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iyi, lüks, pahalı, 
sahip olmak istenen, en iyisi...

sürekli gelişim, müşteri odaklı, 
çalışanlarına değer katan..

Kalitenin Tanımı



• Müşteri tabanlı yaklaşım 
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan

• Üretim tabanlı yaklaşım

Tasarıma, teknik gerekliliklere, ihtiyaçlara uygunluk

• Ürün tabanlı yaklaşım

Benzer ürünlerde olmayan ek özellikler ve değerler sunma

• Değer tabanlı yaklaşım

Fiyat ve özelliklerin en iyi kombinasyonu

• Yenilikçi yaklaşım

Ne olduğu tam belli değil, ama iyi bir şey!

Kalite Tanımına Yaklaşımlar
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Kalitenin Boyutları
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KALİTE GÜVENCE 
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STRATEJİK KALİTE YÖNETİMİ

ULTRA KALİTE

Kalitenin Tarihi



Yetersiz
Kalite 

Sürdürülebilir 
Büyüme

Müşteri
Memnuniyetsizliği

• Müşteri daha kalitelisini bekler

• Daha iyi rekabet edebilmek için daha iyisine ihtiyaç duyarız

• Gelişimimizi ölçüp sürdürülebilir büyüme sağlarız

Sürdürülebilir büyüme ve gelişme ile 
- daha kolay , hızlı, iyi iş 
- ürün ve hizmetleri geliştirmek için alternatif çözümler!

Kalite Neden Önemlidir?



• İhtiyacın gerekliliklerini karşılama
• Bedelinin karşılığını verme
• Amaca uygun olma
• Müşteri memnuniyeti sağlama

Değer Zincirini Yaratma;

Kalite, ürünü pazara sunulmaya hazır hale 
getiren yukarı özelliklerin toplamıdır!

Mühendislikte Kalite Konsepti



Müşteri
Memnuniyeti

(amaç)

Standardı
Karşılama (TSE, ISO, BSI, 

NF, CEN, DIN, ASTI..)
(günümüz)

Kalite 
Sistemleri

Kalite 
Felsefesi

İhtiyacı karşılama

Güvence

Zorunluluk

Motivasyon

Kalitenin Denetimi ve Yönetimi



Kalite yönetimini zorlaştıran faktörler

Hava şartlarının değişkenliği      
İç gücünün mobilitesi
Her bir işin prototip olması
Fiyat baskısı

Ekonomik Kriz
+

Rekabet
(küreselleşme)

Düşük Maliyetler

Zayıf işçilik 
Yetersiz malzeme kalitesi 

İnşaatta kalite 
eksikliği

İnşaat Sektörü



Devlet
Kanunlar ve düzenlemeler, piyasa denetimi ve gözetimi

Sermayedar
Tasarım, ihale süreçleri, imalat ve satın alma protokolleri

Sanayi 
Tasarım ihtiyaçlarını karşılayan teknik açıdan uygun malzeme, işçilik

Müteahhitler
Teknik yeterlilikte iş gücü, taşeron ve tedarikçiler

İnşaatta Kalite İçin Takım Çalışması



• Yaşam konforu ve yapı güvenliği açısından malzeme

• Yapıyı koruyucu malzeme

• Yangın güvenliği ve malzeme

• Çevreci ve enerji verimli malzeme

• Yapı malzemesinde performans sınırları ve dayanıklılık

• Yapı malzemesinin niteliği – üretici, uygulayıcı ve kullanıcının 

güvenliği ve sağlığını koruyucu çalışma, yasa ve yönetmelikler

• Rekabet yasaları

Yapı Malzemesinde Kalitenin Tanımı



İnsanlık sürekli gelişiyor ve değişiyor...



Yapı özellikleri de sürekli değişiyor...

Taşdevri Mısır

Günümüz 1800’ler Roma

Antik Yunan



İhtiyaçlar da...

http://www.harrys.com/index.php?main_page=product_info&cPath=228&products_id=512&zenid=659330348c3b03939b69ba2ba75392a5
http://www.harrys.com/index.php?main_page=product_info&cPath=228&products_id=512&zenid=659330348c3b03939b69ba2ba75392a5


Kişiselleştirme artık günlük hayatta...



Teknolojik devrim...



Değişim >Mimari, tasarım olmaya başladı

Burgbad 

Değişim mimari olmaya başlıyor...



Değişim>Kişiye özel keyif alanları 

Kişiye özel yaşam alanları isteniyor...



Burgbad

Değişim>Doğallık 

Doğallık...



Değişim>Sade ve yalınlık

Sadelik ve yalınlık...



Geleneksel değerlere dönüş...



1800lerEstetik...



İşlevsellik...



Mimari değerler...



Estetik + İşlevsellik + Mimari ...

... BANYO KÜLTÜRÜ yaratılıyor!



Şehirleşme...

http://ortakoy.files.wordpress.com/2007/07/yunaktepeden_koy_3.jpg
http://ortakoy.files.wordpress.com/2007/07/yunaktepeden_koy_3.jpg


Daha yüksek, teknolojik, sağlam...



İhtiyaçlar, kapasite, teknoloji, estetik...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/%C3%96resund_bridge.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/%C3%96resund_bridge.JPG


Limitler zorlanıyor...



Yapı malzemeleri de gelişiyor...



Enerji verimli, hafif, esnek, sağlam...



Çevre dostu yeşil yapı ürünleri...

Kaynak etkinliği
Yaşam mekanı hava kalitesi

Enerji verimliliği
Su tasarrufu

Sahip olunabilirlik



En önemlisi herkes için güvenli...



Küresel rekabet artıyor...



Kalite artık daha önemli...



Hayaller gerçeğe dönüyor...



Kentsel dönüşümler başlıyor...



Alternatif yaşam alanları...



Bilim kurgu gerçek oluyor...



Mars’ta yaşam..?



Teşekkürler.

http://www.imsad.org/index.asp
http://www.imsad.org/index.asp

