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KaliteOfisi Hakk nda
Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerle mesine katk
sa lamak, kalite konusunda yap lan ara rmalara destek
olmak, yöneticilerin, uzmanlar n, akademisyenlerin,
rencilerin ve k sacas kalite ile ilgilenen herkesin
çal malar s ras nda kar la klar problemlere çözümler
getirmek ve bilgi al veri ini kolayla rmak için
olu turulmu bir ileti im portal r.
Misyonumuz
Bilgi ve birikimleri bir araya getirmek, beraber üretmenin
ve payla man n hazz ya amakt r.
Vizyonumuz
Kalitenin bir ya am biçimi haline getirilmesine
uzmanl
z ve etkinli imiz ile liderlik etmektir.
lkelerimiz
Bilgi ve deneyimin payla ld kça ço ald na inan r,
sa lad
z hizmetin kalitesinden ödün vermeyiz. Kalite
konusundaki geli melerin, ülkemizdeki kurulu lar n
yönetim ve kültür dokusuna uygun bir ekilde
sunulmas na dikkat ederiz. Her bir talebi proje anlay ile
alarak hizmette bütünsellik sa lar z.

www.anketofisi.com

3

çindekiler
Kaliteofisi Hakk nda............................................................... 3
çindekiler............................................................................... 4
Giri ....................................................................................... 5
KFG’nin Faydalar ................................................................ 7
KFG Süreci…………… ......................................................... 10
Planlama…………………………………………………..
Mü teri htiyaçlar

11

n Belirlenmesi ……………………… 13

Kalite Evinin Olu turulmas ……………………………… 15
KFG’nin Üretim Sürecine Aktar lmas ................................... 33

4

www.kaliteofisi.com

Giri
Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), “kalite evi” ad verilen
matrisler sistemi arac
ile ürün geli tirme ve
iyile tirme i lemini gerçekle tiren bir süreçtir.
Kalite Fonksiyon Göçerimi yönteminin kullan larak;
1. Mü teri istek ve ihtiyaçlar , irketin ürün ya da
hizmet karakteristiklerine dönü türmektedir.
2. Bu i lem fonksiyonlar aras bir tak m çal mas ile
yap lmaktad r.
3. Yap salla

ve detayl bir çal mad r.

4. Esnek ve anla lmas kolay bir yöntemdir.
Bu ba lamda “Kalite Fonksiyon Göçerimi; mü teri istek
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ve ihtiyaçlar n ürün ya da hizmet karakteristiklerine
dönü türülmesini sa layan ve fonksiyonlar aras bir
tak m taraf ndan yürütülen bir kalite iyile tirme yöntemi”
olarak tan mlanabilir.
Kalite Fonksiyon Göçerimi kapsam nda
kavramlar n tan mlar a
da verilmi tir.

