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KALİTE FELSEFESİNİN GELİŞİMİNE KATKIDA 
BULUNANLAR 

• Kalitenin bir yönetim sistemi olarak gelişmesi bugüne kadar 
yapılan çalışmaların bir sonucudur. Bu yeni ve önemli 
yaklaşımın bir işletmenin yönetimine uygulanması, geliştirilmesi 
ve yayılmasında pek çok araştırmacı ve teorisyenin bireysel 
çabaları rol oynamıştır. 



F. W. Taylor (1856-1915) 

• Frederick W. Taylor, endüstriyel organizasyonlardaki kalifiye 
olmayan işçilerin çalışmalarını iyileştirmede yeni yaklaşımlar 
kullanılması teşebbüsünü ortaya atan ilk uygulayıcılardan biri 
olarak tanınmıştır. Bazı temel kavramları sistematik bir 
yaklaşımla işgücüne uygulamakla “bilimsel yönetimin babası “ 
ünvanını haketmiştir. “Bilimsel Yönetimin Prensipleri” adlı 
kitabında Taylor yönetim teorisinin birkaç özelliğini şöyle 
açıklamıştır: 



• Günlük bir görev: Her organizasyondaki her çalışan açıkça tanımlanmış 
ve yerine getirilmesi tam gününü alacak geniş bir göreve sahip olmalıdır. 

• Standart şartlar: Çalışanlar görevlerini yerine getirmek için standart araç 
ve şartlara sahip olmalıdır. 

• Başarı için ödüllendirme: Görevin başarı ile tamamlanması halinde 
anlamlı ödüller verilmelidir. 

• Başarısızlık için cezalandırma: Görevin tamamlanmasındaki bir 
başarısızlık kişisel olarak cezalandırılmalıdır. 

F. W. Taylor (1856-1915) 



W. A. Shewhart (1891-1967) 

• Walter A. Shewhart 1920 ve 1930’lu yıllarda Bell Laboratuvarları’nda 
çalışan bir istatistikçi idi. Onun “Sanayi Ürünlerinin Kalitesinin Ekonomik 
Kontrolü” adlı kitabı istatistikçiler tarafından fabrikasyon imalatı kalitesinin 
geliştirilmesi çabalarında dönüm noktası olan bir katkı olarak kabul 
edilmektedir. Shewhart imalatın her aşamasında değişimlerin var 
olduğunu, fakat numune alma, olasılık analizleri gibi bazı basit istatistiksel 
tekniklerin uygulanması ile bu değişikliklerin yapısının ve nedenlerinin 
anlaşılabileceğini göstermiştir. 



W. Edwards Deming (1900-1993) 

• Kendisini basit bir istatistikçi kabul eden Dr. W.Edwards 
Deming, 1950’lerde Japon mühendisleri eğitmiştir ve Japonlar 
tarafından II. Dünya Savaşı’nın neden olduğu tahribattan 
sonraki hızlı kalkınma başarılarına çok büyük katkıda bulunan 
kişi olarak kabul edilmektedir. 



• Deming’in genel yaklaşımı şöyle açıklanabilir: Kalite esas olarak işçilerin 
yaptıklarının değil, üst düzey yönetimin yaptıklarının ve kararlarının bir 
sonucudur. Bir işin nasıl yapılacağını belirleyen çalışma sistemidir ve 
sadece yöneticiler o sistemi meydana getirebilir. Sadece yöneticiler 
kaynakların kullanımı, işçilerin eğitimi, işçilerin kullandıkları ekipman ve 
aletlerin seçimi, kaliteye ulaşmak için gerekli tesis ve ortamı oluşturmak 
gibi imkanlara sahiptirler. Sadece üst kademe yöneticiler, firmanın yer 
alacağı pazarlara ve satılacak ürün veya hizmetlere karar verebilirler. Buna 
karşılık, işçi doğrudan kendi kontrolü altındaki olaylar ve faaliyetler nedeni 
ile oluşan “özel” bazı problemlerin çözümlenmesinden sorumludur. 

W. Edwards Deming (1900-1993) 



• Ayrıca Deming, kalite yönetimini bir süreç olarak görmüş ve 
PUKÖ döngüsü kavramını kalite felsefesine kazandırmıştır. 
Diğer bir değişle, Deming kalitenin ve süreçlerin planla, uygula, 
kontrol et, önlem al döngüsü ile gerçekleştirilebileceğini 
savunmuştur. 

