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OZET

Bu arastirmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgi (MEKB)'na bagh

Sedat SiMAVi Endustri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL)'nde yonetim
snreclerinin

durumu

ve okul

cahsanlanmn

Toplam

Kalite

Yonetimi

(TKY)

uygulamasma hazir olus derecelerini saptanmak amaclanrmsnr,
Bu arastirma ile okulun cahsanlanmn,
yaprstrun

kendine

ozgii oldugundan

yonetiminin,

hareketle,

orguturum ve orgut

SSEML

ve TL'nde

su anki

uygulamalarla ilgili durum tespiti, oz degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir
model onerisi olusturmustur, Bu arastirmanm
defa yapildigmdan

ve

model cahsmasmm KKTC' de ilk

onemli oldugu dii~unillmektedir.

Bu cahsma, betimsel durum saptayici bir arasnrmadir. Arastirmamn cahsma
grubunu SSEML ve Tl.tsinde bulunan lider, ogretmen ve diger konumlarda bulunan
104 cahsan olusturmaktadir.
olarak

cahsanlann

Arastirmada

goril~lerine

degerlendirmeye

konumlanmn

ve

alman sureclerle ilgili

cahsma

siirelerinin

etkileri

degerlendiriimisrir.
Arasurmarun gereksinim duydugu veriler bes ana bolnmden olusan karma
anketle toplanmisnr. ilk iki bolumde Turkiye Cumhuriyeti
(MEB) tarafmdan

TKY cahsmalannda

kullamlan

Milli Egitim Bakanhgi

EFQM Miikemmellik

Modeli

kriterleri dogrultusunda hazrrlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere

uyarlanmasiyla

hazirlanan

sorular cahsanlara

yoneltilmistir.

Sonraki

bolumlerde ise veriler arasurmacmm EFQM kriterleri ve TKY ilkeleri dogrultusunda
kendi

gelistirdigi

anketle

toplannusnr.

Anketle

su

sorulara

yamt

aranmasi

amaclanmisnr.
J-Cahsanlann kisisel ozellikler nelerdir?
2-Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri ne diizeydedir?
3-<;ali~anlann yonetimi surecleri ne duzeydedir?
4-<;ali~anlarm TKY'ni

sahiplenmeleri ne diizeydedir?

5-Lider ve ogretmenlerin kisisel degerlendirmeleri nasildir?
6-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri nasildir?
Anket ile toplanan veriler Statistical Package Social Sciences (SPSS) 11
siirlimii programa girilmis, gozden gecirilip yeniden duzenlenen verilerin ilk olarak
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normal dagihm gosterip gostermedigi smanmis, bu smamadan sonra yapilan betimsel
degerlendirmede, saph kutu grafigi, aritmetik ortalama, frekans ve standart sapma
degerleri kullamlrmsnr. Anlamhlik analizlerinde ise 90k yonlu varyans analizi ve 't'
testi kullarulmisnr. Anlamhhk saptanmasinda 0,5 diizeyi esas olarak almnusnr.
Arasnrmada elde edilen sonuclar ~oyledir.
1-Liderlerin TKY uygulamalanm orta duzeye yakm sahiplendil<lerisonucuna
ulasilrmstir.
2-<;ali~anlarm yonetimi uygulamalannm, TKY uygulamalarma orta diizeyde
yakm oldugu sonucuna ulasilmistir.
3-<;ah~arm

TKY uygulamalanm orta diizeye yakm sahiplendikleri

sonucuna ulasilrmsur.
4-Lider ve Ogretmealerinin Kisisel Degerlendirmeleri bolumunde, ogrencileri
yasam boyu kendi kendine 5grenmeye hazirlama cahsmalannm, ders oncesi gunlnk
plan aliskanhgrmn, egitim ogretim ortamlannm surekli gelistirilmesine yonelik
cahsmalann, ogrencilerin cesitli alanlarda etkinliklere kanlmumn saglanmasi
cabalannm orta diizeye yakm oldugu, ancak lider ve ogretmenlerin ogretimsel
materyalleri hazirlama cahsmalanm

orta duzeyin uzerinde degerlendirdikleri

sonucuna ulasilnnstir.
5-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri bolumunde, ikinci
ogretim yapilmasmm orta diizeyin altmda desteklendigi, okulun acik oldugu surenin
yeterli oldugu dusnncesine orta duzeyin altmda katihm oldugu, ara smav
donemlerinin orta duzeyin uzerinde kanhrnla siirmesinin istendigi, birlestirilmis ders
saatlerinin ogrencilerin cesitli gereksinimlerini karsilamasrm engelledigi gorusnnde
orta diizeyin iizerinde kanhmm olustugu, ogretim programlannm is ve yuksek
ogretim dunyasmm gereksinimlerine uygunlugunun saglanmasi gorusune katihmm
tam oldugu sonuclanna ulasilrmstir.
Bu arastirmada, amaclar dogrultusunda ulasilan bulgular ve sonuclardan
yaralarularak, her okulun cahsanlannm, yonetiminin org(itilniln, ve orgQt yapismm
kendine ozgu oldugundan hareketle SSEML ve TL'nde su anki uygulamalarla ilgili
durum tespiti, oz degerlendirrne yaprlip, TKY gecisi icin Simavi Yonetisirn Modeli
(SYM) tasarlannusnr,
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ABSTRACT
In this study it has been aimed to see the situation of processes, of
rnanegement and the level of otandance of school staffs for putting of Total Qality
Manegement (TQM) into pratice in SSEML and TL (A technical and job school
depend on Ministry of National Education Turkish Republic Northern Cyprus).
Whit the study the present situation about application of TQM has been
formed suggetion for station to TQM has been formed by thinking that staff,
manegement, organizational structrure are special to itself. It is attracting attention
that this study is made first time TRNC.
This study is a determining working of descriptive sitiution. Grup of working
consisit of 104 staff in SSEML and TL, leader, teacher and etc. In the studyefects of
working period of staffs do their view about appraised processes have been
discussed. Informations which apprasing needshave been collected trought mixed
pool consisit of five main part. In the firs part the qestions preaped by devolped the
pool which had been preaped in pursuance of criterion of excellence model
Europeion Foundation Quality Manegement (EFQM) have been asked. This
modelmis be using TQM practicing by Ministry of National Education of Turkish
Repiblic and it has been adapted to local conditions. In the next parts the datas have
been collected in the pool which the researchers and criterion of EFQM Excellence
Model. In the poll was purposed to find, answer to following questions.
I -What are persoal characteristic of staffs?
2-What level of attendanc of leader to TQM?
3-What level of manegement process of staffs?
4-In what level staffs atendant to TQM?
5-How are personal appraising ofleader and teacher?
6-How are the thinking of leader and teacher about future?
Datas throught poll have entered into program Statistical Package
Social Sciences (SPSS), datas checked out and revised have been tested firs
if they a normal diuubition. in the descriptive appraising made after this
re have been used box-and-whiskers plot,
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arithmetic average, values of freguency and standart declination. In the
analysis of meaning fullness has been used multy variance analysis and 't'
test in the determining of meaning fullness '0,5' level has become base.
These are the result of study.

1- It has been concluded that staffs have attended to applications of TQM
middle level.
2- It has been seen that manegement applications of staffs are near to middle
level of TQM.
3- It has been concluded that staffs level attend to applications of TQM near
to middle level.
'

I

4- In the section 'Personal appraising of leaders and teachers' it has been
unterstood that enough efforts are not been taken for preparing the student for
learning, the efforts for continual developing educational atmosphere and
surrounding are near to middle level, and the students don't participate in activities in
various fields sufficienntly. However it has been concluded that the leaders and
teachers see themselvs is efficient level to preapare educational materials.
5- In the part 'Opininons of leaders and teachers about future' it has been
understood that full time education is supported under middle level and they are
thinking that the period of working time in the scholl is not enough and they want
period of exams to continue, over average percent. However they think over middle
percent that the united lessons impede that the students serve their various needs
they have agreed completely that the compatibility of educational programs with
needs of business world and higher education should be provided.
In this study Simavi Manegement Model (SYM) was envisaged in SSEML
and TL by using out comes and result obtained in the direction to target after
situation according to present exacutons in SSEML and TL had been seen moving
from reality that staff, structure of organisation and organisation of manegement of
each scholl is special to itself.
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ONSOZ
Arasnrmaci, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti {KKTC) ile Tiirkiye Cumhuriyeti
(TC) arasmda Egitim ve Teknik Alanda i§birligi ProtokoUeri geregince K.KTC Milli
Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi (MEKB)'nca gereksinim duyulan alanlarda TC Milli Egitim

Bakanhgi (MEB) tarafmdan gecici olarak K.KTC'de gorevlendirilen atolye meslek
dersleri ogretmenlerindendir.
Arasurmaci, eyliil 1999'da KKTC'de Giizelyurt Endiistri Pratik Sanat Okulunda,
daha sonra da 2000 yrlmda TC Lefkosa Biiyiikel~iligi tarafindan koordinator ogretmen
olarak gorevlendirilmesiyle birlikte, Lefkosa Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi'nde
cahsmaya baslarmstir,
Arasnrmacmm

yah§tig1 okullarda, ve koordinator

ogretmen olarak diger

okullarda cahsan gorevli arkadaslanni ziyaretleri sirasmda gozlemledikleri KKTC'de

Mesleki

Teknik

Orta

Ogretim

(MTOO)'in

yeniden

yapilanmasuu

icin neler

yaprlabilirliginin sorgulanmasma itmistir,
Arasnrmaci Tilrkiye'de
bunyesinde
sempozyumu

1999 yrlr

Milli Egitim Bakanlrgi

subat doneminde

ii Milli

ilk kez diizenlenen

Egitim Mudurlukleri
"Egitimde

Kalite"

sirasmda gerek kendi uygulamalan gerek literatilr taramasiyla sundugu

'Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Okul Tasanmmdaki Etkileri' konulu bildiri ile de
Toplam Kalite Yonetimi (TKY) alamnda cahsmaya baslamis, koordinator ogretmen
olarak gorev yapug. donemde de toplam kalite ilkeleri dogrultusunda cahsmalar
gerceklestirmistir,
Tiirkiye'de Milli Egitim Bakanhgi bilnyesinde 1990' h yillann basindan itibaren
TKY'nin gelisim silrecine bagh olarak Milfredat Laboratuvar Okullan (MLO) modeliyle
surdurulen cahsmalar, 1999 yih ekim aymda Tiirkiye Kalite Dernegi ile imzalanan
protokolle tum okul, kurum ve kuruluslara yaygmlastmlrmstir, Bu cahsmalarla ilgili
calrsmalsr ve sonuclan

Tiirkiye Egitim Sistemi ile benzer ozeUikler tasryan KKTC

Egitim Sisteminde de uygulanabilecegi dusnncesi arastirmaciyi bu arastirmayi yapmaya
yoneltmistir,
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Bu arastirmada, katihmci demokrasinin bir ornegi
halkasi

ve yonetim evriminin son

olarak gorulen TKY'ne SSEML ve TL'sinde okula ozgil bir modelle

ge<;i~

sUrecinin nasil olabilecegi arastmlmaktadtr, Boylece arasnrmamn KKTC Milli Egitimine
ve TKY alamndaki cahsmalara az da olsa bir katki saglayabilecegi beklenmektedir.
Oncelikle cahsmada okulda gorev yapan lider, ogretmen ve diger cahsanlann
TKY'nin

gerekii kdd1gi tutumiara ne oI<;Ude sahip olduklan belirlenmek istenmis, ve

hazirlanan anketle TKY konusundaki tutumlan incelenmistir, Arasnrmanm ilk evresi
durum saptama amacma yoneliktir, ikinci evresinde ise saptanan durumdan yola cikarak
TKY'ne gecis icin bir model olusturulmasma cahsilrmsnr ..
Arastirmaci, ogrenciligi ve arasnrmasi sirasmda, maddi manevi destek ve
katkilanm

gordilgil Saym Bilyilkel9i Hayati GUVEN'e, Uzman Mil§avir Nursen

BAYTEKiN'e,

Yakm Dogu Universitesi

(YDU) Kurucu Rektoru

Saym

Suat

GUNSEL'e, damsmaru Yakm Dogu Universitesi Egitim Fakultesi Dekam ve Egitim
Bilimleri EnstitUsU MildUrU Saym Halil AYTEKiN'e, Gime Amerikan Universitesi
(GAU) Egitim Bilimleri Fakultesi Dekam Saym H1fz1 DOG.AN'a tesekkurlerini ve
saygilanm sunar.
Arastirmaci, aynca arastirma sirasmda goruslerinden yararlandrgi Kuzey Kibns
Tiitk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanlrgr (MEKB) MTOO Dairesi
Mildilri.i Saym Ali Avni YONEL'e, Huseyin UZUNBOYLU'ya,

Cem BiROL'a ve

arastirmamn gerceklestirilmesinde katkida bulunanlara ve ankete gorusleriyle katkida
bulunan okul cahsanlanna da tesekkilrlerini sunar.
Mart 2003 KKTC I Lefkosa
AdemOKUMU~
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BOLUMI

Bu bolumde, arastirmanm problemi, amaci, onemi, srmrhhklan

ve

arasnrmada kullamlan bazr kavramlann tammlan yer almaktadir.

1.1. Ara~tirmanm Problemi
Yasadigmnz yuzyildaki insan yasanum etkileyen hizh teknolojik gelismeler
ve bu teknolojilerin

degisim hizryla, insamn bu teknolojilerle uyum icinde

yasamasim ve onlan daha da gelistirmeyi saglamasi gereken egitim sistemlerinin
olusum hizr arasmdaki biiyilk farkhhklar, hemen herkesin egitim sistemlerini
sorgularnasma ve yakmmasma yol acmaktadir,
Dogan (2000), Adim Dergisinin egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, ekonomik ve teknolojik gelismeler il]
hayatmda yapisal degisikliklere neden oldugunu belirterek, ekonomik sistemlerin
kuresellesmeyi, iletisim teknolojilerindeki gelismeler de i~ hayatmm yapismi
degistirdigini belirtip, egitim ve teknolojik kuvvetlerin toplumu yonlendirdigi gibi
egitimi de sekillendirdigini belirtmek:tedir.
Bilginin gunden giine katlanarak cogaldigr ve bilgi yagt olarak adlandmlan
giinfuniizde, ulasmak istedigimiz bilgi toplurnunda, edilgen geleneksel egitim yerine,
etkin 9agda§ egitimin sistem icinde yerini almasi kacuulmazdir, Ozellikle bugiiniin
dunyasmdan yanrun diinyasma geciste kopruleri kuraeak olan gene kusaklan
yetistiren egitim sistemi icinde kalite biiyilk onem tasimaktadir,
Dogan (2000), aym cahsmasmda "Bilgi cagmda toplumun ve bireyin
gelecegi, rnevcut bilgiye zamamnda ulasabilme, var olan bilgileri kullanabilme ve
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yeni bilgi uretebilme yetenegi ile yakmdan ilgilidir. Bu da etkili ve verimli bir egitim
sureci gerektirir." saptamasmda bulunmustur.

Bilgi toplumu

cagina ulasmak icin surekli verimlilik artist saglamak

gerekmektedir. Bu nedenle son yillarda egitimin kalitesinden oldukca sik sdz
edilmeye baslannnsnr. Egitim ve ogretimin niteligi, egitimin belirlenmis amaclanna
ulasabilirligi

derecesi ile yani kisilerde

istenilen davranis degisikliklerini

gerceklestirme duzeyi ile belirlenebilir (Unal, 1991 : 23-25).
Bilginin bu derece onem kazanmasi, bilginin uretildigi, dagrtildtgr
kaynaklardan biri olan egitirn kurumlannm yaprsmr,

isleyisini, yonetimini,

programlanru kisacasi egitim orgutlintin biitliniiniin sorumluluklanru onemli olcude
artnrmaktadir. Egitim orgutleri toplumun yenilesmesine onculuk etme durumundadrr.
Cunka egitim orgtttleri ciktiklan yoluyla diger sistemleri etkileme sansma sahiptir
( Apay ve Ktl19, 1997: 11).

Okul orgtttlerinin 9Ikt1s1 olan insamn istenen duzeyde yetistirilmesi sadece
bireyin kendisini ve yetistigi okulu degil ayru zamanda diger orgutleri de
etkileyecektir. Cnnku egitimin ciktisi olan insan, her orgiitiin ihtiyac duydugu insan
giicii girdisini olusturacakur. Bundan dolayi toplumda, beklentilerin karsrlanmasi
olarak tammlayabilecegimiz kalite konusunda en duyarh olmasi gereken egitim
orgiitleridir.
Ancak gunnmuzde egitim orgutlerimizde Taylorist bir anlayism egemen
oldugu soylenebilir. Sistem icinde yer alan
gorevleri gorev tammlanrun

kisiler sadece

kendilerine verilen

acik olmamasmdan dolayi kendi insiyatifleri

dogrultusunda yerine getirmektedir. Herhangi bir olumsuzlu.kta sistemi olusturanlar
savunmaci nedensellestirme ile kendisi dismda herkesi suclama ve bahaneler uretme
egilimindedir. Sistemde yer alan kisilerin s~temin gelistirilmesi ve iyilestirilmesi ile
ilgili cabalan yok denecek kadar azdir.

@)
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Mesleki

ve Teknik Egitim,

egitim

sistemlerinin

onemli

bir bolilinunu

olusturmaktadir, KKTC'de yillardir bu alana yannmlar yapilnus ve yapilmaktadir,
Ancak gozlemlenen

Mesleki Teknik Orta Ogretim Kurumlan

(MTOOK)'mn

ara

eleman yetistirdigi piyasa ile var olan yasalara ragmen baglannsmm yeterli diizeyde

olmadrgrdir, Dolayisiyla cgitim-ogretim

programlan mnsteri odakh degildir,

Ogrenci, ogretmen, cahsanlar, aileler, kurumlar okul yonetimine geregince
katilmamaktadir, Cahsanlann,

ailelerin ve piyasamn egitimi yeterli duzeyde

gerceklesememektedir, Boylece varolan MTOOK

kurumlan sosyal paydaslann

mutlulugunu saglayamamakta, okullarda kaliteden soz edilememekte, kaynaklar bos
yere kullamlmaktadrr.
Dogan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, "Uluslar arasi yansta konumunu
korumak veya gelistirmek isteyen ve daha iyi yasama kosullanna sahip olmak
isteyen ulkelerin yuksek standartlara sahip is gucune ihtiyac duymakta oldugunu.,
kaliteli i§ gucnne duyulan ihtiyac uretimin en onemli unsuru haline geldigini
belirterek, uluslararasr yansm hrzlanmasi kaliteli i§giiciine duyulan ihtiyaci arnrrrus
ve bu gelismelerin sonucu genclerin okulda kalma sureleri uzarmstir ... Gunnmuzde
kuresellesmenin yaygmlasmasi, teknolojinin hizh

degismesi i§ gorenlerde aranan

nitelikleri degistirmis ve bireyin meslek yasami boyunca surekli egitilmesini
zorunluluk haline getirmistir." demektedir.
Egitim

sistemleri, ulkelerin ihtiyac duydugu nitelikli insan gucunu

yetistirmektedir, Y etistirilen insan gticti tilkelerin kalkmmasmda anahtar rol
oynamaktadir. Gunumuzde bir cok ulke egitimde verimlilik ve kaliteyi arttirmaya
yonelik degisik projeler gelistirmekte ve bu konuda yogun caba harcamaktadir.

Avrupa Birligi, ABO ve gelismis Uzak Dogu ttlkeleri egitimde kaliteyi artnrmaya
yonelik ciddi anhmlar gerceklestirmislerdir,
Tezcan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Gelecekte
Egitim (21. Yiizydm Okullan Uzerine)' bashkh calrsmasmda, ABD'de yerlesme,
ozellestirme, egitimde secim hakki, okul merkezli yonetim, toplam kalite yonetimi,
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esnek programlar, ortak karar verme, nitelikli egitim, bireysellesmis egitim gibi bir
dizi yeni yontem ve uygulama yasama gecirildigini belirtmektedir,
Japonya da su anda iic; ana reform iizerine yogunlasrmsur (Tazebay, 1996'
dan aktaran Tezcan).
"l-Temel noktasi mesleki ve okul d1~1 egitimi yaygmlasnrmak olan
omur boyu egitimin desteklenmesi
2-Egitim progtamlannm daha esnek ve daha farkhlasmasi ile egitimde
bireyselligin gerceklestirilmesi
3-Degi~meyeacik bir egitim sistemi gelistirilmesi."
Bu noktada diinyada oldugu

gibi egitim sisteminde karsilasilan ve ye

karsilasilacak olasi sorunlarm cozumtine yonelik egitim alanmda da Toplam Kalite
Yonetimi (TKY)'ne gecis uygulamalan ve eabalan soz konusudur.
TKY'nin

okullarda

uygulanmasma iliskin

arayislanrun bir sonucudur. TKY'nin

cabalar, egitimde

nitelik

okulda uygulanmasr ile, okullann yeniden

yaptlandmlmasi, amaclannm yeniden belirlenmesi ve kauhmci bir okul ve okul
yonetimi amaclanmaktadrr ( Turan- Sisman, 2002:62 ).
Egitim kurumlannm TKY'ni yorumlayarak islerlik kazandirmalan zorunluluk
haline gelmistir, Egitimin arnk yeni kulturel yapisi ile, yeni liderlik anlaytsi ve yeni
ogretme ve ogrenme ortamlan ile ve yeni ogretmen, ogrenci kimligi ile degisen
dunyayi karsilamak zorundadir (Cafoglu, 1996:2).
Ulug XI. Egitim Bilimleri Kongresinde sundugu bildirisinde (2002), son kirk
ytlda ulasrlan bilimsel ve teknolojik degisirnin, kacirulmaz olarak egitim alanma da
yansidigi, degisime uyamayan egitimsel modellerin, kisa siirede cagdas olma
ozelligini yitirme yoluna girdigini belirterek, gelinen nokta acismdan bakildigmda,
egitim, bireyin icsel-dissal gereksinimlerini tamma ve bunlan karsilama yollanm
edinme siirecine donu~m~ goriindugiinu belirtmistir, Boylece, geleneksel bilgi
odakli yontem ve yaklasimlann yerlerini luzla, ogrenen odakh uygulamalara
birakmaya yiiz tuttugu saptamasmda bulunmustur,
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Baler 'Ankara Universitesi'nin Sosyal Bilimler Alamndaki Fakilltelerinde
TKY'nin Uygulanabilirligi' (I 998) adh arasnrmasmda, Toplam Kalite Ycnetiminin,
hem kalite felsefesi hem de kalite yonetimine sistemli bir yaklasim oldugunu
belirtmis, TKY' de cahsanlann kanhmmm temel oldugunu vurgulamisur. Bu
dogrultuda toplam kalite yonctiminin egitim kurumlannda hem yonetim felsefesi
hem de bir yonetim yaklasnm olarak uygulanmasrmn kacmilmaz gorilldugiinu
belirtmistir,

TKY, cevre ile iletisim ve etkilesim icerisinde, cevrenin gereksinimlerini
izleyen, okulu etk:ileyen unsurlan dengede tutan, degi~ime acik, demokratik
kanhmci ve eldeki kaynaklan rasyonel kullanan bir yonetim felsefesidir. TKY'nin
uygulanmasiyla suuf ortammda da ogretmenin rollerinde degisiklikler olacaknr.
Ogretmen ogrencisine rehberlik eden, yol gosteren, ogrencileri arasnrmaya iten,
kendini de surekli yenileyen basansizlrgi degil nedenini yargilayan bir profil
eizecektir (Simsek, 2000:83).

Toplam Kalite Yonetiminde, sorumluluklarrm eksiksiz olarak yerine getiren
ancak bunun yanmda yapngr isin daha verimli yaprlmasr, i~ sureclerinin gelistirilmesi
konusunda snrekli dustmen ve belirlenmis cesitli katilnn yontemleri ile bu
dustmcelerini ve becerilerini sisteme katan yeni bir cahsan davrarusi sergilenmesi
gerekmektedir. Yoneticilerin de cahsanlan destekleyici, katihmi saglayici, insiyatif
kullanmayi, sorumluluk almayi ve yenilikler yaratmayi destekleyen ve en onemlisi
dusunceleri ve davranislanyla liderlik edip omek davramslar sergilemeleri
gerekmektedir.
TKY uygulamalanmn

degerlendirilmesi ve gelistirilmesinde, genellikle

secilen bir modelin kriterlerinin sorgulanmasi ve bu kriterlere uymayan sureclerin
tum cahsanlann

katilmuyla surekli iyilestirilmesi ve gelistirilmesi yontemi

izlenmektedir. 1999 Y1h ekim ayinda TC MEB, Turkiye Kalite Dernegi ile
imzalanan protokolle Avrupa Kalite Dernegi (EFQM) Mitkemmellik Modeli
dogrultusunda Toplam Kalite Yonetimine gecilmesi karan almistir,
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Turkiye'de

MEB-kalder

seminerleri

notlarmda

ve

TKY

uygulama

kilavuzlannda ozetle su tammlara rastlanrrustir,

"Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz edebilmek
19m tum cahsanlann katihrmm saglayan, surekli iyilestirme ve mnsteri
odakhhgi esas alan anlayism etkinliklerde yer almasmi gerekli kilmaktadir.
Snrekli iyilestirme, oleulemeyen hizmet gelistirilemez anlayismm birimJerde
yerlesmesine baghdir. Bu dogrultuda egitim kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili ol9funlerin yapilmasi ve
sonuclann degerlendirilmesi, insanlan yargilamak icin degil, sistemi
iyilestirme amaci gudulerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah yapilan
etkinlik tartisilmah, bu konuda cozum yollan ortaya konmahdir."
TC MEB'na bagh kurum ve kuruluslann bazilanmn TKY uygulama
calrsmalan raporlanna gore, elde edilen ilk sonuclar TKY'nin birincil olarak
uygulanan kurumun, genelde ise egitim sisteminin surekli ve yeniden yapilanmasmi
saglayabileceginin habercisi gibidir.
TC

MEB

web

sitesinde

(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/

tly uyg kazanim.htm adresinde) yer alan TC MEB'na bagh okullarda TKY
uygulamalan ile bazi bilgiler asagida aktanlmistir,

istanbul' da bulunan Kadikoy Anadolu Lisesi (KAL) TKY uygulamalan ile
ilgili bilgilerin yer aldig; power-point sunusunda
"Hizla degisen dtmyarmzda hicbir egitim kurulu, bir omur boyu
yetecek bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ulkeler egitim
sistemlerini siirekli gozden gecirmekte, cagin ve giiniimiiziin
kosullanna uygun olarak yeniden yapilandirmaktadirlar. Bu amacla
Milli Egitim Bakanhgi, 1994 yihndan beri MLO projesini hayata
gecirmistir, Bu projenin en onemli ilkesi 'Toplam KALite Yonetimi'
ve 'Ogrenci Merkezli Egitim'dir. Egitimin niteligini gelistirmek ve
ogrenci basansuu arnrmak icin egitim orgutlerinin, ogrencilerin ve
toplumun beklentilerine
cevap
verebilecek bir alt yapiya
kavusturulrnasi gereklidir, Bu amacla, okuJumuzda
TKY
uygulamasma gidilerek paylasimcr ve isbirligine dayah bir
sistem gerceklestirilmeye cahsilmaktadrr." aeiklamalan yer
almaktadir.
Sunuda 'Toplam KALite Yonetimin Okulumuzda Uygulanmasmm Yararlan'
b~hg1 altmda su maddeler yer almaktadir.
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"-TKY okulumuzun gelisimini kendi planlan dogrultusunda
gerceklestirmesini saglamaktadir.
- Okulumuz olusturdugu Okul Gelisim Yonetim Ekipleri (OGYE),
cahsma ve lyilestirme Ekipleri aracrhgi ile sorunlanru kendi cozme
surecine girmistir.
-Bu olusumlar sayesinde okul bazmda c;ozlilemeyen sorunlanrmz
azalmaktadir.
-Ogretmenlerimizin okuldaki sorumluluklanm paylasmalan, kendi
katkilannm goz ardi edilmedigini fark etmeleri, okulda katihmci
yonetimi uygulanmasma katkr saglamakta ve ogretmenlerimizin
motivasyonunu saglamaktadrr.
-TKY
uygulamalan
ile
paydaslanmiz
tasarruf
konusunda
bilinclendirilmistir.Bu, her turlu savurganhgm onune gecmektedir,
-Okullar arasi bilgi aktanmi konusunda koordinasyon daha kolay
saglanmaktadir." denmektedir.
Ayru sunuda yer alan sonuc bolumunde 1999 - 2002 Yillan arasmda KAL'de
cok sayida iyilestirme etkinligi gerceklestirildigi, Toplam Kalite Yonetimi SUrecinde
tilm

faaliyet

alanlannda,

onemli

pozitif

( http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly

Aydmhkevler

gelisme

sagJanchg1 belirtilmistir

uyg kazanim.htm/kal.htrnl

Ticaret Meslek Lisesi Ve

2002:12).

Anadolu lletisim Meslek Lisesi

(ATML ve AiML) TKY Cahsma ve Gosterge ornekleri ile ilgili hazirlanan sunuda
okul olarak 1998-1999 egitim ogret\m yilma baslarken ISO 9000 belgesi almak ve
toplam kalite yonetimini uygulamak mesleki egitimin gelismesinde yararh olacagr
kanaatiyle

Bakanhga

basvuruldugu.ancak

uzerine ISO 9000 belgesi standartlan

olumlu

cevap almamadigi

ve bunun

olyilmii icin TSE ile yapilan isbirliginden

vazgecildigi, ancak TKY'nin kanhmci ve demokratik felsefesi ozellikle

yonetim

kadrosunu etkisi altma aldigmdan ivmenin devam ettigi belirtilmektedir.

Sununun devammda bu surecte;
"l-Universitelerden TKY konusunda bilgi ve kaynak arasnrmasr
yapildigi,
2-tlk TKY kurulunun bu felsefeye yaklasan yonetici kadrosuyla
kuruldugu,
3-Cah~malarla ilgili bilgi vermek uzere MEB YODGED daire
baskanhgi ile iletisim kuruldugu, Istanbul KALDER cahstayma ve
paylasnn toplantisma katihmmuzla birlikte bilgi kaynagma ulasim
hrzlandigi,
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4-Gazi Univcrsitesi ve YODGED Daire Baskanhgi uzmanlannca
verilen TKY ve Milkemmellik Modeli ile ilgili tfun ogretmenlerin
seminerlere kanldigi,
5-Diinya Kalite Okullan (AESCD)Tilrkiye Temsilcisi Yrd.Dof. Dr.
Hayal Koksal tarafmdan okulda seminerler ve SWOT analizi yapildrgi
ve uyeligin saglandigi" anlanlmaktadir.
Sununun 'Gostergeler' bashgmda ise;
"1-Ankara'da mesleki egitimde ogrenci kaydi azahrken
okulda yapilan 3 yilhk cahsma sonucu ogrenci kaydimn % 46 artngi,
2-Yeni kayit olan ogrenci anketlerinde; ogrencilerin % 60'mm
bu okuldaki katihmci ve demokratik yonetimden dolayi bu okulu
tercih ettikleri,
3-ihtiya9 analizleri anketlerinde
okulun zayif yoniinun
kalmadigi, genel ortalamanm yeterli ile 90k yeterli arasmda oldugu,
4-Milkemmellik Modeli kriter anketlerinde 5 not iizerinden 4.3
sonuca ulasildigi,
5-260 ogretmenin bulundugu kurumda son 3 yilda zorunlu
nedenlerin drsmda tayin isteyerek aynlan ogretmen sayrsmm 2 oldugu,
6-Mezun ogrencilerin muhasebe burolannda oncelikli olarak
secildigi, muhasebe staji yapanlarm istihdami % 90' oldugu, iletisim
stajnu yapanlann istihdami % 100 oldugu,
7-Yilksek ogrenime basvuranlann istihdammm % 53, iletisim
bolumunun % 86' oldugu,
8-0grencilerin okullanru sevmekte, arac-gerec ve binaya sahip
cikmakta olduklanm, onanm ihtiyacinm her yil azaldigi,
9- Devamsizhk oraru azaldigim, 3 yilm sonunda % 8' den %
3' e d~tugunu,
10-0grenciler arasi iletisimin gelistigini, disiplinsizligin eser
duzeye geriledigini,
l l-Ogretmen ogrenci iliskilerinde siddet, kaba davrams ve
kaba soz kalmadigmi,
12-0gretmenlerin cahsma gruplan ve komisyonlarda ozverili
gorevleri isteyerek almakta olduklanru,
13-B~ta MEB olmak uzere okulumuzdaki TKY uygulamalan
nedeniyle cesitli kurumlarca okula oduller verildigini,
14- Ogrenci ve ogretmenin derse, atolye ve laboratuarlara
zamanmda
girmesinde
gecikme olmadigmi,
bunun tamamen
ozdenetimle saglanmakta oldugunu,
15- Ogretmenlerin acil durum dismda gorev zamanlannda
hasta sevki almadiklanru,
16- Denetimlerde, rum anket ve analizlerde yonetimle ilgili
degerlendirmelerde
ve
guven
konusunda
sifir
hata
anlammda
'5'
notun
cikmakta
oldugunu"
belirtmektedirler
(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly
uyg kazanim.htm 2002:12).
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Yasadigmuz
saglanabilrnesi,

yuzyilda cagm gereklerini karsilayabilecek

dolayisiyla kaliteli insan kaynaklaruun

yonelik bu tnr cahsmalann

Kuzey Kibns

kalitede egitimin

olusturulabilmesi

Turk Cumhuriyeti

amacma

(KKTC)'nde

de

baslanlmasi ve siirdfuiilmesi gerektigi aciktir,
KKTC'de

Ekim 2002'de

baslatilan

Mesleki

Teknik Egitimi

(METGE) adh projenin temel amaci Mesleki Teknik Egitime taraf
egitim kurumlan,
saglayarak,

is hayati temsilcilerinin

bireyin

ve sanayiinin

zamanda uyum saglayabilen,

Gelistirme

olan bakanhk,

ve sivil toplum orgutlerinin kanlmum

ihtiyaclanna

duyarh,

kendi kendini yenileyebilen

degisikliklere

en kisa

ve gelistirebilen

okul

yapisiru meydana getirmek olarak acrklannusnr (Metge Dokttmanlan 2002).

Proje okullan olarak belirlenen Ataturk Meslek Lisesi, Haydarpasa Ticaret
Lisesi Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi ile olarak 'Proje Okullannda mevcut
Durumun Belirlenmesi' (2003:3) raporu hazirlanrrusur, Bu raporun ozetinde;
"SSEML'ne devam eden ogrenci sayismm 9ag nufusunun
yuzde 23 'nii olusturdugu
SSEML'nde okula kayit olan ogrencilerin yaklasik ynzde 56'slillll
mezun oldugu,
SSEML'nde okulu terk eden ogrenci sayisimn yillara gore yuzde 2760 arasinda degistigi,
SSEML'ne genel olarak bakildrgmda 6 ogrenciye bir ogretmenin
dii§tiigii ve bu durumun maliyeti oldukca art1rd1g1,ogrenci maliyetinin
2001-2002 ogretim yih icin SSEML'nde 333.362.118 T.L' oldugu... "
belirtilmistir ( METGE Projesi On Raporu 2003 :03).
Diger proje okullarmda da durum farkh olmadigi rapordan anlasilmaktadir,
METGE cahsmalarda elde edilen ilk sonuclann bu cahsmalann katihmcilanm
durumu sorgulamaya ittigi gorulmekte, 9oziim yollan arayislan cesitlenmektedir,

METGE ile olusturulmaya cahsilan kendi kendini yenileyebilen ve
gelistirebilen okul modelinin uygulanabilmesi yonetim sistemlerinin de degismesini
gerektirdigi aciknr, Olusturulmaya cahsilan yenilikler, ancak kanhmcilann gontilltlk
esasiyla yapacaklan cahsmalarla amacma ulasacaknr, Bu noktada liderligi paylasma,
yetkelendirme gibi uygulamalarla katihmci demokrasinin ornegi olan, cahsanlann
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gonulliiliik ilkesi ile surecleri sorgulamasim ve surekli gelistirmesini ilke edinen, ve
tiim bunlann takim cahsmasi sinerjisi ile belirli plan, program ve yontemler
dahilinde yapilmasnu saglayan TKY uygulamalanmn

KKTC' de de baslatilmasi

gerekmektedir. Bu cahsma bu noktadan hareketle baslanlnusnr,
Bu arasnrmada SSEML ve TL'sinde cahsanlann TKY konusunda gortislerini
ahnarak yapilacak

oz

degerlendirme sonucunda Sedat Simavi Yonetisim Modeli

(SYM) hazirlanmasi amaclanmaktadir, Arasnrmada SSEML ve TL'sinde farkh
konumlarda cahsanlann

cesitli uygulamalann TKY uygulamalanna yakinhgi

konusunda gornsleri nelerdir?, bu gorusler arasmda konumlar ve gorev sureleri
acismdan farkhhklar var nudrr", gibi konularda hazirlanan anket yardrrmyla elde
edilecek verilerin analizi sonrasmda SSEML ve TL'sinde TKY'ne gecis sureci
tasarlanmasi dusunulmektedir.

1.2. Arasnrmanm Amaci
Arasnrmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgr (MEKB)'na bagh Sedat
SiMAVi Endiistri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL) yonetim sureclerinin

TKY uygulamalarma yakinhgi, bu okul cahsanlannm TKY uygulamalarma hazir
bulunusluklan

ve TKY'nin

uygulanabilirligini saptamak amaclanrmsnr, Bu

arastirmada asagidaki sorulara yamt aranmaktadir,
1- SSEML veTl, Cahsanlann kisisel ozellikleri nelerdir?.
2- 'Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne diizeydedir?.
3- 'Cahsanlann yonetim snrecleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
4- 'Cahsanlann TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
5- Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri nasildir".
6- Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dnsunceleri nasildir".

Sorulanna verilen yamtlardan yola cikarak 'Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli
(SYM)' admda TKY gecis modelinin tasarlanmasi amaclanmaktadir,
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1.3. Arasnrmamn Onemi

Bu arasnrma ile, her okulun cahsanlannm, yonetiminin, orgiitiinun ve orgilt
yapisnun kendine ozgii oldugundan hareketle Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi
ve Teknik Lisesinde

§U

anki uygulamalarla ilgili durum tespiti, diger bir deyisle oz

degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir model olusturmasi amaclanmisur, Bu tur
bir arastirma ve model cahsmasmm KKTC'de ilk defa yapilacagmdan bu
arastirmanm, bir baslangic ve oncii bir arasnrma oldugu ve onemli oldugu
dusuntllmektedir.

1.4. Varsaynnlar
Arastirmada kullamlan anket sorulannm, bir kurumun TKY uygulamalanmn
neresinde oldugunun gostergesi oldugu varsayilrmstrr,
Arastirmaya kanlan SSEML ve TL cahsanlannm okulun tum cahsanlanmn
dustmcelerini ternsil ettigi varsayilnustir,
tKY surecinin yonetim alamndaki evrirnin gelinen son asamasi oldugundan
hareketle, su anki varolan durum icerisinde yonetim sureclerinin degerlendirilmesi
ile, herhangi bir kurumdaki uygulamalann

TKY uygulamalanna olan yakmlrgi

saptanabilecegi kabul edilmistir, Bu saptamamn, TKY ilkeleri ve TKY konusunda
yetkin cesitli kurumlarca kabul edilmis kriterler dogrultusunda, kurumun fotografimn
cekilmesi, oz degerlendirme gibi adlar altmda gereeklestirildigi, ve bu saptama
sonrasmda kurumda TKY'ne gecis siirecinin tasarlanabilecegi varsaytlrrustir,
Bir baska varsayimda cahsanlann ankette yer alan sorulan herhangi bir baski
altmda kalmadan, kendi katihmlan ile, ictenlikle ve dogru olarak yamtladiklandir,
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1.5. Arasnrmanm Sunrhhklarr
l-Arastirma

SSEML ve TL ile suurhdir,

Arastirmaci

TC ile

KKTC

arasmdaki protokoller sonucunda gecici gorevli olarak 2000 yihndan beri SSEML' de
atolye-meslek

dersleri

olarak

cahsmaktadir,

Arasnrmaci,

gtlnumnzde

bilimsel

teknolojik aJandaki gelismelerin degisim hizmm gerisinde kaJan, egitim sistemlerinin
surekli ve yeniden yapilanmasmm TKY'ne gecis ile saglanabilecegini, TKY'ne gecis
siirecinin ise her kurum icin
ozelliklerine

uygun olarak

yapilacak durum saptanmasindan
duzenlenmesi

gerektigini

sonra, o orgiltiin

dnsundugunden

arastirma

alanmi kendi 9aJ1~t1gi okul olan SSEML ve TL' ile srmrlarmsnr,
2-Bu arasnrma, 2002-2003 Ogretim yih ilk yansmda KKTC MEKB SSEML
ve TL' de cesitli konumlarda

cahsanlann,

olcme araci olarak kullamlan

ankete

kanhmlan ile smirhdiz
3-Bu arastirma, kullamlan olcme aracmda TKY'ne iliskin belirlenen konu
basliklannda toplanan boyutlarla smirhdrr.

1.6. Tammlar
Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi (SSEML) : 1959-1960 ogretim
yilmda Turk Yapi Enstiti.isii adi altmda iki yilhk ogretime baslarmstir, Su an elektrik,
elektronik, motor, mobilya-dekorasyon,
bolumlerinde

503

yapi, yapi ressamhgi, metal isleri ve tesviye

ogrencisi bulunmaktadir.

Ogretim suresi

orta okul sonrasi ii9

yildir,

Sedat Simavi Bilgisayar Teknik Lisesi (TL) : 1993-1994 ogretim yihnda
ogretime baslannsnr, 76 Ogrencisi bulunmaktadir, Ogretim snresi dort yildir. Sedat
Simavi Endustri Meslek Lisesi binasi ve idari yapisi icerisinde yer almaktadir,

Toplam Kalite Ydnetum
baslayan,

Japonya

(TKY) : Deming'in

da gelisen ve Japon basansmm

onculugunde

Amerika da

ozunde yer alan yonetim

alamndaki evrime Toplam Kalite Yonetimi (TKY) adi verildigi soylenebilir. TKY;
en tepedeki

yoneticiden

en aJttaki cahsana

kadar tum insanlann

sorumlulugu

paylasngi

bir

amaclanndan

sistemdir.
birisi

Taknn

olup,

cahsmasi,

gelistirme

toplam

faaliyetlerine

kalite

yonetiminin

cahsanlann

tamann

bashca
kanhr,

Katilimcihk, herkesin isini daha iyi yapabilmesi, mtisteri (paydas) tatmini ve silrekli
iyilestirmenin

saglanmasi

icin haberlesme,

egitim,

motivasyon

ve karar alma

gncunun paylasilmasi ile saglamr. Parola 'Surekli gelisme' dir.
Misyon: Amaca ydnelik gorevleri tarumlar.
Vizyon: Gelecekte hedeflenen yeri, ilerlenecek yonli tammlar,

Paydaslar: Okulun hizmet sundugu tiim kesimlerdir. i9 paydaslar olarak
cahsanlan, d1~ paydaslar olarak veli, ogrenci, is ve yuksekogrenim dunyasi, toplum
vd. tammlanabilir.
Hedefler: Amacmuza ulasmak icin yapmak istedigimiz ol9iilebilir cahsmalar

olarak aciklanabilir.
Sdir Hata: Tanimlanabilen hatamn kaynagmm bulunup, bertaraf edilerek bir
daha aym hatanm olmamasiru saglamak ve "isi ilk seferde dogru olarak yapma"
dusuncesi olarak aciklanabilir.
Sinerji: Her bireyin harcadigi enerjinin toplammdan daha bnyuk olarak

ortaya cikan enerji olarak tammlanabilir. Takim cahsmasi sinerjiyi ortaya cikanr.

Oz

degerlendirme:

Okulun, amaclarma ulasmak icin yfuiittugii tiim

cahsmalanm, TKY'nin temel unsurlartru esas alan bir modelle kiyaslayarak okulun
kuvvetli ve zayif yonlerini saptamak amaciyla yapilan cahsmalar olarak: tanimlanabilir.
Miikemmellik Modeli: Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi (EFQM) tarafmdan

kamu kurumlan icin gelistirilen; liderlik, calrsanlar ve calrsanlann tatmini, politika ve
strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
cahsanlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynal<lar ve surecler, mnsteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak uzere toplam 9 kritere gore
degerlendirme yapilabilen model anlammda kullarulmaktadrr.
Stratejik Plan: Okulun vizyon ve hedeflerine ulasmak icin olusturdugu

politik:alardogrultusunda hazrrlanan strateji ve hedefleri iceren uzun vadeli hedef ve
adrmlar taslagmi anlatmaktadrr.
Bunun yanmda arasnrma aracmm ilk bolumttnde yer alan konumlar ile ilgili
tammlar i.istlendiklerigorev uzerinden yapilmaya cahsilrrustir.
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Lider: Okulda mudur, mudur yarduncisi, atolye sefi ve zfunre baskam olarak
gorev yapan ogretmenleri tarumlamaktac:hr.
Atolye Meslek Dersi Ogretmenleri:

Bolumlerin ogretim programlannda yer

alan atolye cahsmalanm ve meslek derslerini yfuiiten ogretmeni tammlamaktadir,
Kiiltiir Dersi Ogretmenleri ve Rehber Ogretmen: Kultur derleri ogretmeni
olarak ogretim programmda yer alan genel bilgi derslerini veren ogretmcnler olarak
tammlannusnr. Rehber ogretmen olarak ta rehberlik ve danrsma hizmetlerini yiiriiten
din kultnrn ahlak bilgisi gibi dersleri veren ogretmen olarak gorev yapan ogretmeni
tarumlanmaktadrr.
Diger Cahsanlar:

Okulda

ogretmenlik

gorevi dismda yer alan, teknik

ogretim gorevlisi, sekreter, sayman, hizmetli olarak cahsanlar tammlannusnr,
Ogretmenlerin

gorev yetki sorumluluklan

ve odullendirme

esaslan ikinci

bolumde aynca inceleneceginden bu bolumde, diger cahsanlar konumunda olanlann
gorev tammlan asagida yer almaktadrr.
Teknik

Ogretim

Gorevlisi:

ikinci

bolfunde

aynnnh

olarak incelenen,

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasryla cirak, kalfa ve ustalann egitimi
ile

okullarda

duzenlenmesi

ve

isletmelerde

yapilacak

mesleki

egitime

iliskin

esaslann

amaclanrmsur, Bu yasada Teknik Ogretim Gorevlisi (ogretici usta),

ustahk yetenegini kazannns; ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin i~
yerindeki

meslek

egitiminden

sorumlu;

meslek

uygulayan kisiyi anlatrr olarak tammlannustir,

egitimi

tekniklerini

bilen

ve

Okullarda da yardimci ogretmen

statusunde bulunan meslek lisesi mezunu cahsam tarumlamaktadrr.
Gorevleri arasmda, gorevli oldugu okulun atdlyesinde mesleki bolfunii ile
egitim ve ogretimle ilgili olarak atolye sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek,
<loner sermaye ile yonetilen islerle ilgili olarak okul mudunmun ve I veya atolye

sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek sayilabilir, Ancak zaman zaman teknik
ogretim gorevlilerine atolyelerde bagimsiz ogrenci gruplannm sorumlulugu da
verilmektedir
Sekreter: Okulun daktilo, basit muhasebe, arsiv, dosyalama, telefon,
haberlesme, ambarlama ve kitaphk hizmetleri gibi is ve islemlerini yerine getiren kisi
olarak tantmlanmaktadrr.

15

Sayman: Okulun mutemetlik, ambar sorumlulugu, <loner sermaye islemleri
gibi islemlerini yfuiiten kisi olarak tammlanmaktadrr,
Hizmetli: Okul bina ve tesislerinin bakim onanm ve idamesi icin bu bina ve
tesislerde ogretim gorevlileri dismda yeterli sayida bekci, hademe, sekreter ve diger
gorevliler bulundurulacagi yasada 67.maddeyle belirtilmistir, Hizmetli olarak
calrsanlar evrak takibi, fotokopi cekimi, kii9ilk onanm isleri, temizlik hizmetleri gibi
gorevleri yerine getiren cahsanlar olarak tammlanabilir.

1.7. YONTEM

Bu bolumde arastmna modeli, arastirmamn cahsma grubu, arasnrmanm veri
toplama aracrrun gelistirilmesi, giivenilirlik analizi sonuclan ve yontem yer
almaktadir.

1.7.1. Ara~nrma Modeli
KKTC'de Baskent Lefkosa'nm merkezinde bulunan SSEML ve TL'de
cahsanlanmn Toplam Kalite Yonetimine iliskin goruslerini arasnran bu cahsma
betimsel, durum saptayrci bir arastirmadir. Arastirmada A vrupa Kalite Birligi Vakfi
(EFQM) Milkemmellik Modeli kriterleri ve TKY temel ilkeleri dogrultusunda
cahsanlara sorular yoneltilerek goruslerinin ne oldugu ortaya konulmak istenmistir,
Aynca lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik diiljiinceleri b~hg1 altmda yoneltilen
sorularla okulun gelecekteki yeri konusunda dusunceleri ahnnnsnr.

1.7.2. Arasnrmanm <;ab~maGurubu
Arastirmanm cahsma grubunu SSEML ve TL cahsanlan yani yonetim
gorevinde bulunan ogretmenler, atolye ve meslek dersleri ogretmenleri, kiiltiir dersi
ogretmenleri, rehber ogretmenler, teknik ogretim gorevlileri, sayman, sekreterler ve
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hizmetliler

olusturmaktadir.

Arastirmaya

katilan

cahsanlann

genel

dagihmlan

Tab lo 1. 7 .2.1 'de yer almaktadir.
TABLO 1.7.2.1
<;ALI~ANLARIN KONUM VE <;ALI~MA SURELERiNE GORE DAGILIMI
<;ALI$MA S0RELER1
KONUM

0-4 Yil
Arasi

-

Lid er
Atolye Meslek Dersleri
Ogretmeni
Kultur Dersleri
Ogretmeni
Dig er
Cahsanlar
TOPLAM DAGILIM

5

~-9 Ytl
Arasi

-

10-14 Ytl
Arasi
2
(%20)
10
(%33,3)

15-19 Ytl
Arasi
4
(o/o40)
3
(%10)
1
(%11,1)

20 vu ve
l)stil
4
(o/o40)
2
(%6,7)

3
(%30)
9
(%15,3)

(%16,7)
2
(%22,2)

10
(%33,3)
6
(%66,7)

1
(%10,0)

4
(o/o40,0)

1
(%10)

1
(%10)

8
(%13,6)

20
(%33,9)

13
(%22)

9
(%15,3)

-

-

Top lam
10
(%100)
30
(%100)
9
(%100)
10
(%100)
59
(%100)

Arastirma tum cahsanlara uygulandigmdan aynca omeklem secilmemistir.

1.7.3. Veri Toplama Arae; ve Geli~tirilmesi
Arastirmamn gereksinim duydugu veriler Ek: 1 'de yer alan bes bolumden
olusan anketle toplannnsnr. Anketin 'A' bolumtmde kisisel bilgiler toplanmis,
'B-Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri' ve 'C-<;al1~anlann Yonetimi' bolumlerinde
TC MEB tarafmdan TKY cahsmalannda kullarulan EFQM Mukemmellik Modeli
kriterleri dogrultusunda hazirlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere
Calisanlann

uyarianmasryla hazirlanan
TKY'ni

Sahiplenmeleri',

sorular cahsanlara yoneltilmistir,
'E-Lider

ve

Ogretmenlerin

'D-

Kisisel

Degerlendirmeleri', 'F-Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusnnceleri'
bolumlerinde veriler arastirmacimn kendi gelistirdigi anketle toplanmisur. Veri
toplama aracmm gelistirilmesinde konuyla ilgili kaynaklar tarannus, daha onceden
cesitli arasnrmalarda kullarulan anketler gozden gecirilmis konuyla ilgili uzmanlann
gorusleri almarak anket maddeleri bolumler ve alt bolumler halinde siralannnstir.
Tez damsmam Halil Aytekin'in denetiminde 65 maddelik taslak anket
hazrrianrmsnr, Daha sonra Hifzr Dogan ve Ali Avni Yonel'in degerlendirilmeierine
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sunulmus gorusleri almrmsnr. Aynca okul dismda benzer ozellik gosteren guruplarla
anket uygulamasr yapdarak: gorii~leri istenmistir,

Soru sayilanrun dengelenrnesinden

sonra katilmu arttrrabilmek icin anket kitapcik seklinde dizayn edilmistir, Kapaga
ekip cahsmasim

en iyi anlatngi

dusunulen

kazlarm go9 sirasma 'V' seklinde

ucmalannm grafiginin bulundugu cizim yerlestirilmis ve ic sayfalarda TKY ile ilgili
temel bilgiler konusma

diliyle haurlanlarak

TKY konusunda

ilgi olusturulmasi

hedeflenmistir. Sonucta Ek:1 'de yer alan 55 maddelik anket, Ek:2'de yer alan KKTC
MEKB MTOOD'sinin izni ile SSEML ve TL'sinde uygulanrmstir.

Veri toplama aracmda her maddenin sonunda besli likert tipi siralama ol9egi
kuliarulmrsnr.

Ol9ekte

1

(Hi9 Kaulrruyorum), 2 (Az Kanhyorum), 3 (Orta

Kanhyorum), 4 (Cok Kanliyorum) ve 5 (Tam Kanhyorum) seklinde belirlenmistir.

Anket 28 Kasun 2002 gunii yapilan Ogretmenler Kurulu Toplantisi srrasmda
ogretmenlere dagmlnus, 13 Arahk 2002 gunnne degin ogretmenler odasmda bulunan
kutuya anketi doldurup birakmalan, ve kutunun iizerinde bulunan lisrede isimlerinin
karsilanna gelen bolumu isaretlemeleri istenmistir,

TKY'nin kanhmci demokrasinin uygulamasi oldugu dii~uniildiigilnden
cahsanlara anket konusunda herhangi bir baski unsuru olarak algilanabilecek
davranislardan ozellikle kacimlmaya cahsilmisur. Ancak amJan tarihe kadar yeterJi
kanhm saglanamadigmdan ankete katihm tarihi bir hafta daha uzatildigi cesitli
duyuru noktalanna asilan duyurularla cahsanlara iletilmistir,

Ancak cahsanlann katihnumn yeterli sureye ulasmamasi nedeniyle donem
sonu smavlannm yapilacagi ocak ayma degin anket cahsmalan askiya almrms
derslerin yapilmadigr smav donemlerinde ankete katIJmayan cahsanlara yeniden
anket dagitilrmstrr. Bu donemde bazen cahsanlann yerine smav gozculugu yapilarak
bazen 9ay kahve icimi sirasmda ricalarla 104 Cahsamn 59'undan anket ahnmasi
gerceklestirilmistir,
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Bu asamada gozlemlenen cahsanlann kendiliklerinden kanhmci olamadiklan
anketi yarutlamayanlann

ankette yer alan bilgileri cogunlukla okumadiklan,

anketi

dolduranlann bazilannm ise ikili iyi iliskiler sonucunda ve "i~in gornlsun" iyi niyetli
yaklasmuyla anketi yamtladigidir.

Bazi ogretmenlere "Ankete zaman ayirabildiniz mi?" sorusu yoneltildiginde
rse beyanlanrun

"Doldurup,

kutuya atnrn."

seklinde

olmasi,

beyanda bulunan

ogretmenlerin sayismm kutudaki anket sayismm iki katma ulasngi ancak bu beyanda
bulunan

ogretmenlerin

kutu uzerindeki

cizelgeyi

isaretlemedikleri,

cizelgeden

haberdar olmadiklan ilginc bir durum olarak gozlenmistir.

1. 7 .4. Verilerin f;oziimlenmesi

Uygulama sonucunda elde edilen veriler sayisallastmlarak cozumlenmistir.
Cahsanlann

TK.Y'ne iliskin gorii~ duzeylerinin belirlenmesinde;

yamtlar 4,1 - 5 puan arahgmda,

olumlu duzeydeki

orta duzeyin ustundeki yamtlar 3,1 - 4 puan

arahgmda, orta duzeyin altmdaki yamtlar 2, 1 - 3 puan arahgmda, olumsuz duzeydeki
yamtlar ise 1 - 2,1 puan arahgmda degerlendirilmistir,

Anket ile toplanan veriler, Statistical Package Social Sciences (SPSS) adh
programm 11 siirumilne girilmis, gozden gecirerek yeniden duzenlenmistir, Anketin
degerlendirilmeden

once,

elde edilen

verilerin

normal

dagihmi

incelenmistir.

Ank:etin degerlendirmesinde ilk olarak, belirtilen gornslerin, besli likert tipi olcekteki
yuzdesel dagilmu ve toplam puanlannm srralanmasi incelenmistir, Daha sonra puan
ortalamalannm,

konum ve calrsma siirelerine gore betimsel sonuclan incelenmistir,

Bu verilere ilk bolumde, sonuclan Ek:6'da yer alan cok yonlii varyans analizleri,
ikinci bolumde ise 't' testi
anlamhhk
ahnrmstir,

analizi yapilnnstir.

uygulanarak konumlanna
Anlamhhk

ve cahsma surelerine gore

saptanmasmda

0,5 duzeyi esas olarak
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1. 7.5. Giivenilirlik Analizi

Analiz

asamasinda ol9ulmek istenen

ortak

degeri temsil

etmeyen

degiskenlerin saptanmasmda Alfa Katsayrsi (Coranbach Alfa) ve Parca Burtin
Korelasyonundan (Item-Total Correlation) yararlamlmistir. SPSS-11 programmda
yer alan Reabilty Analyze secenegi

kullamlarak yapilan hesaplama sonucunda

Alpha degeri 0,9699 olarak bulunmustur, Analiz sonuclan Ek:3 'de yer almaktadir.
Eide edilen sonuclarda maddelerin Parca Buttm Korelasyon degerleri 0,1047
ile 0,8135 arasmda degismektedir, istatiksel uzman gortislerine gore kabul edilebilir
smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular cikarularak giivenilirlik analizi yeniden
yapildiginda Alpha degeri 0,9722 olarak hesaplanrmstir, Istatiksel uzman goruslerine
gore kabul edilebilir smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular onemli goruldugunden
crkanlmayarak ankette kalmasi uygun gorulmij~tiir.

BOLUMII

KURAMSAL TEMELLER ve

n.ctr.t ARA~TIRMALAR

KURAMSALTEMELLER

Bu bolumde kuramsal temeller bashgr altmda; kalite kavrammm tarihsel gelisimi,
nin tamrm; toplam kalite felsefesi, ilkeleri; planlama ve problem 9ozme teknikleri;
llilllde ve mesleki teknik egitimde TKY'nin gerekliligi; KKTC Milli Egitim Sistemi ve

im--cKaii Egitim Sistemi'nin bugunku durumu ve AB iilkeleri ile genel bir karsilastmlmasi;
ne gecis modelleri ve EFQM Mnkemmellik Modeli'nin yapisi; Turkiye'de Milli
· 'de TKY'nin uygulama cahsmalan planlan ve uygulama omekleri incelenmistir.

.KALiTE KA VRAMININ TARiHSEL GELi~iMi

Insanhk tarihi boyunca, tum gelismenin temel amacimn insan yasammm her alanda
kaliteli bir hale getirilmesi oldugu soylenebilir, Kalite kavrami ile ilgili ilk bilgilerle to.
tarihli Hammurabi Y asalannda karsrlasilmaktadir.

Bu yasalarda yer alan hnknmlerden

· su sekildedir: "Bir insaat ustasmm insa ettigi bir ev, ustanm yetersizligi ve isini
· gi gibi yaparnamasi nedeniyle yikilarak, ev sahibinin oliimune yol acarsa o usta
lecektir."

to. 1450 yilmda ise, eski Mrsrrdaki yapr i~lerinde cahsan kontrol elernanlan

bloklarmm yilzeylerinin dikligini telden olusturduklan bir aracla kontrol etmektedirler. 0
' C w:mde, kaliteden anlasilan isin dogru olarak yapilmasi idi (TurkeIi, 1998 :3; Simsek-Turan
:2; Ozevren 2000:10, vd.).

Yuzyillar boyunca Anadolu'da zanaatkar ve meslek erbabnu yetistiren ahilik ve lonca
ilatlanm tarihimizde kalite ile ilgili olusumlara ornek gosterebiliriz, On ii9iincfi yuz ytl
da Tilrklerin Ortaasyadan Anadolu'ya gocleri sonrasmda Anadolu'ya gelen zanaatkar
tilccarlarm, yerli tacir ve zanaatkarlar karsisinda varhk gosterebilmeleri, ancak onlann
i aralannda kuvvetli bir birlik kurup dayamsma saglamalan ve dayarukh mal uretmeleri
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.OmkUndu. Bu zorunluluk Ahilik adi verilen bir meslege bagh ve bir arada yasayan
arasmda sosyal, ekonomik ve kiiltiirel diizeni saglamak amach esnaf ve sanatkar
www

usma derneginin kurulmasma yol acti. Ahilik, kncuk esnaf, usta ve ciraklan icine alan,

.-elderi

dogruluk-durnstluk prensiplerine uygun yapmalanru ve aynca egitilmelerini

-...snmn bir teskilatti (Turan, 1992:26). Ahiligin durust eahsma, uretimi artirma, ciraklan iyi
llliltifme,

US

uretici tuketici iliskilerinin ayarlama gibi uygulamalan dii§tinilldugiinde

Dtouzde ki anlamiyla 'kalite' kavrammm Anadolu'da ki gelisiminde Ahilik teskilatimn
i bir rol oynadigi soylenebilir.

19. YY' in ikinci yansmdan itibaren, endnstriyel sistemin dogmasi ve uretimde biiyiik:
meyd~a. gelmesi, kalite kavranumn onemini bir. anda .o~ plana cikarmisnr. Kal~te

~

11-ranumn brr sistem olarak ele ahnmasi ve onceden belirlenmis ilkelere dayandmlmasr ise
olarak Amerika Birlesik Devletleri (ABD)'nde

ortaya cikrms, daha sonra Japonya ve

a' daki gelismelerle zirveye ulasarak, yonetim bilimi icerisindeki yerini alrmstir
.eli,1998:3; Simsek 2000:2; Ozevren 2000:10; Dogan 2002:23; Simsek-Turan, 2002:3).
Teknolojik gelismelerin 19.yiizytl sonuna dogru sanayi devrimi adi altmda lnz

lmanm~1 ve Amerika'mn dunya lideri konumuna gelmesi Taylor sistemiyle amhr oldu. Bu
1--.mde

birey goz ardi edildi. 1947'de Japonya'ya Savas Bakanhgmm damsmam olarak

bir gorevle giden Deming, orgutlerdeki yonetim sorunlannm

ust duzeyden

--,ucuuand1gtru savunup Japonlara istatistikte veri dagilnm, kontrol cizelgeleri yoluyla proses
Iii ve bir ydnetim modeli olarak Deming dongiisiinii nasil kullanacaklaruit anlatn, On

ilkesiyle de kalite yonetiminin temellerini olusturdu (Ozevren 1997:17-20; Sisman-Turan

Japonyada Deming'in baslattigi kalite hareketinin kalite mucizesi haline gelmesinin
miman olan Kaoru Ishikawa, kalite egitimine onem verilmesini saglayarak basit istatistiki
.tniklerin en alttaki isciye kadar yayilmasnu saglamisur. 'Kalite Kontrol Cemberleri'nin ve
bep-Sonuc Diyagramlan'nm bulucusu olarak ta kalite yazmmda yer almisnr.
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l Kalite Yijnetiminin Geli~imi

1930'lu yillarda kapitalist ekonominin yasadig; kriz, Fordist iiretim bicimini ve bu
lstim biciminin hayata gecirilmesi icin gereldi diizenlemeleri giindeme getirmistir. Fordist
aatm biciminde Taylor'in 'Bilimsel Yonetim ilkeleri' kullamlmisnr. Taylor'a gore; fabrika
ibi isi planlar ve kiralanan yoneticiler iscileri yonlendirirdi. i~ icin onceden egitim almamis
er mekanik olarak hep aym isi yapiyor ve yaptiklan is icin dusunmeleri gerekmiyordu.
.ca zaman kaybmi onlemek icin de bant sistemi gelistirilmisti. Bu yontemle tek amach
· elere ve egitirnsiz-niteliksiz i~giicii kullarumma, isgucumtn makine ile rutin iliskisine
olarak standart mallann uretimi hedeflenmistir,
Bu donemde Hawthorne fabrikalarmda arastirma yapan Deming, Taylor'un otoriter
.JIIIU=Wll

metodunun insan ruhunu alcaltnguu; i~c;i, yonetim ve sirketin i~ ve crkarianna da

verdigini saptadi. New Jersey' deki Bell laboratuarlannda, telefonlara duyulan guvenin
muiwuas1 amaciyla sirketin cahsmalanna liderlik eden bir istatistikci, Walter A.Shewhart ile
. Shewhart, Deming'e gelistirdigi 'Istatistiksel Kontrol Karti' admi verdigi karti ve
gu yontemleri ogretti. Deming' in once Amerikahlara, sonra da savastan yenik cikan
nlara kazandirdigi 'Kalite Yonetimi' felsefesinin ortaya cikismda, Shewhart'm buluslan
ogretileri cekirdegi olusturmustur (Koksal,1998:11,12; 1984:44).

Toplam Kalite Yonetimi (TKY), kalite gelistirme, stratejik kalite yonetimi ya da
ldi kalite gelistirme her ne ~ekilde kavramlasnnhrsa kavramlastmlsm temelde Deming
988), Juran (1989), ve Crosby (1984)'nin, goruslerine dayahdir, Bu gornsler ortak olarak,
orgiit cahsanlan ile musterilerin girdi, problem cozme ve karar almaya kanhmlanm
:oren 'Kanlmah Yonetim' anlayisuu ongorurler.
Bu kuramcilar arasmda Deming (1988) yonetime, cahsanlann islerini yapmalarmda
laylastmcihk rolunn yilkler. Bunu da cahsanlan karar surecine katarak, kaliteli uretime
engel olanlan ayiklamayi sahk vererek yaptinr. Deming urun gelismesinde, surec gelisiminin
bayati rolunu vurgular.
Crosby (1984) kalite uywnunu, yonetici ve cahsanlann ortak olarak, bir1ikte, yazilr
kilde olusturulmasmi sahk verir. Bu yazih kalite uyumu musteri ihtiyaclanna da hitap
etmelidir. Crosby, sifir hata standarduu onerir,
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Juran (1989) ise, yonetim problemlerinin insan hatalanyla iliskili oldugunu savunur.

,.-i, kalite kavramlan ile ilgili olarak yonetimin yetistirilmesi gerektigini vurgular. Juran,

1

·- halkalanmn, iletisimi gelistirmek iizere kullamlmasmi onerir. Onun temel ilgisi, musteri
~lanmn

anlasrlmasidir.

Bu kuramlann her biri spesifik bir konuya odaklanmissa da, hepsi de Crosby'nin
linde gene1 bir sekilde yansrnhrlar, Crosby'nin modeli, orgiitteki kalite surecini
kleyici dort boyuta oturur. Bunlar:
"l-Yonetimin kanlmasi ve tutumu.
2-Profesyonel kalite yonetimini gerceklestirmek orgut boyunca olusturulan
kalite konseyleri ile saglamr ve bu yapilanma kalitenin yonetiminde onemlidir.
3-<;ali~ann katihmi ve
4-Tarnnma, yani ealrsanlarm basan ve cabalanmn pekistirilmesidir' (Lankard
1992'dan aktaran Dogan).
Gorilldiigu gibi TKY, orgut yonetiminde ve cahsanlarda bir tutum degisimini
ktirmektedir, Calrsanlann tiimii cesaretlendirilir, guclendirilir ve baglihklan arttmhr .
.eta onlann surec, iiriin ve hizmette gelismeyi aramalan, sorumluluk almaya istekli

Kalite yonetimini onculeri olarak adlandirabilecegimiz dustmurlerin kalite anlayislan
ilgili olarak;
-Kalite.Musterinin simdiki ve geJecekteki isteklerinin karsilanmasidir (Deming).
-Kalite.Amaca ve kullarnma uygunluktur ( J.M.Juran).
-Kalite.lsteklere ve ihtiyaclara uygunluktur (P.Crosby).
-Kalite:En ekonomik, en kullamsh ve tuketiciyi daima tatmin eden urunii gelistirmek,
yapmak, uretmek ve sans sonrasi hizmetlerini vermektir ( K.Ishikawa) tammlan
dmisnr (ASWC. 1990).
Aynca konunun onde gelen uzmanlar ve kuruluslan tarafindan yapilan kaliteyle ilgili
tarnmlar asagidaki sekildedir :
Kalite: 'Tiiketici isteklerinin doyumu, islemlerin performansimn iyilestirilmesi,
iyetlerin dusurulmesi amaciyla kullarnlan stratejik bir aractir' (TS. ISO 3000, 1993 : 2).
TS 9005-ISO 8402'de yer alan tanuna gore 'Kalite: Bir iiriiniin ifade edilen veya
klenen ihtiyaclan karsrlama kabiliyetini olusturan ozelliklerin toplarmdrr'.
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Kalite: Bir mal veya hizmetin belirli bir gerekliligi karsilayabilme yeteneklerinin
koyan karakteristiklerin tiimiidilr (Amerikan Kalite Kontrol Dernegi, ASQC ).
Kalite: Bir hizmet veya fuiiniin isteklerine uygunluk derecesidir (Avrupa Kalite

Kalite: Uran veya hizmeti ekonomik yoldan Oreten ve mnsterilerin isteklerine cevap
bir Oretim sistemidir (Japon Sanayi Standartlan Komitesi, JIS).
Gtmumuzde kalite: 'Ozelliklere uygunluk' ya da 'Standartlara uygunluk' tan 90k,
ya da hizmetin kullamma uygunlugu' olarak kabul edilmektedir. Kisaca kalite, musteri
erinin karsilanmasidir. ISO 9002 standartlanna gore kalite: 'Bir urun ya da hizmete,
edilmis ya da edilmemis gereksinimleri karsilama yetenegi veren ozelhklerin tiimii'
tarumlanmaktadir (Peskircioglu, 1994:98'den aktaran Dogan).
Kalite kavramina genel olarak goz anldigmda, kullanim acismdan kalitenin bes
"gi oldugu gortllebilir. Bunlar, teknoloji unsuru, psikoloji unsuru, zaman unsuru, garanti
1mm1.1

ve etik unsurlardir. Fabrikada ilretilen mallarda teknoloji ve zaman unsuru on plana

ftibrxen hizmet sektorunde yukanda sayilan tiim unsurlar onem tasir (Ishikawa, 1995: 875).
Bu noktaya kadar srralanan tammlar, kalite konusunun 90k yeni bir kavram oldugu
yaratmaktachr. Ancak kusursuzluga ulasma ve miikemmeli yakalama arzusu
insanoglunun varolusu kadar eskidir. Dolayisiyla, kalite kavrarrumn, ilkel bir
· de bile olsa, eski caglardan gunumuze kadar surekli olarak gelisen bir olgu oldugu

9'1Cllebilir. Gunumuzun kalite kavrami, gecmiste, nretim surecinde edinilen deneyimlerin ve
derslerin sonucunda ortaya 91kn11~ olup, bazdanna gore hala yeni ogeler kat:dmak
iyle gelistirilmeye olanak tamyan dinamik bir yapiya sahiptir.

.2 Toplam Kalite Yonetimi

II. Dunya savasmdan yenik cikan Japonya'nm nrettigi fuiinler degerli bulunmazken,
ing'in onciiliigiinde yonetim alanmda yeni yontemlerin uygulanmasrrun diinya
lannda Japon fuiinlerinin yaygmlasmasma yol acngr, Deming'in onciililgiinde Amerika
baslayan ama Japonya da gelisen ve diinyaya yaytlan yonetim alanmdaki evrime Toplam
ite Yonetimi adi verildigi soylenebilir.
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1975'lerden beri yonetim biliminde cahsmalar orgutsel davrams, insan iliskileri, orgiit

· i, orgutsel gelisme gibi konular uzerinde yogunlasrmstir. 1990'larda ise yonetimde kalite
.a.ftcrn

hakim olmaya baslamistir. TKY'nin bir evrim oldugu, bilimsel yonetimden bugune
adim adim gelistirildigi, bu evrimin onemli tarihleri su sekilde siralanabilecegi cesitli

Iar tarafindan belirtilmektedir (Kavrakoglu 1992:292 vd.).
1931 W.SHEWHART: istatistiksel Kalite Kontrol (A.B.D.)
1940 STANFORD Seminerleri (ABO)
1950 E.DEMiNG Seminerleri (Japonya)
1951 DEMiNG Ki:llite Odillii (Japonya)
1952 Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1954 J.JURAN: Kalite Yonetimin Sorumlulugudur (ABD)
1954 Ulusal Radyo ile Japonya' da Kalite Egitimi Yaymlan
1957 A.FEiGENBAUM : Toplam Kalite Kontrol (ABD)
1960 G. TAGUCHI : istatistiksel Deney Tasanmi (Japonya)
1961 K. ISHIKAWA: Formenler lcin Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1962 K.ISHIKAWA : Kalite Cemberleri (Japonya)
1969 KOBE STELL . Qualitiy Functian Deploymend (Japonya)
1970 S. SHiNGO: Poka/ Yeke (Japonya)
1970 G. TAGUCHt: QualitiyLoss Functian (Japonya)
1976 T. OHNO Toyota Jast in Time Sistemi (Japonya)
1980 G. TAGUCHt :Robust Design (Japonya)
1990 ve otesi.,
YARATILAN KALiTE

TKY'yi, klasik yonetim anlayismm alternatifi olarak dogan, gelisen ve gelisimini
ettiren bir anlayistir. TKY, tum organit..asyon sureclerinin siirekli gelistirilmesi,

earn

9ilestirilmesi ve cahsan ve musteri memnuniyeti (baghhgmm) saglanmasma yonelik 9ag~,
bir yonetim anlayisi olarak tanmtlayabiliriz. Yalcmkaya'ya (1996:25) gore" Toplam

-111111C1

, bir orgutte, her duzeyde performansm gelistirilmesi icin, toplam bir caba biitiinliigilnde
esi kapsayan etkinliklerin siirekli gelisimini olusturur". Kavrakoglu'na (1998: 9) gore,
oplam Kalite Yonetimi (TKY), sadece ilrlln ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayip,
lllniimi.iziincagdas bir yonetim anlayisidir. Bu anlayisa gore, gelisme ve yarancthk icin tum
~arm

katkisi 90k onemlidir".
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.3. TKY Felsefesi ve ilkeleri

Toplam kalitenin

gerceklestirilmesi;

nin dogru olarak uygulanabilmesi

zaman, caba ve kararhhk

gerektirmektedir.

icin asagidaki bes temel ogenin bir araya gelmesi

(Sirvanci ,1997:12; ~im~ek,2000:51).
'I-Ost yonetim ve yoneticilerin liderligi,
2-Mu~teri odakhhk,
3-Firma elemanlanmn egitimi
4-Talam cahsmasi
5-Surekli gelisme (Kayzen) yaklasmu'
Toplam Kalite Modeli ancak tum ogeleri ile benimsenip uygulandigi takdirde tutarh,
1

ve kahci olur. Bu ogeler yonetim anlayismi ve felsefesini, organizasyonu, yontemleri

sistemleri kapsar; insana en 5n srrada deger vermeyi gerektirir; bilimselligi her cahsmada
kosar. Bu ogeler Kavrakoglu'na

(1998:33-35) gore bes grupta toplanabilir.

'1- Onlemeye donuk yaklasim,

2- Olyum ve Istatistik,
3- Grup Cahsmasi,
4- Surekli Gelisme,
5- Yonetim Modeli'
TKY'nin uygulandigi orgutlerde, insan faktorune verilen deger arttikca, cahsanlann
· ve yapilan isin kalitesi artmaktadir. Boyle bir sistemin kurulabilmesi

icin insana

-,gnnn esas olmasi ve 'once insan' anlayismm benimsenmesi zorunludur. TKY, cahsanlann
luluk

duygusu

ile hareket

etmelerini

ve yapilmasi

gereken

isleri

kendilerine

emeden, kendilerinden yapmalanru ongorur, ishikawa, 'Insanhgi esas alan bir yonetim

· · i, insanlarm simrsiz guclerinin gelisimine izin veren bir yonetim bicimidir' demektedir

TKY, en tepedeki yoneticiden en alttaki cahsana kadar tum insanlann sorumlulugu
l~ttgi bir sistemdir. Takim cahsmasi, toplam kalite yonetiminin bashca amaclanndan

· · i olup, gelistirme faaliyetlerine cahsanlann tamarm kanhr. Parola 'Surekli gelisme'dir,
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Siirekli Gelisme (Kaizen)

Kaizen, Japoncada degisim (Kai) ve iyi (zent) kelimelerinden

olusmustur, Surekli

anlanunda kullarnlmaktadrr. Japonlara gore Kaizen oyle bir dii§ilncedir ki, her Japon
~

gilniln bir oncekinden daha iyi olmasi icin, evinde, isinde, sosyal yasarmnda

pyret
•

icinde olmahdir,

Bu gelismenin

siirekli

boyutu onemli degildir, Ornegin bahcenize

ceginiz bir cicek, boyayacagmiz bir kapi da bir degismedir (Imai, 1994:93-98'den aktaran

Batnun klasik gelisme tarzmda iiretim belirli standartlara gore surerken, arastirma ekipleri
a...r1silarrt1tlann yukseltilmesi icin yeni bulus yaparlar ve bu bulus uygulamaya konursa bir sicrama
Snrekli

gelismede

ise

uretimi

yapanlarda

arasnrma

gelistirme

cahsmalanm

estirenlerde aym kisilerdir, Laboratuar i§ yerinin kendisidir. Surekli gelisme: lsletmede
olrulda yer alan herkesin kanhrmm gerceklestiren bir surectir,

En genel anlamda kalite, gelistirilebilecek her ~ey demektir. Kaliteden soz ederken ilk
gelen, iiriinun ya da hizmetin kalitesi olmahdir, Kaizen stratejisi kapsammda incelenirse,
· iiriin veya hizmet, tasarlanmis oldugu seviyenin ilerisine gecemez. Burada tasanmi yapan
olduguna gore, insarun kalitesi ile ilgilenilmelidir. i~i olusturan uc; yapi ~1; donamm

z

bro ve insan kaynaklandrr. Ancak insan faktoru yerine tam oturtulduktan sonra isin

__ , ••.cu.,.
••• ve yazilrm ile ilgili krsimlar ele almrnahdir, 1nsanlann icinde kaliteyi olusturmak,

11aizen bilincini edinmelerine yardun etmek demektir (Imai , 1994 den aktaran Ozevren ).
Surekli gelisme cevrimini ilk olarak ortaya atan Dr. W.A. Shewhart'trr. Bu cevrimi dogru
Mprn<Je ozUmseyerek 1950 yihnda Japonlara aktaran ise Dr. W.E. Deming olmustur, Surekli

a Fp,1e kavranu Japonya'da

o denli yerlesmistir ki, hemen her faaliyet iein Kaizen gruplan

-Ull.ll~tur. Son yillarda Japonlar kendi yonetim modellerine 'Kaizen Yonetimi' admi
iw:nneye baslarmslardir, Gercekten de 'Kalite' bile nihai bir amac degildir, sadece yuksek
mhhP.t gucunu saglamaya imkan veren bir aractrr, Cok yuksek, hatta herkesten yilksek bir
· · duzeyine cikmak bile yetmez; amac surekli olarak rakiplerden ileride olmaknr, Bunu
1yan yontem de surekli gelisme snrecidir,
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Ozetleyecek olursak, rekabet giiciinii artrrmamn temelinde siirekli gelisme, yani Kaizen
Bunu saglamak icin ise belli teknilderle donanlrms tum insan kaynaklanru
mda seferber etmek gerekmektedir. Kaizen'in
~

aym

prodUktivite, karhhk, vd. gibi cesitli

olabilir. En etkin olyiit ise cahsan basma uretilen proje veya oneri sayisr olabilir. Bu
Japonya' da yilda kisi basi 10 dolaymdadir, Ornegin 1000 kisinin ~h§t1g1 bir kurulusta

yaklasik olarak irili ufakh 10000 yeni proje/oneri yiiriirltige konmaktadtr. Proje/oneriler
Cemberleri, Proses Gelistirme Ekipleri, Kalite Gelistirme Ekipleri, Disiplinler arasi

veya Bireyler tarafmdan yapilabilir, Kaizen'i gerceklestiren de bu 90k sayida gelistirme
iiilfodirme onerileridir;

TKY'DE STRATEJiK PLANLAMA

• Deming Dongiisii

Deming dongust; klasik yontemden de iyi bilinen ve her isletmede kolayhkla

I JS danabilecek cahsmalardan olusur, Yapilacak isler once planlamr, soma uygulamr ve kontrol
Kontrol faaliyetleri ile elde edilen sapmalar diizeltilir ve bu diizeltme onlemleri, bir
llllll8ki cahsmamn hedeflerini olusturur, Deming dongiisii, amaelara gore yonetim tekniginden
~

bir cahsmadir, Bu cahsmalar cember icerisinde gosterilerek daha iyi anlasilmasi

:111111aa011~trr. <;emberin her don~iinde islerin daha kaliteli olmasmr saglayan bir sistemdir

Sekil 2.2.1. : Deming Dongusu
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Planlama Tanum, Ozellikleri ve Yararlan
Planlama farkh sekillerde tammlanan bir kavramdir. Bu tarumlann ortak ozelliklerini
siralamak olasidir. Planlar gelecege yonelik faaliyetlerdir, planlama bir karar alma
19a:idir, planlama bir amaca yonelik olup, bu amacm gerceklesmesi icin en uygun yontem
lann bulunmasi cahsmasrdir.

Planlar stirelerine gore; uzun sureli, bes yil ve daha uzun snreyi kapsayan; orta sureli,
bes yd arasi siireyi kapsayan; krsa siire1i; gene11ik1e bir yddan daha az siireyi kapsayan
seklinde snuflandmlabilir. Uygulama bicimlerine gore demokratik ve zorlayici planlar
~e

suuflandirmak mnmkundur. Planlar yerine getirdikleri fonksiyonlar acismdan;
[ik, taktik ve hareket planlan seklinde ele ahndiklan gorulur. Taktik planlar, daha 90k
kademe yoneticileri tarafmdan, stratejik planlarm amaclanna ulasabilmesi icin daha kisa
siireyi kapsayan planlar olarak tarumlamrken; Hareket Planlan, orta ve alt kademe
· cileri tarafindan, 90k daha kisa bir snreyi kapsayan bir faaliyetin ve kisa sureli bir

~n

yerine getirilmesi amacma yonelik planlar olarak ifade edilmektedir.
Planlamayt: Insanlann snursrz isternlerini dab.a 90k karsrlayabilmek amacryla

IIIIIIIJPIAIUann en uygun kullammi icin neyin, nerede, ne zaman, nasil ve kim tarafmdan
L

a

tacagmm onceden kararlastmlmasrdir, diye tarumlayabiliriz. Dolayisiyla, planlamanm
· kit kaynaklann en iyi bir sekilde kullamlma gereksinimidir. TKY'nin temeli de; hata,

• wganl1k ve yanhslan onleyerek, isi bir kerede dogru yaparak, kalite, maliyet, hiz
!91rninde daha verimli ve karh olmak icin kit kaynaklan en uygun sekilde kullanmakttr. Bu

p J1amda TKY'de planlamamn onemi iyi anlasilmaktadir, Bu dogrultuda, planlama
· elerine bakildigmda Toplam Kalite Yonetiminde planlama 09 asamada incelenebilir
n,1997:56,57).