kullan lan

Kalite Evi; KFG nin temel yap
r. Temel olarak
mü teri istekleriyle ve bunlar kar lamaya yönelik
olarak belirlenen kalite karakteristiklerini ili kilendirmeye
yarar.
Kolayla
; KFG konusunda uzman iyile tirme
tak
n çal malar na teknik dan manl k yapan
ki idir. letme içinden ya da d ndan olabilir.
Mü terinin Sesi; mü terilerin beklentileri, istekleri ve
henüz alg lamad
ihtiyaçlar
temsil eder. KFG’nin
ba lang ç noktas mü terinin sesidir. Mü terinin sesinin
dinlenmesi, mü terinin anla lmas ve mü terilerin
söyledikleri eylerin teknik özelliklere dönü türülmesi
KFG sürecini biçimlendirir.
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Kalite Fonksiyon Göçeriminin Faydalar
Kalite Fonksiyon Göçerimi temel olarak mü teri ile
firman n ayn dili konu mas
sa lar. Mü teriler ve
onlar n özellikleri, istekleri, ihtiyaç ve beklentileri zaman
içersinde de mektedir. Di er yandan i hayat içindeki
firmalar da ürünler, çal anlar, yönetim felsefeleri vb.
aç lardan devaml olarak de ime u ramaktad rlar.
Devaml de im, mü teri ve firman n alg haritalar n,
dü ünce yap lar n da sürekli yenilendi i anlam na
gelmektedir. Dolay yla, de en ko ullar içinde
mü teri ve firman n konu tu u dil farkl la maktad r.
Baz firmalar mü terinin “ne” dedi ini anlamak için
yeterince h zl hareket edememekte ve pazar pay nda
daralma ya amaktad r. Baz firmalar ise mü terinin ne
dedi ini
ö renebilmek
ve
bu
ilgiyi
firmada
içselle tirebilmek için zaman kaybetmeden çe itli
yöntemler aramaktad r. KFG bu yöntemlerden biridir
(Öter ve Tütüncü,2001: 6).
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KFG’yi kullanan i letmeler, tasar m geli tirme
süreçlerinde birçok fayda saptam lard r (Sullivan,
1986: 39). Bu faydalar öyle s ralanabilir:
Mü teri htiyaçlar n Sa kl Olarak Belirlenmesi
ve Artan Mü teri Tatmini KFG “mü terinin sesi” ni
firman n içine en do ru ekilde ta r. Bu sayede ürün ya
da hizmetin tasar nda mü terinin istek ve
ihtiyaçlar na öncelik verilmi olur. Mü terinin sesi
tasar ma aktar ld ktan sonra, imalat, ürünün pazara
sunumu da daha k sa sürede gerçekle ir ve mü teriler
ihtiyaç duyduklar ürünleri daha k sa sürede elde etmi
olurlar. Bunun yan nda maliyetlerde dü
; ürünün
fiyat ndaki dü ürmeyi de beraberinde getirir. Dolay yla
mü teriler ihtiyaç duyduklar ürünlerin daha kaliteli
olanlar
daha ucuza (ya da ayn fiyata) elde etmi
olurlar. Buna ba olarak mü teri tatmini de artar.
Tasar m Optimizasyonu Mü terilerin daha iyi
anla lmas ve mü teri ihtiyaçlar n önceliklendirilmesi
sayesinde; firman n elindeki kaynaklar öncelikle
mü terileri tatmin edecek kritik alanlarda harcan r.
Ancak bu yap rken; yap lamaz ürünlerin tasar ,
ula lamaz hedeflerin seçilmesi engellendi inden
kaynaklar n israf engellenmi
ve kritik mü teri
ihtiyaçlar ile firma aç ndan ula labilir hedefler
aras nda bir denge sa lanm olur.
Maliyetlerde Azalma ve Verimlilikte Art Üretimde
ve proses tasar nda KFG tekni i kullan larak hem
maliyetlerin a
çekilmesi, hem de maksimum
performans elde edilmesi sa lan r. KFG maliyetlerdeki
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dü
ü a
daki uygulamalar yla sa lar (Yenginol,
2000: 28-29).
Daha Kaliteli ve Güvenilir Ürünlerin Üretilmesi KFG
karma k ve çok unsurlu i letme problemlerini çözmede
kullan lan ve farkl disiplinlerden insanlar n kat
yla
yürütülen bir süreç oldu undan sorunlara farkl
perspektiflerden yakla
da beraberinde getirir.
Dolay yla bir problemin bir di eriyle nas l bir ili ki
içinde oldu unu görmek, sorunun en önemli parçalar
belirlemek ve en kolay nas l çözülebileceklerini
belirtmek basit istatistiksel teknikler kullan larak
yap labilmektedir. Bu sayede daha kaliteli ve güvenilir
ürünler üretilebilmektedir (Guinta ve Praizler, 1993 :16).
Daha Dü ük Geli tirme Zaman KFG ürünlerin veya
hizmetlerin geli tirilme süreçlerini k salt r ve pazara
sunumlar
h zland r. KFG ile tasar m sonras
de iklikler ve uygulamadaki hatalar azalmakta, bu
sayede
bu
nedenlerle
kaybedilecek
zaman
kazan lmaktad r (Akbaba, 2000: 3).
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Kalite Fonksiyon Göçerimi Süreci
Kalite Fonksiyon Göçerimi temel olarak mü teri ile
firman n ayn dili konu mas
sa lar. Mü teriler ve
onlar n özellikleri, istekleri, ihtiyaç ve beklentileri zaman
KFG’n n temeli ürün geli tirme ve üretimin her bir
amas için mü teri ihtiyaçlar n (NELER’in), uygun
teknik özelliklere (NASILAR’a) dönü türülmesidir. Di er
bir ifade ile KFG ile öncelikle mü teri ihtiyaçlar daha
sonra ise bu ihtiyaçlar n nas l kar lanaca sistematik
bir ekilde belirlenir.
KFG süreci, PLANLAMA, MÜ TER HT YAÇLARININ
BEL RLENMES , KAL TE EV N OLU TURULMASI
olmak üzere üç a amadan olu ur. Bu bölümde söz
konusu a amalarda yap lmas gerekenler ana hatlar yla
aç klanacakt r.
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AMA - 1 Planlama
Mü terilerin Tan mlanmas Planlaman n ilk ad
mü terilerin net bir ekilde tan mlanmas r. E er
mü terilerin aç kça tan
yap lmazsa; mü teri
isteklerinin belirlenmesinden ba layarak anla mazl klar
ortaya ç kar. Bunun birinci nedeni tak m üyelerinin
mü terileri tan mamalar , ikinci nedeni ise her bir tak m
üyesinin farkl bir mü teri grubuna odaklanmas r.
Mü terinin en ba tan aç k bir ekilde tan mlanm
olmas , tak n bundan sonra yapaca çal malarda
fikir birli i içinde çal mas
beraberinde getirecektir.
Mü terilerin belirlenmesi süreci iki a amadan olu ur. lk
olarak bütün olas mü teriler tan mlan r ve sonra ikinci
ama olarak, ana mü teri gurubu tan mlan r.
Hedef mü teri grubunun belirlenmesi için öncelikle
bütün olas mü terilerin bir listesi olu turulur. Bu i i
genellikle
KFG
planlamac lar
veya
pazar
ara rmac lar yaparlar.
Ürüne Karar Verilmesi En önemli KFG prensiplerinden
biri; detayl ürün tasar
n mümkün oldu unca
ertelenmesidir. Böylece tak m uzun süre sadece
mü teri ihtiyaçlar na odaklanarak bunun için gerekli
çözümleri üretmekle u ra r ve detayl bir tasar n
getirece i k tlardan kurtulmu olur. Ancak yine de
KFG projesinin belli bir bak aç
n olmas gereklidir.
Yani
projeye
nelerin
dahil
edilece ine
ve
edilmeyece ine karar verilmelidir (Yenginol, 2000: 40).
KFG Tak
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n Kurulmas

Baz

durumlarda KFG
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projesi, sadece çok küçük gruplar etkileyecek
boyuttad r. Böyle durumlarda KFG tak
sadece
dan manlardan ya da kolayla
ve birkaç
yöneticiden olu ur. Böyle durumlarda geni kapsaml
bir tak m kurma çal mas na gerek yoktur.
Ancak ço u zaman KFG çal mas bütün bir örgütün
çal malar etkileyecek boyutlarda olabilir ve büyük bir
tak n Kalite Evini olu turmada çal mas gerekebilir.
ki tip KFG tak
vard r; yeni ürün veya mevcut ürün
geli tirme tak . Tak mlar pazarlama, tasar m, kalite,
finans ve üretim bölümlerinin üyelerinden olu ur.
Mevcut ürünü geli tirme tak mlar genellikle daha az
say da üyeye sahiptir, çünkü KFG projesinin yaln zca
uyarlanmas söz konusu olacakt r.
KFG Uygulama Çizelgesinin Haz rlanmas KFG
projesi zaman isteyen bir projedir, ancak k sa kesilebilir
ve her proje gibi yönetilmelidir. Proje iki-üç gün de
sürebilir aylar boyunca da devam edebilir. Ancak
projeye ba lamadan önce bu sürenin mutlaka her
ama için planlanmas gerekir.