W. Edwards Deming (1900-1993) 



J. M. Juran (1904-2008) 

• 1904’te şimdiki Romanya’nın bir parçası olan bir bölgede doğan Dr. 
Joseph M. Juran, 1912’de ABD’ye gelmiş ve Minnesota’ya yerleşmiştir. 
1924’de Minnesota Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Bell Telefon 
Şirketi’nin Hawthorne tesislerinde muayene bölümünde çalışmaya 
başlamıştır. II. Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar burada çalışan Juran 
da Shewhart’ın çalışmalarını yakından takip etmiş ve diğer istatistiksel 
yaklaşımların telefon ekipmanları üretimine uygulanması çabalarına 
şahsen katılmıştır. 



• Juran, 1954 yılında Japonya’yı ziyaret etmiş ve Deming gibi o da ürünlerini 
dünya pazarlarına ihraç edebilmelerini sağlamak için endüstrilerinin tekrar 
yapılanması görevini üstlenen Japon liderine yardımcı olmuştur. Juran, 
Japonya’da kalite kontrolün ve ABD-Japon dostluğununun geliştirilmesine 
katkılarından dolayı Japon imparatoru tarafından Japon olmayan kişilere 
verilen en büyük ödül olan “Kutsal Hazine Nişanı” ile ödüllendirilmiştir. 

• Juran o zamana kadar organizasyonların finans yönetiminde kullanmakta 
olan üç ana esas yönetim sürecini ele alarak (Finansal Planlama, Finansal 
Kontrol, Finansal Geliştirme) bunları kalite yönetimine uygulamıştır. 

 

J. M. Juran (1904-2008) 



P. B. Crosby (1926-2001) 

• 1979 yılında yayınlanan ve çok satan “Kalite Ücretsizdir” adlı kitabı ile üne 
kavuşan kalite öncülerinden Philip B. Crosby, kariyerine 1952’de 
Indiana’da Crosby Corp.’da imalat bölümünde başlamıştır. Bir seri imalatla 
ilgili işte çalıştıkdan sonra Crosby, Martin Marietta Corp.’da Persing 
füzeleri projesinin kalite direktörü olmuştur. Daha sonra bir hükümet 
politikası haline gelen “Sıfır Hata“ programını başlatarak füze üretiminde 
imalat hatalarının azaltılmasında önemli başarılar kazanmıştır.  



P. B. Crosby (1926-2001) 

Crosby’nin meşhur olmasını sağlayan aynı “Sıfır Hata” programlarını 
uygulamaya teşebbüs eden diğer bazı kuruluşların daha az başarılı olmasını 
ise Crosby, katılımcı yönetimdeki yetersizliklere bağlamaktadır. Crosby’nin 
kalite yaklaşımı aşağıda açıklanan dört esastan oluşmaktadır. 

• Crosby, kaliteyi bir mükemmellik olarak değil, ihtiyaca uygunluk olarak 
tanımlar. Bu bir ürünün yapılış tarzı veya bir hizmetin sağlanış yöntemi ile 
ilgilenmeyen alışagelmiş kalite tanımlarından farklıdır. Bu tanımda kalite bir 
müşterinin tüm beklentilerini anlama üzerinde odaklaşan ve organizasyonu 
bu beklentileri karşılamaya yönlendiren stratejik bir yaklaşımdır. 



P. B. Crosby (1926-2001) 

• Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan tedarikçilerin kalite sistemi; “İlk 
defa doğruyu yapmak” üzerine kurulmalı, kontrol ve tasnif edici değil, 
önleyici olmalıdır. Bu kavram, Taylor’un üretimi yapan veya hizmet 
sağlayan işçinin kusurlu işi gözden kaçırmamasının sağlanması şeklinde 
ortaya koyduğu soruna da çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Bir kalite 
organizasyonunda, herkes kendi işinin sorumluluğuna sahip olduğu için, 
denetimci, değerlendirmeci ve gözlemci gibi görevler çok az sayıda 
olacaktır. Artık hataları yakalamak için başkalarına ihtiyaç olmayacaktır. 



