
Bağımlılık

Bulunabilirlik kabiliyetini ve onu etkileyen etkenleri, güvenirlilik kabiliyetini,
sürdürebilirlik kabiliyeti ve sürdürebilme kabiliyetini açıklamak adına kullanılan bir
kavramdır.

Baş Denetçi

Bir denetleme işleminin kuruluş kapsamında uygulanan, rapor haline getiren ve
gerçekleşen düzenleyici uygulamaları inceleyen, bu işler adına eğitim almış ve yetki
verilen şahıslardır.

Belge Veya Sertifikası

Uygulama alanına göre, yetkilendirilmiş kamu kuruluşlarınca alakalı yönetmelik
kapsamında mecbur tutulan alanlarda belge vermesi adına yetki verilen kamu yada
özel laboratuvarları, belge veren ve muayene şirketlerince hazırlanan, teknik
düzenlemelere ve standartlara uygun olduğunu belirten belgeler ile alakalı yönetmelik
kapsamında zorunlu alanlar dışında kalan teknik düzenleme ve standartlara
uygunluğunu belirten belgeler veya sertifikalardır.

Belgelendirme (Sertifikasyon)

Gereken yetkilerin verildiği bir kuruluş tarafından, aşama, sistem, ürün yada servis
verimliliğinin gereken ihtiyaçlarına ve standartlara uygun olup olmadığının tespit
edilmesi, doğrulama işleminin yapılması, onayının yapılması adına uygulanan metot
ve faaliyetlerdir.

Beş S Felsefesi

Beş S harflerini Seiso (temizlik), seietsu (standart haline getirme), seiton (düzenleme),
shitsuke (disiplin) ve seiri (sınıflara ayırma) oluşturmaktadır. Hedef ise kuruluşta
iyileştirmeyi oluşturmak adına tertipli, temiz, disiplinli olunması ve basamakların
sınıflara ayrılarak standart şekline getirilmesidir.

Beyin Fırtınası Oluşturma (Brainstorming)

Kategorilerin uyguladığı ve belirli bir konuda fikir elde etmeyi sağlayan bir tekniktir.
Kategori de bulunan her şahısın yaratıcı düşünerek, elde ettiği fikirlerin tümümü
yazmasıdır. Tüm fikirler ve düşünceler toplantı bitimde tartışılır ve analiz edilir.



Bilgi

Bir anlamı veya manası olan verilerdir.

Bilgi Sistemleri

Veri ve bilgileri tedarik eden, bunların çözümünü yapan ve depolayan otomatik
sistemlerin tanımını yapmak için kullanılan bir ifadedir.

Büyük C ve küçük c (Big C, little c)

Büyük C; Customer İngilizce kelimesinin ilk harfinden oluşur. Büyük C, şirket
haricinden olan ve kuruluşun arz ettiği ürün yada hizmetten yararlanan müşteriyi
tanımlamak adına kullanılır.
Küçük c ise; şirket kapsamında olan, şirket bünyesinde yer alan bir departmanın yada
personelin arz ettiği ürün veya hizmete sahip olan müşteriyi tanımlar.

Büyük Q ve küçük q

Bu ifade, iki olay arasında bulunan farklılığı belirtmek adına kullanılır.
Büyük Q harfi, sınırsız oranda iş, aşama ve ürünün kalite yönetimi şeklinde isim verilir.
küçük q, sınırlı oranda ürün ve aşamaların kalite yönetimi şeklinde tanımlanır.


