
Derece (Kalite Derecesi)

Ürünler, prosesler ya da aynı fonksiyonel işleme sahip düzenlemeler adına
çeşitli klasik koşullara verilen sınıf veya kümelere verilen isimdir.

Denetçi (Auditor)

Sorumlulukları uygulanan incelemelerin hedefini kavramak, uygulamak, analiz
neticelerini rapora dökmek, müşterilerden talep geldiğinde, alınan düzeltici
uygulamaların neticelerini incelemek, inceleme ile alakalı herhangi bir belgeyi
saklamak ya da gizli tutup korunmasını sağlamak, incelenen şirketin,
denetimi verimli ve etkili bir biçimde koordine edip önyargısız incelemek olan
ve bunları uygularken ayarlanan denetim standartlarına uyan şahıstır.

Denetim (Auditing)

Tarafsız bir uzman kuruluş tarafından şirketinizin sistemlerin ve proseslerinin
onayının gerçekleştirmesi, markanızın iyi yönetildiğine ve güvenli hizmet arz
etmesine denir.

Denetim Örgütü (Auditing Organization)

Var olan bir sistem, aşama, ürün ya da hizmetin belirlenmiş standartlara
uygun olduğunu doğrulamak adına yetki verilen bağımsız ve tarafsız bir
kuruluştur.

Denetimi Yapılan Firma

Denetimi gerçekleşecek olan kuruluştur.

Deney

Bir ya da daha fazla ayırıcı niteliğin bir prosedüre uygun atanmasıdır.

Derece (Grade)

Kullanım hedefi aynı, farklı gereksinimlere cevap veren ürün ya da
hizmetlerin, kapsamına aldığı niteliklerin basamak ya da sınıflara
ayrılmasının göstergesidir.



Düşük Kalitenin Maliyeti

İstenilen kaliteye elde etmek ve kalitede devamlı bir ilerleme sağlamak adına
uygulanan faaliyetlerin toplam giderleridir.

Düzeltme

Tespit edilen uygunsuz durumu karşılamak adına uygulanan işlemdir.

Düzeltici Uygulamalar (Corrective Action)

Tespit edilen bir uygunsuz durumun nedeninin ya da diğer istenmeyen
durumu ortadan kaldırmak adına uygulanan işlemlerdir.

Doğrulama

Objektif kanıtın sağlanması şekli ile tespit edilen koşulların tedarik edildiğinin
onayıdır.

Doküman

Bilgilere ve bilgilere destek veren alanlara verilen isimdir. Çizim, örnek kayıt,
rapor, yöntem dokümanı, özellik, standart birer dokümana örnektir.

Doküman (Document)

Bir şirkette işlem öncesi bilgi tedarik eden ve çalışmak adına gereken verileri
barındıran yazılı şekillerin (açıklamalar, standartlar, mühendislik çizimleri,
kalite planları vb.) hepsidir.

Doküman Kontrolü

Kalite güvence mekanizması kapsamında ürün verimliliğini etkileyebilecek
dokümanların tümünün hazırlanmasının, muayene edilmesinin, onayının
gerçekleşmesinin ve geri çekilmesinin bir sistem kapsamında
gerçekleşmesidir.



Dokümanların Yeniden İncelenmesi

Kalite güvence mekanizmasının yeterli ölçüde belge haline getirilip, yazılı
kurallar ve talimatların belirtilen koşullara uygun olduğunun ve faaliyete
geçirilip geçirilmediğinin, ISO 9000 maddeleri kapsamında yeniden
incelemesidir.
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