek için de toplam kalite anlayışının işlevsel 
olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Deming, kaliteli mal ve hizmet üretiminde 
insan faktörünün anahtar bir rol oynadığını ifade etmektedir (Schargel, 1993: 68). 
Burada, “kaliteye olan inanç” önem kazanmaktadır. Toplam kalite yönetiminin 
başarılı bir şekilde uygulanıp, sürekli olarak geliştirilmesinde, kurumdaki lider ve 
çalışanlara önemli roller düşmektedir. Peter Senge, “dünya daha karmaşık ve 
dinamik bir hâl aldıkça iş, daha da öğretici hâle gelmelidir,” der (Bonstingl, 2001; 
Chaffee ve Lawrance, 1992). Dolayısıyla kurumlardaki tüm iş süreçlerinde kalite 
anlayışı sürekli güncel tutulmalı ve geliştirilmelidir. 

Kurumlarda müşteri memnuniyeti, kaliteyle yakından ilişkilidir. Kalite anlayışı tüm 
iş süreçlerine yansıtılmadan müşteri memnuniyetine ulaşılamaz.  Ayrıca iyi 
yönetilen ve iyi iletişim kurulan kurum çalışanları, kaliteli ürün/hizmet ve müşteri 
memnuniyeti anlamına gelir. Kurumsal iletişimin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesinde öncelikli olarak kurum vizyon ve misyonunda ilgili değerlerin yer 
alması, sonrasında kurumun tüm iş süreçlerine bu anlayışın yansıtılmasıyla 
ilişkilidir. Kurumsal iletişim anlayışını uygulayacak olanlar, kalite ve mükemmellik 
anlayışı doğrultusunda liderlik eden üst düzey yöneticiler ve kurum çalışanlarıdır. 
Dolayısıyla liderlerin kaliteyle ilgili farkındalıklarının yüksek olması beklenir. Bu 
bağlamda kurumlarda tüm iş süreçleriyle ilgili benimsenen kalite anlayışı; 
kurumsal iletişim süreçlerine katkı sağlayacak ve kurumları kurumsal 
mükemmelliğe yaklaştıracaktır. 

Kurumlarda Toplam Kaliteyi uygulamaya koyarken, kurumların kalite amaçlarını, 
politikalarını ve planlarını belirleyerek; bu amaç ve politikalara yönelik eylem  
planları oluşturmaları önem taşımaktadır. Mükemmellik modeli ve kriterleri bu 
sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik bir özdenetim modeli sunmaktadır. 

3.1. Kurumlarda Kalitenin Ölçülmesinde Mükemmellik Modeli  

Toplam Kalite anlayışının yaygınlaşması ve kurumların kalite yolculuğunda nerede 
olduklarını belirlemeleri, öz değerlendirme çalışmaları ile şekillenmektedir. Pek 
çok ülkede verilmekte olan kalite ödülleri de, Toplam Kalite anlayışının 
yaygınlaşmasında rol oynamaktadır. Kalite ödülü kazanan kuruluşta, ödülü 
kazanmanın getireceği prestij ve saygınlığın yanı sıra, var olan kalite bilinci 
canlanmakta; başarı, kurumun çalışanları için haklı bir gurur ve motivasyon 
kaynağı olmaktadır. Yapılan araştırmalar, vizyonu olan kurumların vizyonu 
olmayan kurumlara göre daha başarılı olduğunun göstermektedir (Thoms, 
Greenberger, 1998). Kalite kültürü ve öz değerlendirme çalışmaları, kurumların 
geleceğe odaklanarak bir vizyona sahip olmalarını sağlamaktadır.  