'Stratejik Planlar (Neyin yapilacagim belirler)
Hedeflerle yonetim ve kalite planlan
(Nasrl yapt1acagm1 belirler- Taktik Planlan)
Gunluk planlar
(Yapilan isin dogru gidip gitmedigini belirler- Hareket Planlan)'
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Stratejik Planlar

Strateji plaru: Bazen 'Kurum gelistirme plaru' da denilen 'Strateji plaru' kurum
unun gerceklestirilmesi yolunda ahnan onlemleri aciklayan plandrr. Orta - vadelik:bir
· genellikle iic; yilhk bir siireyi kapsar, ama cok kati bir plan olmayip, ic ve dis

!llllrlere gore olusacak degisime aeiknr. Ornegin; egitim ortammdaki rekabet icin hazirlanan
strateji plaru cok biiyiik onem tasir. Plansiz bir egitim kurumu, amacim ve hedefini
er.
Bir strateji plaru; misyon, vizyon, Swot gibi anahtar kavramlann c;oziimlenmelerini
· . Herhangi bir kurum asagidaki konularda odaklamp, hayata gecirmek icin karar vermis
zorundadir (Koksal,1998:65). Bir stratejik planda su asamalar olmahdir:
'Pazar Belirlemesi : Pazar ortammda kurumun gerceklestirmeyi
amacladigi orandir,
Kurumun pazar lcerisinde girmeyi istedigi oran: Egitim verdigi basamakta
bulunan diger okullar arasmda yiizde kachk bir orandir, Ogrenci yetistirmeyi
amacladigidir.
Hizmet portfoyu : Amaca ulasmak icin ogrencilere sunulan program, dersler ve
icerikleridir.
Portfoyun gelistirilmesi : Sadece sunulan programlann cesitliligini degil,
derslerin sunu yontemlerinin de gelistirilmesidir.'
Herhangi bir egitim kurumunda uyarlanabilecek olasi bir planlama dizisi ozetle
a eikanlmrsnr (Sallis,l996'dan aktaran Koksal,1998:59).
'VtzYON, MiSYON VE DEGERLER
Ne cesit bir isin icindeyiz,
PAZAR ARASTIRMASI..
Mnsterilerimiz kimler ve ne bekliyorlar?
SWOT ANALiZi VE KRiriK BASARI FAKTORLERi ... Basanh olmak icin
neye gereksinim var?
. VE IS
. PLANLARI
Basanya nasilul asacagiz??
EK.IP
KALiTE POLiTiKASI VE KALiTE PLANLARI.. Basanyi nasrl saglaytp
sunacagiz?
KALiTE MALiYETi..
,
Kalite kaca mal olacak?
DEGERLENDiRME VE DONUT
Basanh oldugumuzu nasil
anlanz?'
lsletmenin uzun vadeli amaclan bir kere belirlendikten sonra, isletmeyi bu amaclara
acak cesitli secenekler belirlenir. Amaca gotnrecek yollar (stratejiler) pek coktur. Eger
· tane olsaydi zaten planlama yapmaya gerek kalmazdi. Bu secenekler arasmda isletmenin
rsma, sartlanna ve misyonuna en uygunu secilir. Bundan sonra yapilacak tiim cahsmalar,
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vadeli amaclara secilen strateji ile vanlmaya yonelik plan ve programlardan
1111Je11I11elerden

olusur,

TKY bir anlamda

stratejidir.

i§letmenin

yetenegiyle

ve

rekabet

llmuio secilmesidir. lkinci asama uzun vadeli amac ve stratejileri gerceklestirebilmek icin

ytlhk plan ve programlann yapilmasr asamasrdir. Bu asamada stratejik plana uygun
ve hedeflere ulastiracak araclar ve faaliyetler belirlenir. Kalite planlan da bu asamada
. Bu asamaya iki acidan bakilabilir (Ozevren1997:61).
1-Hedeflerle yonerim,
2-Kalite planlan

Kalite Politikas1ve Kalite Plam (Taktik Planlan) :
Bir kurumun kalite politikasi ile ilgili yazih bir karanmn olmasi 90k onemlidir.
lllmlbul

Kadikoy Anadolu Lisesi misyonu olarak "Atatnrkcu dii§i.ince sistemini davrams

getirmis, cagdas, demokratik lider ozelliklerine sahip, okudugu okula baghhk duygusu
·~ ve laik gencler yetistirmektir. Bu cereeveden hareketle biz, ogrencilerimizin
•

nnelerini saglamak; onlann bilgili, yetenekli ve kendine guvenen bireyler olarak
elerine zemin hazrrlamak ve onlara 21. yuzyrlm gelisen ihtiyaclanna cevap verebilecek
iler kazandrrmak icin vanz." denmektedir (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/

-n·m # 10b4, 2002:12).

Sonraki is ise kalite planun gelistirmektir, Kalite plam, kalite politikasmi hayata
w:i,,,,.eye amaclar. Kalite degisim surecinin nasil yapihp surdnrulecegini gosterir. i§ plam ile
el islevde bulunmasi gerektigi aeiknr. Arna her birinin odaklandigi konu farkhhk

r...,Prir. Kalite Plam (Koksal,1998:67):
'-Degi~im yolunda siirdilrillecek snrecleri ozetler,
-Kaliteyle ilgili amaclan ve harekete gecmeyi saglayacak yontemleri icerir,
-Cahsanlann katilacaklan gelisim ekipleri gibi mekanizmalan kapsar.'
Egitim kurumunun yfuiitmeyi amacladigi projeler, bu genis kapsamda hazirlanrms
flmda yer alarak, tiimiiniin hayata gecirilebilir ve yonlendirilebilir olmasi saglarur,
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Juran'a gore stratejik kalite planlamasi: Ost yonetim duzeyinde uzun vadeli kalite
erinin olusturulmasi ve bu hedeflere ulasmak icin kullamlan araclan ifade eden yapisal

-lcsel ve cevresel analizlerle baslamakta
-Vizyon ve misyon tespit etme
-Organizasyonel hedefler belirleme
-Bu hedeflere ulasmayi saglayacak stratejiler gelistirme, cahsmalanm
ktedir. Kalite planlan, bir ilriin, proje veya sozlesmenin musteri gereksinimlerini,
mik sartlarla nasil karsilanacagim

ve bu sartlan nasil gelistirecegini

p 5 woandu. lyi bir kalite planlamasi, iyi bir

on

en

gosteren bir

analizle baslar. Bu analizle elimizdeki

,-,. - iann neler oldugu ve nerelerde kimler tarafindan ve nasil kullamldigi belirlenir
mrvren,1997:63).

Egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalanm basanh bir sekilde uygulamak
Iarsa, okulun en kii9iik birimlerinden en bityiik birimine kadar okul killtiirilnii
1611tnnnak

ve yaygmlasnrmak zorundadirlar. Egitim liderlerinin okul killtiiril olustururken §U

illmlara mutlaka cevap aramalan gerekmektedir (Leigh den aktaran Cafoglu, 1997:167).
'1-0.kulun amaci nedir? Amac1ID1z1 nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak istiyoruz?
3-Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
TKY'nin okullarda basan ile uygulanabilmesinde bu sorulara verilecek yamtlar

Kalitenin Maliyeti ve Getirisi: Kalite maliyeti, kalite girisiminin getirisini olcme
llloumundadu. TKY'ne kuruma oh;iilebilir kar saglamasi acismdan yaklasilmahdrr. Gnzel ve
fikirler, oneriler ol9iilmeli, hesaplamp degerlendirilmelidir. Diger bir onemli nokta ise
1 giden sureclerin veya yanhs uygulamalann maliyetlerinin belirlenmesidir. Tatmin
,.. eyen musteriler, yetersiz ve etkisiz bir sekilde yurutulen prosediirler ve basit hatalar;
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velilerin tepkisi, kaydmi alan ogrenciler, fazla mesai, kaybedilen ve yazik olan
nel i~ giicii... gibi olgularla kuruma pahahya mal olabilir. TKY, yapilan i~lerin ilk
~inde

dogru yapihp, sifir hata ile sonuc almayi amaclar. Ozellikle musteri sikayetleri

· e ahmp, degerlendirilmelidir. 'ilk seferinde dogruyu yapmak' kavrami insani
· etlerin yogun oldugu egitim kurumlarmda gerceklestirilmesi zor bir olaydir,
klestirilmesi her zaman miimkiin olmayan bu durumun, hie; olmazsa ikinci seferinde
~e~irilmesi

amaclanabilir, Yine de art niyetsiz yapilan hatalar suclama, ayiplama

:u yapilmamahdir; kurumdaki insan iliskilerini etkiler, dengeyi bozabilir. Bu nedenle ,
en aza indirgeyecek olan gerekli ekip cahsmalannm yapilmasi gerekmektedir. Cok
le

ve dii~iiniilerek yapilan planlama,

olaylan

ilk

defasmda

dogru olarak:

klestirmenin onemli bir unsurudur. Saptanan hatalan derhal dilzeltmeyi amaclayan
.Y, hatalann tekrarlanmamasim da saglamis olur (Koksal,1998:67-68 ).

TKY UYGULAMALARINDAPROBLEM ~OZME TEKNiKLERi
Problem c;ozme, Planla- Uygula- Kontrol et- Onayla.Onlem al (PUKO) dongusunde

Problemi tarumla
Altematifleri belirle
Planla

Karar

Kriterleri belirle
Vernie
Altematifleri degerlendir

Problem

En iyi alternatifi belirle

Cozme
Uygula

Karan

KontrolEt

Sonuelan degerlendir

Onlem Al Onayla

Standartlasnr
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OZET

Bu arastirmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgi (MEKB)'na bagh

Sedat SiMAVi Endustri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL)'nde yonetim
snreclerinin

durumu

ve okul

cahsanlanmn

Toplam

Kalite

Yonetimi

(TKY)

uygulamasma hazir olus derecelerini saptanmak amaclanrmsnr,
Bu arastirma ile okulun cahsanlanmn,
yaprstrun

kendine

ozgii oldugundan

yonetiminin,

hareketle,

orguturum ve orgut

SSEML

ve TL'nde

su anki

uygulamalarla ilgili durum tespiti, oz degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir
model onerisi olusturmustur, Bu arastirmanm
defa yapildigmdan

ve

model cahsmasmm KKTC' de ilk

onemli oldugu dii~unillmektedir.

Bu cahsma, betimsel durum saptayici bir arasnrmadir. Arastirmamn cahsma
grubunu SSEML ve Tl.tsinde bulunan lider, ogretmen ve diger konumlarda bulunan
104 cahsan olusturmaktadir.
olarak

cahsanlann

Arastirmada

goril~lerine

degerlendirmeye

konumlanmn

ve

alman sureclerle ilgili

cahsma

siirelerinin

etkileri

degerlendiriimisrir.
Arasurmarun gereksinim duydugu veriler bes ana bolnmden olusan karma
anketle toplanmisnr. ilk iki bolumde Turkiye Cumhuriyeti
(MEB) tarafmdan

TKY cahsmalannda

kullamlan

Milli Egitim Bakanhgi

EFQM Miikemmellik

Modeli

kriterleri dogrultusunda hazrrlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere

uyarlanmasiyla

hazirlanan

sorular cahsanlara

yoneltilmistir.

Sonraki

bolumlerde ise veriler arasurmacmm EFQM kriterleri ve TKY ilkeleri dogrultusunda
kendi

gelistirdigi

anketle

toplannusnr.

Anketle

su

sorulara

yamt

aranmasi

amaclanmisnr.
J-Cahsanlann kisisel ozellikler nelerdir?
2-Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri ne diizeydedir?
3-<;ali~anlann yonetimi surecleri ne duzeydedir?
4-<;ali~anlarm TKY'ni

sahiplenmeleri ne diizeydedir?

5-Lider ve ogretmenlerin kisisel degerlendirmeleri nasildir?
6-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri nasildir?
Anket ile toplanan veriler Statistical Package Social Sciences (SPSS) 11
siirlimii programa girilmis, gozden gecirilip yeniden duzenlenen verilerin ilk olarak
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normal dagihm gosterip gostermedigi smanmis, bu smamadan sonra yapilan betimsel
degerlendirmede, saph kutu grafigi, aritmetik ortalama, frekans ve standart sapma
degerleri kullamlrmsnr. Anlamhlik analizlerinde ise 90k yonlu varyans analizi ve 't'
testi kullarulmisnr. Anlamhhk saptanmasinda 0,5 diizeyi esas olarak almnusnr.
Arasnrmada elde edilen sonuclar ~oyledir.
1-Liderlerin TKY uygulamalanm orta duzeye yakm sahiplendil<lerisonucuna
ulasilrmstir.
2-<;ali~anlarm yonetimi uygulamalannm, TKY uygulamalarma orta diizeyde
yakm oldugu sonucuna ulasilmistir.
3-<;ah~arm

TKY uygulamalanm orta diizeye yakm sahiplendikleri

sonucuna ulasilrmsur.
4-Lider ve Ogretmealerinin Kisisel Degerlendirmeleri bolumunde, ogrencileri
yasam boyu kendi kendine 5grenmeye hazirlama cahsmalannm, ders oncesi gunlnk
plan aliskanhgrmn, egitim ogretim ortamlannm surekli gelistirilmesine yonelik
cahsmalann, ogrencilerin cesitli alanlarda etkinliklere kanlmumn saglanmasi
cabalannm orta diizeye yakm oldugu, ancak lider ve ogretmenlerin ogretimsel
materyalleri hazirlama cahsmalanm

orta duzeyin uzerinde degerlendirdikleri

sonucuna ulasilnnstir.
5-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri bolumunde, ikinci
ogretim yapilmasmm orta diizeyin altmda desteklendigi, okulun acik oldugu surenin
yeterli oldugu dusnncesine orta duzeyin altmda katihm oldugu, ara smav
donemlerinin orta duzeyin uzerinde kanhrnla siirmesinin istendigi, birlestirilmis ders
saatlerinin ogrencilerin cesitli gereksinimlerini karsilamasrm engelledigi gorusnnde
orta diizeyin iizerinde kanhmm olustugu, ogretim programlannm is ve yuksek
ogretim dunyasmm gereksinimlerine uygunlugunun saglanmasi gorusune katihmm
tam oldugu sonuclanna ulasilrmstir.
Bu arastirmada, amaclar dogrultusunda ulasilan bulgular ve sonuclardan
yaralarularak, her okulun cahsanlannm, yonetiminin org(itilniln, ve orgQt yapismm
kendine ozgu oldugundan hareketle SSEML ve TL'nde su anki uygulamalarla ilgili
durum tespiti, oz degerlendirrne yaprlip, TKY gecisi icin Simavi Yonetisirn Modeli
(SYM) tasarlannusnr,
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ABSTRACT
In this study it has been aimed to see the situation of processes, of
rnanegement and the level of otandance of school staffs for putting of Total Qality
Manegement (TQM) into pratice in SSEML and TL (A technical and job school
depend on Ministry of National Education Turkish Republic Northern Cyprus).
Whit the study the present situation about application of TQM has been
formed suggetion for station to TQM has been formed by thinking that staff,
manegement, organizational structrure are special to itself. It is attracting attention
that this study is made first time TRNC.
This study is a determining working of descriptive sitiution. Grup of working
consisit of 104 staff in SSEML and TL, leader, teacher and etc. In the studyefects of
working period of staffs do their view about appraised processes have been
discussed. Informations which apprasing needshave been collected trought mixed
pool consisit of five main part. In the firs part the qestions preaped by devolped the
pool which had been preaped in pursuance of criterion of excellence model
Europeion Foundation Quality Manegement (EFQM) have been asked. This
modelmis be using TQM practicing by Ministry of National Education of Turkish
Repiblic and it has been adapted to local conditions. In the next parts the datas have
been collected in the pool which the researchers and criterion of EFQM Excellence
Model. In the poll was purposed to find, answer to following questions.
I -What are persoal characteristic of staffs?
2-What level of attendanc of leader to TQM?
3-What level of manegement process of staffs?
4-In what level staffs atendant to TQM?
5-How are personal appraising ofleader and teacher?
6-How are the thinking of leader and teacher about future?
Datas throught poll have entered into program Statistical Package
Social Sciences (SPSS), datas checked out and revised have been tested firs
if they a normal diuubition. in the descriptive appraising made after this
re have been used box-and-whiskers plot,
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arithmetic average, values of freguency and standart declination. In the
analysis of meaning fullness has been used multy variance analysis and 't'
test in the determining of meaning fullness '0,5' level has become base.
These are the result of study.

1- It has been concluded that staffs have attended to applications of TQM
middle level.
2- It has been seen that manegement applications of staffs are near to middle
level of TQM.
3- It has been concluded that staffs level attend to applications of TQM near
to middle level.
'

I

4- In the section 'Personal appraising of leaders and teachers' it has been
unterstood that enough efforts are not been taken for preparing the student for
learning, the efforts for continual developing educational atmosphere and
surrounding are near to middle level, and the students don't participate in activities in
various fields sufficienntly. However it has been concluded that the leaders and
teachers see themselvs is efficient level to preapare educational materials.
5- In the part 'Opininons of leaders and teachers about future' it has been
understood that full time education is supported under middle level and they are
thinking that the period of working time in the scholl is not enough and they want
period of exams to continue, over average percent. However they think over middle
percent that the united lessons impede that the students serve their various needs
they have agreed completely that the compatibility of educational programs with
needs of business world and higher education should be provided.
In this study Simavi Manegement Model (SYM) was envisaged in SSEML
and TL by using out comes and result obtained in the direction to target after
situation according to present exacutons in SSEML and TL had been seen moving
from reality that staff, structure of organisation and organisation of manegement of
each scholl is special to itself.
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ONSOZ
Arasnrmaci, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti {KKTC) ile Tiirkiye Cumhuriyeti
(TC) arasmda Egitim ve Teknik Alanda i§birligi ProtokoUeri geregince K.KTC Milli
Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi (MEKB)'nca gereksinim duyulan alanlarda TC Milli Egitim

Bakanhgi (MEB) tarafmdan gecici olarak K.KTC'de gorevlendirilen atolye meslek
dersleri ogretmenlerindendir.
Arasurmaci, eyliil 1999'da KKTC'de Giizelyurt Endiistri Pratik Sanat Okulunda,
daha sonra da 2000 yrlmda TC Lefkosa Biiyiikel~iligi tarafindan koordinator ogretmen
olarak gorevlendirilmesiyle birlikte, Lefkosa Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi'nde
cahsmaya baslarmstir,
Arasnrmacmm

yah§tig1 okullarda, ve koordinator

ogretmen olarak diger

okullarda cahsan gorevli arkadaslanni ziyaretleri sirasmda gozlemledikleri KKTC'de

Mesleki

Teknik

Orta

Ogretim

(MTOO)'in

yeniden

yapilanmasuu

icin neler

yaprlabilirliginin sorgulanmasma itmistir,
Arasnrmaci Tilrkiye'de
bunyesinde
sempozyumu

1999 yrlr

Milli Egitim Bakanlrgi

subat doneminde

ii Milli

ilk kez diizenlenen

Egitim Mudurlukleri
"Egitimde

Kalite"

sirasmda gerek kendi uygulamalan gerek literatilr taramasiyla sundugu

'Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Okul Tasanmmdaki Etkileri' konulu bildiri ile de
Toplam Kalite Yonetimi (TKY) alamnda cahsmaya baslamis, koordinator ogretmen
olarak gorev yapug. donemde de toplam kalite ilkeleri dogrultusunda cahsmalar
gerceklestirmistir,
Tiirkiye'de Milli Egitim Bakanhgi bilnyesinde 1990' h yillann basindan itibaren
TKY'nin gelisim silrecine bagh olarak Milfredat Laboratuvar Okullan (MLO) modeliyle
surdurulen cahsmalar, 1999 yih ekim aymda Tiirkiye Kalite Dernegi ile imzalanan
protokolle tum okul, kurum ve kuruluslara yaygmlastmlrmstir, Bu cahsmalarla ilgili
calrsmalsr ve sonuclan

Tiirkiye Egitim Sistemi ile benzer ozeUikler tasryan KKTC

Egitim Sisteminde de uygulanabilecegi dusnncesi arastirmaciyi bu arastirmayi yapmaya
yoneltmistir,
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Bu arastirmada, katihmci demokrasinin bir ornegi
halkasi

ve yonetim evriminin son

olarak gorulen TKY'ne SSEML ve TL'sinde okula ozgil bir modelle

ge<;i~

sUrecinin nasil olabilecegi arastmlmaktadtr, Boylece arasnrmamn KKTC Milli Egitimine
ve TKY alamndaki cahsmalara az da olsa bir katki saglayabilecegi beklenmektedir.
Oncelikle cahsmada okulda gorev yapan lider, ogretmen ve diger cahsanlann
TKY'nin

gerekii kdd1gi tutumiara ne oI<;Ude sahip olduklan belirlenmek istenmis, ve

hazirlanan anketle TKY konusundaki tutumlan incelenmistir, Arasnrmanm ilk evresi
durum saptama amacma yoneliktir, ikinci evresinde ise saptanan durumdan yola cikarak
TKY'ne gecis icin bir model olusturulmasma cahsilrmsnr ..
Arastirmaci, ogrenciligi ve arasnrmasi sirasmda, maddi manevi destek ve
katkilanm

gordilgil Saym Bilyilkel9i Hayati GUVEN'e, Uzman Mil§avir Nursen

BAYTEKiN'e,

Yakm Dogu Universitesi

(YDU) Kurucu Rektoru

Saym

Suat

GUNSEL'e, damsmaru Yakm Dogu Universitesi Egitim Fakultesi Dekam ve Egitim
Bilimleri EnstitUsU MildUrU Saym Halil AYTEKiN'e, Gime Amerikan Universitesi
(GAU) Egitim Bilimleri Fakultesi Dekam Saym H1fz1 DOG.AN'a tesekkurlerini ve
saygilanm sunar.
Arastirmaci, aynca arastirma sirasmda goruslerinden yararlandrgi Kuzey Kibns
Tiitk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanlrgr (MEKB) MTOO Dairesi
Mildilri.i Saym Ali Avni YONEL'e, Huseyin UZUNBOYLU'ya,

Cem BiROL'a ve

arastirmamn gerceklestirilmesinde katkida bulunanlara ve ankete gorusleriyle katkida
bulunan okul cahsanlanna da tesekkilrlerini sunar.
Mart 2003 KKTC I Lefkosa
AdemOKUMU~
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BOLUMI

Bu bolumde, arastirmanm problemi, amaci, onemi, srmrhhklan

ve

arasnrmada kullamlan bazr kavramlann tammlan yer almaktadir.

1.1. Ara~tirmanm Problemi
Yasadigmnz yuzyildaki insan yasanum etkileyen hizh teknolojik gelismeler
ve bu teknolojilerin

degisim hizryla, insamn bu teknolojilerle uyum icinde

yasamasim ve onlan daha da gelistirmeyi saglamasi gereken egitim sistemlerinin
olusum hizr arasmdaki biiyilk farkhhklar, hemen herkesin egitim sistemlerini
sorgularnasma ve yakmmasma yol acmaktadir,
Dogan (2000), Adim Dergisinin egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, ekonomik ve teknolojik gelismeler il]
hayatmda yapisal degisikliklere neden oldugunu belirterek, ekonomik sistemlerin
kuresellesmeyi, iletisim teknolojilerindeki gelismeler de i~ hayatmm yapismi
degistirdigini belirtip, egitim ve teknolojik kuvvetlerin toplumu yonlendirdigi gibi
egitimi de sekillendirdigini belirtmek:tedir.
Bilginin gunden giine katlanarak cogaldigr ve bilgi yagt olarak adlandmlan
giinfuniizde, ulasmak istedigimiz bilgi toplurnunda, edilgen geleneksel egitim yerine,
etkin 9agda§ egitimin sistem icinde yerini almasi kacuulmazdir, Ozellikle bugiiniin
dunyasmdan yanrun diinyasma geciste kopruleri kuraeak olan gene kusaklan
yetistiren egitim sistemi icinde kalite biiyilk onem tasimaktadir,
Dogan (2000), aym cahsmasmda "Bilgi cagmda toplumun ve bireyin
gelecegi, rnevcut bilgiye zamamnda ulasabilme, var olan bilgileri kullanabilme ve
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yeni bilgi uretebilme yetenegi ile yakmdan ilgilidir. Bu da etkili ve verimli bir egitim
sureci gerektirir." saptamasmda bulunmustur.

Bilgi toplumu

cagina ulasmak icin surekli verimlilik artist saglamak

gerekmektedir. Bu nedenle son yillarda egitimin kalitesinden oldukca sik sdz
edilmeye baslannnsnr. Egitim ve ogretimin niteligi, egitimin belirlenmis amaclanna
ulasabilirligi

derecesi ile yani kisilerde

istenilen davranis degisikliklerini

gerceklestirme duzeyi ile belirlenebilir (Unal, 1991 : 23-25).
Bilginin bu derece onem kazanmasi, bilginin uretildigi, dagrtildtgr
kaynaklardan biri olan egitirn kurumlannm yaprsmr,

isleyisini, yonetimini,

programlanru kisacasi egitim orgutlintin biitliniiniin sorumluluklanru onemli olcude
artnrmaktadir. Egitim orgutleri toplumun yenilesmesine onculuk etme durumundadrr.
Cunka egitim orgtttleri ciktiklan yoluyla diger sistemleri etkileme sansma sahiptir
( Apay ve Ktl19, 1997: 11).

Okul orgtttlerinin 9Ikt1s1 olan insamn istenen duzeyde yetistirilmesi sadece
bireyin kendisini ve yetistigi okulu degil ayru zamanda diger orgutleri de
etkileyecektir. Cnnku egitimin ciktisi olan insan, her orgiitiin ihtiyac duydugu insan
giicii girdisini olusturacakur. Bundan dolayi toplumda, beklentilerin karsrlanmasi
olarak tammlayabilecegimiz kalite konusunda en duyarh olmasi gereken egitim
orgiitleridir.
Ancak gunnmuzde egitim orgutlerimizde Taylorist bir anlayism egemen
oldugu soylenebilir. Sistem icinde yer alan
gorevleri gorev tammlanrun

kisiler sadece

kendilerine verilen

acik olmamasmdan dolayi kendi insiyatifleri

dogrultusunda yerine getirmektedir. Herhangi bir olumsuzlu.kta sistemi olusturanlar
savunmaci nedensellestirme ile kendisi dismda herkesi suclama ve bahaneler uretme
egilimindedir. Sistemde yer alan kisilerin s~temin gelistirilmesi ve iyilestirilmesi ile
ilgili cabalan yok denecek kadar azdir.

@)
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Mesleki

ve Teknik Egitim,

egitim

sistemlerinin

onemli

bir bolilinunu

olusturmaktadir, KKTC'de yillardir bu alana yannmlar yapilnus ve yapilmaktadir,
Ancak gozlemlenen

Mesleki Teknik Orta Ogretim Kurumlan

(MTOOK)'mn

ara

eleman yetistirdigi piyasa ile var olan yasalara ragmen baglannsmm yeterli diizeyde

olmadrgrdir, Dolayisiyla cgitim-ogretim

programlan mnsteri odakh degildir,

Ogrenci, ogretmen, cahsanlar, aileler, kurumlar okul yonetimine geregince
katilmamaktadir, Cahsanlann,

ailelerin ve piyasamn egitimi yeterli duzeyde

gerceklesememektedir, Boylece varolan MTOOK

kurumlan sosyal paydaslann

mutlulugunu saglayamamakta, okullarda kaliteden soz edilememekte, kaynaklar bos
yere kullamlmaktadrr.
Dogan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, "Uluslar arasi yansta konumunu
korumak veya gelistirmek isteyen ve daha iyi yasama kosullanna sahip olmak
isteyen ulkelerin yuksek standartlara sahip is gucune ihtiyac duymakta oldugunu.,
kaliteli i§ gucnne duyulan ihtiyac uretimin en onemli unsuru haline geldigini
belirterek, uluslararasr yansm hrzlanmasi kaliteli i§giiciine duyulan ihtiyaci arnrrrus
ve bu gelismelerin sonucu genclerin okulda kalma sureleri uzarmstir ... Gunnmuzde
kuresellesmenin yaygmlasmasi, teknolojinin hizh

degismesi i§ gorenlerde aranan

nitelikleri degistirmis ve bireyin meslek yasami boyunca surekli egitilmesini
zorunluluk haline getirmistir." demektedir.
Egitim

sistemleri, ulkelerin ihtiyac duydugu nitelikli insan gucunu

yetistirmektedir, Y etistirilen insan gticti tilkelerin kalkmmasmda anahtar rol
oynamaktadir. Gunumuzde bir cok ulke egitimde verimlilik ve kaliteyi arttirmaya
yonelik degisik projeler gelistirmekte ve bu konuda yogun caba harcamaktadir.

Avrupa Birligi, ABO ve gelismis Uzak Dogu ttlkeleri egitimde kaliteyi artnrmaya
yonelik ciddi anhmlar gerceklestirmislerdir,
Tezcan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Gelecekte
Egitim (21. Yiizydm Okullan Uzerine)' bashkh calrsmasmda, ABD'de yerlesme,
ozellestirme, egitimde secim hakki, okul merkezli yonetim, toplam kalite yonetimi,
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esnek programlar, ortak karar verme, nitelikli egitim, bireysellesmis egitim gibi bir
dizi yeni yontem ve uygulama yasama gecirildigini belirtmektedir,
Japonya da su anda iic; ana reform iizerine yogunlasrmsur (Tazebay, 1996'
dan aktaran Tezcan).
"l-Temel noktasi mesleki ve okul d1~1 egitimi yaygmlasnrmak olan
omur boyu egitimin desteklenmesi
2-Egitim progtamlannm daha esnek ve daha farkhlasmasi ile egitimde
bireyselligin gerceklestirilmesi
3-Degi~meyeacik bir egitim sistemi gelistirilmesi."
Bu noktada diinyada oldugu

gibi egitim sisteminde karsilasilan ve ye

karsilasilacak olasi sorunlarm cozumtine yonelik egitim alanmda da Toplam Kalite
Yonetimi (TKY)'ne gecis uygulamalan ve eabalan soz konusudur.
TKY'nin

okullarda

uygulanmasma iliskin

arayislanrun bir sonucudur. TKY'nin

cabalar, egitimde

nitelik

okulda uygulanmasr ile, okullann yeniden

yaptlandmlmasi, amaclannm yeniden belirlenmesi ve kauhmci bir okul ve okul
yonetimi amaclanmaktadrr ( Turan- Sisman, 2002:62 ).
Egitim kurumlannm TKY'ni yorumlayarak islerlik kazandirmalan zorunluluk
haline gelmistir, Egitimin arnk yeni kulturel yapisi ile, yeni liderlik anlaytsi ve yeni
ogretme ve ogrenme ortamlan ile ve yeni ogretmen, ogrenci kimligi ile degisen
dunyayi karsilamak zorundadir (Cafoglu, 1996:2).
Ulug XI. Egitim Bilimleri Kongresinde sundugu bildirisinde (2002), son kirk
ytlda ulasrlan bilimsel ve teknolojik degisirnin, kacirulmaz olarak egitim alanma da
yansidigi, degisime uyamayan egitimsel modellerin, kisa siirede cagdas olma
ozelligini yitirme yoluna girdigini belirterek, gelinen nokta acismdan bakildigmda,
egitim, bireyin icsel-dissal gereksinimlerini tamma ve bunlan karsilama yollanm
edinme siirecine donu~m~ goriindugiinu belirtmistir, Boylece, geleneksel bilgi
odakli yontem ve yaklasimlann yerlerini luzla, ogrenen odakh uygulamalara
birakmaya yiiz tuttugu saptamasmda bulunmustur,
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Baler 'Ankara Universitesi'nin Sosyal Bilimler Alamndaki Fakilltelerinde
TKY'nin Uygulanabilirligi' (I 998) adh arasnrmasmda, Toplam Kalite Ycnetiminin,
hem kalite felsefesi hem de kalite yonetimine sistemli bir yaklasim oldugunu
belirtmis, TKY' de cahsanlann kanhmmm temel oldugunu vurgulamisur. Bu
dogrultuda toplam kalite yonctiminin egitim kurumlannda hem yonetim felsefesi
hem de bir yonetim yaklasnm olarak uygulanmasrmn kacmilmaz gorilldugiinu
belirtmistir,

TKY, cevre ile iletisim ve etkilesim icerisinde, cevrenin gereksinimlerini
izleyen, okulu etk:ileyen unsurlan dengede tutan, degi~ime acik, demokratik
kanhmci ve eldeki kaynaklan rasyonel kullanan bir yonetim felsefesidir. TKY'nin
uygulanmasiyla suuf ortammda da ogretmenin rollerinde degisiklikler olacaknr.
Ogretmen ogrencisine rehberlik eden, yol gosteren, ogrencileri arasnrmaya iten,
kendini de surekli yenileyen basansizlrgi degil nedenini yargilayan bir profil
eizecektir (Simsek, 2000:83).

Toplam Kalite Yonetiminde, sorumluluklarrm eksiksiz olarak yerine getiren
ancak bunun yanmda yapngr isin daha verimli yaprlmasr, i~ sureclerinin gelistirilmesi
konusunda snrekli dustmen ve belirlenmis cesitli katilnn yontemleri ile bu
dustmcelerini ve becerilerini sisteme katan yeni bir cahsan davrarusi sergilenmesi
gerekmektedir. Yoneticilerin de cahsanlan destekleyici, katihmi saglayici, insiyatif
kullanmayi, sorumluluk almayi ve yenilikler yaratmayi destekleyen ve en onemlisi
dusunceleri ve davranislanyla liderlik edip omek davramslar sergilemeleri
gerekmektedir.
TKY uygulamalanmn

degerlendirilmesi ve gelistirilmesinde, genellikle

secilen bir modelin kriterlerinin sorgulanmasi ve bu kriterlere uymayan sureclerin
tum cahsanlann

katilmuyla surekli iyilestirilmesi ve gelistirilmesi yontemi

izlenmektedir. 1999 Y1h ekim ayinda TC MEB, Turkiye Kalite Dernegi ile
imzalanan protokolle Avrupa Kalite Dernegi (EFQM) Mitkemmellik Modeli
dogrultusunda Toplam Kalite Yonetimine gecilmesi karan almistir,
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Turkiye'de

MEB-kalder

seminerleri

notlarmda

ve

TKY

uygulama

kilavuzlannda ozetle su tammlara rastlanrrustir,

"Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz edebilmek
19m tum cahsanlann katihrmm saglayan, surekli iyilestirme ve mnsteri
odakhhgi esas alan anlayism etkinliklerde yer almasmi gerekli kilmaktadir.
Snrekli iyilestirme, oleulemeyen hizmet gelistirilemez anlayismm birimJerde
yerlesmesine baghdir. Bu dogrultuda egitim kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili ol9funlerin yapilmasi ve
sonuclann degerlendirilmesi, insanlan yargilamak icin degil, sistemi
iyilestirme amaci gudulerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah yapilan
etkinlik tartisilmah, bu konuda cozum yollan ortaya konmahdir."
TC MEB'na bagh kurum ve kuruluslann bazilanmn TKY uygulama
calrsmalan raporlanna gore, elde edilen ilk sonuclar TKY'nin birincil olarak
uygulanan kurumun, genelde ise egitim sisteminin surekli ve yeniden yapilanmasmi
saglayabileceginin habercisi gibidir.
TC

MEB

web

sitesinde

(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/

tly uyg kazanim.htm adresinde) yer alan TC MEB'na bagh okullarda TKY
uygulamalan ile bazi bilgiler asagida aktanlmistir,

istanbul' da bulunan Kadikoy Anadolu Lisesi (KAL) TKY uygulamalan ile
ilgili bilgilerin yer aldig; power-point sunusunda
"Hizla degisen dtmyarmzda hicbir egitim kurulu, bir omur boyu
yetecek bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ulkeler egitim
sistemlerini siirekli gozden gecirmekte, cagin ve giiniimiiziin
kosullanna uygun olarak yeniden yapilandirmaktadirlar. Bu amacla
Milli Egitim Bakanhgi, 1994 yihndan beri MLO projesini hayata
gecirmistir, Bu projenin en onemli ilkesi 'Toplam KALite Yonetimi'
ve 'Ogrenci Merkezli Egitim'dir. Egitimin niteligini gelistirmek ve
ogrenci basansuu arnrmak icin egitim orgutlerinin, ogrencilerin ve
toplumun beklentilerine
cevap
verebilecek bir alt yapiya
kavusturulrnasi gereklidir, Bu amacla, okuJumuzda
TKY
uygulamasma gidilerek paylasimcr ve isbirligine dayah bir
sistem gerceklestirilmeye cahsilmaktadrr." aeiklamalan yer
almaktadir.
Sunuda 'Toplam KALite Yonetimin Okulumuzda Uygulanmasmm Yararlan'
b~hg1 altmda su maddeler yer almaktadir.
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"-TKY okulumuzun gelisimini kendi planlan dogrultusunda
gerceklestirmesini saglamaktadir.
- Okulumuz olusturdugu Okul Gelisim Yonetim Ekipleri (OGYE),
cahsma ve lyilestirme Ekipleri aracrhgi ile sorunlanru kendi cozme
surecine girmistir.
-Bu olusumlar sayesinde okul bazmda c;ozlilemeyen sorunlanrmz
azalmaktadir.
-Ogretmenlerimizin okuldaki sorumluluklanm paylasmalan, kendi
katkilannm goz ardi edilmedigini fark etmeleri, okulda katihmci
yonetimi uygulanmasma katkr saglamakta ve ogretmenlerimizin
motivasyonunu saglamaktadrr.
-TKY
uygulamalan
ile
paydaslanmiz
tasarruf
konusunda
bilinclendirilmistir.Bu, her turlu savurganhgm onune gecmektedir,
-Okullar arasi bilgi aktanmi konusunda koordinasyon daha kolay
saglanmaktadir." denmektedir.
Ayru sunuda yer alan sonuc bolumunde 1999 - 2002 Yillan arasmda KAL'de
cok sayida iyilestirme etkinligi gerceklestirildigi, Toplam Kalite Yonetimi SUrecinde
tilm

faaliyet

alanlannda,

onemli

pozitif

( http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly

Aydmhkevler

gelisme

sagJanchg1 belirtilmistir

uyg kazanim.htm/kal.htrnl

Ticaret Meslek Lisesi Ve

2002:12).

Anadolu lletisim Meslek Lisesi

(ATML ve AiML) TKY Cahsma ve Gosterge ornekleri ile ilgili hazirlanan sunuda
okul olarak 1998-1999 egitim ogret\m yilma baslarken ISO 9000 belgesi almak ve
toplam kalite yonetimini uygulamak mesleki egitimin gelismesinde yararh olacagr
kanaatiyle

Bakanhga

basvuruldugu.ancak

uzerine ISO 9000 belgesi standartlan

olumlu

cevap almamadigi

ve bunun

olyilmii icin TSE ile yapilan isbirliginden

vazgecildigi, ancak TKY'nin kanhmci ve demokratik felsefesi ozellikle

yonetim

kadrosunu etkisi altma aldigmdan ivmenin devam ettigi belirtilmektedir.

Sununun devammda bu surecte;
"l-Universitelerden TKY konusunda bilgi ve kaynak arasnrmasr
yapildigi,
2-tlk TKY kurulunun bu felsefeye yaklasan yonetici kadrosuyla
kuruldugu,
3-Cah~malarla ilgili bilgi vermek uzere MEB YODGED daire
baskanhgi ile iletisim kuruldugu, Istanbul KALDER cahstayma ve
paylasnn toplantisma katihmmuzla birlikte bilgi kaynagma ulasim
hrzlandigi,
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4-Gazi Univcrsitesi ve YODGED Daire Baskanhgi uzmanlannca
verilen TKY ve Milkemmellik Modeli ile ilgili tfun ogretmenlerin
seminerlere kanldigi,
5-Diinya Kalite Okullan (AESCD)Tilrkiye Temsilcisi Yrd.Dof. Dr.
Hayal Koksal tarafmdan okulda seminerler ve SWOT analizi yapildrgi
ve uyeligin saglandigi" anlanlmaktadir.
Sununun 'Gostergeler' bashgmda ise;
"1-Ankara'da mesleki egitimde ogrenci kaydi azahrken
okulda yapilan 3 yilhk cahsma sonucu ogrenci kaydimn % 46 artngi,
2-Yeni kayit olan ogrenci anketlerinde; ogrencilerin % 60'mm
bu okuldaki katihmci ve demokratik yonetimden dolayi bu okulu
tercih ettikleri,
3-ihtiya9 analizleri anketlerinde
okulun zayif yoniinun
kalmadigi, genel ortalamanm yeterli ile 90k yeterli arasmda oldugu,
4-Milkemmellik Modeli kriter anketlerinde 5 not iizerinden 4.3
sonuca ulasildigi,
5-260 ogretmenin bulundugu kurumda son 3 yilda zorunlu
nedenlerin drsmda tayin isteyerek aynlan ogretmen sayrsmm 2 oldugu,
6-Mezun ogrencilerin muhasebe burolannda oncelikli olarak
secildigi, muhasebe staji yapanlarm istihdami % 90' oldugu, iletisim
stajnu yapanlann istihdami % 100 oldugu,
7-Yilksek ogrenime basvuranlann istihdammm % 53, iletisim
bolumunun % 86' oldugu,
8-0grencilerin okullanru sevmekte, arac-gerec ve binaya sahip
cikmakta olduklanm, onanm ihtiyacinm her yil azaldigi,
9- Devamsizhk oraru azaldigim, 3 yilm sonunda % 8' den %
3' e d~tugunu,
10-0grenciler arasi iletisimin gelistigini, disiplinsizligin eser
duzeye geriledigini,
l l-Ogretmen ogrenci iliskilerinde siddet, kaba davrams ve
kaba soz kalmadigmi,
12-0gretmenlerin cahsma gruplan ve komisyonlarda ozverili
gorevleri isteyerek almakta olduklanru,
13-B~ta MEB olmak uzere okulumuzdaki TKY uygulamalan
nedeniyle cesitli kurumlarca okula oduller verildigini,
14- Ogrenci ve ogretmenin derse, atolye ve laboratuarlara
zamanmda
girmesinde
gecikme olmadigmi,
bunun tamamen
ozdenetimle saglanmakta oldugunu,
15- Ogretmenlerin acil durum dismda gorev zamanlannda
hasta sevki almadiklanru,
16- Denetimlerde, rum anket ve analizlerde yonetimle ilgili
degerlendirmelerde
ve
guven
konusunda
sifir
hata
anlammda
'5'
notun
cikmakta
oldugunu"
belirtmektedirler
(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly
uyg kazanim.htm 2002:12).
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Yasadigmuz
saglanabilrnesi,

yuzyilda cagm gereklerini karsilayabilecek

dolayisiyla kaliteli insan kaynaklaruun

yonelik bu tnr cahsmalann

Kuzey Kibns

kalitede egitimin

olusturulabilmesi

Turk Cumhuriyeti

amacma

(KKTC)'nde

de

baslanlmasi ve siirdfuiilmesi gerektigi aciktir,
KKTC'de

Ekim 2002'de

baslatilan

Mesleki

Teknik Egitimi

(METGE) adh projenin temel amaci Mesleki Teknik Egitime taraf
egitim kurumlan,
saglayarak,

is hayati temsilcilerinin

bireyin

ve sanayiinin

zamanda uyum saglayabilen,

Gelistirme

olan bakanhk,

ve sivil toplum orgutlerinin kanlmum

ihtiyaclanna

duyarh,

kendi kendini yenileyebilen

degisikliklere

en kisa

ve gelistirebilen

okul

yapisiru meydana getirmek olarak acrklannusnr (Metge Dokttmanlan 2002).

Proje okullan olarak belirlenen Ataturk Meslek Lisesi, Haydarpasa Ticaret
Lisesi Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi ile olarak 'Proje Okullannda mevcut
Durumun Belirlenmesi' (2003:3) raporu hazirlanrrusur, Bu raporun ozetinde;
"SSEML'ne devam eden ogrenci sayismm 9ag nufusunun
yuzde 23 'nii olusturdugu
SSEML'nde okula kayit olan ogrencilerin yaklasik ynzde 56'slillll
mezun oldugu,
SSEML'nde okulu terk eden ogrenci sayisimn yillara gore yuzde 2760 arasinda degistigi,
SSEML'ne genel olarak bakildrgmda 6 ogrenciye bir ogretmenin
dii§tiigii ve bu durumun maliyeti oldukca art1rd1g1,ogrenci maliyetinin
2001-2002 ogretim yih icin SSEML'nde 333.362.118 T.L' oldugu... "
belirtilmistir ( METGE Projesi On Raporu 2003 :03).
Diger proje okullarmda da durum farkh olmadigi rapordan anlasilmaktadir,
METGE cahsmalarda elde edilen ilk sonuclann bu cahsmalann katihmcilanm
durumu sorgulamaya ittigi gorulmekte, 9oziim yollan arayislan cesitlenmektedir,

METGE ile olusturulmaya cahsilan kendi kendini yenileyebilen ve
gelistirebilen okul modelinin uygulanabilmesi yonetim sistemlerinin de degismesini
gerektirdigi aciknr, Olusturulmaya cahsilan yenilikler, ancak kanhmcilann gontilltlk
esasiyla yapacaklan cahsmalarla amacma ulasacaknr, Bu noktada liderligi paylasma,
yetkelendirme gibi uygulamalarla katihmci demokrasinin ornegi olan, cahsanlann
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gonulliiliik ilkesi ile surecleri sorgulamasim ve surekli gelistirmesini ilke edinen, ve
tiim bunlann takim cahsmasi sinerjisi ile belirli plan, program ve yontemler
dahilinde yapilmasnu saglayan TKY uygulamalanmn

KKTC' de de baslatilmasi

gerekmektedir. Bu cahsma bu noktadan hareketle baslanlnusnr,
Bu arasnrmada SSEML ve TL'sinde cahsanlann TKY konusunda gortislerini
ahnarak yapilacak

oz

degerlendirme sonucunda Sedat Simavi Yonetisim Modeli

(SYM) hazirlanmasi amaclanmaktadir, Arasnrmada SSEML ve TL'sinde farkh
konumlarda cahsanlann

cesitli uygulamalann TKY uygulamalanna yakinhgi

konusunda gornsleri nelerdir?, bu gorusler arasmda konumlar ve gorev sureleri
acismdan farkhhklar var nudrr", gibi konularda hazirlanan anket yardrrmyla elde
edilecek verilerin analizi sonrasmda SSEML ve TL'sinde TKY'ne gecis sureci
tasarlanmasi dusunulmektedir.

1.2. Arasnrmanm Amaci
Arasnrmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgr (MEKB)'na bagh Sedat
SiMAVi Endiistri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL) yonetim sureclerinin

TKY uygulamalarma yakinhgi, bu okul cahsanlannm TKY uygulamalarma hazir
bulunusluklan

ve TKY'nin

uygulanabilirligini saptamak amaclanrmsnr, Bu

arastirmada asagidaki sorulara yamt aranmaktadir,
1- SSEML veTl, Cahsanlann kisisel ozellikleri nelerdir?.
2- 'Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne diizeydedir?.
3- 'Cahsanlann yonetim snrecleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
4- 'Cahsanlann TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
5- Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri nasildir".
6- Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dnsunceleri nasildir".

Sorulanna verilen yamtlardan yola cikarak 'Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli
(SYM)' admda TKY gecis modelinin tasarlanmasi amaclanmaktadir,
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1.3. Arasnrmamn Onemi

Bu arasnrma ile, her okulun cahsanlannm, yonetiminin, orgiitiinun ve orgilt
yapisnun kendine ozgii oldugundan hareketle Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi
ve Teknik Lisesinde

§U

anki uygulamalarla ilgili durum tespiti, diger bir deyisle oz

degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir model olusturmasi amaclanmisur, Bu tur
bir arastirma ve model cahsmasmm KKTC'de ilk defa yapilacagmdan bu
arastirmanm, bir baslangic ve oncii bir arasnrma oldugu ve onemli oldugu
dusuntllmektedir.

1.4. Varsaynnlar
Arastirmada kullamlan anket sorulannm, bir kurumun TKY uygulamalanmn
neresinde oldugunun gostergesi oldugu varsayilrmstrr,
Arastirmaya kanlan SSEML ve TL cahsanlannm okulun tum cahsanlanmn
dustmcelerini ternsil ettigi varsayilnustir,
tKY surecinin yonetim alamndaki evrirnin gelinen son asamasi oldugundan
hareketle, su anki varolan durum icerisinde yonetim sureclerinin degerlendirilmesi
ile, herhangi bir kurumdaki uygulamalann

TKY uygulamalanna olan yakmlrgi

saptanabilecegi kabul edilmistir, Bu saptamamn, TKY ilkeleri ve TKY konusunda
yetkin cesitli kurumlarca kabul edilmis kriterler dogrultusunda, kurumun fotografimn
cekilmesi, oz degerlendirme gibi adlar altmda gereeklestirildigi, ve bu saptama
sonrasmda kurumda TKY'ne gecis siirecinin tasarlanabilecegi varsaytlrrustir,
Bir baska varsayimda cahsanlann ankette yer alan sorulan herhangi bir baski
altmda kalmadan, kendi katihmlan ile, ictenlikle ve dogru olarak yamtladiklandir,
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1.5. Arasnrmanm Sunrhhklarr
l-Arastirma

SSEML ve TL ile suurhdir,

Arastirmaci

TC ile

KKTC

arasmdaki protokoller sonucunda gecici gorevli olarak 2000 yihndan beri SSEML' de
atolye-meslek

dersleri

olarak

cahsmaktadir,

Arasnrmaci,

gtlnumnzde

bilimsel

teknolojik aJandaki gelismelerin degisim hizmm gerisinde kaJan, egitim sistemlerinin
surekli ve yeniden yapilanmasmm TKY'ne gecis ile saglanabilecegini, TKY'ne gecis
siirecinin ise her kurum icin
ozelliklerine

uygun olarak

yapilacak durum saptanmasindan
duzenlenmesi

gerektigini

sonra, o orgiltiin

dnsundugunden

arastirma

alanmi kendi 9aJ1~t1gi okul olan SSEML ve TL' ile srmrlarmsnr,
2-Bu arasnrma, 2002-2003 Ogretim yih ilk yansmda KKTC MEKB SSEML
ve TL' de cesitli konumlarda

cahsanlann,

olcme araci olarak kullamlan

ankete

kanhmlan ile smirhdiz
3-Bu arastirma, kullamlan olcme aracmda TKY'ne iliskin belirlenen konu
basliklannda toplanan boyutlarla smirhdrr.

1.6. Tammlar
Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi (SSEML) : 1959-1960 ogretim
yilmda Turk Yapi Enstiti.isii adi altmda iki yilhk ogretime baslarmstir, Su an elektrik,
elektronik, motor, mobilya-dekorasyon,
bolumlerinde

503

yapi, yapi ressamhgi, metal isleri ve tesviye

ogrencisi bulunmaktadir.

Ogretim suresi

orta okul sonrasi ii9

yildir,

Sedat Simavi Bilgisayar Teknik Lisesi (TL) : 1993-1994 ogretim yihnda
ogretime baslannsnr, 76 Ogrencisi bulunmaktadir, Ogretim snresi dort yildir. Sedat
Simavi Endustri Meslek Lisesi binasi ve idari yapisi icerisinde yer almaktadir,

Toplam Kalite Ydnetum
baslayan,

Japonya

(TKY) : Deming'in

da gelisen ve Japon basansmm

onculugunde

Amerika da

ozunde yer alan yonetim

alamndaki evrime Toplam Kalite Yonetimi (TKY) adi verildigi soylenebilir. TKY;
en tepedeki

yoneticiden

en aJttaki cahsana

kadar tum insanlann

sorumlulugu

paylasngi

bir

amaclanndan

sistemdir.
birisi

Taknn

olup,

cahsmasi,

gelistirme

toplam

faaliyetlerine

kalite

yonetiminin

cahsanlann

tamann

bashca
kanhr,

Katilimcihk, herkesin isini daha iyi yapabilmesi, mtisteri (paydas) tatmini ve silrekli
iyilestirmenin

saglanmasi

icin haberlesme,

egitim,

motivasyon

ve karar alma

gncunun paylasilmasi ile saglamr. Parola 'Surekli gelisme' dir.
Misyon: Amaca ydnelik gorevleri tarumlar.
Vizyon: Gelecekte hedeflenen yeri, ilerlenecek yonli tammlar,

Paydaslar: Okulun hizmet sundugu tiim kesimlerdir. i9 paydaslar olarak
cahsanlan, d1~ paydaslar olarak veli, ogrenci, is ve yuksekogrenim dunyasi, toplum
vd. tammlanabilir.
Hedefler: Amacmuza ulasmak icin yapmak istedigimiz ol9iilebilir cahsmalar

olarak aciklanabilir.
Sdir Hata: Tanimlanabilen hatamn kaynagmm bulunup, bertaraf edilerek bir
daha aym hatanm olmamasiru saglamak ve "isi ilk seferde dogru olarak yapma"
dusuncesi olarak aciklanabilir.
Sinerji: Her bireyin harcadigi enerjinin toplammdan daha bnyuk olarak

ortaya cikan enerji olarak tammlanabilir. Takim cahsmasi sinerjiyi ortaya cikanr.

Oz

degerlendirme:

Okulun, amaclarma ulasmak icin yfuiittugii tiim

cahsmalanm, TKY'nin temel unsurlartru esas alan bir modelle kiyaslayarak okulun
kuvvetli ve zayif yonlerini saptamak amaciyla yapilan cahsmalar olarak: tanimlanabilir.
Miikemmellik Modeli: Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi (EFQM) tarafmdan

kamu kurumlan icin gelistirilen; liderlik, calrsanlar ve calrsanlann tatmini, politika ve
strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
cahsanlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynal<lar ve surecler, mnsteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak uzere toplam 9 kritere gore
degerlendirme yapilabilen model anlammda kullarulmaktadrr.
Stratejik Plan: Okulun vizyon ve hedeflerine ulasmak icin olusturdugu

politik:alardogrultusunda hazrrlanan strateji ve hedefleri iceren uzun vadeli hedef ve
adrmlar taslagmi anlatmaktadrr.
Bunun yanmda arasnrma aracmm ilk bolumttnde yer alan konumlar ile ilgili
tammlar i.istlendiklerigorev uzerinden yapilmaya cahsilrrustir.
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Lider: Okulda mudur, mudur yarduncisi, atolye sefi ve zfunre baskam olarak
gorev yapan ogretmenleri tarumlamaktac:hr.
Atolye Meslek Dersi Ogretmenleri:

Bolumlerin ogretim programlannda yer

alan atolye cahsmalanm ve meslek derslerini yfuiiten ogretmeni tammlamaktadir,
Kiiltiir Dersi Ogretmenleri ve Rehber Ogretmen: Kultur derleri ogretmeni
olarak ogretim programmda yer alan genel bilgi derslerini veren ogretmcnler olarak
tammlannusnr. Rehber ogretmen olarak ta rehberlik ve danrsma hizmetlerini yiiriiten
din kultnrn ahlak bilgisi gibi dersleri veren ogretmen olarak gorev yapan ogretmeni
tarumlanmaktadrr.
Diger Cahsanlar:

Okulda

ogretmenlik

gorevi dismda yer alan, teknik

ogretim gorevlisi, sekreter, sayman, hizmetli olarak cahsanlar tammlannusnr,
Ogretmenlerin

gorev yetki sorumluluklan

ve odullendirme

esaslan ikinci

bolumde aynca inceleneceginden bu bolumde, diger cahsanlar konumunda olanlann
gorev tammlan asagida yer almaktadrr.
Teknik

Ogretim

Gorevlisi:

ikinci

bolfunde

aynnnh

olarak incelenen,

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasryla cirak, kalfa ve ustalann egitimi
ile

okullarda

duzenlenmesi

ve

isletmelerde

yapilacak

mesleki

egitime

iliskin

esaslann

amaclanrmsur, Bu yasada Teknik Ogretim Gorevlisi (ogretici usta),

ustahk yetenegini kazannns; ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin i~
yerindeki

meslek

egitiminden

sorumlu;

meslek

uygulayan kisiyi anlatrr olarak tammlannustir,

egitimi

tekniklerini

bilen

ve

Okullarda da yardimci ogretmen

statusunde bulunan meslek lisesi mezunu cahsam tarumlamaktadrr.
Gorevleri arasmda, gorevli oldugu okulun atdlyesinde mesleki bolfunii ile
egitim ve ogretimle ilgili olarak atolye sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek,
<loner sermaye ile yonetilen islerle ilgili olarak okul mudunmun ve I veya atolye

sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek sayilabilir, Ancak zaman zaman teknik
ogretim gorevlilerine atolyelerde bagimsiz ogrenci gruplannm sorumlulugu da
verilmektedir
Sekreter: Okulun daktilo, basit muhasebe, arsiv, dosyalama, telefon,
haberlesme, ambarlama ve kitaphk hizmetleri gibi is ve islemlerini yerine getiren kisi
olarak tantmlanmaktadrr.
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Sayman: Okulun mutemetlik, ambar sorumlulugu, <loner sermaye islemleri
gibi islemlerini yfuiiten kisi olarak tammlanmaktadrr,
Hizmetli: Okul bina ve tesislerinin bakim onanm ve idamesi icin bu bina ve
tesislerde ogretim gorevlileri dismda yeterli sayida bekci, hademe, sekreter ve diger
gorevliler bulundurulacagi yasada 67.maddeyle belirtilmistir, Hizmetli olarak
calrsanlar evrak takibi, fotokopi cekimi, kii9ilk onanm isleri, temizlik hizmetleri gibi
gorevleri yerine getiren cahsanlar olarak tammlanabilir.

1.7. YONTEM

Bu bolumde arastmna modeli, arastirmamn cahsma grubu, arasnrmanm veri
toplama aracrrun gelistirilmesi, giivenilirlik analizi sonuclan ve yontem yer
almaktadir.

1.7.1. Ara~nrma Modeli
KKTC'de Baskent Lefkosa'nm merkezinde bulunan SSEML ve TL'de
cahsanlanmn Toplam Kalite Yonetimine iliskin goruslerini arasnran bu cahsma
betimsel, durum saptayrci bir arastirmadir. Arastirmada A vrupa Kalite Birligi Vakfi
(EFQM) Milkemmellik Modeli kriterleri ve TKY temel ilkeleri dogrultusunda
cahsanlara sorular yoneltilerek goruslerinin ne oldugu ortaya konulmak istenmistir,
Aynca lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik diiljiinceleri b~hg1 altmda yoneltilen
sorularla okulun gelecekteki yeri konusunda dusunceleri ahnnnsnr.

1.7.2. Arasnrmanm <;ab~maGurubu
Arastirmanm cahsma grubunu SSEML ve TL cahsanlan yani yonetim
gorevinde bulunan ogretmenler, atolye ve meslek dersleri ogretmenleri, kiiltiir dersi
ogretmenleri, rehber ogretmenler, teknik ogretim gorevlileri, sayman, sekreterler ve
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hizmetliler

olusturmaktadir.

Arastirmaya

katilan

cahsanlann

genel

dagihmlan

Tab lo 1. 7 .2.1 'de yer almaktadir.
TABLO 1.7.2.1
<;ALI~ANLARIN KONUM VE <;ALI~MA SURELERiNE GORE DAGILIMI
<;ALI$MA S0RELER1
KONUM

0-4 Yil
Arasi

-

Lid er
Atolye Meslek Dersleri
Ogretmeni
Kultur Dersleri
Ogretmeni
Dig er
Cahsanlar
TOPLAM DAGILIM

5

~-9 Ytl
Arasi

-

10-14 Ytl
Arasi
2
(%20)
10
(%33,3)

15-19 Ytl
Arasi
4
(o/o40)
3
(%10)
1
(%11,1)

20 vu ve
l)stil
4
(o/o40)
2
(%6,7)

3
(%30)
9
(%15,3)

(%16,7)
2
(%22,2)

10
(%33,3)
6
(%66,7)

1
(%10,0)

4
(o/o40,0)

1
(%10)

1
(%10)

8
(%13,6)

20
(%33,9)

13
(%22)

9
(%15,3)

-

-

Top lam
10
(%100)
30
(%100)
9
(%100)
10
(%100)
59
(%100)

Arastirma tum cahsanlara uygulandigmdan aynca omeklem secilmemistir.

1.7.3. Veri Toplama Arae; ve Geli~tirilmesi
Arastirmamn gereksinim duydugu veriler Ek: 1 'de yer alan bes bolumden
olusan anketle toplannnsnr. Anketin 'A' bolumtmde kisisel bilgiler toplanmis,
'B-Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri' ve 'C-<;al1~anlann Yonetimi' bolumlerinde
TC MEB tarafmdan TKY cahsmalannda kullarulan EFQM Mukemmellik Modeli
kriterleri dogrultusunda hazirlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere
Calisanlann

uyarianmasryla hazirlanan
TKY'ni

Sahiplenmeleri',

sorular cahsanlara yoneltilmistir,
'E-Lider

ve

Ogretmenlerin

'D-

Kisisel

Degerlendirmeleri', 'F-Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusnnceleri'
bolumlerinde veriler arastirmacimn kendi gelistirdigi anketle toplanmisur. Veri
toplama aracmm gelistirilmesinde konuyla ilgili kaynaklar tarannus, daha onceden
cesitli arasnrmalarda kullarulan anketler gozden gecirilmis konuyla ilgili uzmanlann
gorusleri almarak anket maddeleri bolumler ve alt bolumler halinde siralannnstir.
Tez damsmam Halil Aytekin'in denetiminde 65 maddelik taslak anket
hazrrianrmsnr, Daha sonra Hifzr Dogan ve Ali Avni Yonel'in degerlendirilmeierine
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sunulmus gorusleri almrmsnr. Aynca okul dismda benzer ozellik gosteren guruplarla
anket uygulamasr yapdarak: gorii~leri istenmistir,

Soru sayilanrun dengelenrnesinden

sonra katilmu arttrrabilmek icin anket kitapcik seklinde dizayn edilmistir, Kapaga
ekip cahsmasim

en iyi anlatngi

dusunulen

kazlarm go9 sirasma 'V' seklinde

ucmalannm grafiginin bulundugu cizim yerlestirilmis ve ic sayfalarda TKY ile ilgili
temel bilgiler konusma

diliyle haurlanlarak

TKY konusunda

ilgi olusturulmasi

hedeflenmistir. Sonucta Ek:1 'de yer alan 55 maddelik anket, Ek:2'de yer alan KKTC
MEKB MTOOD'sinin izni ile SSEML ve TL'sinde uygulanrmstir.

Veri toplama aracmda her maddenin sonunda besli likert tipi siralama ol9egi
kuliarulmrsnr.

Ol9ekte

1

(Hi9 Kaulrruyorum), 2 (Az Kanhyorum), 3 (Orta

Kanhyorum), 4 (Cok Kanliyorum) ve 5 (Tam Kanhyorum) seklinde belirlenmistir.

Anket 28 Kasun 2002 gunii yapilan Ogretmenler Kurulu Toplantisi srrasmda
ogretmenlere dagmlnus, 13 Arahk 2002 gunnne degin ogretmenler odasmda bulunan
kutuya anketi doldurup birakmalan, ve kutunun iizerinde bulunan lisrede isimlerinin
karsilanna gelen bolumu isaretlemeleri istenmistir,

TKY'nin kanhmci demokrasinin uygulamasi oldugu dii~uniildiigilnden
cahsanlara anket konusunda herhangi bir baski unsuru olarak algilanabilecek
davranislardan ozellikle kacimlmaya cahsilmisur. Ancak amJan tarihe kadar yeterJi
kanhm saglanamadigmdan ankete katihm tarihi bir hafta daha uzatildigi cesitli
duyuru noktalanna asilan duyurularla cahsanlara iletilmistir,

Ancak cahsanlann katihnumn yeterli sureye ulasmamasi nedeniyle donem
sonu smavlannm yapilacagi ocak ayma degin anket cahsmalan askiya almrms
derslerin yapilmadigr smav donemlerinde ankete katIJmayan cahsanlara yeniden
anket dagitilrmstrr. Bu donemde bazen cahsanlann yerine smav gozculugu yapilarak
bazen 9ay kahve icimi sirasmda ricalarla 104 Cahsamn 59'undan anket ahnmasi
gerceklestirilmistir,
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Bu asamada gozlemlenen cahsanlann kendiliklerinden kanhmci olamadiklan
anketi yarutlamayanlann

ankette yer alan bilgileri cogunlukla okumadiklan,

anketi

dolduranlann bazilannm ise ikili iyi iliskiler sonucunda ve "i~in gornlsun" iyi niyetli
yaklasmuyla anketi yamtladigidir.

Bazi ogretmenlere "Ankete zaman ayirabildiniz mi?" sorusu yoneltildiginde
rse beyanlanrun

"Doldurup,

kutuya atnrn."

seklinde

olmasi,

beyanda bulunan

ogretmenlerin sayismm kutudaki anket sayismm iki katma ulasngi ancak bu beyanda
bulunan

ogretmenlerin

kutu uzerindeki

cizelgeyi

isaretlemedikleri,

cizelgeden

haberdar olmadiklan ilginc bir durum olarak gozlenmistir.

1. 7 .4. Verilerin f;oziimlenmesi

Uygulama sonucunda elde edilen veriler sayisallastmlarak cozumlenmistir.
Cahsanlann

TK.Y'ne iliskin gorii~ duzeylerinin belirlenmesinde;

yamtlar 4,1 - 5 puan arahgmda,

olumlu duzeydeki

orta duzeyin ustundeki yamtlar 3,1 - 4 puan

arahgmda, orta duzeyin altmdaki yamtlar 2, 1 - 3 puan arahgmda, olumsuz duzeydeki
yamtlar ise 1 - 2,1 puan arahgmda degerlendirilmistir,

Anket ile toplanan veriler, Statistical Package Social Sciences (SPSS) adh
programm 11 siirumilne girilmis, gozden gecirerek yeniden duzenlenmistir, Anketin
degerlendirilmeden

once,

elde edilen

verilerin

normal

dagihmi

incelenmistir.

Ank:etin degerlendirmesinde ilk olarak, belirtilen gornslerin, besli likert tipi olcekteki
yuzdesel dagilmu ve toplam puanlannm srralanmasi incelenmistir, Daha sonra puan
ortalamalannm,

konum ve calrsma siirelerine gore betimsel sonuclan incelenmistir,

Bu verilere ilk bolumde, sonuclan Ek:6'da yer alan cok yonlii varyans analizleri,
ikinci bolumde ise 't' testi
anlamhhk
ahnrmstir,

analizi yapilnnstir.

uygulanarak konumlanna
Anlamhhk

ve cahsma surelerine gore

saptanmasmda

0,5 duzeyi esas olarak
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1. 7.5. Giivenilirlik Analizi

Analiz

asamasinda ol9ulmek istenen

ortak

degeri temsil

etmeyen

degiskenlerin saptanmasmda Alfa Katsayrsi (Coranbach Alfa) ve Parca Burtin
Korelasyonundan (Item-Total Correlation) yararlamlmistir. SPSS-11 programmda
yer alan Reabilty Analyze secenegi

kullamlarak yapilan hesaplama sonucunda

Alpha degeri 0,9699 olarak bulunmustur, Analiz sonuclan Ek:3 'de yer almaktadir.
Eide edilen sonuclarda maddelerin Parca Buttm Korelasyon degerleri 0,1047
ile 0,8135 arasmda degismektedir, istatiksel uzman gortislerine gore kabul edilebilir
smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular cikarularak giivenilirlik analizi yeniden
yapildiginda Alpha degeri 0,9722 olarak hesaplanrmstir, Istatiksel uzman goruslerine
gore kabul edilebilir smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular onemli goruldugunden
crkanlmayarak ankette kalmasi uygun gorulmij~tiir.

BOLUMII

KURAMSAL TEMELLER ve

n.ctr.t ARA~TIRMALAR

KURAMSALTEMELLER

Bu bolumde kuramsal temeller bashgr altmda; kalite kavrammm tarihsel gelisimi,
nin tamrm; toplam kalite felsefesi, ilkeleri; planlama ve problem 9ozme teknikleri;
llilllde ve mesleki teknik egitimde TKY'nin gerekliligi; KKTC Milli Egitim Sistemi ve

im--cKaii Egitim Sistemi'nin bugunku durumu ve AB iilkeleri ile genel bir karsilastmlmasi;
ne gecis modelleri ve EFQM Mnkemmellik Modeli'nin yapisi; Turkiye'de Milli
· 'de TKY'nin uygulama cahsmalan planlan ve uygulama omekleri incelenmistir.

.KALiTE KA VRAMININ TARiHSEL GELi~iMi

Insanhk tarihi boyunca, tum gelismenin temel amacimn insan yasammm her alanda
kaliteli bir hale getirilmesi oldugu soylenebilir, Kalite kavrami ile ilgili ilk bilgilerle to.
tarihli Hammurabi Y asalannda karsrlasilmaktadir.

Bu yasalarda yer alan hnknmlerden

· su sekildedir: "Bir insaat ustasmm insa ettigi bir ev, ustanm yetersizligi ve isini
· gi gibi yaparnamasi nedeniyle yikilarak, ev sahibinin oliimune yol acarsa o usta
lecektir."

to. 1450 yilmda ise, eski Mrsrrdaki yapr i~lerinde cahsan kontrol elernanlan

bloklarmm yilzeylerinin dikligini telden olusturduklan bir aracla kontrol etmektedirler. 0
' C w:mde, kaliteden anlasilan isin dogru olarak yapilmasi idi (TurkeIi, 1998 :3; Simsek-Turan
:2; Ozevren 2000:10, vd.).

Yuzyillar boyunca Anadolu'da zanaatkar ve meslek erbabnu yetistiren ahilik ve lonca
ilatlanm tarihimizde kalite ile ilgili olusumlara ornek gosterebiliriz, On ii9iincfi yuz ytl
da Tilrklerin Ortaasyadan Anadolu'ya gocleri sonrasmda Anadolu'ya gelen zanaatkar
tilccarlarm, yerli tacir ve zanaatkarlar karsisinda varhk gosterebilmeleri, ancak onlann
i aralannda kuvvetli bir birlik kurup dayamsma saglamalan ve dayarukh mal uretmeleri
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.OmkUndu. Bu zorunluluk Ahilik adi verilen bir meslege bagh ve bir arada yasayan
arasmda sosyal, ekonomik ve kiiltiirel diizeni saglamak amach esnaf ve sanatkar
www

usma derneginin kurulmasma yol acti. Ahilik, kncuk esnaf, usta ve ciraklan icine alan,

.-elderi

dogruluk-durnstluk prensiplerine uygun yapmalanru ve aynca egitilmelerini

-...snmn bir teskilatti (Turan, 1992:26). Ahiligin durust eahsma, uretimi artirma, ciraklan iyi
llliltifme,

US

uretici tuketici iliskilerinin ayarlama gibi uygulamalan dii§tinilldugiinde

Dtouzde ki anlamiyla 'kalite' kavrammm Anadolu'da ki gelisiminde Ahilik teskilatimn
i bir rol oynadigi soylenebilir.

19. YY' in ikinci yansmdan itibaren, endnstriyel sistemin dogmasi ve uretimde biiyiik:
meyd~a. gelmesi, kalite kavranumn onemini bir. anda .o~ plana cikarmisnr. Kal~te

~

11-ranumn brr sistem olarak ele ahnmasi ve onceden belirlenmis ilkelere dayandmlmasr ise
olarak Amerika Birlesik Devletleri (ABD)'nde

ortaya cikrms, daha sonra Japonya ve

a' daki gelismelerle zirveye ulasarak, yonetim bilimi icerisindeki yerini alrmstir
.eli,1998:3; Simsek 2000:2; Ozevren 2000:10; Dogan 2002:23; Simsek-Turan, 2002:3).
Teknolojik gelismelerin 19.yiizytl sonuna dogru sanayi devrimi adi altmda lnz

lmanm~1 ve Amerika'mn dunya lideri konumuna gelmesi Taylor sistemiyle amhr oldu. Bu
1--.mde

birey goz ardi edildi. 1947'de Japonya'ya Savas Bakanhgmm damsmam olarak

bir gorevle giden Deming, orgutlerdeki yonetim sorunlannm

ust duzeyden

--,ucuuand1gtru savunup Japonlara istatistikte veri dagilnm, kontrol cizelgeleri yoluyla proses
Iii ve bir ydnetim modeli olarak Deming dongiisiinii nasil kullanacaklaruit anlatn, On

ilkesiyle de kalite yonetiminin temellerini olusturdu (Ozevren 1997:17-20; Sisman-Turan

Japonyada Deming'in baslattigi kalite hareketinin kalite mucizesi haline gelmesinin
miman olan Kaoru Ishikawa, kalite egitimine onem verilmesini saglayarak basit istatistiki
.tniklerin en alttaki isciye kadar yayilmasnu saglamisur. 'Kalite Kontrol Cemberleri'nin ve
bep-Sonuc Diyagramlan'nm bulucusu olarak ta kalite yazmmda yer almisnr.
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l Kalite Yijnetiminin Geli~imi

1930'lu yillarda kapitalist ekonominin yasadig; kriz, Fordist iiretim bicimini ve bu
lstim biciminin hayata gecirilmesi icin gereldi diizenlemeleri giindeme getirmistir. Fordist
aatm biciminde Taylor'in 'Bilimsel Yonetim ilkeleri' kullamlmisnr. Taylor'a gore; fabrika
ibi isi planlar ve kiralanan yoneticiler iscileri yonlendirirdi. i~ icin onceden egitim almamis
er mekanik olarak hep aym isi yapiyor ve yaptiklan is icin dusunmeleri gerekmiyordu.
.ca zaman kaybmi onlemek icin de bant sistemi gelistirilmisti. Bu yontemle tek amach
· elere ve egitirnsiz-niteliksiz i~giicii kullarumma, isgucumtn makine ile rutin iliskisine
olarak standart mallann uretimi hedeflenmistir,
Bu donemde Hawthorne fabrikalarmda arastirma yapan Deming, Taylor'un otoriter
.JIIIU=Wll

metodunun insan ruhunu alcaltnguu; i~c;i, yonetim ve sirketin i~ ve crkarianna da

verdigini saptadi. New Jersey' deki Bell laboratuarlannda, telefonlara duyulan guvenin
muiwuas1 amaciyla sirketin cahsmalanna liderlik eden bir istatistikci, Walter A.Shewhart ile
. Shewhart, Deming'e gelistirdigi 'Istatistiksel Kontrol Karti' admi verdigi karti ve
gu yontemleri ogretti. Deming' in once Amerikahlara, sonra da savastan yenik cikan
nlara kazandirdigi 'Kalite Yonetimi' felsefesinin ortaya cikismda, Shewhart'm buluslan
ogretileri cekirdegi olusturmustur (Koksal,1998:11,12; 1984:44).

Toplam Kalite Yonetimi (TKY), kalite gelistirme, stratejik kalite yonetimi ya da
ldi kalite gelistirme her ne ~ekilde kavramlasnnhrsa kavramlastmlsm temelde Deming
988), Juran (1989), ve Crosby (1984)'nin, goruslerine dayahdir, Bu gornsler ortak olarak,
orgiit cahsanlan ile musterilerin girdi, problem cozme ve karar almaya kanhmlanm
:oren 'Kanlmah Yonetim' anlayisuu ongorurler.
Bu kuramcilar arasmda Deming (1988) yonetime, cahsanlann islerini yapmalarmda
laylastmcihk rolunn yilkler. Bunu da cahsanlan karar surecine katarak, kaliteli uretime
engel olanlan ayiklamayi sahk vererek yaptinr. Deming urun gelismesinde, surec gelisiminin
bayati rolunu vurgular.
Crosby (1984) kalite uywnunu, yonetici ve cahsanlann ortak olarak, bir1ikte, yazilr
kilde olusturulmasmi sahk verir. Bu yazih kalite uyumu musteri ihtiyaclanna da hitap
etmelidir. Crosby, sifir hata standarduu onerir,
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Juran (1989) ise, yonetim problemlerinin insan hatalanyla iliskili oldugunu savunur.

,.-i, kalite kavramlan ile ilgili olarak yonetimin yetistirilmesi gerektigini vurgular. Juran,

1

·- halkalanmn, iletisimi gelistirmek iizere kullamlmasmi onerir. Onun temel ilgisi, musteri
~lanmn

anlasrlmasidir.

Bu kuramlann her biri spesifik bir konuya odaklanmissa da, hepsi de Crosby'nin
linde gene1 bir sekilde yansrnhrlar, Crosby'nin modeli, orgiitteki kalite surecini
kleyici dort boyuta oturur. Bunlar:
"l-Yonetimin kanlmasi ve tutumu.
2-Profesyonel kalite yonetimini gerceklestirmek orgut boyunca olusturulan
kalite konseyleri ile saglamr ve bu yapilanma kalitenin yonetiminde onemlidir.
3-<;ali~ann katihmi ve
4-Tarnnma, yani ealrsanlarm basan ve cabalanmn pekistirilmesidir' (Lankard
1992'dan aktaran Dogan).
Gorilldiigu gibi TKY, orgut yonetiminde ve cahsanlarda bir tutum degisimini
ktirmektedir, Calrsanlann tiimii cesaretlendirilir, guclendirilir ve baglihklan arttmhr .
.eta onlann surec, iiriin ve hizmette gelismeyi aramalan, sorumluluk almaya istekli

Kalite yonetimini onculeri olarak adlandirabilecegimiz dustmurlerin kalite anlayislan
ilgili olarak;
-Kalite.Musterinin simdiki ve geJecekteki isteklerinin karsilanmasidir (Deming).
-Kalite.Amaca ve kullarnma uygunluktur ( J.M.Juran).
-Kalite.lsteklere ve ihtiyaclara uygunluktur (P.Crosby).
-Kalite:En ekonomik, en kullamsh ve tuketiciyi daima tatmin eden urunii gelistirmek,
yapmak, uretmek ve sans sonrasi hizmetlerini vermektir ( K.Ishikawa) tammlan
dmisnr (ASWC. 1990).
Aynca konunun onde gelen uzmanlar ve kuruluslan tarafindan yapilan kaliteyle ilgili
tarnmlar asagidaki sekildedir :
Kalite: 'Tiiketici isteklerinin doyumu, islemlerin performansimn iyilestirilmesi,
iyetlerin dusurulmesi amaciyla kullarnlan stratejik bir aractir' (TS. ISO 3000, 1993 : 2).
TS 9005-ISO 8402'de yer alan tanuna gore 'Kalite: Bir iiriiniin ifade edilen veya
klenen ihtiyaclan karsrlama kabiliyetini olusturan ozelliklerin toplarmdrr'.
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Kalite: Bir mal veya hizmetin belirli bir gerekliligi karsilayabilme yeteneklerinin
koyan karakteristiklerin tiimiidilr (Amerikan Kalite Kontrol Dernegi, ASQC ).
Kalite: Bir hizmet veya fuiiniin isteklerine uygunluk derecesidir (Avrupa Kalite

Kalite: Uran veya hizmeti ekonomik yoldan Oreten ve mnsterilerin isteklerine cevap
bir Oretim sistemidir (Japon Sanayi Standartlan Komitesi, JIS).
Gtmumuzde kalite: 'Ozelliklere uygunluk' ya da 'Standartlara uygunluk' tan 90k,
ya da hizmetin kullamma uygunlugu' olarak kabul edilmektedir. Kisaca kalite, musteri
erinin karsilanmasidir. ISO 9002 standartlanna gore kalite: 'Bir urun ya da hizmete,
edilmis ya da edilmemis gereksinimleri karsilama yetenegi veren ozelhklerin tiimii'
tarumlanmaktadir (Peskircioglu, 1994:98'den aktaran Dogan).
Kalite kavramina genel olarak goz anldigmda, kullanim acismdan kalitenin bes
"gi oldugu gortllebilir. Bunlar, teknoloji unsuru, psikoloji unsuru, zaman unsuru, garanti
1mm1.1

ve etik unsurlardir. Fabrikada ilretilen mallarda teknoloji ve zaman unsuru on plana

ftibrxen hizmet sektorunde yukanda sayilan tiim unsurlar onem tasir (Ishikawa, 1995: 875).
Bu noktaya kadar srralanan tammlar, kalite konusunun 90k yeni bir kavram oldugu
yaratmaktachr. Ancak kusursuzluga ulasma ve miikemmeli yakalama arzusu
insanoglunun varolusu kadar eskidir. Dolayisiyla, kalite kavrarrumn, ilkel bir
· de bile olsa, eski caglardan gunumuze kadar surekli olarak gelisen bir olgu oldugu

9'1Cllebilir. Gunumuzun kalite kavrami, gecmiste, nretim surecinde edinilen deneyimlerin ve
derslerin sonucunda ortaya 91kn11~ olup, bazdanna gore hala yeni ogeler kat:dmak
iyle gelistirilmeye olanak tamyan dinamik bir yapiya sahiptir.

.2 Toplam Kalite Yonetimi

II. Dunya savasmdan yenik cikan Japonya'nm nrettigi fuiinler degerli bulunmazken,
ing'in onciiliigiinde yonetim alanmda yeni yontemlerin uygulanmasrrun diinya
lannda Japon fuiinlerinin yaygmlasmasma yol acngr, Deming'in onciililgiinde Amerika
baslayan ama Japonya da gelisen ve diinyaya yaytlan yonetim alanmdaki evrime Toplam
ite Yonetimi adi verildigi soylenebilir.
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1975'lerden beri yonetim biliminde cahsmalar orgutsel davrams, insan iliskileri, orgiit

· i, orgutsel gelisme gibi konular uzerinde yogunlasrmstir. 1990'larda ise yonetimde kalite
.a.ftcrn

hakim olmaya baslamistir. TKY'nin bir evrim oldugu, bilimsel yonetimden bugune
adim adim gelistirildigi, bu evrimin onemli tarihleri su sekilde siralanabilecegi cesitli

Iar tarafindan belirtilmektedir (Kavrakoglu 1992:292 vd.).
1931 W.SHEWHART: istatistiksel Kalite Kontrol (A.B.D.)
1940 STANFORD Seminerleri (ABO)
1950 E.DEMiNG Seminerleri (Japonya)
1951 DEMiNG Ki:llite Odillii (Japonya)
1952 Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1954 J.JURAN: Kalite Yonetimin Sorumlulugudur (ABD)
1954 Ulusal Radyo ile Japonya' da Kalite Egitimi Yaymlan
1957 A.FEiGENBAUM : Toplam Kalite Kontrol (ABD)
1960 G. TAGUCHI : istatistiksel Deney Tasanmi (Japonya)
1961 K. ISHIKAWA: Formenler lcin Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1962 K.ISHIKAWA : Kalite Cemberleri (Japonya)
1969 KOBE STELL . Qualitiy Functian Deploymend (Japonya)
1970 S. SHiNGO: Poka/ Yeke (Japonya)
1970 G. TAGUCHt: QualitiyLoss Functian (Japonya)
1976 T. OHNO Toyota Jast in Time Sistemi (Japonya)
1980 G. TAGUCHt :Robust Design (Japonya)
1990 ve otesi.,
YARATILAN KALiTE

TKY'yi, klasik yonetim anlayismm alternatifi olarak dogan, gelisen ve gelisimini
ettiren bir anlayistir. TKY, tum organit..asyon sureclerinin siirekli gelistirilmesi,

earn

9ilestirilmesi ve cahsan ve musteri memnuniyeti (baghhgmm) saglanmasma yonelik 9ag~,
bir yonetim anlayisi olarak tanmtlayabiliriz. Yalcmkaya'ya (1996:25) gore" Toplam

-111111C1

, bir orgutte, her duzeyde performansm gelistirilmesi icin, toplam bir caba biitiinliigilnde
esi kapsayan etkinliklerin siirekli gelisimini olusturur". Kavrakoglu'na (1998: 9) gore,
oplam Kalite Yonetimi (TKY), sadece ilrlln ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayip,
lllniimi.iziincagdas bir yonetim anlayisidir. Bu anlayisa gore, gelisme ve yarancthk icin tum
~arm

katkisi 90k onemlidir".
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.3. TKY Felsefesi ve ilkeleri

Toplam kalitenin

gerceklestirilmesi;

nin dogru olarak uygulanabilmesi

zaman, caba ve kararhhk

gerektirmektedir.

icin asagidaki bes temel ogenin bir araya gelmesi

(Sirvanci ,1997:12; ~im~ek,2000:51).
'I-Ost yonetim ve yoneticilerin liderligi,
2-Mu~teri odakhhk,
3-Firma elemanlanmn egitimi
4-Talam cahsmasi
5-Surekli gelisme (Kayzen) yaklasmu'
Toplam Kalite Modeli ancak tum ogeleri ile benimsenip uygulandigi takdirde tutarh,
1

ve kahci olur. Bu ogeler yonetim anlayismi ve felsefesini, organizasyonu, yontemleri

sistemleri kapsar; insana en 5n srrada deger vermeyi gerektirir; bilimselligi her cahsmada
kosar. Bu ogeler Kavrakoglu'na

(1998:33-35) gore bes grupta toplanabilir.