AMA - 2 Mü teri htiyaçlar

n Belirlenmesi

Bir KFG çal mas na ba larken mü teri ihtiyaç ve
beklentileri temel veridir. Bu verileri toplamak için
sistemli bir mü teri ileti im çal mas gerekmektedir.
Çal ma sonunda elde edilecek bilgiler “Mü terinin
Sesi” terimi ile ifade edilmektedir. Firman n mü teri
tan mlama evresini tan mlamas ndan sonra mü teri ile
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nas l temasa geçece ini ve mü teriyi tasar m evresine
nas l kataca
; genel tan yla; mü terinin sesini nas l
duyaca
planlamas gerekir.
Mü teri
htiyaçlar n Tan mlanmas
letmeler,
mü terilerinin dü üncelerini belirlemeye ve ne
istediklerini anlamaya çal rlar. Bununla birlikte
insanlara soru sormak, mü teri ihtiyaçlar
tam
anlam yla ortaya koyamaz. Mü terilere ne istedikleri
soruldu unda, ço unlukla ikinci ve üçüncü derecedeki
ihtiyaçlar
aç a vuracaklard r. Örne in uçak ile
seyahat eden ki ilere hava yolu i letmelerinden ne
istedikleri soruldu unda, gitmek istedikleri yere
zaman nda ula mak ya da daha iyi haz r yiyecekler
yemek istediklerini söyleyebilirler. Ancak ilk derecede
olan uçu güvenli i hakk nda hiçbir ey söylememi
olabilirler. Bu yüzden i letmeler s kl kla ikinci ve üçüncü
derecedeki gereksinimlerden, birinci derecedeki
gereksinimlere do ru çal lmal r (Sars lmaz, 1999:
72) .
Anket yönteminin bu eksikli ini gidermek üzere Gemba
Analizi yayg n olarak kullan lmaktad r. “Gemba”
Japonca’da, ürünün mü teri taraf ndan kullan ld
as l
ortam anlam na gelen bir kelimedir. Dolay yla gemba
analizi, mü teri ihtiyaçlar
anlamak amac yla ürünün
kullan ld
yerde
yap lan
gözlem
eklinde
tan mlanabilir. Bu yöntem ile mü terilerin kendilerinin de
fark nda olmad
ihtiyaçlar,
ürünün kullan
gözlenerek ortaya ç kar lmaya çal
r.
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Mü teri
htiyaçlar n Yap land lmas
Mü teri
ihtiyaçlar n yönetilmesi için bunlar n tak m taraf ndan
bir hiyerar i içerisinde yap land lmas gerekmektedir.
Mü terinin ifade ettikleri ile mühendislik karakteristikleri
farkl r. Mü teriler gerçek istekleri yerine bu istekleri
kar layacak kalite karakteristiklerini söylediklerinde,
onlara neden bunun kendileri için önemli oldu u
sorulmal r (Yenginol, 2000: 54).
Bu nedenlerin sonunda mü teri beklentilerini kar layan
bir tak m ihtiyaçlar ortaya ç kar.
Ayn zamanda stratejik ihtiyaçlar olarak ta bilinen birincil
ihtiyaçlar, ürün için stratejik yönü belirleyen 5 ile 10
aras ndaki en önemli ihtiyaçlard r. Sözgelimi, “kullan m
kolayl ” bir ürün için birincil bir ihtiyaç olabilir.
Taktik ihtiyaçlar olarak da bilinen ikincil ihtiyaçlar birincil
ihtiyaçlar n detaylar r. Her bir birincil ihtiyaç genellikle
3 ile 10 aras nda ikincil ihtiyaçlara bölünür. Bu ihtiyaçlar
ilgili stratejik veya birincil ihtiyac n tatmini için nelerin
yap labilece ini belirgin olarak gösterir.
Mü teri htiyaçlar n Önceliklendirilmesi Mü teriler
ihtiyaçlar n yerine getirilmesini isterler, fakat baz
ihtiyaçlar di erlerinden daha fazla önemlidir. htiyaçlar n
önceliklendirilmesi KFG tak na, bir ihtiyac n tatmininin
maliyeti ile mü teriye sa lad
fayda aras nda denge
kurmas nda yard mc olur. Söz gelimi iki ihtiyac n
giderilme maliyetleri ayn ise, mü teri için daha fazla
önem ta yan ihtiyaç daha yüksek öncelik almaktad r.
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Mü terilerin,
önem
s ralamas ,
mü terilerin,
dü üncelerin her birine atfetti i nispi önemin ölçüsünü
göstermektedir. Mü terilerin, irketin ürünlerine (veya
hizmetlerine) ili kin rekabete yönelik de erlendirmeleri,
ayn irkete, mü terilerin bu ürünleri, numaraland lm
bir skala üzerinde hangi s ralamada gördü ünü
anlamas na yard mc olur.

