
Kabul ve Red Ölçütleri

Ürün ya da hizmetin kabul edilebilir veya kabul edilemezliğinin ölçümünün
yapılmasında ve karar verilmesinde yararlanılan ölçütlerdir.

Kaizen (Devamlı Şekilde İyileştirme

Devamlı şekilde iyileştirme ifadesini belirtir. Japonca olan bu ifade zamanla birike
küçük ve devamlı yaşanan gelişmeler dizisidir. Bu gelişme tüm çalışanların katılımıyla
elde edilir. Belirli bir süreçte müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi ve rekabet
güçlerinin etkilenmesi için aşamalara ilişkin, çalışan, aşama, zaman ve teknolojide
ağır ağır; ancak çok miktarda hızlı bir gelişme yakalamayı ve maliyetlerde bir düşme
anlamına gelen bir kavramdır.

Kalibrasyon (Calibration)

Ulusal veya ülkeler arası standartlara uygun izlenebilirliğe sahip ve doğruluğu
ispatlanmış ölçü aleti veya cihazlarıyla kıyaslanarak, standartları karşılamayan ölçü
aleti yada cihazlarda yaşanan sapmaların tespit edilmesi veya ayarlanması ile ber
taraf edilmesidir.

Kalite (Quality)

Bir ürün ya da hizmetin saptanan yada olabilecek gereksinimleri tedarik etme
yeteneğine dayanan, niteliklerinin toplamına denir.

Kalite El Kitabı

Firmanın tüm kalite mekanizmalarının tanımını yapan ve kalite politikasını
ifuygulmalardır.ade eden en üst seviyede yer alan dokümanına verilen isimdir. Bu
doküman bununla beraber yetki, görev, sistem ve ilişki işlemlerinin tanımını yapan
bilgileri kapsar.

Kalite Gözetimi

Kalite taleplerinin tedarik edilmesini sağlamak adına, belirlenen referanslara uygun
yöntemlerin, metotların, koşulların, ürün, hizmet ve kayıt incelemelerinin sürekli olarak
izlenerek doğruluğunun belirlenmesidir.

Kalite Güvencesi

Ürün ya da hizmetin, kalite adına tespit edilen talepleri tedarik etmek için, yeterli
güveni oluşturması adına ihtiyaç duyulan koordinasyonlu ve düzenli uygulamalar
bütününe denir.



Kalite Halkası

Herhangi bir ürün ya da hizmet kalitesinde etkide bulunan, gereksinimlerin tespit
edilmesinden, belirlenen gereksinimlerin tedarik edilip edilmediğinin araştırılmasına
kadar olan süreçleri içeren, birbirleriyle ilişkili uygulamaların kavramsal türüne verilen
isimdir.

Kalite Hedefi

Kalite ile alakalı olarak aranan yada hedeflenen kavrama verilen isimdir.

Kalite Kontrol (Quality Control)

Kalite taleplerini oluşturmak adına kullanılan uygulama yöntemlerine ve işlemlerine
verilen isimdir.

Kalite Maliyeti (Cost of Quality)

Uygun kaliteye ulaşmak adına uygulanan işlemlere harcanan tutarın yeterli olmayan
incelemelere harcanan tutarın toplamını ifade eder. Kısaca, dış kalite güvencesi
harcama tutarı ve işlevsel kalite harcama tutarı şeklinde iki başlıkta değerlendirilebilir.

Kalite Planı

Belirlenmiş bir projeyi, ürünü, süreci, veya anlaşmayı hangi yöntemlerin ve alakalı
olan kaynakları kimin ve ne zaman yapacağını belirleyen dokümana denir.

Kalite Planlaması

Kalite hedeflerinin saptanmasına odaklanan gereken kalite hedeflerini ve çalıştırma
ilkelerini tedarik etmek adına alakalı kaynakları tespit eden kalite yönetimin
unsurudur.

Kalite Politikası (Quality Policy)

Şirketin kaliteye bakışının üst yönetimince resmi şekilde belirlediği kalite ile alakalı
tüm resmi hedefidir.