'1- Onlemeye donuk yaklasim,

2- Olyum ve Istatistik,
3- Grup Cahsmasi,
4- Surekli Gelisme,
5- Yonetim Modeli'
TKY'nin uygulandigi orgutlerde, insan faktorune verilen deger arttikca, cahsanlann
· ve yapilan isin kalitesi artmaktadir. Boyle bir sistemin kurulabilmesi

icin insana

-,gnnn esas olmasi ve 'once insan' anlayismm benimsenmesi zorunludur. TKY, cahsanlann
luluk

duygusu

ile hareket

etmelerini

ve yapilmasi

gereken

isleri

kendilerine

emeden, kendilerinden yapmalanru ongorur, ishikawa, 'Insanhgi esas alan bir yonetim

· · i, insanlarm simrsiz guclerinin gelisimine izin veren bir yonetim bicimidir' demektedir

TKY, en tepedeki yoneticiden en alttaki cahsana kadar tum insanlann sorumlulugu
l~ttgi bir sistemdir. Takim cahsmasi, toplam kalite yonetiminin bashca amaclanndan

· · i olup, gelistirme faaliyetlerine cahsanlann tamarm kanhr. Parola 'Surekli gelisme'dir,
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Siirekli Gelisme (Kaizen)

Kaizen, Japoncada degisim (Kai) ve iyi (zent) kelimelerinden

olusmustur, Surekli

anlanunda kullarnlmaktadrr. Japonlara gore Kaizen oyle bir dii§ilncedir ki, her Japon
~

gilniln bir oncekinden daha iyi olmasi icin, evinde, isinde, sosyal yasarmnda

pyret
•

icinde olmahdir,

Bu gelismenin

siirekli

boyutu onemli degildir, Ornegin bahcenize

ceginiz bir cicek, boyayacagmiz bir kapi da bir degismedir (Imai, 1994:93-98'den aktaran

Batnun klasik gelisme tarzmda iiretim belirli standartlara gore surerken, arastirma ekipleri
a...r1silarrt1tlann yukseltilmesi icin yeni bulus yaparlar ve bu bulus uygulamaya konursa bir sicrama
Snrekli

gelismede

ise

uretimi

yapanlarda

arasnrma

gelistirme

cahsmalanm

estirenlerde aym kisilerdir, Laboratuar i§ yerinin kendisidir. Surekli gelisme: lsletmede
olrulda yer alan herkesin kanhrmm gerceklestiren bir surectir,

En genel anlamda kalite, gelistirilebilecek her ~ey demektir. Kaliteden soz ederken ilk
gelen, iiriinun ya da hizmetin kalitesi olmahdir, Kaizen stratejisi kapsammda incelenirse,
· iiriin veya hizmet, tasarlanmis oldugu seviyenin ilerisine gecemez. Burada tasanmi yapan
olduguna gore, insarun kalitesi ile ilgilenilmelidir. i~i olusturan uc; yapi ~1; donamm

z

bro ve insan kaynaklandrr. Ancak insan faktoru yerine tam oturtulduktan sonra isin

__ , ••.cu.,.
••• ve yazilrm ile ilgili krsimlar ele almrnahdir, 1nsanlann icinde kaliteyi olusturmak,

11aizen bilincini edinmelerine yardun etmek demektir (Imai , 1994 den aktaran Ozevren ).
Surekli gelisme cevrimini ilk olarak ortaya atan Dr. W.A. Shewhart'trr. Bu cevrimi dogru
Mprn<Je ozUmseyerek 1950 yihnda Japonlara aktaran ise Dr. W.E. Deming olmustur, Surekli

a Fp,1e kavranu Japonya'da

o denli yerlesmistir ki, hemen her faaliyet iein Kaizen gruplan

-Ull.ll~tur. Son yillarda Japonlar kendi yonetim modellerine 'Kaizen Yonetimi' admi
iw:nneye baslarmslardir, Gercekten de 'Kalite' bile nihai bir amac degildir, sadece yuksek
mhhP.t gucunu saglamaya imkan veren bir aractrr, Cok yuksek, hatta herkesten yilksek bir
· · duzeyine cikmak bile yetmez; amac surekli olarak rakiplerden ileride olmaknr, Bunu
1yan yontem de surekli gelisme snrecidir,
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Ozetleyecek olursak, rekabet giiciinii artrrmamn temelinde siirekli gelisme, yani Kaizen
Bunu saglamak icin ise belli teknilderle donanlrms tum insan kaynaklanru
mda seferber etmek gerekmektedir. Kaizen'in
~

aym

prodUktivite, karhhk, vd. gibi cesitli

olabilir. En etkin olyiit ise cahsan basma uretilen proje veya oneri sayisr olabilir. Bu
Japonya' da yilda kisi basi 10 dolaymdadir, Ornegin 1000 kisinin ~h§t1g1 bir kurulusta

yaklasik olarak irili ufakh 10000 yeni proje/oneri yiiriirltige konmaktadtr. Proje/oneriler
Cemberleri, Proses Gelistirme Ekipleri, Kalite Gelistirme Ekipleri, Disiplinler arasi

veya Bireyler tarafmdan yapilabilir, Kaizen'i gerceklestiren de bu 90k sayida gelistirme
iiilfodirme onerileridir;

TKY'DE STRATEJiK PLANLAMA

• Deming Dongiisii

Deming dongust; klasik yontemden de iyi bilinen ve her isletmede kolayhkla

I JS danabilecek cahsmalardan olusur, Yapilacak isler once planlamr, soma uygulamr ve kontrol
Kontrol faaliyetleri ile elde edilen sapmalar diizeltilir ve bu diizeltme onlemleri, bir
llllll8ki cahsmamn hedeflerini olusturur, Deming dongiisii, amaelara gore yonetim tekniginden
~

bir cahsmadir, Bu cahsmalar cember icerisinde gosterilerek daha iyi anlasilmasi

:111111aa011~trr. <;emberin her don~iinde islerin daha kaliteli olmasmr saglayan bir sistemdir

Sekil 2.2.1. : Deming Dongusu
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Planlama Tanum, Ozellikleri ve Yararlan
Planlama farkh sekillerde tammlanan bir kavramdir. Bu tarumlann ortak ozelliklerini
siralamak olasidir. Planlar gelecege yonelik faaliyetlerdir, planlama bir karar alma
19a:idir, planlama bir amaca yonelik olup, bu amacm gerceklesmesi icin en uygun yontem
lann bulunmasi cahsmasrdir.

Planlar stirelerine gore; uzun sureli, bes yil ve daha uzun snreyi kapsayan; orta sureli,
bes yd arasi siireyi kapsayan; krsa siire1i; gene11ik1e bir yddan daha az siireyi kapsayan
seklinde snuflandmlabilir. Uygulama bicimlerine gore demokratik ve zorlayici planlar
~e

suuflandirmak mnmkundur. Planlar yerine getirdikleri fonksiyonlar acismdan;
[ik, taktik ve hareket planlan seklinde ele ahndiklan gorulur. Taktik planlar, daha 90k
kademe yoneticileri tarafmdan, stratejik planlarm amaclanna ulasabilmesi icin daha kisa
siireyi kapsayan planlar olarak tarumlamrken; Hareket Planlan, orta ve alt kademe
· cileri tarafindan, 90k daha kisa bir snreyi kapsayan bir faaliyetin ve kisa sureli bir

~n

yerine getirilmesi amacma yonelik planlar olarak ifade edilmektedir.
Planlamayt: Insanlann snursrz isternlerini dab.a 90k karsrlayabilmek amacryla

IIIIIIIJPIAIUann en uygun kullammi icin neyin, nerede, ne zaman, nasil ve kim tarafmdan
L

a

tacagmm onceden kararlastmlmasrdir, diye tarumlayabiliriz. Dolayisiyla, planlamanm
· kit kaynaklann en iyi bir sekilde kullamlma gereksinimidir. TKY'nin temeli de; hata,

• wganl1k ve yanhslan onleyerek, isi bir kerede dogru yaparak, kalite, maliyet, hiz
!91rninde daha verimli ve karh olmak icin kit kaynaklan en uygun sekilde kullanmakttr. Bu

p J1amda TKY'de planlamamn onemi iyi anlasilmaktadir, Bu dogrultuda, planlama
· elerine bakildigmda Toplam Kalite Yonetiminde planlama 09 asamada incelenebilir
n,1997:56,57).

'Stratejik Planlar (Neyin yapilacagim belirler)
Hedeflerle yonetim ve kalite planlan
(Nasrl yapt1acagm1 belirler- Taktik Planlan)
Gunluk planlar
(Yapilan isin dogru gidip gitmedigini belirler- Hareket Planlan)'

30

Stratejik Planlar

Strateji plaru: Bazen 'Kurum gelistirme plaru' da denilen 'Strateji plaru' kurum
unun gerceklestirilmesi yolunda ahnan onlemleri aciklayan plandrr. Orta - vadelik:bir
· genellikle iic; yilhk bir siireyi kapsar, ama cok kati bir plan olmayip, ic ve dis

!llllrlere gore olusacak degisime aeiknr. Ornegin; egitim ortammdaki rekabet icin hazirlanan
strateji plaru cok biiyiik onem tasir. Plansiz bir egitim kurumu, amacim ve hedefini
er.
Bir strateji plaru; misyon, vizyon, Swot gibi anahtar kavramlann c;oziimlenmelerini
· . Herhangi bir kurum asagidaki konularda odaklamp, hayata gecirmek icin karar vermis
zorundadir (Koksal,1998:65). Bir stratejik planda su asamalar olmahdir:
'Pazar Belirlemesi : Pazar ortammda kurumun gerceklestirmeyi
amacladigi orandir,
Kurumun pazar lcerisinde girmeyi istedigi oran: Egitim verdigi basamakta
bulunan diger okullar arasmda yiizde kachk bir orandir, Ogrenci yetistirmeyi
amacladigidir.
Hizmet portfoyu : Amaca ulasmak icin ogrencilere sunulan program, dersler ve
icerikleridir.
Portfoyun gelistirilmesi : Sadece sunulan programlann cesitliligini degil,
derslerin sunu yontemlerinin de gelistirilmesidir.'
Herhangi bir egitim kurumunda uyarlanabilecek olasi bir planlama dizisi ozetle
a eikanlmrsnr (Sallis,l996'dan aktaran Koksal,1998:59).
'VtzYON, MiSYON VE DEGERLER
Ne cesit bir isin icindeyiz,
PAZAR ARASTIRMASI..
Mnsterilerimiz kimler ve ne bekliyorlar?
SWOT ANALiZi VE KRiriK BASARI FAKTORLERi ... Basanh olmak icin
neye gereksinim var?
. VE IS
. PLANLARI
Basanya nasilul asacagiz??
EK.IP
KALiTE POLiTiKASI VE KALiTE PLANLARI.. Basanyi nasrl saglaytp
sunacagiz?
KALiTE MALiYETi..
,
Kalite kaca mal olacak?
DEGERLENDiRME VE DONUT
Basanh oldugumuzu nasil
anlanz?'
lsletmenin uzun vadeli amaclan bir kere belirlendikten sonra, isletmeyi bu amaclara
acak cesitli secenekler belirlenir. Amaca gotnrecek yollar (stratejiler) pek coktur. Eger
· tane olsaydi zaten planlama yapmaya gerek kalmazdi. Bu secenekler arasmda isletmenin
rsma, sartlanna ve misyonuna en uygunu secilir. Bundan sonra yapilacak tiim cahsmalar,
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vadeli amaclara secilen strateji ile vanlmaya yonelik plan ve programlardan
1111Je11I11elerden

olusur,

TKY bir anlamda

stratejidir.

i§letmenin

yetenegiyle

ve

rekabet

llmuio secilmesidir. lkinci asama uzun vadeli amac ve stratejileri gerceklestirebilmek icin

ytlhk plan ve programlann yapilmasr asamasrdir. Bu asamada stratejik plana uygun
ve hedeflere ulastiracak araclar ve faaliyetler belirlenir. Kalite planlan da bu asamada
. Bu asamaya iki acidan bakilabilir (Ozevren1997:61).
1-Hedeflerle yonerim,
2-Kalite planlan

Kalite Politikas1ve Kalite Plam (Taktik Planlan) :
Bir kurumun kalite politikasi ile ilgili yazih bir karanmn olmasi 90k onemlidir.
lllmlbul

Kadikoy Anadolu Lisesi misyonu olarak "Atatnrkcu dii§i.ince sistemini davrams

getirmis, cagdas, demokratik lider ozelliklerine sahip, okudugu okula baghhk duygusu
·~ ve laik gencler yetistirmektir. Bu cereeveden hareketle biz, ogrencilerimizin
•

nnelerini saglamak; onlann bilgili, yetenekli ve kendine guvenen bireyler olarak
elerine zemin hazrrlamak ve onlara 21. yuzyrlm gelisen ihtiyaclanna cevap verebilecek
iler kazandrrmak icin vanz." denmektedir (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/

-n·m # 10b4, 2002:12).

Sonraki is ise kalite planun gelistirmektir, Kalite plam, kalite politikasmi hayata
w:i,,,,.eye amaclar. Kalite degisim surecinin nasil yapihp surdnrulecegini gosterir. i§ plam ile
el islevde bulunmasi gerektigi aeiknr. Arna her birinin odaklandigi konu farkhhk

r...,Prir. Kalite Plam (Koksal,1998:67):
'-Degi~im yolunda siirdilrillecek snrecleri ozetler,
-Kaliteyle ilgili amaclan ve harekete gecmeyi saglayacak yontemleri icerir,
-Cahsanlann katilacaklan gelisim ekipleri gibi mekanizmalan kapsar.'
Egitim kurumunun yfuiitmeyi amacladigi projeler, bu genis kapsamda hazirlanrms
flmda yer alarak, tiimiiniin hayata gecirilebilir ve yonlendirilebilir olmasi saglarur,
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Juran'a gore stratejik kalite planlamasi: Ost yonetim duzeyinde uzun vadeli kalite
erinin olusturulmasi ve bu hedeflere ulasmak icin kullamlan araclan ifade eden yapisal

-lcsel ve cevresel analizlerle baslamakta
-Vizyon ve misyon tespit etme
-Organizasyonel hedefler belirleme
-Bu hedeflere ulasmayi saglayacak stratejiler gelistirme, cahsmalanm
ktedir. Kalite planlan, bir ilriin, proje veya sozlesmenin musteri gereksinimlerini,
mik sartlarla nasil karsilanacagim

ve bu sartlan nasil gelistirecegini

p 5 woandu. lyi bir kalite planlamasi, iyi bir

on

en

gosteren bir

analizle baslar. Bu analizle elimizdeki

,-,. - iann neler oldugu ve nerelerde kimler tarafindan ve nasil kullamldigi belirlenir
mrvren,1997:63).

Egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalanm basanh bir sekilde uygulamak
Iarsa, okulun en kii9iik birimlerinden en bityiik birimine kadar okul killtiirilnii
1611tnnnak

ve yaygmlasnrmak zorundadirlar. Egitim liderlerinin okul killtiiril olustururken §U

illmlara mutlaka cevap aramalan gerekmektedir (Leigh den aktaran Cafoglu, 1997:167).
'1-0.kulun amaci nedir? Amac1ID1z1 nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak istiyoruz?
3-Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
TKY'nin okullarda basan ile uygulanabilmesinde bu sorulara verilecek yamtlar

Kalitenin Maliyeti ve Getirisi: Kalite maliyeti, kalite girisiminin getirisini olcme
llloumundadu. TKY'ne kuruma oh;iilebilir kar saglamasi acismdan yaklasilmahdrr. Gnzel ve
fikirler, oneriler ol9iilmeli, hesaplamp degerlendirilmelidir. Diger bir onemli nokta ise
1 giden sureclerin veya yanhs uygulamalann maliyetlerinin belirlenmesidir. Tatmin
,.. eyen musteriler, yetersiz ve etkisiz bir sekilde yurutulen prosediirler ve basit hatalar;
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velilerin tepkisi, kaydmi alan ogrenciler, fazla mesai, kaybedilen ve yazik olan
nel i~ giicii... gibi olgularla kuruma pahahya mal olabilir. TKY, yapilan i~lerin ilk
~inde

dogru yapihp, sifir hata ile sonuc almayi amaclar. Ozellikle musteri sikayetleri

· e ahmp, degerlendirilmelidir. 'ilk seferinde dogruyu yapmak' kavrami insani
· etlerin yogun oldugu egitim kurumlarmda gerceklestirilmesi zor bir olaydir,
klestirilmesi her zaman miimkiin olmayan bu durumun, hie; olmazsa ikinci seferinde
~e~irilmesi

amaclanabilir, Yine de art niyetsiz yapilan hatalar suclama, ayiplama

:u yapilmamahdir; kurumdaki insan iliskilerini etkiler, dengeyi bozabilir. Bu nedenle ,
en aza indirgeyecek olan gerekli ekip cahsmalannm yapilmasi gerekmektedir. Cok
le

ve dii~iiniilerek yapilan planlama,

olaylan

ilk

defasmda

dogru olarak:

klestirmenin onemli bir unsurudur. Saptanan hatalan derhal dilzeltmeyi amaclayan
.Y, hatalann tekrarlanmamasim da saglamis olur (Koksal,1998:67-68 ).

TKY UYGULAMALARINDAPROBLEM ~OZME TEKNiKLERi
Problem c;ozme, Planla- Uygula- Kontrol et- Onayla.Onlem al (PUKO) dongusunde

Problemi tarumla
Altematifleri belirle
Planla

Karar

Kriterleri belirle
Vernie
Altematifleri degerlendir

Problem

En iyi alternatifi belirle

Cozme
Uygula

Karan

KontrolEt

Sonuelan degerlendir

Onlem Al Onayla

Standartlasnr

Sekil 2.3.1: Yalova'da, Haziran 200l'de

uygula

Giller KOKSAL'rn yonetiminde gerceklestirilen

itimde Toplam Kalite Yonetirm Semineri' notlarmdan
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1 PUKO Yonetimi ve Ara~lan
Problem cozme siirecinin PUKO dongusunde en 90k kullamlan teknikler asagida ozet
verilmeye cahsilmisnr.
A. Beyin Firtmasr
Beyin firtmasi, ortak sorunlar, toplanacak veriler, coznm onerileri,
uygulama onerileri ve karsrlasilabilecek engeller gibi konularda bir fikir listesi
olusturmak amaciyla yapihr.
B. Kuvvet Alan Analizi

Bir amaca dogru ilerleme veya iyilestirme icin iki yol izlenebilir:
a-Performansi artmci kuvvetleri guclendirmek,
b.•.Performansi kotiiye iten kuvvetleri zayiflatmak veya ortadan kaldirmak.
Kuvvet alan analizi bu kuvvetlerin iki tilrUnii de belirlemeye dayamr.
C. <;oklu Oylama
Coklu oylama (Multivoting) beyin firtmasi seansmda ortaya cikan
fikirlerin en onemhlerini belirlemek icin izlenilen bir yontemdir.
D. Aki~ ~emas1
Akis semalan, bir surecteki biltiln adimlann resimsel ifadesidir. Akis
semalannda standart semboller kullanrhr, Olaylann sirasuu acik olarak
anlamaya yardimci olur. Iyilestirme firsatlanni belirlemeye yardimci olur. Veri
toplanacak:alanlan ve teknikleri tarif etmeyi kolaylastmr.
E. Sebep-Sonue Diyagram1(Ishikawa - Bahk Kil~1giDlyagrarm)
Bir problemi doguran ya da etkileyen sebep ve faktorleri belirlemek
amaciyla olusturulur. Problemlere daha genis bir cerceveden bakma olanagi
sunar. Problemin teshisi ve surec iyilestirmeyi kolaylastmr. Tam olarak istatiki
bir yontem degildir.
izlenecek yontem:
a-Problemi gosteren bir ok (ana kilcik) cizilir.
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b-Bu kilcigin tizerinde, problemin olasi ana sebepleri oklarla gosterilir.
Bir uretim sfuecinde en cok kullarulan ana sebep kategorileri, Ishakawa
tarafindan makina (ekipman), yontem, malzeme, insan ve cevre olarak
toplanmisnr. Bir hizmet surecinde ise bu kategoriler genellikle
politikalar (yuksek diizey karar kurullan), prosedurler, isyeri (ekipman
ve alan) ve insan seklinde secilir, Her iki durumda, cevre (binalar,

lojistik ve alan) ve olcme (kalibrasyon ve veri toplama) kategorileri de
sikca kullaruhr, Aynca, bu tur kategoriler yerine, soz konusu snrecin
ana basamaklan da kullarulabilir.
c-Her bir ana faktor ile ilgili alt etmenler oklar ile gosterilir,

F. Histogram
Histogram, ol9illebilir bir nitelik ile ilgili gozlem
dagrlnmru gosteren bir cubuk grafigidir. Degiskenlerin

S1Il1fl1

degerlerinin
seri icerisinde

duzenlenmis bir dagihrmdrr.
G. Pareto ~emasi
Kalite gelistirme cahsmalannda en 90k k:ullarulan tekniklerden biridir.
Problemleri veya meydana gelis sebeplerini onem ve sikhk sirasma gore
gosteren bir aractir, Problemlerin (sebeplerin) gozlem sikhklan ya da onem
yiizdelerini gosteren, buyukten kfi9ilge dizilmis siitunlardan olusur. Pareto
yontemine gore 'Sorunun %80'i problemlerin

%20'sinden gelir. 'Pareto

semalannda, en onemli ya da en sik gorunen soruna ait siitun semamn en
solunda gosterilir, Amac, kullamcmm dikkatini bu sutun uzerine cekmek ve
vakit kaybmi en aza indirmektir.
H. Kontrol ~emalan, Listeleri
Kontrol semalan, sureclerin dogasr hakkinda bilgi edinrnemize
yardimct olur. Kontrol semalan kullarurnmda, surec islerken cikardigi
urtmlerden secilen omeklerin belli ol9iimleri, belli limit degerler ile
karsilastmhr ve bu olcumlerin egilimleri izlenir. Boylece olcumlerdeki
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degiskenligin ozel sebepleri olup olmadigma karar verilir ve ileride
olusabilecek hatalarm onlenmesine cahsrhr,
I. Yakmhk Diyagranu
Yakinhk diyagrann, pek 90k fikir, goril~, konu veya faaliyet icinden
temel olanlan bulmak icin kullamhr. Bu fikirler, gorusler, konular once
tiiretilir, soma bunlardan birbiri ile dogal ilgisi olanlar guruplamr.

J. Aga~ Diyagrann
Belli bir amaca erismek icin izlenmesi gereken yollann, sistematik bir
sekilde giderek artan bir detay duzeyinde grafiksel ifadesidir (Koksal, 2001 vd. ).

EGiTiMDE TOPLAM KALiTE YONETiMiNiN GEREKLiLiGi

Gunumuzde hizh bilgi arnsmm etkileri yasanmaktadir. Hizh bilgi artist, insan

I a mm ffim yonlerini etkisi alnna alrnrs bulunmaktadtr. Bdylece g(iniimiizde bilgi, temel
ve ana sermaye olmus, insamn ilgisi bilgiye yogunlasrrustrr. Bilginin cogaltilmasi ve
esine iliskin bu devrim, 'Bilgi patlamasi' olarak adlandmlmisnr.

Bilgi toplumu cagma ulasmak icin surekli verimlilik artist saglamak gerekmektedir.
nedenle son yillarda egitimin kalitesinden oldukca sik soz edilmeye baslanrmsnr. Egitim
ogretimin niteligi, egitimin belirlenmis amaclanna ulasabilirligi derecesi ile yani kisilerde
ilen davrams degisikliklerini gerceklestirme diizeyi ile belirlenebilir (Unal, 1991 : 23-25).
1rgmin bu derece onem kazanmasi, bilginin uretildigi, daginldig; kaynaklardan biri olan
kurumlannm yaprsrru, isleyisini, yonerimini, programlanru kisacasr egitim orgiiffiniln
unun sorumluluklanni onemli olcude arttirmaktadir. Egitim orgutleri toplumun
ilesmesine oncnluk etme durumundadir, <;iinkii egitim orgutleri ciknlan yoluyla diger
leri etkileme sansma sahiptir ( Apay ve Kihc, 1997: 11).
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Bilgi toplumu olmamn getirdigi degisimler; sadece bilgiyi biriktirip depolamak yerine
·

tam zamamnda tiretilmesi ve etkin bir sekilde kullarulmasrm gerektirmekte, bµ da
.-.~•erde oldugu gibi egitim kurumlannda

da amac yapi ve isleme tarzlanm yetersiz

ekte, cevrenin degisen sartlanni ongormeye ve uyum saglamaya zorlamaktadrr.

Egitim kurumlanna

dusen gorevin, bilgi cagmm gereklerine u_ygun olarak yaratici,

1rozme yetenegine sahip, bilgiye erisme yollanru bilen yiiksek teknoloji ii.riinlerini
ilen, hosgorulu, esnek dusunebilen, bilimsel dusunme yetenegine sahip saghkh kisilik
gelisimini tamamlamis olan bireyleri yogun rekabet ortammda basanh olabilmeleri
istirmek oldugu soylenebilir, Insanm egitimi, yeni deyimle "Gelecege hazirlanmasi'
· yalruz yeni kusak icin gerekli degil, her yastaki insan iein onemlidir. Bilginin surekli
·gi giiniimiizde, tmiversite rnezunu kisinin bilgisinin 4-5 yilda eskidigi dikkate almirsa
eyi ve

egitimi

acilen

ve si.irekli olarak

ayagma

yetiskinlerin

da goturmek

ktedir (Toffler,1974: lO'dan aktaran Azade).
sistemleri,

iilkelerin

ihtiyac

duydugu

nitelikli

ektedir. Yetistirilen insan gucii ulkelerin kalkmmasmda

insan

kaynaklanru

anahtar rol oynamaktadir,

iizde bir cok illke egitimde verimlilik ve kaliteyi arttirmaya yonelik degisik projeler
ri.tirmekte ve bu konuda yogun eaba harcamaktadir, Avrupa Birligi, ABD ve gelismis Uzak
iilkeleri egitimde kaliteyi arttirrnaya yonelik ciddi anhmlar gerceklestirmislerdir.

Yapilan arastirmalar, kaliteyi etkileyen en onemli faktorun insan faktoru oldugunu
koymaktadir, insaru ise egitim sisteminin en stratejik alt sistemi olan okul orgutleri
~mekteclir.

Okul orgutlerinin ciktisi olan insanm istenen diizeyde yetistirilmesi sadece

kendisini ve yetistigi okulu degil ayru zamanda diger orgutleri de etkileyecektir .
..• egitimin

ciktisi olan insan, her orguttm ihtiyac duydugu insan giicii girdisini

lllfturacakt1r. Bundan dolayi toplumun, kalite konusunda en duyarlt olmasi gereken orgiitler
orgutleridir.

Bir orgutte, yonetimin is gorenleri verimli kilmasi, i~ doyumunun saglanmasi, takim
asim gerceklestirmesi,

is gorenlerin uyumunu saglanmasi, cansmalann

yonetilmesi,
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dinamik bir nitelige kavusturmakla mumkundur. Dinamik bir orguttm ise cevresindeki
ve yenilesmelere ilgisiz kalmasi dii~iiniilemez(Basaran, 1992 ; 28).

Egitimde yenilesme kavrami da nitelik degistirmistir. Egitimde standartlan yilkseltme,
yeni kaynaklar bulma ve bir takim degisiklikler yapma yeterli gorulmemektedir.
yenilesme denilince genellikle okulun, gun ve saatleri, mali bir takim imkanlar,
buyuklugu, bilgisayarlara dayah egitim, okula dayah yonetim, olcme ve
dirme sisteminin iyilestirilmesi, ogretmenlerin yeterliliklerinin arttmlmasi gibi
akla gelmektedir. Ancak. ban kesimler, bu kriterleri klasik egitim yaklasimlannm
llmfugunu kabul eden ve onlan daha da gelistirmeyi hedefleyen girisimler olarak.
llmdctedir. Bu elestirilerden hareketle egitimciler tarafmdan 'Toplam Kalite Yonetimi' ,
Hata Yonetimi', 'Kendi Kendine Ogrenme' gibi yaklasimlara dikkat cekilmistir. Egitim
._.IPrini

bu snrece uyduramayan toplumlann biitiin bu olusumlann disinda kalacaklan ya

~Nrcekleri one sttrulmektedir (Bonstingl, 1992'den aktaran Azade).

esleki Teknik Egitimde Toplam Kalite Yonetimi

Cagumzdaki bilimsel ve teknolojik gelismeler bireylerin ve toplumlann yasam
~

biiyiik o19iide etkilemekte, sosyal, kiilturel ve ekonomik alanlarda koklii degisimler

a

11c1K..U:1drr. Sonucta da egitim sistemlerinde mesleki ve teknik egitime onem veren
da gelismeler gozlenmektedir (Alkan, Dogan, Sezgin 1998:16).
Genel egitim ile bireylere yasadig; cevre ve topluma uyum saglamalanna yonelik
· temel davramslar kazandmlmasi amaclamrken, mesleki teknik egitimde ise bireylere
egitimin yam sira ilgili meslek alanmdaki bilgi beceri ve tutumlan kazandirmaya
bireyi fiziksel, duygusal ve ekonomik ve kisilik yonunde gelistiren bir egitim siireci

• ;laomak.tadrr.

Bir toplumda dogal kaynaklann degerlendirilmesi.insan gucunun verimli

duruma

esi, i~ ve egitimin butunlestirilmesi icin mesleki ve teknik egitime gereksinim vardir
Dogan, Sezgin 1998:16). Dewey'in felsefesindeki egitime sosyal acidan bakildigmda
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demokratik yoldan surekli gelismesini saglamakta ve psikolojik aeidan da bireyin
~.ine

gore i~ hayatma kanlmasmr ongormektedir (Aktaran; Alkan vd. 1980:50).

toplum icerisinde yer saglamasi, saygmhk kazanmasi, ilerlemesi, ilretken durum.a
· ve demokrasinin gelismesi onun kazanacagi meslek egitiminin derecesine baghdir,
gore meslek sahibi, ureten kimseler toplumda mutlu olabilecekler ve saygmhk
~eklerdir

(Turan, 1992:16).

birey ve egitim btrtunlesmesinden olusan mesleki teknik egitimde bireylere
ve teknolojik gelismelerin, cahsma alanlanmn ve cahsma hayatmm

on

gordugu

beceri ve tutumlar kazandmlmaktadir, Baska bir anlatimla toplumun beklentilerini
ilecek kaliteli urun ve hizmetleri sunabilecek perfonnans duzeyi yuksek i§ gucunun
esi mesleki teknik egitimin en temel islevleri arasmdadir.

Cagdas teknik egitimin kendine ozgii niteliklerinin neler oldugu incelendiginde
uygulama, ekonomiklik, gelismelere surekli uyum, genis bir meslekler dunyasun
topluma donnklnk, gercek yasanti ve deneyim ortami saglama, olumlu sonuca
ya degin devamhhk, uygulama zamam ve sekli yonunden gereksinim niteligi ve
baghhk, istem-sunu dengesini saglamak, kesin hedeflere yonelik olma, yatay ve dikey
devamh gelisme ve yasama haztrlama gibi nitelikler oldugu gorulmektedir (Alk:an,
Sezgin 1998:17).

'Bilgi iscileri' ya da 'Simge cozumleyicileri' adi verilen yeni bir cahsan (isci) tipine
gereksinimin artmasi da mesleki teknik egitimde toplam kalite yonetiminin onemini
cikaran nedenler arasmdadir. Cunku, ilgili egitim snrecleriyle yetistirilmesi
en performans duzeyi yuksek yeni tip i§ gucunun : cok adimh islemleri yurutme,
simge ve gorusleri ustahkla kullanma, yeni bilgilere ulasma, yeni paradigmalan tamma
da mesleki yeterliklere sahip olmalan zorunlu gorulmektedir. Bu zorunlulukta
· teknik egitimde kalite ve standartlann yukseltilmesini, dolayisryla toplam kaliteyi
e getitmektedir (Karaagach, 1999:445).

Toplam Kalite Yonetiminde vanlmak istenen sonuc TC MEB TKY Egitimi
,.. "'"'annda 'Sosyal Paydaslann Mutlulugu' olarak ozetlenmektedir. Aslmda Mesleki ve
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Egitim Sistemleri sosyal paydaslan tannin edebildigi surece basanya ulasabilmis
· . Giinfuniizde KKTC ve TC'de Alman meslek:i egitim modeli omegi cercevesinde
eler gerceklestirildiginden, bu ulkenin mesleki egitim sistemine kisaca goz atmakta

Alman Mesleki Egitim Sistemine Baki~

Avrupa Birligi (AB)'nin slogaru haline gelen 'Y~

boyu egitim' ve cagdas meslek

· ile hizmet sektorlerinde oranlan hizia artan 'Bilgi iscileri' calisma yasamma olumlu
yeni boyutlar getirmektedir (MESS 1997, aktaran Karacivi).

Mesleki Egitim AB'nin gundeminin ilk siralannda yer alrms ve 'Avrupa Sosyal
Eylem Programi' ile 1994'de uygulama konulmustur. Bu cercevede 1994 yilmda
mesleki egitim politikasmm yilriitulmesi icin Leonardo programi ve egitim alamndaki
iginin gelistirilmesi icin Socrates program.Ianuygulamaya konmustur.

AB iilkelerinden mesleki egitimde en basanh olan Federal Almanya Cumhuriyeti,
· e icin en iyi omegi olusturdugu dii~iiniildiigiinden, 1980 yth basmdan beri Federal
ya Cahsma Teskilatiyla yapilan cesitli gorusmeler sonrasmda Almanya'da uygulanan
· egitimin ik:ili sistemini Tiirkiye'ye uyarlaniak icin yogun cahsmalar baslatilmis bu
egitsel ve teknik bilgi ve yardimlar ahndigi gozlenmektedir..
Bu etkilesimler sonucunda Mesleki Teknik Ogretimde Okul Sanayi Ortakhgi adi
uygulanan OSANOR projesinde, 1986 tarih ve 3308 sayih 'Cirakhk ve Meslek
· Kanunu' nun hazirlamsi sirasinda, Cok Programh Liselerin olusturulmasmda ve 4702
yasada Alman Mesleki Egitim Sistemi'nin izleri bulundugu scylenebilir.
Son donemlerde, Turkiye Milli Egitim Bakanhgi ile Almanya arasmda Turkiye'ye
yapmis ailelerin ogrenim cagmdaki cocuklannm uyumlan ve meslek:i egitimleri icin
'"~tri meslek liselerinde 'Turk-Alman Teknik i~ Birligi Projeleri' cercevesinde projeler
iitiilmektedir. Bunlar:
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'a)Tiirkiye'de ikili (Dual) Mesleki Egitimin Tesviki Projesi,
bjlstanbul-Haydarpasa
Anadolu Teknik Lisesi Otomatik Kumanda
Bolumu Projesi,
c)Ankara Polatli Endilstri Meslek Lisesi CNC-Bolumil Projesi,

d)Bulu~ma Dili Turkce Projesi,
ejlzmir Turk-Alman Okulu Projesi,
f)Turkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasmda Carl Duisberg
Gesellschaft adh kurumla i~ birligi halinde Mesleki Egitim Uzmanlan
Degisirn Progranu'dir, (http://www.meb.gov.tr/Stats/ 2002:12)
Su an Turkiye'de ve KKTC'de Almanya <la uygulanan mesleki teknik egitim
min benzeri uygulamalar omek almdigmdan, Almanya 'da uygulanan mesleki egitim
· .e kisaca goz atmanm gerekli oldugu dusunnlmektedir.

Almanya' da Mesleki Egititnin ikili Sistemi

'Avrupa Birligi ve Turkiye Mesleki Egitim (Karsilasnrmah Bir inceleme)' adh
cahsmasmda Kahraman (1997), Federal Almanya Cumhuriyeti'nin mesleki egitim
lllernioin, esas olarak teorik egitim ile uygulamah egitim programlannm butunlestirilmesine

ikili (dual) sistem oldugunu belirtmistir, Yazara gore AB illkeleri ve hatta dunyada en
· ~ mesleki egitim sistemlerinden birisine sahip olan Alman Meslek Egitimi Sisteminin

"'-u, egitim ile istihdam arasmda gerceklestirilen uyum ile saglanmaktadir.
Federal Alman Mesleki Egitim Sisteminin temel ilkesi olarak devlet ve ozel kesimin
egitimde ortak sorumluluk almasi gorulmektedir. Sistemi devlet ve 'isletmeler
duzenlemekte

ve yiir(itmektedir. Isletmenin gorevi

egitim

ieerigini ve

lllulamalar1m duzenlemek, devletin gorevi ise egitim standartlanm koruyacak duzenlemeleri
~e~tim).ektir.

Eyaletler arasmda farkhhklar gorulmekle birlikte Federal Almanya'da zorunlu egitim
6-15; zorunlu egitim suresi 9 yildir, Mesleki egitime ge9i~ dokuzuncu smiftan sonra
~iln

olmaktadir, Meslek egitimi icin iki program vardir.
I )Endilstride cirakhk
2)Tam zamanh meslek okulu
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Alrnanya'da meslek egitiminin cogunlugu i~ basmda yapilmaktadir, Son donemlerde
egitiminde asm uzmanlasmaktan kacimlmakta olup, bazi cirakhk mesleklerini
·

e yonunde bir egilim vardir (Alkan, Dogan, Sezgin 1998:237).

Almanya becerili insan gucu yetistirilmesinde cirakhk egitimini temel yaklasim olarak
-9Cllll~tir. Almanya'da ikili egitim (dual sistem) olarak. tammlanan bu uygulama ile ilke
beceri egitimi isletmede, meslek teorisi egitimi ise okulda yapihr. Model, meslek
· de, isletme-okul isbirligine dayanmak.tadtr.Egitim, 4 gun is, bir gun okul esasrna gore
ak.tadrr. Cirakhk egitimi mesleki yeterlilik sinavi ile sona erer. Bu smavi kazananlar,
· i~i veya kalfahk belgesi altrlar (Sezgin, Ilhan; <;YEGM 1990: 20).

Alrnanya'da Federal Hukumetin mesleki egitim politikasi su hedeflere yonelmistir:
'-AB mesleki egitim politikasrnm temel hede.tlerinin tarumlanmasr,
-Egitim ve meslege giriste serbestligin gnvence altrna almmasi,
-Mesleki egitim alanrnda Avrupa diizeyinde isbirligi ile bilgi ve deneyim
degisimi ve aktanmmm yogunlastmlmasi.' (Karaman, 1997).

Karaman'a gore diinyadaki basanh diger mesleki egitim sistemi Japonya'dadrr. II.
Savasindan yenilgi ile cikan Japonya, l 980'li yillarda diinya sanayi ve ticaretinde
· duyurmus ve 'Ekonomik mucize' olarak kabul edilen bir basanya ulastigr herkes
~

kabul gormektedir. Bu basannm temelinde 'Japon egitim sisteminin' onemli rolu
ileri surulmektedir (Karaman 1997:327). Bu nedenle Japon egitim sistemine ve
· egitim sistemine goz atmanrn yararh oldugu di.i~uni.ilmektedir.

Japonya'da Egitim Sistemi ve Mesleki Egitim

Japon egitim sistemi, karar mekanizmalarrnda merkeziyetci bir yaprya sahip olm.asrna
n biiyiik ol9iide Amerikan egitim sistemine dayandmlmrsnr, Genis tabanh amaclan
'Kapsamh okul' prensibine uygun olarak lkinci Dunya Savasmdan sonra ortaya
us

olan

egitim

sistemi;

ilkokullar,

ortaokullar,

liseler,

yiiksekokullar ve

itelerden olusmaktadir. Bu okullann egitim sureleri 6+3+3+4 olup zorunlu egitim 6-15
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arasmda 6+ 3 yil ve parasizdir, Kurulus statiisii acismdan Japon okullan iic; gruba

b I tadtr, Bun1ar,Resmi Devlet Okullan, Mahalli Okullar ve Ozel Okullardrr ( TiSK).

Japonya'da okur yazarhk oraru %99'dur. ilkokul diizeyinde bir ogretmene 25 ogrenci,
:alretimde 18 ogrenci, yuksek ogretimde 11 ogrenci dusmektedir. Okul oncesi egitim
da okullasma oram oldukca yiiksektir. Japonya'da okul yili 1 Nisan'da baslar ve 31
biter. Ilkokul ve ortaokul mnfredatlan genellikle iic; doneme (Nisan-Mayis ortalan,
ik sonlan ve Ocak-Mart sonlan) aynlrmstir. Japon ogrenciler Cumartesi giinleri de
gitmektedirler (Erdogan , 1995:116).

Japonya'da resmi tatillere bakildigmda kiiltiire ve degerlere olan baghlik acik bir
gorulebilir, 'Yashlar Giinii' 'Yashlar icin Saygi Gunu' 'Kultur Gunu' ve 'Imparatorun
Giinii' gibi gunlerde okullar tatile girer. Yilda toplam olarak 240-250 giin okula
edir. Japonya'da egitim 1907'den sonra alb yil, 1947'den sonra dokuz yd zorunlu
. 1979 yihndan beri ozel egitime ihtiyac duyan bireyler icin bile zorun1u egitim
•I

11as1

bulunmaktadrr (Erdogan, 1995:114-115).

Bakanltk, ulusal duzeyde program standartlanm ve ne okutulacagmi belirleyip bu
an her on yilda bir tekrar gozden gecirmektedir, Japon ogrenciler, Japonca, edebiyat,
..-uik,

fen bilgisi, beden egitimi, saghk, sosyal bilimler, sanat, el isleri ve muzik

· · almak zonmdadrr,

Ders kitaplan, bakanhgm onayiyla ozel sirketler tarafmdan hazrrlamr. Okutulmak
secilen kitaplar Uc; yrl kullamlmaktadrr. Japonya, yurttaslannm egitimine en cok onem
iilkelerden biri olarak ulusal bntcesinin yaklasik % l 2'sini egitime ayirmaktadir.
~a

oranlan her diizeyde yiiksektir. Japon egitim sisteminin en buyuk ozclliklerinden

de, parah egitimin yaygm olmastdir. Okul oncesi egitim kurumlannm % 70'i, ortaogretim
annm % 28'i ve iiniversitelerin % 76'smm parah oldugu Japonya'da, zorun1u ogretim
ki cocuklann sadece % l'i parah okullara devam etmektedir (Erdogan, 1995:116).
Ekonomik basanlan ile Japon meslek egitimi sistemine duyulan ilgi her gecen gun
~1adrr.

Japonya'da orgiin mesleki egitim, Egitim Bakanhgi'nca, okul d1~1 mesleki egitim
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i Bakanhgi'nca yurutulmektedir. lsbasi egitimi genellikle Kueuk ve Orta Biiyiikliikte
(KOBi)'ler tarafmdan verilmektedir.
Mesleki egitim Japonya'da iki yonden dikkat cekicidir: Bunlann ilki, meslek egitimi

.--ll.l

genel egitim diizeylerinin devamh yiikselmekte olusu ve her yil temel egitim

IIIIBlaunanna katilanlar icinde alti yilhk orta ogrenimini tamamlayanlann sayica artmasi;
· i, isverenlerin cogunlukla kendi personelini ve ozellikle ilk ise aldiklan iscilerini ya
· tesislerinde yada eger isletme kii<;iik ise genel mesleki egitim kurumlannda egitmesidir

Karaman 'Avrupa Birligi ve Tiirkiye'de Mesleki Teknik Egitim.'(1997) adh doktora
, Alman ve Japon Mesleki Teknik Egitirn Sistemlerinin karsrlasunlmasrnr ~oyle

'Tum diinyanm mesleki egitim uygulamalanna model olusturan ve kuresel
piyasalara uyum egilimlerini yansitan Alman ve Japon mesleki egitim modellerinin
temelini olusturan bashca ortak ilkeler sunlardir:
-Alman ve Japon isverenler, gene iscilerin ileri ogretimine temel olusturacak teknik
bilgi ve beceri egitimine yonelik genis kapsamh kurumlar olusturmuslardir.
-Beceri kazanmak icin bireysel motivasyonlar isverenler tarafmdan daha yiiksek beceri
duzeylerine ulasilmasi ve bunun tesviki icin belirgin yonelisleri artmlmaktadrr.
(Almanya'da 'ustaltk' derecelendirilmesi ve Japonya'da da grup liderleri ve denetcilerin
daha iyi bir sekilde duzenlenmis tesvik sistemleri gibi.)
-lsverenlerin ozel oldugu kadar genel egitim saglayan ozendirici onlernleri Japonya ve
Almanya'da genclerin becerilerindeki farkhliklara ragmen yiiksek kazanc profili ile
birlikte dusuk diizeylerde orannh ucretlendirilmesiyle artis gostermektedir.
-lsyerlerinde sorumlulugun biiyiik bir kismi denetci ve formenlere yuklenmektedir,
Ctmktl bunlar, teknik beceriler kadar pedagojik egitimde de yeterlilige sahiptirler.
-Alman dual sistemi, son derece organize olarak ticaret ve sanayi odalan, esnaf ve
sanatkar kuruluslanyla sosyal taraflarca duzenlenerek yurutulmektedir",
Bu degerlendirmelerden sonra, arasnrmanm yapildigr KKTC egitim ve mesleki egitim
erine goz atmak gerekli gorulmektedir.

45

Ktbns Turk Milli Egitim Sistemi ve Mesleki Egitim

571 Y ilmdan bu yana Osmanh lmparatorlugu doneminden baslayarak gunumuze degin
Turk Egitiminin gelisimini asagidaki srralanan bashklar altmda guruplandrrabilir.
Osmanh Donemi (1571-1878)
- lngiliz Donemi (1878-1960)
Kibns Cumhuriyeti Donemi (1960-1963)
Kibns Turk Yonetimi Donemi (1963 ve sonrasi)
a-1963-1974 yillanm kapsayan donem
b-197 4-1983 yillanm kapsayan donem
c-1983 den gtmumuze kadar olan donem
lngiliz donemi sonlanna dogru 1952-1960 yillan arasmda orta ogretim kurumlanm
15dinneye cahsan Kibns Turk Toplumu, Kibns Cumhuriyeti donemine 217 ilkokul, 5 lise,
kul, I 1oz enstitusu, 2 sanat okulu ve 1 ogretrnen koleji ile girmistir, 1971 Ogretim
UNiCEF ile isbirligi yapilarak, ogrencilere pratik el becerileri kazandirmak amaciyla
kulda pratik el sanatlan atolyeleri acrlnnsnr,

1975 Y1h eyliil aymda lKibns Turk Egitim Surasi toplanrms ve kararlarmda TC Milli
Sistemi paralelinde egitimin yapi ve kapsarm belirlenmis ve kalkmma hedeflerine
abilmesi icin yaygm egitim alarunda almmasi gerekli tedbirlere yonelik orgun egitimle
·· erin

saptanmasr,

mesleki

teknik

egitime

verilecek

ag1rhg1 ve yiiksek

ogretim

anmn acilmasuu ongormnstur ( II.Milli Egitim Surasi Dokumanlan, 1991 ).

Gunumuzde KKTC'de zorunlu egitim <;ag1 6-15 yaslan arasuu kapsar. Okul oncesi
veren okullar 1 yil, ilkokullar 5 yil, ortaokullar ii<; yilhk ogretim verirler ve zorunludur.
er Uy ve dort yil sureli olarak iki grupta yer almaktadir. Uy yil sureli olanlar: Gene] lise,
ek ve endustri meslek liseleri; dort yil sureli olanlar ise, kolejler, Anadolu lisesi ve teknik
olarak srralanabilir (Ek:4 KKTC Milli Egitim Sistemi Semasi).

Aynca orta okul diplomasi sahibi olamayanlann da ogrenci olarak kabul edildigi kiz
cilere yonelik Pratik Sanat Okulu ve erkek ogrencilere yonelik Endustri Pratik Sanat
u adi altmda Uy yilhk okullar bulunmaktadrr. Bu okullarm mezunlan, lise mezunu k:abul
emektedir. Bu okullarda yetiskinlere yonelik yilhk kurslar da diizenlenmektedir.
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KKTC'de MEKB'na bagh devlet ortaokullan, liseler ve pratik sanat okullan 2002ogretim yilma degin arasnrmacuun gozlemledigi son dort ogretim yilmda oldugu gibi 15
giinii baslanuslardir. 2002-2003 Ogretim yilmda 1-15 Subat tarihleri arasmda yanyil
uygulanmisur. 2002-2003 Ogretim yilmda devlet orta okullan ve liseler P.tesi ve Sall
· 07.50-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasinda 10 ders saati, diger giinler 07.50 - 13.00
· arasmda 7 ders saati ders yapmaktadrrlar. Derslerin siiresi 40 dakika gibi gortmmekle
ilk iiy ders saati (120 dakika) blok halinde yapilmakta, verilen 15 dakikahk aradan
ilk ikili blok (80 dakikahk) ders uygulanmakta ve verilen 10 dakikahk aradan soma
· blok ders uygulamasma gecilmektedir. Pazartesi ogleden soma yapilan uc saatlik
de ise ara uygulanmamaktadrr, Salt giinii ogleden sonrasr ise egitsel kol cahsmalan icin
gibi gorunse de egitsel kol cahsmalan pek yapilamamaktadir.

Arastirmacmm gorevli olarak bulundugu 1999 yilmdan beri, devlet ortaokullan,
· ve pratik sanat okullarmda ogretim donemlerinde ara smavlar ve donem sonu smavlan
kesilerek uygulanmaktadir, Smavlar bir giinde iki olmak iizere ders ogretmenlerinin
sorulann

gozcu

ogretmenler

KKTC'de bir ogretim yih 180

gun

tarafmdan

ogrencilere

yoneltilmesiyle

gibi gorunse de, smav donemleri

ve tatiller

"' nda 120 giine degin inmektedir. 2002-2003 Ogretim yihnm birinci yansmda ogretim
giln sayisr 53 olarak hesaplanmisnr (Ek:5 2002-2003 Y1h Cahsma Takvimi).
ID.Jtnmacmm goziemlerine gore, ara smav donemlerinde atolye smavlanmn smav haftasmm
hafta oncesi veya sonrasi yapilmasi uygulamasi, kiiltiir ve meslek dersleri ogretmenlerince
dan bir onceki hafta konulann tekranna aynlmasr, smav donemi somasmda <la smav
annm coznlmesi bu siireyi 100 gun civanna indirmektedir. Bu siireden cesitli nedenlerle
lmP~rime ara verilen giinler cikanldigmda 95 giln civan bir degere inmektedir. KKTC'de
ders saati toplarmmn yaklasik 750 saat oldugu soylenebilir.

Arastmnacmm KKTC'de gorevli olarak bulundugu 1999 yihndan beri, ogretimin
nedenlerden kesintiye ugradigr giinlerin telafisi yonunde herhangi bir cahsmaya,
hgm veya meslek orgutlerinin, duyurusu veya aciklamasma rastlanmanustir. Aym
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, velilerden yada ogrencilerden ya da basin kuruluslanndan da bu yonde bir istegin
igi arasnrmacr tarafindan gozlenmistir.

KKTC Milli Egitiminin Temel Ilkelerinin 'Uyumluluk' bashgi altmdaki 17. maddesi
Turk milli egitim kurumlannda uygulanan ogretim programlan ile Turkiye'deki ozde§
kurumlannda uygulanmakta olan ogretim programlan arasmda Kibns Turk
unun gereksinimleri de gozetilmek ve (2)\nci fikra kurallan sakh kalmak kosuluyla
saglamr.' denmektedir (http://mebnet.net/merkmevz/l 7-1986y.doc 2003: 1 ).

Arasurmaci gorevli oldugu 1999 yilmdan beri, MTOOK'nda

atolye ve meslek

mi-lPrinde kullamlan ogretim programlannm TC MEB ilgili daire mudurlnklerinin bagh
da uygulanan programlarm aymsi oldugunu gozlemlemistir. Aynca programlann
~uuas1,

planlanmasi ders veya atolye ogretmeninin insiyatifinde esnek yapiya sahip

bu esnekliginde genellikle programlarm bir kismmm cikarnlarak, kisaltilarak
•dand1g1 arasnrmaci tarafindan gozlenmistir, Arastmnacnun gozlemlerine gore, genellikle
ders planlan bir sene 5nce o dersi veren ogretmenin plamndan aynen kopyalanmakta,
ogretim programi ve programm basinda yer alan dersin temel amaclan, dersin islenisinde
edilecek hususlar gibi aynntilara dikkat edilmemektedir.
KKTC'de dikkati ceken bir baska noktada, zorunlu egitim cagmda olan ogrencilerin,
im bolgeleri ile okullar arasmdaki ulasnm zorunlu tasimacihk uygulamasryla ucretsiz
karsilanmasrdir (http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae709-0l .doc 2002: 10).

KKTC'de Mesleki Teknik Egitimle ilgili olarak 1988'de 28/88' sayih, amaci cirak
ve ustalarm egitimi ile okullarda ve isletmelerde yaprlacak meslek:i egitime iliskin
lan duzenlemek olarak aciklanan 'Cirakhk ve Meslek Egitim Yasasi' yururluge girmistir.
TC MEKB web sayfalarmda bu yasayla ilgili yer alan tammlan inceledigimizde;
'Ogrenci', Pratik Sanat Lisesi, Endustri Meslek Lisesi ve Teknik
Liselerde ve sanat ve meslek egitimi yapan benzeri diger orgun egitim
kurumlarmda egitim gorenleri anlatir.
'Teknik Ogretim G5revlisi (Ogretici Usta)', ustalik yetenegini kazanmis;
ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin isyerindeki meslek
egitiminden sorumlu; meslek egitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kisiyi
anlatrr,
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'lsletmelerde Meslek Egitimi', Mesleki ve Teknik

Qgretim Kurumu

ogrencilerinin beceri egitimlerinin isletmelerde, teorik egitimlerinin ise mesleki
teknik egitim kurumlannda veya isletme veya kurumlarca tesis edilen egitim
merkezlerinde yaptlan egitim uygulamalanm anlanr,
'Fon', Bu Yasamn 30'uncu rnaddesi uyannca kurulan, Cirakhk, Mesleki ve
Teknik Egitimi Gelistirme ve Yaygmlasurma Fonunu anlanr,
'Meslek Egitimi', yaygm egitim sistemi icinde olmak uzere, okullarda, kurs
rnerkezlerinde ve isyerlerinde yapilan rneslek egitimini anlanr,
'Isveren', Ozel sektorde faaliyet gosteren gercek ve tiizel kisileri ve kuruluslan,
genel ve katma butceli daire, Karnu Iktisadi Tesebbuslerini, <loner sertnayeli
kuruluslan, ozel yasaya dayamlarak kurulan banka ve kuruluslan anlatir,
'Isyeri', Ozel sektorde faaliyet gosteren gercek ve tuzel kisilerin, genel ve katrna
butceli daire ve kuruluslann, ozel yasa ile veya ozel yasada ongorulen yetkiye
dayamlarak kurulan Banka ve kuruluslann faaliyetlerini surdurdukleri bina,
isletme ve tesisler ile benzer yerleri anlanr, 'denmektedir.
Yasamn kapsama alam olarak,devlette aktif durumda bulunan gercek ve tiizel kisilere ait
rim, bakanlddara ait kuruluslar ile <lonersermayeii kuruluslan ve diger isyerleri ile bu
larda cahsan cirak, kalfa ve ustalan; ve (l)'nci fikrada ongorulen isyerlerinde egitim
ogrencileri kapsadigi belirtilmistir,

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasmda, Teknik Ogretim Gorevlisi (ogretici
ustahk yetenegini kazanrms; ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin i~
· leki meslek egitiminden sorumlu; meslek egitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kisiyi
olarak tammlanrmstir. Okullarda da yardimci ogretmen statusunde bulunan meslek
· mezunu cahsam tammlamaktadir, Gorevleri arasmda.gorevli oldugu okulun atolyesinde
eki boliimii ile egitirn ve ogretimle ilgili olarak atolye sefinin verecegi gdrevleri yerine
ek, <loner sermaye ile yonetilen islerle ilgili olarak okul mudurunun ve I veya atolye

·
·

verecegi gorevleri yerine getirmek sayilabilir, Ancak zarnan zarnan teknik ogretim

vlilerine atolyelerde bagimsiz ogrenci gruplannm sorumlulugu da verilmektedir.

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasiyla 'Cirakhk ve Mesleki Egitimi
lu' kurulmasi ongoriilrn~tur. Bu kurulla ilgili olarak; 'Crraklrk, kalfalik ve ustalrk
itimi ile okullarda ve isletmelerde yapilacak mesleki egitimin planlanmasi, gelistirilmesi ve
erlendirilmesi konulannda tavsiye kararlar almak ve goru~ bildirmek uzere, asagida
:oriilen on iki kisiden olusan bir Cirakhk ve Meslek Egitimi Kurulu kurulur' denmistir.
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'(A)Bakanhkta,
Mesleki ve Teknik Egitim ile ilgili Mustesar
(Baskan);
(B)Bakanhkc;a gorevlendirilecek ilgili Daire ve Muduru (Uye );
(C)Maliye isleri ile gorevli Bakanhgm temsilcisi (Dye);
(<;)Sanayi ve Ticaret isleri ile gorevli Bakanhgm temsilcisi (Dye);
(D)<;ah$rna ve Sosyal Giivenlik isleri ile gorevli Bakanligm temsilcisi (Dye);
(E)Devlet Planlama Orgiltii Sosyal Planlama Dairesi temsilcisi (Dye);
(F)Sanayi Odalan Birligi temsilcisi (Dye);
(G)Esnaf ve Sanatkarlar Birliginin temsilcisi (Uye);
(H)En cok iiyeye sahip isveren Sendikasi temsilcisi (Dye);
(I)En cok uyeye sahip i~c;i sendikalan Federasyonu temsilcisi (Uye);
(t)Mimar-Miihendis Odalan Birliginin temsilcisi (Dye); ve
(J)Mesleki ve Teknik Egitim Liselerinde gorev yapan Bakanhkca
belirlenecek
muduru veya meslek ogretmeni (Uye) ; ile olusacagi ve kurulun alacagi kararlar
mlann, Bakamn onayi ile uygulanacagi.' belirtilmistir.
(:rrakhk ve Meslek Egitirni Kuru1unun gorevleri olarak ta sunlar tarurnlanmisnr,
'1-Bu Yasamn ve bu Yasa uyannca
cikanlacak
tuznk ve
yonetmeliklerin uygulanmasiru izlemek ve degerlendirmek;
2-<;e~itli sektor ve da1larda cirakhk egitimi ile meslek egitimi konulannda
egitim gereksinimlerini saptamak ve Bakanhga bildirmek;' olarak aciklanrmstir.

ve Meslek Egitimi Y asasmm 'Meslek Egitimiyle ilgili Kurallar' ba§hgt altinda ise;
· ve daha fazla i~c;i cahsuran isletmeler cahstirdiklan
iye beceri egitimi yapunlacagi.isletmelerde

i~c;i sayisimn yiizde onu kadar

uygulanacak tum meslek egitimi ile ilgili

1111,ramlannm Cirakhk ve Meslek Egitimi Kurulunun go~u ahnarak Bakanltk tarafmdan
enecegi, isletmelerde beceri egitimi goren ogrencilerin teorik egitimi, Bakanhga bagh
eki ve Teknik egitim kurumlannda veya isletmelerin egitim merkezlerinde yapilacagi
ilmistir. Aynca yirmi ve daha fazla i~vi cahstiran ve Bakanhkca, bu Yasa kurallan
vesinde Mesleki egitim kapsamma alman, ancak beceri egitimi yaptirmayan isletmeler
· egitimi yaptirmasi gereken her ogrenci icin, egitim suresince her ay, devlette uygulanan
· asgari iicretin 2/3'ii oranmda fon hesabma para yanrrnakla yiikiimlii oldugu, ancak
mesleki egitim yapnrma kosullanna sahip olan isletmelere, Bakanhkca yeterli ogrenci
erilmemesi halinde bu isletmeler, Fona katilma payi odemeyecekleri belirtilmektedir.

Sosyal
elerde meslek

Guvenlik ve lzin ile ilgili Kurallar'
egitimi

goren ogrencilere,

mJZUndan daha az ucret odenemeyecegi,

Devlette

bashgi altmda ise Ciraklara ve
uygulanan

cari ucretin yuzde

cirak ve ogrencilere odenen ncretler, her tiirlii
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· 'en muaf oldugu, sozlesmenin akdedilmesi ile, Sosyal Sigortalar Yasasmm i~ kazalan ve
:k hastalrklan ile hastahk ve anahk sigortalan kurallannm uygulanacagi, Sosyal Sigorta
eri, Sosyal Sigortalar Yasasmm 88-A maddesi geregince isveren tarafindan odenecegi
l*lamm~tlr (http://mebnet.net/merkmevz/28- l 988y.doc, 2002: I 0).

'Ustahk' bashgr altmda ise,ustahk smavmm nasil yapilacagi anlatilrmsur. Bu maddeye,
kalfahk suresini tamamlayan kalfalar ile Meslek Lisesi mezunlarmm meslegi ile ilgili bir
en az bir yil cahsnktan sonra bu meslekte usta unvam ile cahsabilmesi icin, gerekli bilgi,
·, uretim planlamasi ve i~ ahskanhklanm mal ve hizmet uretiminde i~ hayatmca kabul
ilir

standartlara

gore

bagrmsiz

olarak

uygulayabilme yeterliklerini

kazarup

adigmr saptamak amacr ile Subat, Haziran ve Eyliil aylarmda olmak iizere yilda ii9
yapilacagi belirtilmistir.

Bu Yasamn yilrilrluge girdigi tarihten once, geleneksel olarak piyasa kosullannda
i.m,,·iilen cirakhk egitiminden gecen, iilke icinde veya dismda egitim kurumlannda teknik
egitilen, mesleki egitim amaciyla duzenlenen kurslara katilan veya teknik is yapan,
let Dairelerinde uzun sure cahsip herhangi bir meslegi yeterince ogrenerek piyasada, bu
kapsamma almrms mesleklerde, serbest olarak cahsan meslek sahiplerine, belirli
ar altmda Ustahk Belgesi verilecegi belirtilmistir.Aynca bu Yasanm ytiriirlilge girdigi
nonce, Endiistri Meslek Liseleri ile Pratik Liselerden mezun olanlar, ustahk egitimi
Janna katilabilecekleri gibi dogrudan da ustahk smavlanna girebilirler. Ancak bu
ilerin, en az bir yil cahsmis olmalan gerektigi belirtilmistir (http://mebnet.net/ merkmevz/
-1988y.doc 2002:10).

KKTC'de 1988'de 28/88 sayih, amaci cirak kalfa ve ustalann egitimi ile okullarda ve
elerde yapilacak mesleki egitime iliskin esaslan duzenlemek olarak aciklanan 'Cirakhk
Meslek Egitim Yasasi' Tilrkiye'de uygulanan 3308 sayih yasamn benzeri ozellikler
ir. Ancak yasada yer alan kimi yaptmmlar bazi nedenlerden uygulamaya

gi.

arastirmaci tarafindan gozlenmistir. Bu nedenler arasmda KKTC'ye uygulanan

olann i~ alanlanru daraltmasr, TUrkiye'den KKTC'ye pasaportsuz Nufus Hiiviyet
"-U£Ua.u1

ile girislere izin verilmesi sonucu gelenlerin kacak isci olarak cahsmasi arasnrmaci

ndan gozlenmistir.
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ada goruslerine basvurulan SSEML ve TL cahsanlannm

cesitli konumlardaki

yetki sorumluklan ve odiillendirilme esaslanrun bilinmesi gerektigi dii~iinilldiigiinden
· bolumde bu konu incelenmistir.

KKTC

Milli Egitim

Sisteminde

Cahsan

Ogretmenlerin

Gorev

Yetki Ve

uluklarr Odiillendirme Esaslar1
25/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda egitim ve ogretim isleriyle ilgili Bakanhgm
p

01111ga bagh egitim ve ogretim kurum ve kuruluslanmn ytiriitmekle yukumlu oldugu
ve ogretim hizmetlerinin gerektirdigi asil ve surekli gorevlerde calisan ogretmenlerin
yetki ve sorumluluklan tammlanrmstir (http://mebnet.net/merkmevz/25- 1985y.doc

Bu yasada; miidiirlerin bu yasa ve ytiriirlillcteki diger yasa kurallanna bagh kalmak
la Bakanhgm yonergelerine uygun olarak ytiriitmekle ytikilmli.i oldugu gorevlerin
olarak;
'-Okulun yonetim islerini yurutmek.
-Ogretmenlerin gorevlerini yerine getinnesini saglamak,
-Onlar hakkinda sicil duzenlemek,
-Egitim ve ogretim etkinlikleriyle diger okul etkinliklerini duzenlemek,
-Ogretmenlerin okutacaklan snuf ve dersleri belirlemek,
-Okulda gorev yapan diger kamu gorevlileri ve iscilerin yapacaklan i~ ve
gorevleri saptamak ve yaprlmasim saglamak,' denilme.ktedir http://mebnet.net/
merkmevz/28-1988y .doc 2002:8).
Bu yasada mndurlerin bu yasa ve yururlukteki diger yasa kurallarma bagh kalmak
uyla Bakanlrgin yonergelerine uygun olarak yiiriitmekle yiikiimlii oldugu gorevlerinden
'Ogretmenler hakkmda sicil diizenlemek' olarak srralanmrsur;
95 (4) ve 102.maddeler altmda Ogretmenler Sicil Tiiziigu olarak hazrrlanan tiiziikte
raporlanmn adayhk doneminde olanlar icin her donem sonu, surekli kadrolarda
unanlar icin ise her ogretim yih ders kesimini izleyen bir ay ieerisinde sicil amirlerince
durulacagi, bu fonnun birinci kismmda son bir yil icinde yiiriitiilen bashca gorev ve
· likler, sorunlar, mesai saatleri dismda surdurulmekte olan sosyal, killtiirel, sportif ve
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etkinlikler, ve son bir yil icinde kat:thnan herhangi bir egitim etkinliginin ogretmen

belirtilmesinin gerektigi anlanlmaktadrr..
· i kisimda genel davranislar, gorevde yeterlilik durumu, gorevde basan durumu,
kisimda ise

bir ust

sicil

amiri tarafmdan

ikinci kisimdaki

kriterler

dirilmektedir. U9Gncii kisim ise Teftis Dairesinin raporlan da dikkate ahnarak Son
Amiri tarafmdan doldurulmasi ongoriilmu~tiir (http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/
00.doc 2002:6).
11985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda madde 102 ve 7 (2) altmda bolum seflikleri

'-Bolum sefinin ogretmenlerin cahsmalanru degerlendirecegi onlara
liderlik yapacagi,
-Ogretmenleri her yanyrlda iki kere toplannya cagtrarak boliimiin amaclan,
gorevler, isbirligi ve benzeri konularda gorusme yapacagi,
-Bolumuyle ilgili olarak ders, uygulama ve benzeri konularda programlarm
hazirlanmasinda mudure yardimci olup ona gorili;, ve onerilerde bulunacagi'
aciklanmisnr (http://m~bnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae453-86.doc 2002:7).
/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda atolye seflerinin gorev yetki ve sorumluluklan

'-Okul mtldtirtlniln yonerilerine bagh ve sorumlu
olarak
uygulamah ogretim bolumlerinin yonetimini ve etkinliklerini yurutmek,
-Atolye ogretmenleriyle teknik ogretim gorevlileri arasmda yrllrk ii;,
programlanna bagh olarak i~ bolumu yapmak,
-Ogrencilerin iyi yetistirilmelerini gozlemek, izlemek ve denetlemek,
-Ogretmcnler tarafindan ogrencilere verilen islerin ogretim
programlarma uygun olup olmadigmi denetlemek.' olarak siralanrmstir
(http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae453-86.doc 2002:7).
25/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda ogretmenlerin odev ve sorumluluklan aynnnh
aciklanmisnr. Ozetle;
'-Ogretmenlik devletin egitim ve ogretim etkinliklerini yuruten
ve yonetim gorevlerini ustlenen ozel bir uzmanhk meslegi olarak
tanimlanmrsnr,
-Ogretmenler mesleki gorevlerini Kibns Turk Milli Egitiminin genel
amaclan ile temel ilkelerine uygun olarak yurutmekle yukumlu oldugu,
-Uslerinin verdigi emirleri dogru ve iyi bir bicimde yerine getirmekle
odevli oldugu,
-Gorevlerini dikkat ve ozenle yerine getirmek zorunda oldugu,
-lsbirligi icinde cahsmalannm esas oldugu,
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-Davramslanna resmi niteliklerinin gereginden dolayi dikkat etmeleri
gerektigi' belirtilmistir.
Aym yasada ogretmenlerin odullendirilmesinin

bu amacla cikanlacak tiiziik esaslanna

yapilmasi ongoriilrnii§tiir. 89 ve 102.rnaddeler altmdak:i tiiziikte gorevlerinde
ve davranislan

ve olagan

nlerin odullendirilmesine

ustn caba ve cahsmalanyla
iliskin

esaslar

ustun basan

duzenlenerek.odnllendirmenin

ornek

saglayan
Tesekkur

i, Tak:dir Belgesi verilerek ve I veya ii¢ ayhk brut maasa kadar para odiilii ile yapilacagi

Her cesit odullendirmede, Okul Basogretmenleri yada mudurlerin mufettislerin ve
sicil amirlerinin gerekceli teklifleri ilgili Ogretim Miidiirlerine yada Bakanhga iletilir ve
Daire Miidiirii tarafmdan degerlendirilerek doldurulan odul degerlendirme formlan ile

ez Odullendirme Kuruluna iletilecegi, karar asamasmda Kurul Sendikalann hirer
ilcisi ile istisarede bulunacagi ongorulmustur. Karara baglanan odul tekliflerinin Bakanm
dan sonra kesinlik kazanacagr ve bu listenin Karnu Hizrneti Kornisyonuna bildirilip,
Ierin dagitmnmn 24 kasim gunii Bakanhkca duzenlenen bir torenle yapilacagi
l!llanmI§ttr. Odiil degerlendirme formunda, Ogretmenin sosyal ve kisilik durumu,
enin rnesleki tecrube ve yeterliligi, ana bashgin altinda

yer alan yan bashklann

endirilmesinin Bakanhkca onceden saptanan kriterlere gore yapilacagi belirtilmistir
://mebnet.net/tuzuk1er/tuzuk-dosy/ae81-90.doc

2002 :6).

KKTC Milli Egitiminin Temel ilkelerden 'Uyumluluk' bashgi altmdaki 17. maddesi
Turkiye'deki ozde§ egitim kurumlannda uygulanrnakta olan ogretim programlan arasmda
saglanacagmm belirtilmesinden dolayi, Tiirkiye'de ki cesitli uygulamalan incelernekte
bulunmaktadir.

.7 Tiirkiye'de Mesleki Teknik Ogretimde 4702 Sayih Yasa ile Getirilen Diizenlemeler
10.07.2001 Tarih ve 24458 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirluge giren 4702
kanunla ilgili MEB Cirakhk ve Yaygm Egitimi Genel Miidiirliigii ((;YEGM) web
i-.Juu.<lll.Hda 'Kalkmma planlan, hiikiimet programlan, Milli Egitim Sura Kararlan Avrupa
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uye illkelerin

egitim

sistemleri

dikkate

almarak'

hazirlanrmsnr

denmektedir

gm.meb.gov.tr 2003:3) .
Milli Egitim Bakanhgi Mustesarhgmm 2002 I 97 sayih Genelgesinde Sekizinci Bes

K.alkmma Planmda yer alan amaclar, ilkeler ve politikalar ile lS'inci ve l6'nc1 Milli
Suralarmda alman kararlarm uygulamaya konulrnasi kapsammda yaptlan yasal
eler sonunda 3308 sayih Mesleki Egitim Kanunda degisiklik yapildigi belirtilmistir.
Bu kanun incelendiginde,

l.Maddesi

ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayih

•• gretim Kanununun degisik 3 iincii maddesinin degisik (c) bendinin birinci paragrafi
· sekilde degistirildigi ve (u) bendinden sonra gelmek uzere asagidaki (v) bendi

· belirtilerek;
'Yuksekogretim Kurumlan: Universite ile ynksek teknoloji enstituleri ve
bunlann
btmyesinde yer alan fakulteler, enstituler, yilksekokullar,
konservatuvarlar, arasnrma ve uygulama merkezleri ile bir universite veya yilksek
teknoloji enstitusune bagh meslek yuksek-okullan ile bir universite veya yilksek
teknoloji enstitusune bagli olmaksizm ve kazanc amacma yonelik olmamak sarti
ile vakiflar tarafmdan kurulan meslek ytiksekokullandrr.
v) Mesleki ve Teknik Egitim Bolgesi : Bir veya daha fazla meslek
yilksekokulu ile ogretim programlan butunlugii ve devamhhgi icinde
iliskilendirilmis mesleki ve teknik orta ogretim kurumlarmdan olusan egitim
bolgesidir. 'denmistir,
Kanunun 2.Maddesi ile 2547 sayih Kanunun 45 inci maddesine millga (c) bendinden
gelmek Iizere asagidaki (d), (e) ve (f) bentleri eklendigi ve;
' ....e) Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan mezun olan ogrenciler
istedikleri takdirde bitirdikleri programm devami niteliginde veya buna en yakm
programlarm uygulandigi, oncelikle kendi mesleki ve teknik egitim bolgesi icinde
yer alan veya bolgesi dismdaki meslek yilksekokullarma smavsiz olarak
yerlestirilebilirler, Smavsiz olarak meslek yiiksek-okullarma devam ederek mezun
olan ogrencilerin yuzde onundan az olmamak uzere aynlacak kontenjanlara gore
alanlanndaki lisans programlanna dikey geyi~ yapmalan saglamr, Bununla ilgili
esas ve usuller, Milli Egitim Bakanhgi ile Yuksekogretim Kurulu isbirligi ile
cikarnlacak yonetmelikte belirlenir.
f) Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan herhangi birini bitirip de mesleki
ve teknik egitim bolgeleri kapsami dismdaki bir yuksekogretim programma
girmek isteyen ogrenciler, universite giris smavlanna basvurabilirler'. Denilerek
mesleki teknik egitimin ozendirilmesine cahsilmisnr.
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Ieki ve teknik egitim bolgelerinde bulunan meslek yiiksekokulu veya okullan ile
· ve teknik orta ogretim kurumlan, ilgili kamu ve ozel kurum ve kuruluslan arasmdaki
ve koordinasyonun
Bakanhgi

ve

saglanmasma

Yuksekogretim

ve yiiriitiilmesine iliskin esas ve usuller, Milli
Kurulu

isbirligi

ile

crkartilacak

yonetmelikle

ecegi, mesleki ve teknik egitim bolgesi icindeki meslek yiiksekokulu ogrencilerinin
erindeki

egitim, uygulama

ve stajlanna

iliskin esas ve usuller

Ynksekogretim

ca cikartilacak yonetmelikle belirlenecegi kanunda yer almaktadrr.

unda 'Mesleki ve teknik egitim programlanmn

uygulandigi her tiir ve derecedeki

yaygm ve cirakhk egitimi, mesleki ve teknik egitim okul ve kurumlan ile isletmelerde

mesleki egitimin; planlanmast, gelistirilmesi ve degerlendirilmesi konulannda
almak ve Bakanhga go~

bildirmek uzere, Bakanhkta Mesleki Egitim Kurulu

. Bu Kurulun kararlan Bakanhk ve ilgili meslek kuruluslannca yurutulur.'

'Lise ve daha iist duzeyde genel egitimden sonra cirakhk egitimine
lllhv<>nlar icin egitim suresi, mesleklerindeki cirakhk egitimi suresinin yansma kadar
abilir. Bu snrenin ne kadar kisalnlabilecegi, ilgili meslek kurulusunun teklifi ve
ki Egitim Kurulunun uygun gorii~ii almarak Bakanhkca belirlenir,' denilerek cirakhk
iminin suresini lise sonrasma da tasirmsnr.
3308 sayih 'Cirakhk ve Meslek Egitimi Kanununun' adt 'Mesleki Egitim Kanunu'
degistirilerek bu Kanunun yayum tarihinden once, 3308 sayih Ctrakhk ve Meslek
i Kanununun cirakhk egitimi uygulama kapsammdaki mesleklerde ustahk belgesi
ibi olmadigi halde isyeri acnus olanlara, kapsam ve suresi ilgili meslek kuruluslannm
..• _.. almarak Bakanhkca belirlenecek telafi egitimine katilmalan ve bu egitim sonundaki
larda basanli olmalan halinde dogrudan ustahk belgesi verilecegi belirtilerek 'Bu
re telafi egitimini tamamlamalan icin bes yil sure tammr'. Denilerek 'Beige sahibi olan,
i isyerleri sahipleri' hedefi yeniden uygulamaya konmustur.
Soz konusu Kanun'un ek birinci maddesinde
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'EK MADDE 1- Oncelikle Bakanlikca belirlenecek kih;iik yerlesim
birimlerinde olmak uzere mesleki ve teknik egitim merkezleri kurulur. Bu
merkezlerde, mesleki ve teknik egitim alarunda orta ogretim diplomasi, sertifika ve
belge veren programlar uygulamr,mesleki ve teknik egitim merkezlerinin
kurulmasma, egitim-ogretim, yonetim ve uretim ile ilgili her ttirlti is ve islemlere
iliskin esas ve usuller Bakanhkca cikanlacak yonetmelikle duzenlenir'. Hiikmiine yer
verilmistir.
Bu cercevede 03.07.2002 gtin ve 24804 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan ilgi
· ve Teknik Egitim Yonetmeligi hiikiimlerine gore egitim maliyetini azaltmak,
an daha verimli kullanmak ve egitimin niteligini artnrmak amaciyla oncelikle kucuk
birimlerindeki mevcut mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanrun 'Mesleki ve

~llll

Egitim Merkezi (METEM)' adi ile tek yonetim altmda yeniden yapilandinlmasi
an baslanlmrs, bu kapsamda degeriendirilmeye alman 226 okul ve kurumun
IIIPctirilerek 91 Mesleki ve Teknik Egitim Merkezi olarak yapilandmlmasma baslamlnusur
,://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/503 .htm#5b54 , 2003: 1 ).
Dort bin yedi yuz iki sayih kanunla ilgili olarak yapilan aciklamalarda ' ... Avrupa
· - · e uye ulkelerin egitim sistemleri dikkate almarak... ' aeiklamasmm yer almasi dikkat
· idir. KKTC'de de AB sureci ile ilgili cesitli beklentilerin toplumun her duzeyinde
asmaya basladigi, ancak AB ttlkelerindeki cesitli uygulamalarla ilgili bilgi
izligini arastrrmaci tarafmdan gozlenmektedir. KKTC TC birlikteligi ve KKTC Milli
Temel Kanunda yer alan 'Tiirkiye ile Uyumluluk' maddesi geregince Tiirkiye deki
uygulamalanna bakmakta yarar bulunmaktadir .

. Tiirkiye'nin Avrupa Birligi Uyum Cahsmalari
Turkiye, 10-11 Arahk 1999 tarihlerinde Helsinki'de duzenlenen AB Devlet ve
-umet
0

Baskanlan Zirvesi'nde oy birligi ile Avrupa Birligi'ne aday iilke olarak kabul

stir, Tiirkiye-AB iliskilerinin hukuki temeli, nihai hedef olarak Tnrkiye'nin tam

Iiginin gerceklesmesini ongoren 1963 tarihli Ankara Ortakhk Antlasmasi ile 1973 yihnda
"'-·luge giren ve ortakhk antlasmasmm aynlmaz parcasim olusturan Katma Protokole
anmaktadrr (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/l2.htm#l2b21 2002:11).
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Turkiye AB iliskileri baglammda ytiiiitiilen 'Mevzuat Uyum Cahsmalan',

Turkiye'nin

Giinuiik Birligi ile ilgili alanlann, uzun bir sure AB politika ve duzenlemelerine

uyum

saglanmasi amacina dayah olmustur, Bu cercevede cikanlan iki Basbakanhk genelgesi ile
1998-2000 yillanru kapsayan bir uyum cahsmasi programi belirlenmistir.
Tiirkiye-AB iliskilerinin
belir1enen mevzuat

gelistirilmesi

uyum calrsmalan,

amaciyla, soz konusu genelgelerle programi

egitim a1aruru da kapsamaktadrr.

Bu donerndeki

¢1~malar, AB ve MEB mevzuatmin taranarak birbiri ile uyumlu olanlar ile uyum saglanmasi
gereken mevzuatm belirlenmesi seklinde olmustur.
Turkiye'nin
bzamm~,

Milli

aday uye niteligini
Egitim

Bakanhgi

kazanmasiyla

(MEB)'nda

bu konudaki

detayh

eahsmalar,

bir cahsma

dogrultuda, AB ve AB ile yapilan projeler, birlik faaliyet programlan

derinlik

baslanlmisur.
konulannda

Bu
MEB

Mustesann baskanhgmda ust duzey ycneticilerinden olusan Damsma Kurulu,
Drs Iliskiler

Genel Miidiirliigiiniin

baskanlrgmda

genel

miidiirliiklerden

ilgili daire

kanlanndan olusan Yurutme Kurulu,
Talim ve Terbiye Kurulu Baskanhgr biinyesinde Arasnrma Planlama Koordinasyon (APK),
leki Teknik Egitimi Arastirma Gelistirme Merkezi (METARGEM),

Egitimi Arastirma

:li~tirme Merkezi (BARGED) temsilcilerinden olusan A vrupa Birligi Egitimini Arasnrma· stirme Kurulu olusturulmustur. Avrupa Birligi Egitimini Arastirma-Gelistirme

Kurulunun

, yetki ve sorumluluklanni belirleyen ortak bir yonerge hazrrlanmistir.
MEB personelinin egitimine yonelik olarak, Avrupa Birligi ile faaliyetleri yurt icinde
yurt drsmda ehliyetle yiiriitecek personelin

yetistirilmesi

amaciyia, Devlet Planlama

esarhgi A vrupa Birligi ile lliskiler Genel MiidiirlQgii koordinesinde Ankara Universitesi
pa Toplulugu Arasnrma ve Uygulama Merkezi'nde
ik Egitimi programlan

uygulanmaktadir.

(ATAUM) AB Temel Egitim ve

Bu programlar,

l 988 yihndan bu yana 3

surelerle yilda iki kez duzenlenmekte ve masraflann yuzde 60'1 MEB, geri kalan kismi
Devlet Planlama Teskilati tarafindan karsilanmaktadir
002/ 12.htm#12b21

; 2002/11).