AMA - 3 Kalite Evinin Olu turulmas
Kalite Evi dört farkl bilgi kullan larak elde edilmektedir.
Bu bilgiler a
da belirtilen sorulara al nan
cevaplardan olu maktad r (Ross, 1988: 118) .
- Mü teriler için önemli olan nedir?
- Mü teriler için önemli olan faktörler nas l sa lan r?
- Neler ile nas llar aras nda ili ki var m
nedir?

r, var ise gücü

- Mü teriyi tatmin etmek için nas llardan ne kadar
kullan lmal r?
Bu sorulardan al nan cevaplardan olu an bilgilere göre
kalite evi dört bölümden olu maktad r. (1) Ne k sm
(2) Nas l k sm (3) li kiler k sm (4) Ne kadar k sm
Kalite Evinin olu turulmas nda kullan lan en pratik
yöntem a
da aç klanmaktad r.
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1. Mü teri istekleri k sm

n olu turulmas

2. Planlama matrisinin olu turulmas ve analizi
3. Kalite karakteristiklerinin belirlenmesi ve analizi
4. li ki matrisinin olu turulmas ve analizi
5. Teknik korelasyonlar n belirlenmesi ve analizi
6. Teknik k yaslamalar n yap lmas
belirlenmesi
7. Sonuçlara
planlanmas

dayal

olarak

ve hedeflerin

geli tirme

projesinin

Mü teri isteklerinden yola ç karak ba lanan KFG
uygulamas nda olu turulacak Kalite Evi matrisinin iki
önemli
k sm
bulunmaktad r.
Yatay
eksende
mü terilerle ilgili bilgilerin yer ald
mü teri k sm ve
dikey eksende de mü teri bilgilerine cevap veren teknik
m yer almaktad r.
Mü teri k sm ; Mü terilerden elde edilen bilgilerle
olu turulan bölümdür. KFG projesinin ba lamas için
ana girdi mü teri dü ünceleridir. Mü teriler istek ve
ihtiyaçlar
kendi dillerinde ifade ederler. Bu ifadelerin
letmenin anlayabilece i ve ayn zamanda ölçülebilir
ifadelere dönü türülmeleri gerekir.
Teknik k m; Mü terilerin kendi dillerinde ifade ettikleri
istek ve ihtiyaçlara i letmenin nas l cevap verece i
matrisin teknik k sm nda yer al r. KFG matrisinin
mü teri k sm belirlendikten sonraki ad m, mü teri
sm ndaki bilgileri girdi olarak de erlendirip, matrisin
teknik k sm
geli tirmektir.
letmenin mü teri
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gereksinimini tan mlamak ve ölçmek için kullanaca
teknik ve tasar m gerekleri matrisin üste taraf boyunca
yerle tirilmi tir.
Mü teri
gereksinimleri
teknik
gereksinime yani i letme çabas na dönü ecektir (Sava
ve Ay, 2005: 84-85).

ekil 1 Kalite Evi

Mü teri stekleri K sm n Olu turulmas Kalite Evi,
ürün ve ürün karakteristiklerinin tan mlanmas
sa layan mü teriler, dolay yla mü teri gereksinimleri
ile ba lamaktad r. A ama 1’de odak gruplar, yüz yüze
görü me, mü teri ziyaretleri, anket gibi yöntemlerle elde
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edilen mü teri isteklerinin, A ama 2’de olu turulan
kalite evi matrisinin girdisi olarak mü teri istekleri
sm na yaz lmas gerekmektedir. Mü teri istekleri,
matrisin “NE” ler k sm nda yer al r (Sava ve Ay, 2005:
86).
KFG
sürecinde
mü teri
gereksinimleri
belli
fland rmalara göre yap r. Bu mü teri beklentileri
listelenirken, birincil mü teri beklentileri olarak
adland lan bölümde, özellikler, genel kavramlarla
ifade edilir. kincil mü teri beklentileri bölümünde ise
birincil bölümdeki maddeler detayland r. Ancak bu
aç klamalar
henüz
mühendislik
a amas nda
kullan lacak yeterlilikte de ildir. Bunun için üçüncül
bölümden yararlan larak ikincil bölümdeki maddeler
daha da detayl
olarak ifade edilir. Mü teri
beklentilerinin,
hiyerar ik
bir
yap
içerisinde
detayland lmas beklentilerin mühendislik a amas nda
kullan labilecek ekilde ifade edilmesinde sistematik bir
yakla m sa lar.

ekil 2 Mü teri Beklentileri Çizelgesi
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Mü teri isteklerine daha sonra yine mü teriden al nan
bilgilerle, her birine bir önem derecesi belirlenir (Sava
ve Ay, 2005: 86). Mü teri beklentilerinin önemlilik
düzeyi, önem derecesine atanan de erin dü ük ve
yüksekli i ile do ru orant
r. Önem derecesi,
beklentilerin önem derecesine i aret etti i gibi, matriste
rl k faktörü ve belirli istatistiksel sonuçlar etkileyen
katsay olarak da hizmet eder (Güle ve Bülbül, 2004:
325). Önem derecesinin belirlenmesinde bir ölçekten
yaralan labilece i gibi Analitik Hiyerar i Süreci (AHS)
yöntemi de kullan labilir.
da haz r salça üretimiyle ilgili mü teri istekleri
sm n olu turulmas na bir örnek verilmi tir.