Katma Değerli İşlemleri

Bir kuruluşta yer alan, müşterinin kalite ihtiyaçlarını ve hedeflerini tedarik edecek,
veriyi çıktıya çeviren uygulamalardır.

Katma Değersiz

Arz edilen ürün yada hizmet adına, aşamaya ayrıca maliyet ilave den fakat müşteri
nezdinde bir değer oluşturmayan işlevleri ifade etmek adına kullanılan bir kavramdır.



Kalite İyileştirme

Kalite yönetiminin, kalite koşullarının tedarik edilme kabiliyetini yükseltmeye
odaklanama işlemidir

Kalite Yönetimi (Quality Management)

Kalite politikasını tayin eden ve uygulayan yönetim unsurlarından bir tanesidir.

Kalitenin Yedi Aracı

Şirketlerin kendilerini ilerletilebilmelerine ve faaliyetlerini kavrayabilmelerine yardımcı
olan araçlardır.

Bunlar: neden-sonuç diyagramı, histogram, kontrol formu, kontrol listesi, akış
çizelgesi, dağılma diyagramı, pareto çizelgesi’dir.

Kalite Sistem Denetimi

Uygulanabilir kalite sistem unsurlarının uygun olduğunun ve gelişmişliğinin,
belirginliğinin ve belirtilen şartlara paralel olarak verimli bir şekilde uygulanabilir
olduğunun analiz edilmesi ve tarafsız şekilde incelenmesi şekli ile kanıtı adına
uygulanan işlemlerdir.

Kalite Sistemi (Quality System)

Kalite yönetiminin gerçekleştirilmesi adına ihtiyaç duyulan şirket yapısı, sorumluluklar,
yöntemler, süreçler ve kaynaklardır.

Kalite Sisteminin Yeniden Gözden Geçirilmesi

Üst yönetimin, değişkenlik gösteren şartlara ve kalite politikasına uygun yeni hedefler
temel alınarak kalite sisteminin durumunu ve yeterliliğini analiz etmesidir.

Kalite Yönetim Sistemi

Sistemi bir tüm şeklinde gören ve kaliteyi de bu tümün içinde yer alan her bir faktörü
müşteri merkezli ortak bir eleman biçiminde bütünsel kabul eden kavrama verilen
isimdir.



Kalite Karakteristiği

Bir ürünün veya hizmetin, bir sürecin yada bir sistemin bir koşulla yapısal karakteristlik
özelliğine verilen isimdir.

Kalifikasyon

Bir ürünün, bir aşamanın yada bir sistemin görevini, önceden belirlenmiş ihtiyaçlara
uygun şekilde tedarik ettiğine emin olmak adına yapılan çalışmalardır. Niteleme,
özellik, yeterlik, vasıf; koşul; kısıtlama örnekleri gibi.

Kayıt

Elde edilen neticeleri beyan eden yada uygulanan faaliyetlerin kanıtlarını oluşturan
doküman belgeleridir.

Kıyaslama (Bencmarking )

Kendini analiz eden bir organizasyonun, rakip firmaları, iş birlikçilerini ve diğer
sektörlerde başarılı sonuçlar elde edenleri inceleyerek iç ve dış pazarlarda yapılan
uygulamaları araştırıp en iyi uygulamaları kendilerine örnek alarak zayıf taraflarını
geliştirmesidir.

Koçluk (Coaching)

Şahısların ve ekiplerin neticeleri elde edebilmek adına yetki veren, geliştiren ve
cesaretlendiren uygun ortam ve şartları oluşturan yönetsel bir fiildir.

Kuruluş

Düzenlenmiş görevler, sorumluluklar ve ilişkiler gibi işlemlerin yürütüldüğü yapıyı
ifade eder.

Kuruluş yapısı

İnsanlar arasında bulunan yetkilerin, sorumlulukların ve ilişkilerin düzenli şekle
getirilmesidir.

Kusur

Hedeflenen yada saptanan bir uygulama ile alakalı bir koşulun tedarik
edilememesidir.
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