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1. AMAÇ 

 Bu Talimatın amacı, proses yeterliliğinin doğrulanması, geliştirilmesi ve ürün özelliklerinin kontrolü ile firma 
faaliyetlerinin kalitesine, Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak 
değerlendirilebilmesi için tanımlanan kalite sistemi yapısına uygun istatistiksel teknikleri tanımlamak ve bu 
tekniklerin uygulanması için bir yöntem oluşturmak ve sorumlulukları belirlemektir. 

 

2. KAPSAM ve SORUMLULUKLAR  

Bu Firmamız kalite faaliyetlerine yönelik olarak tanımlanan ve uygulanan tüm istatistiksel yöntemleri kapsar. 
Kapsamdaki tüm faaliyetler, Yönetim Temsilcisi’nin sorumluluğundadır.  

 

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Proses: Belirli ürün ya da hizmetin üretilmesi için geçen süre ve bu süre zarfında yapılan tüm işlemlerin ve 
çevrenin bileşimdir. 

Pareto Analizi: Hata yüzdelerinin bulunması ve hataların sınıflandırılması için kullanılan istatistiksel yöntemdir. 

Beyin fırtınası (Brain Storming): firma bünyesinde tespit edilecek olan herhangi bir problemin ya da 
geliştirilmeye ihtiyacı olan bir faaliyetin konu hakkında bilgi sahibi kişilerden seçilen bir grup tarafından tanımlanan 
süre ve aşamalarda irdelenerek sonuçta ulaşılan öncelik sıralarına bağlı kalınarak çözüm üretilmesi ve sonuca 
ulaştırılmasına yönelik istatistiksel yöntemdir. 

4.UYGULAMA 

Firmamızda kayıt altına alınan verilerin  değerlendirilmesinde Pareto Analizi Yöntemi kullanılır.  

Pareto analizi uygun olmayan hizmet raporlarında, iade edilen ürün raporlarında ve hizmet ile ilgili genel verilerde 
kullanılır. Bununla birlikte hizmetin gerçekleştirilmesi ve satıştan gelen raporlar EXCEL programında bilgisayara 
kaydedilerek ay sonlarında Pasta ve Çubuk grafiklerine dönüştürülürler. 

4.1. Pareto Analizi 

Firmamızda hizmetle ilgili proses faaliyetleri sırasında gerekse kontrol ve testler sırasında karşılaşılan 
uygunsuzluklar "Uygun Olmayan Ürünün/Hizmetin Kontrolü Prosedürü"nde belirtildiği şekilde kayıt altına alınır. 
Bu uygunsuzluklar Yönetim Temsilcisi tarafından sınıflandırılarak pareto analizi ile değerlendirilir. Uygunsuzluklar 
sınıflandırılırken mümkün olduğunca az sınıf belirlenir.  

Pareto analizi yapılırken en büyük hata oranından en küçük hata oranına doğru uygunsuzluklar sınıflanır ve 
Pareto Diyagramı ile grafikleri alınır. Analiz sonuçları, en büyük hata nedeninden başlayarak çözümler üretmek ve 
hatayı azaltmak amacıyla yapılan toplantılar yoluyla değerlendirilir.Toplantıda hata türleri ve nedenleri üzerinde 
durularak hatanın azaltılması için çözümler geliştirilir. Uygulanmasına karar verilen öneriler "Toplantı Tutanağı 
Formu" kullanılarak kayıt altına alınır ve hemen uygulanmasına başlanır. Gerektiğinde Düzeltici ve Önleyici 
Faaliyet başlatılır. 

4.2. Beyin Fırtınası:  

4.2.1. Beyin Fırtınasının Kuralları 

• Her kişi sırası geldiğinde yalnız bir fikir önerir 

• Öneriler yapıldıkları anda değerlendirilmez ve üzerinde tartışılmaz. 

• Sırası gelen, o anda aklına birşey gelmezse "PAS" der ve bir sonraki turu bekler. 

• Katılımcılardan rahat olmaları ve kendilerini zorlamamaları istenir. 

• Çok sayıda fikir üretilmesi için gayret gösterilir. 
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4.2.2. Beyin Fırtınasının Uygulaması 

Firmamızda yapılan beyin fırtınası uygulaması aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür ; 

• Beyin fırtınasının konusu açık ve kesin bir şekilde belirlenir. 

• 4.2.1. Maddesinde yer alan kurallar tekrar edilir. 

• Bir üye yapılan önerileri okunaklı bir şekilde yazar. 

• Herkes "PAS" diyene kadar turlar devam eder. 

• Her öneri oylanır. Katılımcılar inandıkları her öneriye oy verebilirler. 

• En çok oy alan öneriler işaretlenir. 

• İşaretlenen öneriler herkes tarafından anlaşılana kadar tartışılır. 

- 2. tur oylamaya geçilir. Bu oylamada her üye sadece bir öneriye oy verebilir. Oylama sonunda öneriler önem 
sırasına göre belirlenir ve çözüm beklemektedir. 

4.2.3. Beyin Fırtınası Firmamızda 

• Geliştirilmesi ve daha verimli sonuç alınması düşünülen faaliyetlerde, 

• Olası sorunları önceden belirlemede, 

• Bir soruna yol açan nedenlerin saptanmasında, 

• Bir sorunla ilgili hangi verilerin toplanacağının saptanmasında, 

• Bir sorunu ortadan kaldıracak çözüm önerilerinin belirlenmesinde kullanılır. 
4.3. Balık Kılçığı Diyagramı 

Firmamızda Pareto Analizi ve Beyin Fırtınası çalışmaları sonucu tespit edilen sorunların olası nedenlerini 
tanımlamak, açıkça ortaya koymak ve hepsini topluca görmek amacıyla Balık Kılçığı Diyagramları kullanılır. Balık 
Kılçığı Diyagramı, sonuçta, belirlenmiş tüm olası nedenler arasındaki ilişkilerin göz önüne serilmesine yardımcı 
olur. Ana nedenler 5 katagori altında irdelenirler. (İşgücü, Malzeme, Makina, Metod ve Çevre Şartları). Ana 
nedenlerin arasına Beyin Fırtınası'nda üretilmiş olan fikirler de yerleştirilir.Her neden için "Neden Oluştuğu" 
sorusu sorulur ve cevaplar ana nedenlerin dalları olarak listelenir. 

4.4. Pasta ve Çubuk Grafikleri 

Tüm arıza, uygun olmayan üretim sonuçları,şantiye proseslerine ait uygun olmayan sonuçlar, veri olarak 
kaydedilir ve  bilgisayar ortamında listelenir. Bilgisayara kaydedilen bu verilerden ; faaliyetlere ilişkin olumlu 
ve/veya olumsuz gelişmelerin ortaya konduğu raporlar çıkarılarak durum değişimleri sürekli gözlemlenir ve veriler 
analiz edilir. Analiz sonuçları ve  raporlar yardımıyla iyileştirme ve gelişmeye yönelik çalışmalara yön verilir. 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

5.1. Formlar 

5.2. Referanslar 

Düzeltici Faaliyetler Prosedürü                                     

Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü                

Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü                                                 
 