(http://www.meb.gov.tr/

Stats/

Egitim Ogretim Alanmda AB Ulkeleri ile Ka11tla~ttrma

Turkiye egitim sisteminin, AB ulkelerinin egitim sistemi ve standartlarma uyumunu
~

amaciyla; MEB bunyesinde, Avrupa Birligi Masasi olusturulmus ve bu grup

~;

cesitli konularda cahsmalar yapilmis yapilan cahsmalar, ayn ayn rapor haline
igi

TC

MEB

web

sayfalanndan

ogrenilmistir

(http://www.meb.gov.tr/Stats/

002/12.htm#l2b21 2002:12).
Aynca; MEB'de olusturulan Avrupa Birligi Egitimini Arastirma Gelistirme Kurulunca
vrupa Birligi iilkesinin ogretim programlan, haftahk ders cizelgeleri, okullarm ogrethne
bulundugu sureler, zorunlu ogrenim suresi, okullasma oranlan, ogrenci derslik oranlan
onular ele ahnmis, karsilastirmah egitim metoduyla Turk Egitim Sistemine uyumu
alanna, bir proje kapsammda baslanmisnr. Soz konusu projeye iliskin arastirma
asr i1e, sonuclan tamarnlanan Almanya, Fransa ve ingiltere'deki yonetim yapilan ve
sistemleri ile ilgili elde edilen ilk bilgilerden cikanlan sonuclar asagida yer almaktadir.
Ogretim Programlan boyutunda:
'Almanya'da resmi bir ulusal ogretim prograrm bulunmamasma karsm
merkezi hukumet, egitim konusunda genel politika ve hedefleri
belirlemektedir. Aynntih kararlar yerel egitim yetkilileri tarafmdan
ahnmaktadir. lngiltere' de ogretim programlan, genel olarak yerel egitim
yetkilileri tarafmdan gelistirilmektedir, Fransa'da ogretim programlanrun
gelistirilmesi ulusal komisyonlarca yapilmaktadir. Bu komisyonlarda,
mufettisler kurulunun rolu 90k onemlidir. Gelistirilen ogretim programlan da
Turkiye'de oldugu gibi ulusal duzeyde uygulanmaktadrr,' denilmektedir
(http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/12.htm# 12h21 2002: 12).
'Haftahk ve Yilhk Ders Suresi' bashgi altmda ise, "Almanya, Fransa ve Ingiltere'de
ik ders saati 25-36, yrlhk ders saati toplami ise 974-1400 arasmda degistigi, buna gore
iye'de haftahk ve yillik ders saatleri toplamnun gene11ik1e bu illkelerin standartlanna
oldugu" belirtilmektedir. Ancak KKTC icin aym yorumda bulunmak olasi degildir.
Aym veya kismen degisik adlarla okutulan derslerin Turkiye'de okutulan derslerle
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"llkogretim okullannda okutulan Turkce, Matematik, Fen Bilgisi vb.
temel derslerin okutulma surelerinin adr gecen iilkelerin ortalamalanna uygun
du~tiigii gorulmektedir. Liseler icin ortak dersler icinde yer alan Matematik,
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Tarih alanlannda yilhk saat tutan bakimmdan da
Turkiye'de yaklasik aym zamanlann aynldrgi gorulmektedir. Ulke dili, felsefe
grubu ve cografya alanlannda ise AB iilkelerine' gore Turkiye'de daha fazla
zaman aynlmaktadir." denmektedir.

Olrullann ogretime acik bulundugu sureler bakimmdan degerlendirme yapildrgmda,
de 180 i~ giinii oldugu, Almanya ve Ingiltere' de 200-210 arasinda degi~tigi,
da ise Turkiye ile aym oldugu gorulmektedir (http://www.meb.gov.tr /Stats /Apk2002/
12h21 2002/11). Ancak KKTC ortalamasuun 100 i~ gunu oldugu du~unilldilgunde
yetersiz oldugu soylenebilir.
Zorunlu Ogretim Suresi boyutunda ise; KKTC'de (1+5+3) 9, Tnrkiye'de 8, Fransa'da
iltere'de 11, Almanya'da 12 yd olarak uygulanmaktadir. Genel olarak AB ulkelerinde
ogretim suresi 9-12 yil arasmda degismektedir.
Arastirmanm cesitli evrelerinde kullamlmasi dusunulen bu incelemelerden sonra,
r-rnaum

amaclan arasmda yer alan TKY'ne gecis surecinin tasarlanmasi ile ilgili olarak

ne gecis modellerini incelenmesi gerceklestirilmistir.

TKY'NE GECiS MODELLERi
Dale organizasyonlanmn TKY'ye gecis surecinde oncelikli olarak, EFOM ve
QA gibi odul kriterlerini baz alarak bir oz degerlendirme yapmalarma ve bur snrec
unda bir uygulama modeli olusturulmasmi onerrnektedir. Dale'nin soz konusu modeli
temel faaliyet alaru uzerine kurulmustur. Bunlar; l.Organizasyon, 2.Sistemler ve
·· 'er, 3.01';um ve Geri besleme 4.Kiiltiirel Degisim'dir
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Juran'm TKY'ye gecis sureci bes asamadan olusmaktadir. Bunlar; l.TKY'ne gecis
verilmesi, 2.Hazrrhk Asamasi, 3.Degi§im Progrannna Baslangic Asamasi,
· Ieme Asamasi, 5.Entegrasyon Asamasi 'drr.

Johnson'un TKY'ye donusum surecinde ise devamhhk gerektiren dort asama yer
~tr.

Bunlar; l.Farlana Varma Asamasi, 2.Katdrm Asamasr, 3.Bagtmhhk Asamasi,

ABD'nde Federal Kalite Enstitusu, TKY'nin yasama gecirilmesi icin bashca yedi
gerceklesmesi gerektigini bildirmektedir.
1. 0 st yonetimin onderliginin ve desteginin saglanmasi,
2.Kisa ve uzun donemler icin stratejik planlarm hazrrlanmasi,
3 .Kalite

ile

ilgili

herkesin

mnsteri

istek

ve

beklentileri

uzerinde

yogunlastmlmasr,
4.Elde edilen ilerlemeleri izlemek

amaciyla acikca tarumlannus ol9Ulerin

gelistirilmesi ve iyilestirme olanaklarm belirlenmesi,
5.Egitim icin yeterli ve uygun kaynaklan saglamak suretiyle cahsanlann temel
hedeflere erisecek bicimde yonlendirilmesi,
6.(:al1~anlann karar verme yetkileri ile donanlarak kume cahsmalannm
guclendirilmesi,
7 .Kalitenin baslangicta ve tum surecler boyunca yaptmlmasuu saglama
sistem1erinigelistirmesi (TQM Handbook aktaran Binzet,1998:147).
Genelde toplam kalite yonetimine gecis ii9 asamada gerceklestirilmektedir,
a.Bilin~lenme (Awareness) : au safhada personel ve ycneticiler toplam kalite
konusunda bilgilenerek bilinclenirler, Bu asamada misyonun belirlenmesi, vizyonun
olusturulmasr, hedef ve amaclann belirlenen kritik sureclerin ve basan faktorlerinin
tespit edilmesi ve egitimi ...
b.Kararhhlc Stratejilerinin belirlenmesi, gozden gecirme ve degerlendirme
sisteminin kurulmasi ve teknik egitimin yogunlastmlmasuu icerir,
c.Uygulama (Implementation) : Proses gelistirme timlerinin olusrurulmasr
surec analizi, surec iyilestirme, degisimin kurumsallastmlmasi,

iyilestirmenin

olculmesini icerir (Binzet, 1998:150).
\
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TKY

UYGULAMA
•:• Surec Gelistirme

•!• Degisimin kurumsallastmlmasi
•!• Basannm olculmesi

KARARLILIK
•!• Dst duzey kalite konseyinin olusturulmasi
•!•

Stratejik planlama

•!• Yilhk plantar
•!• Degerlendirme sistemi, Teknik egitim

{;LENME
Misyon belirleme
Vizyonun belirlenmesi

+
+

Kritik i~ sureclerinin tespiti

+

Genel eginm

Hedeflerin belirlenmesi

Sekil 2.5.1: Toplam Kalite Yonetimine Gecis Asamalan

(Gurel 1998:53)

Tiim modeller ortak olan temel unsurlar sunlardir :
a.Liderlik,
b.Gelistirme Timleri,(Kalite

Kurullan)

c.Calisanlann Katiluru,
d.Kalite Yonetimi,
e.Tedarikciler,
f.Surecler,
g.Musteriler,
h.Siirekli Gelisme
i.Istatistiki Ol9iim,
i.Iletisim ve Bilgiiendirme,
k.Misyon-Vizyon
l.Basanlann Odullendirilmesi,
m.Egitim.

elemanlar ise ~oyle srralanabilir :
a.Liderler, b.Musteriler, c.Tedarikciler, d.Surecler (Giirel,1998:153).
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Isletmelerde ve egitim kurumlanmn

TKY gecis surecinde ve belgelendirilmesinde

ar genelde odul veren kuruluslann modellerini temel alarak isletmelerde TKY' ne
ini olustururlar veya degerlendirirler, Egitimde Amerika ve Avrupa'da iki ayn odul
kurulus bulunmaktadir.

Gecis snreclerinde genellikle bu odul veren kuruluslannm

· baz ahnmaktadir,

ABD'de Malcolm

Baldridge

National Quality Awards (MBNQA) odullerini veren,

· · .e Ulusal Kalite Odillii Vakfi (BNQP) 1987'de Toplam Kalite Yonetimi'ni artirmak ve
9D)astmnak

amaciyla kurulmustur.

uygulanan

basanli

cahsmalan

Egitim alamnda kalitenin degerlendirilmesi
odullendirilen

en

onemli

vakiflann

ve bu
basmda

-.lctedir. Bu vakif Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitusu ve Amerikan Kalite Demegi

"gi yaparak

her yrl basanh olan egitim kurumlanna kalite odalii vermektedir.

BNQP'nin amacuun, egitim kurumlanmn

kendilerini degerlendirilmesini

saglamak,

almak icin basvurulara geri bildirirttde bulunmak ve basanh bulunan okullara odaller
olarak tarumlanabilir. Bu odulun temelde ii<; amaci vardir. Bunlann birincisi, orgiitiin
ansi, kapasitesini ve sonuclanrun gelistirilmesini

saglamaktir. Ikincisi, en etkili ve

· olan orgutler arasmda iletisimi saglamak ve basanh orgutlerin uygulamalanm
erle paylasmaknr. Son olarak da performansm gelistirilmesini
~ek

diger

saglamak icin bir arac

ve ogrenme konusunda rehberlik etmektir (BNQP, 2001 aktaran; Sisman, Turan).

% 9,5

%7,5
%6
% 15
% 14

% 18
%30
wn,1-6.'dan aktaran Ozevren)
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Bu 7 kriter, 28 arasnrma

kalemi ve 92 alana bolnnmnstnr.Kriterler

ayn ayn

lendirilirken, bu kriterler arasmda iliskiler sistemi olustururlar (Ozevren, 1997:205).
Puan Degeri
120

80
40
Stratejik Planlama

85

Strateji Gelistirme

40

Strateji Acunlamasi

45

Ogrenci, Paydaslar ve Pazar Uzerinde Yogunlasma

85

(>grenci,Paydaslar ve Pazar Bilgisi, lhtiyaclan ve Beklentileri

40

(>grenci ve Paydas lliskileri ve Doyumu

45
90

Orgiltsel Perfonnansm Olftllmesi ve Analizi

50

Bilgi Yonetimi

40

{)gretim Kadrosu ve Cahsanlar Uzerinde Yogunlasma

85

~h~ma Sistemleri

35

()gretim Kadrosu ve Cahsanlann Egitimi ve Gelistirilmesi

25

(>gretimKadrosu ve Cahsanlarm Mutluluk ve Doyumu

25

Snrec Yonetimi

85

Egitimin Dizayni ve Hizmet Sureeleri

50

{)grenci Hizmetleri

20

Destek Surecleri

15

Orgiitsel Perfonnans Sonuclan

450

(>grenciOgrenmelerine lliskin Sonuclar

200

(>grenci ve Paydaslar Uzerinde Yogunlasmaya Iliskin Sonuclar

70

Burce, Finansrnan ve Pazara Iliskin Sonuclar

40

{)gretim Kadrosu ve Cahsanlara Iliskin Sonuclar

70

OrgOtselEtkinlige lliskin Sonuclar

70

PUAN

I 1000

., 2.5.1.1: MBNQA Kriterleri ( Kaynak: BNQP(2001) Aktaran Sismen-Turan, 2001:70)
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Avrupa Kalite Yonetimi Dernegi (EFQM) Ve Avrupa Kalite Odiilii

1988 yihnda

Avrupa Kalite Yonetimi Dernegi (EFQM) kurulmustur. 1991 yilmdan

de bu demek, basanh olmus isletmelere kalite odiilO vermeye baslanusnr. OrgOtOn,
· sirketlerden 650 dolaymda iiyesi bulunmaktadir.

n kalite konusuyla ilgilenmeye

baslarmsnr.

Tiirkiye, 1980'li yillann ortasmdan

1990'h yillann

basmdan

itibaren de

iye'de kalite konusuna olan ilgi artmaya baslamistir. Tiirkiye'de 1991 yilmda Kalite
gi (Kalder) kurulmus, Avrupa Kalite Vakfi (EFQM) tarafmdan verilen kalite odiilii ve
eri dogrultusunda

basanh bulunan

stir, Asagrda Kalder'in

isletmelere cesitli olceklerde oduller venneye

'EFQM Miikemmellik Modeli' ile ilgili brosurunden alman

Sektoru, biiyiiklugil, yapisi ve olgunluk diizeyi ne olursa olsun bir kurulus, basanh
icin duzgtin bir yonetim sistemi kurmahdrr. EFQM Mukemmellik Modeli, kuruluslann
emmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini

olcerek yonetim sistemlerini gelistirmeleri

unda onlara yardimci olan pratik bir arac niteligi tasir; kuruluslann kuvvetli yonlerini ve
inneye acik alanlanm gormelerini saglayarak onlan 9oziimler iiretmeleri konusunda
eder. EFQM Avrupa'da
·· eri toplayarak

veya Avrupa disrnda denenmis en iyi uygulamalarla ilgili

modeli guncellestirir,

Boylelikle,

model in dinamik olmasi, yonetim

undaki guncel gorusleri yansitmasi saglannus olur. EFQM Mukemmellik Modeli surekli
emmelligi yakalamanm pek 90k degisik yaklasum kullanarak da mnmkun olabilecegini
eden ve recete sunmayan bir cercevedir. Bu recete sunmayan cercevenin altyapisim
~

bazi temel kavramlar bulunmaktadrr. Bu kavramlar asagida verilmektedir:

Sonuelara yonlendirme
Miik:emmellik, biitiin paydaslann

(calrsanlann,

mtlsterilerin,

tedarikcilerin,

toplumun ve kurulusla finansal iliskisi bulunan herkesin) gereksinimleri arasmda bir
denge

saglayabilmeye

ve

butun

paydaslann

gereksinimlerini

karsilayabilmeye

baghdir.

Mii~teri odakhhk
M~eri,

iiriln ve hizmet kalitesiyle ilgili son sozii soyleyecek kisidir; bu

nedenle, mevcut ve potansiyel musterilerin

gereksinimlerine

odaklanarak

musteri

65

baghhgi, musteri tutma ve pazar payun artirma gibi konularda en yiiksek diizeye
ulasilmaya cahsilmahdir.
Liderlik ve amacm tutarhhgi
Bir kurulusun liderlerinin davramslan kurulus icinde amacm berrakhgnn,
birligini saglar ve hem kurulusun hem de cahsanlannm mukemmellige erisebilecekleri
bir ortam yaranr.
Siire~ler ve verilerle yonetim
Kuruluslar, en iyi perforrnanslanru birbiri ile iliskili tfun faaliyetler anlasildigr,
sistematik bir bicimde yonetildigi ve islemleri ve planlanan iyilesmeleri ilgilendiren
kararlar paydaslann gornslerini kapsayan guvenilir bilgilere dayarularak almdigr
zaman gosterirler.

Cahsanlarm geli~tirilmesi ve kanhm
Bir kurulusun calrsanlann potansiyelinin tam olarak yasama gecirebilmesi icin
paylasilan degerler ile bir guven ve yetkilendirme kiiltiirii olmasi gerekir. Boyle bir
ortam herkesin kanhmmi kolaylasnnr.
Siirekli ogrenme, yenllikeilfk ve iyile~tirme
Kumlusun performansi; bilgi birikimi siirekli bir

ogrenme, yenilikcilik ve

iyilestirme kiiltiirii icinde yonetilirse ve paylasihrsa, en ust noktasma cikar.
t~birliklerinin gelistirilmesi
Bir kurulusun en iyi performansrni ortaya koymasi isbirligi yapngi kuruluslarla
giivene, bilgi birikiminin paylasilmasma ve butunlesmeye dayah, karsihkh yarar
saglayan iliskiler kurmasma baghdir.
Toplumsal sorumluluk
Kurulusun ve cahsanlannm uzun vadeli cikarlannm korunmasi etik bir
yaklasumn benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan
diizenlemelerin asilmasma baghdir.
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EFQM Miikemmellik Modelinm Yap1S1

EFQM Mnkemmellik

Modeli dokuz ana kriter uzerine kurulmus ve zorunluluk

bir modeldir. Bu k:riterlerden besi 'Girdi' k:riterlerini, dordu ise 'Sonne' k:riterlerini
Girdi kriterleri bir kurulusun yaptigi faaliyetleri icerir. Sonuc kriterleri ise o
neler gerceklestirdigini gosterir. Sonuclar girdilerden kaynaklarur.

Performansla ilgili film boyutlarda surdurulebilir mnkemmelligi gerceklestirmek tizere
yaklasimm

olabilecegi

gercegi uzerine kurulmus olan model asagidaki ifadeye

Performansa, musterilere,

cahsanlara ve topluma yansiyan mukemmel sonuclar,

ve stratejinin, cahsanlann,

kaynaklann ve sureclerin uygun bir liderlik anlayisiyla

isooifilmesi ile saglanabilir,

EFQM

Mukemmellik

Modeli

asagidaki

ONCUL KR!TERLER

I

sekilde

gosterilmistir.

SONU(;LAR

INSANA.

tNSC,NLAR

fL!SKiN
SQNU<,;LAR
- M UST'ERIYE

POLITIKA VE
STRATEli

htsKtN
SONU<,;LAR:

1•1:_, _ -_-f_--

lUQ-... _=·----

.•..
Ill

TOP LUMA
iLt~KiN

PAY6A$LAP. VE
KAYNAKLAP.

!=2
'11!1'•-....:

SONU<,;LAP.

YEN!LE~ME VE OGRENME

Sekil: 2.5.3.1

EFQM Mtikemmellik Modeli KA YNAK: (EFQM ve KalDer, 1999)

Seklin alt ve ust tarafmdaki oklar modelin dinamik yapismi ortaya koyar, Bu oklar,
ilerdeki iyilestirmeleri saglayan ve boylece sonuclardaki iyilesmelere yol acan yenilikcilik

Modelin
emmellige

Yaprsn

Yukanda

gosterilen

erisme yolunda gosterdigi

cabalara

modeldeki

dokuz

kutu,

iliskin degeriendirmeleri

kurulusun
iceren ana
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· temsil eder. Her kriterin aynntih olarak anlasilmasmi saglayan ayn alt acnumlan
Her bir kriter, daha iyi anlasrlmasmr saglamak amaciyla cesitli sayida alt kriterlerle
imcmm~tir.Alt kriterler, degerlendirme sirasmda cevaplandmlmasi gereken cesitli sayida
ortaya koyar. Son olarak her alt kriterde olasi ilgili alanlann listesi bulunur. ilgili
listesi zorunlu ya da degismez degildir, Ancak alt kriterin yol gosterici alt maddelerle
~asma

yardimci olur.

Bu modelin ozunde, cahsanlann yeteneklerinin cesitli surecler aracihgiyla sonuclara
"-"'ebilecegi go~ii vardrr. Cahsanlar ve snrecler is yasammm sonuclanm ureten
· . Musteri tatmini, cahsanlann tatmini ve toplum uzerindeki etki konulannda basan,
bir liderlik anlayisiyla saglanabilir. Liderin gorevi iyi bir politika ve strateji belirlemek,
,

kaynaklan

ve

snrecleri iyi bir

sekilde yonetmektir. Bunlar girdileri

aktadrr, Eger girdiler iyi kullarulrr ve yonetilirse sonucta mukemmellige ulasihr
1995:9 aktaran Ozevren).

EFQM Kalite Degerlendirme Standartlart.e.Avrupa kalite degerlendirme ya da
ellik modeli dokuz ol9iit ya da kriter ilzerine gelistirilmis olup yaptmrm olmayan bir
dir. Modelde yer alan 9 ana kriter, Toplam Kalite Yonetimi cahsmalanndaki basanyi
amaciyla kuruluslar tarafindan bir oz denetim araci olarak kullamlmaktadir.
erden bes tanesi, sonuclar icin milinkiin kihci olup oncul ol9iitlerdir. Diger dort tanesi
sonu9lara iliskin ol9titlerdir. Oneill ol9titler, orgtittin ne yapnguu; sonuclar ise, orgtittin
kapsamaktadrr. Model, performansm biitiin boyutlanna iliskin olarak devamh
~elligi

basarmaya donuk olarak cesitli yaklasimlann olabilecegi go~iinii kabul

edir. Bu kabul edis, su varsayima dayanmaktadir: Paydaslar, kaynaklar ve surecler
giyla, performans, musteri, insan ve topluma iliskin miikemmel sonuclara ulasilabilir.
EFQM modelinin temel kavramlan, sunlardan olusmaktadir. Sonuclara yonelme,

· ilzerinde yogunlasma, liderlik, amac a91khg1, snrecler, olgulara dayah yonetim, insan
mm gelistirilmesi ve kanhm, snrekli ogrenme, yenilestirme ve iyilestirme, paydashk
irme ve kamuya donuk sorumluluktur. Bu model incelendiginde ABD'de gelistirilen
A Balridge kalite odulun de belirlenen ol9iitlerle biiyiik olcude aralannda benzerlik

:gu gontlmektedir. Asagrda EFQM

modelinde yer alan kriterler krsaca aeiklanmrsnr,
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Liderlik:
TKY konusunda gundeme getirilen hemen biitiin goruslerde liderligin onemi tizerinde
,

orgiltiin uzun vadeli basansi

ektedir. Liderlik, orgutiin

icin vazgecilmez bir

gereklilik oldugu

gelecegini gorrneyi , orgutsel degerlerin ve kiiltilriln

asmda, ve diger cahsanlan da yonlendirebilmesinde davrams ve eylemleriyle bir

Deming, TKY' nin kurumlarda en iist yonetici tarafmdan baslaulmasi gerektigine
llmaktadrr(Walton,1986'dan aktaran Ensari;1999:85). Deming'e gore 'Kalite Yonetimdir'
lrurumun gelistirilmesindeki temel sorun ust yonetimin liderligidir.
Deming'e gore lider,
-Guven yaratir.yardim saglar ancak yargilamaz.
-Tum cahsanlara kendilerini gelistirme firsati vererek onlara sunrsiz kaynak saglar.
-lsgorenlere.icerisinde cahsmaktan onur duyacaklan is ortamlan saglar,
-Calisanlann isinden zevk almalan ve performanslanm en ust duzeye cikarmalan icin
sarfeder (Aguayo,1994:198 aktaran Ensari,1999:86).

Ishakawa'da yonetimin liderligine onem vermektedir.Ona gore insamn mutlulugunu
ak yoneticinin en onemli liderlik gorevidir.

Juran'da kalite artmmmm liderlige bagh oldugunu belirtmektedir. Jutan'a gore
· cilerce kalite amaclannm belirlenmesinde kavramlarm stratejilerin olusturulmasmda
egitim ve motivasyonu saglayacak ortamm saglanmasmdan liderlik vasfma sahip
ticiler sorumludur (Ensari,1999:86).
Liderligin, ycneticilikten farkh olarak goz onunde bulundurulan bashca kriterleri, ana
yla ii9 noktada toplanmaktadrr. Bunlardan birincisi, liderin orgtltsel basan icin gerekli
degerleri ve kiiltilrii nasil olusturdugu ve bu baglamda orgute nasil bir yon tayin ettigi ve
on gelistirdigidir. ikinci temel nokta, liderin olusturdugu kiiltiir ve vizyonun nasil
lamaya aktanldigrdrr. Ucuncu nokta ise, soz konusu uygulamalann gozden gecirilmesini
degerlendirilmesini kapsamaktadir (Sisman-Turhan, 2001: 71 ).
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TC MEB tarafindan yaymlanan EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda liderlik boyutuyla ilgili su kriterlerin sorgulanmasr gerektigi belirtilmektedir.
'Liderler kurumun misyonunu ve vizyonunu nasil olusturmakta,
bunlann gerceklestirilmesini nasil kolaylastirmaktadirlar, Uzun vadede basan
icin gerekli kurumsal degerleri nasil gelistirmekte ve bunlan uygun faaliyet ve
davraruslan ile nasil yasama gecirmektedirler, Kurumun yonetim sisteminin
olusturulmasi ve yasama gecirilmesi konusunda
kisisel olarak nasil rol
almaktadirlar. 'Alt kriterler olarak ta ;
a-Liderler kurumun misyon, vizyon ve degerlerini nasil olusturmakta
ve bir milkemmellik ktlltuni dogrultusunda nasil ornek olmaktadirlar.
b-Liderler kurumun yonetim sisteminin olusturulmasi, bu sistemin
yasama gecirilmesi ve surekli olarak iyilestirilmesi calismalannda kisisel
olarak nasil rol almaktadirlar.
·
c-Liderler musterilerle, isbirligi yapilan kurumlarla ve toplumun
temsilcileri ile iliskileri nasil yiiriitmektedirler.
d-Liderler kurumun cahsanlanm nasil motive etmekte, desteklemekte
ve tammaktadrrlar?'.

insanlann Yonetimi:
Bu kriter, orguttek! cahsanlann potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilmeleri icin
an

kapsamaktadir. Bu baglamda insan kaynaklanmn nasil planlandigi ve

· ildigi, kapasitelerinin nasil gelistirildigi, performanslanmn siirekli olarak nasil gozden
· ·· digi, nasil guclendirildikleri, katihm ve tanmmarun nasil saglandigi, orgutte etkili
oglann nasil kuruldugu ve insanlann nasil onemsendigi konulan uzerinde durulmaktadrr.

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kumm, cahsanlanmn bilgi birikimlerini ve tiim potansiyellerini
bireysel dtizeyde, ekip duzeyinde ve kurumun butununde nasil yonetmekte,
gelistirmekte ve ozgiirce kullamlmalanm saglamaktadn. Bu faaliyetleri politika
ve stratejisini, sureclerin etkin bir bicimde islemesini destekleyecek sekilde
nasil planlamaktadrr?.
Alt kriterler olarak ta;
a-lnsan kaynaklan nasil planlanmakta, yonetilmekte ve iyilestirilmektedir,
b-Cahsanlann bilgi birikimleri ve yetkinlikleri nasil belirlenmekte,
gelistirilmekte ve surdurulmektedir.
c-Cahsanlann katihmi ve yetkelendirilmesi nasil saglanmaktadir.
d-Cahsanlar ile kurum arasmda nasil bir diyalog soz konusudur.
e-Cahsanlar nasil takdir edilmekte, tamnmakta ve gczetilmektedir.'
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Politika ve Strateji:

Bu kriter, orgiittin politika ve stratejilerini nasil gelistirdigi, uyguladigi, gozden
degerlendirdigi, bunlan plan ve eylemlere nasil aktardigi konulan nzerinde
• I tadir. Burada dikkati ceken nokta, gelistirilen plan ve stratejilerin dayandmldrgi
ne kadar kapsamh oldugu, gelistirildigi, orgutte iletisimin nasil kuruldugu diizenli
ve stratejilerle ilgili hususlann

nasrl guncellestirilip gelistirildigini

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kurum misyon ve vizyonunu, net bir bicimde paydaslara odaklanmis
bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaclar, hedefler ve
surecler yoluyla nasil gerceklestirmektedir?.Alt kriterler olarak ta
a-Politika ve strateji, paydaslann mevcut ortamdaki ve gelecekteki
gereksinim ve beklentilerini nasil temel almaktadir.
b-Politika ve strateji, performans olc;umu, arastirma ogrenme ve
yaraticihkla ilgili cahsmalardan elde edilen bilgileri nasil temel almaktadir.
c-Politika ve strateji nasil olusturulmakta, gozden gecirmekte ve
gtmcellesmektedir.
d-Politika ve stratejinin yayihmi, kilit surecler cercevesi yoluyla nasil
gerceklestirilmektedir,
e-Politika ve strateji nasil duyurulmakta ve yasama gecirilmektedir.'
Kaynaklar:

Bu kriter, orgiittin sahip oldugu kaynaklan etkili ve etkin bir bicimde nasil yonettigi
iizerinde yogunlasmaktadir. Bu kaynaklar, mali kaynaklar, bilgi kaynaklan,
cilerle iliskiler ve materyaller, bina, arac-gerec ve diger kaynaklar, teknoloji ve
uel sermayenin yonetimine iliskin bilgi ve verilerden olusmaktadir. TC MEB
dan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan Kdavuzu'nda
ve

Kaynaklar'

basligi

altmda

$U

kriterlerin

sorgulanmasi

gerektigi

'Kurum, politika ve stratejilerini ve snreclerin etkin bir bicimde
islemesini destekleyecek bicimde isbirliklerini ve kaynaklanm nasil
planlamakta ve yoaetilmektedir. Alt kriterler olarak ta;
a-Kururn di~1 isbirlikleri nasil yonetilmektedir.
b-Finansal kaynaklar nasil yonetilmektedir.
c-Binalar, donamm ve malzemeler nasil yonetilmektedir.
d-Teknoloji nasil yonetilmektedir.
e-Bilgi ve bilgi birikimi nasil yonetilmektedir'
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Siire~ler:
Bu kriter, orgiitsel sureclerin nasil belirlendigi, yonetildigi, gozden gecirildigi ve
· ·· digi konulanm kapsamaktachr. Buna iliskin olarak, yapilan isin basansi icin temel
belirlenmesi, sistemli yonetimi, gozden gecirilmesi ve iyilestirilecek noktalann
esi, iyilestirmede kullamlacak yenilik ve yaraticihklan, snreclerin nasil degistirildigi
degismenin sonuclanmn nasil degerlendirildigi konulanm kapsamaktadrr.

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kumm, politika ve stratejisini destekleyecek, musteri ve diger
paydaslanm tam olarak tatmin edecek, onlar icin karma degerin artmasmi
saglayacak bicimde sureclerini nasil tasarlamakta, yonetmekte ve
iyilestirmektedir". Alt kriterler olarak ta;
a-Surecler sistematik olarak nasil tasarlanmakta ve yonetilmektedir.
b-Surecler, musterileri ve diger paydaslan tam olarak tatmin etmek ve onlar
icin giderek artan bir deger yaratmak amaciyla gerektiginde yenilikci
yaklasimlar kullamlarak nasil iyilestirilmektedir,
c-Urun ve hizmetler musteri gereksinim ve beklentileri temel almarak nasil
tasarlanmakta ve gelistirmektedir".
d-Urun ve hizmetler nasil uretilmekte, sunulmakta ve servisi saglanmaktadir.
e- Musteri iliskileri nasil yonetilmekte ve gelistirilmektedir.'
insanlann Doyumu:
Bu kriter, orgutun basansmm temel faktoru olan insanlann i~ doyumunun, insanlann
iliskin algilannm, calisanlann i$ doyumuna iliskin beklenti ve olfiimlerin neler oldugu
· le yogunlasmaktadir. Burada nzerinde durulan iki temel nokta, bireylerin orgute iliskin
alan ile bu algilamalara bagh olarak cahsanlann i~ doyumlanna iliskin sonuclan yani

TC MEB tarafindan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda

'Calrsanlarla ilgili

Sonuclar'da

su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi

'Kumm, cahsanlan ile ilgili olarak ne gibi sonuclar elde etmektedir?
a-Algilama ol9ilinleri
b-Performans Gostergeleri'

72

iqterilere (Paydaslara) ili~kin Sonuelar:
~teri, urun ya da hizmetin ulasngi son kisi olarak tanunlanmakta olup bu kriter,
iirettigi iiriin ya da hizmetlerin, musterileri memnuniyetteki basan derecesinin ne
uzerinde durmaktadir, Egitim bir hizmet olarak kabul edilmekte, musteri deyimi
paydaslar deyimi kullamlmaktadir. Paydaslarda ic ve dis paydaslar olarak
dirilmektedir. Bu kritere bagli olarak degerlendirme yapilabilmesi icin gerekli olan
musterilerin, orgiitiin urettigi ilrUn ve hizmetlerle orgiitiin musterilerle olan iliskilerine
algrlan ve musterilerin bunlardan memnuniyetine iliskin ahnan olcum sonuclandir.
TC MEB tarafmdan yaymlanan EFQM Mtikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili $U kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kurum i<; ve dis musterilerle ilgili olarak ne gibi sonuclar elde
etmektedir?.Alt kriterler olarak ta;
a-Algilama olyiimleri
b-Performans Gostergeleri'
Topluma ili~kin Sonuelar:
Orgut, urettigi mal ve hizmetlerde yerel, bolgesel, ulusal ve uluslar arasi diizeylerde
un ihtiyac ve beklentileriyle memnuniyetlerini goz onunde bulundurmahdir. Bu kriter,
•L

yasama iliskin felsefesini, cevre ve dogal kaynaklann korun masmdaki duyarhhgmi
ektedir, Burada da iki boyut one cikmaktadir. Bunlardan birincisi, toplumun orgute

· algilan, ikincisi ise orgiitiin toplum uzerindeki etkisine doniik olarak aldigi onlemleri
aktadir (Sisman-Turan, 2002:56).
TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mtikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
-.vJ1711'ndabu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
Kurum, icinde bulundugu toplumla (yerel, ulusal veya uluslar arasi)
iliskili olarak ne gibi sonuclar elde etmektedir. Alt kriterler olarakta;
a-Algilama olcumleri
b-Performans Gostergeleri
Temel Performans Souuelari:
Bu kriter, orgiitiin, basta cahsanlar olmak iizere org(itle iliskisi olan tiim kesimler icin
yaptigma iliskin sonuclan kapsamaktadir. Bunun icin iki temel verlye ihtiyac vardir,

birincisi, orgiitiin performansma iliskin finansal sonuclardir. ikincisi ise, or¢itiln

"""'QI ,,.,1 icin gosterilen ek cabalardir (Sisman-Turan, 2002:56 J.
TC MEB tarafmdan yaymlanan EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
· Kurum, planlanmis olan performansiyla ilgili olarak ne gibi sonuclar
elde etmektedir, Alt kriterler olarak ta:
a-Temel Performans Ciknlan
b-Temel Perf ormans Gostergeleri' sorgulanacagi belirtilmektedir ..
Bu model A vrupa Kalite V akfi tarafindan devamh gelistirilmeye calistlmaktadir. 1998
aisan aymda isletmelere
~tiiel

bir taslak gonderilmistir.

Baslica degisiklikler

ortakhklar,

sermaye, musteri odaklik, surec, yenilik ve ogrenme gibi kavramlardir.

Tiirkiye Kalite Dernegi ve EFQM Modeli Tiirkiye Uygulamalan
Kalite

Dernegi,

cagdas

kalite

felsefesinin

Tiirkiye'de

etkinlik

kazanmasi

astrnlmasi amaciyla 1991 yilmda kurulrnustur, EFQM iiyesi olup,

1 uygulamalannm

otesinde, 9ag~

kalite felsefesini benimsemistir.

.-erimi'ni uygulayan ve uygulamak iizere hazirhklanm

veya

ahsilrms kaliteToplam Kalite

surduren kuruluslan biinyesinde

aktadir,
basan

ile uygulayan

kuruluslann

ornek modeller

olarak ortaya

mast ve TKY'nin daha yaygin bir bicimde Tiirkiye'de uygulanmasmm tesvik edilmesi
ile

1

KalDer

ve

TUSiAD

tarafindan,

her

yil TUSiAD-KalDer

Kalite

Odiilii

ektedir. A vrupa Kalite Yonetimi V akfi (EFQM) modeli baz olarak ilk defa 1993
olusturulan bu odiilii, bugtme kadar srrasiyla BRiSA, TUSAS, NET AS, KORDSA,
yilmda Buynk Odulu Arcelik, Basan Odultmu lpek Kagit kazanmisnr.
Bu odul kapsammda kii9iik ve orta biiyiikliikteki kuruluslar icin de ayn bir kategori

•-t

11•••

ilmasi

hazirhklanmn

tamamlanmasryla, 1998

uslara da odul verilmeye baslanmisur.

yihndan

itibaren

bu

olcekteki
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Her yil

Kasun aymda KalDer ve TOSiAD tarafmdan yerli ve yabanci uzmanlann

ile bir Ulusal Kalite Kongresi duzenlemektedir. Cesitli sanayi sektorlerinden,
·- lerden, kamu ve ozel sektor kuruluslanndan uzmanlann kauhmi ile ilk defa 1992
gerceklestirilen kongrede sirasryla; 'Endustride Kalite', 'Hizmet Sektorunde Kalite',
e Kalite', 'Egitimde Kalite', 'Siyaset Yonetiminde Kalite' ve 'Ekonomi Yonetiminde
'Hukukta Kalite', '2000'li Yillar ve TKY' konulan ana tema olarak belirlenmistir.
yilinda dilzenJenen kongrede TKY ve Kamu Yonetiminde Kalite konusu ana tema
islenmistir (http://www.kalder.org.tr/page.asp?pageld=135, 2002:11).
EFQM Mukemmellik Asamalan, mukemmelligin en yuksek seviyesi olan biiyiik odiil
· e dogru asamalar olmasi yoniindeki yaygm talebe yanrt vermek icin gelistirilmistir.

1.~ama./.Miikemmelikte .. K.ararbbk
MOkemmeUikte Kararlilzk Programr Onayr, MOkemrnellik yolculugunun heniiz
olan kuruluslar icin tasarlanrmstir. Bu asamada kuruluslara bulunduklan performans
· · anlamalannda ve iyilestirme icin onceliklerini belirlemelerinde yarduna agirhk
ktedir.
Bu programm, yaklasim ve metodolojisi iki ayn evreyi icerir. Birinci evrede basvuran
lar, EFQM MOkemmellik Modeli'nin dokuz kriterini kullanarak, ytlksek diizeyde bir
rlendirme stlrecinden gecerler, Bu surec, kurulus performansmm, model kuruluslann
1g1

cerceve ile kiyaslamah olarak, genel bir degerlendirmesini icerir, Degerlendirme

unda kurulus oncelikleri ile ilgili iyilestirmeye acik alanlanm saptama olanaguu bulur.
· evrede ise kurulustan iyilestirme dogrultusunda aldigi onlemleri ortaya koymasi
ir. Alman onlemlerin dogrulanmasi, egitimli bir degerlendiricinin bir, iki gtmluk
k saha ziyaretinde yapacagi toplanttlar, gorusmeler ve dokumanlann incelenmesi yolu
gerceklestirilir. Miikemmellikteki kararhhgim kamtlayan kuruluslar asamayi basanyla
adrklanna iliskin belgeyi, rum ticari ve tanmm faaliyetlerinde kullanabilirler,
ktedir (http://www.kalder.org.tr/page.asp?pageld= 108, 2002: 11 ).
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iye'de Mili Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulama ~ab~malari
Milli Egitim Bakanhgi Turkiye'de Kalder onciililgiindebaslayan Ulusal Kalite Hareketi
ile birlikte 1990 yihnm ortalanndan baslayarak TKY'y~ ilgi duymus ve UKH ile birlikte
ozgil uygulama modeJJeri gelistirmistir, 1990 yilmda uygulamaya konulan Milli
Gelistirme Projesi (MEGP) amaclanndan biriside 'Egitim yoneticilerinin bilgi ve
becerilerini gelistirerek.egitim yonetiminde kaliteyi artrrmak' olarak donemin Mustesan
CORDAN tarafindan aciklanmrsnr;
Cordan'a gore bu pojeyi gereeklestirmek uzere kurulan birim ve Turkiye Sanayici
Dernegi (TUSiAD) ve Kal-der tarafindan diizenlenen 4.Ulusal kalite Kongresinin
genel anlamda genel kalitesinin arttmlmasmm TKY anlayismdan gecebilecegi
goturmustur (Kal-Der, 1998:66 ).
MEB 1998 yih dolctimanlannda Milli Egitimi Gelistirme Projesi cercevesinde Okul
Modeli adi altmda l 990'larda Ttirkiye'de uygulanan projelerden biri oldugu
ilerek, projenin bir evresinin tum illkeye yayilan 208 okulun gelistirilmesini kapsadigi
aktadir. Bu surecin amacmm bu okullann mudur ve ogretmen nitelikleri, simf
ill<leri, smif donanuru.,ailelerinkatihrm, ogretim teknolojisi ve okul binalan gibi onemli
a bu okullarm OECD iilke egitim standartlanna karsrlrk gelen 15 egitirn standardmr
saglamak

oldugu,

bu

okullann

amacmm

ise,

tum

okullara

astirmadan once, yeni egitim programi, ogretim materyalleri ve teknolojisi, ogretim
eri, ilniversitelerle ortakhk vb. konularda alan test bolgesi olarak hizmet etmesi oldugu
llirtllmi~tir( MEB OGM Dokumanlan Cd 1998 ).

12/09/2000 tarihli Erkek Teknik Ogretim Genel Mudurlugu antetli genelgede
~u1g1m1za

bagh olarak faaliyet gosteren her tur ve derecedeki mesleki ve teknik

,gretim kurumlannda, yonergeler dogrultusunda olmak uzere 2000-2001 ogretirn yilindan
en tum mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannda 'Okul Gelisim Modeli' ve 'Toplam
ite Yonetimi' uygulanmasma baslamlacaktir." Denmekte, 'Okul Gelisim Modeli' ve
oplam Kalite Yonetimi' uygulamalan ile hizmetten yararlananlann; degisime karsr direnme
· e ona ayak uyduran, hatta degisimi bizzat yaratma geregine inanan, birlikte yasarna

"~'--u

olusturan, kaliteyi yasarmnda ilke edinen, birlikte yonetim prensibini benimseyen,
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a ve takim cahsmasi anlayisiyla egitim kurumlannuzi

basanya goturen unsurlar

degerlendirilmesi ve gerceklestirilmesi hedeflendigi belirtilmistir.

ym genelgede 'Okul Gelisim Modeli' ve 'Toplam Kalite Yonetimi'
okullara benimsetilmesi,
1,

ilkelerinin kavranlmasi,

felsefesinin

bu uygulama modeline yatkmhgm

rnesleki ve tek:nik ortaogretim okullanrun kendi kendini yoneten, donatan ve
haline

gelmesi

cahsmalan

cercevesinde

yapilacaklar

aynnnli

olarak.

TKY'nin egitim alamnda uygulanmasi, MLO (Mufredat Laboratuar Okullan) projesi
~u~br.

Bu proje 199 yihndan itibaren Dunya Bankasi tarafmdan fmanse edilerek,

'de de toplam 23 ilde 208 okulda uygulamaya konulmustur. 20.10.1999 tarih, 4244
MLO Uygulamalanm.
ast kararlastmlnustir.

Yaygmlasnrma

Yonergesi'

dogrultusunda

tum. okullarda.

Ancak simdiki uygulamada finansman veliye yuklenmistir.

amacr; egitimde kaliteyi artmnak, yonetim ve egitim personelinin yeterliliklerini
mesleki becerileri gelistirmek, kaynak kullammmda daha etkili ve verimli olmak,
dik egitimde etkin kullammi gerceklestirmektir.

Bunun okullarda uygulanmasi icin

Gelisim Yonetim Ekipleri (OGYE) kurulmustur, OGYE'nin icinde okul idare temsilcisi,
en temsilcisi, ogrenci temsilcisi, veli temsilcisi, sanayi ve ticaret odalan temsilcisi,
toplum orgiltu temsilcisi yer almak.tadrr. Burada amac kanhmcrhgi
(http://www.egitimsen.org.tr

gelistirmek olarak.

2002:12).

Tnrkiye'de Milli Egitim Bakanhgi (MEB)'nin Turkiye Kalite Dernegi (KALDER) ile
Kasun 1999 tarihinde imzaladrgi
da tum birimlerde

'Ulusal Kalite Hareketi Iyi Niyet Bildirgesi' ile MEB'na

TKY'ne gecme cahsmalan baslanlrrustir, MEB Kasun 1999 tarih ve

Sayih Tebligler Dergisi'nde

yaymlanan TKY Uygulama Yonergesi ile de resmiyet

T.C Milli Egitim Bakanhgi web sitesinde '2002 Y1h Basmda Milli Egitim' bashkh ve
Degisim Aracr Olarak TKY' alt bashklr sayfalarmda MEB sisteminde TKY anlayrsrnrn
nlastmlmasmm amaclan sunlar olarak srralanmistir.
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"I. Egitim sistemi icinde dogrudan ya da dolayh olarak bulunan
herkesin egitim surecini sahiplenmesi ve bu surecin anlasilmasmi saglamak,
2.Egitim hizmetini uretenlerin kendilerini yonetmeleri icin gereksinim
duyduklan anlayislan, araclan, yontem ve teknikleri tammalanru saglamak,
3 .Egitim sistemi icinde yer alanlara, daha etkili bir egitim hizmeti uretmeleri
iein, bilgili ve deneyimli olanlardan yardim alma firsati yaratmak,
4.Egitim sisteminde yer alanlara, insanlann
ve kullarulan araclann
oncekilerden daha nitelikli oldugu anlaytsuu kazandrrmak,
5.Egitim sistemi icinde yer alan herkesin egitim snrecini gelistirmesini
saglamak,
6.Egiv.m sistemi icinde yer alan herkese basanmn paylasimi icin beklenti ve
firsatlan ortaya koymak,
7.Egitim hizmeti uretenlerde kalite araclanmn kullamrmm ve anlasilmasmi
saglamak; planlama yapma,
cahsma ve harekete gecme dongusuntin ise
kosulmasim gerceklestirmek," olarak aciklanrmsnr (http://www.meb.gov.tr
/Stats/Apk2002/10.htm#l0b4
2002:11).
Buna gore; MEB egitim hizmetinin uretilmesinde, oncelikli olarak asagida belirtilen
birimde cahsanlarda olusturulmasmi saglamaya cahsacagi belirtilmistir.
"l .MEB orgiltil cahsanlannda, degisme ile ilgili kavramlar olusturarak
her seyin degisebilecegine iliskin anlayisi yaratma ve gelistirme,
2.Degi§me surecinde orgutte cahsanlara.degisme yonetiminin gerektirdigi
bilgi, beceri ve kisisel ozellikleri kazandrrma,
3.<;ah~anlarmda bir degismeyi uygulayabilen ve sonuclanm degerlendirebilen
degisme yoneticisi ozellikleri kazandirma,
4.<;ah§anlan, toplam kalite kavramlanm ve anlayismi degisme silrecinde
kullanabilen bireyler olarak yetistirme,
5.<;alt§anlarmda, degisme surecinde karsilastiklan sorunlan toplam kalite
yonetimi anlayisi ile 9ozme becerisini gelistirme,
6.Degi§me silrecinde toplam kalite anlayisi ile elde edilen bilgi, beceri ve
deneyimlerden ilkeler, genellemeler, kurallar gelistiren ve gelecek icin
yordamalar da bulunabilen
bireyleri
yetistirme"
olarak siralannusnr
(http://www.meb.gov.tr/Stats/ Apk2002/1 O.htm#l Ob4 2002: 11 ).

TKY Uygulama Projesi Cereevesinde Yapdan ve Plinlanan Cahsmalar
TKY Uygulama Projesi cercevesinde merkez orgutunun i.i9 asamada uygulama
ma ahndigi, merkez orgiiti.i yonetim kademesinde yer alan toplam 2177 personelin
konusunda, 871 personelin ise hem TKY hem de 'Mukemmellik Modeli' konusunda
ilendirme seminerlerine ahndigi, birimlerin bir cogunun Mukemmellik Modeli
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inde oz degerlendirmelerini tamamlandigi ve iyilestirme cahsmalanm baslattigr MEB
alarmdan ogreni1mi~tir ( http://personel.meb.gov. tr/yodged/alt/tky _egt.htm 2003: i).
Bu cahsmalarda kullamlmak uzere Avrupa Kalite Yonetimi Vakfimn (EFQM) gelistirdigi
ellik Modeli esas almarak Tiirkiye Kalite Dernegi 'Egitimde Toplam Kalite Ydnetimi
Grubu' tarafmdan 'EFQM- MiikemmeHikModeli 2000 Egitim Kurumlan Ktlavuzu'
snr, Bu kilavuzda ve MEB- Kalder seminerleri notlannda TKY ile ilgili su
rastlanmistir,
"Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz edebilmek icin
tum cahsanlann kanhrmm saglayan, siirekli iyilestirme ve musteri odakhhgi
esas alan anlayism etkinliklerde yer almasim gerekli kilmaktadir. Yonetimin
kararhhgi, Iiderligi
paylasma, yetkelendirme, takim. cahsmalanmn
sonuclanndan yararlanma, siirekli izleme, degerlendirme ve gelistirme,
egitimin onemine inanma ve bu imkanlan saglama, surekli ogrenme gibi TKY
ilkelerinin uygulanmasma imkan tarumasi dogrultusunda ortaya konabilecektir.
Bu
dogrultuda
tum
cahsanlanm
tammasi,
potansiyellerini
degerlendirebilecekleri ortami olusturmasi onem tasimaktadir. Siirekli
iyilestirme, olc;illemeyen hizmet gelistirilemez anlayisnnn birimlerde
yerlesmesine baghdir. Bu dogrultuda egitim kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili olc;umlerinyapilmasr ve sonuclann
degerlendirilmesi, insanlan yargilamak iein degil, sistemi iyilestirme amaci
giidillerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah yapilan etkinlik tarusilmah, bu
konuda cozum yollan ortaya konmahdir. Toplam Kalite Yonetimi anlayisi
hatamn olusmadan once onlemeye donuktur. Bu dogrultuda tum sureclerin
gozden gecirilmesi ve surecleri olusturan etkinliklerin uygulayicilar tarafmdan
ortaya konulmasi gerekli gorulmektedir. Bu dogrultuda tiim kurumlanrmzm
oncelikle asagidaki etkinlikleri yerine getirmeleri onem tasnnaktadir,
1. TKY konusunda egitim ahnmasi,
2. TKY Egitimi almis personelin belirlenmesi ,
3. Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi,
4. Yapilacak C>l<;funlerle llgiliTablolann Olusturulmasi,
5. Birim Kalite Kurulunun Olusturulmasi,
6. TKY Cahsma Programmm Uygulanmasi", (http://personel.meb.gov.
tr/yodged/altLbrosurler.htm2002-:11)
istanbul 11 Milli Egitim Mudiirliigu tarafmdan hazirlanan TKY kilavuzunda, amac;
bul Ilindeki Toplam Kalite Yonetimi Uygulamalanni ve bu alandaki etkinlikleri planh
dnzenli hale getirme amaciyla haznlanan Toplam Kalite Yonetimi Yonergesi ve Projesi
tusunda olusturulan kurullann cahsma esas ve sartlanm belirlemek, boylece TKY
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annda

standarthgi,

verimliligi

ve etkililigi

saglamak."

Olarak

aciklanmrstir

bul.meb.gov.tr 2002:9). Bu kilavuzda yer alan tarumlarda;
'a)Birim: Milli Egitim Miidurl&gu il ve ilce teskilatlan okul ve diger
kurumlanndaki TKY Uygulama Projesi kapsarmna ahnan her bir organizasyonu,
b)i~ Mii~teri: Birim icerisinde bir baska siirecin crknsim girdi olarak kendi
surecinde kullanaru,
c)D1~ Mii~teri: Birimin urettigi mal/hizmeti kullanan (hizmetten yararlanan) ve
tiik:etenkisi/kurumu,
d)Siir~ : Bir mal veya hizmetin uretilmesinde uretimin baslangici ile bitisi
arasmda yapilan tum i~- ve islemleri,
e)Birim Kalite Kurulu: Milli Egitim Bakanhgi merkez. Tasra ve yurt d1~1
teskilan birimlerinde yfuiitiilen faaliyetlerin 'Toplam kalite yonetimi' anlayisma
gore gerceklestirilebilmesi icin, her birimde, birim amirinin ya da gorevlendirecegi
bir yardimcmm baskanhgmda, birimin konu ile yeterli bilgi ve beceriye sahip en az
bes personelden olusan kurulu,
f)Kalite Ge~tinne Ekibi (Birim Kalite Ekibi) : TKY uygulamalannda
cahsanlan harekete gecirecek, gerekli karar ve kaynaklarla uygulamanm her
asamasmda tesvik edici bir rol ustlenecek, ayru zamanda iyilestirme takirm olarak
da faaliyet yfuiitebilecekve baskam KK'nca secilecek 3-5 kisiden olusan ekipleri,
g)PrQblem <;ozme Ekipleri (iyilqtirme Taknnlan) : Cahsanlann yonetim
snreclerine katki ve katihmlanm saglamak amactyla tum snreclerde yasanan
problemleri tespit edip 9oziirnonerileri gelistiren gecici ve degisken ekibi,
h)Oz degerlendirme Ekibi : Bir birimin, amaclanna ulasmak icin yiirilttilgil
tum faaliyetlerini TKY'nin temel unsurlannm esas alan bir modelle ktyaslayarak
birimin kuvvetli ve zayif yonlerini sistematik bir sekilde tespit etmesini saglamak
amaciyla olusturulmus ekibi,
1)Miikemmellik Modeli: Bir birimin, Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi tarafindan
kamu kurumlan i9in gelistirilen; liderlik, calisanlar ve cahsanlann tatmini, politika
ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
cahsanlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak iizere toplam 9 kritere
gore kendini degerlendirecegi modeli acikladigi,
j)Stratejik Plan: Kurumun vizyon ve hedeflerine ulasmak icin olusturdugu
politikalar dogrultusunda hazirlanan strateji ve hedefleri iceren uzun vadeli hedef
ve adunlar taslagidir.
k)Kurum Iyilestirme (gelistirme) Plam : Stratejik planlama dogrultusunda ve
kurumun degerlendirilmesi sonucunda ortaya konan iyilestirrne ile ilgili hedefleri
gerceklestirmek amaciyla kaynak, zaman, hedef ve sorumluluklann belirlendigi
3-5 yi1hkdonemi kapsayan orta vade1i p1an1ardrr.
l)Ytlbk Gelisim Plam : Kumm iyilestirme plaru dogrultusunda hazirlanan yilhk
hedef, faaliyet, sure, kaynak ve sorumlulann ortaya kondugu bir takvim yih ya da
ogretim yih esasina dayah hareket planlandir.
m)TKY Birim Uygulama Plam : TKY Uygulamalann iliskin asamalan, i~ ve
islemleri iceren, konuyla ilgili uzmanlardan da yararlamlarak hazirlanan kurumda
bir kez yapilan hareket planlandir.
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n)Ytlhk

i~

Planlan

: Birimlerde

olusturulan Kalite Kurullanmn Yilhk
faaliyetlerini yilhk gelisim plani dogrultusunda kalite kurullanmn yiiriitecegi is ve
islemler ile sorumlu ve sorumluluklanmn ayhk snreler dogrultusunda belirlendigi
hareket plantandn'.xlenilerek
f)Tfun birimler Kalite Kurulunun planlamasi dogrultusunda A v.rupa Kalite
V akfinca kamu kururnlanmn verdigi hlzrnetlerln kalitesini belirlemeye yonelik
olarak gelistirdigi modelde yer alan;
1) Liderlik
2) Yonetim politikalan ve stratejileri,
3) lnsan kaynaklan yonetimi,
4) Kaynaklar,
5) Surecler,
6) Musteri tatmini,
7) Calisanlann tatmini,
8) Topluma etki,
9) Faaliyet sonuclannm ol<;illerinde kullamlan standartlar,
baknnmdan birim oz degerlendirmeye tabi tutulur. Bu dogrultuda her birim gorev
alanlanyla ilgili olarak gostergeler olusturulmasi konusunda cahsmalan yiirliterek
bu gcstergelerin standartlastmlmasma katkida bulunurlar.' Acrklamalarma yer
verilmistir,
Tiirkiye Milli Egitim Bakanhgi ile Tiirkiye Kalite Dernegi arasmda imzalanan protokolle
Mukemmelik Modeli kriterleri baz ahnarak yapilan TKY cahsmalan baslanlmis, ve plan
.e snrmektedir .

••.• Ki:ye'de MEB'na Bagh Bazr Okullardan Uygulama Omekleri
TC MEB web sitesinde (http://personel.meb.gov.tr

adresinde) yer alan TC MEB'na

okullarda TKY uygulamalan ile bazi bilgiler asagida aktanlrmsnr,

Kad1koy Anadolu Lisesi (KAL)
KAL 1955 yilmda kurulmus olup, 14873 m2' lik bir alan uzerinde istanbul Kadtkoy'de
ogrenci, 100 ogretmen, IO ucretli ogretmen, 3 memur, 11 hizmetli-memur (ucretlij.Ll
tli (temizlik sirketi bi.inyesinde) ile egitim ogretini hizmetlerini vermekte olan bir devlet

KAL TKY uygulamalan ile ilgili bilgilerin yer aldigi power-point sunusunda

'Egitim

femizi ve hedeflerimizi olustururken 1739 sayih yasa ile belirtilen "Milli Egitimin Genel
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ve Temel llkeleri'ne uygun olmasi zorunlulugunu tilm yaklasrmlanmizda
l*t,nn7,"

dikkate

denmektedir.

Aym raporda KAL'nin misyonu olarak "Atatiitkyil dO~ilnce sistemini davranis haline

~agd~, demokratik

lider -0zelliklerine sahip, okudugu okula baghhk duygusu

ve laik gencler yetistirmektir.

Bu cerceveden

hareketle

biz, ogrencilerimizin

lerini saglamak; onlann bilgili, yetenekli ve kendine guvenen bireyler olarak
lerine zemin hazirlamak ve onlara 21. yuzyrlm gelisen ihtiyaclanna cevap verebilecek

iler kazandirmak icin vanz." Tammi yer almaktachr.
olarak

"Kadikoy

Anadolu

Lisesi'ni

okul

paydaslanmizm

icilerimiz, ogretmenlerimiz, ogrencilerimiz, mezunlanrmz ve velilerimizin) glic; birligi

-Ortaogretim giris smavlannda oncelikli tercih edilen,
-Ulkemizin en iyi ilniversitelerine her yil artan sayiyla ogrenci yerlestiren,
-Sosyal ve killtiirel etkinliklerle admdan soz ettiren,
-A vrupa Birligi normlarma esdeger egitim veren en giic;lii egitim kurumu
yapmaktrr.t'denmektedir.
'in ilkeleri olarak ta ;
"-Ogrencilerin ogrenmeyi ogrenmesi ilk onceliktir.
-Ogrencilerimiz butiin eahsmalanrmzm odak noktasidir.
-Biz, birbirimizi; ogrencilerin, velilerin ve toplumun surekli gelisen
beklentilerine ayak uyduracak sekilde gelistirmek iein yilreklendiririz.
-Biz, hepimiz ; ogrencilerimizin basansiru artmnak icin karsihkh olarak
sorumluluk ahr ve verimli bir sekilde calismz,
-Ogrencilerimlze bir birey olarak saygi duyar ve onlan koruyup gozetiriz.
-Biz, birbirimize ve kendimize guvenir.ve bu ilkelerin bizim hep birlikte
yapacagimiz cahsmalan sekillendirir ve alacagmuz kararlan etkiler,"

Aym sunuda KAL'in oncelikleri ise soyle srralanmaktadrr.
"-Birinci. onceligimiz; Milli Egitim Temel Kanunu'nda
ifadesini
bulan Ataturkcu, cagdas, demokrat ve laik, kendisi ile bansik, soran, sorgulayan
ve ureten gencler yetistirmektir.
-ikinci onceligimiz; Kadikoy Anadolu Lisesi'nde potansiyel olarak var olan veli,
ogrenci ve ogFetmen iletisimine hareket kazandirarak egitim ogretim
faaliyetlerimizin kalitesini artirmaktir.
-Ucuncu onceligimiz; Yonetim kadrosu ve ogretmen kadrosu olarak egittigimiz
genclere ve onlann ve1ilerine karsi acik ve demokrat bir yaklasim icinde
olmaktir," denmektedir.
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KAL Sunusunda 'Okulumuzda Nicin Degisim Geregi Hissedilmistir?' sorusunun yamti
ta;
"Hizla degisen dunyamizda hicbir egitim kurulu, bir omnr boyu yetecek
bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ulkeler egitim sistemlerini
siirekli gozden gecirmekte, 9agm ve gunfunilziln. kosullanna uygun olarak
yeniden yapilandmnaktadirlar. Bu amacla Milli Egitim Bakanhgi, 1994
yihndan beri MLO projesini hayata gecirmistir. Bu projenin en onemli ilkesi
'Toplam KALite Yonetimi' ve 'Ogrenci Merkezli Egitim'dir. Egitimin
niteligini gelistirmek ve ogrenci basansim artirmak icin egitim orgtttlerinin,
ogrencilerin ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek bit alt yapiya
kavusturulmasi gereklidit. Bu amacla, okulumuzda TKY uygulamasma
gidilerek
paylasrmci ve isbirligine dayah bit sistem gerceklestirilmeye
cahsilmaktadir." aciklamalan yer almaktadir.
Sunuda 'Ogrenci Merkezli Egitim' bashgi altmda
"Okulumuzda egitim ogretim stratejilerinin belitlenmesinde ogrenci
merkezli egitim anlayisi esas almmistir. Bu anlayistan yola cikarak kendi
kendine yetebilen, bilgiye erisme yollanru bilen; onu, amacma uygun ve
gereksinimlerini karsilayacak bicimde kullanan ogrenci yetistirmek esas
amacinuzdir. Ogrenci merkezli egitimin temel amaci ogrenciye ogrentneyi
ogretmek olmahdir. Ogrenmenin etkinliligini arnrabilmek icin de egitim,
ogretim, mufredat programlan ya da ogretim yontem ve tekniklerinden once
ogrenmenin kendisi ile yola cikilmah ve diger kavramlar bunun tizerinde
yapilandmlmahdrr." denilip 'Ogrenci Merkezli Egitimin Dayandigi Teme1
er' oiarak sunlar srralanmrsnr,
"-6grenci merkezli egitim anlayisim benimseyen okulumuz;

-Her ogrencinin icsel gudusilnu artirmakla ilgilenir ve tum ogrencileri aym
kahplara uymaya zorlamaktan kacmir.
-Ogretmenlerimiz omekleme, ust dnzey dil~ilnmeyimotive eden sorular sonna
gibi kamtlayici ogretim yontemleri kullanarak ogrencinin ogrenmesine aracihk
eder." denmektedir,
Sunuda 'Toplam KALite Yonetimin Okulumuzda Uygulanmastmn Yararlan" b~ltg1
~

su maddeler yer almaktadir.
"-TKY okulumuzun gelisimini kendi planlan dogrultusunda
gerceklestirmesini saglamaktadir.
- Okulumuz olusturdugu OGYE, Cahsma ve lyilestirme Ekipleri aracihgi ile
sorunlanm kendi cozme surecine girmistir.
-Bu olusumlar sayesinde okul bazinda 9ozulemeyen sorunlanrmz azalmaktadrr.
- Ogretmenlerimizin okuldaki sorumluluklanm paylasmalan, kendi katkilanmn
goz ardi edilmedigini fark etmeleri, okulda kanhmci yonetimi uygulanmasma
katki saglamakta ve ogretmenlerimizin motivasyonunu saglamaktadir,
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-TKY
uygulamalan
ile
paydaslanmiz
tasarruf
konusunda
bilinclendirilmistir.Bu, her tiirlii savurganhgm onnne gecmektedir.
-Okullar arasi bilgi aktanmi konusunda koordinasyon daha kolay
saglanmaktadir." denmektedir.
Sunuda 'Toplam KALite Adimlan' bashgi altinda ise;
' 1997 - 1998 Ogretim Yilmda,
MLO ve TKY'nin benimsenmesi, Veli- ogrenci- ogretmen- Cahsan
anketlerinin uygulanmasi, TK yaprlanmasi ( OGYE ),
1998 - 1999 Ogretim yilmda ise,
MLO ve TKY ile ilgili egitimlerin
baslanlmasi, Misyon vizyon ve hedeflerin belirlenmesi, Ogrenci Birligi
yaprlanmasi, Kalfest Etkinlikleri,
1999 - 2000 Ogretim Yilmda ise, OGYE yapilanmasi, Cahsma
Gruplanmn olusturulmasi, Misyon vizyon ve hedeflerin gozden gecirilmesi 2.
Anket uygulamasi,
2000 - 2001 Ogretim Yilmda ise, Ozdegerlendirme cahsmalanmn
baslatilmasi, Lider egitimleri, Egitimde teknoloji cahsmalan, Okul tamtim
kitapcigi'nm hazirlanmasi ve velilere dagrtilmasi, Her bolume oda
haztrlanmasi, Ogrenci Birligi Kulupleri'nin kurulmasi,
2001 - 2002 Ogretim yih agustos- eylill- ekim aylannda, Okul
muduru, OGYE'den sorumlu mndur yardimcisi ve kalite temsilcisinin EFQM
Miikemmellik Modeli egitimi almasi, Yeni kayrt organizasyonu, Etkin
veli
iletisimi- veli bulteni, 3 .Anket uygulamasi, TK egitimlerinin tekran
Yemekhanenin yenilenmesi,
2001 - 2002 Ogretirn yih kasun- arahk- ocak aylannda ,TK egitimleri
Miikemmellik Modeli, Problem cozme teknikleri, Zaman yonetimi, Olcme
degerlendirme, Hizmet ici egitim, Oneri sistemi'nin olusturulmasi
2001 - 2002 Ogretim yih subat- mart- nisan aylannda, Alo Bilgi
Hatti'nm hayata gecirilmesi, Surec yonetiminin olusturulmasi, lyilestirme
Ekiplerinin olusturulmasi, Etkinlik planlan, KALDER Kamu Sektoru Kalite
OdilJO basvurusu, Yeni OGYE'nin olusturulmasi, Model egitiminin
tekrarlanmasi (Bolum Ogretmenleri, OB suuf temsilcileri, Kalite temsilcileri,
Miidiir yardimcilan, OGYE ) etkinlikleri' srralanarak "Okulumuz 2001-2002
Ogretim yih haziran aymda Kalder tarafmdan 'Ulusal Kalite Odillii' ile
odullendirilmi~tir." denmektedir.
'TKY Uygulamalan' ana bashgi altmda 'Kanhmci Yonetim (Ogye)', Hedeflerle
1

Yonetim, Ozdegerlendirmc, Ekip Cahsmalan, Hizmet i9i Egitim, Anketler, Iletisim
Yonetimi, Rehberlik, Musteri Odakh Yaklasim, Toplum Uzerindeki Etki, Sonuclar'
leri toplanrmstir.
KAL sunusunda 'Katihmci Yonetim (QGYE)' bashg; altmda ise "KAL, Egitim
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OZET

Bu arastirmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgi (MEKB)'na bagh

Sedat SiMAVi Endustri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL)'nde yonetim
snreclerinin

durumu

ve okul

cahsanlanmn

Toplam

Kalite

Yonetimi

(TKY)

uygulamasma hazir olus derecelerini saptanmak amaclanrmsnr,
Bu arastirma ile okulun cahsanlanmn,
yaprstrun

kendine

ozgii oldugundan

yonetiminin,

hareketle,

orguturum ve orgut

SSEML

ve TL'nde

su anki

uygulamalarla ilgili durum tespiti, oz degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir
model onerisi olusturmustur, Bu arastirmanm
defa yapildigmdan

ve

model cahsmasmm KKTC' de ilk

onemli oldugu dii~unillmektedir.

Bu cahsma, betimsel durum saptayici bir arasnrmadir. Arastirmamn cahsma
grubunu SSEML ve Tl.tsinde bulunan lider, ogretmen ve diger konumlarda bulunan
104 cahsan olusturmaktadir.
olarak

cahsanlann

Arastirmada

goril~lerine

degerlendirmeye

konumlanmn

ve

alman sureclerle ilgili

cahsma

siirelerinin

etkileri

degerlendiriimisrir.
Arasurmarun gereksinim duydugu veriler bes ana bolnmden olusan karma
anketle toplanmisnr. ilk iki bolumde Turkiye Cumhuriyeti
(MEB) tarafmdan

TKY cahsmalannda

kullamlan

Milli Egitim Bakanhgi

EFQM Miikemmellik

Modeli

kriterleri dogrultusunda hazrrlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere

uyarlanmasiyla

hazirlanan

sorular cahsanlara

yoneltilmistir.

Sonraki

bolumlerde ise veriler arasurmacmm EFQM kriterleri ve TKY ilkeleri dogrultusunda
kendi

gelistirdigi

anketle

toplannusnr.

Anketle

su

sorulara

yamt

aranmasi

amaclanmisnr.
J-Cahsanlann kisisel ozellikler nelerdir?
2-Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri ne diizeydedir?
3-<;ali~anlann yonetimi surecleri ne duzeydedir?
4-<;ali~anlarm TKY'ni

sahiplenmeleri ne diizeydedir?

5-Lider ve ogretmenlerin kisisel degerlendirmeleri nasildir?
6-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri nasildir?
Anket ile toplanan veriler Statistical Package Social Sciences (SPSS) 11
siirlimii programa girilmis, gozden gecirilip yeniden duzenlenen verilerin ilk olarak
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normal dagihm gosterip gostermedigi smanmis, bu smamadan sonra yapilan betimsel
degerlendirmede, saph kutu grafigi, aritmetik ortalama, frekans ve standart sapma
degerleri kullamlrmsnr. Anlamhlik analizlerinde ise 90k yonlu varyans analizi ve 't'
testi kullarulmisnr. Anlamhhk saptanmasinda 0,5 diizeyi esas olarak almnusnr.
Arasnrmada elde edilen sonuclar ~oyledir.
1-Liderlerin TKY uygulamalanm orta duzeye yakm sahiplendil<lerisonucuna
ulasilrmstir.
2-<;ali~anlarm yonetimi uygulamalannm, TKY uygulamalarma orta diizeyde
yakm oldugu sonucuna ulasilmistir.
3-<;ah~arm

TKY uygulamalanm orta diizeye yakm sahiplendikleri

sonucuna ulasilrmsur.
4-Lider ve Ogretmealerinin Kisisel Degerlendirmeleri bolumunde, ogrencileri
yasam boyu kendi kendine 5grenmeye hazirlama cahsmalannm, ders oncesi gunlnk
plan aliskanhgrmn, egitim ogretim ortamlannm surekli gelistirilmesine yonelik
cahsmalann, ogrencilerin cesitli alanlarda etkinliklere kanlmumn saglanmasi
cabalannm orta diizeye yakm oldugu, ancak lider ve ogretmenlerin ogretimsel
materyalleri hazirlama cahsmalanm

orta duzeyin uzerinde degerlendirdikleri

sonucuna ulasilnnstir.
5-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri bolumunde, ikinci
ogretim yapilmasmm orta diizeyin altmda desteklendigi, okulun acik oldugu surenin
yeterli oldugu dusnncesine orta duzeyin altmda katihm oldugu, ara smav
donemlerinin orta duzeyin uzerinde kanhrnla siirmesinin istendigi, birlestirilmis ders
saatlerinin ogrencilerin cesitli gereksinimlerini karsilamasrm engelledigi gorusnnde
orta diizeyin iizerinde kanhmm olustugu, ogretim programlannm is ve yuksek
ogretim dunyasmm gereksinimlerine uygunlugunun saglanmasi gorusune katihmm
tam oldugu sonuclanna ulasilrmstir.
Bu arastirmada, amaclar dogrultusunda ulasilan bulgular ve sonuclardan
yaralarularak, her okulun cahsanlannm, yonetiminin org(itilniln, ve orgQt yapismm
kendine ozgu oldugundan hareketle SSEML ve TL'nde su anki uygulamalarla ilgili
durum tespiti, oz degerlendirrne yaprlip, TKY gecisi icin Simavi Yonetisirn Modeli
(SYM) tasarlannusnr,
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ABSTRACT
In this study it has been aimed to see the situation of processes, of
rnanegement and the level of otandance of school staffs for putting of Total Qality
Manegement (TQM) into pratice in SSEML and TL (A technical and job school
depend on Ministry of National Education Turkish Republic Northern Cyprus).
Whit the study the present situation about application of TQM has been
formed suggetion for station to TQM has been formed by thinking that staff,
manegement, organizational structrure are special to itself. It is attracting attention
that this study is made first time TRNC.
This study is a determining working of descriptive sitiution. Grup of working
consisit of 104 staff in SSEML and TL, leader, teacher and etc. In the studyefects of
working period of staffs do their view about appraised processes have been
discussed. Informations which apprasing needshave been collected trought mixed
pool consisit of five main part. In the firs part the qestions preaped by devolped the
pool which had been preaped in pursuance of criterion of excellence model
Europeion Foundation Quality Manegement (EFQM) have been asked. This
modelmis be using TQM practicing by Ministry of National Education of Turkish
Repiblic and it has been adapted to local conditions. In the next parts the datas have
been collected in the pool which the researchers and criterion of EFQM Excellence
Model. In the poll was purposed to find, answer to following questions.
I -What are persoal characteristic of staffs?
2-What level of attendanc of leader to TQM?
3-What level of manegement process of staffs?
4-In what level staffs atendant to TQM?
5-How are personal appraising ofleader and teacher?
6-How are the thinking of leader and teacher about future?
Datas throught poll have entered into program Statistical Package
Social Sciences (SPSS), datas checked out and revised have been tested firs
if they a normal diuubition. in the descriptive appraising made after this
re have been used box-and-whiskers plot,
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arithmetic average, values of freguency and standart declination. In the
analysis of meaning fullness has been used multy variance analysis and 't'
test in the determining of meaning fullness '0,5' level has become base.
These are the result of study.

1- It has been concluded that staffs have attended to applications of TQM
middle level.
2- It has been seen that manegement applications of staffs are near to middle
level of TQM.
3- It has been concluded that staffs level attend to applications of TQM near
to middle level.
'

I

4- In the section 'Personal appraising of leaders and teachers' it has been
unterstood that enough efforts are not been taken for preparing the student for
learning, the efforts for continual developing educational atmosphere and
surrounding are near to middle level, and the students don't participate in activities in
various fields sufficienntly. However it has been concluded that the leaders and
teachers see themselvs is efficient level to preapare educational materials.
5- In the part 'Opininons of leaders and teachers about future' it has been
understood that full time education is supported under middle level and they are
thinking that the period of working time in the scholl is not enough and they want
period of exams to continue, over average percent. However they think over middle
percent that the united lessons impede that the students serve their various needs
they have agreed completely that the compatibility of educational programs with
needs of business world and higher education should be provided.
In this study Simavi Manegement Model (SYM) was envisaged in SSEML
and TL by using out comes and result obtained in the direction to target after
situation according to present exacutons in SSEML and TL had been seen moving
from reality that staff, structure of organisation and organisation of manegement of
each scholl is special to itself.
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ONSOZ
Arasnrmaci, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti {KKTC) ile Tiirkiye Cumhuriyeti
(TC) arasmda Egitim ve Teknik Alanda i§birligi ProtokoUeri geregince K.KTC Milli
Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi (MEKB)'nca gereksinim duyulan alanlarda TC Milli Egitim

Bakanhgi (MEB) tarafmdan gecici olarak K.KTC'de gorevlendirilen atolye meslek
dersleri ogretmenlerindendir.
Arasurmaci, eyliil 1999'da KKTC'de Giizelyurt Endiistri Pratik Sanat Okulunda,
daha sonra da 2000 yrlmda TC Lefkosa Biiyiikel~iligi tarafindan koordinator ogretmen
olarak gorevlendirilmesiyle birlikte, Lefkosa Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi'nde
cahsmaya baslarmstir,
Arasnrmacmm

yah§tig1 okullarda, ve koordinator

ogretmen olarak diger

okullarda cahsan gorevli arkadaslanni ziyaretleri sirasmda gozlemledikleri KKTC'de

Mesleki

Teknik

Orta

Ogretim

(MTOO)'in

yeniden

yapilanmasuu

icin neler

yaprlabilirliginin sorgulanmasma itmistir,
Arasnrmaci Tilrkiye'de
bunyesinde
sempozyumu

1999 yrlr

Milli Egitim Bakanlrgi

subat doneminde

ii Milli

ilk kez diizenlenen

Egitim Mudurlukleri
"Egitimde

Kalite"

sirasmda gerek kendi uygulamalan gerek literatilr taramasiyla sundugu

'Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Okul Tasanmmdaki Etkileri' konulu bildiri ile de
Toplam Kalite Yonetimi (TKY) alamnda cahsmaya baslamis, koordinator ogretmen
olarak gorev yapug. donemde de toplam kalite ilkeleri dogrultusunda cahsmalar
gerceklestirmistir,
Tiirkiye'de Milli Egitim Bakanhgi bilnyesinde 1990' h yillann basindan itibaren
TKY'nin gelisim silrecine bagh olarak Milfredat Laboratuvar Okullan (MLO) modeliyle
surdurulen cahsmalar, 1999 yih ekim aymda Tiirkiye Kalite Dernegi ile imzalanan
protokolle tum okul, kurum ve kuruluslara yaygmlastmlrmstir, Bu cahsmalarla ilgili
calrsmalsr ve sonuclan

Tiirkiye Egitim Sistemi ile benzer ozeUikler tasryan KKTC

Egitim Sisteminde de uygulanabilecegi dusnncesi arastirmaciyi bu arastirmayi yapmaya
yoneltmistir,
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Bu arastirmada, katihmci demokrasinin bir ornegi
halkasi

ve yonetim evriminin son

olarak gorulen TKY'ne SSEML ve TL'sinde okula ozgil bir modelle

ge<;i~

sUrecinin nasil olabilecegi arastmlmaktadtr, Boylece arasnrmamn KKTC Milli Egitimine
ve TKY alamndaki cahsmalara az da olsa bir katki saglayabilecegi beklenmektedir.
Oncelikle cahsmada okulda gorev yapan lider, ogretmen ve diger cahsanlann
TKY'nin

gerekii kdd1gi tutumiara ne oI<;Ude sahip olduklan belirlenmek istenmis, ve

hazirlanan anketle TKY konusundaki tutumlan incelenmistir, Arasnrmanm ilk evresi
durum saptama amacma yoneliktir, ikinci evresinde ise saptanan durumdan yola cikarak
TKY'ne gecis icin bir model olusturulmasma cahsilrmsnr ..
Arastirmaci, ogrenciligi ve arasnrmasi sirasmda, maddi manevi destek ve
katkilanm

gordilgil Saym Bilyilkel9i Hayati GUVEN'e, Uzman Mil§avir Nursen

BAYTEKiN'e,

Yakm Dogu Universitesi

(YDU) Kurucu Rektoru

Saym

Suat

GUNSEL'e, damsmaru Yakm Dogu Universitesi Egitim Fakultesi Dekam ve Egitim
Bilimleri EnstitUsU MildUrU Saym Halil AYTEKiN'e, Gime Amerikan Universitesi
(GAU) Egitim Bilimleri Fakultesi Dekam Saym H1fz1 DOG.AN'a tesekkurlerini ve
saygilanm sunar.
Arastirmaci, aynca arastirma sirasmda goruslerinden yararlandrgi Kuzey Kibns
Tiitk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanlrgr (MEKB) MTOO Dairesi
Mildilri.i Saym Ali Avni YONEL'e, Huseyin UZUNBOYLU'ya,

Cem BiROL'a ve

arastirmamn gerceklestirilmesinde katkida bulunanlara ve ankete gorusleriyle katkida
bulunan okul cahsanlanna da tesekkilrlerini sunar.
Mart 2003 KKTC I Lefkosa
AdemOKUMU~
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BOLUMI

Bu bolumde, arastirmanm problemi, amaci, onemi, srmrhhklan

ve

arasnrmada kullamlan bazr kavramlann tammlan yer almaktadir.

1.1. Ara~tirmanm Problemi
Yasadigmnz yuzyildaki insan yasanum etkileyen hizh teknolojik gelismeler
ve bu teknolojilerin

degisim hizryla, insamn bu teknolojilerle uyum icinde

yasamasim ve onlan daha da gelistirmeyi saglamasi gereken egitim sistemlerinin
olusum hizr arasmdaki biiyilk farkhhklar, hemen herkesin egitim sistemlerini
sorgularnasma ve yakmmasma yol acmaktadir,
Dogan (2000), Adim Dergisinin egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, ekonomik ve teknolojik gelismeler il]
hayatmda yapisal degisikliklere neden oldugunu belirterek, ekonomik sistemlerin
kuresellesmeyi, iletisim teknolojilerindeki gelismeler de i~ hayatmm yapismi
degistirdigini belirtip, egitim ve teknolojik kuvvetlerin toplumu yonlendirdigi gibi
egitimi de sekillendirdigini belirtmek:tedir.
Bilginin gunden giine katlanarak cogaldigr ve bilgi yagt olarak adlandmlan
giinfuniizde, ulasmak istedigimiz bilgi toplurnunda, edilgen geleneksel egitim yerine,
etkin 9agda§ egitimin sistem icinde yerini almasi kacuulmazdir, Ozellikle bugiiniin
dunyasmdan yanrun diinyasma geciste kopruleri kuraeak olan gene kusaklan
yetistiren egitim sistemi icinde kalite biiyilk onem tasimaktadir,
Dogan (2000), aym cahsmasmda "Bilgi cagmda toplumun ve bireyin
gelecegi, rnevcut bilgiye zamamnda ulasabilme, var olan bilgileri kullanabilme ve
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yeni bilgi uretebilme yetenegi ile yakmdan ilgilidir. Bu da etkili ve verimli bir egitim
sureci gerektirir." saptamasmda bulunmustur.

Bilgi toplumu

cagina ulasmak icin surekli verimlilik artist saglamak

gerekmektedir. Bu nedenle son yillarda egitimin kalitesinden oldukca sik sdz
edilmeye baslannnsnr. Egitim ve ogretimin niteligi, egitimin belirlenmis amaclanna
ulasabilirligi

derecesi ile yani kisilerde

istenilen davranis degisikliklerini

gerceklestirme duzeyi ile belirlenebilir (Unal, 1991 : 23-25).
Bilginin bu derece onem kazanmasi, bilginin uretildigi, dagrtildtgr
kaynaklardan biri olan egitirn kurumlannm yaprsmr,

isleyisini, yonetimini,

programlanru kisacasi egitim orgutlintin biitliniiniin sorumluluklanru onemli olcude
artnrmaktadir. Egitim orgutleri toplumun yenilesmesine onculuk etme durumundadrr.
Cunka egitim orgtttleri ciktiklan yoluyla diger sistemleri etkileme sansma sahiptir
( Apay ve Ktl19, 1997: 11).

Okul orgtttlerinin 9Ikt1s1 olan insamn istenen duzeyde yetistirilmesi sadece
bireyin kendisini ve yetistigi okulu degil ayru zamanda diger orgutleri de
etkileyecektir. Cnnku egitimin ciktisi olan insan, her orgiitiin ihtiyac duydugu insan
giicii girdisini olusturacakur. Bundan dolayi toplumda, beklentilerin karsrlanmasi
olarak tammlayabilecegimiz kalite konusunda en duyarh olmasi gereken egitim
orgiitleridir.
Ancak gunnmuzde egitim orgutlerimizde Taylorist bir anlayism egemen
oldugu soylenebilir. Sistem icinde yer alan
gorevleri gorev tammlanrun

kisiler sadece

kendilerine verilen

acik olmamasmdan dolayi kendi insiyatifleri

dogrultusunda yerine getirmektedir. Herhangi bir olumsuzlu.kta sistemi olusturanlar
savunmaci nedensellestirme ile kendisi dismda herkesi suclama ve bahaneler uretme
egilimindedir. Sistemde yer alan kisilerin s~temin gelistirilmesi ve iyilestirilmesi ile
ilgili cabalan yok denecek kadar azdir.

