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AMAÇ: Kurumumuzda analiz edilecek verilerin tespiti, bu verilere uygun analiz yöntemlerinin ve sorumlularının belirlenmesi ile 

sonuçlarının değerlendirilmesi metotlarını açıklamaktır. 

KAPSAM: 

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında toplanması gereken verilerin değerlendirilmesini kapsar. 

SORUMLU: 

Verilerin toplanarak Kalite Yönetim Temsilcisine ulaştırılmasından birim ve proses sorumluları; verilerin değerlendirilip analiz 

edilmesi ve bu talimatın uygulanmasından ise Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur. 

 

UYGULAMA: 

Analiz Yapılacak Konu Başlıkları: 

Kurumumuzda düzenli olarak analiz edilecek veriler aşağıda sıralanmıştır. 

a) Ürün ve hizmetlerin uygunluğu, 

b) Paydaş/ Hizmet alan memnuniyet derecesi, 

c) Kalite Yönetim Sisteminin performansı ve etkinliği, 

d) Planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığı, 

e) Risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliği, 

f) Dış tedarikçilerin performansı, 

g) Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirme ihtiyaçları. 

 

Bu veriler aşağıdaki yöntemlerden veya bilgisayar paket programlarından herhangi biri seçilerek değerlendirilir. 

 

Veri Analiz Yöntemleri: 

 

Beyin fırtınası 
Genel 

Beyin fırtınası, olası hata türleri ve bunlarla bağlantılı tehlikeleri, riskleri, karar verme kriterlerini ve/veya iyileştirme seçeneklerini 

belirlemek amacı ile bir araya gelmiş uzman kişilerin arasında serbest bir şekilde karşılıklı konuşmayı teşvik etmeyi içerir. “Beyin 

fırtınası” terimi genellikle her tür grup tartışmasını içeren geniş anlamda kullanılır. Bununla birlikte, gerçek bir beyin fırtınası 

katılımcıların yaratıcı hayal güçlerinin gruptaki diğer kişiler tarafından harekete geçirilmesini güvence altına almaya çalışan özel 

teknikleri içerir. Bu teknikte grubun etkin olarak yönlendirilmesi çok önemlidir ve başlangıçta görüşlerin açıklanmasını sağlayıcı 

teşvikler, grubu düzenli olarak konu ile ilgili diğer alanlara yöneltmek ve genellikle sıcak tartışmalarla ortaya çıkan sorunların 

belirlenmesini içerir. 

 

Kullanım 

Beyin fırtınası aşağıda açıklanan diğer risk değerlendirme yöntemleri ile birlikte uygulanabilir ya da risk yönetimi proseslerinin 

herhangi bir anında ve bir sistemin yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacı ile yalnız 

başına kullanılabilir. Beyin fırtınası, sorunların belirlenmesi için gerçekleştirilen üst seviye tartışmalarda, ayrıntılı gözden 

geçirmelerde veya belirli sorunları daha ayrıntılı vermek için kullanılabilir. Beyin fırtınası hayal gücünün çalıştırılmasına önem 

verir. Bu nedenle, özellikle yeni teknoloji risklerinin belirlenmesi gibi yeterli verinin bulunmadığı veya sorunlara bilinen 

çözümlerin dışında, alışılmadık yöntemler bulunması için çok faydalıdır.  

 

Girdiler 

Değerlendirilen kuruluş, sistem, proses veya uygulama hakkında bilgi sahibi bir ekip. 

 

Proses 

Beyin fırtınası yapılandırılmış veya yapılandırılmamış biçimde düzenlenebilir. Yapılandırılmış beyin fırtınası, katılımcıların 

önceden hazırlandığı, oturumun belirli bir amacı olduğu, ortaya konan fikirlerin değerlendirilerek bir çıktıya dönüştürüldüğü  

kurallara bağlılığı fazla olan bir beyin fırtınası türüdür. Yapılandırılmamış beyin fırtınası, daha az kuralları olan ve genellikle daha 

plansız şekilde gerçekleşir.  

Yapılandırılmış bir proses içerisinde aşağıdaki özellikler bulunur: 
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 Oturum yöneticisi, oturumdan önce kapsama uygun olarak katılımcıları konu ile ilgili düşünmeye sevk edecek doğrultuda 

hazırlık yapar, 

 

 Görüşülecek konu belirlenir, herkes tarafından görünebilir bir yere yazılır ve kurallar açıklanır. 

 Her katılımcıya belirli bir süre verilerek konu ile ilgili görüşleri sorulur. Her söz alışta sadece bir fikir belirtilmesi önerilir. 

 Konu ile ilgili görüşü olmayan kişi pas geçebilir. 

 Bu tur sonunda tüm katılımcıların fikirleri yazılmış olur. Bu aşamada, bulguların konu listesine eklenip eklenmemesine 

ilişkin henüz bir tartışma oluşmaz. 

 Tüm girdiler kabul edilir, hiçbiri eleştirilmez ve grup yan fikirlerin oluşabilmesi için hızla yeni düşünceleri tetiklemeye 

yönelir. 

