ULUSAL KALİTE HAREKETİ

KalDer Önce Kalite

doğayı
koruyabiliriz

Mükemmellik felsefesiyle

Türkiye’nin sağlam temellere dayanarak gelişmesi için mükemmellik felsefesinin yaygınlık kazanması
gerektiğine dikkat çeken TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Hep beraber çalışırsak,
insanların barış ve refah içinde yaşamasını aynı zamanda doğayı koruma şansını yakalamasını
sağlayabiliriz” dedi.
Başarının ve iyiliğin sürdürülebilir
olması için çalışan TEMA, 635 bini
aşkın gönüllünün desteğiyle her geçen
gün büyüyor. Gönüllülerin katkılarını
daha da verimli hale getirebilmek için
toplam kalite yönetimi prensiplerini
kullanmaya ve uygulamaya ihtiyaç
duyduklarını ifade eden TEMA Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç,
özellikle sürdürülebilirlik konusunda
daha fazla mesafe katetmek için Ulusal
Kalite Hareketi’ne (UKH) katıldıklarını
söyledi.
Deniz Ataç, TEMA’nın
sürdürülebilirlik konusundaki
beklentilerini şöyle özetledi: “Bildiğiniz
gibi 2015 yılında gerçekleştirilen
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde
BM’ye üye ülkeler 2030 yılına kadar
yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik
ve adaletsizlikle mücadele etmek,
iklim değişikliğinin üstesinden gelmek
için belirlenen 17 Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefini kabul etti. Bu
hedefler yakalanırsa sürdürülebilirlik
konusundaki mükemmellik yolunda
önemli adımlar atılmış olacağını
düşünüyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne çözüm bulmanın gönüllü
kuruluşların artması ile mümkün
olacağına inanıyoruz. Çünkü yaygın
ve etkili bir gönüllü ağına ihtiyaç
var. Bu ağı kurmak ve devamlılığını
sağlayabilmek için belirli bir kalite
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standardı gerekiyor. Bu çalışmaların
sürdürülebilir olması STK’ların da
sürdürülebilir olmasına bağlı. Halkın
sesi olan, güçlü ve sürdürülebilir
STK’ların varlığıyla çalışmaların
amacına ulaşacağına inanıyoruz.
Ulusal Kalite Hareketi (UKH),
kurum ve kuruluşların sürdürülebilir
politikalarla yönetilmesini sağlamayı
hedefleyen bir çalışma. TEMA Vakfı
olarak bu nedenle UKH’ye katıldık.
Gönüllülerimizin katkılarını daha
da verimli hale getirebilmek için
toplam kalite yönetimi prensiplerini
kullanmaya ve uygulamaya ihtiyacımız
var. Bu noktada kuruluşların
sürdürülebilir mükemmelliğini
sağlamayı hedefleyen bir yönetim
modeli olan EFQM ön plana çıkıyor.
Çünkü EFQM Modeli sayesinde
yönetim süreçlerimizin daha verimli
hale geleceğini düşünüyoruz. Bu
yapı bize kurumsallık anlamında
da yeni bir soluk getirecek. TEMA
gönüllülük esasıyla çalışan ve
profesyonel işler ortaya koyan bir
kuruluştur. Bu bakımdan yönetim ve
kalite anlayışımızı EFQM prensipleri
çerçevesinde gözden geçireceğiz ve
yeniden düzenleyeceğiz. Mükemmellik
yolculuğu sürecini adım adım
izleyeceğiz. Önce öğreneceğiz, sonra
uygulayacağız. Biz de bu sürecin
iyileşmesi için destek olacağız ve katkı
sağlayacağız.”