@)
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Mesleki

ve Teknik Egitim,

egitim

sistemlerinin

onemli

bir bolilinunu

olusturmaktadir, KKTC'de yillardir bu alana yannmlar yapilnus ve yapilmaktadir,
Ancak gozlemlenen

Mesleki Teknik Orta Ogretim Kurumlan

(MTOOK)'mn

ara

eleman yetistirdigi piyasa ile var olan yasalara ragmen baglannsmm yeterli diizeyde

olmadrgrdir, Dolayisiyla cgitim-ogretim

programlan mnsteri odakh degildir,

Ogrenci, ogretmen, cahsanlar, aileler, kurumlar okul yonetimine geregince
katilmamaktadir, Cahsanlann,

ailelerin ve piyasamn egitimi yeterli duzeyde

gerceklesememektedir, Boylece varolan MTOOK

kurumlan sosyal paydaslann

mutlulugunu saglayamamakta, okullarda kaliteden soz edilememekte, kaynaklar bos
yere kullamlmaktadrr.
Dogan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, "Uluslar arasi yansta konumunu
korumak veya gelistirmek isteyen ve daha iyi yasama kosullanna sahip olmak
isteyen ulkelerin yuksek standartlara sahip is gucune ihtiyac duymakta oldugunu.,
kaliteli i§ gucnne duyulan ihtiyac uretimin en onemli unsuru haline geldigini
belirterek, uluslararasr yansm hrzlanmasi kaliteli i§giiciine duyulan ihtiyaci arnrrrus
ve bu gelismelerin sonucu genclerin okulda kalma sureleri uzarmstir ... Gunnmuzde
kuresellesmenin yaygmlasmasi, teknolojinin hizh

degismesi i§ gorenlerde aranan

nitelikleri degistirmis ve bireyin meslek yasami boyunca surekli egitilmesini
zorunluluk haline getirmistir." demektedir.
Egitim

sistemleri, ulkelerin ihtiyac duydugu nitelikli insan gucunu

yetistirmektedir, Y etistirilen insan gticti tilkelerin kalkmmasmda anahtar rol
oynamaktadir. Gunumuzde bir cok ulke egitimde verimlilik ve kaliteyi arttirmaya
yonelik degisik projeler gelistirmekte ve bu konuda yogun caba harcamaktadir.

Avrupa Birligi, ABO ve gelismis Uzak Dogu ttlkeleri egitimde kaliteyi artnrmaya
yonelik ciddi anhmlar gerceklestirmislerdir,
Tezcan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Gelecekte
Egitim (21. Yiizydm Okullan Uzerine)' bashkh calrsmasmda, ABD'de yerlesme,
ozellestirme, egitimde secim hakki, okul merkezli yonetim, toplam kalite yonetimi,
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esnek programlar, ortak karar verme, nitelikli egitim, bireysellesmis egitim gibi bir
dizi yeni yontem ve uygulama yasama gecirildigini belirtmektedir,
Japonya da su anda iic; ana reform iizerine yogunlasrmsur (Tazebay, 1996'
dan aktaran Tezcan).
"l-Temel noktasi mesleki ve okul d1~1 egitimi yaygmlasnrmak olan
omur boyu egitimin desteklenmesi
2-Egitim progtamlannm daha esnek ve daha farkhlasmasi ile egitimde
bireyselligin gerceklestirilmesi
3-Degi~meyeacik bir egitim sistemi gelistirilmesi."
Bu noktada diinyada oldugu

gibi egitim sisteminde karsilasilan ve ye

karsilasilacak olasi sorunlarm cozumtine yonelik egitim alanmda da Toplam Kalite
Yonetimi (TKY)'ne gecis uygulamalan ve eabalan soz konusudur.
TKY'nin

okullarda

uygulanmasma iliskin

arayislanrun bir sonucudur. TKY'nin

cabalar, egitimde

nitelik

okulda uygulanmasr ile, okullann yeniden

yaptlandmlmasi, amaclannm yeniden belirlenmesi ve kauhmci bir okul ve okul
yonetimi amaclanmaktadrr ( Turan- Sisman, 2002:62 ).
Egitim kurumlannm TKY'ni yorumlayarak islerlik kazandirmalan zorunluluk
haline gelmistir, Egitimin arnk yeni kulturel yapisi ile, yeni liderlik anlaytsi ve yeni
ogretme ve ogrenme ortamlan ile ve yeni ogretmen, ogrenci kimligi ile degisen
dunyayi karsilamak zorundadir (Cafoglu, 1996:2).
Ulug XI. Egitim Bilimleri Kongresinde sundugu bildirisinde (2002), son kirk
ytlda ulasrlan bilimsel ve teknolojik degisirnin, kacirulmaz olarak egitim alanma da
yansidigi, degisime uyamayan egitimsel modellerin, kisa siirede cagdas olma
ozelligini yitirme yoluna girdigini belirterek, gelinen nokta acismdan bakildigmda,
egitim, bireyin icsel-dissal gereksinimlerini tamma ve bunlan karsilama yollanm
edinme siirecine donu~m~ goriindugiinu belirtmistir, Boylece, geleneksel bilgi
odakli yontem ve yaklasimlann yerlerini luzla, ogrenen odakh uygulamalara
birakmaya yiiz tuttugu saptamasmda bulunmustur,
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Baler 'Ankara Universitesi'nin Sosyal Bilimler Alamndaki Fakilltelerinde
TKY'nin Uygulanabilirligi' (I 998) adh arasnrmasmda, Toplam Kalite Ycnetiminin,
hem kalite felsefesi hem de kalite yonetimine sistemli bir yaklasim oldugunu
belirtmis, TKY' de cahsanlann kanhmmm temel oldugunu vurgulamisur. Bu
dogrultuda toplam kalite yonctiminin egitim kurumlannda hem yonetim felsefesi
hem de bir yonetim yaklasnm olarak uygulanmasrmn kacmilmaz gorilldugiinu
belirtmistir,

TKY, cevre ile iletisim ve etkilesim icerisinde, cevrenin gereksinimlerini
izleyen, okulu etk:ileyen unsurlan dengede tutan, degi~ime acik, demokratik
kanhmci ve eldeki kaynaklan rasyonel kullanan bir yonetim felsefesidir. TKY'nin
uygulanmasiyla suuf ortammda da ogretmenin rollerinde degisiklikler olacaknr.
Ogretmen ogrencisine rehberlik eden, yol gosteren, ogrencileri arasnrmaya iten,
kendini de surekli yenileyen basansizlrgi degil nedenini yargilayan bir profil
eizecektir (Simsek, 2000:83).

Toplam Kalite Yonetiminde, sorumluluklarrm eksiksiz olarak yerine getiren
ancak bunun yanmda yapngr isin daha verimli yaprlmasr, i~ sureclerinin gelistirilmesi
konusunda snrekli dustmen ve belirlenmis cesitli katilnn yontemleri ile bu
dustmcelerini ve becerilerini sisteme katan yeni bir cahsan davrarusi sergilenmesi
gerekmektedir. Yoneticilerin de cahsanlan destekleyici, katihmi saglayici, insiyatif
kullanmayi, sorumluluk almayi ve yenilikler yaratmayi destekleyen ve en onemlisi
dusunceleri ve davranislanyla liderlik edip omek davramslar sergilemeleri
gerekmektedir.
TKY uygulamalanmn

degerlendirilmesi ve gelistirilmesinde, genellikle

secilen bir modelin kriterlerinin sorgulanmasi ve bu kriterlere uymayan sureclerin
tum cahsanlann

katilmuyla surekli iyilestirilmesi ve gelistirilmesi yontemi

izlenmektedir. 1999 Y1h ekim ayinda TC MEB, Turkiye Kalite Dernegi ile
imzalanan protokolle Avrupa Kalite Dernegi (EFQM) Mitkemmellik Modeli
dogrultusunda Toplam Kalite Yonetimine gecilmesi karan almistir,
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Turkiye'de

MEB-kalder

seminerleri

notlarmda

ve

TKY

uygulama

kilavuzlannda ozetle su tammlara rastlanrrustir,

"Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz edebilmek
19m tum cahsanlann katihrmm saglayan, surekli iyilestirme ve mnsteri
odakhhgi esas alan anlayism etkinliklerde yer almasmi gerekli kilmaktadir.
Snrekli iyilestirme, oleulemeyen hizmet gelistirilemez anlayismm birimJerde
yerlesmesine baghdir. Bu dogrultuda egitim kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili ol9funlerin yapilmasi ve
sonuclann degerlendirilmesi, insanlan yargilamak icin degil, sistemi
iyilestirme amaci gudulerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah yapilan
etkinlik tartisilmah, bu konuda cozum yollan ortaya konmahdir."
TC MEB'na bagh kurum ve kuruluslann bazilanmn TKY uygulama
calrsmalan raporlanna gore, elde edilen ilk sonuclar TKY'nin birincil olarak
uygulanan kurumun, genelde ise egitim sisteminin surekli ve yeniden yapilanmasmi
saglayabileceginin habercisi gibidir.
TC

MEB

web

sitesinde

(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/

tly uyg kazanim.htm adresinde) yer alan TC MEB'na bagh okullarda TKY
uygulamalan ile bazi bilgiler asagida aktanlmistir,

istanbul' da bulunan Kadikoy Anadolu Lisesi (KAL) TKY uygulamalan ile
ilgili bilgilerin yer aldig; power-point sunusunda
"Hizla degisen dtmyarmzda hicbir egitim kurulu, bir omur boyu
yetecek bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ulkeler egitim
sistemlerini siirekli gozden gecirmekte, cagin ve giiniimiiziin
kosullanna uygun olarak yeniden yapilandirmaktadirlar. Bu amacla
Milli Egitim Bakanhgi, 1994 yihndan beri MLO projesini hayata
gecirmistir, Bu projenin en onemli ilkesi 'Toplam KALite Yonetimi'
ve 'Ogrenci Merkezli Egitim'dir. Egitimin niteligini gelistirmek ve
ogrenci basansuu arnrmak icin egitim orgutlerinin, ogrencilerin ve
toplumun beklentilerine
cevap
verebilecek bir alt yapiya
kavusturulrnasi gereklidir, Bu amacla, okuJumuzda
TKY
uygulamasma gidilerek paylasimcr ve isbirligine dayah bir
sistem gerceklestirilmeye cahsilmaktadrr." aeiklamalan yer
almaktadir.
Sunuda 'Toplam KALite Yonetimin Okulumuzda Uygulanmasmm Yararlan'
b~hg1 altmda su maddeler yer almaktadir.

7

"-TKY okulumuzun gelisimini kendi planlan dogrultusunda
gerceklestirmesini saglamaktadir.
- Okulumuz olusturdugu Okul Gelisim Yonetim Ekipleri (OGYE),
cahsma ve lyilestirme Ekipleri aracrhgi ile sorunlanru kendi cozme
surecine girmistir.
-Bu olusumlar sayesinde okul bazmda c;ozlilemeyen sorunlanrmz
azalmaktadir.
-Ogretmenlerimizin okuldaki sorumluluklanm paylasmalan, kendi
katkilannm goz ardi edilmedigini fark etmeleri, okulda katihmci
yonetimi uygulanmasma katkr saglamakta ve ogretmenlerimizin
motivasyonunu saglamaktadrr.
-TKY
uygulamalan
ile
paydaslanmiz
tasarruf
konusunda
bilinclendirilmistir.Bu, her turlu savurganhgm onune gecmektedir,
-Okullar arasi bilgi aktanmi konusunda koordinasyon daha kolay
saglanmaktadir." denmektedir.
Ayru sunuda yer alan sonuc bolumunde 1999 - 2002 Yillan arasmda KAL'de
cok sayida iyilestirme etkinligi gerceklestirildigi, Toplam Kalite Yonetimi SUrecinde
tilm

faaliyet

alanlannda,

onemli

pozitif

( http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly

Aydmhkevler

gelisme

sagJanchg1 belirtilmistir

uyg kazanim.htm/kal.htrnl

Ticaret Meslek Lisesi Ve

2002:12).

Anadolu lletisim Meslek Lisesi

(ATML ve AiML) TKY Cahsma ve Gosterge ornekleri ile ilgili hazirlanan sunuda
okul olarak 1998-1999 egitim ogret\m yilma baslarken ISO 9000 belgesi almak ve
toplam kalite yonetimini uygulamak mesleki egitimin gelismesinde yararh olacagr
kanaatiyle

Bakanhga

basvuruldugu.ancak

uzerine ISO 9000 belgesi standartlan

olumlu

cevap almamadigi

ve bunun

olyilmii icin TSE ile yapilan isbirliginden

vazgecildigi, ancak TKY'nin kanhmci ve demokratik felsefesi ozellikle

yonetim

kadrosunu etkisi altma aldigmdan ivmenin devam ettigi belirtilmektedir.

Sununun devammda bu surecte;
"l-Universitelerden TKY konusunda bilgi ve kaynak arasnrmasr
yapildigi,
2-tlk TKY kurulunun bu felsefeye yaklasan yonetici kadrosuyla
kuruldugu,
3-Cah~malarla ilgili bilgi vermek uzere MEB YODGED daire
baskanhgi ile iletisim kuruldugu, Istanbul KALDER cahstayma ve
paylasnn toplantisma katihmmuzla birlikte bilgi kaynagma ulasim
hrzlandigi,
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4-Gazi Univcrsitesi ve YODGED Daire Baskanhgi uzmanlannca
verilen TKY ve Milkemmellik Modeli ile ilgili tfun ogretmenlerin
seminerlere kanldigi,
5-Diinya Kalite Okullan (AESCD)Tilrkiye Temsilcisi Yrd.Dof. Dr.
Hayal Koksal tarafmdan okulda seminerler ve SWOT analizi yapildrgi
ve uyeligin saglandigi" anlanlmaktadir.
Sununun 'Gostergeler' bashgmda ise;
"1-Ankara'da mesleki egitimde ogrenci kaydi azahrken
okulda yapilan 3 yilhk cahsma sonucu ogrenci kaydimn % 46 artngi,
2-Yeni kayit olan ogrenci anketlerinde; ogrencilerin % 60'mm
bu okuldaki katihmci ve demokratik yonetimden dolayi bu okulu
tercih ettikleri,
3-ihtiya9 analizleri anketlerinde
okulun zayif yoniinun
kalmadigi, genel ortalamanm yeterli ile 90k yeterli arasmda oldugu,
4-Milkemmellik Modeli kriter anketlerinde 5 not iizerinden 4.3
sonuca ulasildigi,
5-260 ogretmenin bulundugu kurumda son 3 yilda zorunlu
nedenlerin drsmda tayin isteyerek aynlan ogretmen sayrsmm 2 oldugu,
6-Mezun ogrencilerin muhasebe burolannda oncelikli olarak
secildigi, muhasebe staji yapanlarm istihdami % 90' oldugu, iletisim
stajnu yapanlann istihdami % 100 oldugu,
7-Yilksek ogrenime basvuranlann istihdammm % 53, iletisim
bolumunun % 86' oldugu,
8-0grencilerin okullanru sevmekte, arac-gerec ve binaya sahip
cikmakta olduklanm, onanm ihtiyacinm her yil azaldigi,
9- Devamsizhk oraru azaldigim, 3 yilm sonunda % 8' den %
3' e d~tugunu,
10-0grenciler arasi iletisimin gelistigini, disiplinsizligin eser
duzeye geriledigini,
l l-Ogretmen ogrenci iliskilerinde siddet, kaba davrams ve
kaba soz kalmadigmi,
12-0gretmenlerin cahsma gruplan ve komisyonlarda ozverili
gorevleri isteyerek almakta olduklanru,
13-B~ta MEB olmak uzere okulumuzdaki TKY uygulamalan
nedeniyle cesitli kurumlarca okula oduller verildigini,
14- Ogrenci ve ogretmenin derse, atolye ve laboratuarlara
zamanmda
girmesinde
gecikme olmadigmi,
bunun tamamen
ozdenetimle saglanmakta oldugunu,
15- Ogretmenlerin acil durum dismda gorev zamanlannda
hasta sevki almadiklanru,
16- Denetimlerde, rum anket ve analizlerde yonetimle ilgili
degerlendirmelerde
ve
guven
konusunda
sifir
hata
anlammda
'5'
notun
cikmakta
oldugunu"
belirtmektedirler
(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly
uyg kazanim.htm 2002:12).
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Yasadigmuz
saglanabilrnesi,

yuzyilda cagm gereklerini karsilayabilecek

dolayisiyla kaliteli insan kaynaklaruun

yonelik bu tnr cahsmalann

Kuzey Kibns

kalitede egitimin

olusturulabilmesi

Turk Cumhuriyeti

amacma

(KKTC)'nde

de

baslanlmasi ve siirdfuiilmesi gerektigi aciktir,
KKTC'de

Ekim 2002'de

baslatilan

Mesleki

Teknik Egitimi

(METGE) adh projenin temel amaci Mesleki Teknik Egitime taraf
egitim kurumlan,
saglayarak,

is hayati temsilcilerinin

bireyin

ve sanayiinin

zamanda uyum saglayabilen,

Gelistirme

olan bakanhk,

ve sivil toplum orgutlerinin kanlmum

ihtiyaclanna

duyarh,

kendi kendini yenileyebilen

degisikliklere

en kisa

ve gelistirebilen

okul

yapisiru meydana getirmek olarak acrklannusnr (Metge Dokttmanlan 2002).

Proje okullan olarak belirlenen Ataturk Meslek Lisesi, Haydarpasa Ticaret
Lisesi Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi ile olarak 'Proje Okullannda mevcut
Durumun Belirlenmesi' (2003:3) raporu hazirlanrrusur, Bu raporun ozetinde;
"SSEML'ne devam eden ogrenci sayismm 9ag nufusunun
yuzde 23 'nii olusturdugu
SSEML'nde okula kayit olan ogrencilerin yaklasik ynzde 56'slillll
mezun oldugu,
SSEML'nde okulu terk eden ogrenci sayisimn yillara gore yuzde 2760 arasinda degistigi,
SSEML'ne genel olarak bakildrgmda 6 ogrenciye bir ogretmenin
dii§tiigii ve bu durumun maliyeti oldukca art1rd1g1,ogrenci maliyetinin
2001-2002 ogretim yih icin SSEML'nde 333.362.118 T.L' oldugu... "
belirtilmistir ( METGE Projesi On Raporu 2003 :03).
Diger proje okullarmda da durum farkh olmadigi rapordan anlasilmaktadir,
METGE cahsmalarda elde edilen ilk sonuclann bu cahsmalann katihmcilanm
durumu sorgulamaya ittigi gorulmekte, 9oziim yollan arayislan cesitlenmektedir,

METGE ile olusturulmaya cahsilan kendi kendini yenileyebilen ve
gelistirebilen okul modelinin uygulanabilmesi yonetim sistemlerinin de degismesini
gerektirdigi aciknr, Olusturulmaya cahsilan yenilikler, ancak kanhmcilann gontilltlk
esasiyla yapacaklan cahsmalarla amacma ulasacaknr, Bu noktada liderligi paylasma,
yetkelendirme gibi uygulamalarla katihmci demokrasinin ornegi olan, cahsanlann
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gonulliiliik ilkesi ile surecleri sorgulamasim ve surekli gelistirmesini ilke edinen, ve
tiim bunlann takim cahsmasi sinerjisi ile belirli plan, program ve yontemler
dahilinde yapilmasnu saglayan TKY uygulamalanmn

KKTC' de de baslatilmasi

gerekmektedir. Bu cahsma bu noktadan hareketle baslanlnusnr,
Bu arasnrmada SSEML ve TL'sinde cahsanlann TKY konusunda gortislerini
ahnarak yapilacak

oz

degerlendirme sonucunda Sedat Simavi Yonetisim Modeli

(SYM) hazirlanmasi amaclanmaktadir, Arasnrmada SSEML ve TL'sinde farkh
konumlarda cahsanlann

cesitli uygulamalann TKY uygulamalanna yakinhgi

konusunda gornsleri nelerdir?, bu gorusler arasmda konumlar ve gorev sureleri
acismdan farkhhklar var nudrr", gibi konularda hazirlanan anket yardrrmyla elde
edilecek verilerin analizi sonrasmda SSEML ve TL'sinde TKY'ne gecis sureci
tasarlanmasi dusunulmektedir.

1.2. Arasnrmanm Amaci
Arasnrmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgr (MEKB)'na bagh Sedat
SiMAVi Endiistri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL) yonetim sureclerinin

TKY uygulamalarma yakinhgi, bu okul cahsanlannm TKY uygulamalarma hazir
bulunusluklan

ve TKY'nin

uygulanabilirligini saptamak amaclanrmsnr, Bu

arastirmada asagidaki sorulara yamt aranmaktadir,
1- SSEML veTl, Cahsanlann kisisel ozellikleri nelerdir?.
2- 'Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne diizeydedir?.
3- 'Cahsanlann yonetim snrecleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
4- 'Cahsanlann TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
5- Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri nasildir".
6- Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dnsunceleri nasildir".

Sorulanna verilen yamtlardan yola cikarak 'Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli
(SYM)' admda TKY gecis modelinin tasarlanmasi amaclanmaktadir,
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1.3. Arasnrmamn Onemi

Bu arasnrma ile, her okulun cahsanlannm, yonetiminin, orgiitiinun ve orgilt
yapisnun kendine ozgii oldugundan hareketle Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi
ve Teknik Lisesinde

§U

anki uygulamalarla ilgili durum tespiti, diger bir deyisle oz

degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir model olusturmasi amaclanmisur, Bu tur
bir arastirma ve model cahsmasmm KKTC'de ilk defa yapilacagmdan bu
arastirmanm, bir baslangic ve oncii bir arasnrma oldugu ve onemli oldugu
dusuntllmektedir.

1.4. Varsaynnlar
Arastirmada kullamlan anket sorulannm, bir kurumun TKY uygulamalanmn
neresinde oldugunun gostergesi oldugu varsayilrmstrr,
Arastirmaya kanlan SSEML ve TL cahsanlannm okulun tum cahsanlanmn
dustmcelerini ternsil ettigi varsayilnustir,
tKY surecinin yonetim alamndaki evrirnin gelinen son asamasi oldugundan
hareketle, su anki varolan durum icerisinde yonetim sureclerinin degerlendirilmesi
ile, herhangi bir kurumdaki uygulamalann

TKY uygulamalanna olan yakmlrgi

saptanabilecegi kabul edilmistir, Bu saptamamn, TKY ilkeleri ve TKY konusunda
yetkin cesitli kurumlarca kabul edilmis kriterler dogrultusunda, kurumun fotografimn
cekilmesi, oz degerlendirme gibi adlar altmda gereeklestirildigi, ve bu saptama
sonrasmda kurumda TKY'ne gecis siirecinin tasarlanabilecegi varsaytlrrustir,
Bir baska varsayimda cahsanlann ankette yer alan sorulan herhangi bir baski
altmda kalmadan, kendi katihmlan ile, ictenlikle ve dogru olarak yamtladiklandir,
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1.5. Arasnrmanm Sunrhhklarr
l-Arastirma

SSEML ve TL ile suurhdir,

Arastirmaci

TC ile

KKTC

arasmdaki protokoller sonucunda gecici gorevli olarak 2000 yihndan beri SSEML' de
atolye-meslek

dersleri

olarak

cahsmaktadir,

Arasnrmaci,

gtlnumnzde

bilimsel

teknolojik aJandaki gelismelerin degisim hizmm gerisinde kaJan, egitim sistemlerinin
surekli ve yeniden yapilanmasmm TKY'ne gecis ile saglanabilecegini, TKY'ne gecis
siirecinin ise her kurum icin
ozelliklerine

uygun olarak

yapilacak durum saptanmasindan
duzenlenmesi

gerektigini

sonra, o orgiltiin

dnsundugunden

arastirma

alanmi kendi 9aJ1~t1gi okul olan SSEML ve TL' ile srmrlarmsnr,
2-Bu arasnrma, 2002-2003 Ogretim yih ilk yansmda KKTC MEKB SSEML
ve TL' de cesitli konumlarda

cahsanlann,

olcme araci olarak kullamlan

ankete

kanhmlan ile smirhdiz
3-Bu arastirma, kullamlan olcme aracmda TKY'ne iliskin belirlenen konu
basliklannda toplanan boyutlarla smirhdrr.

1.6. Tammlar
Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi (SSEML) : 1959-1960 ogretim
yilmda Turk Yapi Enstiti.isii adi altmda iki yilhk ogretime baslarmstir, Su an elektrik,
elektronik, motor, mobilya-dekorasyon,
bolumlerinde

503

yapi, yapi ressamhgi, metal isleri ve tesviye

ogrencisi bulunmaktadir.

Ogretim suresi

orta okul sonrasi ii9

yildir,

Sedat Simavi Bilgisayar Teknik Lisesi (TL) : 1993-1994 ogretim yihnda
ogretime baslannsnr, 76 Ogrencisi bulunmaktadir, Ogretim snresi dort yildir. Sedat
Simavi Endustri Meslek Lisesi binasi ve idari yapisi icerisinde yer almaktadir,

Toplam Kalite Ydnetum
baslayan,

Japonya

(TKY) : Deming'in

da gelisen ve Japon basansmm

onculugunde

Amerika da

ozunde yer alan yonetim

alamndaki evrime Toplam Kalite Yonetimi (TKY) adi verildigi soylenebilir. TKY;
en tepedeki

yoneticiden

en aJttaki cahsana

kadar tum insanlann

sorumlulugu

paylasngi

bir

amaclanndan

sistemdir.
birisi

Taknn

olup,

cahsmasi,

gelistirme

toplam

faaliyetlerine

kalite

yonetiminin

cahsanlann

tamann

bashca
kanhr,

Katilimcihk, herkesin isini daha iyi yapabilmesi, mtisteri (paydas) tatmini ve silrekli
iyilestirmenin

saglanmasi

icin haberlesme,

egitim,

motivasyon

ve karar alma

gncunun paylasilmasi ile saglamr. Parola 'Surekli gelisme' dir.
Misyon: Amaca ydnelik gorevleri tarumlar.
Vizyon: Gelecekte hedeflenen yeri, ilerlenecek yonli tammlar,

Paydaslar: Okulun hizmet sundugu tiim kesimlerdir. i9 paydaslar olarak
cahsanlan, d1~ paydaslar olarak veli, ogrenci, is ve yuksekogrenim dunyasi, toplum
vd. tammlanabilir.
Hedefler: Amacmuza ulasmak icin yapmak istedigimiz ol9iilebilir cahsmalar

olarak aciklanabilir.
Sdir Hata: Tanimlanabilen hatamn kaynagmm bulunup, bertaraf edilerek bir
daha aym hatanm olmamasiru saglamak ve "isi ilk seferde dogru olarak yapma"
dusuncesi olarak aciklanabilir.
Sinerji: Her bireyin harcadigi enerjinin toplammdan daha bnyuk olarak

ortaya cikan enerji olarak tammlanabilir. Takim cahsmasi sinerjiyi ortaya cikanr.

Oz

degerlendirme:

Okulun, amaclarma ulasmak icin yfuiittugii tiim

cahsmalanm, TKY'nin temel unsurlartru esas alan bir modelle kiyaslayarak okulun
kuvvetli ve zayif yonlerini saptamak amaciyla yapilan cahsmalar olarak: tanimlanabilir.
Miikemmellik Modeli: Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi (EFQM) tarafmdan

kamu kurumlan icin gelistirilen; liderlik, calrsanlar ve calrsanlann tatmini, politika ve
strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
cahsanlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynal<lar ve surecler, mnsteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak uzere toplam 9 kritere gore
degerlendirme yapilabilen model anlammda kullarulmaktadrr.
Stratejik Plan: Okulun vizyon ve hedeflerine ulasmak icin olusturdugu

politik:alardogrultusunda hazrrlanan strateji ve hedefleri iceren uzun vadeli hedef ve
adrmlar taslagmi anlatmaktadrr.
Bunun yanmda arasnrma aracmm ilk bolumttnde yer alan konumlar ile ilgili
tammlar i.istlendiklerigorev uzerinden yapilmaya cahsilrrustir.
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Lider: Okulda mudur, mudur yarduncisi, atolye sefi ve zfunre baskam olarak
gorev yapan ogretmenleri tarumlamaktac:hr.
Atolye Meslek Dersi Ogretmenleri:

Bolumlerin ogretim programlannda yer

alan atolye cahsmalanm ve meslek derslerini yfuiiten ogretmeni tammlamaktadir,
Kiiltiir Dersi Ogretmenleri ve Rehber Ogretmen: Kultur derleri ogretmeni
olarak ogretim programmda yer alan genel bilgi derslerini veren ogretmcnler olarak
tammlannusnr. Rehber ogretmen olarak ta rehberlik ve danrsma hizmetlerini yiiriiten
din kultnrn ahlak bilgisi gibi dersleri veren ogretmen olarak gorev yapan ogretmeni
tarumlanmaktadrr.
Diger Cahsanlar:

Okulda

ogretmenlik

gorevi dismda yer alan, teknik

ogretim gorevlisi, sekreter, sayman, hizmetli olarak cahsanlar tammlannusnr,
Ogretmenlerin

gorev yetki sorumluluklan

ve odullendirme

esaslan ikinci

bolumde aynca inceleneceginden bu bolumde, diger cahsanlar konumunda olanlann
gorev tammlan asagida yer almaktadrr.
Teknik

Ogretim

Gorevlisi:

ikinci

bolfunde

aynnnh

olarak incelenen,

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasryla cirak, kalfa ve ustalann egitimi
ile

okullarda

duzenlenmesi

ve

isletmelerde

yapilacak

mesleki

egitime

iliskin

esaslann

amaclanrmsur, Bu yasada Teknik Ogretim Gorevlisi (ogretici usta),

ustahk yetenegini kazannns; ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin i~
yerindeki

meslek

egitiminden

sorumlu;

meslek

uygulayan kisiyi anlatrr olarak tammlannustir,

egitimi

tekniklerini

bilen

ve

Okullarda da yardimci ogretmen

statusunde bulunan meslek lisesi mezunu cahsam tarumlamaktadrr.
Gorevleri arasmda, gorevli oldugu okulun atdlyesinde mesleki bolfunii ile
egitim ve ogretimle ilgili olarak atolye sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek,
<loner sermaye ile yonetilen islerle ilgili olarak okul mudunmun ve I veya atolye

sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek sayilabilir, Ancak zaman zaman teknik
ogretim gorevlilerine atolyelerde bagimsiz ogrenci gruplannm sorumlulugu da
verilmektedir
Sekreter: Okulun daktilo, basit muhasebe, arsiv, dosyalama, telefon,
haberlesme, ambarlama ve kitaphk hizmetleri gibi is ve islemlerini yerine getiren kisi
olarak tantmlanmaktadrr.
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Sayman: Okulun mutemetlik, ambar sorumlulugu, <loner sermaye islemleri
gibi islemlerini yfuiiten kisi olarak tammlanmaktadrr,
Hizmetli: Okul bina ve tesislerinin bakim onanm ve idamesi icin bu bina ve
tesislerde ogretim gorevlileri dismda yeterli sayida bekci, hademe, sekreter ve diger
gorevliler bulundurulacagi yasada 67.maddeyle belirtilmistir, Hizmetli olarak
calrsanlar evrak takibi, fotokopi cekimi, kii9ilk onanm isleri, temizlik hizmetleri gibi
gorevleri yerine getiren cahsanlar olarak tammlanabilir.

1.7. YONTEM

Bu bolumde arastmna modeli, arastirmamn cahsma grubu, arasnrmanm veri
toplama aracrrun gelistirilmesi, giivenilirlik analizi sonuclan ve yontem yer
almaktadir.

1.7.1. Ara~nrma Modeli
KKTC'de Baskent Lefkosa'nm merkezinde bulunan SSEML ve TL'de
cahsanlanmn Toplam Kalite Yonetimine iliskin goruslerini arasnran bu cahsma
betimsel, durum saptayrci bir arastirmadir. Arastirmada A vrupa Kalite Birligi Vakfi
(EFQM) Milkemmellik Modeli kriterleri ve TKY temel ilkeleri dogrultusunda
cahsanlara sorular yoneltilerek goruslerinin ne oldugu ortaya konulmak istenmistir,
Aynca lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik diiljiinceleri b~hg1 altmda yoneltilen
sorularla okulun gelecekteki yeri konusunda dusunceleri ahnnnsnr.

1.7.2. Arasnrmanm <;ab~maGurubu
Arastirmanm cahsma grubunu SSEML ve TL cahsanlan yani yonetim
gorevinde bulunan ogretmenler, atolye ve meslek dersleri ogretmenleri, kiiltiir dersi
ogretmenleri, rehber ogretmenler, teknik ogretim gorevlileri, sayman, sekreterler ve
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hizmetliler

olusturmaktadir.

Arastirmaya

katilan

cahsanlann

genel

dagihmlan

Tab lo 1. 7 .2.1 'de yer almaktadir.
TABLO 1.7.2.1
<;ALI~ANLARIN KONUM VE <;ALI~MA SURELERiNE GORE DAGILIMI
<;ALI$MA S0RELER1
KONUM

0-4 Yil
Arasi

-

Lid er
Atolye Meslek Dersleri
Ogretmeni
Kultur Dersleri
Ogretmeni
Dig er
Cahsanlar
TOPLAM DAGILIM

5

~-9 Ytl
Arasi

-

10-14 Ytl
Arasi
2
(%20)
10
(%33,3)

15-19 Ytl
Arasi
4
(o/o40)
3
(%10)
1
(%11,1)

20 vu ve
l)stil
4
(o/o40)
2
(%6,7)

3
(%30)
9
(%15,3)

(%16,7)
2
(%22,2)

10
(%33,3)
6
(%66,7)

1
(%10,0)

4
(o/o40,0)

1
(%10)

1
(%10)

8
(%13,6)

20
(%33,9)

13
(%22)

9
(%15,3)

-

-

Top lam
10
(%100)
30
(%100)
9
(%100)
10
(%100)
59
(%100)

Arastirma tum cahsanlara uygulandigmdan aynca omeklem secilmemistir.

1.7.3. Veri Toplama Arae; ve Geli~tirilmesi
Arastirmamn gereksinim duydugu veriler Ek: 1 'de yer alan bes bolumden
olusan anketle toplannnsnr. Anketin 'A' bolumtmde kisisel bilgiler toplanmis,
'B-Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri' ve 'C-<;al1~anlann Yonetimi' bolumlerinde
TC MEB tarafmdan TKY cahsmalannda kullarulan EFQM Mukemmellik Modeli
kriterleri dogrultusunda hazirlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere
Calisanlann

uyarianmasryla hazirlanan
TKY'ni

Sahiplenmeleri',

sorular cahsanlara yoneltilmistir,
'E-Lider

ve

Ogretmenlerin

'D-

Kisisel

Degerlendirmeleri', 'F-Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusnnceleri'
bolumlerinde veriler arastirmacimn kendi gelistirdigi anketle toplanmisur. Veri
toplama aracmm gelistirilmesinde konuyla ilgili kaynaklar tarannus, daha onceden
cesitli arasnrmalarda kullarulan anketler gozden gecirilmis konuyla ilgili uzmanlann
gorusleri almarak anket maddeleri bolumler ve alt bolumler halinde siralannnstir.
Tez damsmam Halil Aytekin'in denetiminde 65 maddelik taslak anket
hazrrianrmsnr, Daha sonra Hifzr Dogan ve Ali Avni Yonel'in degerlendirilmeierine
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sunulmus gorusleri almrmsnr. Aynca okul dismda benzer ozellik gosteren guruplarla
anket uygulamasr yapdarak: gorii~leri istenmistir,

Soru sayilanrun dengelenrnesinden

sonra katilmu arttrrabilmek icin anket kitapcik seklinde dizayn edilmistir, Kapaga
ekip cahsmasim

en iyi anlatngi

dusunulen

kazlarm go9 sirasma 'V' seklinde

ucmalannm grafiginin bulundugu cizim yerlestirilmis ve ic sayfalarda TKY ile ilgili
temel bilgiler konusma

diliyle haurlanlarak

TKY konusunda

ilgi olusturulmasi

hedeflenmistir. Sonucta Ek:1 'de yer alan 55 maddelik anket, Ek:2'de yer alan KKTC
MEKB MTOOD'sinin izni ile SSEML ve TL'sinde uygulanrmstir.

Veri toplama aracmda her maddenin sonunda besli likert tipi siralama ol9egi
kuliarulmrsnr.

Ol9ekte

1

(Hi9 Kaulrruyorum), 2 (Az Kanhyorum), 3 (Orta

Kanhyorum), 4 (Cok Kanliyorum) ve 5 (Tam Kanhyorum) seklinde belirlenmistir.

Anket 28 Kasun 2002 gunii yapilan Ogretmenler Kurulu Toplantisi srrasmda
ogretmenlere dagmlnus, 13 Arahk 2002 gunnne degin ogretmenler odasmda bulunan
kutuya anketi doldurup birakmalan, ve kutunun iizerinde bulunan lisrede isimlerinin
karsilanna gelen bolumu isaretlemeleri istenmistir,

TKY'nin kanhmci demokrasinin uygulamasi oldugu dii~uniildiigilnden
cahsanlara anket konusunda herhangi bir baski unsuru olarak algilanabilecek
davranislardan ozellikle kacimlmaya cahsilmisur. Ancak amJan tarihe kadar yeterJi
kanhm saglanamadigmdan ankete katihm tarihi bir hafta daha uzatildigi cesitli
duyuru noktalanna asilan duyurularla cahsanlara iletilmistir,

Ancak cahsanlann katihnumn yeterli sureye ulasmamasi nedeniyle donem
sonu smavlannm yapilacagi ocak ayma degin anket cahsmalan askiya almrms
derslerin yapilmadigr smav donemlerinde ankete katIJmayan cahsanlara yeniden
anket dagitilrmstrr. Bu donemde bazen cahsanlann yerine smav gozculugu yapilarak
bazen 9ay kahve icimi sirasmda ricalarla 104 Cahsamn 59'undan anket ahnmasi
gerceklestirilmistir,
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Bu asamada gozlemlenen cahsanlann kendiliklerinden kanhmci olamadiklan
anketi yarutlamayanlann

ankette yer alan bilgileri cogunlukla okumadiklan,

anketi

dolduranlann bazilannm ise ikili iyi iliskiler sonucunda ve "i~in gornlsun" iyi niyetli
yaklasmuyla anketi yamtladigidir.

Bazi ogretmenlere "Ankete zaman ayirabildiniz mi?" sorusu yoneltildiginde
rse beyanlanrun

"Doldurup,

kutuya atnrn."

seklinde

olmasi,

beyanda bulunan

ogretmenlerin sayismm kutudaki anket sayismm iki katma ulasngi ancak bu beyanda
bulunan

ogretmenlerin

kutu uzerindeki

cizelgeyi

isaretlemedikleri,

cizelgeden

haberdar olmadiklan ilginc bir durum olarak gozlenmistir.

1. 7 .4. Verilerin f;oziimlenmesi

Uygulama sonucunda elde edilen veriler sayisallastmlarak cozumlenmistir.
Cahsanlann

TK.Y'ne iliskin gorii~ duzeylerinin belirlenmesinde;

yamtlar 4,1 - 5 puan arahgmda,

olumlu duzeydeki

orta duzeyin ustundeki yamtlar 3,1 - 4 puan

arahgmda, orta duzeyin altmdaki yamtlar 2, 1 - 3 puan arahgmda, olumsuz duzeydeki
yamtlar ise 1 - 2,1 puan arahgmda degerlendirilmistir,

Anket ile toplanan veriler, Statistical Package Social Sciences (SPSS) adh
programm 11 siirumilne girilmis, gozden gecirerek yeniden duzenlenmistir, Anketin
degerlendirilmeden

once,

elde edilen

verilerin

normal

dagihmi

incelenmistir.

Ank:etin degerlendirmesinde ilk olarak, belirtilen gornslerin, besli likert tipi olcekteki
yuzdesel dagilmu ve toplam puanlannm srralanmasi incelenmistir, Daha sonra puan
ortalamalannm,

konum ve calrsma siirelerine gore betimsel sonuclan incelenmistir,

Bu verilere ilk bolumde, sonuclan Ek:6'da yer alan cok yonlii varyans analizleri,
ikinci bolumde ise 't' testi
anlamhhk
ahnrmstir,

analizi yapilnnstir.

uygulanarak konumlanna
Anlamhhk

ve cahsma surelerine gore

saptanmasmda

0,5 duzeyi esas olarak
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1. 7.5. Giivenilirlik Analizi

Analiz

asamasinda ol9ulmek istenen

ortak

degeri temsil

etmeyen

degiskenlerin saptanmasmda Alfa Katsayrsi (Coranbach Alfa) ve Parca Burtin
Korelasyonundan (Item-Total Correlation) yararlamlmistir. SPSS-11 programmda
yer alan Reabilty Analyze secenegi

kullamlarak yapilan hesaplama sonucunda

Alpha degeri 0,9699 olarak bulunmustur, Analiz sonuclan Ek:3 'de yer almaktadir.
Eide edilen sonuclarda maddelerin Parca Buttm Korelasyon degerleri 0,1047
ile 0,8135 arasmda degismektedir, istatiksel uzman gortislerine gore kabul edilebilir
smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular cikarularak giivenilirlik analizi yeniden
yapildiginda Alpha degeri 0,9722 olarak hesaplanrmstir, Istatiksel uzman goruslerine
gore kabul edilebilir smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular onemli goruldugunden
crkanlmayarak ankette kalmasi uygun gorulmij~tiir.

BOLUMII

KURAMSAL TEMELLER ve

n.ctr.t ARA~TIRMALAR

KURAMSALTEMELLER

Bu bolumde kuramsal temeller bashgr altmda; kalite kavrammm tarihsel gelisimi,
nin tamrm; toplam kalite felsefesi, ilkeleri; planlama ve problem 9ozme teknikleri;
llilllde ve mesleki teknik egitimde TKY'nin gerekliligi; KKTC Milli Egitim Sistemi ve

im--cKaii Egitim Sistemi'nin bugunku durumu ve AB iilkeleri ile genel bir karsilastmlmasi;
ne gecis modelleri ve EFQM Mnkemmellik Modeli'nin yapisi; Turkiye'de Milli
· 'de TKY'nin uygulama cahsmalan planlan ve uygulama omekleri incelenmistir.

.KALiTE KA VRAMININ TARiHSEL GELi~iMi

Insanhk tarihi boyunca, tum gelismenin temel amacimn insan yasammm her alanda
kaliteli bir hale getirilmesi oldugu soylenebilir, Kalite kavrami ile ilgili ilk bilgilerle to.
tarihli Hammurabi Y asalannda karsrlasilmaktadir.

Bu yasalarda yer alan hnknmlerden

· su sekildedir: "Bir insaat ustasmm insa ettigi bir ev, ustanm yetersizligi ve isini
· gi gibi yaparnamasi nedeniyle yikilarak, ev sahibinin oliimune yol acarsa o usta
lecektir."

to. 1450 yilmda ise, eski Mrsrrdaki yapr i~lerinde cahsan kontrol elernanlan

bloklarmm yilzeylerinin dikligini telden olusturduklan bir aracla kontrol etmektedirler. 0
' C w:mde, kaliteden anlasilan isin dogru olarak yapilmasi idi (TurkeIi, 1998 :3; Simsek-Turan
:2; Ozevren 2000:10, vd.).

Yuzyillar boyunca Anadolu'da zanaatkar ve meslek erbabnu yetistiren ahilik ve lonca
ilatlanm tarihimizde kalite ile ilgili olusumlara ornek gosterebiliriz, On ii9iincfi yuz ytl
da Tilrklerin Ortaasyadan Anadolu'ya gocleri sonrasmda Anadolu'ya gelen zanaatkar
tilccarlarm, yerli tacir ve zanaatkarlar karsisinda varhk gosterebilmeleri, ancak onlann
i aralannda kuvvetli bir birlik kurup dayamsma saglamalan ve dayarukh mal uretmeleri
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.OmkUndu. Bu zorunluluk Ahilik adi verilen bir meslege bagh ve bir arada yasayan
arasmda sosyal, ekonomik ve kiiltiirel diizeni saglamak amach esnaf ve sanatkar
www

usma derneginin kurulmasma yol acti. Ahilik, kncuk esnaf, usta ve ciraklan icine alan,

.-elderi

dogruluk-durnstluk prensiplerine uygun yapmalanru ve aynca egitilmelerini

-...snmn bir teskilatti (Turan, 1992:26). Ahiligin durust eahsma, uretimi artirma, ciraklan iyi
llliltifme,

US

uretici tuketici iliskilerinin ayarlama gibi uygulamalan dii§tinilldugiinde

Dtouzde ki anlamiyla 'kalite' kavrammm Anadolu'da ki gelisiminde Ahilik teskilatimn
i bir rol oynadigi soylenebilir.

19. YY' in ikinci yansmdan itibaren, endnstriyel sistemin dogmasi ve uretimde biiyiik:
meyd~a. gelmesi, kalite kavranumn onemini bir. anda .o~ plana cikarmisnr. Kal~te

~

11-ranumn brr sistem olarak ele ahnmasi ve onceden belirlenmis ilkelere dayandmlmasr ise
olarak Amerika Birlesik Devletleri (ABD)'nde

ortaya cikrms, daha sonra Japonya ve

a' daki gelismelerle zirveye ulasarak, yonetim bilimi icerisindeki yerini alrmstir
.eli,1998:3; Simsek 2000:2; Ozevren 2000:10; Dogan 2002:23; Simsek-Turan, 2002:3).
Teknolojik gelismelerin 19.yiizytl sonuna dogru sanayi devrimi adi altmda lnz

lmanm~1 ve Amerika'mn dunya lideri konumuna gelmesi Taylor sistemiyle amhr oldu. Bu
1--.mde

birey goz ardi edildi. 1947'de Japonya'ya Savas Bakanhgmm damsmam olarak

bir gorevle giden Deming, orgutlerdeki yonetim sorunlannm

ust duzeyden

--,ucuuand1gtru savunup Japonlara istatistikte veri dagilnm, kontrol cizelgeleri yoluyla proses
Iii ve bir ydnetim modeli olarak Deming dongiisiinii nasil kullanacaklaruit anlatn, On

ilkesiyle de kalite yonetiminin temellerini olusturdu (Ozevren 1997:17-20; Sisman-Turan

Japonyada Deming'in baslattigi kalite hareketinin kalite mucizesi haline gelmesinin
miman olan Kaoru Ishikawa, kalite egitimine onem verilmesini saglayarak basit istatistiki
.tniklerin en alttaki isciye kadar yayilmasnu saglamisur. 'Kalite Kontrol Cemberleri'nin ve
bep-Sonuc Diyagramlan'nm bulucusu olarak ta kalite yazmmda yer almisnr.
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l Kalite Yijnetiminin Geli~imi

1930'lu yillarda kapitalist ekonominin yasadig; kriz, Fordist iiretim bicimini ve bu
lstim biciminin hayata gecirilmesi icin gereldi diizenlemeleri giindeme getirmistir. Fordist
aatm biciminde Taylor'in 'Bilimsel Yonetim ilkeleri' kullamlmisnr. Taylor'a gore; fabrika
ibi isi planlar ve kiralanan yoneticiler iscileri yonlendirirdi. i~ icin onceden egitim almamis
er mekanik olarak hep aym isi yapiyor ve yaptiklan is icin dusunmeleri gerekmiyordu.
.ca zaman kaybmi onlemek icin de bant sistemi gelistirilmisti. Bu yontemle tek amach
· elere ve egitirnsiz-niteliksiz i~giicii kullarumma, isgucumtn makine ile rutin iliskisine
olarak standart mallann uretimi hedeflenmistir,
Bu donemde Hawthorne fabrikalarmda arastirma yapan Deming, Taylor'un otoriter
.JIIIU=Wll

metodunun insan ruhunu alcaltnguu; i~c;i, yonetim ve sirketin i~ ve crkarianna da

verdigini saptadi. New Jersey' deki Bell laboratuarlannda, telefonlara duyulan guvenin
muiwuas1 amaciyla sirketin cahsmalanna liderlik eden bir istatistikci, Walter A.Shewhart ile
. Shewhart, Deming'e gelistirdigi 'Istatistiksel Kontrol Karti' admi verdigi karti ve
gu yontemleri ogretti. Deming' in once Amerikahlara, sonra da savastan yenik cikan
nlara kazandirdigi 'Kalite Yonetimi' felsefesinin ortaya cikismda, Shewhart'm buluslan
ogretileri cekirdegi olusturmustur (Koksal,1998:11,12; 1984:44).

Toplam Kalite Yonetimi (TKY), kalite gelistirme, stratejik kalite yonetimi ya da
ldi kalite gelistirme her ne ~ekilde kavramlasnnhrsa kavramlastmlsm temelde Deming
988), Juran (1989), ve Crosby (1984)'nin, goruslerine dayahdir, Bu gornsler ortak olarak,
orgiit cahsanlan ile musterilerin girdi, problem cozme ve karar almaya kanhmlanm
:oren 'Kanlmah Yonetim' anlayisuu ongorurler.
Bu kuramcilar arasmda Deming (1988) yonetime, cahsanlann islerini yapmalarmda
laylastmcihk rolunn yilkler. Bunu da cahsanlan karar surecine katarak, kaliteli uretime
engel olanlan ayiklamayi sahk vererek yaptinr. Deming urun gelismesinde, surec gelisiminin
bayati rolunu vurgular.
Crosby (1984) kalite uywnunu, yonetici ve cahsanlann ortak olarak, bir1ikte, yazilr
kilde olusturulmasmi sahk verir. Bu yazih kalite uyumu musteri ihtiyaclanna da hitap
etmelidir. Crosby, sifir hata standarduu onerir,
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Juran (1989) ise, yonetim problemlerinin insan hatalanyla iliskili oldugunu savunur.

,.-i, kalite kavramlan ile ilgili olarak yonetimin yetistirilmesi gerektigini vurgular. Juran,

1

·- halkalanmn, iletisimi gelistirmek iizere kullamlmasmi onerir. Onun temel ilgisi, musteri
~lanmn

anlasrlmasidir.

Bu kuramlann her biri spesifik bir konuya odaklanmissa da, hepsi de Crosby'nin
linde gene1 bir sekilde yansrnhrlar, Crosby'nin modeli, orgiitteki kalite surecini
kleyici dort boyuta oturur. Bunlar:
"l-Yonetimin kanlmasi ve tutumu.
2-Profesyonel kalite yonetimini gerceklestirmek orgut boyunca olusturulan
kalite konseyleri ile saglamr ve bu yapilanma kalitenin yonetiminde onemlidir.
3-<;ali~ann katihmi ve
4-Tarnnma, yani ealrsanlarm basan ve cabalanmn pekistirilmesidir' (Lankard
1992'dan aktaran Dogan).
Gorilldiigu gibi TKY, orgut yonetiminde ve cahsanlarda bir tutum degisimini
ktirmektedir, Calrsanlann tiimii cesaretlendirilir, guclendirilir ve baglihklan arttmhr .
.eta onlann surec, iiriin ve hizmette gelismeyi aramalan, sorumluluk almaya istekli

Kalite yonetimini onculeri olarak adlandirabilecegimiz dustmurlerin kalite anlayislan
ilgili olarak;
-Kalite.Musterinin simdiki ve geJecekteki isteklerinin karsilanmasidir (Deming).
-Kalite.Amaca ve kullarnma uygunluktur ( J.M.Juran).
-Kalite.lsteklere ve ihtiyaclara uygunluktur (P.Crosby).
-Kalite:En ekonomik, en kullamsh ve tuketiciyi daima tatmin eden urunii gelistirmek,
yapmak, uretmek ve sans sonrasi hizmetlerini vermektir ( K.Ishikawa) tammlan
dmisnr (ASWC. 1990).
Aynca konunun onde gelen uzmanlar ve kuruluslan tarafindan yapilan kaliteyle ilgili
tarnmlar asagidaki sekildedir :
Kalite: 'Tiiketici isteklerinin doyumu, islemlerin performansimn iyilestirilmesi,
iyetlerin dusurulmesi amaciyla kullarnlan stratejik bir aractir' (TS. ISO 3000, 1993 : 2).
TS 9005-ISO 8402'de yer alan tanuna gore 'Kalite: Bir iiriiniin ifade edilen veya
klenen ihtiyaclan karsrlama kabiliyetini olusturan ozelliklerin toplarmdrr'.
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Kalite: Bir mal veya hizmetin belirli bir gerekliligi karsilayabilme yeteneklerinin
koyan karakteristiklerin tiimiidilr (Amerikan Kalite Kontrol Dernegi, ASQC ).
Kalite: Bir hizmet veya fuiiniin isteklerine uygunluk derecesidir (Avrupa Kalite

Kalite: Uran veya hizmeti ekonomik yoldan Oreten ve mnsterilerin isteklerine cevap
bir Oretim sistemidir (Japon Sanayi Standartlan Komitesi, JIS).
Gtmumuzde kalite: 'Ozelliklere uygunluk' ya da 'Standartlara uygunluk' tan 90k,
ya da hizmetin kullamma uygunlugu' olarak kabul edilmektedir. Kisaca kalite, musteri
erinin karsilanmasidir. ISO 9002 standartlanna gore kalite: 'Bir urun ya da hizmete,
edilmis ya da edilmemis gereksinimleri karsilama yetenegi veren ozelhklerin tiimii'
tarumlanmaktadir (Peskircioglu, 1994:98'den aktaran Dogan).
Kalite kavramina genel olarak goz anldigmda, kullanim acismdan kalitenin bes
"gi oldugu gortllebilir. Bunlar, teknoloji unsuru, psikoloji unsuru, zaman unsuru, garanti
1mm1.1

ve etik unsurlardir. Fabrikada ilretilen mallarda teknoloji ve zaman unsuru on plana

ftibrxen hizmet sektorunde yukanda sayilan tiim unsurlar onem tasir (Ishikawa, 1995: 875).
Bu noktaya kadar srralanan tammlar, kalite konusunun 90k yeni bir kavram oldugu
yaratmaktachr. Ancak kusursuzluga ulasma ve miikemmeli yakalama arzusu
insanoglunun varolusu kadar eskidir. Dolayisiyla, kalite kavrarrumn, ilkel bir
· de bile olsa, eski caglardan gunumuze kadar surekli olarak gelisen bir olgu oldugu

9'1Cllebilir. Gunumuzun kalite kavrami, gecmiste, nretim surecinde edinilen deneyimlerin ve
derslerin sonucunda ortaya 91kn11~ olup, bazdanna gore hala yeni ogeler kat:dmak
iyle gelistirilmeye olanak tamyan dinamik bir yapiya sahiptir.

.2 Toplam Kalite Yonetimi

II. Dunya savasmdan yenik cikan Japonya'nm nrettigi fuiinler degerli bulunmazken,
ing'in onciiliigiinde yonetim alanmda yeni yontemlerin uygulanmasrrun diinya
lannda Japon fuiinlerinin yaygmlasmasma yol acngr, Deming'in onciililgiinde Amerika
baslayan ama Japonya da gelisen ve diinyaya yaytlan yonetim alanmdaki evrime Toplam
ite Yonetimi adi verildigi soylenebilir.
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1975'lerden beri yonetim biliminde cahsmalar orgutsel davrams, insan iliskileri, orgiit

· i, orgutsel gelisme gibi konular uzerinde yogunlasrmstir. 1990'larda ise yonetimde kalite
.a.ftcrn

hakim olmaya baslamistir. TKY'nin bir evrim oldugu, bilimsel yonetimden bugune
adim adim gelistirildigi, bu evrimin onemli tarihleri su sekilde siralanabilecegi cesitli

Iar tarafindan belirtilmektedir (Kavrakoglu 1992:292 vd.).
1931 W.SHEWHART: istatistiksel Kalite Kontrol (A.B.D.)
1940 STANFORD Seminerleri (ABO)
1950 E.DEMiNG Seminerleri (Japonya)
1951 DEMiNG Ki:llite Odillii (Japonya)
1952 Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1954 J.JURAN: Kalite Yonetimin Sorumlulugudur (ABD)
1954 Ulusal Radyo ile Japonya' da Kalite Egitimi Yaymlan
1957 A.FEiGENBAUM : Toplam Kalite Kontrol (ABD)
1960 G. TAGUCHI : istatistiksel Deney Tasanmi (Japonya)
1961 K. ISHIKAWA: Formenler lcin Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1962 K.ISHIKAWA : Kalite Cemberleri (Japonya)
1969 KOBE STELL . Qualitiy Functian Deploymend (Japonya)
1970 S. SHiNGO: Poka/ Yeke (Japonya)
1970 G. TAGUCHt: QualitiyLoss Functian (Japonya)
1976 T. OHNO Toyota Jast in Time Sistemi (Japonya)
1980 G. TAGUCHt :Robust Design (Japonya)
1990 ve otesi.,
YARATILAN KALiTE

TKY'yi, klasik yonetim anlayismm alternatifi olarak dogan, gelisen ve gelisimini
ettiren bir anlayistir. TKY, tum organit..asyon sureclerinin siirekli gelistirilmesi,

earn

9ilestirilmesi ve cahsan ve musteri memnuniyeti (baghhgmm) saglanmasma yonelik 9ag~,
bir yonetim anlayisi olarak tanmtlayabiliriz. Yalcmkaya'ya (1996:25) gore" Toplam

-111111C1

, bir orgutte, her duzeyde performansm gelistirilmesi icin, toplam bir caba biitiinliigilnde
esi kapsayan etkinliklerin siirekli gelisimini olusturur". Kavrakoglu'na (1998: 9) gore,
oplam Kalite Yonetimi (TKY), sadece ilrlln ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayip,
lllniimi.iziincagdas bir yonetim anlayisidir. Bu anlayisa gore, gelisme ve yarancthk icin tum
~arm

katkisi 90k onemlidir".
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.3. TKY Felsefesi ve ilkeleri

Toplam kalitenin

gerceklestirilmesi;

nin dogru olarak uygulanabilmesi

zaman, caba ve kararhhk

gerektirmektedir.

icin asagidaki bes temel ogenin bir araya gelmesi

(Sirvanci ,1997:12; ~im~ek,2000:51).
'I-Ost yonetim ve yoneticilerin liderligi,
2-Mu~teri odakhhk,
3-Firma elemanlanmn egitimi
4-Talam cahsmasi
5-Surekli gelisme (Kayzen) yaklasmu'
Toplam Kalite Modeli ancak tum ogeleri ile benimsenip uygulandigi takdirde tutarh,
1

ve kahci olur. Bu ogeler yonetim anlayismi ve felsefesini, organizasyonu, yontemleri

sistemleri kapsar; insana en 5n srrada deger vermeyi gerektirir; bilimselligi her cahsmada
kosar. Bu ogeler Kavrakoglu'na

(1998:33-35) gore bes grupta toplanabilir.

'1- Onlemeye donuk yaklasim,

2- Olyum ve Istatistik,
3- Grup Cahsmasi,
4- Surekli Gelisme,
5- Yonetim Modeli'
TKY'nin uygulandigi orgutlerde, insan faktorune verilen deger arttikca, cahsanlann
· ve yapilan isin kalitesi artmaktadir. Boyle bir sistemin kurulabilmesi

icin insana

-,gnnn esas olmasi ve 'once insan' anlayismm benimsenmesi zorunludur. TKY, cahsanlann
luluk

duygusu

ile hareket

etmelerini

ve yapilmasi

gereken

isleri

kendilerine

emeden, kendilerinden yapmalanru ongorur, ishikawa, 'Insanhgi esas alan bir yonetim

· · i, insanlarm simrsiz guclerinin gelisimine izin veren bir yonetim bicimidir' demektedir

TKY, en tepedeki yoneticiden en alttaki cahsana kadar tum insanlann sorumlulugu
l~ttgi bir sistemdir. Takim cahsmasi, toplam kalite yonetiminin bashca amaclanndan

· · i olup, gelistirme faaliyetlerine cahsanlann tamarm kanhr. Parola 'Surekli gelisme'dir,

27

Siirekli Gelisme (Kaizen)

Kaizen, Japoncada degisim (Kai) ve iyi (zent) kelimelerinden

olusmustur, Surekli

anlanunda kullarnlmaktadrr. Japonlara gore Kaizen oyle bir dii§ilncedir ki, her Japon
~

gilniln bir oncekinden daha iyi olmasi icin, evinde, isinde, sosyal yasarmnda

pyret
•

icinde olmahdir,

Bu gelismenin

siirekli

boyutu onemli degildir, Ornegin bahcenize

ceginiz bir cicek, boyayacagmiz bir kapi da bir degismedir (Imai, 1994:93-98'den aktaran

Batnun klasik gelisme tarzmda iiretim belirli standartlara gore surerken, arastirma ekipleri
a...r1silarrt1tlann yukseltilmesi icin yeni bulus yaparlar ve bu bulus uygulamaya konursa bir sicrama
Snrekli

gelismede

ise

uretimi

yapanlarda

arasnrma

gelistirme

cahsmalanm

estirenlerde aym kisilerdir, Laboratuar i§ yerinin kendisidir. Surekli gelisme: lsletmede
olrulda yer alan herkesin kanhrmm gerceklestiren bir surectir,

En genel anlamda kalite, gelistirilebilecek her ~ey demektir. Kaliteden soz ederken ilk
gelen, iiriinun ya da hizmetin kalitesi olmahdir, Kaizen stratejisi kapsammda incelenirse,
· iiriin veya hizmet, tasarlanmis oldugu seviyenin ilerisine gecemez. Burada tasanmi yapan
olduguna gore, insarun kalitesi ile ilgilenilmelidir. i~i olusturan uc; yapi ~1; donamm

z

bro ve insan kaynaklandrr. Ancak insan faktoru yerine tam oturtulduktan sonra isin

__ , ••.cu.,.
••• ve yazilrm ile ilgili krsimlar ele almrnahdir, 1nsanlann icinde kaliteyi olusturmak,

11aizen bilincini edinmelerine yardun etmek demektir (Imai , 1994 den aktaran Ozevren ).
Surekli gelisme cevrimini ilk olarak ortaya atan Dr. W.A. Shewhart'trr. Bu cevrimi dogru
Mprn<Je ozUmseyerek 1950 yihnda Japonlara aktaran ise Dr. W.E. Deming olmustur, Surekli

a Fp,1e kavranu Japonya'da

o denli yerlesmistir ki, hemen her faaliyet iein Kaizen gruplan

-Ull.ll~tur. Son yillarda Japonlar kendi yonetim modellerine 'Kaizen Yonetimi' admi
iw:nneye baslarmslardir, Gercekten de 'Kalite' bile nihai bir amac degildir, sadece yuksek
mhhP.t gucunu saglamaya imkan veren bir aractrr, Cok yuksek, hatta herkesten yilksek bir
· · duzeyine cikmak bile yetmez; amac surekli olarak rakiplerden ileride olmaknr, Bunu
1yan yontem de surekli gelisme snrecidir,
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Ozetleyecek olursak, rekabet giiciinii artrrmamn temelinde siirekli gelisme, yani Kaizen
Bunu saglamak icin ise belli teknilderle donanlrms tum insan kaynaklanru
mda seferber etmek gerekmektedir. Kaizen'in
~

aym

prodUktivite, karhhk, vd. gibi cesitli

olabilir. En etkin olyiit ise cahsan basma uretilen proje veya oneri sayisr olabilir. Bu
Japonya' da yilda kisi basi 10 dolaymdadir, Ornegin 1000 kisinin ~h§t1g1 bir kurulusta

yaklasik olarak irili ufakh 10000 yeni proje/oneri yiiriirltige konmaktadtr. Proje/oneriler
Cemberleri, Proses Gelistirme Ekipleri, Kalite Gelistirme Ekipleri, Disiplinler arasi

veya Bireyler tarafmdan yapilabilir, Kaizen'i gerceklestiren de bu 90k sayida gelistirme
iiilfodirme onerileridir;

TKY'DE STRATEJiK PLANLAMA

• Deming Dongiisii

Deming dongust; klasik yontemden de iyi bilinen ve her isletmede kolayhkla

I JS danabilecek cahsmalardan olusur, Yapilacak isler once planlamr, soma uygulamr ve kontrol
Kontrol faaliyetleri ile elde edilen sapmalar diizeltilir ve bu diizeltme onlemleri, bir
llllll8ki cahsmamn hedeflerini olusturur, Deming dongiisii, amaelara gore yonetim tekniginden
~

bir cahsmadir, Bu cahsmalar cember icerisinde gosterilerek daha iyi anlasilmasi

:111111aa011~trr. <;emberin her don~iinde islerin daha kaliteli olmasmr saglayan bir sistemdir

Sekil 2.2.1. : Deming Dongusu

29

Planlama Tanum, Ozellikleri ve Yararlan
Planlama farkh sekillerde tammlanan bir kavramdir. Bu tarumlann ortak ozelliklerini
siralamak olasidir. Planlar gelecege yonelik faaliyetlerdir, planlama bir karar alma
19a:idir, planlama bir amaca yonelik olup, bu amacm gerceklesmesi icin en uygun yontem
lann bulunmasi cahsmasrdir.

Planlar stirelerine gore; uzun sureli, bes yil ve daha uzun snreyi kapsayan; orta sureli,
bes yd arasi siireyi kapsayan; krsa siire1i; gene11ik1e bir yddan daha az siireyi kapsayan
seklinde snuflandmlabilir. Uygulama bicimlerine gore demokratik ve zorlayici planlar
~e

suuflandirmak mnmkundur. Planlar yerine getirdikleri fonksiyonlar acismdan;
[ik, taktik ve hareket planlan seklinde ele ahndiklan gorulur. Taktik planlar, daha 90k
kademe yoneticileri tarafmdan, stratejik planlarm amaclanna ulasabilmesi icin daha kisa
siireyi kapsayan planlar olarak tarumlamrken; Hareket Planlan, orta ve alt kademe
· cileri tarafindan, 90k daha kisa bir snreyi kapsayan bir faaliyetin ve kisa sureli bir

~n

yerine getirilmesi amacma yonelik planlar olarak ifade edilmektedir.
Planlamayt: Insanlann snursrz isternlerini dab.a 90k karsrlayabilmek amacryla

IIIIIIIJPIAIUann en uygun kullammi icin neyin, nerede, ne zaman, nasil ve kim tarafmdan
L

a

tacagmm onceden kararlastmlmasrdir, diye tarumlayabiliriz. Dolayisiyla, planlamanm
· kit kaynaklann en iyi bir sekilde kullamlma gereksinimidir. TKY'nin temeli de; hata,

• wganl1k ve yanhslan onleyerek, isi bir kerede dogru yaparak, kalite, maliyet, hiz
!91rninde daha verimli ve karh olmak icin kit kaynaklan en uygun sekilde kullanmakttr. Bu

p J1amda TKY'de planlamamn onemi iyi anlasilmaktadir, Bu dogrultuda, planlama
· elerine bakildigmda Toplam Kalite Yonetiminde planlama 09 asamada incelenebilir
n,1997:56,57).

'Stratejik Planlar (Neyin yapilacagim belirler)
Hedeflerle yonetim ve kalite planlan
(Nasrl yapt1acagm1 belirler- Taktik Planlan)
Gunluk planlar
(Yapilan isin dogru gidip gitmedigini belirler- Hareket Planlan)'
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Stratejik Planlar

Strateji plaru: Bazen 'Kurum gelistirme plaru' da denilen 'Strateji plaru' kurum
unun gerceklestirilmesi yolunda ahnan onlemleri aciklayan plandrr. Orta - vadelik:bir
· genellikle iic; yilhk bir siireyi kapsar, ama cok kati bir plan olmayip, ic ve dis

!llllrlere gore olusacak degisime aeiknr. Ornegin; egitim ortammdaki rekabet icin hazirlanan
strateji plaru cok biiyiik onem tasir. Plansiz bir egitim kurumu, amacim ve hedefini
er.
Bir strateji plaru; misyon, vizyon, Swot gibi anahtar kavramlann c;oziimlenmelerini
· . Herhangi bir kurum asagidaki konularda odaklamp, hayata gecirmek icin karar vermis
zorundadir (Koksal,1998:65). Bir stratejik planda su asamalar olmahdir:
'Pazar Belirlemesi : Pazar ortammda kurumun gerceklestirmeyi
amacladigi orandir,
Kurumun pazar lcerisinde girmeyi istedigi oran: Egitim verdigi basamakta
bulunan diger okullar arasmda yiizde kachk bir orandir, Ogrenci yetistirmeyi
amacladigidir.
Hizmet portfoyu : Amaca ulasmak icin ogrencilere sunulan program, dersler ve
icerikleridir.
Portfoyun gelistirilmesi : Sadece sunulan programlann cesitliligini degil,
derslerin sunu yontemlerinin de gelistirilmesidir.'
Herhangi bir egitim kurumunda uyarlanabilecek olasi bir planlama dizisi ozetle
a eikanlmrsnr (Sallis,l996'dan aktaran Koksal,1998:59).
'VtzYON, MiSYON VE DEGERLER
Ne cesit bir isin icindeyiz,
PAZAR ARASTIRMASI..
Mnsterilerimiz kimler ve ne bekliyorlar?
SWOT ANALiZi VE KRiriK BASARI FAKTORLERi ... Basanh olmak icin
neye gereksinim var?
. VE IS
. PLANLARI
Basanya nasilul asacagiz??
EK.IP
KALiTE POLiTiKASI VE KALiTE PLANLARI.. Basanyi nasrl saglaytp
sunacagiz?
KALiTE MALiYETi..
,
Kalite kaca mal olacak?
DEGERLENDiRME VE DONUT
Basanh oldugumuzu nasil
anlanz?'
lsletmenin uzun vadeli amaclan bir kere belirlendikten sonra, isletmeyi bu amaclara
acak cesitli secenekler belirlenir. Amaca gotnrecek yollar (stratejiler) pek coktur. Eger
· tane olsaydi zaten planlama yapmaya gerek kalmazdi. Bu secenekler arasmda isletmenin
rsma, sartlanna ve misyonuna en uygunu secilir. Bundan sonra yapilacak tiim cahsmalar,
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vadeli amaclara secilen strateji ile vanlmaya yonelik plan ve programlardan
1111Je11I11elerden

olusur,

TKY bir anlamda

stratejidir.

i§letmenin

yetenegiyle

ve

rekabet

llmuio secilmesidir. lkinci asama uzun vadeli amac ve stratejileri gerceklestirebilmek icin

ytlhk plan ve programlann yapilmasr asamasrdir. Bu asamada stratejik plana uygun
ve hedeflere ulastiracak araclar ve faaliyetler belirlenir. Kalite planlan da bu asamada
. Bu asamaya iki acidan bakilabilir (Ozevren1997:61).
1-Hedeflerle yonerim,
2-Kalite planlan

Kalite Politikas1ve Kalite Plam (Taktik Planlan) :
Bir kurumun kalite politikasi ile ilgili yazih bir karanmn olmasi 90k onemlidir.
lllmlbul

Kadikoy Anadolu Lisesi misyonu olarak "Atatnrkcu dii§i.ince sistemini davrams

getirmis, cagdas, demokratik lider ozelliklerine sahip, okudugu okula baghhk duygusu
·~ ve laik gencler yetistirmektir. Bu cereeveden hareketle biz, ogrencilerimizin
•

nnelerini saglamak; onlann bilgili, yetenekli ve kendine guvenen bireyler olarak
elerine zemin hazrrlamak ve onlara 21. yuzyrlm gelisen ihtiyaclanna cevap verebilecek
iler kazandrrmak icin vanz." denmektedir (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/

-n·m # 10b4, 2002:12).

Sonraki is ise kalite planun gelistirmektir, Kalite plam, kalite politikasmi hayata
w:i,,,,.eye amaclar. Kalite degisim surecinin nasil yapihp surdnrulecegini gosterir. i§ plam ile
el islevde bulunmasi gerektigi aeiknr. Arna her birinin odaklandigi konu farkhhk

r...,Prir. Kalite Plam (Koksal,1998:67):
'-Degi~im yolunda siirdilrillecek snrecleri ozetler,
-Kaliteyle ilgili amaclan ve harekete gecmeyi saglayacak yontemleri icerir,
-Cahsanlann katilacaklan gelisim ekipleri gibi mekanizmalan kapsar.'
Egitim kurumunun yfuiitmeyi amacladigi projeler, bu genis kapsamda hazirlanrms
flmda yer alarak, tiimiiniin hayata gecirilebilir ve yonlendirilebilir olmasi saglarur,
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Juran'a gore stratejik kalite planlamasi: Ost yonetim duzeyinde uzun vadeli kalite
erinin olusturulmasi ve bu hedeflere ulasmak icin kullamlan araclan ifade eden yapisal

-lcsel ve cevresel analizlerle baslamakta
-Vizyon ve misyon tespit etme
-Organizasyonel hedefler belirleme
-Bu hedeflere ulasmayi saglayacak stratejiler gelistirme, cahsmalanm
ktedir. Kalite planlan, bir ilriin, proje veya sozlesmenin musteri gereksinimlerini,
mik sartlarla nasil karsilanacagim

ve bu sartlan nasil gelistirecegini

p 5 woandu. lyi bir kalite planlamasi, iyi bir

on

en

gosteren bir

analizle baslar. Bu analizle elimizdeki

,-,. - iann neler oldugu ve nerelerde kimler tarafindan ve nasil kullamldigi belirlenir
mrvren,1997:63).

Egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalanm basanh bir sekilde uygulamak
Iarsa, okulun en kii9iik birimlerinden en bityiik birimine kadar okul killtiirilnii
1611tnnnak

ve yaygmlasnrmak zorundadirlar. Egitim liderlerinin okul killtiiril olustururken §U

illmlara mutlaka cevap aramalan gerekmektedir (Leigh den aktaran Cafoglu, 1997:167).
'1-0.kulun amaci nedir? Amac1ID1z1 nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak istiyoruz?
3-Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
TKY'nin okullarda basan ile uygulanabilmesinde bu sorulara verilecek yamtlar

Kalitenin Maliyeti ve Getirisi: Kalite maliyeti, kalite girisiminin getirisini olcme
llloumundadu. TKY'ne kuruma oh;iilebilir kar saglamasi acismdan yaklasilmahdrr. Gnzel ve
fikirler, oneriler ol9iilmeli, hesaplamp degerlendirilmelidir. Diger bir onemli nokta ise
1 giden sureclerin veya yanhs uygulamalann maliyetlerinin belirlenmesidir. Tatmin
,.. eyen musteriler, yetersiz ve etkisiz bir sekilde yurutulen prosediirler ve basit hatalar;
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velilerin tepkisi, kaydmi alan ogrenciler, fazla mesai, kaybedilen ve yazik olan
nel i~ giicii... gibi olgularla kuruma pahahya mal olabilir. TKY, yapilan i~lerin ilk
~inde

dogru yapihp, sifir hata ile sonuc almayi amaclar. Ozellikle musteri sikayetleri

· e ahmp, degerlendirilmelidir. 'ilk seferinde dogruyu yapmak' kavrami insani
· etlerin yogun oldugu egitim kurumlarmda gerceklestirilmesi zor bir olaydir,
klestirilmesi her zaman miimkiin olmayan bu durumun, hie; olmazsa ikinci seferinde
~e~irilmesi

amaclanabilir, Yine de art niyetsiz yapilan hatalar suclama, ayiplama

:u yapilmamahdir; kurumdaki insan iliskilerini etkiler, dengeyi bozabilir. Bu nedenle ,
en aza indirgeyecek olan gerekli ekip cahsmalannm yapilmasi gerekmektedir. Cok
le

ve dii~iiniilerek yapilan planlama,

olaylan

ilk

defasmda

dogru olarak:

klestirmenin onemli bir unsurudur. Saptanan hatalan derhal dilzeltmeyi amaclayan
.Y, hatalann tekrarlanmamasim da saglamis olur (Koksal,1998:67-68 ).

TKY UYGULAMALARINDAPROBLEM ~OZME TEKNiKLERi
Problem c;ozme, Planla- Uygula- Kontrol et- Onayla.Onlem al (PUKO) dongusunde

Problemi tarumla
Altematifleri belirle
Planla

Karar

Kriterleri belirle
Vernie
Altematifleri degerlendir

Problem

En iyi alternatifi belirle

Cozme
Uygula

Karan

KontrolEt

Sonuelan degerlendir

Onlem Al Onayla

Standartlasnr

Sekil 2.3.1: Yalova'da, Haziran 200l'de

uygula

Giller KOKSAL'rn yonetiminde gerceklestirilen

itimde Toplam Kalite Yonetirm Semineri' notlarmdan
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1 PUKO Yonetimi ve Ara~lan
Problem cozme siirecinin PUKO dongusunde en 90k kullamlan teknikler asagida ozet
verilmeye cahsilmisnr.
A. Beyin Firtmasr
Beyin firtmasi, ortak sorunlar, toplanacak veriler, coznm onerileri,
uygulama onerileri ve karsrlasilabilecek engeller gibi konularda bir fikir listesi
olusturmak amaciyla yapihr.
B. Kuvvet Alan Analizi

Bir amaca dogru ilerleme veya iyilestirme icin iki yol izlenebilir:
a-Performansi artmci kuvvetleri guclendirmek,
b.•.Performansi kotiiye iten kuvvetleri zayiflatmak veya ortadan kaldirmak.
Kuvvet alan analizi bu kuvvetlerin iki tilrUnii de belirlemeye dayamr.
C. <;oklu Oylama
Coklu oylama (Multivoting) beyin firtmasi seansmda ortaya cikan
fikirlerin en onemhlerini belirlemek icin izlenilen bir yontemdir.
D. Aki~ ~emas1
Akis semalan, bir surecteki biltiln adimlann resimsel ifadesidir. Akis
semalannda standart semboller kullanrhr, Olaylann sirasuu acik olarak
anlamaya yardimci olur. Iyilestirme firsatlanni belirlemeye yardimci olur. Veri
toplanacak:alanlan ve teknikleri tarif etmeyi kolaylastmr.
E. Sebep-Sonue Diyagram1(Ishikawa - Bahk Kil~1giDlyagrarm)
Bir problemi doguran ya da etkileyen sebep ve faktorleri belirlemek
amaciyla olusturulur. Problemlere daha genis bir cerceveden bakma olanagi
sunar. Problemin teshisi ve surec iyilestirmeyi kolaylastmr. Tam olarak istatiki
bir yontem degildir.
izlenecek yontem:
a-Problemi gosteren bir ok (ana kilcik) cizilir.
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b-Bu kilcigin tizerinde, problemin olasi ana sebepleri oklarla gosterilir.
Bir uretim sfuecinde en cok kullarulan ana sebep kategorileri, Ishakawa
tarafindan makina (ekipman), yontem, malzeme, insan ve cevre olarak
toplanmisnr. Bir hizmet surecinde ise bu kategoriler genellikle
politikalar (yuksek diizey karar kurullan), prosedurler, isyeri (ekipman
ve alan) ve insan seklinde secilir, Her iki durumda, cevre (binalar,

lojistik ve alan) ve olcme (kalibrasyon ve veri toplama) kategorileri de
sikca kullaruhr, Aynca, bu tur kategoriler yerine, soz konusu snrecin
ana basamaklan da kullarulabilir.
c-Her bir ana faktor ile ilgili alt etmenler oklar ile gosterilir,

F. Histogram
Histogram, ol9illebilir bir nitelik ile ilgili gozlem
dagrlnmru gosteren bir cubuk grafigidir. Degiskenlerin

S1Il1fl1

degerlerinin
seri icerisinde

duzenlenmis bir dagihrmdrr.
G. Pareto ~emasi
Kalite gelistirme cahsmalannda en 90k k:ullarulan tekniklerden biridir.
Problemleri veya meydana gelis sebeplerini onem ve sikhk sirasma gore
gosteren bir aractir, Problemlerin (sebeplerin) gozlem sikhklan ya da onem
yiizdelerini gosteren, buyukten kfi9ilge dizilmis siitunlardan olusur. Pareto
yontemine gore 'Sorunun %80'i problemlerin

%20'sinden gelir. 'Pareto

semalannda, en onemli ya da en sik gorunen soruna ait siitun semamn en
solunda gosterilir, Amac, kullamcmm dikkatini bu sutun uzerine cekmek ve
vakit kaybmi en aza indirmektir.
H. Kontrol ~emalan, Listeleri
Kontrol semalan, sureclerin dogasr hakkinda bilgi edinrnemize
yardimct olur. Kontrol semalan kullarurnmda, surec islerken cikardigi
urtmlerden secilen omeklerin belli ol9iimleri, belli limit degerler ile
karsilastmhr ve bu olcumlerin egilimleri izlenir. Boylece olcumlerdeki
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degiskenligin ozel sebepleri olup olmadigma karar verilir ve ileride
olusabilecek hatalarm onlenmesine cahsrhr,
I. Yakmhk Diyagranu
Yakinhk diyagrann, pek 90k fikir, goril~, konu veya faaliyet icinden
temel olanlan bulmak icin kullamhr. Bu fikirler, gorusler, konular once
tiiretilir, soma bunlardan birbiri ile dogal ilgisi olanlar guruplamr.

J. Aga~ Diyagrann
Belli bir amaca erismek icin izlenmesi gereken yollann, sistematik bir
sekilde giderek artan bir detay duzeyinde grafiksel ifadesidir (Koksal, 2001 vd. ).

EGiTiMDE TOPLAM KALiTE YONETiMiNiN GEREKLiLiGi

Gunumuzde hizh bilgi arnsmm etkileri yasanmaktadir. Hizh bilgi artist, insan

I a mm ffim yonlerini etkisi alnna alrnrs bulunmaktadtr. Bdylece g(iniimiizde bilgi, temel
ve ana sermaye olmus, insamn ilgisi bilgiye yogunlasrrustrr. Bilginin cogaltilmasi ve
esine iliskin bu devrim, 'Bilgi patlamasi' olarak adlandmlmisnr.

Bilgi toplumu cagma ulasmak icin surekli verimlilik artist saglamak gerekmektedir.
nedenle son yillarda egitimin kalitesinden oldukca sik soz edilmeye baslanrmsnr. Egitim
ogretimin niteligi, egitimin belirlenmis amaclanna ulasabilirligi derecesi ile yani kisilerde
ilen davrams degisikliklerini gerceklestirme diizeyi ile belirlenebilir (Unal, 1991 : 23-25).
1rgmin bu derece onem kazanmasi, bilginin uretildigi, daginldig; kaynaklardan biri olan
kurumlannm yaprsrru, isleyisini, yonerimini, programlanru kisacasr egitim orgiiffiniln
unun sorumluluklanni onemli olcude arttirmaktadir. Egitim orgutleri toplumun
ilesmesine oncnluk etme durumundadir, <;iinkii egitim orgutleri ciknlan yoluyla diger
leri etkileme sansma sahiptir ( Apay ve Kihc, 1997: 11).
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Bilgi toplumu olmamn getirdigi degisimler; sadece bilgiyi biriktirip depolamak yerine
·

tam zamamnda tiretilmesi ve etkin bir sekilde kullarulmasrm gerektirmekte, bµ da
.-.~•erde oldugu gibi egitim kurumlannda

da amac yapi ve isleme tarzlanm yetersiz

ekte, cevrenin degisen sartlanni ongormeye ve uyum saglamaya zorlamaktadrr.