ekil 3 Salça Tasar
çin Mü teri stekleri Örnek
Tablosu (Kaynak: SARSILMAZ, Meltem. Kalite Fonksiyon
Yay

ve Bir
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letmede Uygulama Denemesi, Bal kesir, 1999)
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Planlama Matrisinin Olu turulmas ve Analizi
Planlama matrisi ile i letmenin kendi ürünü ile
rakiplerinin ürünleri aras nda k yaslama yap labilmesi
sa lan r. Firman n kendi ürününün piyasadaki yerini
görebilmesi aç ndan büyük önem ta r.
Kalite evinin sa taraf nda yer alan planlama matrisinde
letme kendisinin ve rakiplerinin ürünlerinin mü teri
gereksinimlerini kar lama durumunu de erlendirir
(Sava ve Ay, 2005: 87).
daki tabloda önceki k mda incelenen salça
örne i için planlama matrisi olu turulmu tur:

ekil 4 Planlama Matrisi (Kaynak: SARSILMAZ, Meltem.
Kalite Fonksiyon Yay

ve Bir

letmede Uygulama Denemesi,

Bal kesir, 1999)
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Planlama matrisinde “Bugün” sütunu; firman n ürünün
her bir mü teri iste i ile ilgili olarak, mü teriler
taraf ndan nas l alg land
göstermektedir (Yenginol,
2000: 59). Örnekte “1: En kötü, 5: En iyi” eklinde bir
ölçek kullan lm r. Örne in “Temiz Üretim” mü teri
iste i aç ndan firma “5” olarak alg lanmaktad r.
“Rakip A” ve “Rakip B” sütunlar , ayn ürünü üreten
pazardaki en iyi rakiplerin mü teriler taraf ndan nas l
alg land
göstermektedir. “Temiz üretim” mü teri
iste i bak ndan A Firmas “5” olarak alg lan rken B
Firmas “4” olarak alg lanmaktad r. Bu durumu göre
firman n, “Temiz Üretim” mü teri iste i bak ndan
Rakip A ile ayn , Rakip B’den ise daha iyi konumda
oldu u ortaya ç kmaktad r.
“Hedef” sütunu ise firman n bugünkü durumuna ve
rakiplerin mü teriler taraf ndan nas l alg land na ba
olarak, firman n kendisini nas l alg lamas
istedi iyle
ilgili olarak belirledi i bir hedeftir (Yenginol, 2000: 60).
Birinci mü teri iste i bak ndan firma her iki rakibine
göre daha iyi olarak alg land için firma hedef de erini
de tirmemi , ancak “dayan kl k” mü teri iste i
bak ndan firma kendisinden daha iyi durumda olan
rakipleri gibi alg lanmas
istedi inden “5” hedef
de erini seçmi tir.
Hedef belirlenirken önem derecesi sütununa bakarak,
mü terinin ilgili mü teri iste ine verdi i önemin göreli
puan na da bakmak gerekir. Zira e er mü terilerin
herhangi bir isteklerine verdikleri önem dü ükse, bu
nitelik bak ndan firmay rakiplerine göre “daha kötü
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olarak da alg lasalar, hedef rakiplerininkine yeti ecek
oranda yüksek seçilmeyebilir (Yenginol, 2000: 60).
lerleme Oran ” sütunu, “hedef” sütunundaki de erin
“Bugün” sütunundaki de ere bölümü ile hesaplan r.
“Kapa n kolay aç lmas ” mü teri iste i için ilerleme
oran ; lerleme Oran : 4 / 4 = 1 eklinde hesaplan r.
“Sat
Noktas ” sütununda, sat rlardaki mü teri
isteklerinde bir ilerleme yapman n, sat larda da bir
ilerleme meydana getirip getirmeyece i görülür
(Yenginol, 2000: 61).
Yukar daki örnekte “Kapa n kolay aç lmas ” mü teri
iste i için sat noktas puan “1” seçilmi tir. Dolay yla
kapa n kolay aç lmas n sat lara etkisi olmayaca
söylenebilir.
Önem puan sütunu; önem derecesi, ilerleme oran ve
sat noktas puanlar n çarp ndan olu ur. Birinci
mü teri iste i için önem puan u ekilde belirlenebilir:
Önem Puan : 8 x 1 x 1 = 8
Yüzde önem derecesi sütunu ise, “önem puan ”
sütunundaki de erlerin normalize edilmesiyle bulunur.
Yani her bir mü teri iste ine ait önem puan , önem
puan sütunu toplam na bölünür. Böylece mü teri
istekleri içindeki yüzde önemleri hesaplanm
olur
(Yenginol, 2000: 62).
Planlama matrisi i letmenin ürününün piyasadaki yerini
görmesi aç ndan büyük bir öneme sahiptir.
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Kalite Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Analizi
Kalite evinin amac mü teri beklentilerini kar layacak
ürün tasarlamak ya da mevcut tasar mlar geli tirmektir.
Bu amaca yönelik bir uygulamada en önemli nokta,
mü teri
beklentilerinin
mühendislik
a amas nda
kullan labilecek teknik tan mlara dönü türülmesidir. Bu
teknik tan mlar, kalite evinin ikinci kat
olu turur. Bu
bölümdeki tüm tan mlar mü teri beklentileri bölümünün
maddelerinden en az biriyle ili kili olmal r. Kalite
evinin bu bölümü gerçekten çok önemlidir. Çünkü
mühendislerin, mü teri beklentilerini tam olarak
kar layabilmeleri teknik tan mlar n do ru yap lmas na
ba
r.
“NASIL”lar süreçlerden, ki ilerden, fonksiyonlardan,
tesislerden ya da yöntemlerden olu abilir. Ancak
belirlenmeleri için bütün bir örgütün bilgisine ihtiyaç
vard r. Bu noktada çok disiplinli bir tak m çal mas n
yürütülmesi çok önemlidir. Zira sorunlar n çözümü,
farkl fikirleri ve deneyimleri gerektirir (Guinta ve
Praizler, 1993: 67, aktaran Yenginol, 2000: 63).
da, önceki örne imizde belirtilen
isteklerini
kar lamak
için
belirlenen
karakteristikler gösterilmi tir.