Toplam Kalite Yönetimi’nin temel kavramları; müşteri odaklılık, mal ve hizmet 
sağlayan kuruluşlarla iş birliği, çalışanların geliştirilmesi ve katılımı, süreçlerle ve 
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verilerle yönetim, sürekli kademeli ve sıçramalı iyileştirme, liderlik ve sonuç 
odaklılıktır. Bu temel kavramları somut ve ölçülebilir bir yapıda bir araya 
getirebilmek amacıyla Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) bir “İş Mükemmelliği 
Modeli” geliştirmiştir. Bu model ülkemizde TÜSİAD ve Kalite Derneği tarafından 
1992 yılından bu yana düzenlenen Ulusal Kalite Ödülü’ne temel oluşturmakta ve 
daha da önemlisi birçok kuruluş söz konusu modeli verimliliklerini ve rekabet 
güçlerini değerlendirmek amacı ile yaygın bir biçimde kullanmaktadır. Öz 
değerlendirme olarak adlandırılan bu çalışma, bir kuruluşun faaliyetlerini ve elde 
ettiği sonuçları sistematik ve düzenli olarak gözden geçirmesidir. İş Mükemmelliği 
Modeli kullanılarak gerçekleştirilen öz değerlendirme ile kuruluşlar; kuvvetli 
yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını belirler, iyileştirme faaliyetlerini başlatır, 
gelişmelerini sürekli izleyip planlarını gözden geçirerek T.K.Y. programlarının 
ilerlemesine katkıda bulunurlar. 
Çağdaş yönetim biliminde kalite, sadece ürün üzerine yoğunlaşmayan, tüm üretim 
sürecini güvenilir, verimli ve etkili çalıştırmayı amaçlayan çalışmalar bütünüdür 
(Pamela ve Goodman, 1998). Bu bağlamda  mükemmellik modelinin özünde, 
çalışanların yeteneklerinin çeşitli süreçler aracılığı ile iş sonuçlarına 
dönüştürüldüğü görüşü vardır. Bir başka deyişle; çalışanlar ve süreçler, iş 
yaşamında sonuçları üreten girdilerdir. Bu ilişki aşağıdaki şemada şöyle ifade 
edilir: 

Şekil 1. Tüsiad-Kalder İş Mükemmelliği Modeli (M.E.B. Yönetimi Değerlendirme ve  
Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bülteni,Sayı:33,2000,www.meb.gov.tr.). 
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Model özet olarak şöyle açıklanabilir. Müşteri Tatmini’nde, Çalışanların 
Tatmini’nde ve Toplum Üzerindeki Etki de başarı; Politika ve Stratejilerin, 
Çalışanların, Kaynakların ve Süreçlerin uygun bir liderlik anlayışı ile 
yönlendirilmesi ile sağlanabilir ve böylece İş Sonuçları’nda mükemmelliğe 
ulaşılabilir. Ayrıca kurum (Dale, 1999: 169), gerçekte var olan performansıyla 
müşterinin beklediği performans arasındaki farkı öğrenme imkanı da bulur. Sürece 
odaklanarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak, mükemmel sonuçlar 
alınmasına  olanak sağlamaktadır. Modelde yer alan dokuz ana kriterin her biri 
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Toplam Kalite Yönetimi faaliyetlerindeki başarı derecesini ölçmek amacı ile 
kuruluşların uygulayacağı öz değerlendirme çalışmasında bir temel kriter olarak 
kullanılabilir. Öz değerlendirme yaklaşımı, belirli zaman aralıklarında uygulanarak 
sürekli iyileştirme için ortam yaratması bakımından önemlidir. 

4. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Çalışmanın amacı, kurumsal iletişim çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi 
ve kurumsal mükemmelliğe ulaşmada, Toplam Kalite Yönetimi’nin etkili bir şekilde 
uygulanmasının gerekliliği temel alınarak; Toplam kalite Yönetimi açısından 
şirketlerin hangi konumda olduğunun tespitidir. Araştırma, kurumların 
mükemmellik modelinde hangi konumda olduğunun tespit edilmesi ve bu 
bağlamda kurumsal iletişimdeki başarılarıyla beraber kurumsal mükemmelliğe 
ulaşmada bir gösterge sunması açısından önem taşımaktadır. 

4.1. Araştırmanın Yöntem ve Aracı 
Kalitenin ölçümü için geliştirilen, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) 
Mükemmellik Modeli, araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Şirketlerin kendi 
konumlarını Mükemmellik modeline göre değerlendirmeleri amacıyla Avrupa 
Kalite Yönetim Vakfı tarafından hazırlanan ve 50 sorudan oluşan “Mükemmelliği 
Ölçme” anketi İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı şirketlerdeki üst düzey yöneticilere 
uygulanmıştır. Modeldeki soruların mükemmelliği zorlayıcı sorular olduğu ve 
mükemmel kurumlarda bile zaman zaman düşük değerler elde edilebildiğinin 
bilinmesinin gerekliliği paylaşılmaktadır. 
Bu doğrultuda; 

