
 

KALİTE METRİKLERİ NELERDİR? FAYDALAR, NASIL ÖLÇÜLÜR VE TÜRLERİ 

İmalat, yazılım geliştirme ve müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde ürün, hizmet ve süreçlerin 

kalitesini ölçmenin farklı yolları vardır. Bir şirket, ihtiyaçlarına bağlı olarak, değerlerini veya 

performanslarını iyileştirmek için belirli kalite ölçütleri tanımlayabilir. Kalite ölçütlerinin ne zaman 

kullanılacağını ve bunların maliyetleri düşürmeye ve satışları artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini 

anlamak, kendi işinizi tasarlarken, ölçerken ve takip ederken işletmenize yardımcı olabilir.  

KALİTE ÖLÇÜTLERİ NELERDİR? 

Kalite metrikleri, şirketlerin bir ürünü, hizmeti veya süreç değerini veya performansını değerlendirmek 

için kullanabilecekleri ölçümlerdir. Bunlar, profesyonellerin ürünlerinin veya süreçlerinin başarılı olup 

olmadığını, neleri iyileştirebileceklerini ve insanların nasıl yanıt vereceğini ve araçları veya ürünleri nasıl 

kullandığını belirlemelerine yardımcı olabilecek, genellikle kayan bir ölçekte sayısal değerler olabilir. 

Yönetim, geri dönüş süreleri veya müşteri memnuniyeti gibi alanlarda çalışan performansını gözden 

geçirmek için kalite ölçütlerini kullanabilir, ancak bunlar genellikle ürün işlevselliğinin göstergeleridir. 

NEDEN KALİTE METRİKLERİ KULLANMALISINIZ? 

Kalite metriklerini kullanmanın birkaç avantajı vardır: 

Süreç etkinliğini belirleme: Teslimat sürelerini veya görev sürelerini takip etme gibi kalite ölçümleri, 

mevcut süreçlerin etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. Herhangi bir kusur 

veya gecikmeyi izlemek için bir süreçteki her adımı izlemeyi düşünebilirsiniz. 

İyileştirmeleri belirleme: Kalite ölçümleri, ürünlerin kalitesini ve performansını nerede 

iyileştirebileceğinizi gösterebilir. Kusur oranınız yüksek veya müşteri memnuniyet oranınız düşükse 

nerelerde iyileştirme yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 

Stratejiyi ayarlama: Üretim gibi alanlarda kaliteyi ölçmek, stratejinizi ayarlamanıza yardımcı olabilir. 

Örneğin, üretilen kusurların sayısını azaltmak için daha kaliteli süreçlere ve malzemelere yatırım 

yapabilirsiniz. 

Maliyetleri düşürme: Kalite ve performans sorunları, yeniden çalışma, ek KG ve ödeme müşteri 

garantileri gerektirerek maliyetleri artırabilir. Kalite ölçütlerini ölçerek, uzun vadeli maliyetleri 

azaltabilecek daha kaliteli mal, hizmet ve süreçler üretmek için sorunları erkenden belirleyebilirsiniz. 

 

 



KALİTE METRİKLERİNİ NASIL ÖLÇERSİNİZ? 

Her şirket, iş ihtiyaçlarına bağlı olarak kalite metriklerini farklı şekilde ölçebilir. Çoğu zaman şirketler, 

kalitedeki değişikliklerin satışları veya itibarı nasıl etkileyeceği konusunda rekabet standartlarına dayalı 

olarak karar verebilir. Kalite metriklerini ölçmek için atabileceğiniz birkaç adım vardır: 

1. KALİTE YÖNÜNÜ BELİRLEYİN 

Önce hangi kalite yönünü ölçmek istediğinizi belirlemek, belirli bir alana odaklanmanıza yardımcı 

olabilir. Örneğin, müşteri sorguları için yanıt süresini veya bir tüketicinin aldığı hata mesajlarının sayısını 

ölçebilirsiniz. Sonuçlar özelliklerde, süreçlerde veya ürünlerde ayarlamalar yapmanızı 

önerebileceğinden, kontrol edilebilir yönleri göz önünde bulundurun. 

2. ÖLÇÜMLERE VE ARALIĞA KARAR VERİN 

Yakalamak istediğiniz kalite metriklerinin türünü anladıktan sonra, hangi derecelendirmelerin başarılı 

olduğunu düşündüğünüzü tanımlamayı düşünün. Örneğin, müşteri memnuniyeti anketleri için 1-10 

arasında, en yüksek 10 olmak üzere kayan ölçekler oluşturabilirsiniz. Bir dizi soruda ideal puanınız 

ortalama 9 veya daha yüksek olabilir. Daha düşükse, müşteri deneyimini nerede iyileştirebileceğinizi 

görmek için anketteki belirli soruları inceleyebilirsiniz. 