Egitim kurumlanna

dusen gorevin, bilgi cagmm gereklerine u_ygun olarak yaratici,

1rozme yetenegine sahip, bilgiye erisme yollanru bilen yiiksek teknoloji ii.riinlerini
ilen, hosgorulu, esnek dusunebilen, bilimsel dusunme yetenegine sahip saghkh kisilik
gelisimini tamamlamis olan bireyleri yogun rekabet ortammda basanh olabilmeleri
istirmek oldugu soylenebilir, Insanm egitimi, yeni deyimle "Gelecege hazirlanmasi'
· yalruz yeni kusak icin gerekli degil, her yastaki insan iein onemlidir. Bilginin surekli
·gi giiniimiizde, tmiversite rnezunu kisinin bilgisinin 4-5 yilda eskidigi dikkate almirsa
eyi ve

egitimi

acilen

ve si.irekli olarak

ayagma

yetiskinlerin

da goturmek

ktedir (Toffler,1974: lO'dan aktaran Azade).
sistemleri,

iilkelerin

ihtiyac

duydugu

nitelikli

ektedir. Yetistirilen insan gucii ulkelerin kalkmmasmda

insan

kaynaklanru

anahtar rol oynamaktadir,

iizde bir cok illke egitimde verimlilik ve kaliteyi arttirmaya yonelik degisik projeler
ri.tirmekte ve bu konuda yogun eaba harcamaktadir, Avrupa Birligi, ABD ve gelismis Uzak
iilkeleri egitimde kaliteyi arttirrnaya yonelik ciddi anhmlar gerceklestirmislerdir.

Yapilan arastirmalar, kaliteyi etkileyen en onemli faktorun insan faktoru oldugunu
koymaktadir, insaru ise egitim sisteminin en stratejik alt sistemi olan okul orgutleri
~mekteclir.

Okul orgutlerinin ciktisi olan insanm istenen diizeyde yetistirilmesi sadece

kendisini ve yetistigi okulu degil ayru zamanda diger orgutleri de etkileyecektir .
..• egitimin

ciktisi olan insan, her orguttm ihtiyac duydugu insan giicii girdisini

lllfturacakt1r. Bundan dolayi toplumun, kalite konusunda en duyarlt olmasi gereken orgiitler
orgutleridir.

Bir orgutte, yonetimin is gorenleri verimli kilmasi, i~ doyumunun saglanmasi, takim
asim gerceklestirmesi,

is gorenlerin uyumunu saglanmasi, cansmalann

yonetilmesi,
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dinamik bir nitelige kavusturmakla mumkundur. Dinamik bir orguttm ise cevresindeki
ve yenilesmelere ilgisiz kalmasi dii~iiniilemez(Basaran, 1992 ; 28).

Egitimde yenilesme kavrami da nitelik degistirmistir. Egitimde standartlan yilkseltme,
yeni kaynaklar bulma ve bir takim degisiklikler yapma yeterli gorulmemektedir.
yenilesme denilince genellikle okulun, gun ve saatleri, mali bir takim imkanlar,
buyuklugu, bilgisayarlara dayah egitim, okula dayah yonetim, olcme ve
dirme sisteminin iyilestirilmesi, ogretmenlerin yeterliliklerinin arttmlmasi gibi
akla gelmektedir. Ancak. ban kesimler, bu kriterleri klasik egitim yaklasimlannm
llmfugunu kabul eden ve onlan daha da gelistirmeyi hedefleyen girisimler olarak.
llmdctedir. Bu elestirilerden hareketle egitimciler tarafmdan 'Toplam Kalite Yonetimi' ,
Hata Yonetimi', 'Kendi Kendine Ogrenme' gibi yaklasimlara dikkat cekilmistir. Egitim
._.IPrini

bu snrece uyduramayan toplumlann biitiin bu olusumlann disinda kalacaklan ya

~Nrcekleri one sttrulmektedir (Bonstingl, 1992'den aktaran Azade).

esleki Teknik Egitimde Toplam Kalite Yonetimi

Cagumzdaki bilimsel ve teknolojik gelismeler bireylerin ve toplumlann yasam
~

biiyiik o19iide etkilemekte, sosyal, kiilturel ve ekonomik alanlarda koklii degisimler

a

11c1K..U:1drr. Sonucta da egitim sistemlerinde mesleki ve teknik egitime onem veren
da gelismeler gozlenmektedir (Alkan, Dogan, Sezgin 1998:16).
Genel egitim ile bireylere yasadig; cevre ve topluma uyum saglamalanna yonelik
· temel davramslar kazandmlmasi amaclamrken, mesleki teknik egitimde ise bireylere
egitimin yam sira ilgili meslek alanmdaki bilgi beceri ve tutumlan kazandirmaya
bireyi fiziksel, duygusal ve ekonomik ve kisilik yonunde gelistiren bir egitim siireci

• ;laomak.tadrr.

Bir toplumda dogal kaynaklann degerlendirilmesi.insan gucunun verimli

duruma

esi, i~ ve egitimin butunlestirilmesi icin mesleki ve teknik egitime gereksinim vardir
Dogan, Sezgin 1998:16). Dewey'in felsefesindeki egitime sosyal acidan bakildigmda
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demokratik yoldan surekli gelismesini saglamakta ve psikolojik aeidan da bireyin
~.ine

gore i~ hayatma kanlmasmr ongormektedir (Aktaran; Alkan vd. 1980:50).

toplum icerisinde yer saglamasi, saygmhk kazanmasi, ilerlemesi, ilretken durum.a
· ve demokrasinin gelismesi onun kazanacagi meslek egitiminin derecesine baghdir,
gore meslek sahibi, ureten kimseler toplumda mutlu olabilecekler ve saygmhk
~eklerdir

(Turan, 1992:16).

birey ve egitim btrtunlesmesinden olusan mesleki teknik egitimde bireylere
ve teknolojik gelismelerin, cahsma alanlanmn ve cahsma hayatmm

on

gordugu

beceri ve tutumlar kazandmlmaktadir, Baska bir anlatimla toplumun beklentilerini
ilecek kaliteli urun ve hizmetleri sunabilecek perfonnans duzeyi yuksek i§ gucunun
esi mesleki teknik egitimin en temel islevleri arasmdadir.

Cagdas teknik egitimin kendine ozgii niteliklerinin neler oldugu incelendiginde
uygulama, ekonomiklik, gelismelere surekli uyum, genis bir meslekler dunyasun
topluma donnklnk, gercek yasanti ve deneyim ortami saglama, olumlu sonuca
ya degin devamhhk, uygulama zamam ve sekli yonunden gereksinim niteligi ve
baghhk, istem-sunu dengesini saglamak, kesin hedeflere yonelik olma, yatay ve dikey
devamh gelisme ve yasama haztrlama gibi nitelikler oldugu gorulmektedir (Alk:an,
Sezgin 1998:17).

'Bilgi iscileri' ya da 'Simge cozumleyicileri' adi verilen yeni bir cahsan (isci) tipine
gereksinimin artmasi da mesleki teknik egitimde toplam kalite yonetiminin onemini
cikaran nedenler arasmdadir. Cunku, ilgili egitim snrecleriyle yetistirilmesi
en performans duzeyi yuksek yeni tip i§ gucunun : cok adimh islemleri yurutme,
simge ve gorusleri ustahkla kullanma, yeni bilgilere ulasma, yeni paradigmalan tamma
da mesleki yeterliklere sahip olmalan zorunlu gorulmektedir. Bu zorunlulukta
· teknik egitimde kalite ve standartlann yukseltilmesini, dolayisryla toplam kaliteyi
e getitmektedir (Karaagach, 1999:445).

Toplam Kalite Yonetiminde vanlmak istenen sonuc TC MEB TKY Egitimi
,.. "'"'annda 'Sosyal Paydaslann Mutlulugu' olarak ozetlenmektedir. Aslmda Mesleki ve
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Egitim Sistemleri sosyal paydaslan tannin edebildigi surece basanya ulasabilmis
· . Giinfuniizde KKTC ve TC'de Alman meslek:i egitim modeli omegi cercevesinde
eler gerceklestirildiginden, bu ulkenin mesleki egitim sistemine kisaca goz atmakta

Alman Mesleki Egitim Sistemine Baki~

Avrupa Birligi (AB)'nin slogaru haline gelen 'Y~

boyu egitim' ve cagdas meslek

· ile hizmet sektorlerinde oranlan hizia artan 'Bilgi iscileri' calisma yasamma olumlu
yeni boyutlar getirmektedir (MESS 1997, aktaran Karacivi).

Mesleki Egitim AB'nin gundeminin ilk siralannda yer alrms ve 'Avrupa Sosyal
Eylem Programi' ile 1994'de uygulama konulmustur. Bu cercevede 1994 yilmda
mesleki egitim politikasmm yilriitulmesi icin Leonardo programi ve egitim alamndaki
iginin gelistirilmesi icin Socrates program.Ianuygulamaya konmustur.

AB iilkelerinden mesleki egitimde en basanh olan Federal Almanya Cumhuriyeti,
· e icin en iyi omegi olusturdugu dii~iiniildiigiinden, 1980 yth basmdan beri Federal
ya Cahsma Teskilatiyla yapilan cesitli gorusmeler sonrasmda Almanya'da uygulanan
· egitimin ik:ili sistemini Tiirkiye'ye uyarlaniak icin yogun cahsmalar baslatilmis bu
egitsel ve teknik bilgi ve yardimlar ahndigi gozlenmektedir..
Bu etkilesimler sonucunda Mesleki Teknik Ogretimde Okul Sanayi Ortakhgi adi
uygulanan OSANOR projesinde, 1986 tarih ve 3308 sayih 'Cirakhk ve Meslek
· Kanunu' nun hazirlamsi sirasinda, Cok Programh Liselerin olusturulmasmda ve 4702
yasada Alman Mesleki Egitim Sistemi'nin izleri bulundugu scylenebilir.
Son donemlerde, Turkiye Milli Egitim Bakanhgi ile Almanya arasmda Turkiye'ye
yapmis ailelerin ogrenim cagmdaki cocuklannm uyumlan ve meslek:i egitimleri icin
'"~tri meslek liselerinde 'Turk-Alman Teknik i~ Birligi Projeleri' cercevesinde projeler
iitiilmektedir. Bunlar:
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'a)Tiirkiye'de ikili (Dual) Mesleki Egitimin Tesviki Projesi,
bjlstanbul-Haydarpasa
Anadolu Teknik Lisesi Otomatik Kumanda
Bolumu Projesi,
c)Ankara Polatli Endilstri Meslek Lisesi CNC-Bolumil Projesi,

d)Bulu~ma Dili Turkce Projesi,
ejlzmir Turk-Alman Okulu Projesi,
f)Turkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasmda Carl Duisberg
Gesellschaft adh kurumla i~ birligi halinde Mesleki Egitim Uzmanlan
Degisirn Progranu'dir, (http://www.meb.gov.tr/Stats/ 2002:12)
Su an Turkiye'de ve KKTC'de Almanya <la uygulanan mesleki teknik egitim
min benzeri uygulamalar omek almdigmdan, Almanya 'da uygulanan mesleki egitim
· .e kisaca goz atmanm gerekli oldugu dusunnlmektedir.

Almanya' da Mesleki Egititnin ikili Sistemi

'Avrupa Birligi ve Turkiye Mesleki Egitim (Karsilasnrmah Bir inceleme)' adh
cahsmasmda Kahraman (1997), Federal Almanya Cumhuriyeti'nin mesleki egitim
lllernioin, esas olarak teorik egitim ile uygulamah egitim programlannm butunlestirilmesine

ikili (dual) sistem oldugunu belirtmistir, Yazara gore AB illkeleri ve hatta dunyada en
· ~ mesleki egitim sistemlerinden birisine sahip olan Alman Meslek Egitimi Sisteminin

"'-u, egitim ile istihdam arasmda gerceklestirilen uyum ile saglanmaktadir.
Federal Alman Mesleki Egitim Sisteminin temel ilkesi olarak devlet ve ozel kesimin
egitimde ortak sorumluluk almasi gorulmektedir. Sistemi devlet ve 'isletmeler
duzenlemekte

ve yiir(itmektedir. Isletmenin gorevi

egitim

ieerigini ve

lllulamalar1m duzenlemek, devletin gorevi ise egitim standartlanm koruyacak duzenlemeleri
~e~tim).ektir.

Eyaletler arasmda farkhhklar gorulmekle birlikte Federal Almanya'da zorunlu egitim
6-15; zorunlu egitim suresi 9 yildir, Mesleki egitime ge9i~ dokuzuncu smiftan sonra
~iln

olmaktadir, Meslek egitimi icin iki program vardir.
I )Endilstride cirakhk
2)Tam zamanh meslek okulu
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Alrnanya'da meslek egitiminin cogunlugu i~ basmda yapilmaktadir, Son donemlerde
egitiminde asm uzmanlasmaktan kacimlmakta olup, bazi cirakhk mesleklerini
·

e yonunde bir egilim vardir (Alkan, Dogan, Sezgin 1998:237).

Almanya becerili insan gucu yetistirilmesinde cirakhk egitimini temel yaklasim olarak
-9Cllll~tir. Almanya'da ikili egitim (dual sistem) olarak. tammlanan bu uygulama ile ilke
beceri egitimi isletmede, meslek teorisi egitimi ise okulda yapihr. Model, meslek
· de, isletme-okul isbirligine dayanmak.tadtr.Egitim, 4 gun is, bir gun okul esasrna gore
ak.tadrr. Cirakhk egitimi mesleki yeterlilik sinavi ile sona erer. Bu smavi kazananlar,
· i~i veya kalfahk belgesi altrlar (Sezgin, Ilhan; <;YEGM 1990: 20).

Alrnanya'da Federal Hukumetin mesleki egitim politikasi su hedeflere yonelmistir:
'-AB mesleki egitim politikasrnm temel hede.tlerinin tarumlanmasr,
-Egitim ve meslege giriste serbestligin gnvence altrna almmasi,
-Mesleki egitim alanrnda Avrupa diizeyinde isbirligi ile bilgi ve deneyim
degisimi ve aktanmmm yogunlastmlmasi.' (Karaman, 1997).

Karaman'a gore diinyadaki basanh diger mesleki egitim sistemi Japonya'dadrr. II.
Savasindan yenilgi ile cikan Japonya, l 980'li yillarda diinya sanayi ve ticaretinde
· duyurmus ve 'Ekonomik mucize' olarak kabul edilen bir basanya ulastigr herkes
~

kabul gormektedir. Bu basannm temelinde 'Japon egitim sisteminin' onemli rolu
ileri surulmektedir (Karaman 1997:327). Bu nedenle Japon egitim sistemine ve
· egitim sistemine goz atmanrn yararh oldugu di.i~uni.ilmektedir.

Japonya'da Egitim Sistemi ve Mesleki Egitim

Japon egitim sistemi, karar mekanizmalarrnda merkeziyetci bir yaprya sahip olm.asrna
n biiyiik ol9iide Amerikan egitim sistemine dayandmlmrsnr, Genis tabanh amaclan
'Kapsamh okul' prensibine uygun olarak lkinci Dunya Savasmdan sonra ortaya
us

olan

egitim

sistemi;

ilkokullar,

ortaokullar,

liseler,

yiiksekokullar ve

itelerden olusmaktadir. Bu okullann egitim sureleri 6+3+3+4 olup zorunlu egitim 6-15
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arasmda 6+ 3 yil ve parasizdir, Kurulus statiisii acismdan Japon okullan iic; gruba

b I tadtr, Bun1ar,Resmi Devlet Okullan, Mahalli Okullar ve Ozel Okullardrr ( TiSK).

Japonya'da okur yazarhk oraru %99'dur. ilkokul diizeyinde bir ogretmene 25 ogrenci,
:alretimde 18 ogrenci, yuksek ogretimde 11 ogrenci dusmektedir. Okul oncesi egitim
da okullasma oram oldukca yiiksektir. Japonya'da okul yili 1 Nisan'da baslar ve 31
biter. Ilkokul ve ortaokul mnfredatlan genellikle iic; doneme (Nisan-Mayis ortalan,
ik sonlan ve Ocak-Mart sonlan) aynlrmstir. Japon ogrenciler Cumartesi giinleri de
gitmektedirler (Erdogan , 1995:116).

Japonya'da resmi tatillere bakildigmda kiiltiire ve degerlere olan baghlik acik bir
gorulebilir, 'Yashlar Giinii' 'Yashlar icin Saygi Gunu' 'Kultur Gunu' ve 'Imparatorun
Giinii' gibi gunlerde okullar tatile girer. Yilda toplam olarak 240-250 giin okula
edir. Japonya'da egitim 1907'den sonra alb yil, 1947'den sonra dokuz yd zorunlu
. 1979 yihndan beri ozel egitime ihtiyac duyan bireyler icin bile zorun1u egitim
•I

11as1

bulunmaktadrr (Erdogan, 1995:114-115).

Bakanltk, ulusal duzeyde program standartlanm ve ne okutulacagmi belirleyip bu
an her on yilda bir tekrar gozden gecirmektedir, Japon ogrenciler, Japonca, edebiyat,
..-uik,

fen bilgisi, beden egitimi, saghk, sosyal bilimler, sanat, el isleri ve muzik

· · almak zonmdadrr,

Ders kitaplan, bakanhgm onayiyla ozel sirketler tarafmdan hazrrlamr. Okutulmak
secilen kitaplar Uc; yrl kullamlmaktadrr. Japonya, yurttaslannm egitimine en cok onem
iilkelerden biri olarak ulusal bntcesinin yaklasik % l 2'sini egitime ayirmaktadir.
~a

oranlan her diizeyde yiiksektir. Japon egitim sisteminin en buyuk ozclliklerinden

de, parah egitimin yaygm olmastdir. Okul oncesi egitim kurumlannm % 70'i, ortaogretim
annm % 28'i ve iiniversitelerin % 76'smm parah oldugu Japonya'da, zorun1u ogretim
ki cocuklann sadece % l'i parah okullara devam etmektedir (Erdogan, 1995:116).
Ekonomik basanlan ile Japon meslek egitimi sistemine duyulan ilgi her gecen gun
~1adrr.

Japonya'da orgiin mesleki egitim, Egitim Bakanhgi'nca, okul d1~1 mesleki egitim
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i Bakanhgi'nca yurutulmektedir. lsbasi egitimi genellikle Kueuk ve Orta Biiyiikliikte
(KOBi)'ler tarafmdan verilmektedir.
Mesleki egitim Japonya'da iki yonden dikkat cekicidir: Bunlann ilki, meslek egitimi

.--ll.l

genel egitim diizeylerinin devamh yiikselmekte olusu ve her yil temel egitim

IIIIBlaunanna katilanlar icinde alti yilhk orta ogrenimini tamamlayanlann sayica artmasi;
· i, isverenlerin cogunlukla kendi personelini ve ozellikle ilk ise aldiklan iscilerini ya
· tesislerinde yada eger isletme kii<;iik ise genel mesleki egitim kurumlannda egitmesidir

Karaman 'Avrupa Birligi ve Tiirkiye'de Mesleki Teknik Egitim.'(1997) adh doktora
, Alman ve Japon Mesleki Teknik Egitirn Sistemlerinin karsrlasunlmasrnr ~oyle

'Tum diinyanm mesleki egitim uygulamalanna model olusturan ve kuresel
piyasalara uyum egilimlerini yansitan Alman ve Japon mesleki egitim modellerinin
temelini olusturan bashca ortak ilkeler sunlardir:
-Alman ve Japon isverenler, gene iscilerin ileri ogretimine temel olusturacak teknik
bilgi ve beceri egitimine yonelik genis kapsamh kurumlar olusturmuslardir.
-Beceri kazanmak icin bireysel motivasyonlar isverenler tarafmdan daha yiiksek beceri
duzeylerine ulasilmasi ve bunun tesviki icin belirgin yonelisleri artmlmaktadrr.
(Almanya'da 'ustaltk' derecelendirilmesi ve Japonya'da da grup liderleri ve denetcilerin
daha iyi bir sekilde duzenlenmis tesvik sistemleri gibi.)
-lsverenlerin ozel oldugu kadar genel egitim saglayan ozendirici onlernleri Japonya ve
Almanya'da genclerin becerilerindeki farkhliklara ragmen yiiksek kazanc profili ile
birlikte dusuk diizeylerde orannh ucretlendirilmesiyle artis gostermektedir.
-lsyerlerinde sorumlulugun biiyiik bir kismi denetci ve formenlere yuklenmektedir,
Ctmktl bunlar, teknik beceriler kadar pedagojik egitimde de yeterlilige sahiptirler.
-Alman dual sistemi, son derece organize olarak ticaret ve sanayi odalan, esnaf ve
sanatkar kuruluslanyla sosyal taraflarca duzenlenerek yurutulmektedir",
Bu degerlendirmelerden sonra, arasnrmanm yapildigr KKTC egitim ve mesleki egitim
erine goz atmak gerekli gorulmektedir.
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Ktbns Turk Milli Egitim Sistemi ve Mesleki Egitim

571 Y ilmdan bu yana Osmanh lmparatorlugu doneminden baslayarak gunumuze degin
Turk Egitiminin gelisimini asagidaki srralanan bashklar altmda guruplandrrabilir.
Osmanh Donemi (1571-1878)
- lngiliz Donemi (1878-1960)
Kibns Cumhuriyeti Donemi (1960-1963)
Kibns Turk Yonetimi Donemi (1963 ve sonrasi)
a-1963-1974 yillanm kapsayan donem
b-197 4-1983 yillanm kapsayan donem
c-1983 den gtmumuze kadar olan donem
lngiliz donemi sonlanna dogru 1952-1960 yillan arasmda orta ogretim kurumlanm
15dinneye cahsan Kibns Turk Toplumu, Kibns Cumhuriyeti donemine 217 ilkokul, 5 lise,
kul, I 1oz enstitusu, 2 sanat okulu ve 1 ogretrnen koleji ile girmistir, 1971 Ogretim
UNiCEF ile isbirligi yapilarak, ogrencilere pratik el becerileri kazandirmak amaciyla
kulda pratik el sanatlan atolyeleri acrlnnsnr,

1975 Y1h eyliil aymda lKibns Turk Egitim Surasi toplanrms ve kararlarmda TC Milli
Sistemi paralelinde egitimin yapi ve kapsarm belirlenmis ve kalkmma hedeflerine
abilmesi icin yaygm egitim alarunda almmasi gerekli tedbirlere yonelik orgun egitimle
·· erin

saptanmasr,

mesleki

teknik

egitime

verilecek

ag1rhg1 ve yiiksek

ogretim

anmn acilmasuu ongormnstur ( II.Milli Egitim Surasi Dokumanlan, 1991 ).

Gunumuzde KKTC'de zorunlu egitim <;ag1 6-15 yaslan arasuu kapsar. Okul oncesi
veren okullar 1 yil, ilkokullar 5 yil, ortaokullar ii<; yilhk ogretim verirler ve zorunludur.
er Uy ve dort yil sureli olarak iki grupta yer almaktadir. Uy yil sureli olanlar: Gene] lise,
ek ve endustri meslek liseleri; dort yil sureli olanlar ise, kolejler, Anadolu lisesi ve teknik
olarak srralanabilir (Ek:4 KKTC Milli Egitim Sistemi Semasi).

Aynca orta okul diplomasi sahibi olamayanlann da ogrenci olarak kabul edildigi kiz
cilere yonelik Pratik Sanat Okulu ve erkek ogrencilere yonelik Endustri Pratik Sanat
u adi altmda Uy yilhk okullar bulunmaktadrr. Bu okullarm mezunlan, lise mezunu k:abul
emektedir. Bu okullarda yetiskinlere yonelik yilhk kurslar da diizenlenmektedir.
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KKTC'de MEKB'na bagh devlet ortaokullan, liseler ve pratik sanat okullan 2002ogretim yilma degin arasnrmacuun gozlemledigi son dort ogretim yilmda oldugu gibi 15
giinii baslanuslardir. 2002-2003 Ogretim yilmda 1-15 Subat tarihleri arasmda yanyil
uygulanmisur. 2002-2003 Ogretim yilmda devlet orta okullan ve liseler P.tesi ve Sall
· 07.50-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasinda 10 ders saati, diger giinler 07.50 - 13.00
· arasmda 7 ders saati ders yapmaktadrrlar. Derslerin siiresi 40 dakika gibi gortmmekle
ilk iiy ders saati (120 dakika) blok halinde yapilmakta, verilen 15 dakikahk aradan
ilk ikili blok (80 dakikahk) ders uygulanmakta ve verilen 10 dakikahk aradan soma
· blok ders uygulamasma gecilmektedir. Pazartesi ogleden soma yapilan uc saatlik
de ise ara uygulanmamaktadrr, Salt giinii ogleden sonrasr ise egitsel kol cahsmalan icin
gibi gorunse de egitsel kol cahsmalan pek yapilamamaktadir.

Arastirmacmm gorevli olarak bulundugu 1999 yilmdan beri, devlet ortaokullan,
· ve pratik sanat okullarmda ogretim donemlerinde ara smavlar ve donem sonu smavlan
kesilerek uygulanmaktadir, Smavlar bir giinde iki olmak iizere ders ogretmenlerinin
sorulann

gozcu

ogretmenler

KKTC'de bir ogretim yih 180

gun

tarafmdan

ogrencilere

yoneltilmesiyle

gibi gorunse de, smav donemleri

ve tatiller

"' nda 120 giine degin inmektedir. 2002-2003 Ogretim yihnm birinci yansmda ogretim
giln sayisr 53 olarak hesaplanmisnr (Ek:5 2002-2003 Y1h Cahsma Takvimi).
ID.Jtnmacmm goziemlerine gore, ara smav donemlerinde atolye smavlanmn smav haftasmm
hafta oncesi veya sonrasi yapilmasi uygulamasi, kiiltiir ve meslek dersleri ogretmenlerince
dan bir onceki hafta konulann tekranna aynlmasr, smav donemi somasmda <la smav
annm coznlmesi bu siireyi 100 gun civanna indirmektedir. Bu siireden cesitli nedenlerle
lmP~rime ara verilen giinler cikanldigmda 95 giln civan bir degere inmektedir. KKTC'de
ders saati toplarmmn yaklasik 750 saat oldugu soylenebilir.

Arastmnacmm KKTC'de gorevli olarak bulundugu 1999 yihndan beri, ogretimin
nedenlerden kesintiye ugradigr giinlerin telafisi yonunde herhangi bir cahsmaya,
hgm veya meslek orgutlerinin, duyurusu veya aciklamasma rastlanmanustir. Aym
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, velilerden yada ogrencilerden ya da basin kuruluslanndan da bu yonde bir istegin
igi arasnrmacr tarafindan gozlenmistir.

KKTC Milli Egitiminin Temel Ilkelerinin 'Uyumluluk' bashgi altmdaki 17. maddesi
Turk milli egitim kurumlannda uygulanan ogretim programlan ile Turkiye'deki ozde§
kurumlannda uygulanmakta olan ogretim programlan arasmda Kibns Turk
unun gereksinimleri de gozetilmek ve (2)\nci fikra kurallan sakh kalmak kosuluyla
saglamr.' denmektedir (http://mebnet.net/merkmevz/l 7-1986y.doc 2003: 1 ).

Arasurmaci gorevli oldugu 1999 yilmdan beri, MTOOK'nda

atolye ve meslek

mi-lPrinde kullamlan ogretim programlannm TC MEB ilgili daire mudurlnklerinin bagh
da uygulanan programlarm aymsi oldugunu gozlemlemistir. Aynca programlann
~uuas1,

planlanmasi ders veya atolye ogretmeninin insiyatifinde esnek yapiya sahip

bu esnekliginde genellikle programlarm bir kismmm cikarnlarak, kisaltilarak
•dand1g1 arasnrmaci tarafindan gozlenmistir, Arastmnacnun gozlemlerine gore, genellikle
ders planlan bir sene 5nce o dersi veren ogretmenin plamndan aynen kopyalanmakta,
ogretim programi ve programm basinda yer alan dersin temel amaclan, dersin islenisinde
edilecek hususlar gibi aynntilara dikkat edilmemektedir.
KKTC'de dikkati ceken bir baska noktada, zorunlu egitim cagmda olan ogrencilerin,
im bolgeleri ile okullar arasmdaki ulasnm zorunlu tasimacihk uygulamasryla ucretsiz
karsilanmasrdir (http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae709-0l .doc 2002: 10).

KKTC'de Mesleki Teknik Egitimle ilgili olarak 1988'de 28/88' sayih, amaci cirak
ve ustalarm egitimi ile okullarda ve isletmelerde yaprlacak meslek:i egitime iliskin
lan duzenlemek olarak aciklanan 'Cirakhk ve Meslek Egitim Yasasi' yururluge girmistir.
TC MEKB web sayfalarmda bu yasayla ilgili yer alan tammlan inceledigimizde;
'Ogrenci', Pratik Sanat Lisesi, Endustri Meslek Lisesi ve Teknik
Liselerde ve sanat ve meslek egitimi yapan benzeri diger orgun egitim
kurumlarmda egitim gorenleri anlatir.
'Teknik Ogretim G5revlisi (Ogretici Usta)', ustalik yetenegini kazanmis;
ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin isyerindeki meslek
egitiminden sorumlu; meslek egitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kisiyi
anlatrr,
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'lsletmelerde Meslek Egitimi', Mesleki ve Teknik

Qgretim Kurumu

ogrencilerinin beceri egitimlerinin isletmelerde, teorik egitimlerinin ise mesleki
teknik egitim kurumlannda veya isletme veya kurumlarca tesis edilen egitim
merkezlerinde yaptlan egitim uygulamalanm anlanr,
'Fon', Bu Yasamn 30'uncu rnaddesi uyannca kurulan, Cirakhk, Mesleki ve
Teknik Egitimi Gelistirme ve Yaygmlasurma Fonunu anlanr,
'Meslek Egitimi', yaygm egitim sistemi icinde olmak uzere, okullarda, kurs
rnerkezlerinde ve isyerlerinde yapilan rneslek egitimini anlanr,
'Isveren', Ozel sektorde faaliyet gosteren gercek ve tiizel kisileri ve kuruluslan,
genel ve katma butceli daire, Karnu Iktisadi Tesebbuslerini, <loner sertnayeli
kuruluslan, ozel yasaya dayamlarak kurulan banka ve kuruluslan anlatir,
'Isyeri', Ozel sektorde faaliyet gosteren gercek ve tuzel kisilerin, genel ve katrna
butceli daire ve kuruluslann, ozel yasa ile veya ozel yasada ongorulen yetkiye
dayamlarak kurulan Banka ve kuruluslann faaliyetlerini surdurdukleri bina,
isletme ve tesisler ile benzer yerleri anlanr, 'denmektedir.
Yasamn kapsama alam olarak,devlette aktif durumda bulunan gercek ve tiizel kisilere ait
rim, bakanlddara ait kuruluslar ile <lonersermayeii kuruluslan ve diger isyerleri ile bu
larda cahsan cirak, kalfa ve ustalan; ve (l)'nci fikrada ongorulen isyerlerinde egitim
ogrencileri kapsadigi belirtilmistir,

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasmda, Teknik Ogretim Gorevlisi (ogretici
ustahk yetenegini kazanrms; ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin i~
· leki meslek egitiminden sorumlu; meslek egitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kisiyi
olarak tammlanrmstir. Okullarda da yardimci ogretmen statusunde bulunan meslek
· mezunu cahsam tammlamaktadir, Gorevleri arasmda.gorevli oldugu okulun atolyesinde
eki boliimii ile egitirn ve ogretimle ilgili olarak atolye sefinin verecegi gdrevleri yerine
ek, <loner sermaye ile yonetilen islerle ilgili olarak okul mudurunun ve I veya atolye

·
·

verecegi gorevleri yerine getirmek sayilabilir, Ancak zarnan zarnan teknik ogretim

vlilerine atolyelerde bagimsiz ogrenci gruplannm sorumlulugu da verilmektedir.

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasiyla 'Cirakhk ve Mesleki Egitimi
lu' kurulmasi ongoriilrn~tur. Bu kurulla ilgili olarak; 'Crraklrk, kalfalik ve ustalrk
itimi ile okullarda ve isletmelerde yapilacak mesleki egitimin planlanmasi, gelistirilmesi ve
erlendirilmesi konulannda tavsiye kararlar almak ve goru~ bildirmek uzere, asagida
:oriilen on iki kisiden olusan bir Cirakhk ve Meslek Egitimi Kurulu kurulur' denmistir.
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'(A)Bakanhkta,
Mesleki ve Teknik Egitim ile ilgili Mustesar
(Baskan);
(B)Bakanhkc;a gorevlendirilecek ilgili Daire ve Muduru (Uye );
(C)Maliye isleri ile gorevli Bakanhgm temsilcisi (Dye);
(<;)Sanayi ve Ticaret isleri ile gorevli Bakanhgm temsilcisi (Dye);
(D)<;ah$rna ve Sosyal Giivenlik isleri ile gorevli Bakanligm temsilcisi (Dye);
(E)Devlet Planlama Orgiltii Sosyal Planlama Dairesi temsilcisi (Dye);
(F)Sanayi Odalan Birligi temsilcisi (Dye);
(G)Esnaf ve Sanatkarlar Birliginin temsilcisi (Uye);
(H)En cok iiyeye sahip isveren Sendikasi temsilcisi (Dye);
(I)En cok uyeye sahip i~c;i sendikalan Federasyonu temsilcisi (Uye);
(t)Mimar-Miihendis Odalan Birliginin temsilcisi (Dye); ve
(J)Mesleki ve Teknik Egitim Liselerinde gorev yapan Bakanhkca
belirlenecek
muduru veya meslek ogretmeni (Uye) ; ile olusacagi ve kurulun alacagi kararlar
mlann, Bakamn onayi ile uygulanacagi.' belirtilmistir.
(:rrakhk ve Meslek Egitirni Kuru1unun gorevleri olarak ta sunlar tarurnlanmisnr,
'1-Bu Yasamn ve bu Yasa uyannca
cikanlacak
tuznk ve
yonetmeliklerin uygulanmasiru izlemek ve degerlendirmek;
2-<;e~itli sektor ve da1larda cirakhk egitimi ile meslek egitimi konulannda
egitim gereksinimlerini saptamak ve Bakanhga bildirmek;' olarak aciklanrmstir.

ve Meslek Egitimi Y asasmm 'Meslek Egitimiyle ilgili Kurallar' ba§hgt altinda ise;
· ve daha fazla i~c;i cahsuran isletmeler cahstirdiklan
iye beceri egitimi yapunlacagi.isletmelerde

i~c;i sayisimn yiizde onu kadar

uygulanacak tum meslek egitimi ile ilgili

1111,ramlannm Cirakhk ve Meslek Egitimi Kurulunun go~u ahnarak Bakanltk tarafmdan
enecegi, isletmelerde beceri egitimi goren ogrencilerin teorik egitimi, Bakanhga bagh
eki ve Teknik egitim kurumlannda veya isletmelerin egitim merkezlerinde yapilacagi
ilmistir. Aynca yirmi ve daha fazla i~vi cahstiran ve Bakanhkca, bu Yasa kurallan
vesinde Mesleki egitim kapsamma alman, ancak beceri egitimi yaptirmayan isletmeler
· egitimi yaptirmasi gereken her ogrenci icin, egitim suresince her ay, devlette uygulanan
· asgari iicretin 2/3'ii oranmda fon hesabma para yanrrnakla yiikiimlii oldugu, ancak
mesleki egitim yapnrma kosullanna sahip olan isletmelere, Bakanhkca yeterli ogrenci
erilmemesi halinde bu isletmeler, Fona katilma payi odemeyecekleri belirtilmektedir.

Sosyal
elerde meslek

Guvenlik ve lzin ile ilgili Kurallar'
egitimi

goren ogrencilere,

mJZUndan daha az ucret odenemeyecegi,

Devlette

bashgi altmda ise Ciraklara ve
uygulanan

cari ucretin yuzde

cirak ve ogrencilere odenen ncretler, her tiirlii
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· 'en muaf oldugu, sozlesmenin akdedilmesi ile, Sosyal Sigortalar Yasasmm i~ kazalan ve
:k hastalrklan ile hastahk ve anahk sigortalan kurallannm uygulanacagi, Sosyal Sigorta
eri, Sosyal Sigortalar Yasasmm 88-A maddesi geregince isveren tarafindan odenecegi
l*lamm~tlr (http://mebnet.net/merkmevz/28- l 988y.doc, 2002: I 0).

'Ustahk' bashgr altmda ise,ustahk smavmm nasil yapilacagi anlatilrmsur. Bu maddeye,
kalfahk suresini tamamlayan kalfalar ile Meslek Lisesi mezunlarmm meslegi ile ilgili bir
en az bir yil cahsnktan sonra bu meslekte usta unvam ile cahsabilmesi icin, gerekli bilgi,
·, uretim planlamasi ve i~ ahskanhklanm mal ve hizmet uretiminde i~ hayatmca kabul
ilir

standartlara

gore

bagrmsiz

olarak

uygulayabilme yeterliklerini

kazarup

adigmr saptamak amacr ile Subat, Haziran ve Eyliil aylarmda olmak iizere yilda ii9
yapilacagi belirtilmistir.

Bu Yasamn yilrilrluge girdigi tarihten once, geleneksel olarak piyasa kosullannda
i.m,,·iilen cirakhk egitiminden gecen, iilke icinde veya dismda egitim kurumlannda teknik
egitilen, mesleki egitim amaciyla duzenlenen kurslara katilan veya teknik is yapan,
let Dairelerinde uzun sure cahsip herhangi bir meslegi yeterince ogrenerek piyasada, bu
kapsamma almrms mesleklerde, serbest olarak cahsan meslek sahiplerine, belirli
ar altmda Ustahk Belgesi verilecegi belirtilmistir.Aynca bu Yasanm ytiriirlilge girdigi
nonce, Endiistri Meslek Liseleri ile Pratik Liselerden mezun olanlar, ustahk egitimi
Janna katilabilecekleri gibi dogrudan da ustahk smavlanna girebilirler. Ancak bu
ilerin, en az bir yil cahsmis olmalan gerektigi belirtilmistir (http://mebnet.net/ merkmevz/
-1988y.doc 2002:10).

KKTC'de 1988'de 28/88 sayih, amaci cirak kalfa ve ustalann egitimi ile okullarda ve
elerde yapilacak mesleki egitime iliskin esaslan duzenlemek olarak aciklanan 'Cirakhk
Meslek Egitim Yasasi' Tilrkiye'de uygulanan 3308 sayih yasamn benzeri ozellikler
ir. Ancak yasada yer alan kimi yaptmmlar bazi nedenlerden uygulamaya

gi.

arastirmaci tarafindan gozlenmistir. Bu nedenler arasmda KKTC'ye uygulanan

olann i~ alanlanru daraltmasr, TUrkiye'den KKTC'ye pasaportsuz Nufus Hiiviyet
"-U£Ua.u1

ile girislere izin verilmesi sonucu gelenlerin kacak isci olarak cahsmasi arasnrmaci

ndan gozlenmistir.
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ada goruslerine basvurulan SSEML ve TL cahsanlannm

cesitli konumlardaki

yetki sorumluklan ve odiillendirilme esaslanrun bilinmesi gerektigi dii~iinilldiigiinden
· bolumde bu konu incelenmistir.

KKTC

Milli Egitim

Sisteminde

Cahsan

Ogretmenlerin

Gorev

Yetki Ve

uluklarr Odiillendirme Esaslar1
25/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda egitim ve ogretim isleriyle ilgili Bakanhgm
p

01111ga bagh egitim ve ogretim kurum ve kuruluslanmn ytiriitmekle yukumlu oldugu
ve ogretim hizmetlerinin gerektirdigi asil ve surekli gorevlerde calisan ogretmenlerin
yetki ve sorumluluklan tammlanrmstir (http://mebnet.net/merkmevz/25- 1985y.doc

Bu yasada; miidiirlerin bu yasa ve ytiriirlillcteki diger yasa kurallanna bagh kalmak
la Bakanhgm yonergelerine uygun olarak ytiriitmekle ytikilmli.i oldugu gorevlerin
olarak;
'-Okulun yonetim islerini yurutmek.
-Ogretmenlerin gorevlerini yerine getinnesini saglamak,
-Onlar hakkinda sicil duzenlemek,
-Egitim ve ogretim etkinlikleriyle diger okul etkinliklerini duzenlemek,
-Ogretmenlerin okutacaklan snuf ve dersleri belirlemek,
-Okulda gorev yapan diger kamu gorevlileri ve iscilerin yapacaklan i~ ve
gorevleri saptamak ve yaprlmasim saglamak,' denilme.ktedir http://mebnet.net/
merkmevz/28-1988y .doc 2002:8).
Bu yasada mndurlerin bu yasa ve yururlukteki diger yasa kurallarma bagh kalmak
uyla Bakanlrgin yonergelerine uygun olarak yiiriitmekle yiikiimlii oldugu gorevlerinden
'Ogretmenler hakkmda sicil diizenlemek' olarak srralanmrsur;
95 (4) ve 102.maddeler altmda Ogretmenler Sicil Tiiziigu olarak hazrrlanan tiiziikte
raporlanmn adayhk doneminde olanlar icin her donem sonu, surekli kadrolarda
unanlar icin ise her ogretim yih ders kesimini izleyen bir ay ieerisinde sicil amirlerince
durulacagi, bu fonnun birinci kismmda son bir yil icinde yiiriitiilen bashca gorev ve
· likler, sorunlar, mesai saatleri dismda surdurulmekte olan sosyal, killtiirel, sportif ve
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etkinlikler, ve son bir yil icinde kat:thnan herhangi bir egitim etkinliginin ogretmen

belirtilmesinin gerektigi anlanlmaktadrr..
· i kisimda genel davranislar, gorevde yeterlilik durumu, gorevde basan durumu,
kisimda ise

bir ust

sicil

amiri tarafmdan

ikinci kisimdaki

kriterler

dirilmektedir. U9Gncii kisim ise Teftis Dairesinin raporlan da dikkate ahnarak Son
Amiri tarafmdan doldurulmasi ongoriilmu~tiir (http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/
00.doc 2002:6).
11985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda madde 102 ve 7 (2) altmda bolum seflikleri

'-Bolum sefinin ogretmenlerin cahsmalanru degerlendirecegi onlara
liderlik yapacagi,
-Ogretmenleri her yanyrlda iki kere toplannya cagtrarak boliimiin amaclan,
gorevler, isbirligi ve benzeri konularda gorusme yapacagi,
-Bolumuyle ilgili olarak ders, uygulama ve benzeri konularda programlarm
hazirlanmasinda mudure yardimci olup ona gorili;, ve onerilerde bulunacagi'
aciklanmisnr (http://m~bnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae453-86.doc 2002:7).
/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda atolye seflerinin gorev yetki ve sorumluluklan

'-Okul mtldtirtlniln yonerilerine bagh ve sorumlu
olarak
uygulamah ogretim bolumlerinin yonetimini ve etkinliklerini yurutmek,
-Atolye ogretmenleriyle teknik ogretim gorevlileri arasmda yrllrk ii;,
programlanna bagh olarak i~ bolumu yapmak,
-Ogrencilerin iyi yetistirilmelerini gozlemek, izlemek ve denetlemek,
-Ogretmcnler tarafindan ogrencilere verilen islerin ogretim
programlarma uygun olup olmadigmi denetlemek.' olarak siralanrmstir
(http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae453-86.doc 2002:7).
25/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda ogretmenlerin odev ve sorumluluklan aynnnh
aciklanmisnr. Ozetle;
'-Ogretmenlik devletin egitim ve ogretim etkinliklerini yuruten
ve yonetim gorevlerini ustlenen ozel bir uzmanhk meslegi olarak
tanimlanmrsnr,
-Ogretmenler mesleki gorevlerini Kibns Turk Milli Egitiminin genel
amaclan ile temel ilkelerine uygun olarak yurutmekle yukumlu oldugu,
-Uslerinin verdigi emirleri dogru ve iyi bir bicimde yerine getirmekle
odevli oldugu,
-Gorevlerini dikkat ve ozenle yerine getirmek zorunda oldugu,
-lsbirligi icinde cahsmalannm esas oldugu,
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-Davramslanna resmi niteliklerinin gereginden dolayi dikkat etmeleri
gerektigi' belirtilmistir.
Aym yasada ogretmenlerin odullendirilmesinin

bu amacla cikanlacak tiiziik esaslanna

yapilmasi ongoriilrnii§tiir. 89 ve 102.rnaddeler altmdak:i tiiziikte gorevlerinde
ve davranislan

ve olagan

nlerin odullendirilmesine

ustn caba ve cahsmalanyla
iliskin

esaslar

ustun basan

duzenlenerek.odnllendirmenin

ornek

saglayan
Tesekkur

i, Tak:dir Belgesi verilerek ve I veya ii¢ ayhk brut maasa kadar para odiilii ile yapilacagi

Her cesit odullendirmede, Okul Basogretmenleri yada mudurlerin mufettislerin ve
sicil amirlerinin gerekceli teklifleri ilgili Ogretim Miidiirlerine yada Bakanhga iletilir ve
Daire Miidiirii tarafmdan degerlendirilerek doldurulan odul degerlendirme formlan ile

ez Odullendirme Kuruluna iletilecegi, karar asamasmda Kurul Sendikalann hirer
ilcisi ile istisarede bulunacagi ongorulmustur. Karara baglanan odul tekliflerinin Bakanm
dan sonra kesinlik kazanacagr ve bu listenin Karnu Hizrneti Kornisyonuna bildirilip,
Ierin dagitmnmn 24 kasim gunii Bakanhkca duzenlenen bir torenle yapilacagi
l!llanmI§ttr. Odiil degerlendirme formunda, Ogretmenin sosyal ve kisilik durumu,
enin rnesleki tecrube ve yeterliligi, ana bashgin altinda

yer alan yan bashklann

endirilmesinin Bakanhkca onceden saptanan kriterlere gore yapilacagi belirtilmistir
://mebnet.net/tuzuk1er/tuzuk-dosy/ae81-90.doc

2002 :6).

KKTC Milli Egitiminin Temel ilkelerden 'Uyumluluk' bashgi altmdaki 17. maddesi
Turkiye'deki ozde§ egitim kurumlannda uygulanrnakta olan ogretim programlan arasmda
saglanacagmm belirtilmesinden dolayi, Tiirkiye'de ki cesitli uygulamalan incelernekte
bulunmaktadir.

.7 Tiirkiye'de Mesleki Teknik Ogretimde 4702 Sayih Yasa ile Getirilen Diizenlemeler
10.07.2001 Tarih ve 24458 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirluge giren 4702
kanunla ilgili MEB Cirakhk ve Yaygm Egitimi Genel Miidiirliigii ((;YEGM) web
i-.Juu.<lll.Hda 'Kalkmma planlan, hiikiimet programlan, Milli Egitim Sura Kararlan Avrupa
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uye illkelerin

egitim

sistemleri

dikkate

almarak'

hazirlanrmsnr

denmektedir

gm.meb.gov.tr 2003:3) .
Milli Egitim Bakanhgi Mustesarhgmm 2002 I 97 sayih Genelgesinde Sekizinci Bes

K.alkmma Planmda yer alan amaclar, ilkeler ve politikalar ile lS'inci ve l6'nc1 Milli
Suralarmda alman kararlarm uygulamaya konulrnasi kapsammda yaptlan yasal
eler sonunda 3308 sayih Mesleki Egitim Kanunda degisiklik yapildigi belirtilmistir.
Bu kanun incelendiginde,

l.Maddesi

ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayih

•• gretim Kanununun degisik 3 iincii maddesinin degisik (c) bendinin birinci paragrafi
· sekilde degistirildigi ve (u) bendinden sonra gelmek uzere asagidaki (v) bendi

· belirtilerek;
'Yuksekogretim Kurumlan: Universite ile ynksek teknoloji enstituleri ve
bunlann
btmyesinde yer alan fakulteler, enstituler, yilksekokullar,
konservatuvarlar, arasnrma ve uygulama merkezleri ile bir universite veya yilksek
teknoloji enstitusune bagh meslek yuksek-okullan ile bir universite veya yilksek
teknoloji enstitusune bagli olmaksizm ve kazanc amacma yonelik olmamak sarti
ile vakiflar tarafmdan kurulan meslek ytiksekokullandrr.
v) Mesleki ve Teknik Egitim Bolgesi : Bir veya daha fazla meslek
yilksekokulu ile ogretim programlan butunlugii ve devamhhgi icinde
iliskilendirilmis mesleki ve teknik orta ogretim kurumlarmdan olusan egitim
bolgesidir. 'denmistir,
Kanunun 2.Maddesi ile 2547 sayih Kanunun 45 inci maddesine millga (c) bendinden
gelmek Iizere asagidaki (d), (e) ve (f) bentleri eklendigi ve;
' ....e) Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan mezun olan ogrenciler
istedikleri takdirde bitirdikleri programm devami niteliginde veya buna en yakm
programlarm uygulandigi, oncelikle kendi mesleki ve teknik egitim bolgesi icinde
yer alan veya bolgesi dismdaki meslek yilksekokullarma smavsiz olarak
yerlestirilebilirler, Smavsiz olarak meslek yiiksek-okullarma devam ederek mezun
olan ogrencilerin yuzde onundan az olmamak uzere aynlacak kontenjanlara gore
alanlanndaki lisans programlanna dikey geyi~ yapmalan saglamr, Bununla ilgili
esas ve usuller, Milli Egitim Bakanhgi ile Yuksekogretim Kurulu isbirligi ile
cikarnlacak yonetmelikte belirlenir.
f) Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan herhangi birini bitirip de mesleki
ve teknik egitim bolgeleri kapsami dismdaki bir yuksekogretim programma
girmek isteyen ogrenciler, universite giris smavlanna basvurabilirler'. Denilerek
mesleki teknik egitimin ozendirilmesine cahsilmisnr.
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Ieki ve teknik egitim bolgelerinde bulunan meslek yiiksekokulu veya okullan ile
· ve teknik orta ogretim kurumlan, ilgili kamu ve ozel kurum ve kuruluslan arasmdaki
ve koordinasyonun
Bakanhgi

ve

saglanmasma

Yuksekogretim

ve yiiriitiilmesine iliskin esas ve usuller, Milli
Kurulu

isbirligi

ile

crkartilacak

yonetmelikle

ecegi, mesleki ve teknik egitim bolgesi icindeki meslek yiiksekokulu ogrencilerinin
erindeki

egitim, uygulama

ve stajlanna

iliskin esas ve usuller

Ynksekogretim

ca cikartilacak yonetmelikle belirlenecegi kanunda yer almaktadrr.

unda 'Mesleki ve teknik egitim programlanmn

uygulandigi her tiir ve derecedeki

yaygm ve cirakhk egitimi, mesleki ve teknik egitim okul ve kurumlan ile isletmelerde

mesleki egitimin; planlanmast, gelistirilmesi ve degerlendirilmesi konulannda
almak ve Bakanhga go~

bildirmek uzere, Bakanhkta Mesleki Egitim Kurulu

. Bu Kurulun kararlan Bakanhk ve ilgili meslek kuruluslannca yurutulur.'

'Lise ve daha iist duzeyde genel egitimden sonra cirakhk egitimine
lllhv<>nlar icin egitim suresi, mesleklerindeki cirakhk egitimi suresinin yansma kadar
abilir. Bu snrenin ne kadar kisalnlabilecegi, ilgili meslek kurulusunun teklifi ve
ki Egitim Kurulunun uygun gorii~ii almarak Bakanhkca belirlenir,' denilerek cirakhk
iminin suresini lise sonrasma da tasirmsnr.
3308 sayih 'Cirakhk ve Meslek Egitimi Kanununun' adt 'Mesleki Egitim Kanunu'
degistirilerek bu Kanunun yayum tarihinden once, 3308 sayih Ctrakhk ve Meslek
i Kanununun cirakhk egitimi uygulama kapsammdaki mesleklerde ustahk belgesi
ibi olmadigi halde isyeri acnus olanlara, kapsam ve suresi ilgili meslek kuruluslannm
..• _.. almarak Bakanhkca belirlenecek telafi egitimine katilmalan ve bu egitim sonundaki
larda basanli olmalan halinde dogrudan ustahk belgesi verilecegi belirtilerek 'Bu
re telafi egitimini tamamlamalan icin bes yil sure tammr'. Denilerek 'Beige sahibi olan,
i isyerleri sahipleri' hedefi yeniden uygulamaya konmustur.
Soz konusu Kanun'un ek birinci maddesinde
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'EK MADDE 1- Oncelikle Bakanlikca belirlenecek kih;iik yerlesim
birimlerinde olmak uzere mesleki ve teknik egitim merkezleri kurulur. Bu
merkezlerde, mesleki ve teknik egitim alarunda orta ogretim diplomasi, sertifika ve
belge veren programlar uygulamr,mesleki ve teknik egitim merkezlerinin
kurulmasma, egitim-ogretim, yonetim ve uretim ile ilgili her ttirlti is ve islemlere
iliskin esas ve usuller Bakanhkca cikanlacak yonetmelikle duzenlenir'. Hiikmiine yer
verilmistir.
Bu cercevede 03.07.2002 gtin ve 24804 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan ilgi
· ve Teknik Egitim Yonetmeligi hiikiimlerine gore egitim maliyetini azaltmak,
an daha verimli kullanmak ve egitimin niteligini artnrmak amaciyla oncelikle kucuk
birimlerindeki mevcut mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanrun 'Mesleki ve

~llll

Egitim Merkezi (METEM)' adi ile tek yonetim altmda yeniden yapilandinlmasi
an baslanlmrs, bu kapsamda degeriendirilmeye alman 226 okul ve kurumun
IIIPctirilerek 91 Mesleki ve Teknik Egitim Merkezi olarak yapilandmlmasma baslamlnusur
,://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/503 .htm#5b54 , 2003: 1 ).
Dort bin yedi yuz iki sayih kanunla ilgili olarak yapilan aciklamalarda ' ... Avrupa
· - · e uye ulkelerin egitim sistemleri dikkate almarak... ' aeiklamasmm yer almasi dikkat
· idir. KKTC'de de AB sureci ile ilgili cesitli beklentilerin toplumun her duzeyinde
asmaya basladigi, ancak AB ttlkelerindeki cesitli uygulamalarla ilgili bilgi
izligini arastrrmaci tarafmdan gozlenmektedir. KKTC TC birlikteligi ve KKTC Milli
Temel Kanunda yer alan 'Tiirkiye ile Uyumluluk' maddesi geregince Tiirkiye deki
uygulamalanna bakmakta yarar bulunmaktadir .

. Tiirkiye'nin Avrupa Birligi Uyum Cahsmalari
Turkiye, 10-11 Arahk 1999 tarihlerinde Helsinki'de duzenlenen AB Devlet ve
-umet
0

Baskanlan Zirvesi'nde oy birligi ile Avrupa Birligi'ne aday iilke olarak kabul

stir, Tiirkiye-AB iliskilerinin hukuki temeli, nihai hedef olarak Tnrkiye'nin tam

Iiginin gerceklesmesini ongoren 1963 tarihli Ankara Ortakhk Antlasmasi ile 1973 yihnda
"'-·luge giren ve ortakhk antlasmasmm aynlmaz parcasim olusturan Katma Protokole
anmaktadrr (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/l2.htm#l2b21 2002:11).
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Turkiye AB iliskileri baglammda ytiiiitiilen 'Mevzuat Uyum Cahsmalan',

Turkiye'nin

Giinuiik Birligi ile ilgili alanlann, uzun bir sure AB politika ve duzenlemelerine

uyum

saglanmasi amacina dayah olmustur, Bu cercevede cikanlan iki Basbakanhk genelgesi ile
1998-2000 yillanru kapsayan bir uyum cahsmasi programi belirlenmistir.
Tiirkiye-AB iliskilerinin
belir1enen mevzuat

gelistirilmesi

uyum calrsmalan,

amaciyla, soz konusu genelgelerle programi

egitim a1aruru da kapsamaktadrr.

Bu donerndeki

¢1~malar, AB ve MEB mevzuatmin taranarak birbiri ile uyumlu olanlar ile uyum saglanmasi
gereken mevzuatm belirlenmesi seklinde olmustur.
Turkiye'nin
bzamm~,

Milli

aday uye niteligini
Egitim

Bakanhgi

kazanmasiyla

(MEB)'nda

bu konudaki

detayh

eahsmalar,

bir cahsma

dogrultuda, AB ve AB ile yapilan projeler, birlik faaliyet programlan

derinlik

baslanlmisur.
konulannda

Bu
MEB

Mustesann baskanhgmda ust duzey ycneticilerinden olusan Damsma Kurulu,
Drs Iliskiler

Genel Miidiirliigiiniin

baskanlrgmda

genel

miidiirliiklerden

ilgili daire

kanlanndan olusan Yurutme Kurulu,
Talim ve Terbiye Kurulu Baskanhgr biinyesinde Arasnrma Planlama Koordinasyon (APK),
leki Teknik Egitimi Arastirma Gelistirme Merkezi (METARGEM),

Egitimi Arastirma

:li~tirme Merkezi (BARGED) temsilcilerinden olusan A vrupa Birligi Egitimini Arasnrma· stirme Kurulu olusturulmustur. Avrupa Birligi Egitimini Arastirma-Gelistirme

Kurulunun

, yetki ve sorumluluklanni belirleyen ortak bir yonerge hazrrlanmistir.
MEB personelinin egitimine yonelik olarak, Avrupa Birligi ile faaliyetleri yurt icinde
yurt drsmda ehliyetle yiiriitecek personelin

yetistirilmesi

amaciyia, Devlet Planlama

esarhgi A vrupa Birligi ile lliskiler Genel MiidiirlQgii koordinesinde Ankara Universitesi
pa Toplulugu Arasnrma ve Uygulama Merkezi'nde
ik Egitimi programlan

uygulanmaktadir.

(ATAUM) AB Temel Egitim ve

Bu programlar,

l 988 yihndan bu yana 3

surelerle yilda iki kez duzenlenmekte ve masraflann yuzde 60'1 MEB, geri kalan kismi
Devlet Planlama Teskilati tarafindan karsilanmaktadir
002/ 12.htm#12b21

; 2002/11).

(http://www.meb.gov.tr/

Stats/

Egitim Ogretim Alanmda AB Ulkeleri ile Ka11tla~ttrma

Turkiye egitim sisteminin, AB ulkelerinin egitim sistemi ve standartlarma uyumunu
~

amaciyla; MEB bunyesinde, Avrupa Birligi Masasi olusturulmus ve bu grup

~;

cesitli konularda cahsmalar yapilmis yapilan cahsmalar, ayn ayn rapor haline
igi

TC

MEB

web

sayfalanndan

ogrenilmistir

(http://www.meb.gov.tr/Stats/

002/12.htm#l2b21 2002:12).
Aynca; MEB'de olusturulan Avrupa Birligi Egitimini Arastirma Gelistirme Kurulunca
vrupa Birligi iilkesinin ogretim programlan, haftahk ders cizelgeleri, okullarm ogrethne
bulundugu sureler, zorunlu ogrenim suresi, okullasma oranlan, ogrenci derslik oranlan
onular ele ahnmis, karsilastirmah egitim metoduyla Turk Egitim Sistemine uyumu
alanna, bir proje kapsammda baslanmisnr. Soz konusu projeye iliskin arastirma
asr i1e, sonuclan tamarnlanan Almanya, Fransa ve ingiltere'deki yonetim yapilan ve
sistemleri ile ilgili elde edilen ilk bilgilerden cikanlan sonuclar asagida yer almaktadir.
Ogretim Programlan boyutunda:
'Almanya'da resmi bir ulusal ogretim prograrm bulunmamasma karsm
merkezi hukumet, egitim konusunda genel politika ve hedefleri
belirlemektedir. Aynntih kararlar yerel egitim yetkilileri tarafmdan
ahnmaktadir. lngiltere' de ogretim programlan, genel olarak yerel egitim
yetkilileri tarafmdan gelistirilmektedir, Fransa'da ogretim programlanrun
gelistirilmesi ulusal komisyonlarca yapilmaktadir. Bu komisyonlarda,
mufettisler kurulunun rolu 90k onemlidir. Gelistirilen ogretim programlan da
Turkiye'de oldugu gibi ulusal duzeyde uygulanmaktadrr,' denilmektedir
(http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/12.htm# 12h21 2002: 12).
'Haftahk ve Yilhk Ders Suresi' bashgi altmda ise, "Almanya, Fransa ve Ingiltere'de
ik ders saati 25-36, yrlhk ders saati toplami ise 974-1400 arasmda degistigi, buna gore
iye'de haftahk ve yillik ders saatleri toplamnun gene11ik1e bu illkelerin standartlanna
oldugu" belirtilmektedir. Ancak KKTC icin aym yorumda bulunmak olasi degildir.
Aym veya kismen degisik adlarla okutulan derslerin Turkiye'de okutulan derslerle
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"llkogretim okullannda okutulan Turkce, Matematik, Fen Bilgisi vb.
temel derslerin okutulma surelerinin adr gecen iilkelerin ortalamalanna uygun
du~tiigii gorulmektedir. Liseler icin ortak dersler icinde yer alan Matematik,
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Tarih alanlannda yilhk saat tutan bakimmdan da
Turkiye'de yaklasik aym zamanlann aynldrgi gorulmektedir. Ulke dili, felsefe
grubu ve cografya alanlannda ise AB iilkelerine' gore Turkiye'de daha fazla
zaman aynlmaktadir." denmektedir.

Olrullann ogretime acik bulundugu sureler bakimmdan degerlendirme yapildrgmda,
de 180 i~ giinii oldugu, Almanya ve Ingiltere' de 200-210 arasinda degi~tigi,
da ise Turkiye ile aym oldugu gorulmektedir (http://www.meb.gov.tr /Stats /Apk2002/
12h21 2002/11). Ancak KKTC ortalamasuun 100 i~ gunu oldugu du~unilldilgunde
yetersiz oldugu soylenebilir.
Zorunlu Ogretim Suresi boyutunda ise; KKTC'de (1+5+3) 9, Tnrkiye'de 8, Fransa'da
iltere'de 11, Almanya'da 12 yd olarak uygulanmaktadir. Genel olarak AB ulkelerinde
ogretim suresi 9-12 yil arasmda degismektedir.
Arastirmanm cesitli evrelerinde kullamlmasi dusunulen bu incelemelerden sonra,
r-rnaum

amaclan arasmda yer alan TKY'ne gecis surecinin tasarlanmasi ile ilgili olarak

ne gecis modellerini incelenmesi gerceklestirilmistir.

TKY'NE GECiS MODELLERi
Dale organizasyonlanmn TKY'ye gecis surecinde oncelikli olarak, EFOM ve
QA gibi odul kriterlerini baz alarak bir oz degerlendirme yapmalarma ve bur snrec
unda bir uygulama modeli olusturulmasmi onerrnektedir. Dale'nin soz konusu modeli
temel faaliyet alaru uzerine kurulmustur. Bunlar; l.Organizasyon, 2.Sistemler ve
·· 'er, 3.01';um ve Geri besleme 4.Kiiltiirel Degisim'dir
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Juran'm TKY'ye gecis sureci bes asamadan olusmaktadir. Bunlar; l.TKY'ne gecis
verilmesi, 2.Hazrrhk Asamasi, 3.Degi§im Progrannna Baslangic Asamasi,
· Ieme Asamasi, 5.Entegrasyon Asamasi 'drr.

Johnson'un TKY'ye donusum surecinde ise devamhhk gerektiren dort asama yer
~tr.

Bunlar; l.Farlana Varma Asamasi, 2.Katdrm Asamasr, 3.Bagtmhhk Asamasi,

ABD'nde Federal Kalite Enstitusu, TKY'nin yasama gecirilmesi icin bashca yedi
gerceklesmesi gerektigini bildirmektedir.
1. 0 st yonetimin onderliginin ve desteginin saglanmasi,
2.Kisa ve uzun donemler icin stratejik planlarm hazrrlanmasi,
3 .Kalite

ile

ilgili

herkesin

mnsteri

istek

ve

beklentileri

uzerinde

yogunlastmlmasr,
4.Elde edilen ilerlemeleri izlemek

amaciyla acikca tarumlannus ol9Ulerin

gelistirilmesi ve iyilestirme olanaklarm belirlenmesi,
5.Egitim icin yeterli ve uygun kaynaklan saglamak suretiyle cahsanlann temel
hedeflere erisecek bicimde yonlendirilmesi,
6.(:al1~anlann karar verme yetkileri ile donanlarak kume cahsmalannm
guclendirilmesi,
7 .Kalitenin baslangicta ve tum surecler boyunca yaptmlmasuu saglama
sistem1erinigelistirmesi (TQM Handbook aktaran Binzet,1998:147).
Genelde toplam kalite yonetimine gecis ii9 asamada gerceklestirilmektedir,
a.Bilin~lenme (Awareness) : au safhada personel ve ycneticiler toplam kalite
konusunda bilgilenerek bilinclenirler, Bu asamada misyonun belirlenmesi, vizyonun
olusturulmasr, hedef ve amaclann belirlenen kritik sureclerin ve basan faktorlerinin
tespit edilmesi ve egitimi ...
b.Kararhhlc Stratejilerinin belirlenmesi, gozden gecirme ve degerlendirme
sisteminin kurulmasi ve teknik egitimin yogunlastmlmasuu icerir,
c.Uygulama (Implementation) : Proses gelistirme timlerinin olusrurulmasr
surec analizi, surec iyilestirme, degisimin kurumsallastmlmasi,

iyilestirmenin

olculmesini icerir (Binzet, 1998:150).
\
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TKY

UYGULAMA
•:• Surec Gelistirme

•!• Degisimin kurumsallastmlmasi
•!• Basannm olculmesi

KARARLILIK
•!• Dst duzey kalite konseyinin olusturulmasi
•!•

Stratejik planlama

•!• Yilhk plantar
•!• Degerlendirme sistemi, Teknik egitim

{;LENME
Misyon belirleme
Vizyonun belirlenmesi

+
+

Kritik i~ sureclerinin tespiti

+

Genel eginm

Hedeflerin belirlenmesi

Sekil 2.5.1: Toplam Kalite Yonetimine Gecis Asamalan

(Gurel 1998:53)

Tiim modeller ortak olan temel unsurlar sunlardir :
a.Liderlik,
b.Gelistirme Timleri,(Kalite

Kurullan)

c.Calisanlann Katiluru,
d.Kalite Yonetimi,
e.Tedarikciler,
f.Surecler,
g.Musteriler,
h.Siirekli Gelisme
i.Istatistiki Ol9iim,
i.Iletisim ve Bilgiiendirme,
k.Misyon-Vizyon
l.Basanlann Odullendirilmesi,
m.Egitim.

elemanlar ise ~oyle srralanabilir :
a.Liderler, b.Musteriler, c.Tedarikciler, d.Surecler (Giirel,1998:153).
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Isletmelerde ve egitim kurumlanmn

TKY gecis surecinde ve belgelendirilmesinde

ar genelde odul veren kuruluslann modellerini temel alarak isletmelerde TKY' ne
ini olustururlar veya degerlendirirler, Egitimde Amerika ve Avrupa'da iki ayn odul
kurulus bulunmaktadir.

Gecis snreclerinde genellikle bu odul veren kuruluslannm

· baz ahnmaktadir,

ABD'de Malcolm

Baldridge

National Quality Awards (MBNQA) odullerini veren,

· · .e Ulusal Kalite Odillii Vakfi (BNQP) 1987'de Toplam Kalite Yonetimi'ni artirmak ve
9D)astmnak

amaciyla kurulmustur.

uygulanan

basanli

cahsmalan

Egitim alamnda kalitenin degerlendirilmesi
odullendirilen

en

onemli

vakiflann

ve bu
basmda

-.lctedir. Bu vakif Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitusu ve Amerikan Kalite Demegi

"gi yaparak

her yrl basanh olan egitim kurumlanna kalite odalii vermektedir.

BNQP'nin amacuun, egitim kurumlanmn

kendilerini degerlendirilmesini

saglamak,

almak icin basvurulara geri bildirirttde bulunmak ve basanh bulunan okullara odaller
olarak tarumlanabilir. Bu odulun temelde ii<; amaci vardir. Bunlann birincisi, orgiitiin
ansi, kapasitesini ve sonuclanrun gelistirilmesini

saglamaktir. Ikincisi, en etkili ve

· olan orgutler arasmda iletisimi saglamak ve basanh orgutlerin uygulamalanm
erle paylasmaknr. Son olarak da performansm gelistirilmesini
~ek

diger

saglamak icin bir arac

ve ogrenme konusunda rehberlik etmektir (BNQP, 2001 aktaran; Sisman, Turan).

% 9,5

%7,5
%6
% 15
% 14

% 18
%30
wn,1-6.'dan aktaran Ozevren)
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Bu 7 kriter, 28 arasnrma

kalemi ve 92 alana bolnnmnstnr.Kriterler

ayn ayn

lendirilirken, bu kriterler arasmda iliskiler sistemi olustururlar (Ozevren, 1997:205).
Puan Degeri
120

80
40
Stratejik Planlama

85

Strateji Gelistirme

40

Strateji Acunlamasi

45

Ogrenci, Paydaslar ve Pazar Uzerinde Yogunlasma

85

(>grenci,Paydaslar ve Pazar Bilgisi, lhtiyaclan ve Beklentileri

40

(>grenci ve Paydas lliskileri ve Doyumu

45
90

Orgiltsel Perfonnansm Olftllmesi ve Analizi

50

Bilgi Yonetimi

40

{)gretim Kadrosu ve Cahsanlar Uzerinde Yogunlasma

85

~h~ma Sistemleri

35

()gretim Kadrosu ve Cahsanlann Egitimi ve Gelistirilmesi

25

(>gretimKadrosu ve Cahsanlarm Mutluluk ve Doyumu

25

Snrec Yonetimi

85

Egitimin Dizayni ve Hizmet Sureeleri

50

{)grenci Hizmetleri

20

Destek Surecleri

15

Orgiitsel Perfonnans Sonuclan

450

(>grenciOgrenmelerine lliskin Sonuclar

200

(>grenci ve Paydaslar Uzerinde Yogunlasmaya Iliskin Sonuclar

70

Burce, Finansrnan ve Pazara Iliskin Sonuclar

40

{)gretim Kadrosu ve Cahsanlara Iliskin Sonuclar

70

OrgOtselEtkinlige lliskin Sonuclar

70

PUAN

I 1000

., 2.5.1.1: MBNQA Kriterleri ( Kaynak: BNQP(2001) Aktaran Sismen-Turan, 2001:70)
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Avrupa Kalite Yonetimi Dernegi (EFQM) Ve Avrupa Kalite Odiilii

1988 yihnda

Avrupa Kalite Yonetimi Dernegi (EFQM) kurulmustur. 1991 yilmdan

de bu demek, basanh olmus isletmelere kalite odiilO vermeye baslanusnr. OrgOtOn,
· sirketlerden 650 dolaymda iiyesi bulunmaktadir.

n kalite konusuyla ilgilenmeye

baslarmsnr.

Tiirkiye, 1980'li yillann ortasmdan

1990'h yillann

basmdan

itibaren de

iye'de kalite konusuna olan ilgi artmaya baslamistir. Tiirkiye'de 1991 yilmda Kalite
gi (Kalder) kurulmus, Avrupa Kalite Vakfi (EFQM) tarafmdan verilen kalite odiilii ve
eri dogrultusunda

basanh bulunan

stir, Asagrda Kalder'in

isletmelere cesitli olceklerde oduller venneye

'EFQM Miikemmellik Modeli' ile ilgili brosurunden alman

Sektoru, biiyiiklugil, yapisi ve olgunluk diizeyi ne olursa olsun bir kurulus, basanh
icin duzgtin bir yonetim sistemi kurmahdrr. EFQM Mukemmellik Modeli, kuruluslann
emmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini

olcerek yonetim sistemlerini gelistirmeleri

unda onlara yardimci olan pratik bir arac niteligi tasir; kuruluslann kuvvetli yonlerini ve
inneye acik alanlanm gormelerini saglayarak onlan 9oziimler iiretmeleri konusunda
eder. EFQM Avrupa'da
·· eri toplayarak

veya Avrupa disrnda denenmis en iyi uygulamalarla ilgili

modeli guncellestirir,

Boylelikle,

model in dinamik olmasi, yonetim

undaki guncel gorusleri yansitmasi saglannus olur. EFQM Mukemmellik Modeli surekli
emmelligi yakalamanm pek 90k degisik yaklasum kullanarak da mnmkun olabilecegini
eden ve recete sunmayan bir cercevedir. Bu recete sunmayan cercevenin altyapisim
~

bazi temel kavramlar bulunmaktadrr. Bu kavramlar asagida verilmektedir:

Sonuelara yonlendirme
Miik:emmellik, biitiin paydaslann

(calrsanlann,

mtlsterilerin,

tedarikcilerin,

toplumun ve kurulusla finansal iliskisi bulunan herkesin) gereksinimleri arasmda bir
denge

saglayabilmeye

ve

butun

paydaslann

gereksinimlerini

karsilayabilmeye

baghdir.

Mii~teri odakhhk
M~eri,

iiriln ve hizmet kalitesiyle ilgili son sozii soyleyecek kisidir; bu

nedenle, mevcut ve potansiyel musterilerin

gereksinimlerine

odaklanarak

musteri
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baghhgi, musteri tutma ve pazar payun artirma gibi konularda en yiiksek diizeye
ulasilmaya cahsilmahdir.
Liderlik ve amacm tutarhhgi
Bir kurulusun liderlerinin davramslan kurulus icinde amacm berrakhgnn,
birligini saglar ve hem kurulusun hem de cahsanlannm mukemmellige erisebilecekleri
bir ortam yaranr.
Siire~ler ve verilerle yonetim
Kuruluslar, en iyi perforrnanslanru birbiri ile iliskili tfun faaliyetler anlasildigr,
sistematik bir bicimde yonetildigi ve islemleri ve planlanan iyilesmeleri ilgilendiren
kararlar paydaslann gornslerini kapsayan guvenilir bilgilere dayarularak almdigr
zaman gosterirler.

Cahsanlarm geli~tirilmesi ve kanhm
Bir kurulusun calrsanlann potansiyelinin tam olarak yasama gecirebilmesi icin
paylasilan degerler ile bir guven ve yetkilendirme kiiltiirii olmasi gerekir. Boyle bir
ortam herkesin kanhmmi kolaylasnnr.
Siirekli ogrenme, yenllikeilfk ve iyile~tirme
Kumlusun performansi; bilgi birikimi siirekli bir

ogrenme, yenilikcilik ve

iyilestirme kiiltiirii icinde yonetilirse ve paylasihrsa, en ust noktasma cikar.
t~birliklerinin gelistirilmesi
Bir kurulusun en iyi performansrni ortaya koymasi isbirligi yapngi kuruluslarla
giivene, bilgi birikiminin paylasilmasma ve butunlesmeye dayah, karsihkh yarar
saglayan iliskiler kurmasma baghdir.
Toplumsal sorumluluk
Kurulusun ve cahsanlannm uzun vadeli cikarlannm korunmasi etik bir
yaklasumn benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan
diizenlemelerin asilmasma baghdir.
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EFQM Miikemmellik Modelinm Yap1S1

EFQM Mnkemmellik

Modeli dokuz ana kriter uzerine kurulmus ve zorunluluk

bir modeldir. Bu k:riterlerden besi 'Girdi' k:riterlerini, dordu ise 'Sonne' k:riterlerini
Girdi kriterleri bir kurulusun yaptigi faaliyetleri icerir. Sonuc kriterleri ise o
neler gerceklestirdigini gosterir. Sonuclar girdilerden kaynaklarur.

Performansla ilgili film boyutlarda surdurulebilir mnkemmelligi gerceklestirmek tizere
yaklasimm

olabilecegi

gercegi uzerine kurulmus olan model asagidaki ifadeye

Performansa, musterilere,

cahsanlara ve topluma yansiyan mukemmel sonuclar,

ve stratejinin, cahsanlann,

kaynaklann ve sureclerin uygun bir liderlik anlayisiyla

isooifilmesi ile saglanabilir,

EFQM

Mukemmellik

Modeli

asagidaki

ONCUL KR!TERLER

I

sekilde

gosterilmistir.

SONU(;LAR

INSANA.

tNSC,NLAR

fL!SKiN
SQNU<,;LAR
- M UST'ERIYE

POLITIKA VE
STRATEli

htsKtN
SONU<,;LAR:

1•1:_, _ -_-f_--

lUQ-... _=·----

.•..
Ill

TOP LUMA
iLt~KiN

PAY6A$LAP. VE
KAYNAKLAP.

!=2
'11!1'•-....:

SONU<,;LAP.

YEN!LE~ME VE OGRENME

Sekil: 2.5.3.1

EFQM Mtikemmellik Modeli KA YNAK: (EFQM ve KalDer, 1999)

Seklin alt ve ust tarafmdaki oklar modelin dinamik yapismi ortaya koyar, Bu oklar,
ilerdeki iyilestirmeleri saglayan ve boylece sonuclardaki iyilesmelere yol acan yenilikcilik

Modelin
emmellige

Yaprsn

Yukanda

gosterilen

erisme yolunda gosterdigi

cabalara

modeldeki

dokuz

kutu,

iliskin degeriendirmeleri

kurulusun
iceren ana
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· temsil eder. Her kriterin aynntih olarak anlasilmasmi saglayan ayn alt acnumlan
Her bir kriter, daha iyi anlasrlmasmr saglamak amaciyla cesitli sayida alt kriterlerle
imcmm~tir.Alt kriterler, degerlendirme sirasmda cevaplandmlmasi gereken cesitli sayida
ortaya koyar. Son olarak her alt kriterde olasi ilgili alanlann listesi bulunur. ilgili
listesi zorunlu ya da degismez degildir, Ancak alt kriterin yol gosterici alt maddelerle
~asma

yardimci olur.

Bu modelin ozunde, cahsanlann yeteneklerinin cesitli surecler aracihgiyla sonuclara
"-"'ebilecegi go~ii vardrr. Cahsanlar ve snrecler is yasammm sonuclanm ureten
· . Musteri tatmini, cahsanlann tatmini ve toplum uzerindeki etki konulannda basan,
bir liderlik anlayisiyla saglanabilir. Liderin gorevi iyi bir politika ve strateji belirlemek,
,

kaynaklan

ve

snrecleri iyi bir

sekilde yonetmektir. Bunlar girdileri

aktadrr, Eger girdiler iyi kullarulrr ve yonetilirse sonucta mukemmellige ulasihr
1995:9 aktaran Ozevren).

EFQM Kalite Degerlendirme Standartlart.e.Avrupa kalite degerlendirme ya da
ellik modeli dokuz ol9iit ya da kriter ilzerine gelistirilmis olup yaptmrm olmayan bir
dir. Modelde yer alan 9 ana kriter, Toplam Kalite Yonetimi cahsmalanndaki basanyi
amaciyla kuruluslar tarafindan bir oz denetim araci olarak kullamlmaktadir.
erden bes tanesi, sonuclar icin milinkiin kihci olup oncul ol9iitlerdir. Diger dort tanesi
sonu9lara iliskin ol9titlerdir. Oneill ol9titler, orgtittin ne yapnguu; sonuclar ise, orgtittin
kapsamaktadrr. Model, performansm biitiin boyutlanna iliskin olarak devamh
~elligi

basarmaya donuk olarak cesitli yaklasimlann olabilecegi go~iinii kabul

edir. Bu kabul edis, su varsayima dayanmaktadir: Paydaslar, kaynaklar ve surecler
giyla, performans, musteri, insan ve topluma iliskin miikemmel sonuclara ulasilabilir.
EFQM modelinin temel kavramlan, sunlardan olusmaktadir. Sonuclara yonelme,

· ilzerinde yogunlasma, liderlik, amac a91khg1, snrecler, olgulara dayah yonetim, insan
mm gelistirilmesi ve kanhm, snrekli ogrenme, yenilestirme ve iyilestirme, paydashk
irme ve kamuya donuk sorumluluktur. Bu model incelendiginde ABD'de gelistirilen
A Balridge kalite odulun de belirlenen ol9iitlerle biiyiik olcude aralannda benzerlik

:gu gontlmektedir. Asagrda EFQM

modelinde yer alan kriterler krsaca aeiklanmrsnr,
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Liderlik:
TKY konusunda gundeme getirilen hemen biitiin goruslerde liderligin onemi tizerinde
,

orgiltiin uzun vadeli basansi

ektedir. Liderlik, orgutiin

icin vazgecilmez bir

gereklilik oldugu

gelecegini gorrneyi , orgutsel degerlerin ve kiiltilriln

asmda, ve diger cahsanlan da yonlendirebilmesinde davrams ve eylemleriyle bir

Deming, TKY' nin kurumlarda en iist yonetici tarafmdan baslaulmasi gerektigine
llmaktadrr(Walton,1986'dan aktaran Ensari;1999:85). Deming'e gore 'Kalite Yonetimdir'
lrurumun gelistirilmesindeki temel sorun ust yonetimin liderligidir.
Deming'e gore lider,
-Guven yaratir.yardim saglar ancak yargilamaz.
-Tum cahsanlara kendilerini gelistirme firsati vererek onlara sunrsiz kaynak saglar.
-lsgorenlere.icerisinde cahsmaktan onur duyacaklan is ortamlan saglar,
-Calisanlann isinden zevk almalan ve performanslanm en ust duzeye cikarmalan icin
sarfeder (Aguayo,1994:198 aktaran Ensari,1999:86).

Ishakawa'da yonetimin liderligine onem vermektedir.Ona gore insamn mutlulugunu
ak yoneticinin en onemli liderlik gorevidir.

Juran'da kalite artmmmm liderlige bagh oldugunu belirtmektedir. Jutan'a gore
· cilerce kalite amaclannm belirlenmesinde kavramlarm stratejilerin olusturulmasmda
egitim ve motivasyonu saglayacak ortamm saglanmasmdan liderlik vasfma sahip
ticiler sorumludur (Ensari,1999:86).
Liderligin, ycneticilikten farkh olarak goz onunde bulundurulan bashca kriterleri, ana
yla ii9 noktada toplanmaktadrr. Bunlardan birincisi, liderin orgtltsel basan icin gerekli
degerleri ve kiiltilrii nasil olusturdugu ve bu baglamda orgute nasil bir yon tayin ettigi ve
on gelistirdigidir. ikinci temel nokta, liderin olusturdugu kiiltiir ve vizyonun nasil
lamaya aktanldigrdrr. Ucuncu nokta ise, soz konusu uygulamalann gozden gecirilmesini
degerlendirilmesini kapsamaktadir (Sisman-Turhan, 2001: 71 ).
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TC MEB tarafindan yaymlanan EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda liderlik boyutuyla ilgili su kriterlerin sorgulanmasr gerektigi belirtilmektedir.
'Liderler kurumun misyonunu ve vizyonunu nasil olusturmakta,
bunlann gerceklestirilmesini nasil kolaylastirmaktadirlar, Uzun vadede basan
icin gerekli kurumsal degerleri nasil gelistirmekte ve bunlan uygun faaliyet ve
davraruslan ile nasil yasama gecirmektedirler, Kurumun yonetim sisteminin
olusturulmasi ve yasama gecirilmesi konusunda
kisisel olarak nasil rol
almaktadirlar. 'Alt kriterler olarak ta ;
a-Liderler kurumun misyon, vizyon ve degerlerini nasil olusturmakta
ve bir milkemmellik ktlltuni dogrultusunda nasil ornek olmaktadirlar.
b-Liderler kurumun yonetim sisteminin olusturulmasi, bu sistemin
yasama gecirilmesi ve surekli olarak iyilestirilmesi calismalannda kisisel
olarak nasil rol almaktadirlar.
·
c-Liderler musterilerle, isbirligi yapilan kurumlarla ve toplumun
temsilcileri ile iliskileri nasil yiiriitmektedirler.
d-Liderler kurumun cahsanlanm nasil motive etmekte, desteklemekte
ve tammaktadrrlar?'.

insanlann Yonetimi:
Bu kriter, orguttek! cahsanlann potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilmeleri icin
an

kapsamaktadir. Bu baglamda insan kaynaklanmn nasil planlandigi ve

· ildigi, kapasitelerinin nasil gelistirildigi, performanslanmn siirekli olarak nasil gozden
· ·· digi, nasil guclendirildikleri, katihm ve tanmmarun nasil saglandigi, orgutte etkili
oglann nasil kuruldugu ve insanlann nasil onemsendigi konulan uzerinde durulmaktadrr.