UKH ile gücünü artıracak
TEMA Vakfı olarak yönetim
süreçlerini bugüne kadar başarılı
bir şekilde gerçekleştirdiklerini
dile getiren Deniz Ataç, UKH’nin
kendilerine daha fazla güç katacağını
öne sürdü. Ataç: “Önümüzdeki
dönemde tüm çalışmalarımızı toplam
kalite yönetimi ve mükemmellik
modeli uygulamalarını benimseyerek,
özdeğerlendirme yaparak
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
Çünkü Türkiye’nin sağlam temellere
sahip bir şekilde gelişebilmesi için
mükemmellik felsefesinin (Toplam
Kalite Yönetimi) yaygınlık kazanması
gerekiyor. Eğer hep beraber çalışırsak,
insanların barış ve refah içinde
yaşamasını ve aynı zamanda doğayı
koruma şansını yakalayabiliriz.” dedi.
Yaşama değer katıyoruz
TEMA’nın bugüne kadar
gerçekleştirdiği çalışmalarla toprak
başta olmak üzere tüm doğal
varlıkları korumayı hedeflediğini
ve çalışmalarımızı bu yönde
sürdürdüğünü kaydeden Deniz Ataç,
UKH’nin temelinde de yaşam kalitesi
düşüncesinin yattığını dile getirdi.
Etkileri itibariyle UKH’nin yaşam
kalitesinin sürekli zenginleştirilmesi,
yükseltilmesi ve yenilenmesini

Türkiye Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu

içerdiğini dile getiren Ataç: “Bu
bakımdan bir kalite seferberliği
olan UKH’de yer almak bizim için
büyük önem taşıyor. Çünkü doğayı
koruduğumuzda doğanın parçası
olan tüm canlıların yaşamına değer
katıyoruz. Sağlıklı gıdaya, temiz
suya ve havaya sahip olduğunda tüm
canlıların yaşam kalitesi de artacaktır.
Bu kapsamda doğal varlıkları
korumak için gönüllülerimizin
destekleriyle tüm Türkiye’de 500’e
yakın noktada çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.” dedi.
Kuruluşlar sosyal sorumluluk
projeleriyle destek oluyor
Gönüllülerin hem doğa ile ilgili
konularda donanımını artırmak hem
de kişisel gelişimlerini sağlamak
amacıyla eğitimler ve toplantılar
düzenlediklerini dile getiren Deniz
Ataç, aynı zamanda bugüne kadar
birçok kuruluş ile sosyal sorumluluk
kapsamında, ağaçlandırma, eğitim
ve farkındalık çalışmaları, doğa
savunuculuğu çalışmaları, doğal
varlıkları koruma ve kırsal kalkınma
gibi alanlarda projeler yürüttüklerini
söyledi. TEMA’nın hali hazırda devam
eden çalışmaları arasında, İş Bankası
sponsorluğuyla '81 İlde 81 Orman'
Nestle sponsorluğuyla 'Fıstığımız
Bol Olsun', Falım sponsorluğuyla
'Sakız Ağacı Klon Parkı', Doğuş Çay
sponsorluğuyla 'Her Dem Toprak
İçin' gibi projeler yer alıyor. Ayrıca
Koç Holding sponsorluğuyla 'Ülkem
için Ormanlar', Afyonkarahisar,
Sinanpaşa, Güney ve Tokuşlar
Beldeleri ile Kınık, Karacaören ve
Çobanözü köylerini kapsayan 'TEMABorusan Kırsal Kalkınma Projesi',
Vitra-Artema, Calgonit ve Arçelik
sponsorluğu ile İSKİ iş birliğinde
'Suyunu Boşa Harcama' kampanya ve
projeleri bulunuyor.

Deniz Ataç

TEMA bugüne kadar yaklaşık 14 m lyon f dan ve 700 m lyon meşe palamudunu toprakla buluşturdu. 60’dan
fazla kırsal kalkınma, koruma, b yoloj k çeş tl l k projes n hayata geç rd , 287 sahada ağaçlandırma çalışması
yürüttü. Okul önces nden l seye kadar eğ t m s stem n n her basamağı ç n doğa eğ t m programları gel şt rd .
Bu kapsamda M n k TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve L se TEMA eğ t m programlarını gel şt rd ve
hayata geç rd . 90’dan fazla k tabı kamuoyuna kazandırdı. 2012 yılında BM Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası
önderl ğ nde dünyada lk kez ver len Yaşam İç n Toprak Ödülü (Land for L fe)’nü aldı.