mü teri
teknik

ekil 5’de görüldü ü gibi mü teri istekleri bir tak m
teknik karakteristikler ile e le mektedir. Örne in
“Kapa n kolay aç lmas ” mü teri iste i “vakumlama” ve
“kolay aç r kapak sistemi” teknik karakteristikleri ile,
“ürünün görünebilir olmas ” mü teri iste i ise
“görünebilir bir ambalaj” teknik karakteristi i ile
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gerçekle tirilebilir.
li ki Matrisinin Olu turulmas ve Analizi Bu a amaya
kadar mü teri istekleri ve bu istekleri kar layacak
teknik gereksinimler elde edilmi tir. Bu a amada her bir
mü teri gereksinimi ile her bir teknik gereksinim
aras ndaki ili ki derecesi belirlenir. Yap lan i leme
teknik gereksinimlerin mü teri isteklerine ne kadar
katk da bulunabilece inin say salla
lmas denilebilir.

ekil 5.Teknik Karakteristikler
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Kalite evinde ili ki matrisini olu turmadaki amaç her bir
mü teri gereksinimini kar layacak olan önemli teknik
gereksinimlerin belirlenmesi ve bir sonraki a amada
yüksek öneme sahip tüketici gereksinimlerini üretime
ta mak
için
kuvvetli
ili kiye
sahip
teknik
gereksinimlerden yararlanmakt r (Sava ve Ay, 2005:
86).

ekil 6. li ki Say ve Anlamlar (Kaynak: SAVA , Halil-AY,
Mevhibe. Üniversite Kütüphanesi Tasar

nda Kalite Fonksiyon

Göçerimi Uygulamas , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Say 3, 2005)

ekil 6’da görüldü ü gibi ili ki derecesinin gösteriminde
semboller kullan labilece i gibi puanlama yöntemi ile de
ili ki derecesi ifade edilebilir (Sava ve Ay, 2005: 86).
Güçlü ili ki 9 de erine, orta ili ki 3 de erine, zay f ili ki
1 de erine sahiptir. Bu de erler sütun a rl klar n yani
mutlak
önem
derecelerinin
hesaplanmas nda
kullan lmaktad r (Sars lmaz, 1999: 90). Matriste
herhangi bir derecelendirme sembolü veya harfi
bulunmayan hücreler, beklentilerle tan mlar aras nda
ili ki kurulamam durumlar simgelerler.
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ekil 7. li ki Matrisi

Teknik karakteristikler ile mü teri istekleri aras ndaki
ili kiyi belirleme amac n; her bir teknik karakteristi in,
mü teri isteklerini kar lamadaki etkisini belirlemek
oldu u söylenmi ti. Böylece teknik karakteristiklerin
öncelikli
olarak
ilerletilmesi
gerekenleri
belirlenebilecektir. Bunu belirlemenin yolu da her bir
teknik karakteristi e ait teknik önem derecesi puan n
hesaplanmas r. Teknik önem derecesi, her teknik
karakteristik için, planlama matrisinde hesaplanan
“yüzde önem” de erleri ile ili ki puanlar n
çarp mlar n toplam
bularak hesaplan r (Yenginol,
2000: 65).
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ekil 7’de salça örne i için olu turulmu
yer almaktad r.

ili ki matrisi

Yukar daki örnekte önem puanlar
kullan larak,
vakumlama için teknik önem derecesini hesaplayacak
olursak;
7 x 9 + 14 x 9 = 189 sonucu bulunur.
Bu ekilde her sütunun teknik önem dereceleri
hesapland nda ve toplamlar bulunarak normalize
edildi inde ili ki matrisi ortaya ç kar.
Teknik önem dereceleri nispeten yüksek bulunan teknik
karakteristikler, geli tirmede öncelik tan nacak teknik
karakteristiklerdir (Yenginol, 2000: 65)
Salça örne inde; “ay klama-y kama”, “üretim hatt n
temizli i”, “depolama s cakl ” ve “tuzlu üretim”
öncelikli geli tirilmesi gereken teknik karakteristikler
olarak belirlenmi tir.
li ki matrisi olu turulduktan sonra yap lacak i lem bo
kalan sat r ve sütunlar n incelenmesidir. Bo sat rlar
herhangi bir teknik tan m taraf ndan ili kilendirilememi
mü teri beklentilerini belirtirler. Bu durumda yap lmas
gereken matrise yeni bir teknik tan m eklemek ve
kar lanamam olan mü teri beklentisini en az bir
teknik tan mla ili kilendirmektir. Matriste bo kalm
olan sütunlar ise hiçbir mü teri beklentisini
etkileyemeyen tan mlard r. Bu teknik tan mlar dikkatli bir
inceleme sonras nda hala ili kilendirilememi lerse
matristen ç kar lmal rlar.
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Teknik Korelasyonlar n Belirlenmesi ve Analizi Mü teri
isteklerini kar lamak amac yla belirlenen teknik
karakteristikler aras nda olumlu ya da olumsuz
etkile imler olabilir. Yani bir teknik karakteristikte olumlu
yönde geli me sa lanmas , bir di erini olumlu ya da
olumsuz yönde etkileyebilir. Bu türlü etkile imlerin
görülmesi için kalite evini ad n konmas na vesile olan
“çat matrisi” ya da di er ad yla “korelasyon matrisi”
kullan r. Bu matriste her hücre; iki farkl teknik
karakteristik aras ndaki korelasyonu temsil eder
(Yenginol, 2000: 66).

ekil 8 Korelasyon Derecesi Sembol ve Anlamlar

Bu semboller kullan larak ayn zamanda teknik tan mlar
aras ndaki korelasyonun yönü de belirlenmi olur. Bu
diyagram kullan ya teknik tan mlardan hangilerinin
uyu up, hangilerinin z t dü tü ünü göstermesi
aç ndan da yararl bir kaynakt r. Birbirine z t dü en
teknik tan mlar, farkl yöndeki mü teri beklentilerinin
sonucudur. Belirlenen korelasyon düzeyi, olumsuz ya
da güçlü ise, KFG tak
n bu teknik karakteristiklerin
geli tirilmesi ile ilgili olarak özel bir çaba sarfetmesi
gerekli demektir. Bu k mda belirlenen olumsuz
korelasyonlar genellikle “ayn anda birbirine z t iki
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fiziksel durumun gerçekle mesi gereklili i”
ortaya ç kar (Yenginol, 2000: 66).