 Oturum yöneticisi, bir yöndeki fikir üretimi tükendiği veya tartışma amacından çok uzaklaştığı zaman katılımcıları başka 

bir alana yönlendirebilir. Ancak asıl amaç, mümkün olduğunca fazla ve farklı fikirleri daha sonra analiz etmek üzere 

derlemektir. 

 Düşünceler gerekirse eleştirilerek incelenir, kümelenir ve sayıca azaltılır. Bulanık fikirler yeniden formüle edilir.  

 Tüm fikirler ortaya konulduktan sonra oylamaya geçilir. Oylama sonucu en çok oy alan öneriler üzerinde tartışılarak 

gözden geçirilir. 

 Değerlendirme sonucu öneriler önem sırasına göre belirlenmiş olur. 

 

Çıktılar 

Çıktılar, uygulandıkları risk yönetim prosesinin adımına bağlıdır. Örneğin, risk belirleme aşamasında çıktılar risklerin ve mevcut 

kontrollerin listesi olabilir. 

 

Güçlü yanlar ve kısıtlar 

Beyin fırtınasının güçlü yanları: 

 Yeni riskleri belirlemede ve alışılmadık çözümler üretmede yardımcı olan hayal gücünü teşvik eder, 

 Başlıca paydaşları içerdiğinden genel iletişimin arttırılmasına katkı sağlar, 

 Kurgulanması nispeten daha hızlı ve kolaydır. 

Kısıtları: 

 Katılımcılar yetersiz beceri ve bilgi seviyesi nedeni ile etkin katkı yapamayabilirler, 

 Göreceli olarak fazla yapılandırılmadığından, konunun tamamen kapsandığının, diğer bir deyişle, tüm risklerin 

belirlendiğinin gösterimi güç olabilir, 

Bazı grup dinamikleri nedeniyle, değerli fikirlerin sessiz kalabildiği aynı zamanda diğer katılımcıların daha baskın olarak görüş 

sunmaları ortaya çıkabilir. Sohbet forumu veya nominal grup tekniği aracılığı ile bilgisayar ortamında beyin fırtınası 

gerçekleştirilerek bunun üstesinden gelmek mümkün olabilir. Bilgisayar ortamında beyin fırtınası hazırlanacak anonim bir şekilde 

kurgulanabilir böylelikle fikirlerin serbest dolaşımını engelleyebilecek kişisel ve politik konular açığa çıkmadan tartışılabilir. 

Nominal grup tekniğinde fikirler moderatöre isim verilmeksizin sunulur ve sonradan grup olarak tartışılır 

 

 

 Pareto Analizi: 

Problem çözme çalışmasının başlangıç noktasını seçmek veya bir problemin temel nedenini belirlemek için, problem ya da 

koşulların tümünün göreceli önemini göstermek amacıyla kullanılan grafiksel bir araçtır. Sonuçların büyük bir çoğunluğunun, 

sebeplerin küçük bir yüzdesi yüzünden ortaya çıktığını savunan bir kavramdır. 80/20 kuralı olarak da bilinir. Oluşan sorunların 

%80’inin, olası sebeplerin %20’si tarafından oluştuğu ilkesini savunur.  

- Oluşan sorunlar, çıkma sıklığına, maliyetine ya da adedine göre azalan şekilde sıralanır. Sıralandıktan sonra %80-%20 oranını 

sağlayacak şekilde, uygunsuzlukların sebebi ve ilgili veri ölçüsü gruplanır. Buna göre hatanın temel nedeni ya da nedenleri 

belirlenir. Pareto Analizi için bir örnek aşağıda sunulmuştur. 

Satın alınan malzeme stoklarının kontrol altında tutulamaması probleminin sebepleri, 

- Talep değerlendirme sisteminin olmayışı 

- Satın alınan malzemelere ilişkin stok kontrol politikalarının oluşturulmamış olması 

- Servislerdeki cep depoların düzensizliği 
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 Neden – Sonuç Diyagramı: 

- Araştırılacak sorun DİYAGRAMIN sonuç kısmına yerleştirilir. 

- Ana nedenler birer kutu içinde ortadaki oka bağlanır. 

- Her ana nedenin hataya sebep olabilecek alt nedenleri işaretlenir. 

- Tüm alt nedenler tamamlanıncaya kadar diyagram dallandırılır. 

- Çalışmayı yürüten grup üyeleri (Beyin fırtınası kurallarını uygulayarak) en önemli nedenleri belirler. 

- Belirlenen bu nedenlerin doğrulanması için veri toplanır, incelenir ve yorumlanır. Sorun giderilene kadar araştırmaya 

devam edilir. 

Aşağıdaki şekilde örnek diyagram sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alt yapı-çalışma ortamı  yetersizliği Çalışanların iletişim bozukluğu  

Alanların uygunsuzluğu 

Finansal eksiklikler 
Kişisel problemler 

İş yoğunluğu 

Düşük Kaliteli 

Hizmet 

en etkin önlemler diğer önlemler 

Nitelikli Personel Sayısının   

Yetersizliği 

Finansal eksiklikler Yasal engeller 

Önlemlerin Paretosu 