 Kurumlarda liderlik davranışları, 

 Kurumlarda amaçların ve değerlerin politika ve stratejilerle nasıl 
bütünleştirildiği, 

 Kurumlarda tüm çalışanların amaçlara ulaşma ve iyileşmeyi 
gerçekleştirmede nasıl teşvik edildiği ve bu sürece katılım düzeyi, 

 Kurumlarda işbirlikçileriyle ilişkilerin nasıl yürütüldüğü ve kurumun  
kaynaklarını nasıl kullandığı, 

 Kurumlarda politika ve stratejilerin uygulanmasında nasıl bir süreç 
yönetimi izlendiği, 

 Kurumlarda müşteri tatminine ilişkin sonuçlar, 

 Kurumlarda tüm çalışanların tatmin düzeylerine ilişkin sonuçlar, 

 Kurumlarda eğitim kurumunun toplumu etkileyen faaliyetlerine dair 
sonuçlar, 

 Kurumlarda temel performans sonuçları, 

 incelenmektedir. 

Mükemmellik modelinin her bir kriteri, araştırmanın değişkenini oluşturmaktadır. 
Buna göre araştırmanın dokuz temel değişkeni vardır. Bunlar; liderlik, politika ve 
strateji, çalışanlar, işbirlikleri ve kaynaklar, süreçler, müşterilerle ilgili sonuçlar, 
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çalışanlarla İlgili sonuçlar, toplumla ilgili sonuçlar ve temel performans 
sonuçlarıdır. 

Araştırmanın örneklemini ve kapsamını İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı 50 
şirketteki üst düzey yöneticiler oluşturmaktadır. Şirket seçiminde tesadüfi 
örneklem yöntemi kullanılmış, 1., 5., 10., 15….sıradaki şirketler seçilmiştir. 
Araştırmadaki anket soruları mail yoluyla iletilmiştir. Tekstil sektörü hızla gelişen 
ve çalışan sayısı oldukça fazla bir sektör olması sebebiyle seçilmiştir. 50 şirketten 
40 tanesine ulaşılmış ve 40 soru formu değerlendirilmeye alınmıştır. 
Kurumların kendi konumlarını Mükemmellik modeline göre değerlendirmeleri 
amacıyla Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından “Mükemmelliği Ölçme” soru 
listesi hazırlanmıştır. Amaç, kurumların mükemmellik ölçeği üzerinde kendi 
konumunu belirlemesine yardımcı olmak ve bu doğrultuda yapılacak çalışmalara 
ışık tutmaktır. Soru listesi, kurumlarının kendi dinamiklerini mükemmellik ölçeği 
üzerinde çeşitli yönlerden değerlendirmek amacıyla hazırlanarak denenmiş ve 
sınanmıştır. Sorular,  mükemmellik boyutunu en geniş anlamda ele almaktadır ve 
zorlayıcı bir modele dayanmaktadır. Bu nedenle mükemmellik boyutunda ileri 
aşamalarda olan kurumlarda bile düşük değerler ortaya çıkabilmektedir. Listede 
50 adet eşit ağırlıklı ve dengelenmiş soru bulunmaktadır. Bu 50 soruyla 
kurumların potansiyelini, güçlü ve zayıf yönlerini tam olarak belirlemek mümkün 
değildir. Bununla beraber yararlı bir başlangıç olacağı ve daha sonra yapılacak 
çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir. Soru listesindeki 50 sorunun her 
biri, kurum puanlamasında eşit ve dengeli bir etkiye sahiptir. Mükemmellik 
kriterlerinin sahip olduğu yüzdelik ağırlık oranlarına göre, soru sayıları 
dengelenmiştir. Bu dağılım EFQM Mükemmellik Modelindeki puanlama dengesini 
göstermektedir. Sorular; alınacak yanıtlar çerçevesinde, kurumlara ve yöneticilere 
en çok hangi alanda iyileştirme ihtiyacı olduğu konusunda yol gösterici nitelik 
taşımaktadır. Bu bağlamda modelin sınanması; 

 Kurumun şimdiki konumunu belirlemesine olanak sağlayıp, gelecekteki 
çalışmalarına ışık tutmak, 

 Kurumun, kendi gelişimini bir sistem dahilinde düzenli olarak izlemesini 
sağlamak,  

 Kuruma, kendini diğer kurumlarıyla karşılaştırabilme imkânı sağlamak, 

 Yöneticilerin, kurumun olumlu ya da olumsuz yönleri hakkında aynı 
görüşleri paylaşıp paylaşmadıklarını belirlemek, 

 Yöneticilerin iyileştirme öncelikleri üzerinde fikir birliğine varmalarını 
sağlamak, 

 Kurumun gereğinden fazla iyileştirme faaliyetleriyle boğulmamasını 
sağlamak, 

gibi yararlar sağlayacaktır. 

