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HOŞGELDİNİZ
Öncelikle, sizleri kutluyorum ve tebrik ediyorum. Yüksek ka

liteli bir insan olmayı ve kaliteli bir hayatı yaşamayı tercih ettiği
niz için.

Dünya’ya bir defa geldik, günlerimiz ve saatlerimiz sınırlı. Üs
telik, belki de ömrümüzün çoğunu yaşadık. Hiç olmazsa, geri ka
lan kısmında kendimizin ve hayatımızın kıymetini bilmemiz gere
kiyor. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve yüksek kaliteli bir hayat, hepimi
zin öncelikli ve önemli amacı olmalı. Ben, hem de hakkımız oldu
ğuna inanıyorum.

Yüksek kaliteli bir hayat yaşamak, her şeyden önce, yük-sek 
kaliteli bir insan olmayı zorunlu hale getiriyor. Yüksek kaliteli bir 
hayata kavuşmak zannettiğimizden çok daha zor. Çünkü, bunu 
sağlamak için, sayılamayacak kadar fazla pozitif ve negatif un
sur var.

Her yönümüzle sağlıklı olmak ve güleryüzlü olmakla başla
yıp, esnek ve dinamik olma, coşkulu ve heyecanlı olma, vizyon 
sahibi olma ve krizleri fırsata dönüştürmeye kadar giden, güzel 
ve etkili alışkanlıkları edinmemiz gerekiyor. Dahası, doğduğumuz
dan beri edindiğimiz, farkında olmamıza rağmen, bir türlü kurtula
madığımız, negatif içerikli alışkanlıklarımızdan da, hızla uzaklaş
mamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki, söz konusu iki zıt eylemin ge
reklerini öğrenmek ve uygulamak, yüksek kaliteli emek ve paylaşım 
istiyor.
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Kitabımız, yüksek kaliteli bir hayat yaşamak, geniş ve kaliteli 
bir vizyon sahibi olmak için, insan kalitesini her yönüyle etkile
yen faktörleri tek tek değerlendiriyor. Negatif içerikli olanların, ha
yatımızdan nasıl sökülüp atılacağını ve bunların yerine pozitif içe
rikli unsurların nasıl alışkanlık haline getirileceğini sizlerle pay
laşıyor.

Yüksek kaliteli, güzel ve anlamlı bir yaşam için, kalite denizin
de yüzmeye,

HOŞGELDİNİZ, ŞEREFLER VERDİNİZ...
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BİRİNCİ BÖLÜM

KALİTE, TOPLAM KALİTE, 
KALİTELİ İNSAN

GİRİŞ
Kalite kelimesi, en geniş anlamıyla, iyi, güzel, faydalı, kulla

nışlı ve değişen şartlara göre, ihtiyaçlara cevap verebilmeyi ifa
de eder. Kalite kavramı genellikle, endüstriyel ve ticari alanda 
mal ve hizmetler için kullanılagelmiştir. Kaliteli ürün, kaliteli hiz
met kavramlarını günlük hayatımızın her yerinde duyabiliriz.

Toplam kalite kavramı ise, kaliteyi etkileyen faktörlerin sayı
lamayacak kadar çok olmasından doğmuştur. Toplam kalite de
mek, kaliteyi etkileyen ve gelecekte etkilemesi muhtemel olan tüm 
faktörlerin, optimal düzeyde olması demektir. Üstelik söz konu
su faktörler, zamana ve duruma göre de esneklik ve farklılıklar 
gösterirler.

Kaliteli insan kavramına ise, pek alışık olduğumuzu zan
netmiyorum. Genelde, “iyi insan”, “olgun insan”, “anlayışlı İnsan”, 
“kültürlü İnsan” ve “zeki insan” gibi kavramların daha sık kulla
nıldığını görmekteyiz. Halbuki, söz konusu kavramlar, kaliteli
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insanın özelliklerinden bazılarıdır. Ancak, kaliteli insan kavramı, 
çok daha geniş perspektifte değerlendirilmelidir. Artık günü
müzde, okyanuslar ötesindeki ekonomik veya çevresel bir olay, 
dünyanın her yerindeki insanların sağlığını, günlük yaşantısını, 
beklentilerini, sevincini, üzüntüsünü, vb. etkileyebilmektedir.