eklinde

ekil 9 Korelasyon Matrisi
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Kaliteli bir araba tasar nda dikkate al nmas gereken
önemli iki mü teri beklentisi olan yak t tasarrufu ve
güvenlik kavramlar
örnek olarak ele alal m. Bu iki
beklentinin etkileyece i teknik tan mlar birbirine z t
olacakt r. Çünkü güvenlik için gereken ek darbe
bariyerleri, hava yast , ABS fren sistemi vb.. özellikler
araban n a rl
art r ve bu da yak t tasarrufunu
olumsuz yönde etkiler.
Önceki salça örne i incelenecek olursa a
daki gibi
bir korelasyon matrisi olu turulur. Matriste teknik
karakteristikler aras ndaki olumlu ili ki P, olumsuz ili ki
ise N harfleri ile gösterilmi tir.
ekil 9’da “görülebilir ambalaj” ve “ambalaj
malzemesinin kalitesi” teknik karakteristikleri aras nda
pozitif bir ili kinin oldu u görülmektedir. Bu durum,
görülebilir
ambalajlar
kullan ld kça
ambalaj
malzemesinin
kalitesinin
artaca
sonucunu
karmaktad r. “elek delik çap ” ile “ay klama y kama”
teknik karakteristikleri aras nda ise negatif bir ili kinin
oldu u görülmektedir. Bu durumdan ise, elek delik
çap n büyüdükçe ay klama ve y kaman n azald
ya da daha iyi bir ay klama y kama için elek delik
çap n küçülmesi gerekti i sonucu ç kar labilir.
Teknik K yaslamalar n Yap lmas
ve Hedeflerin
Belirlenmesi Teknik k yaslamalar bölümü, teknik
gereksinimlerin piyasadaki farkl ürünler üzerindeki
etkilerinin gözlenmesi için olu turulan matristir.
Planlama matrisinde oldu u gibi, matrisin bu k sm nda
teknik gereksinimlerin rakiplerle k yaslanmas , kendi
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aralar nda önceliklendirilmeleri ve hedef belirlemede
veri sa lamak söz konusudur (Sava ve Ay, 2005: 87).
Teknik k yaslamalar “Kalite Evi” nin giri k sm nda yer
al r.
Salça örne i için teknik k yaslamalar yap ld nda
10’da görüldü ü gibi bir tablo ortaya ç kmaktad r;

ekil

ekil 10.Teknik K yaslamalar
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Teknik k yaslamalar bölümünde, “üretim hatt n
temizli i” teknik karakteristi i incelendi inde, firman n
Rakip B ile ayn durumda oldu u Rakip A’dan ise üretim
hatt n temizli i bak ndan daha iyi durumda oldu u
görülmektedir. Üretim hatt n temizli i artt kça sa kl
ve güvenilir ürünlerin üretilece i dü ünülerek, firma
“üretim hatt n temizli i” karakteristi ini yeterli
bulmay p bu hedefi 15 olarak seçmi tir. Firma “elek
delik çap ” karakteristi i bak ndan ise incelenecek
olursa, rakipleri ile elek delik çaplar n ayn oldu u ve
bu hedefin yeterli görülerek hedefte herhangi bir
de ikli in yap lmad görülmektedir.
Herhangi bir teknik karakteristi in objektif ölçümleri
bak ndan daha iyi olunsa bile, o teknik karakteristi in
kar lad
mü teri istekleri bak ndan mü teri firmay
daha geride ya da daha kötü olarak alg yor olabilir.
Böyle bir durum kalite evinde kolayca fark edilebilir. Bu
duruma firman n imaj sorunlar , ya da reklamlardaki
yanl
yönlendirmeler neden olabilir. Bu sorun
geli tirme ekibinin sorunu olmaktan çok, stratejilerle ya
da taktiklerle ilgili bir sorundur ve üst yönetime
bildirilmelidir (Yenginol, 2000: 68).
Sonuçlara Dayal
Olarak Geli tirme Projesinin
Planlanmas Tüm bu a amalar n sonunda ekil 11’deki
gibi nihai kalite evi ortaya ç kar. Sektörel özellikler, ürün
ya da servis için kritik önem ta yan bir tak m de ken
veriler ek olarak kalite evine eklenebilir. Örne in baz
teknik gereksinimlerin geli tirme maliyeti ve uygulama
zamanlar , yasal k tlamalar, çevresel engeller gibi
(Sava ve Ay, 2005: 87-88).
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ekil 11.Salça Tasar
www.anketofisi.com