Anket cevapları modelde işaret edilen yönteme göre analiz edilmiştir. Buna göre 
toplam 50 soru vardır ve 50 sorudan her birinin toplam puan üzerindeki katkısı 
eşittir. Böylece soru listesindeki her bir soru kurumun puanlamasında eşit ve 
dengeli bir etkiye sahiptir. Soru listesi D’den A’ya doğru 4 puan seçeneği ile 
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değerlendirilmiştir. Her soru için 4 puanlama şıkkı verilmiştir. Böylece 
değerlendirme hızlı yapılabilecektir. Daha önce de belirtildiği gibi bu soru 
listesinin temel özelliklerinden birisi, sorulardan her birinin kurumun toplam 
puanı üzerinde eşit katkısı olmasıdır. Böylece sütunlardaki yanıtların dağılımına 
göre kurumun o anki kuvvetli ve iyileştirmeye açık yönleri hızlı bir şekilde tespit 
edilecektir. Her soru eşit değer taşıdığından en düşük puanın görüldüğü kısımlar 
iyileştirme çalışmalarının bir an önce başlatılması gereken potansiyel kısımlardır. 
D sütunundaki bir yanıt % 0, C sütunundaki bir yanıt % 33, B sütunundaki bir yanıt 
% 67 ve A sütunundaki bir yanıt % 100’ü ifade eder. Her sorunun toplam 
değerlendirme üzerindeki katkısı eşit olduğuna göre her bir bölümün ya da tüm 
soruların puanı; yanıt olarak verilen puanlarla yüzdelerinin çarpımının toplanarak 
sonucu ya da puanı bulmak için soru sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 

4.2. Araştırmanın Hipotezleri  
H1. Kurumlar; liderlik davranışları, amaçların ve değerlerin politika ve 
stratejilerle nasıl bütünleştirildiği, tüm çalışanların amaçlara ulaşma ve 
iyileşmeyi gerçekleştirmede nasıl teşvik edildiği ve bu sürece katılım düzeyi, 
işbirlikçileriyle ilişkilerin nasıl yürütüldüğü ve kurumun  kaynaklarını nasıl 
kullandığı, politika ve stratejilerin uygulanmasında nasıl bir süreç yönetimi 
izlendiği, müşteri tatmini, çalışanların tatmin düzeyleri, toplumu etkileyen 
faaliyetler ve temel performans sonuçlarıyla ilgili başarılı bir konumdadır. 

H2. Kurumların mükemmellik modelindeki başarılı konumu kurumsal iletişime ve 
dolayısıyla da kurumsal mükemmelliğe olumlu yönde katkı sağlayacaktır. 

4.3. Araştırmanın Bulguları  
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‘Mükemmelliği ölçme’ anketinin beş sorudan oluşan liderlik kriterinde kurum 
yöneticilerinin  verdiği cevaplar incelendiğinde %64’lük bir başarı puanı elde 
edilmiştir. Bu kriter, tüm üst düzey liderlerin faaliyet ve tutumlarını 
incelemektedir. Bu kriterle, üst düzey yöneticilerin; açık ve net bir amaç, kalite 
değerleri ve kuruluş hedefleri yaratmadaki ve bunların uygulamaya geçirilmesi 
için ihtiyaç duyulan alt yapıyı ve yönetim sistemini organize etmedeki rolleri 
ölçülmüştür.  