Yüksek kaliteli bir insan olmak, hiç de kolay değildir. Çünkü, 
insan kalitesini olumlu ya da olumsuz etkileyen çok fazla faktör 
vardır, üstelik, bu faktörlerin her zaman ve her yerde, değişip 
ve geliştiklerini de düşündüğümüzde, optimum kaliteyi tutturabil
mek çok zordur.

Dilerseniz, şimdi, kalite, toplam kalite, kaliteli insan ve alış
kanlıklarımızın toplam kalitemiz üzerindeki olumlu ve olumsuz et
kilerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışalım.

1. KALİTE KAVRAMI
Kalite, lügat anlamı olarak; “Bir şeyin iyi veya kötü olma özel

liği, herhangi bir bakımdan üstün ve nitelikli olma”( 1) diye tarif 
edilmektedir. Günümüzde kalite kavramı, çok daha geniş bir an
lama sahiptir.

Acaba, kaliteli bir mal veya hizmet nasıl olmalıdır?

• Sağlam olan mı kalitelidir?
• Pahalı olan mı kalitelidir?

• Kullanışlı olan mı kalitelidir?

• Modaya uyan mı kalitelidir?

• Gösterişli ve şatafatlı olan mı kalitelidir?

• Lezzetli olan mı kalitelidir?

• Temiz olan mı kalitelidir?

Bu listeyi sayfalarca uzatmak mümkündür. Esasında, kime 
göre kalite? Sorusu daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü, ba
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zı insanlara göre, sağlamlık kalite faktörü iken, sosyalitesi yük
sek biri için, gösteriş daha kaliteli olabilir. Birisi için, lezzetli ye
mekler yapan salaş bir lokanta, çok kaliteli algılanırken, diğeri 
için burası, lezzetine bile bakmaya gerek duymadan, görüntü
süyle kalitesiz olarak değerlendirilebilir. Bir ustaya göre, bir pi
min kalitesi, yerine cuk! oturmasıyla ilgili iken, dizayn mühendi
sine göre kalite, pimin daha hafif, daha ucuz, daha kullanışlı, 
vb. şekillerde tasarlanması olabilir. Bazılarına göre kalite pres
tijdir. Çok varlıklı insanlardan bazıları çok lüks otomobillere bi
nerler. Neden pahalı tercih ettiklerini sorarsanız; “sağlam ve gü
venli olduğu için” derler. Hâlbuki asıl amaç, sahibini prestijli gös
termesidir.

Gösterişi çok güzel olan meyveler, kaliteli görünürler. An
cak, yetiştirilmelerinde zararlı kimyasallar varsa, genetiği ile oy
nanmış ise, bırakalım kaliteyi, sağlığımız tehlikededir. Bir sanatçı 
için, onun sahnede gösterişli ve janjanlı olmasını sağlayacak giy
siler, kaliteli iken; bir çoban için, onu soğuktan ve sıcaktan ko
ruyan nitelikteki giysiler kalitelidir. Varlıklı insanların bedavaya 
verseniz kullanmayacağı bazı ürünler, fakirler için çok kaliteli 
olabilir.

Peki, zamanın en kalitelisi diye aldığımız bir ürünü kullanır
ken, daha kalitelisi çıktığı zaman, diğerinin kalitesi ne oluyor? O 
halde, kalitede durağanlık yok, mükemmel bir dinamizm var. 
Benzer şekilde, doğalgaza kavuşan bir ildeki, kaliteli kömürler 
dahi, birdenbire kullanım imkanını kaybediyor. Kömür satıcıları, 
istedikleri kadar kaliteli hizmet sunsunlar, bir anlam ifade etmi
yor.

Demek ki, kalite kavramı, kişiden kişiye, beklentiden beklenti
ye, sağlıklı olup olmamasına, ucuz-pahalı olmasına, değişen şart
lara uymasına vb. birçok değişken faktöre göre, değişik anlam
lara bürünebilmektedir.
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Dilerseniz, kalite kavramına şimdilik ara verip, toplam kalite 
yaklaşımına göz atalım. Buyurun efendim:

2. TOPLAM KALİTE YAKLAŞIMI
Toplam kalite kavramı, kalitenin değişkenliğinden, etkileyici 

faktörlerin çokluğundan ve bir tarife sıkıştırılma zorluğundan do
layı, ortaya atılmıştır. En geniş tarifiyle, söz konusu mal, hizmet 
veya insanın kalitesini etkileyen ve gelecekte etkileme ihtimali 
olan, bütün faktörlerin de, kaliteli olmasını ifade eder.