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kumm, cahsanlanmn bilgi birikimlerini ve tiim potansiyellerini
bireysel dtizeyde, ekip duzeyinde ve kurumun butununde nasil yonetmekte,
gelistirmekte ve ozgiirce kullamlmalanm saglamaktadn. Bu faaliyetleri politika
ve stratejisini, sureclerin etkin bir bicimde islemesini destekleyecek sekilde
nasil planlamaktadrr?.
Alt kriterler olarak ta;
a-lnsan kaynaklan nasil planlanmakta, yonetilmekte ve iyilestirilmektedir,
b-Cahsanlann bilgi birikimleri ve yetkinlikleri nasil belirlenmekte,
gelistirilmekte ve surdurulmektedir.
c-Cahsanlann katihmi ve yetkelendirilmesi nasil saglanmaktadir.
d-Cahsanlar ile kurum arasmda nasil bir diyalog soz konusudur.
e-Cahsanlar nasil takdir edilmekte, tamnmakta ve gczetilmektedir.'
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Politika ve Strateji:

Bu kriter, orgiittin politika ve stratejilerini nasil gelistirdigi, uyguladigi, gozden
degerlendirdigi, bunlan plan ve eylemlere nasil aktardigi konulan nzerinde
• I tadir. Burada dikkati ceken nokta, gelistirilen plan ve stratejilerin dayandmldrgi
ne kadar kapsamh oldugu, gelistirildigi, orgutte iletisimin nasil kuruldugu diizenli
ve stratejilerle ilgili hususlann

nasrl guncellestirilip gelistirildigini

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kurum misyon ve vizyonunu, net bir bicimde paydaslara odaklanmis
bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaclar, hedefler ve
surecler yoluyla nasil gerceklestirmektedir?.Alt kriterler olarak ta
a-Politika ve strateji, paydaslann mevcut ortamdaki ve gelecekteki
gereksinim ve beklentilerini nasil temel almaktadir.
b-Politika ve strateji, performans olc;umu, arastirma ogrenme ve
yaraticihkla ilgili cahsmalardan elde edilen bilgileri nasil temel almaktadir.
c-Politika ve strateji nasil olusturulmakta, gozden gecirmekte ve
gtmcellesmektedir.
d-Politika ve stratejinin yayihmi, kilit surecler cercevesi yoluyla nasil
gerceklestirilmektedir,
e-Politika ve strateji nasil duyurulmakta ve yasama gecirilmektedir.'
Kaynaklar:

Bu kriter, orgiittin sahip oldugu kaynaklan etkili ve etkin bir bicimde nasil yonettigi
iizerinde yogunlasmaktadir. Bu kaynaklar, mali kaynaklar, bilgi kaynaklan,
cilerle iliskiler ve materyaller, bina, arac-gerec ve diger kaynaklar, teknoloji ve
uel sermayenin yonetimine iliskin bilgi ve verilerden olusmaktadir. TC MEB
dan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan Kdavuzu'nda
ve

Kaynaklar'

basligi

altmda

$U

kriterlerin

sorgulanmasi

gerektigi

'Kurum, politika ve stratejilerini ve snreclerin etkin bir bicimde
islemesini destekleyecek bicimde isbirliklerini ve kaynaklanm nasil
planlamakta ve yoaetilmektedir. Alt kriterler olarak ta;
a-Kururn di~1 isbirlikleri nasil yonetilmektedir.
b-Finansal kaynaklar nasil yonetilmektedir.
c-Binalar, donamm ve malzemeler nasil yonetilmektedir.
d-Teknoloji nasil yonetilmektedir.
e-Bilgi ve bilgi birikimi nasil yonetilmektedir'
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Siire~ler:
Bu kriter, orgiitsel sureclerin nasil belirlendigi, yonetildigi, gozden gecirildigi ve
· ·· digi konulanm kapsamaktachr. Buna iliskin olarak, yapilan isin basansi icin temel
belirlenmesi, sistemli yonetimi, gozden gecirilmesi ve iyilestirilecek noktalann
esi, iyilestirmede kullamlacak yenilik ve yaraticihklan, snreclerin nasil degistirildigi
degismenin sonuclanmn nasil degerlendirildigi konulanm kapsamaktadrr.

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kumm, politika ve stratejisini destekleyecek, musteri ve diger
paydaslanm tam olarak tatmin edecek, onlar icin karma degerin artmasmi
saglayacak bicimde sureclerini nasil tasarlamakta, yonetmekte ve
iyilestirmektedir". Alt kriterler olarak ta;
a-Surecler sistematik olarak nasil tasarlanmakta ve yonetilmektedir.
b-Surecler, musterileri ve diger paydaslan tam olarak tatmin etmek ve onlar
icin giderek artan bir deger yaratmak amaciyla gerektiginde yenilikci
yaklasimlar kullamlarak nasil iyilestirilmektedir,
c-Urun ve hizmetler musteri gereksinim ve beklentileri temel almarak nasil
tasarlanmakta ve gelistirmektedir".
d-Urun ve hizmetler nasil uretilmekte, sunulmakta ve servisi saglanmaktadir.
e- Musteri iliskileri nasil yonetilmekte ve gelistirilmektedir.'
insanlann Doyumu:
Bu kriter, orgutun basansmm temel faktoru olan insanlann i~ doyumunun, insanlann
iliskin algilannm, calisanlann i$ doyumuna iliskin beklenti ve olfiimlerin neler oldugu
· le yogunlasmaktadir. Burada nzerinde durulan iki temel nokta, bireylerin orgute iliskin
alan ile bu algilamalara bagh olarak cahsanlann i~ doyumlanna iliskin sonuclan yani

TC MEB tarafindan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda

'Calrsanlarla ilgili

Sonuclar'da

su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi

'Kumm, cahsanlan ile ilgili olarak ne gibi sonuclar elde etmektedir?
a-Algilama ol9ilinleri
b-Performans Gostergeleri'
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iqterilere (Paydaslara) ili~kin Sonuelar:
~teri, urun ya da hizmetin ulasngi son kisi olarak tanunlanmakta olup bu kriter,
iirettigi iiriin ya da hizmetlerin, musterileri memnuniyetteki basan derecesinin ne
uzerinde durmaktadir, Egitim bir hizmet olarak kabul edilmekte, musteri deyimi
paydaslar deyimi kullamlmaktadir. Paydaslarda ic ve dis paydaslar olarak
dirilmektedir. Bu kritere bagli olarak degerlendirme yapilabilmesi icin gerekli olan
musterilerin, orgiitiin urettigi ilrUn ve hizmetlerle orgiitiin musterilerle olan iliskilerine
algrlan ve musterilerin bunlardan memnuniyetine iliskin ahnan olcum sonuclandir.
TC MEB tarafmdan yaymlanan EFQM Mtikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili $U kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kurum i<; ve dis musterilerle ilgili olarak ne gibi sonuclar elde
etmektedir?.Alt kriterler olarak ta;
a-Algilama olyiimleri
b-Performans Gostergeleri'
Topluma ili~kin Sonuelar:
Orgut, urettigi mal ve hizmetlerde yerel, bolgesel, ulusal ve uluslar arasi diizeylerde
un ihtiyac ve beklentileriyle memnuniyetlerini goz onunde bulundurmahdir. Bu kriter,
•L

yasama iliskin felsefesini, cevre ve dogal kaynaklann korun masmdaki duyarhhgmi
ektedir, Burada da iki boyut one cikmaktadir. Bunlardan birincisi, toplumun orgute

· algilan, ikincisi ise orgiitiin toplum uzerindeki etkisine doniik olarak aldigi onlemleri
aktadir (Sisman-Turan, 2002:56).
TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mtikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
-.vJ1711'ndabu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
Kurum, icinde bulundugu toplumla (yerel, ulusal veya uluslar arasi)
iliskili olarak ne gibi sonuclar elde etmektedir. Alt kriterler olarakta;
a-Algilama olcumleri
b-Performans Gostergeleri
Temel Performans Souuelari:
Bu kriter, orgiitiin, basta cahsanlar olmak iizere org(itle iliskisi olan tiim kesimler icin
yaptigma iliskin sonuclan kapsamaktadir. Bunun icin iki temel verlye ihtiyac vardir,

birincisi, orgiitiin performansma iliskin finansal sonuclardir. ikincisi ise, or¢itiln

"""'QI ,,.,1 icin gosterilen ek cabalardir (Sisman-Turan, 2002:56 J.
TC MEB tarafmdan yaymlanan EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
· Kurum, planlanmis olan performansiyla ilgili olarak ne gibi sonuclar
elde etmektedir, Alt kriterler olarak ta:
a-Temel Performans Ciknlan
b-Temel Perf ormans Gostergeleri' sorgulanacagi belirtilmektedir ..
Bu model A vrupa Kalite V akfi tarafindan devamh gelistirilmeye calistlmaktadir. 1998
aisan aymda isletmelere
~tiiel

bir taslak gonderilmistir.

Baslica degisiklikler

ortakhklar,

sermaye, musteri odaklik, surec, yenilik ve ogrenme gibi kavramlardir.

Tiirkiye Kalite Dernegi ve EFQM Modeli Tiirkiye Uygulamalan
Kalite

Dernegi,

cagdas

kalite

felsefesinin

Tiirkiye'de

etkinlik

kazanmasi

astrnlmasi amaciyla 1991 yilmda kurulrnustur, EFQM iiyesi olup,

1 uygulamalannm

otesinde, 9ag~

kalite felsefesini benimsemistir.

.-erimi'ni uygulayan ve uygulamak iizere hazirhklanm

veya

ahsilrms kaliteToplam Kalite

surduren kuruluslan biinyesinde

aktadir,
basan

ile uygulayan

kuruluslann

ornek modeller

olarak ortaya

mast ve TKY'nin daha yaygin bir bicimde Tiirkiye'de uygulanmasmm tesvik edilmesi
ile

1

KalDer

ve

TUSiAD

tarafindan,

her

yil TUSiAD-KalDer

Kalite

Odiilii

ektedir. A vrupa Kalite Yonetimi V akfi (EFQM) modeli baz olarak ilk defa 1993
olusturulan bu odiilii, bugtme kadar srrasiyla BRiSA, TUSAS, NET AS, KORDSA,
yilmda Buynk Odulu Arcelik, Basan Odultmu lpek Kagit kazanmisnr.
Bu odul kapsammda kii9iik ve orta biiyiikliikteki kuruluslar icin de ayn bir kategori

•-t

11•••

ilmasi

hazirhklanmn

tamamlanmasryla, 1998

uslara da odul verilmeye baslanmisur.

yihndan

itibaren

bu

olcekteki
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Her yil

Kasun aymda KalDer ve TOSiAD tarafmdan yerli ve yabanci uzmanlann

ile bir Ulusal Kalite Kongresi duzenlemektedir. Cesitli sanayi sektorlerinden,
·- lerden, kamu ve ozel sektor kuruluslanndan uzmanlann kauhmi ile ilk defa 1992
gerceklestirilen kongrede sirasryla; 'Endustride Kalite', 'Hizmet Sektorunde Kalite',
e Kalite', 'Egitimde Kalite', 'Siyaset Yonetiminde Kalite' ve 'Ekonomi Yonetiminde
'Hukukta Kalite', '2000'li Yillar ve TKY' konulan ana tema olarak belirlenmistir.
yilinda dilzenJenen kongrede TKY ve Kamu Yonetiminde Kalite konusu ana tema
islenmistir (http://www.kalder.org.tr/page.asp?pageld=135, 2002:11).
EFQM Mukemmellik Asamalan, mukemmelligin en yuksek seviyesi olan biiyiik odiil
· e dogru asamalar olmasi yoniindeki yaygm talebe yanrt vermek icin gelistirilmistir.

1.~ama./.Miikemmelikte .. K.ararbbk
MOkemmeUikte Kararlilzk Programr Onayr, MOkemrnellik yolculugunun heniiz
olan kuruluslar icin tasarlanrmstir. Bu asamada kuruluslara bulunduklan performans
· · anlamalannda ve iyilestirme icin onceliklerini belirlemelerinde yarduna agirhk
ktedir.
Bu programm, yaklasim ve metodolojisi iki ayn evreyi icerir. Birinci evrede basvuran
lar, EFQM MOkemmellik Modeli'nin dokuz kriterini kullanarak, ytlksek diizeyde bir
rlendirme stlrecinden gecerler, Bu surec, kurulus performansmm, model kuruluslann
1g1

cerceve ile kiyaslamah olarak, genel bir degerlendirmesini icerir, Degerlendirme

unda kurulus oncelikleri ile ilgili iyilestirmeye acik alanlanm saptama olanaguu bulur.
· evrede ise kurulustan iyilestirme dogrultusunda aldigi onlemleri ortaya koymasi
ir. Alman onlemlerin dogrulanmasi, egitimli bir degerlendiricinin bir, iki gtmluk
k saha ziyaretinde yapacagi toplanttlar, gorusmeler ve dokumanlann incelenmesi yolu
gerceklestirilir. Miikemmellikteki kararhhgim kamtlayan kuruluslar asamayi basanyla
adrklanna iliskin belgeyi, rum ticari ve tanmm faaliyetlerinde kullanabilirler,
ktedir (http://www.kalder.org.tr/page.asp?pageld= 108, 2002: 11 ).
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iye'de Mili Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulama ~ab~malari
Milli Egitim Bakanhgi Turkiye'de Kalder onciililgiindebaslayan Ulusal Kalite Hareketi
ile birlikte 1990 yihnm ortalanndan baslayarak TKY'y~ ilgi duymus ve UKH ile birlikte
ozgil uygulama modeJJeri gelistirmistir, 1990 yilmda uygulamaya konulan Milli
Gelistirme Projesi (MEGP) amaclanndan biriside 'Egitim yoneticilerinin bilgi ve
becerilerini gelistirerek.egitim yonetiminde kaliteyi artrrmak' olarak donemin Mustesan
CORDAN tarafindan aciklanmrsnr;
Cordan'a gore bu pojeyi gereeklestirmek uzere kurulan birim ve Turkiye Sanayici
Dernegi (TUSiAD) ve Kal-der tarafindan diizenlenen 4.Ulusal kalite Kongresinin
genel anlamda genel kalitesinin arttmlmasmm TKY anlayismdan gecebilecegi
goturmustur (Kal-Der, 1998:66 ).
MEB 1998 yih dolctimanlannda Milli Egitimi Gelistirme Projesi cercevesinde Okul
Modeli adi altmda l 990'larda Ttirkiye'de uygulanan projelerden biri oldugu
ilerek, projenin bir evresinin tum illkeye yayilan 208 okulun gelistirilmesini kapsadigi
aktadir. Bu surecin amacmm bu okullann mudur ve ogretmen nitelikleri, simf
ill<leri, smif donanuru.,ailelerinkatihrm, ogretim teknolojisi ve okul binalan gibi onemli
a bu okullarm OECD iilke egitim standartlanna karsrlrk gelen 15 egitirn standardmr
saglamak

oldugu,

bu

okullann

amacmm

ise,

tum

okullara

astirmadan once, yeni egitim programi, ogretim materyalleri ve teknolojisi, ogretim
eri, ilniversitelerle ortakhk vb. konularda alan test bolgesi olarak hizmet etmesi oldugu
llirtllmi~tir( MEB OGM Dokumanlan Cd 1998 ).

12/09/2000 tarihli Erkek Teknik Ogretim Genel Mudurlugu antetli genelgede
~u1g1m1za

bagh olarak faaliyet gosteren her tur ve derecedeki mesleki ve teknik

,gretim kurumlannda, yonergeler dogrultusunda olmak uzere 2000-2001 ogretirn yilindan
en tum mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannda 'Okul Gelisim Modeli' ve 'Toplam
ite Yonetimi' uygulanmasma baslamlacaktir." Denmekte, 'Okul Gelisim Modeli' ve
oplam Kalite Yonetimi' uygulamalan ile hizmetten yararlananlann; degisime karsr direnme
· e ona ayak uyduran, hatta degisimi bizzat yaratma geregine inanan, birlikte yasarna

"~'--u

olusturan, kaliteyi yasarmnda ilke edinen, birlikte yonetim prensibini benimseyen,
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a ve takim cahsmasi anlayisiyla egitim kurumlannuzi

basanya goturen unsurlar

degerlendirilmesi ve gerceklestirilmesi hedeflendigi belirtilmistir.

ym genelgede 'Okul Gelisim Modeli' ve 'Toplam Kalite Yonetimi'
okullara benimsetilmesi,
1,

ilkelerinin kavranlmasi,

felsefesinin

bu uygulama modeline yatkmhgm

rnesleki ve tek:nik ortaogretim okullanrun kendi kendini yoneten, donatan ve
haline

gelmesi

cahsmalan

cercevesinde

yapilacaklar

aynnnli

olarak.

TKY'nin egitim alamnda uygulanmasi, MLO (Mufredat Laboratuar Okullan) projesi
~u~br.

Bu proje 199 yihndan itibaren Dunya Bankasi tarafmdan fmanse edilerek,

'de de toplam 23 ilde 208 okulda uygulamaya konulmustur. 20.10.1999 tarih, 4244
MLO Uygulamalanm.
ast kararlastmlnustir.

Yaygmlasnrma

Yonergesi'

dogrultusunda

tum. okullarda.

Ancak simdiki uygulamada finansman veliye yuklenmistir.

amacr; egitimde kaliteyi artmnak, yonetim ve egitim personelinin yeterliliklerini
mesleki becerileri gelistirmek, kaynak kullammmda daha etkili ve verimli olmak,
dik egitimde etkin kullammi gerceklestirmektir.

Bunun okullarda uygulanmasi icin

Gelisim Yonetim Ekipleri (OGYE) kurulmustur, OGYE'nin icinde okul idare temsilcisi,
en temsilcisi, ogrenci temsilcisi, veli temsilcisi, sanayi ve ticaret odalan temsilcisi,
toplum orgiltu temsilcisi yer almak.tadrr. Burada amac kanhmcrhgi
(http://www.egitimsen.org.tr

gelistirmek olarak.

2002:12).

Tnrkiye'de Milli Egitim Bakanhgi (MEB)'nin Turkiye Kalite Dernegi (KALDER) ile
Kasun 1999 tarihinde imzaladrgi
da tum birimlerde

'Ulusal Kalite Hareketi Iyi Niyet Bildirgesi' ile MEB'na

TKY'ne gecme cahsmalan baslanlrrustir, MEB Kasun 1999 tarih ve

Sayih Tebligler Dergisi'nde

yaymlanan TKY Uygulama Yonergesi ile de resmiyet

T.C Milli Egitim Bakanhgi web sitesinde '2002 Y1h Basmda Milli Egitim' bashkh ve
Degisim Aracr Olarak TKY' alt bashklr sayfalarmda MEB sisteminde TKY anlayrsrnrn
nlastmlmasmm amaclan sunlar olarak srralanmistir.
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"I. Egitim sistemi icinde dogrudan ya da dolayh olarak bulunan
herkesin egitim surecini sahiplenmesi ve bu surecin anlasilmasmi saglamak,
2.Egitim hizmetini uretenlerin kendilerini yonetmeleri icin gereksinim
duyduklan anlayislan, araclan, yontem ve teknikleri tammalanru saglamak,
3 .Egitim sistemi icinde yer alanlara, daha etkili bir egitim hizmeti uretmeleri
iein, bilgili ve deneyimli olanlardan yardim alma firsati yaratmak,
4.Egitim sisteminde yer alanlara, insanlann
ve kullarulan araclann
oncekilerden daha nitelikli oldugu anlaytsuu kazandrrmak,
5.Egitim sistemi icinde yer alan herkesin egitim snrecini gelistirmesini
saglamak,
6.Egiv.m sistemi icinde yer alan herkese basanmn paylasimi icin beklenti ve
firsatlan ortaya koymak,
7.Egitim hizmeti uretenlerde kalite araclanmn kullamrmm ve anlasilmasmi
saglamak; planlama yapma,
cahsma ve harekete gecme dongusuntin ise
kosulmasim gerceklestirmek," olarak aciklanrmsnr (http://www.meb.gov.tr
/Stats/Apk2002/10.htm#l0b4
2002:11).
Buna gore; MEB egitim hizmetinin uretilmesinde, oncelikli olarak asagida belirtilen
birimde cahsanlarda olusturulmasmi saglamaya cahsacagi belirtilmistir.
"l .MEB orgiltil cahsanlannda, degisme ile ilgili kavramlar olusturarak
her seyin degisebilecegine iliskin anlayisi yaratma ve gelistirme,
2.Degi§me surecinde orgutte cahsanlara.degisme yonetiminin gerektirdigi
bilgi, beceri ve kisisel ozellikleri kazandrrma,
3.<;ah~anlarmda bir degismeyi uygulayabilen ve sonuclanm degerlendirebilen
degisme yoneticisi ozellikleri kazandirma,
4.<;ah§anlan, toplam kalite kavramlanm ve anlayismi degisme silrecinde
kullanabilen bireyler olarak yetistirme,
5.<;alt§anlarmda, degisme surecinde karsilastiklan sorunlan toplam kalite
yonetimi anlayisi ile 9ozme becerisini gelistirme,
6.Degi§me silrecinde toplam kalite anlayisi ile elde edilen bilgi, beceri ve
deneyimlerden ilkeler, genellemeler, kurallar gelistiren ve gelecek icin
yordamalar da bulunabilen
bireyleri
yetistirme"
olarak siralannusnr
(http://www.meb.gov.tr/Stats/ Apk2002/1 O.htm#l Ob4 2002: 11 ).

TKY Uygulama Projesi Cereevesinde Yapdan ve Plinlanan Cahsmalar
TKY Uygulama Projesi cercevesinde merkez orgutunun i.i9 asamada uygulama
ma ahndigi, merkez orgiiti.i yonetim kademesinde yer alan toplam 2177 personelin
konusunda, 871 personelin ise hem TKY hem de 'Mukemmellik Modeli' konusunda
ilendirme seminerlerine ahndigi, birimlerin bir cogunun Mukemmellik Modeli
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inde oz degerlendirmelerini tamamlandigi ve iyilestirme cahsmalanm baslattigr MEB
alarmdan ogreni1mi~tir ( http://personel.meb.gov. tr/yodged/alt/tky _egt.htm 2003: i).
Bu cahsmalarda kullamlmak uzere Avrupa Kalite Yonetimi Vakfimn (EFQM) gelistirdigi
ellik Modeli esas almarak Tiirkiye Kalite Dernegi 'Egitimde Toplam Kalite Ydnetimi
Grubu' tarafmdan 'EFQM- MiikemmeHikModeli 2000 Egitim Kurumlan Ktlavuzu'
snr, Bu kilavuzda ve MEB- Kalder seminerleri notlannda TKY ile ilgili su
rastlanmistir,
"Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz edebilmek icin
tum cahsanlann kanhrmm saglayan, siirekli iyilestirme ve musteri odakhhgi
esas alan anlayism etkinliklerde yer almasim gerekli kilmaktadir. Yonetimin
kararhhgi, Iiderligi
paylasma, yetkelendirme, takim. cahsmalanmn
sonuclanndan yararlanma, siirekli izleme, degerlendirme ve gelistirme,
egitimin onemine inanma ve bu imkanlan saglama, surekli ogrenme gibi TKY
ilkelerinin uygulanmasma imkan tarumasi dogrultusunda ortaya konabilecektir.
Bu
dogrultuda
tum
cahsanlanm
tammasi,
potansiyellerini
degerlendirebilecekleri ortami olusturmasi onem tasimaktadir. Siirekli
iyilestirme, olc;illemeyen hizmet gelistirilemez anlayisnnn birimlerde
yerlesmesine baghdir. Bu dogrultuda egitim kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili olc;umlerinyapilmasr ve sonuclann
degerlendirilmesi, insanlan yargilamak iein degil, sistemi iyilestirme amaci
giidillerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah yapilan etkinlik tarusilmah, bu
konuda cozum yollan ortaya konmahdir. Toplam Kalite Yonetimi anlayisi
hatamn olusmadan once onlemeye donuktur. Bu dogrultuda tum sureclerin
gozden gecirilmesi ve surecleri olusturan etkinliklerin uygulayicilar tarafmdan
ortaya konulmasi gerekli gorulmektedir. Bu dogrultuda tiim kurumlanrmzm
oncelikle asagidaki etkinlikleri yerine getirmeleri onem tasnnaktadir,
1. TKY konusunda egitim ahnmasi,
2. TKY Egitimi almis personelin belirlenmesi ,
3. Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi,
4. Yapilacak C>l<;funlerle llgiliTablolann Olusturulmasi,
5. Birim Kalite Kurulunun Olusturulmasi,
6. TKY Cahsma Programmm Uygulanmasi", (http://personel.meb.gov.
tr/yodged/altLbrosurler.htm2002-:11)
istanbul 11 Milli Egitim Mudiirliigu tarafmdan hazirlanan TKY kilavuzunda, amac;
bul Ilindeki Toplam Kalite Yonetimi Uygulamalanni ve bu alandaki etkinlikleri planh
dnzenli hale getirme amaciyla haznlanan Toplam Kalite Yonetimi Yonergesi ve Projesi
tusunda olusturulan kurullann cahsma esas ve sartlanm belirlemek, boylece TKY
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annda

standarthgi,

verimliligi

ve etkililigi

saglamak."

Olarak

aciklanmrstir

bul.meb.gov.tr 2002:9). Bu kilavuzda yer alan tarumlarda;
'a)Birim: Milli Egitim Miidurl&gu il ve ilce teskilatlan okul ve diger
kurumlanndaki TKY Uygulama Projesi kapsarmna ahnan her bir organizasyonu,
b)i~ Mii~teri: Birim icerisinde bir baska siirecin crknsim girdi olarak kendi
surecinde kullanaru,
c)D1~ Mii~teri: Birimin urettigi mal/hizmeti kullanan (hizmetten yararlanan) ve
tiik:etenkisi/kurumu,
d)Siir~ : Bir mal veya hizmetin uretilmesinde uretimin baslangici ile bitisi
arasmda yapilan tum i~- ve islemleri,
e)Birim Kalite Kurulu: Milli Egitim Bakanhgi merkez. Tasra ve yurt d1~1
teskilan birimlerinde yfuiitiilen faaliyetlerin 'Toplam kalite yonetimi' anlayisma
gore gerceklestirilebilmesi icin, her birimde, birim amirinin ya da gorevlendirecegi
bir yardimcmm baskanhgmda, birimin konu ile yeterli bilgi ve beceriye sahip en az
bes personelden olusan kurulu,
f)Kalite Ge~tinne Ekibi (Birim Kalite Ekibi) : TKY uygulamalannda
cahsanlan harekete gecirecek, gerekli karar ve kaynaklarla uygulamanm her
asamasmda tesvik edici bir rol ustlenecek, ayru zamanda iyilestirme takirm olarak
da faaliyet yfuiitebilecekve baskam KK'nca secilecek 3-5 kisiden olusan ekipleri,
g)PrQblem <;ozme Ekipleri (iyilqtirme Taknnlan) : Cahsanlann yonetim
snreclerine katki ve katihmlanm saglamak amactyla tum snreclerde yasanan
problemleri tespit edip 9oziirnonerileri gelistiren gecici ve degisken ekibi,
h)Oz degerlendirme Ekibi : Bir birimin, amaclanna ulasmak icin yiirilttilgil
tum faaliyetlerini TKY'nin temel unsurlannm esas alan bir modelle ktyaslayarak
birimin kuvvetli ve zayif yonlerini sistematik bir sekilde tespit etmesini saglamak
amaciyla olusturulmus ekibi,
1)Miikemmellik Modeli: Bir birimin, Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi tarafindan
kamu kurumlan i9in gelistirilen; liderlik, calisanlar ve cahsanlann tatmini, politika
ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
cahsanlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak iizere toplam 9 kritere
gore kendini degerlendirecegi modeli acikladigi,
j)Stratejik Plan: Kurumun vizyon ve hedeflerine ulasmak icin olusturdugu
politikalar dogrultusunda hazirlanan strateji ve hedefleri iceren uzun vadeli hedef
ve adunlar taslagidir.
k)Kurum Iyilestirme (gelistirme) Plam : Stratejik planlama dogrultusunda ve
kurumun degerlendirilmesi sonucunda ortaya konan iyilestirrne ile ilgili hedefleri
gerceklestirmek amaciyla kaynak, zaman, hedef ve sorumluluklann belirlendigi
3-5 yi1hkdonemi kapsayan orta vade1i p1an1ardrr.
l)Ytlbk Gelisim Plam : Kumm iyilestirme plaru dogrultusunda hazirlanan yilhk
hedef, faaliyet, sure, kaynak ve sorumlulann ortaya kondugu bir takvim yih ya da
ogretim yih esasina dayah hareket planlandir.
m)TKY Birim Uygulama Plam : TKY Uygulamalann iliskin asamalan, i~ ve
islemleri iceren, konuyla ilgili uzmanlardan da yararlamlarak hazirlanan kurumda
bir kez yapilan hareket planlandir.
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n)Ytlhk

i~

Planlan

: Birimlerde

olusturulan Kalite Kurullanmn Yilhk
faaliyetlerini yilhk gelisim plani dogrultusunda kalite kurullanmn yiiriitecegi is ve
islemler ile sorumlu ve sorumluluklanmn ayhk snreler dogrultusunda belirlendigi
hareket plantandn'.xlenilerek
f)Tfun birimler Kalite Kurulunun planlamasi dogrultusunda A v.rupa Kalite
V akfinca kamu kururnlanmn verdigi hlzrnetlerln kalitesini belirlemeye yonelik
olarak gelistirdigi modelde yer alan;
1) Liderlik
2) Yonetim politikalan ve stratejileri,
3) lnsan kaynaklan yonetimi,
4) Kaynaklar,
5) Surecler,
6) Musteri tatmini,
7) Calisanlann tatmini,
8) Topluma etki,
9) Faaliyet sonuclannm ol<;illerinde kullamlan standartlar,
baknnmdan birim oz degerlendirmeye tabi tutulur. Bu dogrultuda her birim gorev
alanlanyla ilgili olarak gostergeler olusturulmasi konusunda cahsmalan yiirliterek
bu gcstergelerin standartlastmlmasma katkida bulunurlar.' Acrklamalarma yer
verilmistir,
Tiirkiye Milli Egitim Bakanhgi ile Tiirkiye Kalite Dernegi arasmda imzalanan protokolle
Mukemmelik Modeli kriterleri baz ahnarak yapilan TKY cahsmalan baslanlmis, ve plan
.e snrmektedir .

••.• Ki:ye'de MEB'na Bagh Bazr Okullardan Uygulama Omekleri
TC MEB web sitesinde (http://personel.meb.gov.tr

adresinde) yer alan TC MEB'na

okullarda TKY uygulamalan ile bazi bilgiler asagida aktanlrmsnr,

Kad1koy Anadolu Lisesi (KAL)
KAL 1955 yilmda kurulmus olup, 14873 m2' lik bir alan uzerinde istanbul Kadtkoy'de
ogrenci, 100 ogretmen, IO ucretli ogretmen, 3 memur, 11 hizmetli-memur (ucretlij.Ll
tli (temizlik sirketi bi.inyesinde) ile egitim ogretini hizmetlerini vermekte olan bir devlet

KAL TKY uygulamalan ile ilgili bilgilerin yer aldigi power-point sunusunda

'Egitim

femizi ve hedeflerimizi olustururken 1739 sayih yasa ile belirtilen "Milli Egitimin Genel
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ve Temel llkeleri'ne uygun olmasi zorunlulugunu tilm yaklasrmlanmizda
l*t,nn7,"

dikkate

denmektedir.

Aym raporda KAL'nin misyonu olarak "Atatiitkyil dO~ilnce sistemini davranis haline

~agd~, demokratik

lider -0zelliklerine sahip, okudugu okula baghhk duygusu

ve laik gencler yetistirmektir.

Bu cerceveden

hareketle

biz, ogrencilerimizin

lerini saglamak; onlann bilgili, yetenekli ve kendine guvenen bireyler olarak
lerine zemin hazirlamak ve onlara 21. yuzyrlm gelisen ihtiyaclanna cevap verebilecek

iler kazandirmak icin vanz." Tammi yer almaktachr.
olarak

"Kadikoy

Anadolu

Lisesi'ni

okul

paydaslanmizm

icilerimiz, ogretmenlerimiz, ogrencilerimiz, mezunlanrmz ve velilerimizin) glic; birligi

-Ortaogretim giris smavlannda oncelikli tercih edilen,
-Ulkemizin en iyi ilniversitelerine her yil artan sayiyla ogrenci yerlestiren,
-Sosyal ve killtiirel etkinliklerle admdan soz ettiren,
-A vrupa Birligi normlarma esdeger egitim veren en giic;lii egitim kurumu
yapmaktrr.t'denmektedir.
'in ilkeleri olarak ta ;
"-Ogrencilerin ogrenmeyi ogrenmesi ilk onceliktir.
-Ogrencilerimiz butiin eahsmalanrmzm odak noktasidir.
-Biz, birbirimizi; ogrencilerin, velilerin ve toplumun surekli gelisen
beklentilerine ayak uyduracak sekilde gelistirmek iein yilreklendiririz.
-Biz, hepimiz ; ogrencilerimizin basansiru artmnak icin karsihkh olarak
sorumluluk ahr ve verimli bir sekilde calismz,
-Ogrencilerimlze bir birey olarak saygi duyar ve onlan koruyup gozetiriz.
-Biz, birbirimize ve kendimize guvenir.ve bu ilkelerin bizim hep birlikte
yapacagimiz cahsmalan sekillendirir ve alacagmuz kararlan etkiler,"

Aym sunuda KAL'in oncelikleri ise soyle srralanmaktadrr.
"-Birinci. onceligimiz; Milli Egitim Temel Kanunu'nda
ifadesini
bulan Ataturkcu, cagdas, demokrat ve laik, kendisi ile bansik, soran, sorgulayan
ve ureten gencler yetistirmektir.
-ikinci onceligimiz; Kadikoy Anadolu Lisesi'nde potansiyel olarak var olan veli,
ogrenci ve ogFetmen iletisimine hareket kazandirarak egitim ogretim
faaliyetlerimizin kalitesini artirmaktir.
-Ucuncu onceligimiz; Yonetim kadrosu ve ogretmen kadrosu olarak egittigimiz
genclere ve onlann ve1ilerine karsi acik ve demokrat bir yaklasim icinde
olmaktir," denmektedir.
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KAL Sunusunda 'Okulumuzda Nicin Degisim Geregi Hissedilmistir?' sorusunun yamti
ta;
"Hizla degisen dunyamizda hicbir egitim kurulu, bir omnr boyu yetecek
bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ulkeler egitim sistemlerini
siirekli gozden gecirmekte, 9agm ve gunfunilziln. kosullanna uygun olarak
yeniden yapilandmnaktadirlar. Bu amacla Milli Egitim Bakanhgi, 1994
yihndan beri MLO projesini hayata gecirmistir. Bu projenin en onemli ilkesi
'Toplam KALite Yonetimi' ve 'Ogrenci Merkezli Egitim'dir. Egitimin
niteligini gelistirmek ve ogrenci basansim artirmak icin egitim orgtttlerinin,
ogrencilerin ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek bit alt yapiya
kavusturulmasi gereklidit. Bu amacla, okulumuzda TKY uygulamasma
gidilerek
paylasrmci ve isbirligine dayah bit sistem gerceklestirilmeye
cahsilmaktadir." aciklamalan yer almaktadir.
Sunuda 'Ogrenci Merkezli Egitim' bashgi altmda
"Okulumuzda egitim ogretim stratejilerinin belitlenmesinde ogrenci
merkezli egitim anlayisi esas almmistir. Bu anlayistan yola cikarak kendi
kendine yetebilen, bilgiye erisme yollanru bilen; onu, amacma uygun ve
gereksinimlerini karsilayacak bicimde kullanan ogrenci yetistirmek esas
amacinuzdir. Ogrenci merkezli egitimin temel amaci ogrenciye ogrentneyi
ogretmek olmahdir. Ogrenmenin etkinliligini arnrabilmek icin de egitim,
ogretim, mufredat programlan ya da ogretim yontem ve tekniklerinden once
ogrenmenin kendisi ile yola cikilmah ve diger kavramlar bunun tizerinde
yapilandmlmahdrr." denilip 'Ogrenci Merkezli Egitimin Dayandigi Teme1
er' oiarak sunlar srralanmrsnr,
"-6grenci merkezli egitim anlayisim benimseyen okulumuz;

-Her ogrencinin icsel gudusilnu artirmakla ilgilenir ve tum ogrencileri aym
kahplara uymaya zorlamaktan kacmir.
-Ogretmenlerimiz omekleme, ust dnzey dil~ilnmeyimotive eden sorular sonna
gibi kamtlayici ogretim yontemleri kullanarak ogrencinin ogrenmesine aracihk
eder." denmektedir,
Sunuda 'Toplam KALite Yonetimin Okulumuzda Uygulanmastmn Yararlan" b~ltg1
~

su maddeler yer almaktadir.
"-TKY okulumuzun gelisimini kendi planlan dogrultusunda
gerceklestirmesini saglamaktadir.
- Okulumuz olusturdugu OGYE, Cahsma ve lyilestirme Ekipleri aracihgi ile
sorunlanm kendi cozme surecine girmistir.
-Bu olusumlar sayesinde okul bazinda 9ozulemeyen sorunlanrmz azalmaktadrr.
- Ogretmenlerimizin okuldaki sorumluluklanm paylasmalan, kendi katkilanmn
goz ardi edilmedigini fark etmeleri, okulda kanhmci yonetimi uygulanmasma
katki saglamakta ve ogretmenlerimizin motivasyonunu saglamaktadir,
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-TKY
uygulamalan
ile
paydaslanmiz
tasarruf
konusunda
bilinclendirilmistir.Bu, her tiirlii savurganhgm onnne gecmektedir.
-Okullar arasi bilgi aktanmi konusunda koordinasyon daha kolay
saglanmaktadir." denmektedir.
Sunuda 'Toplam KALite Adimlan' bashgi altinda ise;
' 1997 - 1998 Ogretim Yilmda,
MLO ve TKY'nin benimsenmesi, Veli- ogrenci- ogretmen- Cahsan
anketlerinin uygulanmasi, TK yaprlanmasi ( OGYE ),
1998 - 1999 Ogretim yilmda ise,
MLO ve TKY ile ilgili egitimlerin
baslanlmasi, Misyon vizyon ve hedeflerin belirlenmesi, Ogrenci Birligi
yaprlanmasi, Kalfest Etkinlikleri,
1999 - 2000 Ogretim Yilmda ise, OGYE yapilanmasi, Cahsma
Gruplanmn olusturulmasi, Misyon vizyon ve hedeflerin gozden gecirilmesi 2.
Anket uygulamasi,
2000 - 2001 Ogretim Yilmda ise, Ozdegerlendirme cahsmalanmn
baslatilmasi, Lider egitimleri, Egitimde teknoloji cahsmalan, Okul tamtim
kitapcigi'nm hazirlanmasi ve velilere dagrtilmasi, Her bolume oda
haztrlanmasi, Ogrenci Birligi Kulupleri'nin kurulmasi,
2001 - 2002 Ogretim yih agustos- eylill- ekim aylannda, Okul
muduru, OGYE'den sorumlu mndur yardimcisi ve kalite temsilcisinin EFQM
Miikemmellik Modeli egitimi almasi, Yeni kayrt organizasyonu, Etkin
veli
iletisimi- veli bulteni, 3 .Anket uygulamasi, TK egitimlerinin tekran
Yemekhanenin yenilenmesi,
2001 - 2002 Ogretirn yih kasun- arahk- ocak aylannda ,TK egitimleri
Miikemmellik Modeli, Problem cozme teknikleri, Zaman yonetimi, Olcme
degerlendirme, Hizmet ici egitim, Oneri sistemi'nin olusturulmasi
2001 - 2002 Ogretim yih subat- mart- nisan aylannda, Alo Bilgi
Hatti'nm hayata gecirilmesi, Surec yonetiminin olusturulmasi, lyilestirme
Ekiplerinin olusturulmasi, Etkinlik planlan, KALDER Kamu Sektoru Kalite
OdilJO basvurusu, Yeni OGYE'nin olusturulmasi, Model egitiminin
tekrarlanmasi (Bolum Ogretmenleri, OB suuf temsilcileri, Kalite temsilcileri,
Miidiir yardimcilan, OGYE ) etkinlikleri' srralanarak "Okulumuz 2001-2002
Ogretim yih haziran aymda Kalder tarafmdan 'Ulusal Kalite Odillii' ile
odullendirilmi~tir." denmektedir.
'TKY Uygulamalan' ana bashgi altmda 'Kanhmci Yonetim (Ogye)', Hedeflerle
1

Yonetim, Ozdegerlendirmc, Ekip Cahsmalan, Hizmet i9i Egitim, Anketler, Iletisim
Yonetimi, Rehberlik, Musteri Odakh Yaklasim, Toplum Uzerindeki Etki, Sonuclar'
leri toplanrmstir.
KAL sunusunda 'Katihmci Yonetim (QGYE)' bashg; altmda ise "KAL, Egitim

84

izde yerlestirilmeye cahsilan okul standartlanmn uygulanmasmda oncu olmayi amac
· den, okulwnuzda

1997 yrlmdan itibaren Okul Gelisimi Yonetim Ekibi (OGYE)

KAL sunusunda OGYE'nin, paylasimci yonetim ve isbirligine dayah cahsma anlayisim
ahnd1g1, kurumdaki butim birimlerden demokratik secimle goreve gelen uyelerden

~gu

belirtilerek 'Kendi kendini yoneten ekip' anlayisi dogrultusunda OGYE'de

· cahsma gruplan olusturuldugu.bu cahsma gruplanmn liderlerinin ustlendikleri gorevi
gecirirken karsilasnklan

Uygulamlannda

gt, calrsma

sorunlann

c;ozumlerinde birimlerine rehberlik ettikleri

her grubun sorumlu oldugu alanla ilgili gorev tarumlanmn

gruplan okulun stratejileri dogrultusunda

OGYE'nin

onayma

sunduklan,

kendi calrsma

planlanm

tum bu cahsmalarda amac, paydaslanmizm

en - ogrenci - veli) OGYE aracihgi

ile karar mekanizmalannda

yer aldiklan

·• ektedir. Bu cahsmalar, 'Verimli ve Etkin lsbirligi', 'Iletisim' ve 'Yetki Paylasimi'
jllmaktadu.
KAL'de 'Hedeflerle Planlr Yonerim' basligmda bu calismalann amacirun "Okulumuzun
u dogrultusunda gelecekteki faaliyetlerini planh, olcumlenebilir ve izlenebilir hedeflere
"-ecek

sistemi

olusturmak,

Cahsanlann

okulun

hedeflerinin

olusturulmasma

ve

estirilmesine kaulmu saglamak," olarak aciklanmaktadir,

KAL'de 'Ozdegerlendirrne'

bashgr altmda yapilan cahsmalarm amaclan "Okulumuzun

erini gozden gecirmek, kuvvetli alanlan ile iyilestirmeye acik alanlanm
degerlendirmek,
e faaliyetlerinin
~

Surekli

gelistirme

sagladigr

icin iyilestirme

gelismeyi

firsatlanm

objektif

ortaya cikarmak,

olc;umlemek, Cahsanlannm

egitimini

ve

saglamak olarak aciklayip, Ozdegerlendirme cahsmalanmn kriterler bazmda Kalite

i&a-irme Cahsma Grubu denetiminde yapildigi" belirtilmistir.

KAL'de

'Ekip

Cahsmasi'

bashgi

altmda

amacm

'Verimli

ve dinamik

lendirme ve cesaretlendirme, lletisim, Cahsanlann karar mekanizmalannda

isbirligi,

yer almasi,
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•. __ kli iyilestirme icin cahsanlann egitimi ve motivasyonu, Takim ruhunun gelistirilmesi,
arancihgm ortaya cikanlmasi' bashklan yer almaktadrr.

KAL'de ogretmenlere 'Toplam Kalite Yonetimi ve Mesleki Gelisim' konulan ile ilgili
et ici egitim imkam saglandigmdan soz edilerek, 2001 - 2002 Egitim ogretim yilmda
ilen hizmet ici egitim konuJan olarak, TKY, Ofkenin kontrolu, Olcme degerlendirme,

itimde teknoloji kullammi, Problem cozme teknikleri konulan siralanrmstir.

'KAL'de Musteri Odakh Yaklasim' bashgmda, veli- ogrenci- cahsan tatmini anketi
kalite gelistirmeye yonelik miikemmellik modeli egitimi alma, paydaslann
erinin 'Oneri sistemi',

'A9Ik kapi uygulamasi' ve toplannlarla izlenmesi ve

erlendirilmesi, universite ve dershanelere okulda stand acma, konferans ve panel
imkam

verilerek

programlanm

tanrtmalanm

saglama

cahsmalanndan

dilmektedir.

KAL'de 'Toplum Uzerindeki Sonuclar' bashgi altmda ise bir tablo ile su cahsmalar yer
stir. '1999 yilmda Adapazan Izmit deprem bolgesine giysi, gida, temizlik malzemesi,
itli ev arac ve gerecleri desteginin sagland1g1, aym yil Bitlis Mudd ilfe Kiltiiphanesi'ne
· · p yardirm, 2000 Yilmda ise Aksaray Sapmazkoy llkogretim Okulunun okul arac ve gerec

mumn yapildigi 2001 yihnda ise Erzincan Milli Egitim Mudurlugnne kitap destegi
andigi belirtilmektedir.

KAL surtusunda topluma 47 yilhk hizmet snrecinde ve 39. donem mezunlanm
edilerek, egitim
aciyla Kamu dalmda Kalder

ogretim faaliyetlerimizde kaliteyi daha da artmnak
Ulusal

Kalite

Odulu'ne

aday olarak objektif bir

cme ve degerlendirme sonucunda, ' Juri Ozel Kalite Odiilti' alan ilk devlet okulu olmaktan

rvanc duyduklanm belirtmektedirler. Alman odulun olumlu sonuclan olarak ta;
'-Odiiliin, faaliyetleri gozden
gecirip iyilestirme firsatlanm
hizlandirdigi,
- Alman odillle okulun yurt capmda tamrurhgi arttigi imajmm olumlu yonde
yukseldigi,
-Ortak bir hedefe kilitlenmenin ogrenci, ogretmen, veli, yonetim dayamsmasim
arttrrarak motivasyonu yukselttigi,' belirtilmistir.
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Alman odiilun degerlendirilmesi ile ilgili;
'Toplam Kalite anlayismi bOtiin ilkeleri He ulke capmda model olacak
sekilde hayata gecirme, surekli ozdegerlendirme cahsmalan yaparak .degisiml
ve gelisimi saglama,
- Ulu Onder Ataturk'un koydugu temel vizyon olan ulkemizi 9agda~ uygarhk
seviyesinin uzerine cikarmayr gerceklestirmede oncn olma,
-Ogrencilerimizi iilkemizin ve gelismis ulkelerin en iyi universitelerine
yerlestirme,
-A vrupa Birligi normlannda
bir egitim kurumu
olma amaclanni
gerceklestirmede bir arac oldugundan' bahsedilmistir.
Sonuc olarak 1999-2002 Yillan arasmda KAL'de 90k sayida iyilestirme etkinligi
estirildigi, Toplam Kalite Siirecinde tum faaliyet alanlarmda, onemli pozitif gelisme

g1 belirtilmistir

(http://personel.meb.gov. tr/yodged/alt/tly _ uyg_ kazanim.htm2003:01 ).

Aydmbkevler Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu ileti~im Meslek Lisesi (ATML ve
) Tky Cahsma ve Gosterge Ornekleri

ATML ve AiML TKY Cahsma ve Gosterge omekleri ile ilgili hazirlanan sunuda okul
1998-1999 egitim ogretim yihna baslarken ISO 9000 belgesi almak ve toplam kalite
ini uygulamak mesleki egitimin gelismesinde yararh olacagi kanaatiyle Bakanhga
dugu, ancak olumlu
lan

olcnmn

cevap almamadigi

icin Turk Standartlan

ve

Enstitusu

bunun uzerine
(TSE)

ile yaprlan

ildigi, ancak TKY'nin katihmci ve demokratik felsefesi ozellikle
aldigindan

ivmenin

devam ettigi belirtilmektedir.

ISO 9000 belgesi
isbirliginden

yonetim kadrosunu

Sununun devammda

bu

"l-Universitelerden TKY konusunda bilgi ve kaynak arastirmasi yaprldigi,
I-ilk TKY kurulumuz bu felsefeye yaklasan yonetici kadrosuyla kuruldugu,
2-~ah~malarla ilgili bilgi vermek uzere MEB YODGED daire baskanhgi ile
iletisim kuruldugu,
3-istanbul KALDER cahstayma ve paylasim toplannsma kanhmnmzla birlikte
bilgi kaynagtna ulasrm hizlandrgr,
4-Gazi Universitesi ve YODGED Daire Baskanhgi uzmanlarmca verilen TKY
ve Miikemmellik Modeli ile ilgili tum ogretmenlerin seminerlere kanldigr,
5-Dunya Kalite Okullan (AESCD) Tiirkiye Temsilcisi Hayal Koksal tarafindan
okulumuzda seminerler ve SWOT analizi yapildigi ve uyeligin saglandigi'
powerpoint sunusu olarak anlatilmaktadir.
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Sununun devammda 'Veri Toplama Ve Ozdegerlendirme'

icin periyodik olarak;

'1-0kul muduru hakkmda perform.ans degerlendirme anketinin tum
cahsanlara yapildigi,
2-<;ali~anlann okul yonetimi ile ilgili istek ve onerilerini iceren anketler
yapildrgi,
3-0grenci ve velilerin okul ile ilgili isteklerini iceren anketler yapildigt,
4-Sektoriimilz olan 301 muhasebe burosunda 'nasil bir eleman' istedikleri ile
ilgili anket yapildigi,
5-<;ah~anlanmizm i~ ve kisisel gelisimleri ile ilgili egitim istek anketleri
yapildigi,
6-0kula yeni kayit o]an ogrencilerin okulumuzu neden sectikleri anketleri
yapildigi,
7-Tum ziimreler tarafmdan ogrenci seviye ve ilgi-istek testleri yapildigi,
8-0grencilerin hangi tur egitici kollara ilgi duyduklan anketleri yapildigr,
9-0grencilerin secmeli derslerini belirlemek uzere dersler hakkmda tamnm
yapilarak istedikleri dersler belirlendigi,
10-Ders anlanm teknik ve metodlanyla ilgili istek ve ihtiyaclanm belirlemek
uzere tum ogrencilerle gruplar halinde beyin firtmasi toplannlan yapildrgi,
l l-Ogrencilerin basansizhk nedenleri ile ilgili tam sayim olan 3000 ogrencinin
sorun tarama testleri yapildigi,
12-0grenciler
tum ogretmenleri
hakkmda
perform.ans degerlendirme
anket]erine kat1ld1g1,
13-Tum velilerle gruplar halinde beyin firtmasi teknigiyle 'nasil bir egitim'
konulu veri toplama toplantilan yapildigi,
14-Velilere ihtiyac analizleri ve okulla ilgili istek ve oneri anketleri yapildigi'
anlatilmaktadir.
Sununun

devammda

ise 'Analiz

ve Degerlendirme

Sureciyle

Birlikte

Y apilan

alar' ba~lrgr aitmda ;
'1- Sektorun istedigi eleman yetistirme ile ilgili program kapsammda
ogretmenler kurslara almdi.
2-(;al1~anlann ihtiyac ve istegi dogrultusunda okul iyi hizmet iyi egitim
kurslan duzenlendi,
3-TKY konusunda ogretmen, veli, ogrenci ve isyerlerine brosurler dagmldi.
4-0grenci aldigimiz mahallelerin 36 muhtanna TKY ve okul tamnm
seminerleri verildi.
5-Velilere TKY ve okul taruttm seminerleri verildi.
6-Bazi velilerin evlerine bizzat smif ogretmeni, mudur yardimcisr ve rehber
ogretmenlerden olusan bir komisyon halinde gidilerek TKY anlanldi.
Ogretmenlerin evlerine gidilerek paylasim saglandr.
7-Personele ve ogrencilere periyodik olarak ve halka acik haftada 4 seminer
programi surdnruldu.
8- Ogrencilere standardizasyon ve kalite seemeli dersi okutuldu.
9- Ogrencilere kalite konulu odev yansmalan duzenlendi.
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10-0kulun misyonu ve vizyonu kalite kurulunda ve ogretmenler kurulunda
olusturularak, okul ogrenci kurulu, veli ve cevrenin elestiri ve onerilerine
anketlerle sunuldu, paylasim saglandi.
l l-Okul slogaru ve okul marsi belirleme yansmalan yapildi,
12-0grenci formalan belirleme cahsmalan ogrenci ve ogretmenlerin genel
istekleri Iizerine belirlendi.
13-Intemet web sayfasi, ALO-BiLGi hath, okul gazetesi, okul dergisi,
biiltenler ile TKY ve oku1 tanitrm1an yaprldi, musterilerimize ul~ddl.
14-Halkla iliskiler birimi kurularak veli, sektor, eevre, ogrenci ve calisanlar
iletisimi organize edildi.
15-0kul
ogrenci
burosu
kurularak
ogrencilerin
tum ozltik isleri
standartlastmldi,
16-0kul Ogrenci Kurulu, Okul Aile Birligi, Zumre Baskam, OGYE, EFQM
Biirolan damsmanhk ve iletisim gorevlerinin standardize edilmesini sagladi,
17-Intemet Egitim Merkezi ve stndyo kurularak bilgiye ulasma ve bilgiden
bilgi iiretme kalitesi artmldi.
18-Zilsiz egitim uygulamasma kademeli olarak gecildi.
19-0grencinin ogretmenini secme ozgiirlilgii saglandi.
20-0grencinin ogretmenleri icin yaptigi performans degerlendirme anketleri
ogretmenin zayif ve eksik yonlerini belirleyecek nitelikte bir gelenek oldu.
21-A9Ik smav uygulamasi egitimde yeni bir boyut olusturtarak ezbersiz egitimi
saglayan bir arac oldu.
22-Tedarik9i okullanrmz; okulumuzdaki sinemarun cazibesiyle ogrencilerine
okulumuzu tamma gezileri yaptirdi.
23-Tedarik9i okullanmizm, cevre okullarm, program tiiril okullanrmzm
personeline ve velilerine TKY seminerleri verildi.
24-Milli egitim orgutunun cesitli birim ve mensuplarma, universitelere seminer
ve kaynak temin edildi,
25-TKY, Planh Okul Gelisimi, Mukemmellik Modeli ve egitimde onemi olan
20 konudan olusan sosyal bilimler disiplini icerisinde seminer prograrm,
patentli bir CD halinde tum paydaslanmiza ucretsiz olarak dagitildi. llcenin
tum okul mtidiirlerine 4 kez seminer halinde tarutikh. Milli Egitim Mtidiirltigu
ile isbirligi cereevesinde programlar yiiriitillerek iilke duzeyine yansmldi.
26-<;evre imkanlan
degerlendirilerek,
Radyo-Televizyoncular
dernegi
destegiyle basm sektorunden $60.000 tutannda fiziki diizenleme katkisi
saglandi. Cesitli kurumlardan laboratuar ve atolye malzemesi temin edildi ve
fakir ogrencilerimize 40 Milyar TL tutarmda giyecek, yiyecek ve kitap yardmu
yapildi.
27-Tum ogretmenlerimizin ders programlan ve nobet gtmleri kendi isteklerine
gore diizenlendi. Zumre baskanlanm kendileri secmekte, hasta sevk islerini
kendileri yapmakta, hizmetli ve memurlar gorev dagihmlanm kendileri
yapmaktadirlar.
28-09 senedir verilen genel egitim ve seminerlerden sonra bu sene zumre
olarak Tiirkiye' deki cesitli universitelerden destek ahnarak ogretimin kalitesini
artirmak icin teknik egitimlere gecildi,
29-Mezunlar dernegi kurularak mezun ogrencilerimizin takibi ve iletisim
artmldi' denmektedir.
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sununun devanunda;
'30-0kul kaynaklanrun yonetimi, planlanmasi ve harcamalann dagihnu
tamamryla veli ve ogretmenlerden olusan komisyonlarca belirlenerek bilgiler;
veli, ogrenci ve ogretmenlere aciklanmakta ve bununla ilgili denetimler OG YE
planlamalannda degerlendirilmektedir.
31-Donem baslannda ders planlan ogrencilerle gorusuldukten sonra seviye
tespitlerine ve ziimre kararlanna gore yapilmaktadir.
32-0kul ogrenci kurulu ogrenciler arasmda cesitli istekleri belirlemekte,
kararlanru okulun tiim kurullanndaki toplantilara bizzat katilarak teminini
saglamaktadir.
33-0neri ve istek kutusu periyodik arahklarla acilarak, bir komisyon tarafmdan
OGYE'ye geregi iizere sunulmaktadir.
34-0kuldaki sosyal ve egitici faaliyetler, torenler ogrencilerin ilgisine gore
bizzat ogrencilerce planlanmakta ve gerceklestirilmektedir.
35-<;e~itli kurumlarla Benchmarking yapilarak siirekli gelisim ve degisime
katki saglanmaktadir,' denilmektedir.
Sununun 'Gostergeler' bashgmda ise
' 1- Ankara' da Mesleki egitimde ogrenci kaydi azahrken okulumuzda 3
yilhk cahsmanm sonucu ogrenci kaydi % 46 artti,
2- Yeni kayit olan ogrenci anketlerinde; ogtencilerin % 60'mm bu okuldaki
katihmci ve demokratik yonetimden dolayi bu okulu tercih ettikleri belirlendi.
3- Ihtiyac analizleri anketlerinde okulun zayif yonunun kalmadigi gorulmustur.
Genel ortalama YETERLi ile <;OK YETERLi arasmdadir.
4-Miikemmellik Modeli kriter anketlerinde 5 not iizerinden 4.3 sonuca
ulasilrmsur.
5- 260 ogretmenin bulundugu kurumda son 3 yilda zorunlu nedenlerin dismda
tayin isteyerek aynlan ogretmen sayrsi 2'dir.
6-Mezun ogrencilerimiz muhasebe biirolannda oncelikli olarak secilmektedir.
Muhasebe stajr yapanlarm istihdami % 90'chr. lletisim stajmi yapanlann
istihdami % lOO'diir.
7-Yiiksek ogrenime basvuranlann istihdami % 53'diir. lletisim bolumu %
86'd1r.
8- Ogrenci okulunu sevmekte, arac-gerec ve binaya sahip cikmaktadir. Onanm
ihtiyaci her yd azalmaktadir.
9- Devamsizlik oraru azalmaktadir. 3 yihn sonunda % 8'den % 3'e d~mii~tiir.
10-0grenciler arasi iletisim gelismistir. Disiplinsizlik eser diizeye gelmistir.
l l-Ogretmen ogrenci iliskilerinde siddet, kaba davrams ve kaba soz
kalmamrsnr,
12-0gretmenler cahsma gruplan ve komisyonlarda ozverili gorevleri isteyerek
almaktadirlar.
13-B~ta MEB olmak iizere okulumuzdaki TKY uygulamalan nedeniyle cesitli
kurumlarca okulumuza oduller verilmektedir.
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l-t-Ogrenci ve ogretmenin derse, atolye ve laboratuarlara zamarunda
girmesinde gecikme yoktur. Tamamen ozdenetimle saglanmaktadir.
15-0gretmenler acil durum disinda gorev zamanlannda hasta sevki
almamaktadirlar.
16-Denetimlerde, tum anket ve analizlerde yonetimle ilgili degerlendirmelerde
ve gtlven konusunda sifir hata anlammda ' 5 ' not cikrnaktadir.' denilmektedir.

Sonuc olarak Aydmhkevler Ticaret Meslek Lisesi Ve Anadolu lletisim Meslek
· de tum paydaslara yonelik cok sayida iyilestirme etkinligi gereeklestirildigi, Toplam
Surecinde tfun faaliyet alanlarmda, onemli pozitif gelisme saglamldigi gorulmektedir.

Buraya kadar incelenen kuramsal cahsmalardan ulasilan sonuclar soyle ozetlenebilir.
lnsanhk tarihi boyunca, tfun gelismenin temel amacmm insan yasarmnm her alanda
kaliteli bir hale getirilmesi oldugu soylenebilir. On dokuzuncu yuzyilm ikinci yansmdan
n, endtlstriyel sisternin dogmasi ve uretimde btlyuk artislar meydana gelmesi, kalite

ilrammm onemini bir anda on plana cikarrmsur. 1947' de Japonya'ya Savas Bakanhgmm
~maul

olarak ozel bir gorevle giden Deming, orgutlerdeki yonetim sorunlannm fist

den kaynaklandignn savunup Japonlara istatistikte veri dagihrm, kontrol cizelgeleri
la proses kontrolu ve bir yonetim modeli olarak Deming dongusunu nasil
acaklanm anlamis, 14 ilkesiyle de kalite yonetiminin temellerini olusturmustur.
TKY, kalite gelistirme, stratejik kalite yonetimi ya da surekli kalite gelistirme her ne
"'de kavramlastmhrsa kavramlasnnlsm temelde Deming (1988), Juran (1989), ve Crosby
j'nin, goruslerine dayahdir, Bu gorusler ortak olarak, tum orgut cahsanlan ile
rilerin girdi, problem 9ozme ve karar almaya katihmlanm ongoren 'Katilmah Yonetim'
1yi~1m ongorurler. Bu kuramlann her biri spesifik bir konuya odaklanrmssa da, hepsi de
by'nin modelinde genel bir sekilde yansmhrlar. Crosby'nin modeli, orgntteki kalite
ini destekleyici dort boyuta oturur. Bunlar:
"l-Yonetimin katilmasi ve tutumu
2-Profesyonel kalite yonetimini gerceklestirmek orgiit boyunca olusturulan kalite
konseylerinin olusturulmasi yoluyla kalite yonetiminin saglanmasi
3-(:ah§anlann katilum ve
4-Tanmma, yani cahsanlann basan ve cabalannm pekistirilmesidir' (Lankard
1992'dan aktaran Dogan).
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Bu noktaya kadar siralanan tammlar, kalite konusunun 90k yeni bir kavram oldugu
imini yaratsa da, kusursuzluga ulasma ve miikemmeli yakalama arzusu neredeyse
unun varolusu kadar eskidir. Dolayisiyla, kalite kavrammm, ilkel bir bicimde bile
eski caglardan gunumuze kadar siirekli olarak gelisen bir olgu oldugu soylenebilir.
uztm kalite kavrami, gecmiste, iiretim siirecinde edinilen deneyimlerin ve alman
·

sonucunda ortaya cikmis olup, bazilanna gore hala yeni ogeler katilmak suretiyle

· ilmeye olanak tamyan dinamik bir yapiya sahiptir.

II. Dunya savasmdan yenik cikan Japonya'mn urettigi iirunlerin yiiziine baktlmazken
· g'in
~1.llda

onciiliigiinde yonetim

alanmda yeni yontemlerin uygulanmasmm diinya

Japon iirunlerinin yaygmlasmasma yol a9ttgi, Deming'in onciiliigiinde Amerika

layan ama Japonya da gelisen ve diinyaya yayilan yonetim alamndaki evrime Toplam
Yonetimi (TKY) adi verildigi soylenebilir. TKY, klasik yonetim anlayismm altematifi
dogan, gelisen ve gelisimini devam ettiren bir anlayistir. TKY, tum organizasyon
lerinin siirekli gelistirilmesi, iyilestirilmesi ve cahsan ve musteri memnuniyeti
igmm) saglanmasma yonelik cagdas, kanhmci bir yonetim anlayisidir.

Toplam kalitenin gerceklestirilmesi; zaman, caba ve kararhhk gerektirmektedir.
'nin dogru olarak: uygulanabilmesi icin a~agidaki bes temel ogenin bir araya gelmesi
ir (Sirvanct,1997:12; Simsek, 2000:51).

' 1-D st yonetim

ve yoneticilerin liderligi,

2-Mii§teri odakhhk,
3-Firma elemanlannm egitimi
4-Takim cahsmasi
5-Siirekli gelisme (Kayzen) yaklasimi'
Kaizen, Japoncada degisim (Kai) ve iyi (zent) kelimelerinden olusmustur, Siirekli
e anlammda kullamlmaktadir, Japonlara gore Kaizen oyle bir dii§iincedir ki, her Japon
gecen giiniin bir oncekinden daha iyi olmasi icin, evinde, isinde, sosyal yasammda snrekli
gayret icinde olmahdir. Bu gelismenin boyutu onemli degildir, Omegin bahcenize
eceginiz bir cicek, boyayacagmiz bir kapi da bir degismedir (M.Imai 1994:93-98'den aktaran
Ozevren). Siirekli gelisme de ise iiretimi yapanlarda arasnrma gelistirme calismalanru
klestirenlerde aym kisilerdir, Laboratuar is yerinin kendisidir. Siirekli gelisme: lsletmede
okulda yer alan herkesin kanlumm gerye~e§tiren bir surectir, Siirekli gelisme cevrimini
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olarak ortaya atan Dr. W.A. Shewhart'trr. Bu cevrimi dogru bicimde ozumseyerek 1950
Japonlara aktaran ise Dr. W.E. Deming olmustur, Surekli gelisme kavrann Japonya' da o
yerlesmistir ki, hemen her faaliyet icin Kaizen gruplan kurulmustur, Son ytllarda Japonlar
· yonetim modellerine 'Kaizen Yonetimi' arum vermeye baslannslardir,
TKY'nin 'Planla- Uygula- Kontrol et- Onlem al (PUKO) seklindeki

Deming veya

dongusii, klasik yontemden de iyi bilinen ve her isletmede kolayhkla
auJanabilecek cahsmalardan olusur, Yapilacak isler once planlamr, sonra uygulamr ve kontrol
Kontrol faaliyetleri ile elde edilen sapmalar diizeltilir ve bu duzeltme onlemleri, bir
· cahsmanm hedeflerini olusturur (Ozevren,1997:20).
TKY biitiin alt sistem ve sistemleri derinden etkileyerek; vazgecilmez, terk edilmez,
gelistirilmesi ve iyilestirilmesi gereken yeni bir yonetsel anlayism temelini
~nrmaktad1r. Daha ileri donemlerde ise giderek 'kalite toplumu' anlayisi ve gelismesinin
luzla buyuyecegi ongorulmektedir.
Cagumzdaki bilimsel ve teknolojik gelismeler bireylerin ve toplumlann yasam
nt,mm

buyiik olyiide etkilemekte, sosyal, knlturel ve ekonomik alanlarda koklii degisimler

aktachr. Sonucta da egitim sistemlerinde mesleki ve teknik egitime onem veren
tuda gelismeler gozlenmektedir (Allam, Dogan, Sezgin 1998:16).
Bilgi iscileri' ya da 'Sitnge yoziimleyicileri' adi verilen yeni bir cahsan (isci) tipine
an gereksinimin artmasr da mesleki teknik egitimde toplam kalite yonetiminin onemini
plana cikaran nedenler arasmdadrr. Cunku, ilgili egitim surecleriyle yetistirilmesi
flenen performans duzeyi yiiksek yeni tip is gucnnun: cok adimh islemleri yurutme,
t simge ve gorusleri ustahkla kullanma, yeni bilgilere ulasma, yeni paradigmalan tamma
ulannda mesleki yeterliklere sahip olmalan zorunlu gorulmektedir. Bu zorunlulukta
leki teknik egitimde kalite ve standartlann yiikseltilmesini, dolayisiyla toplam kaliteyi
eme getirmektedir (Karaagach, 1999:445).
TKY'nin egitimde uygulanmasmda egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalanm
h bir sekilde uygulamak istiyorlarsa, okulun en kii<;iik birimlerinden en bilyiik birimine
r okul kulturunu olusturmak ve yaygmlasnrmak zorundadirlar, Egitim liderlerinin okul
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"' olustururken

§U

sorulara mutlaka cevap aramalan gerekmektedir (Leigh den aktaran

"l-Okulun amaci nedir? Amacumzi nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak istiyoruz?
3-Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
Genelde TKY'ne gecis uc; asamada gerceklestirilmektedir,
'a.Bilinclenme (Awareness): Bu safhada personel ve yoneticiler toplam
kalite konusunda bilgilenerek bilinclenirler. Bu asamada misyonun
belirlenmesi, vizyonun olusturulmasi, hedef ve amaclann belirlenen kritik
sureclerin ve basan faktorlerinin tespit edilmesi ve egitimi ...
b.Kararhhk Stratejilerinin belirlenmesi, gozden gecirme ve degerlendirme
sisteminin kurulmasi ve teknik egitimin yogunlasnnlmasiru icerir,
c.Uygulama (Implementation) : Proses gelistirme timlerinin olusturulmasi
snrec analizi, surec iyilestirme, degisimin kurumsallastmlmasi, iyilestirmenin
olc;ulmesiniicerir' (Binzet, 1998:150).
Turkiye'de MEB TKY cahsmalannda Avrupa Kalite Yonetimi Vakfimn (EFQM)
igi Mukemmellik Modeli esas ahnarak Tnrkiye Kalite Dernegi 'Egitimde Toplam
Yonetimi Uzmanhk Grubu' tarafmdan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim
an Kilavuzu' hazirlannus, bu kilavuz cercevesinde TKY gecis surecleri uygulamaya

MEB btmyesinde yer alan Kadikoy Anadolu Lisesinde 1999 - 2002 Yillan arasmda
uygulamalan ile cok sayida iyilestirme etkinligi gerceklestirildigi, Toplam Kalite
inde film faaliyet alanlannda, onemli pozitif gelisme saglandigi gozlenmistir.
Aym sekilde MEB Aydmhkevler Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Iletisim Meslek
indeki TKY uygulamalan sonucunda tum paydaslara yonelik 90k sayida iyilestirme
igi gerceklestirildigi, Toplam Kalite Surecinde film faaliyet alanlarmda, onemli pozitif
· me saglamldigr gozlenmi§tir(http://personel.meb.gov.tr/ yodged /al ti tly_uyg

94

iLGiLi ARA~TIRMALAR

Bu bolumde,

XI. Egitim Bilimleri Kongresi'ne sunulan arastirmalara, TKY'nin

uygulanmasi ile ilgili diger arastrrmalara, METGE, BiTiB ve MEBNET projelerine
istir .

. Egitim Bilimleri Kongresi'ne Sunulan Arasnrmalar

23-26 Ekim 2002 tarihleri arasmda Yakin Dogu Oniversitesi'nde duzenlenen XI.
Bilimleri Kongresi'ne sunulan bildirilerden 'Egitim Yonetimi Denetimi Planlamasi ve
misi' konu bashgmda yer alan bazi bildiri ozetleri asagiya almnusnr.

Ulug (2002) 'Okul kalite sistemi uzerine bir model uygulamasi' adh bildirisinin
· le arnacim "Kalite odakh bir okul gelistirme projesinde ulasilan surec ve iliiin
daki kazammlann paylasilmasi yoluyla, yeni kalite paradigmalar icin cerceve

Ulug cahsmasmm ozetinde son kirk yilda ulasilan bilimsel ve teknolojik degisimin,
az olarak egitirn alamna da yansidigr, degisime uyamayan egitimsel modellerin, kisa
cagdas olma ozelligini yitirme yoluna girdigini belirterek, gelinen nokta acismdan
gmda, egitim, bireyin icsel-dissal gereksinimlerini tamma ve bunlan karsilama
edinme surecine donusmus gorundugunu soylemistir, Boylece, geleneksel bilgi
yontem ve yaklasimlann yerlerini luzla, ogrenen odakh uygulamalara birakmaya yuz
saptamasmda bulunmustur.
Ogretim olgusundaki bu koklu degisimin, kuskusuz yalmzca ogretmen yeterlikleri ve
yontemleriyle simrh olmadigi, don~um siirecinin, okulun her yonuyle yeni bastan
nme merkezi' konumunu ustienecek bir anlayrsla yeniden yaprlanmasuu gerektirdigi
1f18roas1yla; orgutsel rol, arac ve iliskilerde oldugu kadar; okul sistemini kurup eahstiran
dusunce, bilgi, birikim ve anlayismm da yeniden kurgulanmasim, gelistirilmesi
ktigini ongormtisttlr.

95

Ulug'a gore, yeni okul duzeni, egitime bakis ve ele alma yonunden, deyim yerindeyse,
en nrnaga' krlrk degistirmeyi; bunu yaparken de 9agda~ dun ya fonnlanru yorumlayarak
ktlavuz edinmeyi zorunlu kilmaktadir. Bu kilavuzlugun

stratejik ozellikteki hareket

ise, kisaca, kalitedir. Kalitenin toplum yasammda kazandigi onem, egitimcileri bu
a daha duyarh olmaya yoneltirken,

kalite, artik kendi basma bir varhk sorununa

mii~ durumdadu. Bir ozel ogretim okullar grubunda gerceklestirilen siirdi.iriilebilir kalite
alanyla ilgili proje uygulamasmda,
· de yogunlasilnustir.

agtrhkh olarak, okul yonetim ve isleyis surecleri

Yi.iriitillen proje etkinlikleri, kalite gelistirme siirecinde anlayis,

im ve insan gucu yeterlikleri yonuyle belirgin sorunlann varhgmi ortaya koyarken,
asmak iizere iiretilecek stratejilerin surec iizerinde belirleyici sonuclar dogurdugunu
ektedir. Sunulan bildiride, gelistirilen kalite modeli duzleminde soz konusu sorun ve
sel stratejiler ele almnusnr.

Yalcmkaya, Munevver ve Nursun vd, (2002) 'Toplam Kalite Yonetimine Geciste Oz
Iendirme'

adh cahsmalannda,

toplam

kalite uygulamasmda

iininiin tamm1anmasmm ve haritasmm cikanlmasinm

once var olan okul

gerekli oldugu ongorii1erek, oz

lendirme sonrasmda iyilestirme cahsmalanna baslamamn daha dogru olacagi dusuncesi
ilmistir.
Cahsmanm ozetinde, gtmumuzde yaygm olan go~iln
izce kullanma luksune sahip olmadigi

hie kimsenin insan sennayesini

belirtilmistir, Bu baglamda sanayi toplumunun

onem verdigi kurumlar arasmda okullann yirmi birinci yuz yilm ihtiyaci olan insan
~

yetistirmede
/endirilmesinde

yetersiz
'Kalite'

kaldigi

tartisilarak,

icinde

yasadigirmz

yuzyihn

sozcugu anahtar bir kavram olarak niteligini surdiirdugunu,

itenin tum diinya icin orta.k bir deger bilinci ve orta.k bir deger iiretimi oldugu belirtilmistir.
TKY bir kurum/kurulusta

urun, hizmet, proses ve cahsanlarm

bilgilerini becerilerini

kli arttuarak kaliteyi elde etme etkinliklerinin toplamidrr. Bu yaklasim kurumsal kultur
· imini,

surekli

egitimi,

etkili

bir

liderligi

ve

uzun

bir

zamana

odaklanmayi

:ktirmektedir. Y azarlara gore yillardan beri Tiirkiye'nin gtmdemine giren toplam kalite
~~1

sadece kar amach kullamlmisnr. Daha sonra egitim sisterninde de kaliteli egitime

n yollardan kisaca surekli iyilestirme anlammda kullarulan Toplam Kalite Yonetimi
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yaklasmu olmustur. Son yillarda Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan bir 90k ilde TKY
cahsmalan baslanlrmsur. MEB'e bagh Teknik Liseler Genel MudUrlugu de, ulkemiz
de teknik liselerin yonetici kadrolarma hizmet ici egitim kapsammda TKY bilinci
eve uygulama icin tesvik faaliyetlerine baslamistrr. Eger, okullanmizda sunf etkinligi.
cahsmasi, yenilik ve egitimsel islemlerin surekli iyilestirilmesi varsa egitimin
· den soz edilebilir, Toplam kalite uygulamasmda once var olan okul killtiiriiniin
_.ianmasmm ve haritasmm cikanlmasmm gerekli oldugu ongorulmektedir. Sonra bu
cercevesinde iyilestirme cahsmalanna baslamanm daha dogru olacagi dnsuncesinden
e bu cahsma ele ahnmisnr.
~tlrmac1lar Izmir ili merkez ilcelerine bagh teknik Iiselerde gorev yapan yonetici ve
enlerden tesadnfi olarak secilenlere uyguladtklan anketle Ulkemizde ara insan gilcti
sinde onemli bir yeri olan teknik liselerin toplam kalite ycnetimine geciste hazir
usluk/oz-degerlendirme duzeylerini belirlemeyi amaclamislardrr. Veri toplamak uzere
acilar tarafindan gelistirilen iki bolUmden olusan bir anket kullarulmakta
anketin birinci bolumunde omeklem grubuna iliskin bazi kisisel bilgilere yer
· stir; ikinci bolumde ise, adr gecen okullardaki fotografi cekmek uzere Likert turu, 52
olusan bir 'Oz-degerlendirme' anketi kullaruldigi ve arastirmanm sUrdiigiinii

Aytekin (2002), 'Kibns'ta Yonetici Olarak Cahsan Brans Ogretmenlerinin Yoneticilik
imlan' adh bildirisinde KKTC MEKB'na bagh resmi ortaogretim kurumlarmda
· ci olarak ~1$811 cesitli branslardaki ogretme_plerinyoneticilik yaklasrmlanm .saptamaya
stir. Cahsmada veriler anket yoluyla toplanmis ve sonuclar Mc Gregor tarafmdan
a konulan X ve Y tipi yoneticilik anlayisi temel almarak degerlendirilmistir, X kurami
kacmayr, sorumluluk yiiklenmemeyi;_ Y kuranu ise bunun tersine uygun kosullarda
ann kendiliklerinden cahsacaklanm varsayar. Arasnrmada yonetici olarak cahsan brans
enlerinin cogunlugunun X gofii$unil benimsedikleri saptanrmsnr. Bunun Kibns'ta
i c;5zumsuzliigiindevam etmesinden kaynaklandrgi sonucuna ulasilrmsnr.

Okumus (2002) 'Egitim Yonetiminde Toplam Kalite Yonetimine Gec;i$ Surecinde
tmenin Rolii' adh bildirisinde ogretmenlerin TKY sureci icerisinde (Kaizen) siirekli
· sme anlayrsi ile sureci iyilestirmeye katkilanm irdelemistir.

\
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Okumus, ogretmenlerin su anki varolan egitim sistemi icerisindeki durumlanm ele
ogretmenlerin yasadrginuz bilgi caginda ve yeni bilgi toplumunda, edilgen geleneksel
yerine, etkin cagdas egitimin sistem icinde yerini almasi kacimlmaz oldugunun
· le kendi kendine ogrenen surekli gelismeci ogretmenler olmasi gerektigini belirtmistir.
Ogrctmenin, ogrenmeyi ogrenme konusunda isteksizse "Bana okulda ogretmediler ki'
· bir savunma gerceklestirip, kendi ogrenciligi doneminde tuttugu defterle, okudugu
dersi anlatmaya devam ettigini, ya da ernekliligine gun saydigim belirtmistir,
Ogretmenlerin 'Savunmaci nedensellestirmenin' arkasina sigmmasr durumunda,
yetersizliklerini baskalannm iizerine yiikleme yolunu sectiklerini, "Baria ogretmediler
"Hana kaynak vermediler ki", "Bu paraya bu kadar", "Zamamm yok" gibi bahanelerle
kurtarmaya, ogretmencilik oynamaya devam ettiklerini belirtmistir, Okumus'a gore
enlik ikinci i~ olarak: yaptlacak kadar onemsiz bir meslek degildir ve olmamalrdrr."
Ogretmenin, icinde bulundugu
~e

sistemin bilesenlerini diizenleme denetleme ve

yetkisi ve yetenegine sahip olmah, cagdas teknoloji her alanda oldugu gibi
enin islevlerini de yenilediginden, egitim-ogretimin yasam boyu dogumdan olume bir
oldugu, ogretmenlerinde kendini yenileme icin gerekli girisimlerde bulunmasi gerektigi
asmda bulunarak TKY' de ogretmenlerin surekli gelismeci dusunceye ve kalite
sahip olmalan gerektigini belirtmistir,

~J.Ua

TKY uygulamalannda kullamlan Planla Uygula Kontrol et Onayla (PUKO)
- iiniin aslmda ytlhk plan, giinliik plan gibi etkinliklerin surec icinde gelisimi olarak:
lendirilmesi gerektigini belirterek planlama isi yonetmelikler istedigi 'icin degil gerekli
~w•a

inaruldigi icin yapilmasi gerektiginin altmi cizerek planlama ile ilgili omekler

Okumus (2002) 'Egitimde Toplam Kalite Yaklasmn' adh poster bildirisinde ise su anki
u 'Plansiz programsiz-kara diizen' diye ozetleyip, TKY sonrasr icin 'Planh programh
n' adim vererek Kaizen felsefesinin temellerini incelemistir.
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Diger Ara~tmbalar
Balci (1998) yilmda yaptigi 'Ankara Universitesi'nin

Sosyal Bilimler Alamndaki

lerinde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulanabilirligi Arasnrmasi' adli cahsmasmda
Kalite Yonetimi (TKY), bugiln endiistriden sagbga, egitimden savunmaya hemen her
uygulama imkam bulan bir yaklasim durumunda oldugunu, yuksekogretim
anmn da bu uygulamamn dismda kalamayacagmi belirtmistir, Yazar, Tnrkiye'de de
yillarda TKY'nin yuksekogretime uygulanmasi arastirma ve denemeleri surmekte
u belirtip; arasnrmasmda, Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisilne lisans
programlan ile bagh bulunan faknltelerin ogretim elemanlannm gortislerine dayanarak
fakilltelerde TKY uygulamalarmm durumu, -bir baska anlaumla bu fakilltelerin TKY
aulamasma haw olus dereceleri- tesbit edilmek istendigini belirtmektedir. Cahsmamn
· de, Tiirkiye'de TKY'nin yuksekogretime uygulanabilirligini konu edinen oncii
rq,1111lardanbiri oldugunu belirtmistir. Arastirmada Ankara Universitesi sosyal bilimler
leri ogretim elemanlan arasmdan 109 kisinin, veri toplama aracmi eksiksiz
duklan tesbit edilmistir. Veri toplama araci arasnrmaci tarafmdan gelistirilmis olup
'nin alti asil boyutuna karsihk gelen alti ayn olcekten - (1) Mnsteri beklentileri olcegi,
Musteri ihtiyaclan hakkmda bilgi edinme mekanizmalan ol9egi, (3) Formel performans
Ian ol9egi, (4) i9 musteri iliskilerini destekleyen mekanizmalar ol9egi, ( 5) i9 musteri
ileri yonetimini engelleyen faktorler ol9egi ve (6) Fakilltede i9 cevre- killtilr ol9egi olmak
olusmustur. Ol9ek1erin yapi gecerliginin smanmasmda faktor analizi, giivenirlik
P*Jamalan icin de Cronbach Alpha gilvenirlik katsayisi ile madde- toplam korelasyonlan
amasma gidilmistir. Bulgular, sozu edilen kurumlarda TKY'nin bazi yonlerinin
icelikten 90k nitelige onem verme, ogretim elemanlanmn performans degerlendirmesinde
dereceye dek juri raporlanmn, yaymlann katkismm olmasi, ogretim elemanlanmn ders
ve materyallerini secme ozgurlukleri, fakilltelerin vizyon, misyon ve stratejik
anmn olmasi gibi) bir dereceye dek uygulama imkam bulmasina karsm, bazi yonlerinin
bolumler ve akademisyenler arasi baghhk, i9 musteri ve ic pazar anlayisi, takim cahsmasi, i9
eri ihtiyaclanmn sistemli olarak arasnnlmasr, ogrenci tepkilerinin almmasr, TKY
Un olusturulmasi gibi) bu kurumlarda ya hie uygulanmadigiru ya da yeterince
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Arastirmaci egitim ve ogretim kurumlannda kalite kapsammda kullarulan performans
eleri arasinda formal olarak ogrenci kabul standartlan,

mezuniyet otanlan, ogretim

annm ogretme becerilerinin kullamldignu belirtmistir. Yiiksek ogretimde kalitenin,
...-mik toplumun, temelde belli standartlann surdurnlme ve gelistirilmesine baghhklanna

Sonne olarak yazar, toplam kalite yonetiminin, hangi sektor ya da hizmet kolunda
olsun

orgutiere

daha

fazla

isletmecilik

anlayrsiyla

bakmayr

gerektirdigini

anustir. Bu cercevede n.itelik, rekabet edebilme, topluma karsi sorumluluk duyma,
icilerin tercih ve ihtiyaclanna

egilme, cahsanlann

kanhmuu

saglama, orgutte olup

er konusunda onlan bilgilendirme zorunlulugu duyma, egitim kurumlannda

da artik

ama imkam bulan, hatta buna zorunluluk duyulan kavram ve ilkeler arasmda oldugunu
· stir. Bu dogrultuda toplam kalite yonetiminin
de bir yonetim yaklasmu

Azade (2000),

'Meslek

egitim kururnlarmda

olarak uygulanmasmm

Liselerinde

hem yonetim

kacimlmaz

Yonetici ve Ogretmenlerin

gorilldugilnli

Toplam Kalite

timine lliskin Gorusleri' adh tez cahsmasmda Eskisehir iii merkezinde Endustri Meslek
Ierinde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin

toplam kalite yonetiminin

yonetime

a, takun cahsmasi, snrekli gelisme, liderlik, iletisim, degisme ve yenilesme boyutlanna
katilma duzeylerinin saptanmasim amaclamisnr.
Bu amac dogrultusunda 1989-1999 ogretim yilmda Eskisehir ll merkezindeki Meslek
· lerinde yonetici ve ogretmen olarak cahsanlardan arasnrmaci tarafmdan gelistirilen anket
uyla toplannnsnr.
dart sapma,

Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistik olarak ortalama ve

anlam

cikanci

istatistik

olarak

't'

testi uygulanmistrr.