çin Kalite Evi
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Kalite evinin olu turulmas s ras nda, bu bölümde
anlat lan bütün bölümlerin olu turulmas na bazen gerek
olmayabilir. Hangi bölümün gerekli oldu una karar
vermek için, KFG tak
öncelikle yap lan çal man n
getirece i fayda ile, bu çal may yapmak için
harcanacak zaman ve paray kar la rmal r. Söz
gelimi baz durumlarda sadece korelasyon matrisinin
olu turulmas aylar sürebilmektedir. Dü ük oranda bir
fayda elde etmek için, yüksek maliyetli çal malar
yapmak anlaml de ildir (Yenginol, 2000: 71).
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KFG’nin Üretim Plan na Aktar lmas
Ço u KFG uygulay lar , KFG sürecini “Kalite evi”nin
olu turulmas a amas nda sona erdirmektedir. Ancak
kalite evi olu turulduktan sonra KFG çal mas n
tamamland
dü ünülmemelidir. Zira bir tasar m
faaliyetinde sadece mü teri isteklerine kar k gelen
teknik
karakteristiklerin
belirlenmesi
yeterli
olmamaktad r. Bu teknik karakteristiklerin hangi
parçalar,
süreçler
ve
üretim
plan yla
gerçekle tirilece ini
de
belirlemek
ve
mü teri
isteklerinin, tasar m, geli tirme, üretim ve hizmetteki her
amaya
aktar lmas n
sa lanmas
gereklidir
(Yenginol: 2000: 71-72).
Bu amaçla burada Kalite Evi’nin parça, süreç ve üretim
planlamas na aktar lmas
sa layan dört a amal
model anlat lacakt r.
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Dört a amal modele göre KFG süreci birbirini izleyen
dört a amadan meydana gelir.
Süreçte mü terinin sesi, ürünlerin teknik gereksinimleri,
parça gereksinimleri, üretim faaliyetleri ve kalite kontrol
planlar yla ilgili olarak dört matris kümesi bulunur.

ekil 12. Kalite Fonksiyon Göçerimi Sürecinin Dört
amas (Kaynak: VAIRAKTARAKIS, George L. Optimization
Tools for Design and Marketing of New Improved Products Using
The House of Quality, Journal of Operations Management, 1999)

Ürün Planlamas Ürün planlama matrisi daha önceki
bölümlerde nas l olu turuldu u anlat lan kalite evidir.
Kalite Evi, mü teri gereksinim ve beklentilerini teknik
özelliklere dönü türmeyi amaçlayan a amad r. Mü teri
sesinin ürün tasar nda yer ald ve dolay yla ürün
özelliklerinde etkili olmas nedeniyle bu a ama çok
önemlidir. lk matristeki bulgulara ba olarak di er üç
matris geli tirir. Bu a amada mü teri istek ve
gereksinimlerinin do ru olarak belirlenmesi tüm sürecin
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ba ar
olumlu yönde etkileyecektir. Burada yap lan
bir hata bu a amay izleyen di er tüm a amalar n da
yanl
yönde ilerlemesine yol açacakt r. Çünkü bu
amada belirlenen tasar m parametrelerinin özellikleri
di er tüm a amalara ta nmakta ve o a amalarda girdi
olarak kullan lmaktad r (Güle ve Bülbül, 2004: 322).
Ürün Tasar
(Parça veya Tasar m Göçerimi) 2.
matrisin olu turulmas ndaki amaç, belirlenen teknik
karakteristikleri gerçekle tirmek için hangi parçalar n
kullan laca na karar vermektir. Dolay yla KFG tak
ilk kalite evini olu tururken yapt
gibi, teknik
karakteristikleri kar lamak için gerekli parçalar
belirlemek üzere çal malar na devam eder. Bu
amaya tasar m ya da parça göçerimi ad verilir.
er geli tirilecek olan ürün konusunda birden fazla
kavram alternatifi varsa, parça göçerimine geçmeden
önce Pugh Kavram seçimi metodolojisi ile en uygun
kavram belirlenir.
Parça göçeriminde ilk a ama bir a aç diyagram
olu turarak tasarlanan ürünün alt sistemlerine ayr lmas
ve her alt sistemin de kendisini olu turan parçalara
ayr lmas r. Bu noktada her parçan n önemli
karakteristikleri
belirlenir.
Belirlenen
parça
karakteristikleri ve ölçüm de erleri ikinci a ama
matrisine i lenirler.
Parça karakteristikleri, parça göçerimi matrisinin
sütunlar na yerle tirildikten sonra KFG tak
her bir
parçan n teknik karakteristikler üzerindeki etkisini
belirler, yani ili ki matrisi olu turur. Böylece kalite
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evinde oldu u gibi sütunlar n öncelikleri belirlenir ve
hangi parçalar n mü teri memnuniyetini sa lamada
öncelikli olduklar belirlenmi olur. Öncelikli parçalar ya
da parça karakteristikleri bir sonraki matris olan imalat
planlama matrisine aktar lacaklard r (Yenginol, 2000:
72-75).
Süreç Planlama ( malat Planlama) Üçüncü matriste
üretim a amas boyunca kullan lacak spesifik süreçler
tan mlan r. Bundan önceki iki a amaya ba
olarak
belirlenen ürün parçalar n özelliklerine göre süreç
planlama a amas nda üretim için süreç parametreleri
belirlenir (Güle ve Bülbül, 2004: 322).
Böylece olu turulan
süreç parametreleri
art k
sütunlarda yer almaktad r. Süreç parametrelerinin parça
karakteristikleri üzerindeki etkileri ili ki matrisi üzerinde
gösterilir ve her biri için bir sütun puan elde edilir.
Yüksek puana sahip süreç parametreleri mü teri
isteklerini kar lamada öneme sahip parametrelerdir
(Yenginol, 2000: 75).
Üretim Planlama Dördüncü matris olan üretim
planlama matrisi ise bir matristen çok, üretim
amalar n planlamas nda kullan lan bir kontrol listesi
eklindedir. Bu kontrol listesi:
- Makine Ayarlar
- Kontrol Yöntemleri
- Örneklem Boyutu ve S kl
- Kontrol Belgeleri

38

www.kaliteofisi.com

- Operatör E itimleri,
- Önleyici Bak m faaliyetleri ba

klar

içermelidir.

Bu ve benzeri ba klar sütunlara, önemli süreç
parametreleri de sat rlara yaz larak üretim planlama
taraf ndan bir tablo olu turulur. Bu tablonun her
hücresinde; yorumlar, hedef de erler ya da o hücreye
uygun bilgiler bulunur. Böylece üretim planlaman n
mü teri sesine ba lant
sa lanm olur (Yenginol,
2000: 76).
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