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Amaç – IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi-KYS (bilinen adıyla ISO/TS 16949 
standardı) dünyanın lider otomobil üreticilerinin bir araya gelerek oluşturdukları Uluslararası 
Otomotiv İş Gücü platformu tarafından geliştirilmiş olan küresel bir sistem standardıdır. Bu 
standart, tasarım geliştirme, imalat, montaj ve ilişkili servisleri kapsayan süreçleri içeren bir kalite 
yönetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir. Bu çalışmanın amacı, Otomotiv Kalite 
Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen kalite uygulamaları ile firma performansı (finansal 
ve süreç performansı) arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Yöntem – Araştırma modeli ve hipotezler, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir ana 
üreticinin tedarikçilerine yapılan anketler vasıtasıyla test edilmiştir. 

Bulgular – Araştırmaya katılan işletmelerde gerçekleştirilen Otomotiv KYS uygulamalarıyla 
işletmenin süreç performansı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak 
Otomotiv KYS uygulamalarıyla finansal performans arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 
bulunamamıştır.  

Tartışma – İşletmelerin Otomotiv Kalite Yönetim Sistemini uygulama düzeylerinin yüksek oluşu, 
süreç performanslarını pozitif yönde etkilemektedir.  Sistemin gerekliliklerinin yerine getirmesi, 
süreçlerin amaca uygun ve verimli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynamaktadır. Genel 
olarak kalite uygulamalarının öncelikle süreçleri iyileştirmekte faydalı olduğu, finansal 
performans faydasının sonraki yıllarda ortaya çıktığı bilinmektedir. Ankete katılan işletmelerin 
%53’ünün bir yıldan az süredir bu sisteme sahip olduğu düşünüldüğünde sonuçların anlamlı 
olduğu ifade edilebilir. 
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Purpose – IATF 16949 Automotive Quality Management System-QMS (known as ISO/TS 16949 
standard) is a worldwide standard developed by the International Automotive Task Force (IATF), 
a group of the world’s leading manufacturers and trade organizations. It defines the quality 
management system (QMS) requirements for the design, development, production, and when 
relevant, installation and service of automotive-related products. The purpose of this study is to 
examine the relation between the Automotive QMS practices and the firm performance (financial 
and process performance).  

Desing/methodology/approach – A research model and hypotheses were tested by using survey 
data collected from suppliers of a main manufacturing firm in the automotive industry. 

Findings – A significant and positive relationship was found between the automotive QMS 
applications and the process performance of the enterprises. However, a significant and positive 
relationship was not found between Automotive QMS applications and financial performance. 

Discussion – The high level of application of the Automotive Quality Management System of the 
enterprises affects the process performance positively. The fulfillment of the requirements of the 
system plays an important role in the proper and efficient execution of the processes. In general, 
it is known that quality applications are primarily beneficial in improving processes, and that the 
financial performance benefit occurs in the following years. It can be stated that 53% of the 
surveyed enterprises have this system for less than one year and the results are meaningful. 
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