Politika ve strateji kriteri; kurumun vizyonunu belirleyen yol haritası olarak 
kurumun, amaçları ve değerlerini genel stratejisi ve planlama faaliyeti ile nasıl 
bütünleştirdiğini ölçmektedir. Politika ve strateji kriterinin dört sorusuna verilen 
cevaplar incelendiğinde %72’lik bir başarı puanı elde edilmiştir.  
Çalışanlar kriteri; kurum çalışanlarının nasıl yönetildiğiyle ilgilidir. Burada genel 
olarak kurumun insan kaynakları politika ve uygulamaları, kurum çalışanlarının 
potansiyellerinin tamamını nasıl ortaya çıkarttığı ölçülmektedir. Bu kriterdeki 
sorular 7. kriter olan çalışan tatminini doğrudan etkilemektedir. Bu kriterde beş 
soruya verilen cevaplar incelendiğinde %61’lik bir başarı puanı elde edilmiştir. 
İşbirlikleri ve kaynaklar kriterinde; kurumun kimlerle, nasıl işbirliği yaptığı ve 
sahip olduğu kaynakları nasıl kullandığı değerlendirilmektedir. İşbirlikleri ve 
kaynaklar kriterinin beş sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde %68’lik bir 
başarı puanı elde edilmiştir.  

Süreçler kriterinde; süreç yönetimi anlayışı sorgulanmaktadır. Süreç, daha önce 
de bahsedildiği gibi bir takım girdileri alıp, kullanıcısına katma değer yaratacak 
şekilde çıktı elde edilen işlemler bütünüdür. Süreçler kriterinin yedi sorusuna 
verilen cevaplar incelendiğinde %66’lık bir başarı puanı elde edilmiştir.  
Müşteri tatmini kriterinde; kurumdan hizmet alanların bu hizmetten ne derece 
memnun oldukları incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Müşteri tatmini 
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kriterinin dokuz sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde %60’lık bir başarı puanı 
elde edilmiştir.  

Çalışanların tatmini kriterinde; kurum çalışanlarının  tatmin düzeyleri 
ölçülmektedir. Çalışanların tatmini kriterinin beş sorusuna verilen cevaplar 
incelendiğinde %54’lük bir başarı puanı elde edilmiştir.  
Toplum Üzerindeki Etki kriterinde; toplum memnuniyeti, kurumun, toplum 
beklenti ve gereksinimlerini ne derece karşıladığı ölçülmektedir. Toplum 
üzerindeki etki kriterinin üç sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde %65’lik bir 
başarı puanı elde edilmiştir.  

 Temel performans sonuçları kriterinde, kurumun, mükemmellik sürecindeki 
öz değerlendirme çalışmaları sırasında, finansal ve finansal olmayan konulardaki 
beklentileri ne derece tatmin ettiği ölçülmektedir. Ayrıca kurumun etkili bir 
şekilde çalışabilmesine katkı sağlayan, iş ve destek süreçlerinin performansı 
değerlendirilir. Bu kriterden elde edilen sonuçlar diğer kurumlarla 
karşılaştırılması bakımından önemlidir. Temel performans sonuçları kriterinin 
yedi sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde %68’lik bir başarı puanı elde 
edilmiştir. Bu kriterin gelişme gösterebilmesi için finansal ve finansal olmayan 
sonuçların nasıl bir eğilim gösterdiği sürekli izlenmelidir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 
Bilgi çağı olarak tanımlanan çağımızın belirleyicisi olan bilim ve teknoloji, tüm 
kurumların kendilerini sürekli yenilemelerini ve güncelleştirmelerini zorunlu 
kılmaktadır. Kaliteli ürün ve hizmet üretmek ve sürekli gelişme ihtiyacı, kurumlar 
üzerinde iyileşmeye yönelik olumlu bir baskı yaratmaktadır. Çağımızın güncelliğini 
yitirmeyen  yönetim yaklaşımlarından olan Toplam Kalite Yönetimi’nin kurumsal 
önemi, uygulamada ne derece başarılı olduğu ve farklı bakış açılarının önemi tam 
da bu yüzden önem kazanmaktadır. Çünkü T.K.Y. yaklaşımı sınırlar ötesi bir felsefe 
olarak sürekli değişimi öngördüğü gibi, kendisi de devamlı bir gelişim içindedir. 
Kurumların varlığı sürdürmesi için tüm departmanlar arasında bilgi ve fikir akışı, 
iletişim süreçleriyle gerçekleşir. Kurumsal iletişim, kurum amaç ve hedeflerine 
ulaşmak için geliştirilen stratejik planlama doğrultusunda kurumdaki tüm unsurlar 
ve iletişim araçlarıyla uygulanmalıdır. Belirli stratejik amaç ve hedefler yönünde 
eşgüdümlü gerçekleştirilen iletişimde kalite  anlayışı birbirini tamamlayan  
bileşenler olarak önem kazanmaktadır. 