P. B. Crosby (1926-2001) 

• Standart performans sıfır hata olmalıdır. Crosby sıfır hata kavramının 
hedeflenebileceğini ve hedeflenmesi gerektiğini savunmuştur. 

• Kalitenin ölçümü kalitenin maliyetidir. Uygunsuzluğun maliyeti, eğer 
düzeltilirse, müşteri ilişkilerinde olduğu kadar, üretim performansında da 
çabuk ve yararlı etkilere sahiptir. 

Crosby’nin iki mutlak şartı “sıfır hata” ve “kalite maliyeti” kavramlarının 
uygulanması özellikle zor olmuştur. Bu iki kavram çok genel bir kabul 
görmemiş ve birçok işletme bu uygulamada başarısızlıkla karşılaşmıştır. 
Fakat Crosby’e göre bu başarısızlıklar kavramların geçerlilik derecesini 
yansıtmaz, ancak üst yönetimin bu kavramları doğru şekilde uygulamadaki 
başarısızlıklarını yansıtır. 



A. V. Feigenbaum 

• Feigenbaum 1922 yılında doğmuştur. General Elektirik’in üretim işleri ve 
kalite kontrol işlemleri müdürü Dr. Armand V. Feigenbaum, kalite 
sorumluluğunun üretim bölümünün çok daha ötelerine kadar uzandığı 
yaklaşımını geliştirerek dünyadaki kalite çabalarına çok önemli katkılarda 
bulunmuştur. Birçok işletmeye kalite danışmanlığı yapmış olan 
Feigenbaum, ürünlerin kötü tasarlanması, yetersiz dağıtılması, yanlış 
pazarlanması ve müşterilerin kullanımına düzgün destek verilmemesi 
halinde imalatta kalitenin elde edilemeyeceğini ileri sürmüştür. 
Feigenbaum’un kaliteden organizasyona kadar bu safhada yer alan tüm 
birimlerin sorumlu olduğu yolundaki fikri geliştirilerek “toplam kalite 
kontrolü” olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 



K. Ishikawa (1915-1989) 

• Deming ve Juran’ın öğrencisi olan Ishikawa, kalite çemberlerinin 
kurucusudur. Toplam kalite ve onun bir parçası olarak kurulan kalite 
çemberlerini bir formasyon olarak ortaya koyan Ishikawa yaklaşımının en 
önemli özelliği, temel hedeflerin müşterilerin tüm ihtiyaçlarına cevap 
vermeye yönelik olmasıdır. Gönüllülük, süreklilik, tam katılım ve 
ödüllendirme gibi ilkeleri olan kalite çemberleri, bir işletmede aynı sahada 
çalışan benzer işleri yapan, düzenli aralıklarla toplanarak kendi işleri ile 
ilgili sorunları tespit eden, inceleyen, çözen ve gönüllü katılımın esas 
alındığı çalışma gruplarıdır. Japonya’da, kalite kontrol kavramına sahip 
çıkan Ishikawa, Deming, Juran ve Feigenbaum’un kalite yönetimi 
hakkındaki görüşlerini, Japon kalite görüşü içerisinde bütünleştirmiştir. 



K. Ishikawa (1915-1989) 

• Kalite çemberlerinin özünde bireyin işini daha düzenli olarak yapma ve 
üretim kalitesini iyileştirme imkânı sağlamak, personelin kendi işini 
yaparken gerekli olan bireysel yeteneklerin geliştirmesine yardımcı olmak 
ve işletmenin piyasada kendisini kabul ettirmesi ve rekabete girebilmesi 
için tüm personelin buna katılma düşüncesini bireylerde oluşturmak 
yatmaktadır. Ancak bu amaçların elde edilmesi ekip çalışması ile 
mümkündür. Kalite çemberlerinin amaçları şöyle özetlenebilir: 



K. Ishikawa (1915-1989) 

• Bireylerin motivasyonunun artırılması, 

• Bireylerin katılımı ile yaratıcı yeteneklerinin ortaya çıkarılması 
için teşvik edilmesi, 

• İşletme içinde haberleşmenin (iletişimin) daha etkin hale 
getirilmesi, 

• Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ilişkilerinin arttırılması, 

• İşletmenin gelişmesine katkıda bulunmasının sağlanması. 
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