3. KAPSAMI TANIMLAYIN 

Bir ürün için veya farklı ürün ve hizmetler genelinde kalite ölçümlerini takip edebilirsiniz. Örneğin, 

ürünlerinizin iade oranlarını ve nedenlerini takip ediyorsanız, tüm ürünler için bilgi toplamak 

isteyebilirsiniz. Bu, müşterilerin en sık hangi ürünleri iade ettiğini ve nedenini gösterebilir. Benzer 

şekilde, yazılımdaki kusurları veya yazılım içindeki her bir işlevdeki kusurları takip edebilirsiniz. 

4. VERİ TOPLAYIN 

Verilerinizi toplayarak ürünlerinizin belirlediğiniz aralıkta nerede olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, mal 

üretirken, hatasız malların yüzdesi olan bir kalite kontrol metriği hesaplayabilirsiniz. Bu durumda, 

üretilen toplam mal sayısını saymak ve bunu kusurlu mal sayısına bölmek, kalitenizin aralık dahilinde 

olup olmadığını belirleyebilir. 

5. DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP EDİN 

Toplanan veriler genellikle zamanın bir anlık görüntüsüdür. Kalite metriklerinizin başarısını ölçmek için 

belirli bir dönemdeki değişiklikleri izlemeyi düşünün. Örneğin, üretim ekipmanını güncellediğinizde 

kusur yüzdeniz düşüyorsa, bu kalitedeki iyileşmeyi gösterebilir. 

KALİTE METRİKLERİNİN TÜRLERİ 

Farklı endüstrilerde yaygın olarak kullanılan birkaç kalite metriği türü vardır: 

1. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Müşterilerden memnuniyetlerini derecelendirmelerini istemek, birçok şirket için ürün ve hizmetlerin 

kalitesini ölçmenin doğrudan bir yolu olabilir. Açık uçlu yorumlar yerine, 1-10 arası bir ölçek gibi sayısal 

değerler bu ölçümün ölçülmesine yardımcı olabilir. Örneğin, restoranlar ve perakende mağazaları 

giyim, yiyecek ve hizmetlerini derecelendirerek kalitelerinin nerelerde iyileştirmeye ihtiyaç 

duyabileceği hakkında bilgi verebilir. 

 

 



2. KUSUR ORANI 

Kusur oranı, üretilen ürün veya etkileşim sayısıyla orantılı olarak kusurların yüzdesidir. Bu, yazılım ve 

üretimde yaygın bir ölçümdür. Örneğin, bir bağlantı 20 tıklama alır ve iki kez bir hata mesajı verirse, 

kusur oranı %10'dur. 

3. KUSURLAR ARASINDAKİ SÜRE 

Ürünlerdeki veya performanstaki kusurların sayısından ziyade şirketler, bunlar arasındaki süreyi 

ölçmeyi seçebilir. Bu, hataların meydana gelme sıklığını belirlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, ağ 

donanımı ayda bir kez arızalanırsa, bu, üreticiye bu süreyi azaltmak için kullanılan bazı malzemeleri 

güncellemeleri gerekebileceğini gösterir. 

4. KALİTE MALİYETİ 

İyi kalitenin maliyetine, kalitesizliğin maliyetini ekleyerek kalitenin maliyetini hesaplayabilirsiniz. İmalat 

gibi bir endüstride bu, düşük kalitenin ek hurda çıkarma, yeniden işleme veya müşteri yükümlülüklerine 

yol açabileceği anlamına gelebilir. İyi kalitenin maliyeti, daha yüksek fiyatlı malzemeleri veya daha iyi 

kaliteyi sağlamak için ek denetimleri içerebilir. Bu, nerede kaliteli yatırımlar yapabileceğinizi ve nerede 

düşük kaliteli maliyetleri kabul edebileceğinizi belirlemenize yardımcı olabilir. 

5. TESLİM SÜRESİ 

Teslim süresi, hizmet veya ürünleri teslim etmek için geçen süreyi veya bir şeyi planlandığı gibi teslim 

etme sayısını içerebilir. Uzunluk için, müşteri siparişlerinin 5-7 iş günü arasında kargoya verilmesi gibi 

belirli kriterleriniz olabilir. Zamanında teslimatlar için, bir ölçüm elde etmek için kaç teslimat yaptığınızı, 

zamanında kaç teslimat yaptığınıza bölerek hesaplayabilirsiniz. 