Bir restoranın kalitesinden bahsediyorsak, ustanın, hammad
de -  malzemenin, fiziki mekânın, beşeri ilişkilerin, pozitif iletişi
min, sunumun, ücretlendirmenin, çevreyi kirletmemesinin vb. fak
törlerin tamamının kaliteli olması gerekir.

Bir çamaşır makinesinin kalitesinden bahsediyorsak, çama
şırları zarar vermeden, en makul sürede, en sessiz şekilde yı
kaması beklenir. Peki, şu anda dahi en kaliteli gibi görünen bir 
çamaşır makinesini, iki küçük çocuk oynarken, biri içine girip, 
diğeri kapağı kapatıp çalıştırdığında, makine çocuğu tanımayıp 
veya kapağını kapattırmamayı beceremeyip yıkarsa, bu makine 
ne kadar kalitelidir?

Süper lüks bir otomobil, sarhoş bir sürücünün elinde, feci bir 
kaza ile kullanılmaz hale gelirse, kim kalitesizdir? Otomobil mi 
yoksa sürücü mü?

Çağın en kaliteli ürünlerini üreten, modern bir fabrika, zehirli 
atıklarını arıtmadan çevreye salıyorsa, ürünlerinin kalitesi, top
lam kaliteyi sağlamaya yetmez. En kaliteli tesislerde, kimyasal 
olarak, kaliteli bir şekilde üretilen, rakı ve benzeri ürünleri kulla
nanların sebep oldukları zararlar, (hem kendilerine, hem de çev
reye), toplam kalite açısından nasıl izah edilecek?

En kaliteli ürünler üreten bir fabrikada çalışan işçilerin, pat
ronun pozitif iletişimi bilmemesinden ve uygulamamasından
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kaynaklanan, psikolojik yıkım, toplam kalite yaklaşımı açısından, 
önemli bir yetersizliktir.

Çok başarılı ve kaliteli bir belediye başkanı, şehrin yıllar ön
ce döşenmiş, ekonomik ömrünü tamamlamış ve kanserojen üre
ten içme suyu borularını değiştirmeye, aşırı maliyet yüzünden 
yanaşmıyorsa, toplam kalite, “topal kalite” haline dönüşür.

Bir gastroenteroloji hekimi, bir hastasına kolonoskopi yapar
ken, çekuma (kalın bağırsağın bittiği yer) kadar incelemesi ge
rekirken, sehven veya ihmal ile yarısını inceler, bir kısmı kalır
sa, (kalan kısımda da kitle olduğunu varsayalım), temiz raporu 
verirse, yine topal kalite ile karşı karşıyayız demektir.

Çocuklara yönelik bazı gıdalar veya içecekler, kaliteli ve lez
zetli görünmelerine rağmen, para kazanma uğruna, bağımlılık 
yapacak katkı maddeleri içeriyorsa, sağlıklı bile olsa, ticari ah
lak açısından, topal kaliteden bahsedebiliriz.

Toplam kalite, her yönüyle, insana saygı duyan, insanı koru
yan, sağlığını geliştiren, zamana, duruma ve beklentilere göre, 
sürekli geliştirilen, dinamik ve esnek kalite yönetimidir. “Her gü
zelin bir kusuru vardır” yaklaşımı, toplam kalitede geçerli değil
dir. Her kusur, toplam kaliteyi topal kalite yapar.

Toplam kaliteli bir yaşam, negatif toplam kalite faktörle
rini hayatımızdan çıkarırken, pozitif toplam kalite faktörleri
ni hayatınıza geçirmekle mümkün olur.

Süleyman COŞKUNER

3. KALİTELİ İNSAN YAKLAŞIMI
Kalite boyutunu insana taşıdığımız zaman, mal ve hizmette

ki durumdan farklı bir durumla karşılaşırız. Mal ve hizmet cansız 
iken, insan canlıdır. Üstelik, mal ve hizmeti, kaliteyi, toplam kali
teyi, dizayn eden, üreten, bozan, yeniden yapan ve düzelten yi
ne insandır. İnsanın kalitesi yaklaşımı, ürünün kalitesinden çok
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