T.K.Y., bireylerin T.K.’nin düşünsel altyapısına sağlayacağı katkılarla zenginleşir. 
Dolayısıyla kurumların yapısına göre bireysel ve kurumsal farklılıklar göz önüne 
alınarak problem çözme yaklaşımının ve yaratıcılık potansiyelinin geliştirilip 
desteklenmesi önem kazanmaktadır. T.K.Y. uygulamalarına geçişte bir basamak 
olan Mükemmellik Modeli ve Öz değerlendirme Kriterleri; hedefe ulaşmada takip 
edilecek  bir yol, bir harita sunmaktadır. Böylece T.K.Y. çalışmaları somut bir 
sisteme oturmakta ve kurumun her öğesiyle kendini ölçebilmesine olanak 
sağlamaktadır. 

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) kurumların mükemmellik ölçeği 
üzerinde kendi konumlarını belirlemeleri amacıyla geliştirdiği ‘mükemmelliği 
ölçme’ anketi sonuçlarına bakıldığında genel olarak %64’lük bir başarı yüzdesi 
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elde edilmiştir. Mükemmelliği ölçme anketinde; dünya çapındaki kurumların 
ortalama olarak B kategorisini işaretleyecekleri, birkaç tane A olacağı, arada bir de 
C çıkacağı; çok iyi hatta mükemmel deyimini hak eden kurumların bile kendilerini 
sık sık B ve C kategorilerinde puanlayacakları; kalite yönetim sistemleri ile 
belgelendirilmeye yeni hak kazanmış kurumların kendilerini hala D ve C 
kategorilerinde puanlayabilecekleri ifade edilmektedir. Bunun nedeni, modelin, 
mükemmelliği zorlayıcı bir model olmasıdır. 

İstanbul sanayi odasına kayıtlı tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde 
%64’lük genel başarı yüzdesiyle düşük olmayan bir başarı puanı elde edilmiştir. 
Sonuçlarda dengeli bir dağılım dikkat çekmektedir. Tekstil sektörünün ülkemizde 
hızla gelişen bir alan olması sebebiyle bu sonuçların elde edildiği düşünülmektedir 
Çalışanların tatmini kriteri, en düşük başarı yüzdesi elde edilen kriterken; politika 
ve strateji kriteri en yüksek başarı yüzdesine sahiptir. Aynı zamanda tüm 
kriterlerde gelişmeye açık alanlar olduğu görüşü de paylaşılmaktadır. İyileştirmeye 
yönelik olarak öncelikle lider konumundaki yöneticilerin toplam kaliteyi ve 
mükemmellik kriterlerini özümsemesi, sahiplenmesi ve uygulamaya 
dönüştürülmesinde önderlik etmeleri gerekmektedir.  Kalitenin gerçekleşmesi, 
aynı zamanda kurumsal iletişim yöntem ve araçlarından en etkin şekilde 
yararlanmakla mümkün olabilir. İletişim, kurumsal iç mükemmelliğe ulaşmada 
önemli bir unsurdur. T.K.Y.’nde ve Mükemmellik Modeli’ ndeki öğelerin tek başına 
bir anlam ve önemi yoktur. İletişim bu unsurları doğru yer ve zamanda bir araya 
getirip istenen hedefe ulaşmayı sağlamaktadır. Kalite uygulamalarının başarılı 
sonuçlar vermesi, iletişimin bu sürece nasıl bir girdi sağlayacağıyla yakından 
ilgilidir. Dünyada uygulanan en önemli yönetim yaklaşımlarından olan T.K.Y.’nin 
tüm ilkelerine ve Mükemmellik Kriterlerine baktığımızda, bilgiyi yaratma ve etkili 
iletişim yöntemleri yardımıyla bu sürece dahil olan tüm paydaşlar arasında 
paylaştırma yöntemi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla kurumların en önemli 
hedefi olan kurumsal mükemmellik; kalitenin ve iletişim sistemlerinin eşgüdümlü 
olarak uygulanmasıyla gerçekleşecektir. 
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