Arastirmanm

gularma dayah olarak ulasilan temel sonuclar soyle ozetlenebilir.
"l. Meslek liselerinde yonetici ve ogretmenlerin toplam kalite yonetimi
ilkeleri icinde yer alan 'Cahsanlann kanhmi' boyutuna iliskin gortisleri
arasmda anlamh farkhhk vardir. 'Katihm artarsa yonetim daha etkili olur'
maddesine ogretmenler en yuksek duzeyde, yoneticiler daha az duzeyde
kanlmaktadirlar. Ogrctmcnlcr, yoneticilere gore toplam kalite yonetiminin
bu boyutunu daha fazla onemli gormektedirler.
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2.Talam uyeleri arasmda isbirligi onemlidir . .' maddesini yoneticiler ve
ogretmenler aym duzeyde onem vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin
toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'takim cahsmasi boyutuna' iliskin gortisleri
arasmda anlamh farkhhk yoktur. Ogretmenler ve ycneticiler taknn
cahsmasim ayru gereklilikte gormektedir.
3.'Ba~anh cahsma icin yonlendirme onemlidir' ifadesini yoneticiler 90k
desteklerken ogretmenler 'Okulda basanh cahsmalar icin yonetim ve
ogretmenlerin birbir1erine
inanmasi
gereklidir'
ifadesine
onem
vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin 'si.irekli gelisme' boyutuna iliskin
gornsleri arasmda anlamh bir farkhhk yoktur. Ogretmenler ve yoneticiler,
surekli gelismeyi ayru derecede onemli gormektedirler.
4.0gretmenler en yuksek dnzeyde 'Yonetimin zfunre ve birimler arasi baghhgi
saglamasi gerekir' ifadesini desteklemektedirler, Yoneticiler ise daha az onem
vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin 'liderlik' boyutuna iliskin gornsleri
arasmda anlamh bir farkhhk vardir. Ogretmenler liderligi yoneticilerden daha
onemli gormemektedirler.
5.' Ogretmenlerin bilgilendirilmesi ve gori.i~ birligi saglanmasmda iletisim
kacmilmazdir.' lfadesini ogretmenler daha 90k desteklemektedirler. Yoneticiler
daha az duzeyde onem vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin toplam kalite
yonetimi ilkelerinden 'iletisim' boyutuna iliskin gorusleri arasmda anlamh
farkhhk vardir. Ogretmealer, iletisimi yoneticilerden daha fazla onemli
gormektedirler,
6. Yoneticiler 'Egitim-Ogretim programi ogrenci ihtiyaclanna uygun olmalrdrr'
ifadesini desteklemektedirler. Ogretmenler 'Okulda ogretirn arae-gerecleri
etkin kullamlmahdir' ifadesine onem vermektedirler. Yonetici ve
ogretmenlerin toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'degisme ve yenilesme'
boyutuna iliskin gorusleri arasmda anlamli bir farkhhk yoktur. Ogrctmcnlcrlc
yoneticiler degisme ve yenilesmeyi ayru derecede onemli gormektedirler.
.e arasnrmasmm sonunda oneriler olarak sunlan siralamistir.
"I.Toplam kalite yonetimi ilkelerinden olan 'cahsanlann kanhmi'
boyutunun uygulanabilmesi icin oncelikle ycneticilerin ve ogretmenlerin
bilgilendirilmeleri gereklidir.
2.Yonetici ve ogretmer\lerin toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'takim
cahsmasi' boyutunu iyi anlamalan gereklidir. Toplam kalite yonetimi
egitimi verilirse daha bilincli ve koordineli takim cahsmasi yapilarak egitimde
daha iyi basanlar elde edilebilir.
3.Toplam kalite yonetiminin ilkelerinden olan 'surekli gelisme' boyutunun 90k
onemli gorulmesi icin egitim verilmelidir. Surekli gelismeyi saglayabilmek icin
yonetici ve ogretmenler toplam kalite yonetimi ile ilgili yaymlanan kitap ve
dergileri takip etmelidirler. Okullar surekli kendini gelistiren, 9aga uygun
kurumlar haline getirilmelidir.
4.Toplam kalite ycnetiminin 'liderlik' boyutunu ozellikle yoneticiler iyi
algilamahdirlar. Ogretmenler yoneticilerden klasik yoneticilik degil toplam
kalite yonetimine uygun liderlik istemektedirler. Liderler kademe kademe
yetistirilmelidir, Ogretmenler mudur yardimcisr, mudur yardnncilan mudur
olarak adnn adnn tecrube ve bilgilerle donatilarak yetistirilmelidir. lyi bir lider
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vasiflanna sahip olmahdirlar. Bunun icin sik sik toplam kalite yonetimi hizmet
ici egitimi almahdirlar. Toplam kalite yonetiminin liderlik boyutuna destek
vermeleri icin mndur yardimcilan ve ogretmenlerde egitime almmahdirlar.
Egitim orgutlerinin liderleri toplam kalite yonetimine iliskin yuksek lisans ve
sonrasmda doktora egitimi almahdir.
5.Toplam kalite yonetiminin 'iletisim' boyutunu ozellikle yoneticiler ve
ogretmenler iyi anlamahdirlar. Ogretmenler ve yoneticiler arasmda iletisim
sistemi olusturulmalidir. Okulda kiic;uk konferanslarla ogretmenler toplam
kalite yonetimi konusunda egitim verilmelidir.
6.Toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'degisme ve yenilesme' olabilmesi icin
yonetici ve ogretmenler bilgilendirilmelidir. Okulda degisme ve yenilesme icin
orgiit ikliminin degismesi gerekir. Bunun icin en iist diizey yoneticiden en alt
kademeye kadar cahsanlar toplam kalite yonetimi egitimine almmahdrr.
Toplam kalite yonetimini tum ilkelerinin iyi bir sekilde uygulanabilmesi
icin yonetici ve ogretmenlere hizmet icin egitim verilerek bilinclenmeleri
saglanmahdir. Milli Egitim Bakanhgi hizmet ici egitimlerle ogretmen ve
yoneticilerine toplam kalite yonetimini yasam ve cahsma felsefesi olarak
benimsemelerini saglamahdir. Aynca Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan gorsel
ve isitsel yaymlar okullara gonderilip desteklenerek toplam kalite yonetiminin
surekli uygulanmasnu saglamahdir. Egitim alamnda c;ag~ duzeye erismemiz
icin toplam kalite yonetimi uygulamalan ve hizmet ici egitimleri arttmlmahdir.
Boylece toplam kalite yonetirnine iliskin gorusler en Ost seviyeye getirilebilir
ve egitimde en milkemmele ulasabilir." gorii~iiniibelirtmistir.
Binzet (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Okul Yonetiminde

TKY

anmasma Ililj,kin Bir Model Gelistirilmesi' adli cahsmasmda Deniz Harp Qkulu
O)'nda TKY'nin uygulamasma iliskin bir arastirma ve okul yonetiminde uygulanabilir
k bir TKY gecis modeli icin cahsma yaparak 'Binzet merdiveni' adim verdigi gecis
elini tasarlarmstir.

Deniz Kuvvetleri Komutanhgmm muharip simf subay kaynagi olan Deniz Harp
undan daha iyi subay yetistirmek ve tiim paydaslan mutlu etmek amaciyla toplam kalite
timinin uygulanmasi uygun gorulerek boyle bir arasnrma dusunulmustur,

1997 yilmda yaptigi arastirmada DHO'da bulunan tiim personele uygulanan anketin
bolumtmde personele TKY'nin gerekleri olan hususlardaki algilamalan sorulmus ve Deniz
Okulunun TKY' nin prensiplerine gore yonetilmedigi tespit edilmistir. Anketin ikinci
Iumunde ise TKY' nin genel esas ve prensiplerine iliskin ifadeleri, personelin benimseme
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i, besli Likert olcegine uygun olarak tespit edilmis ve Deniz Harp Okulunda TKY'nin
.,,anmasmm personel tarafindan istendigi saptanmisnr.

Daha

soma

isletmelerde

TKY'

ne toplam

kalite

yonetimine

gecis

modelleri

nerek, egitirnde uygulanabilir bulunan 'Binzet Merdiven Modeli' adh egitimde toplam
yonetimine gecis modeli olusturulmustur. Bu modelin Deniz Harp Okuluna ozgu olarak
ilmisse de genel yapisi itibariyle tum orgun egitim kurumlanna
boylece okullarda

mezunlann

kalitesinin

artacagi,

uygulanacak durumda

hizmetlerde

kalitenin

surekli

lliilqecegi, musteri doyumunun cogalacagi arastmnaci tarafindan savunulmaktadir.

Arastirmaci kaliteli egitimin en onemli unsurlannm ogrenci, ogretim elemaru fiziksel
ve yararlamlan arac gerec ve yonetim anlayisi oldugunu, hizmetin kalitesi ogrenei
· ci ve ogretim elemam kalitesi ile dogru orantih oldugunu belirtmektedir.

Kaliteli

· n nitelikli i~giicu yetistirilmesi dolayisryla bir ulkenin kalkinmasi acismdan son derece
i oldugunu, butun egitim kurumlanmn ana hedefi kalitenin surekli iyilestirilmesi olmasi
iginin savunmaktadir, Binzet bu felsefeden hateketle egitim kurumlarmda toplam kalite
imini uygulamamn

B~ Ogretmen Ataturk'un

'Cagdas

Uygarhk Dnzeyinin Ostiine

a' vasiyetini yerine getirmek olarak algilanmasi gerektigini belirterek Kal-der'in 'Ulusal
ite Hareketi'nin

kalite bilincini yasamin her alamnda uygulamaya gecirmek amacma

olarak Toplam kalite yonetiminin egitime uygulanabilirligini

irdelemis ve bir model

irilerek omek uygulama yaprmsnr. Arasnrmaci bu arasnrmasmm
ul edilmesini

diger arasnrmaci

ve uygulayicilar

tarafmdan

bir baslangic olarak

sorumluluk

anlayisi ile

astmhp gelistirilmesini onermistir. Arastumaci bu cahsmasi ile, "Ulkemizi en guzele
iyiye goturme azminde olan Ataturkcu, dinamik ve proaktif d~iinceli egitim bilimcisi ve
ticilerinde kalite bilincinin uyanmasma katkida bulunacagmi.

cahsmalanni

bu yonde

malanm isteklendirecegini ve anahtar rolu oynayacagim umdugunu" belirtmistir.
Gurel (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Uygulamadan

Ornekler'

adh

k lisans cahsmasinda Marmara Universitesi Muhendislik Fakultesi ve Ozel Yuzyil 1~11
llarmda yuz yuze gorusme ve anket uygulamalan kullamlarak gerekli analiz ve cikanmlar
ak TKY ile ilgili cahsmalann durumu saptanmak amaclandignu belirtmistir.
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Verilerin degerlendirilmesinde
dirilmesinde

frekans dagilnm yontemi kullamlnusnr.

her iki kurumda da musteri odakhhk,

motivasyon

Gorusmelerin

artist, sorunlara

llmJatik yaklasim ve benzeri konularda olumlu ilerlemeler kaydettigi saptandigi, liderlik
bulunan kisilerin TKY konusuna 90k steak baktiklan, cahsmalara bizzat katildiklan
konularda diger cahsanlara

ornek olusturduklan,

kendilerini bu konular hakkmda

· eg1tmeye cahstrklan ve bilgilerini aktarmaya cahsnklan saptanmrstrr, Her iki kummda
· te uygulamalan sonrasmda cahsanlann ve ogrencilerin motivasyonlarmda

artis oldugu

..-mmi~tir.
Arastmnaci, Turkiye' de TKY uygulamalarmda

su and.a daha ozerk bir yapiya sahip

itelerin ve her seviyedeki ozel egitim kurumlarm avantajh oldugunu ve cogu egitim
an da bazi bolilmlerinde ve simrh konularda TKY uygulamanm $U anda daha yararh

ru dusunmektedir. Uygulamalann elde edilen sonuclara gore tum bolumlere ve tum
· etlere yaygmlastmlabilecegini, askeri egitim kurumlarmda kapsamh ve 90k yararh TKY
alannm oldugunu belirtmektedir.Arasnrmacr inceledigl kurumlarda egitimde kaliteyi
~rmek

icin TKY arac ve gerecleri ile istatistik bilgilerden oldukca fazla yararlamldrgnu

bunun daha bilincli degerlendirme ve daha iyi ol9um imkanlan tamdigmi belirtmekte,
·-· de TKY uygulamalan surekli olarak en iyi ogrenme stratejilerinin takip edilmesi ve
anmasmi gerektirdiginden bu da olumlu bir gelisme olarak ogrencilere yansidigmi
lllf-romektedir_

Arastirmaci TKY okullanrun ana amacmm; ogrencilere daha 90k soz hakki tanmmasi
onlann ogrenmeden hoslanan ve omiir boyu ogrenmek isteyecek, cevresine saygrh top1um
· uretici, paylasmayi seven, girisken bir yaprya sahip, kendine guvenen ve aldigi egitim ile
lararasi arenada boy gosterebilecek, bireyler olarak yetismelerini saglamak ve
malanm

bu

dogrultuda

yonlendirmek

oldugunu

belirtmektedir.

Gurel

TKY

lamalannda liderin rolu 90k onemli oldugunu.egitim gibi yuz yuze iletisimin, gtrvenin,
ihkh sevgi ve saygi anlayisunn bu denli onemli oldugu bir bizmet sektornnde ust
netimde bulunanlann bu ise gonullu degiller ise gerceklesmesi 90k gu9 oldugunu, TKY
gulamalanrun asla bir birimin veya bir kac kisinin sorumluluguna birakrlmamasr
ktigini, iist ydnetimin onderliginde tam kanlrm saglanarak herkesin gorevi haline
irilmesinin onemli oldugunu belirtmektedir. Arastirmaci arastirmasmda TKY'nin ozunde
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faktoru, bireyin kendisine ve cevresine saygi duymasi gibi temel nitelikler yattigmdan
onuda verilen egitimlerin mutlaka olumlu degisimlere kaynak olabilecegini, TKY
"'-"-un

kuruma yerlestirilebilmesi icin sistematik ve planh egitimlerin oneminin 90k fazla

llugunu onemle belirtmektedir. Arasurmaci TKY'de karsilasilan sorunlar olarak TKY icin
anan stratejik plan eksikligi, bir vizyon olusturulamamasi veya teorik olarak ogrenilen
TKY kura1 ve prensip1erinin gercek hayata gecirilememesi, ve TKY uygulamalarmm
rinin olculmemesini belirlemistir. Baslangicta TKY tilm fonksiyonlan ve faaliyetleri,
personeli ve tum musterileri kapsadigindan tam olarak uygulanabildiginde zaman kaybi,
yazisma, her ise kansma, vb. sikayetlere maruz kalmasma ragmen sonrasmda bilincli
atma, kaynaklann denetimi, diizenlilik, buz dagmm altmda kalan ve gortmmeyen
· et ve zaman kayiplanrun sona ennesi, cahsanlann ve musterilerin memnuniyeti, siirekli
enin saglanmasi vb. bircok konuda biiyiik avantajlar saglanacagi arastirmaci tarafmdan
. tilmistir.

TKY'nin diger tum yonetim modellerinde oldugu gibi tek basma turn sorunlan
ek bir ilac olarak gorulmemesi gerektigi, kurumun yapisma uygun olarak uyarlanmasi,
yomemlerle

beklentilere

cevap

verecek

sekilde

hayata

gecirilmesi

ktigi,9ah~malarda gercek amactan sapmamasi ve sonucta TKY'nin daha kaliteli egitim
bilmek, kurumu her yonden daha iyi bir konuma getirmek ve siirekli gelismeyi saglamak,
clan beldentisi olan tiim gruplara daha iyi hizmet verebilmek amaci ile ku11aru1an bir
oldugu, TKY'nin bir arac olmaktan cikanhp bir amac haline donnsturulmemesi gerektigi
hedef ve oncelikler gozden kacmlmamasmm onemi arasnrmaci tarafmdan belirtilmistir.
Pirgaip (2002), 'Endiistri Meslek Liselerinde TKY'nin Uygulanabilirligi' adh yiiksek
tezi cahsmasmda Metal lsleri Boliimi.i Cisimlerin Dayanmu dersinde TKY ilkelerini
ate alarak siirekli iyilestirme cahsmasr yapmayi amacladigmi belirtmistir.
Arastirmada veriler sorulan sorulann yazili olarak ogretmen ve ogrenciler tarafmdan
aplandinlmasiyla elde edilmistir, <;ozilinleme yontemi olarak kontrolsiiz on test-son test
eli kullarulrmsnr. Arasnrmada ogrencilerin basanlanm arnrmamn bir yolu olan siirekli
·· estirme cahsmalanm gerceklestirebilmek icin kalite cemberleri olusturmus,

cember

beyin firtmasi, bahk kil91g1, pareto analizi, histogram tekniklerinden
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amlrmsur, Arastirmaci uygulamalar sonucunda bir yanyilda elde edilen sonuclan soyle
•aro1~tlr.
"l-Ogrencilerin derse olan ilgileri artrmsnr.
2- lletisim eksikligi buyuk ol9ilde giderilmistir,
3-S1mf dnzeni ve tertibi saglannusnr.
4-0grencilerin motivasyonu artrmsur.
5-0gretmenler gorsel iletisim cihazlanm (Tepegoz vs.) k:ullanarak ogrencilerin
konulan daha iyi kavramasi saglanrmsnr.
6- Ogrenciler bos vakitlerini degerlendirmistir,
7-0grenciler ders cahsma alrskanhgi kazanmisur.
8-0grencilerin kendilerine guven duymalan saglanrmstir.
9-0gretmenlerin, ogrenciler ile olan diyalogu gelismistir,
10-0gretmenlerin kendilerine guven duymalan saglanrmsnr.
11-0gretmen ve yoneticiler takim cahsmasnun yarar1anm bizzat uyguJayarak
gormuslerdir,
12-Toplam Kalite Yonetiminin Meslek liselerinde uygulanmasrmn yararh
olacagi,' gorulmustur,
Arastirmaci bu bulgulardan soma su onerilerde bulunmustur.
'Meslek liseleri, gorev tanmn, gelecege iliskin hedefleri, temel ilke ve
degerleri, bunlan gerceklestirmek uzere benimsenen toplam kalite ilkeleri ve
kavramlan, yazih butun belgelerde toplam kalite anlayismm yansinlrms
olmasi, politika ve stratejilerin toplam kalite acismdan onem tasiyan bilgi ve
veriler uzerine temellendirilmesi ve bunlar dnzenli olarak gozden gecirilerek
iyilestirilebilir,
Okulda egitim-ogretim surecine katilan tum bireyler ve birimler, okulun amaci
konusunda bilgi sahibi olup. kendilerini sistemin bir parcasi gibi goriir ve
hareket ederler.
Okullarda cahsan herkes kaliteden sorumlu olacaknr. Sorumluluk
paylasmu herkesin gorevlerini eksiksiz yerine getirmesini saglayacaknr.
Okullarda rutin olarak yapilan donem bast ve donem sonu toplantilan
yerine daha sik kontrolii ve degerlendirmeyi saglayan toplannlar yapilarak
surekli iyilesme saglamr.
Toplam kalite yonetimi uygulamalanyla sorunlar giderek azalir ve
kanhmcilann analiz ve sorun cozme yetenekleri gelisir,
Surekli; cahsanlann ve ogrencilerin ihtiyaclan arastmlarak toplantilarda
bunlan karsilamaya yonelik kararlar ahmr.
Kalite cemberlerinin uygulanmasiyla, kavrama, fikir yiiriitme ve
muhakeme yapma yetenegine sahip olaylardan sonuc ctkartabilen ogrenciler
yetistirilebilir.
Ogrencilerin beceri ve yetenekleri hedeflenen standartlar dogrultusunda
gelistirir, gerekli istihdam egitim ve kariyer planlan hazrrlanabilir ve
uygulanabilir.
Ogrencilerde arastirmaya, daha fazla ogrenmeye ekip cahsmasi
yapmaya iliskin becerilerin ve isteklerin gelistigi gorulur.
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Ogretmenin
kendi
alamndaki
bilgisi
ogrencilerin
basanlanm
etkilendiginden surekli iyilestirme cahsmalanyla kendi alamndaki gelismeleri
takip ederek, basannm artmasmda onemli rol oynayabilir.
Ogretmenlerin iletisim becerileri gelisir,
Ogretmenlerin gilncel bilgilerle donanmasi saglamr. Olusturulan takim
cahsmalannda yeni bilgiler ortaya konur bu durum personelin gelismesini
saglar. Aym zamanda, guncel, uygulanabilir bilgilerle donanlmis ogrenciler
yetistirilir.
Toplam kalite yonetimi uygulamalanyla ogretmenler surekli kendilerini
gelistireceklerinden; ozel yetenekleri, yaraticihk yetenekleri gelisir,
Okulda takim cahsmalanyla okul daha basanh olarak isleyecektir.
Birlikte cahsma ruhunun gelistirilmesiyle
belli araliklarla yapilacak
toplantilarla olumlu sonuclar almabilir.
Toplantilann surekliligi, cgitim-ogretim etkinliklerinin kontrol altma
ahnmasma ve bu etkinliklerin surekli gelismesine de yol acar.
Ozellikle meslek liselerinin insanlara istihdam ve egitim olanagi
tanmrrus olmasmm bir lutuf olarak goriildOgii bir ortamda insanlann
memnuniyetini arastirarak tatmin derecelerini yiikseltici iyilestirmeler yapmaya
cahsmamn okul kiiltiiriinde onemli degisiklikler getirebilir.
Toplam kalitenin uygulanmasi hem olumlu sonuclanndan burada is
ortammm iyilesmesi ve birbirine guvenen, goruslerine onem verilen ve ortaya
cikan sonuclardan haberdar olan, gurur duyan insanlann bir arada olmasi ve
cahsma istegine yogunlasmasi saglamr.
Kalitesizligin nedenleri belirlenip bunlann ortadan kaldmlmasi ve bir
daha aym yada benzer sorunlarla karsilasmamak, kurumun biitiln olarak
iyilesmesini saglamak icin uygulanacak toplam kalite anlayismm kurumda
yerlestirilmesi kacmilmazdir.
Bu konuda en onemli gorev yoneticiye
dusmektedir.
Kaliteli bir egitim icin egitimde toplam kalite yonetimi anlayismm
egitim kurumlanna
girmesi gerekmektedir.
Egitimde kalite arnslanni
saglayabilmek, basta yoneticiler olmak uzere biitiln cahsanlanm bu alanda
egitilmelerine, toplam kalite uygulamalan icin hazir hale gelmelerine ve
yeterliklerini gelistirmelerine baghdir.
Tiirkiye'de egitimin kaliteli hale getirmek icin toplam kalite yonetimini
uygulamalanna gecis kacimlmazdir.
Yoneticilerin toplam kalite yonetimi egitime almalan, okullarda toplam
kalite nygulamasi icin destekleyici olmalanyla gerceklesebilir.'
Arastirmaci yukandaki goruslerinin sonunda, TKY anlayismm okullardaki toplannlara
bir felsefi boyut getirmekte
":gilnii, etkili takimlann

oldugunu, bu nedenle en buyuk gorevin yoneticilere

olusturulabilmesi

icin okul yoneticilerinin

israrh, dinamik bir

er olmasi gerektigi, katihmi saglama, cozum onerileri getirme konulanm tesvik etmesi,
artak amacm gerceklesmesini saglayacak bir okul killturii olusturmasim saglamasi gerektigini
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Biro I (2002), KKTC' de ikinci kademe olarak adlandmlan ortaogretim okullannda
'Smrf Ortammda Beden Dili ile Gonderilen Mesajlara Yiiklenilen Anlamlara Yonelik
rmah Degerlendirme' adh doktora cahsmasmda arasnrmamn amaci, ortaogretim
· nde gorev yapan ogretmenlerle, ogrenim goren ogrencilerin, sahip olduklan denetim
ile simf ortammda kullandtklan beden dili kokenli hareketlere yiikledikleri anlamlar
farkhhklar olup olmadigmi cinsiyet, yerlesim yeri ve ogrencilerin ogrenim
eri smif degiskenlerini de dikkate alarak, karsilasnrmah olarak degerlendirmek olarak
stir. Arastirma sonuclanna gore, ogretmen ve ogrenciler kendi yetenek ozellik ve
slanndan cok sans, kader, talih ve gilylii baskalan degerlerine, dis denetime
idirler. Arastirma sonucunda;
'Olaylar karsisinda sans kader talih ve gilylii baskalan gibi dis
denetimli yargilara ulasan ogrctmen ve ogrenci yogunluklan karsismda kendi
yetenek ve davramslanm on plana cikararak iy denetimli ogretmen ve
ogrencileri yetistirmek amach;
a)Ogretmen
yetistiren
programlann
i9
denetimli og:retmenleri
yetistirebilme olyiitii cercevesinde gozden gecirilmesi,
b )KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhgma bagh olarak og:retmenlik
gorevini surdurmekte olan egitimci kadronun d1~ denetim yogunluklu
ogretmenlerini ic denetimli
ogretmenler
smifina
gecirebilme
adma
hizmet ici egitim yolu ile kurslar ve seminerler duzenlenmesi,
c )D1~ denetimli ogrenci yogunlugunu ic denetimli og:renci grubu icerisine
kaydirabilme hedefine dayah olarak ortaogretim programlannm
gozden
gecirilmesi ogrencilerin
kendi yetenek ve degerlerini
taruyarak kendi
kendilerine
gilvenebilecekleri
programlara agirhk verilmesi gerektigini.'
onermistir.
Kucuksonmez (1999), KKTC'de yaptigi 'Toplam Kalite Yonetimi ve Okullannuzda
iteli Egitim-Ogretim'

adh yuksek lisans tez cahsmasmda

"Egitimin

amacim yasami

·- Ii kilmak, daha yararh, daha giizel. daha insancil duygu ve dustmce tohumlanm

atmak"

tammlarmsnr. Bilgisayar kullanmak, bir siir yazmak, bir oyunu sahneye koymak, bir
parcasi bestelemek, bir fidan dikmek... gibi uretimlerle yasam kalitesini artnrmak
belirterek kaliteli egitim ve verimli egitimde cocuklanmizm

oncelikli gereksiniminin

nmeyi ogrenmek, bilgiye ulasmak' oldugunu belirtmistir.

Cahsmasmda,

egitimin kalitesinin artmasmda disiplinin onemli bir yeri oldugunu,

rce yaklasim sergileyerek disiplinin saglanabilecegini ogretmenlerin kendilerini disipline
ek bos zamanlanm egitim kalitesinin artmasi yonunde harcamalan gerektigini, gerekirse
esmeli ogretmen uygulamasma gecilebilecegini belirtmistir,
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Kucnksonmez, egitimin genel ve ozel amaclara gore etnt edilip, egitim kurumlanmizm
dairelerimizin herhangi bir kademesine tayin edilecek kisinin butun kualifikasyonlan
· oldugu diploma, sertifika, bonservis, takdir vb. belgeler) dikkate almmasi gerektigini,
kurumlannm, devletin egitim politikalanna siki sikiya bagh, her tiirli.i siyasal
en bagimsiz, ozerk bir yapiya kavusturulmasmi onererek ana ve ara hedeflere ulasmak
yakalamak icin tam bir ulusal egitim seferberligi baslanlmasr

bakildrgmda okul sayilan, ogretmen ogrenci oranlan dunya
lanna gore iyi bile sayildigmi, eksik olanm organizasyonun verimli isletilememesi
u belirtmistir, Kueuksonmez'e gore degisimlere acik, gunun kosullanna kolayca
abilen bir egitim sistemini takim cahsmalanyla hayata gecirilirse; yani teknoloji,
ve egitimli insan gucti (vizyonu genis, ufku acik) ile egitim programlan uygulanabilirse
'yerine 'Biz' anlayrsi yaygmlasirsa okullar da kalite okullan olacak; herkes mi.ikemmele
icin vazife bilinciyle cahsacak, meslegine derin sevgi besleyecek, takim ruhunu
ileyecek, insan sevgisi, surekli ogrenme tutkusu on planda olacak,ve insanlar mutlu
, gelecege daha giivenli bakabilecektir.

1. KKTC'de Mesleki Ve Teknik Egitimi Geli!}tirme (METGE) Projesi

METGE Projesi, K.K.T.C.Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi ile

Gime Amerikan

· ersitesi'nin isbirligi ile yi.irutiilmektedir.Projenin akademik damsmanhk hizmetleri Girne
rikan Universitesi, Egitim Fakultesi Dekarn Prof. Dr. H1fz1 Dogan tarafindan
urulmektedir.Proje ii9 yil sureli olup Ekim 2002'de baslamistrr. Projenin birinci yilmda
alar Atatiirk Meslek Lisesi, Haydarpasa Ticaret Lisesi ve Sedat Simavi Endustri Meslek
i ogretmenlerinin kanhmr ile siirdiiriilmektedir.
METGE projesinin temel amaci; Mesleki ve Teknik Egitime taraf olan bakanhk, okul,
tme ve sivil toplum orgiitlerinin kanhmuu saglayarak, bireyin ve i§ hayannin ihtiyaclanna
arh, degisikliklere en kisa zamanda uyum saglayabilen, kendi kendini yenileyebilen ve
· tirebilen bir okul yapisi meydana getirmektir (Metge Genel Amaclar; 2002:2).
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Bu genel cerceve icinde proje asagidaki alt amaclan icerdigi ayru dokuman da yer
almaktadtr.
"l-Egitim ihtiyacmr belirleme
2-<;ag~ yonelimleri de dikkate alarak i~ hayanrun ihtiyaclanm karsilayacak
sekilde egitim programlanru gelistirme

3-Y eni ogretim teknolojilerini esas alarak ogretim yontemlerini

gelistirme

4-Modiiler temele dayah ogretim materyalleri hazirlama
5-0gretimi ve sistemi degerlendirme
6-Hizmet-ic;i egitim yolu ile egitici personeli (ogretmen-yonetlci-rebber)
yetistirme,
7-Genel egitim, orgtm mesleki egitim ve yaygm mesleki egitim arasmda yatay
ve dikey gecisleri saglama
8-Genc;ve yetiskinlerin ihtiyaclanna uygun egitim hizmeti sunmak
9-Matematik, fen, dil v.b. derslerde kazandmlan kavramlarla gunluk yasarnda
ve i~ hayatmda karsilasilan sorunlar arasmda iliskiyi gelistirecek materyaller
hazirlama,
10-0rta okullarda teknoloji egitimini gelistirme.. .' olarak aciklanrrusur,
Bu amaclar cercevesinde 'Mezunlan Izleme Anketi' olusturulmus.ve mezunlann
itli konularda gorusleri almrrus.gorusler degerlendirilip rapor haline getirilmistir. Ayru
aclar dogrultusunda isverenlerin goruslerinin almabilmesi amaciyla meslek standartlan
~vesinde

ayn bir anket olusturularak uygulamaya baslanrmsur.

Proje koordinatoru H1fz1 DOGAN okullarda gerceklestirilen okul raporlanmn genel
41egerlendirilmesindeogrenci maliyetlerinin 90k yuksek oldugunu, ogrenci basma dusen
tmen orarurun diger iilke ortalamalanna gore yilksek oldugu ve proje okullannda
asite kullarummm du~ilk oldugunu, yetiskinlere yonelik uygulanan programlarm ve is
"'-yas1hizmet ici egitim cahsmalannm yetersiz oldugunu aeiklamisnr.

12. KKTC MEKB' nda BiTiB Ve MEBNET Projeleri
KKTC ME.KB web sayfalannda 1997 yilmda duzenlenen 'Neden BiTiB' adh
sayfalarda bu proje ile ilgili olarak ozetle;
'-Bakanl1k Merkez teskilati, birimleri ve okullann dis dunya ve tilm
yurt capmda iletisimini elektronik posta ile tum bakanhk bitimleri ile okullar
arasr bilgi akrsun hrzli ve guvenilir sekilde MEBNET aracihgr ile saglamak,
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-Bakanhga bagh okullardaki ders araclan ve donatimlanmn cagdas egitim
teknolojisine uygunlugunun arastirmalanra yaparak bu konuda onerilerde
bulunmak' vb. olarak: siralanrmsnr.
Aynca 'MEBNET Nedir?' bashgi altmda MEBNET' in Milli Egitim ve Kultur
gi'nm tum KKTC genelindeki orta dereceli okullan bunyesine alacak bilgisayar
bir Network Sistemi oldugu tanimlanarak, 'Neden MEBNET?' bashgi altmda;
'-Tum Okullan gerek idari gerekse egitim olarak bir can altma
toplanmasmi saglayaeak.
-Okullar arasmda bilgi paylasimnu ve haberlesmeyi saglayacak.
-Okullann dis dunyaya acilmasiru ve bilgiye ulasmasmi saglayacak.
-Teknoloji Kullammiru yaygmlastiracak ve toplumu 2000'li yillara
hazirlayacak,' denmektedir.
ilgili arastirmalar bolumunun yapilan arastirma ile ilgileri konusunda ozetle sunlar
ebilir.
Ulug (2002) 'Okul kalite sistemi uzerine bir model uygulamasi' adh cahsmasmda,
ann yeniden yapilanmasi gerektiginden bahsederek, yeni okul duzeninin de

kalite

Iugunda olmasi gerektigini belirtmistir. Bir ozel ogretirn okullar grubunda
klestirilen siirduriilebi}irkalite cahsmalanyla ilgili proje uygulamasmda, agirhklr olarak,
yonetim ve isleyis surecleri uzerinde yogunlasilnusur. Yurutulen proje etkinlikleri, kalite
e surecinde anlayis, yaklasim ve in'san giicii yeterlikleri yonuyle belirgin sorunlann
gnu ortaya koyarken, bunlan asmak uzere uretilecek stratejilerin surec uzerinde
· leyici sonuclar dogurdugunu gostermektedir, Sunulan bidiride, gelistirilen kalite modeli
eminde soz konusu sorun ve c;oziimse1 stratejiler ele almrmsur. Yapmis oldugurn
irmada da okul yonetim ve isleyis surecleri sorgularnp, bu sureclerin iyilestirilmesine
lik model gelistirilmesine c;ah~1lacagm~an ilke olarak arasnrmalar ortu~mektedir.

Yalcmkaya, Munevver ve Nursun vd, (2002) 'Toplam Kalite Yonetimine Geciste Oz
cahsmalannda

toplam kalite uygulamasmda once var ohm okul

"'ltiirimiln tanimlanmasnun ve haritasinm cikanlmasmm gerekli oldugu ongoruler~k, oz
erlendirme sonrasmda iyilestirme cahsmalanna baslamanm daha dogru olacagi dusuneesi
· tilmistir, Toplam kalite uygulamasmda once var olan okul kulturunun tarumlanmasmm

haritasm;1n cikanlmasmrn gerekli oldugu ong_orulmektedir.Sonra bu harita cercevesinde
ilestirme cahsmalanna baslamarnn daha dogru olacagi dusuncesinden hareketle bu cahsma
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ahnmistir. Dolayisiyla yapnn~ oldugum calisma SSEML ve Tl, cahsanlannm

gorusleriyle

oz degerlendirme niteligi tasidigmdan bu arasnrrna ilke ortusmektedir.
Aytekin (2002), 'Kibns'ta Yonetici Olarak Cahsan Brans Ogretmenlerinin Yoneticilik

asimlan" adh bildirisinde KKTC MEKB 'na b~gjl resmi ortaogretim kurumlanrida
tici olarak -eahsan cesitli branslardaki ogretmenlerin yoneticilik yaklasimlanm saptamaya
""'~•••• snr, Arastrrmada yonetici olarak cahsan brans ogretmenlerinin cogunlugunun X
"nil benimsedikleri saptanmistir. Yapnus oldugum arastirmada da yonetim ve seflik
inde bulunan liderlerin cesitli gorusleri almdrgmdan, bu arastirmamn paralellik ~1d1g1
arasnrmamda onemii bir referans olusturdugu dnsunulmektedir.
Okumus (2002) 'Egitim Yonetiminde Toplam Kalite Yonetimine Gecis Siirecinde
tmenin Rolii' adli bildirisinde ogretme'nlerin T~Y siireci icerisinde (Kaizen) surekli

e anlayisi ile sureci iyilestirmeye katkilanm irdelemistir, Okumus'a

gore "Ogretmenlik

· i is olarak yapilacak kadar onemsiz bir meslek degildir ve olmamahdir." Bu arastirmada
tmenlerin gorusleri almmasi amach sorular hazirlarurken bu bilgilerden yararlanilnnsur.

Baler (1998) yilmda yaptig; 'Ankara Universitesi'nin

Sosyal Bilimler Alanmdaki

ulteierinde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulanabilirligi Arasurmasi' adh cahsmasmda
iteyi, en yuksek

standartlara uygun olarak perfonnansta

bulunmak biciminde

lanrmsnr. Toplam kalite uygulamasmm egitim kurum ve kuruluslannda bugune dek
yan bir orgtlt kultnrunu zorunlu kildigt belirtilmistir. Balci'ya gore su anki durumdan
cikilarak 'TKY'nin uygulanabilirligi' saptanabilmektedir. Arastrrmamda SSEML ve
'sinde boyle bir saptama yapilmasi amaclandigmdan bu arasurma ile ortusmektedir.
Azade (20QO), 'Meslek Liselerinde Yonetici ve ,Ogretmenlerin

Toplam Kalite

bnetimine Iliskin Qorii~leri' adh tez cahsmasmda Eskisehir i1i rnerkezinde Endustri Meslek
· lerinde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin toplam kalite yonetiminin yonetirne
Ima, takim cahsmasi, surekli gelisme, liderlik, iletisim, degisme ve yenilesme boyutlarma
kin kanlma dnzeylerinin saptanmasim amaclannsnr. Yapnus oldugum arastirma SSEML
TL' sinde cesitli konumlarda cahsanlann goruslerini saptamaya yonelik amaclarda
:rdi$indenbu arastrrma ile ilgilidir.
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Binzet (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Okul Yonetiminde

TKY

lamnasma Iliskin Bir Model Gelistirilmesi' adli ~al1~masmda Deniz Harp Okulu
HO)'nda TKY'nin uygulamasma iliskin bir arastirma ve okul yonetiminde uygulanabilir
k bir TKY gec;i~ modeli icin cahsma yaparak 'Binzet merdiveni'

aduu verdigi gecis

elini tasarlamistir. Yapnus oldugum arastirmada da TKY'ne ge<;i~ modeli olusturulmasi
lar arasmda yer aldigmdan, bu arastirmaile ilgilidir,

Gurel (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Uygulamadan Ornekler' -adh
masmda Marmara Universitesi Muhendislik Fakultesi ve Ozel Yuzyil 1~11 Okullannda
yiize gorusme ve anket uygulamalan kullanilarak gerekli analiz ve cikanmlar yaparak
Y ile ilgili cahsmalann durumu saptanmak amaelandigim belirtmistir, Yapmis oldugum
~a

SSEML ve Tl.tsinde cesitli konumlarda cahsanlann goru~lerini saptamaya yonelik
larda icerdiginden bu arastrrma ile ilgilidir.

Pirgaip (2002), 'Endustri Meslek Liselerinde TKY'nin Uygulanabilirligi' adh yuksek
s tezi cahsmasmda Metal t~leri Bolttmu Cisimlerin Dayanmu dersinde TKY ilkelerini
ate alarak siirekli iyilestirme cahsmasi yapmayi amacladrgnu belirtmistir. Arastirma TKY
e ve tekniklerinin kullamlmasiyla yeni bir anlayisin olustugu ve bu anlayism olumlu
imalanm gostermesi acismdan onemlidir.

Birol (200~), KKTC'de ikinci kademe olarak adlandinlan ortaogretim okullannda
tig1 'Smrf Ortarrnnda Beden Dili ile Gonderilen Mesajlara Yuklenilen Anlamlara Yonelik
ilastirmah Degerlendirme' adh doktora calismasmdan elde ettigi sonuclara gore,
tmen ve ogrencilerin kendi yetenek ozellik ve davramslanndan cok sans, kader, talih ye
Iii baskalan degerlerine, dis denetime egilimli olduklanru saptamistir. TKY'ne gecis
inin tasarlanmasmda degisik konumlarda bulunan ogretmenlerin konumunu belirlemek
mdan yapmis oldugum arasurma ile ilgilidir.

Kucuksonmez (1999) tarafmdan KKTC'de TKY ile ilgili olarak yapilan 'Toplam
ite Yonetimi ve Okullanmizda Kaliteli Egitim-Ogretim' adh yiiksek lisans tez
ismasmda, KKTC'de verilere bakildigmda okul sayilan, ogretmen ogr~nci oranlan dunya
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lanna gore iyi bile sayildignu, eksik olamn organizasyonun verimli isletilememesi
~um,i

belirtmistir.

Bu arasnrmamn

yap1111§ oldugum arasnrma

ile ilgili oldugu

KKTC'de eylul 2002'de baslatilan METGE projesinin temel amaci; Mesleki ve
Egitime taraf olan bakanhk, okul, isletme ve sivil toplum orgtltlerinin kanlnnmi
ayarak, bireyin ve is hayatnun ihtiyaclanna duyarh, degisikliklere en kisa zamanda uyum
yabilen,

kendi kendini yenileyebilen ve gelistirebilen bir okul yapisr meydana

ektir. Dolaytsiyla bu _rt-Oje, yapmisoldugum arasurmama bir 90k konuda yol gostermis,

KKTC MEKB tarafmdan yurutulen BiTiB VE MEBNET Projelerinden TKY'nin ulke
linde y~ygml~t,mlmasmda ve egitim cahsmalannda kullanrlmasi ~ii~iiniildiigiindenbu
irma ile .ilgisi oldugu du~~ulmektedir.

ROLlJMITI
BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde, arastirmada aciklanan problernler ve alt problernler ile ilgili
bulgulann istatiksel cozumlenmesi ve bunun sonucunda elde edilen bulgular ve
bulgulara iliskin yorurnlar yer almaktadrr,
Arastirmada veri toplama araci olarak: kullamlan anketin, tum cahsanlara
yonelik hazirlanan;
1- 'A: Bolumunde, 'Kisisel Bilgiler'
2- 'B' Bolumunde, 'Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri'
3- 'C' Bolumunde, 'Calisanlarm Yonetimi'
4- 'D' Bolumunde, 'Calisanlann TKY'ni Sahiplenmeleri' bashklan
altmda sorular srralanmistir,

Anketin lider ve ogretmenlere yonelik hazirlanan;

5- 'E' Bolumunde 'Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri'
6- 'F' Bolumnnde 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik
Dusunceleri' bashklannda sorular siralannusnr,

3.1. Kisise! Bilgilerin Analizi

Bu bolumde ankete katilan cahsanlann konumlan ve eahsma sureleri
acismdan analizi yer almaktadir.
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TABLO 3.1.1
ANKETE KATILAN PERSONELiN KONUMLARINA (;ORE DAGILIMI

KONUMU

Okuldaki Sayi
ve Oranlan

Ankete Kanlanlar ve
Okuldaki Sayiya
Oranlan

1 Lider (Mildtir, Mild.Yard., Atolye

16
(%15,39).
43
(%41,34)
3 Killtilr Dersleri Ogretmeni
26
. (%25)
4 Diger Cahsanlar (Teknik
19
Ogr.GorevHsi, Sayman, Sekreter ... ) · (%,18,27)
TOPLAM
104
(%100)

10
(%62,5)
30
(%69)
9
(%34)
10
(o/~52)

Seti, ?:ilmre Baskam)
2 Atblye ve Meslek dersleri .6gretmeni

Tablo 3.1.1 incelendiginde,
isaretleyen kanhmcilann
seviyede oldugundan,

'

I

59
(%56)

konumunu

sayisi, okuldaki

I

Ankete
Kanlanlann Kendi
lcinde Dagilum

10
· (%16,9)
30
,(%50,8)
9
(%15,3)
10
8%16,9)
59
(100)

I

'Ktiltiir Dersi Qgretmyni'

olarak

sayilan goz onune almdigmda

dusuk

'Atolye ve Meslek Dersleri'

ogretmettleri ile birlestirmesi

yoluna gidilmis, yeni konum 'QgretmerUer' bashgi altinda toplanmistir,

Aym sekilde Kultur Dersleri Ogretmehleri icin gecerli olan Zumre Baskanligi
konumunun

yerlesmemis

gezlemlendiginden,
cahsma snrelerinden

oldugu,

anket

kutusu

onay

cizelgesinden

'Zfilnre Baskani' konumunu isaretleyen bir cahsana ait anket
ayirt edilerek 'Ogretmen'

konumuna aktanlmisnr.

Yeniden

duzenlenmis dagihm Tablo 3.l.2'de gortllmektedir.
TABLO 3.1.2
AN~TE KATILAN: PE:flSONELiN J(ONUMLARINA GOJ,U: fENIDEN
DUZENLENMi~DAGILIMI
KONUMU

I Liderler

,
'

'

2 Ogrermenler
3 Diger ~iµ1~an:lar
TOP LAM

.(

Okuldaki' Say,

16
, (%15,39)
69
, (%66,34)
19
(%18,27)
104
(%100)

Ankete Kanlanlar ve
Okuldakl Oranlan

10
(%62,50)
39
(%~6,52)
10
(%52,63)
$9
(%56,73)

Ankete Katilanlann
Dagihrm

10
(%16,9)
39
(%66,1)
'10
(%16;9)
59
(100)

Ankete kanlanlann <;aj1~ma surelerine gore dagilmu Tablo 3.1.3 'te yer
almaktadir.
, "" ·
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TABL03.1.3
ANKETE KATILANLARI CALI~MA SURELERiNE GORE DAGILIMI
<;ALI$MA SURELERi
10-14 Yil
15-19 \'11
Arasi
Arasi
'
2
4

0-4 Ytl
Arasi

5-9 Ytl
Arasi

-

-

(%20)

(o/o40)

Atolye Meslek Dersleri
Ogretmeni

5
(%16,7)

10
(%33,3)

IO
(%33,3)

3
(%10)

20 Ytl ve
Dstii
4 '
' (o/o40)
2
(%6,7)

Kultur Dersleri

0gretmem. \

2
(%22,2)

6
(%66,7)

-

1

-

9
(%100)

Diger

I
(%10,0)

(0

1
(%10)

1
(%10)

3

Cahsanlar

(%,30)

-10
(%100)

TOPLAM DAGILlM

8
(%13,6)

20
(%33,9)

13
(%22)

9
(%15,3)

9
(%15,3)

(fY<.100)

34
(o/o32,7)

2'8
(%26,9)

14
(o/oP,5)

13
(%12,5)

KONUM
Lider

REV SURELERiNE
RE TOPLAMLAR

15
(%14,4)

4
/o40,0)

I

Toplam
10
.(%100)

30
(%100)

(%11,1)

~9

I

104
(%100)

Ankete katilanlann gorev sureleri a91s11?-dan dagilnnlanrun okuldaki cahsma
grubunu saghkh yansitmadigi ~ozlemlendiginden,

daha

saglµ<l1 karsilasnrma

yapilmasi amach yeniden duzenlemeye gidilmistir, Yeni duzenleme Tablo 3.l.4'de
yer almaktadir,
TABL03.l.4
(:ALISMA SURELERiNiN YENiDEN DUZENLENMiS SON DURUMU
I

KONUM

<;ALI$MA SURELERi
0-9. Ytl

Top lam

-

l0-19 Y1l
5
(%8,5)

20 Yt! ve Ustii
, 5

O~etmenler

23
(%39)

15
(%25,4)

l
(%1,76)

Diger <;aiJ~lar

5
(%8,5)

2
(%3,4)

3
(%5,1)

38
~%66,1)
10
(%1(5,9)

28
(o/o47,5)

22
(%37,3)

9
(%15,3)

59
(%100,0)

49
%47.1}

42
(o/o40,4)

13
(%l2,5)

104
%190,0)

Liderler

Toplam
Okuldaki Dagrhm

'

3.1.2 Eide edilen Verilerin

10 '
(%16,96)

(%8,5)
'

On Analizi

Bu asamada istatiksel sonue pkarmada verilerin normal dagihm gostermesi
90k onemli oldugundan, verilerin normal dagihm gosterip gostermedigi incelenerek
Sekil 3.1.2.1 'qeki gibi oldugu gorttlmustur.
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SEKiL: 3.1.2.l
KONlJMLARA GORE NORMAL DAGILIM EGRiLERi
TOPLAM (SORU 1-45 ARASI)
1,5

,5

0

C

0,0
-,5
"c
C

-1,0
C

-1,5
go,

100

110

120

130

140

150

160

170

180

200

LIDERLERIN G0R0$LERININ NORMALLIK GRAFl(;I

TOPLAM (SORU ~-45 ARASI)

2

C
C

1'

0

-1 ,

c0
C
C
C

-2
40

60

80

100

QGETMENLERiN G0R0$LERiNiN

uo

140

160

NORMALLiK GRAFiGl

TOPLAM (SORU 1-45 ARASI)
1, 5
1,0
'5

0,0
-,5

-1,0
-1, 5

100

110

120

130

140

150

Di(;ER CAL1$ANLARIN G0R0$LERiNIN NORMALLiK GRAFJ(;j

160
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Bu incelemede, anketi yamtlayanlann konumlanna gore puan dagihmlannm
dogru etrafmda toplandigi ve verilerin normal dagihm gosterdigi gortilmtistur.
Aynntih istatistik analizlere baslamadan once tiim cahsanlann goruslerinin
almdig; anketin birinci bolumtmt; olusturan ve numarasi 1-45 arasi olan sorulardan
elde

edilen

verilerin

genel

incelemesi

amaciyla

saph

kutu

grafiginden

yararlamlrmstrr. Elde edilen sonuc Sekil 3.l.2.2'de gorulmektedir.
~El(i[,:~.1.2.2
KONUMLARA GORE TOPLAM PUANLARIN SAPLI KUT(J GRAFiGi
180
160
140
120
l

100
80
60

10

N •

Lidelier

39

Ogretmenler

10

Diger Cah~nlar

KONUMJ_AR

Bu on incelemede medyan cizgisinin, konumunu diger cahsan olarak
isaretleyen cahsanlarda ortanm uzerinde oldugu, ve bu konumda gozlenen en ki.i9iik
I

ve en buyuk deger arasmda asm farkhhk olmadigi soylenebilir.

Konumunu lider olarak isaretleyen cahsanlarda ise medyan cizgisinin orta
seviyenin iizerinde oldugu, ve bu konumda gozlenen en kii9iik ve

en bijyiik deger

arasmda asm farkhhk olmadigt gorii1;mii~tiir.

Konumunu ogretmen olarak isaretleyen cahsanlarda ise medyan cizgisinin
ortaya yakm oldugu ve bu konumda gozlenen en kiiciik ve en biiyiik deger arasmda
asm farkhhklar oldugu gorulmustur.
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Ankette yer alan cahsanlann goruslerinin, gorev sureleri acismdan normal

dagihm gosterip gostermedigi de incelenerek asagidaki sekil 3.l.2.3'de oldugu gibi
gornlmustur.
1;,EJCil.,:3.1.2.3
GOREV SURELERi A<.;ISINDANNORMAL DAGILIM EGRiLERi

2,0
C

1,5
C

/

1,0
•5
0,0

/

-,5
C

-1,0
-1,5

0

]

0

C

-t,O
40

60

80

100

1'20

140

160

180

200

GOREY S. 10..19 YIL OLANLARIN NORMALLiK GRAFi~i

TOPLAM (SORU 1-45 ARASI)

1,5

/0
1,0
•5

.:

0,0
-,5

/.

0
-1,0
C

-1,5
90

100

110

120

130

140

150

160

GCREV S. 2Q YI!- VE 0ST0 OLANLARIN f\lOR.GRF.

Anketi yamtlayanlartn · gorev surelerine gore puan dagihmlanmn da dogru
etrafmda toplandigi, verilerin normal dagihm gosterdigi goriilmtisttlr. Benzer sekilde
gorev sureleri acrsmdan da genel inceleme amach sekil 3 .1.2.4'te gorUldiigii gibi
saph kutu grafiginden yararlanilmistir.
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~}:l(jJ,:J.1.2.4
GOREV SURELERi A<;ISINDAN TOPLAM PUANLARIN SAPLI KUTU
GRAFiGt

160
140
120
100
()1_3

80
60

N =

()2

28

22

9

0-9 Y1l

10-19 Y1l

20 Y1l ve OstO

Gorev sure Ier-i
Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, medyan cizgisinin, gorev suresini
20 ytl ve ilstii olarak isaretleyenler cahsanlarda orta seviyede oldugu, ve bu konumda
gozlenen en kucuk ve en buyuk deger arasmda asin farkhlik olmadigi gorulmustur.

Gorev suresini 0-9 yil olarak isaretleyen cahsanlarda medyan cizgisinin orta
seviyede oldugu, ve bu konumda

gozlenen en kii9iik ve en buyuk deger arasmdaki

farkhhgin, gorev suresini 20 yil ve iistii olarak isaretleyen eahsanlara gore daha cok,
gorev suresini

10-19 yil olarak isaretleyen

cahsanlara

gore daha az oldugu

gorulmusrur.

Gorev suresini 10-19 yil olarak isaretleyen cahsanlarda, medyan cizgisinin
orta seviyenin altmda oldugu, ve bu konumda gozlenen en kiic;iik ve en biiyiik deger
arasmdaki farkhhgm diger gotev surelerine gore daha cok oldugu gorulmustur
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3.2 Liderlerin Toplam Kaliteyl Sahiplenmeleri

Bolii.11\iiniin Degerlendirtlmes!

Bu bolumde 'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenmeleri'

ana bashgr altmda

yer alan maddelerle ilgili ankete katilan calrsanlann bildirdikleri gorii§l~ri.n maddeler
bazinda top lam puan duzeylerine gore siralamasi Tab lo 3 .2.1 'de gorulmektedir.
TAB.J:,03.2.1
tiDERLERiN tOPLAM KALiTEYi 'SAHiPLENMELERi B0L0MUJ'iUN
TOPLAM PUANLARINA VE PUAN ORTALAMALARlNA GORE DAGILIMI
Sorn
SITa No

Toplam
Puan

Madde icerigi
Liderler, iyi performans gosteren personeli- ekibl esit, adil ve snrekli
olarak odullen.dirµ-ler.
,
'

I

1

11

2

Lidel:ler, farkh bir performans gosteren personeli- ekibi, toplann-toren vb.
10 ortamlarda duyurur,
7

3-

,6

5
6

~
4

7

8

152,00 2,$8

Liderler, paydaslann ihtiyac ve beklentilerini rapor, anket, gornsme vb.
1yontemlerle belirler,

8

l
2.

10 5
11

9

l,10

157,0'0 ;2,66 1,20

Liderler, okulda birlikte cah§mav1 (taknn cahsmasuu) ozendirir
Okuhm calisanlannm, ortak davranis bicimini belirleyen etik ilke ve
degerleri vardir
,
,
Liderler, etik ilke ve degerlerin uygulanmasmda omek davranislar sergiler.
Liderler, calisanlann bireysel plan ve hedeflerini gerceklestirmeleri icin
gerekli destegi sunar.
Liderler, okulun misyon ve vizyonu ile ilgili tanimlan olustururken
paydaslann goruslerini dikkate ahr.

160,0Q 2,71 1,16
'

16J,OO 2,73 LLO
161,00 2,73 1,08
.164;00 2,78 1,04

I

9

s

) 15,00, 1,95 0,94

I

4

x

,171,00 2,90 0,96
171,00 290 1,06

Liderler, kurumun misyon ve vizvonunu paydaslara iletir.
Liderler, okulda gerfekle§tirilen ~yile§tirme ve geli§tirme etkinliklerme
aktif olarak katihr,
Liderler, okuldaki iyilestirme ve gelistirme cahsmalanna katjlµm
destekler.

'

'

1~3,00 3,10 1,08
186,00' J,15 1,11
161',91 2 74 1,07

Ortalama

''

Anketin 'Liderlerin Top lam Kaliteyi Sahiplenmeleri'

adh 'B' bolumtmde yer

alan 1 -1 I. sorulara verilen yamtlann toplam: ve ortalama puan degerlerini asagidaki

sekil 3.2.2'qe yer almaktadir.
$EKiL:~.2.2
'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenm'eleri' BOLOMO GENEL DAGILJMI
58
1
.,.............

115
1,95
.....•.....

I

186
3,15

1.61,91

1,74
I

•

·

J

t

'

290
5
.

Ankette sorulara verilebilecek en dusuk toplam puanin 58, en yuksek toplam
puamn 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalannm X =161,91 puan
oldugu gorulmustur.
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Ankette
oldugu,

puan ortalamalanrun

anket

sonuclannda

en dusuk degerinin 1, en yuksek degerinin 5

puan

ortalamalanmn

degerinin X =2,74

oldugu

g-0riildiigunden okuldaki 'Liderlerin Toplam Kalite Yonetimini Sahiplenmeleri' konu
baslrgmdaki
altmda

uygulamalarla

oldugu

ilgili katihmcilann

soylenebilir.

Aynca

gorii~ duzeylerinin orta seviyenin

yukandaki

sonuclara

bakilarak

standart

sapmalann ortalamasrrnn S= 1, 07 crkrnasr, s;e~itli sorularla ilgili: gorii~ diizyylerirlin

birbirine yakm oldugu seklinde degerlendirilmistir. Tablo 3.2.3 'te konum ve gorev
.

I

siireleri acismdan puan ortalamalannm betimsel sonuclan yer almaktadir.
TABL03.2.3
'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenmeleri' BOLUMUNiJN GENEL
BETiMSEL S0NU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.(:ALI$AN
TOPLAM

0-9 YIL
X

s

I0-19YIL
N

X

s

32,20 9,094
31,65 7,4(B 23 25,53 11,401
31,80 7,887 5 35,50 6,J64
3f,68 7,389 28 27,95 10,874

20
N

vn. vr usrn

x

s

N

TOPLAM
X

s

N

5 31,60 11,803 5 31,90 9,938 10
15 19,00 ,
1 28,97 9,579 39
2 34,00 3,464 3 33,20 6,106 !O
22 31,00 5>,708 9 )0,19 9,181 59

Tablo 3.2.3'de_ lider, ogrctmen ve diger cahsanlar konumunda olarr
calisanlann gorii~ieri incelendiginde ortalama puamn 30, 19 oldugu gornlmekted«.
Ogrctmcnlerin ortalamasmm ( X =28,97) ile en dlistlk degerde oldugu goriilmii~tiir.

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev siiresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann ortalamasmm ( X =27,95) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
agretmen konumunda olanlarda deneyim artnkca puanlannin azaldigi gortllmustur.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdakl fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin liderlerin toplam
kalite yonetimini orta diizeye yakm sahiplendiklerini dii~iindiikleri seklinde
yorumlanrmsnr. On-on dokuz yilhk cahsma araligmda olan cahsanlannda liderlerin
TKY uygulamalanm orta duzeye yakm sahiplendiklerini dusundukleri seklinde
yorumlanmistrr. Bu genel degerlendirmeden sonra 'Liderlerin Toplam Kaliteyi
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Sahiplenmeleri' ana bashg; altmda yer alan alt bolumler ayn ayn degerlendirilemeye
ahnnustrr, 'Liderlerin Okulun Misyon,Vizyon ve Degerlerini Olusturma ve
Degerlerini Olusturma Yaklasimlan'

bolumu genel sonuclan Tablo 3.2.4'de

gorulmektedir.
TABW3.2.4
' Liderlerin Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerin! Olusturma ve Degerlerfn! Olusturma
Yaklasnnlarr' BOLUMirNfrN GENEL SONU<;LARI
8- a)Okulun Amaca Yonelik Gorev (Misyon),ve Gelecekteki
Yeri (Vizyonj.ve Degerlerini Olusturma ve Paydaslara
(Cahsanlar.Ogrenciler,
Veliler,
Mezunlar.ls
dunyasi
vb.) Yak!~unlan

1

2
3

4

Liderler, okulun misyon ve vizyonu ile ilgili
tarumlan
olustururken
paydaslann
· (veli.ogrenci, cahsanlar, i~ ve yuksek ogretim
dnnyasi, toplum... ) goruslerini dikkate ahr.
Liderler, kurumun misyon ve vizyonunu
paydaslara iletir.

1
Hi¥
Kanlmi
yorum

2
Az
Kanhy
orum

%8.5

%22

3
4
5
Orta
Cok
Tam
Katrhyoru Kanhyor Kat th
m
um
yoru
m
%44,1
o/o22
%3,4

Toplam
Puan
(TP)

1

171
5

13

26

13

2

%10,2

%25,4

%33,9

o/o25,4

%5,1

1

171
6

Okulun cahsanlarmm,
ortak davr,am~ %16,9'
bicimini belirleyen etik ilke ve degerleri 10
vardir
Liderler,
etik
ilke
ve
degerlerin %16,9
uygulanmasmda ornek davramslar sergiler,
}0

20
%35,6
· 21

1~
%22
13

15
%22
" 13

3
%3,4
2

%20,3

%39

%20,3

%3,4

12

23

12

2

2

161

2

161

Bu bolumunde 'Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerini Olusturma'
basligmda yer alan yarutlann toplam puanlanna balalarak 'Okulun ~ah§anlanrun,
ortak davrams bicimini belirleyen etik ilke ve degerleri vardir.' ve 'Liderler, etik ilke
ve degerlerin uygulanmasinda ornek davramslar sergiler.' goruslerine cahsanlann
katihm diizeylerinin en az seviyede oldugu gozlemlenmistir.
'Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerini Olusturma' bashgmda yer alan
sorulara verilen yarutlann betimsel sonuclan Tablo 3.2.5'da yer almaktadir.
TABL03.2.5
' Liderlerin Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerint Olusturma ve Degerlerlnl
Olustarma Y1dda~1mlar1'BOLUMU BETiMSEL SONU<;LAlU
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D ,<;ALI~AN
TOPLAM .

0-9
X

vn.
s

12,00 3,330
lOAO ),362
11,71 3,332

10-19YIL
N

X
12,00
23 9,73
5 14,00
28 10,64

s

3,162
4,480
2,828
4,215

20 YIL VE OsTO
N
s N
5
12,00 4,301 5
.,
15 8,00
1
11,33 ,577
2
3'
22 11,33 3,.317 _9

x

TOPLAM

s
X
12,00 3,559
11,03 3,910
11,40 2,836
11,25 3,656

STRA

N
10
39
10

~9

I
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Tablo
cahsanlann

3.2.5'de

lider,

ogretmen

ve diger

cahsanlar

konumunda

olan

gorusleri incelendiginde ortalama puarun 11,25 oldugu gorulmektedir.

Ogretmenlerin ortalamasmm ( X = 11, 03) ile en dusuk de~erde oldugu goriilmii~tiir.

Cahsanlarm
olah

calisanlann

deneyimleri incelendiginde,
ortalamasimn

( X =10,64)

gorev suresi 10-19 yil arahgmda
en dii~ii:k

oldugu

gdrulmektedir.

Ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olanlarda deneyim arttikca puanlanmn
azaldigi, lider konumunda olanlarda degismedigi gorulmustur.

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamstz bulunmustur ( p < 0.05)

Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi
10-19 yil olan cahsanlann,

liderlerin misyon ve vizyon olusturma

boyutundaki

TKY uygulamalanna

yaklasimlanm,

ve paylasma

orta duzeye yakin uzakhkta

bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

TKY konusunda gtmdeme getirilen hemen butun goruslerde liderligin onemi
uzerinde durularak, orgiitiin uzun vadeli basansr icin vazgecilmez

bir .gerekiilik

oldugu belirtilmektedir. Liderlik, orgurlin gelecegini gormeyi , orgutsel degerlerin ve
kiiltiiriin olusturulmasmda, ve diger cahsanlan da yonlendirebilmesinde
eylemleriyle

bir

model

olusturmahdir.

Kalder

tarafmdan

davrarus ve

hazirlanan

EFQM

Mukemmellik Modeli brosurlerinde, "Bir kurulusun liderlerinin davramslan kurulus
icinde amacm berrakhgmi, birligini saglar ve hem kurulusun hem de calisanlanmn
mukemmellige erisebilecekleri bir ortam yaratir." Denmektedir. Bu bolumden elde
edilen sonuclar, ogrettnenlerin lider konumunda olan cahsanlardan daha paylasimci
olmalannr ve ornek davraruslar sergilemelerini bekledikleri seklinde yorumlannusnr.

'Liderlerin

Iyilestirme,

Gelistirme

Etkinliklerine

Destek

ve

bahgmda yer alan goruslerin genel sonuclan Tablo 3.2.6'da gorulmektedir.

Katrhmi'
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TABW3.l.6
'Liderletin Iyilestlrme, Ge~tirme Etkinliklerine Destek ve Kanlmn'
BOLUMUNUN GENEL SONU<;LimI
B- b) Iyilestirme, gelistirme etkinliklerine
destek ve kat~lum

l

2

3

4

s

5

'%6,8
4

%22
13

%35,6
21

%25,4
15

%22
13

%15,3
9

%35.6
21

%23,7
14

i

%20,3
12

%25;4
15

%27,1
16

%18,6 %6,8
l'l
' 4

6
7

Liderler,
okulda
gerceklestirilen
iyilestirme ve gelistirme etkinliklerine
1
aktif olarak kanhr.
Liderler, ekulda bitlikte cahsmayi
(taknn ~ah~mas1m) ozendirir
Liderler, paydaslann . ihtiyac
ve
beklentilerini rapor, anket, gornsme vb.
yontemlerle belirler.

'Liderlerin

iyilestirme, gelistirme etkinliklerine

altmda yer alan sorulan incelendiginde katihmcilann
ve beklentilerini

anket,

gorusme

TP

PUAN
SIRASI

%10,2
6

183

3

%3,4

160

2

151

i

destek ve katihnu' bashgi
'Liderler, paydaslann

vb. yontemlerle

ihtiyac

belirler.' Gorusune

en dusuk duzeyde oldugu gorulmektedir. Sorulara verilen yamtlann

katihmlanmn
cahsanlann

rapor,

·

gorus duzeyleri arasmda konum ve gorev siireleri acisindan

betimsel

sonuclan asagidaki Tablo' 3.2.7'da yer almaktadir,
TAlJL03.2.7
•
I
.
.
' Liderlertn Iyilestirme, Geli~tirme Etkinliklerine Destek ve Katthmt'
BO~(JMUNUN .8Efi:MSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
I LIDER
-7. 6GRETMEN
3 D.(:ALISAN
TOPLAM

Table
cahsanlann

0-9 YIL

s

X

10-19YIL
s
X
8,40
2,881
3,270
6,41
1,414
9,00
,7,14 . 3,137

N

'

9,39
9,80
9,46

2,388 23
1,924 5
2,285 48

3.2.7'de

go~leti

lider,

'

ogretrhen

incelendiginde

20 YIL VE USTU
s N
X
8,80 , 3,271, 5
5
15 .4,00
1
j
.2
10,00 1,000 3
3,000 9
42 8,67
N

ve diger

cahsanlar

TO:PLAM
X
8,60
8)3
9,70
8,47

s

N
10
39
10
59

2,914
3,122
1,494
2,897

konumunda

\

olan

ortalama puanm 8,47 oldugu gorulmektedir.

6gretmenlerln ortalamasinm ( X =8, 13) ile en dU~iik degerde oldugu goril1mil~tiir.
Cahsanlann

deneyimleri incelendiginde,

gorev snresi 10-19 yrl arahgmda

olan cahsanlann ortalamasmm ( X =7,14) en dii~iik oldugu gortllmektedir. Lider ve
diger cahsanlar konumunda olanlatda deneyim arttikca puanlanmn artugi, ogretmen
konumunda olanlarda ise azaldigi gon#iu~tiir.
au bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

126

Bu bolumle ilgili olar,ak elde edilen sonuclar, 6gretmenh:rin ve gorev suresi
I 0-19 yil olan cahsanlann, liderlerin iyilestirme etkinliklerine destek ve katihmnu

TKY uygulamalanna orta dtizeyde yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

Deming (1988) yonetime, cahsanlann islerini yapmalarmda kolaylastmcihk
roliinii yiikler. Calrsanlann tiimii

cesaretlendirilir,

ve baghhklen

guclendirilir

arttmhr, Sonucta onlann surec, urun ve hizmette gelismeyi aramalan, sorumluluk
almaya istekli olmalan hedeflenir. Crosby'nin modelinde, orgutteki kalite surecini
destekleyici boyutlardan biri, 'Yonetimin katilmasi ve tutumu' olarak belirlenmistir
(Lankard 1992'dan aktaran Dogan). Elde edilen verilerden, ogretmenlerin liderlerden
cahsanlann gereksinimlerini saptamalanm ve iyilestirme etkinliklerinde birlikte
cahsmayi istedikleri ve iyilestirme gelistirme etkinliklerine daha aktif kaulmalannr
bekledikleri seklinde yorumlanrmsnr.

'Liderlerin Motivasyon, Tamma ve Takdir Yaklasinu' bashgmda yer alan
yamtlarm genel sonuclan Tablo 3.2.8'de gorulmektedir.
TABL03.2.8
'Liderlerin Motivasyon, Tamma ve Takdir Yaklasmu'
BOLUMU GENEL SONU<;LARI
B- c) Motivasyon, tamma ve takdir' yaklasmn
.

8

I Liderler,.. r;ah~anlarm_ birey~e~ . pTan v~
hedeflenm gerceklestirmeleri icm gerekh

/ 1.

/2
Az.

I I
HIL

i-:.

x-· sunar.
dest e51

I

3
Orta
%35,6

%11, %27,1
9---,<, .f---~.f---~.f----.f-----1.
7
16
21

I

4
Cok
%22

5
Tam
%3,4

I I

13

2

%30,5

%10,
2
6

TP

SIRA

'164
3

Ii

,, 9

Liderler, okllidaki iyilestirme ve gelistirme I %8,5
cahsmalanna katilum destekler.

I

5

10 I Liderler,. farkh. ~ir performan_~ gosteren %16,
personeli- ekibi, toplanti-toren
vb. ;0
ortamlarda duyurur.
·
11 l Liderler, _ iyi
performans · gosteren %35,
personeli- ekibi esit, adil ve snrekli olarak 6

%18,6
II

t %35,6

I I

6di,illendirirler.

21

21

·

%42,4
25

%32,2

I I
19

%23,7

I

14
%15,3
,
9

I

18
%20,3

186

I

4

%3,4 1 152
2

--

12

%5,l
3·

115

Ill

I

Anketin 'Liderlerin motivasyon, tamma ve takdir yaklasnni' bolumunde
verilen yamtlann toplam puanlanna bakildigmda en dti§iik: puamn 'Liderler, iyi
performans gosteren personeli- ekibi esit, adil ve siirekli olarak odullendirirler.'
gorusunde oldugu gozlenmistir. Bu goruslerin analizi Tablo 3.2.9'da gorulmektedir.
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TABW3.2.9
'Liderlerio Motivasyoo, Tamma ve Takdir Yaklasum'
BOLUMU BETIMSEL SONU<;LARl

a. suasst
KONUM
l LiDER
2 OGRETMEN
3 D.{:ALI$AN
TOPLAM

0-9 YIL

X
10,26
11,60
10,50

s

20 'YIL VE 0ST0-

10-19YIL
N

X

11,80
2,864 23 9,33
3,912 5
12,50
3,037 . 28 10,18

s

N

X

s

3,347
4,304
2,121
4,043

5
15
2
22

10,80
7,00
12,67
11,00 .

4,324

'

2,887
3,808

N

5
1
3
9

TOPLAM

X

s

N

11,30
9,'82
12,10
10,46

3,683
3;463
3,071
3,505

10
39 ·
10'
59

Tablo 3.2.9'da lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puarun 10,46 oldugu gorulmektedir,
Ogrctmcnlerin ortalamasmm ( X =9,8~.) ile en dusuk degerde oldugu gornlmustur.
-Cahsanlarm deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yil arahgmda
o1an cahsanlann ortalamasmm ( X =10,18) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
ogretmen olan cahsanlarda deneyim'. arttikca puanlannm azaldigi, diger cahsanlar
konumunda olanlarda ise azald1g1 goriilmii§tiir;

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puarilar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu alt bolumde elde edilen sonuclar, ogretmen ve gorev suresi 10-19 yil olan
cahsanlann Hderlerin tamma, takdir ve motivasyonla ilgili uygulamalanm TKY
uygulamalanna orta duzeyde yakm gordukleri seklinde degerlendirilmistir,I
t975'lerden beri yonetim biliminde cahsmalar orgutsel davranis, insan
iliskileri, orgilt iklimi, orgutse! gelisme gibi konular uzerinde yogunlasnusnr,
1990'larda ise yonetimde kalite goril~ii hakim oimaya baslarmstir. Ishikawa,
(1995)'ya gore kalite kavramina genel olarak goz. anldigmda, kullannn acismdan
kalitenin ozelliklerinden biri psikoloji unsurudur. Arastirma sonucu elde edilen
verilerde, ogretmealerln liderlerin bu unsurla ilgili motivasyon, takdir ve tamma
sureclerine daha fazla onem gerektigini dusundukleri seklinde yorumlanrmstir.

Buraya kadar degerlendirilmeye alman 'Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri'
ana ba§hg1 altrnda yer alan 'Liderlerin Okulun Misyon, Vizyon, ve Degerlerini
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Olusturma Yaklasimlari',

'Liderlerin iyilestirme.gelistirme

etkinliklerine destek ve

kanhmi' ve 'Liderlerin Motivasyon, Tamma ve Takdir Yaklasmn'
yer aldigi bolumde en dusuk katihm diizeyi 'Liderler, iyi

alt bashklanmn

performans gosteren

personeli- ekibi esit, adil ve siirekli olarak odullendirirler.' maddesinde saptanrmsnr.
En dusuk ikinci katihm diizeyi ise 'Liderler, farkh bir performans gosteren personeliekibi, toplann-toren vb. ortamlarda duyurur.' Maddesine kanlrmda olusmustur.

KKTC Milli Egitim Sisteminde yilhk sicil raporlan okul mudurleri tarafmdan
doldurulmaktadrr.Sicii

raporlarmm

ilk

sayfalannda

ogretmenin kendisi tarafmdan doldurulmaktadir,

yer

alan

kisisel

bilgiler

Sonraki sayfalarda ise ogretmenin

degerlendirme kritetleri yer almaktadir.

KKTC MEKB Ogrctmenler Odul Yonetmeligi'nin
gozlenmektedir.

Okulda genelde 'Cahsanla

yeterince uygulanmadigi

cahsmayan arasmda fark yok. .. ' diye

SSE.ML bilnyesinde MEKB'rtdan ayrr olarak bir odill

yakmmalar gozlenmektedir,

mekanizmasi olusturulmus ta degildir. Anketin dorduncu en du~iik go~
saptandigi

'Cahsanlann

memnuniyet

derecesini

belirlemeye

duzeyinin

yonelik

cesitli

yontemlerle duzenli geri bildirim almrr.' Maddesidir,

Bu maddelerin baglanuh oldugu liderlik boyutu ile ilgili sunlar soylenebilir.
Deming'e

gdre TKY'nin

kurumlarda

en tlst yonetici

tarafmdan

baslanimasi

gerekmekte, bir kurumun gelismesindeki temel sorun Ilst yonetimin liderligi oldugu
soylenmektedir (Walton,1986'dan
· yonetimdir"

ve bir

kurumun

aktaran Ensari,1999:85).
gelistirilmesindeki

temel

Deming'e gore "Kalite
sorun

fist yonetimin

liderligidir. Ishakawa'ya gore de insanlann rnutlulugunu saglamak en onemli liderlik
gorevidir. Juran ise kururnda kalitenin artmlmasmm

liderlige bagh oldugundan soz

etmektedir. Juran'a gore kalite ile ilgili sorunlann %20'i cahsanlardan, dolayisiyla
sorunlann %~0'i yonetimde kaynaklanmaktadrr.
Baler (1'998), arastirmasmda

kaliteyi, en yuksek standartlara uygun olarak

performansta bulunmak biciminde tammlayarak liderligin toplam kalite yonetimi ile
iliskisini de soyle gostermistir:
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'1. Yoneticilerin rol modeli almalan, personelle iletisimleri,
onlann egitilmelerine katktlan.
4. Toplam kalite yonetimi kulturune dogru liderlik etmeleri.
3. Birey ve takimlann caba ve basanlanmn tamrup takdir edilmesi.
3. Uygun kaynak ve yarchmlarla toplam kalitenin desteklenmesi.
5. Aracilarla musterilere liderlik eden kanlim,
6.Profesyonel kuruluslara iiye olma, makale ve kitap yaymlama,
konferans ve seminerler venne ve
7. Surekli gelisme icin neler olup bittiginin analiz edilerek duruma
gelistirici plan yapilmasi gerektigini.. .' belirtmistir.

Azade (2000) 'Meslek Liselerinde Yonetici ve Ogretmenlerin Toplam Kalite
Yonetimine Iliskin Gorusleri' adh

eahsmasmda "TKY'nin 'liderlik' boyutunun

ozeliikl~ yoneticiler tarafmdan iyi algilanarak yoneticilere hizmet ici egitimler
aracihgiyla lider vasiflan kazandmlmah, yoneticiler yuksek lisans ve sonrasmda
doktora egitimi almahdir." Demistir. Arastmnamizda ogretmenlerin liderler
tarafmdan TKY'ni orta duzeye yaktn sahiplenildigini d~immeleri, liderlerin ydnetici
vasfmdan kurtulamadiklan seklinde de yorumlanabilir.
Binzet (1998) 'Egitimde Toplam K1;1.lite Yonetimi ve Okul Yonetiminde
TKY Uygulanmasma lliskin Bir Model Gelistirilmesi' adh doktora cahsmasmda
inceledigi okullarda liderlik vasfmda bulunan kisilerin TKY konusuna cok srcak
baktiklan, cahsmalara bizzat katildiklan ve bu konularda diger cahsanlara ornek
olusturduklan, kendilerini bu konular hakkmda surekli egitmeye cahstiklan ve
bilgilerini aktarmaya cahsnklan

saptayarak kalite

uygulamalan

sonrasinda

cahsanlann ve o.grerlcileriq motivasyonlannda artis oldugunu belirtmistir. Ancak
arastirmanuzin bu bdltimde elde edilen sonuclarda ogretmenlerin liderlerin TKY'ni
orta diizeye yakm sahiplendiklerini dusundukleri sonucuna vanlrmsnr.
Pirgaip (2002) 'Endustri Meslek Liselerinde T~Y'nin Uygulanabilirlj~' adh
I

arasnrmasmda okullarda TKY anlayismm okullardaki toplantdara yeni bir felsefi
boyut getirtnekte oldugunu, bu nedenle en buyuk gorevin yoneticilere dustugunu,
etkili takimlann olusturulabilmesi icin okul yoneticilerinin israrh, dinamik bir lider
'

'

olmasi gerektigi, katihmi saglama, coznm onerileri getirme konulanru tesvik etmesi,
ortak amacm gerceklesmesini saglayacak bir okul kiiltfuii olusturmasmi saglamasi
gerektigini belirtmistir. Arasnrmamizm bu bolumunden elde edilen sonuclar,
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ogretmenlerin liderlerden TKY'ni sahiplenmeleri konusunda daha etkili olmalanru
bekledikleri seklinde yorumlanmrsnr,
KKTC'de ikinci kademe olarak adlandmlan ortaogretim okullannda yapng;
'Suuf Ortaminda Beden Dili ile Gonderilen Mesajlara Yiiklenilen Anlamlara
Yonelik Karsilasurmah Degerlendirme' adh arastirma sonuclannda ogretmen ve
ogrencilerin kendi yetenek ozellik ve davramslanndan 90k ~.

kader talih ve gi.i9lu

baskalan degerlerine, dis denetime egilimli olduklanm saptamisnr. Arasurmamizm
bu bolumunde, ogretmenlerin liderlerden TKY'ni

daha 90k sahiplenmeleri

beklentisinin d1~ denetim odagr etkisiyle olustugu da dnsunulebilir. TKY' de liderlik,
ilgili orgiitteki ya da alandaki herkesin sorumlulugundadir (Ensari, 1999:88).
Ogretmenler aslmda, kendi derslerinde, alanlannda lider olduklanmn farkmda
olmadiklan da dnsunulmektedir.
Aytekin (2002), 'Kibns ta Yonetici Olarak Cahsan Brans Ogretmenlcrinin
Yoneticilik Yaklasimlan' adh cahsmasmm sonuclannda ogretmenlerin cogunun Mc
Gregor tarafindan ortaya konan isten kacmayi, sorumluluk yiiklenmemeyi
tarumlayan X

kuramim benimsediklerini

saptamisnr. Bu bolumde elde edilen

sonuclar, ogretmenlerin liderleri X tipi yonetici olarak d~i.indiilderi seklinde de
yorumlanmrsnr,
Liderligin, yoneticilikten farkli olarak goz onnnde bulundurulan bashca
kriterleri, ana hatlanyla Uy noktada toplanmaktadir. Bunlardan birincisi, liderin
orgutsel basan icin gerekli olan degerleri ve ki.iltiiri.i nasil olusturdugu ve bu
baglamda orgute nasil bir yon tayin ettigi ve vizyon gelistirdigidir. ikinci temel
nokta, liderin olusturdugu kultur ve vizyonun nasil uygulamaya aktanldigidrr.
U9i.incil

nokta

ise,

soz

konusu

uygulamalann

gozden

gecirilmesini

ve

degerlendirilmesini kapsamaktadir (Sisman.Turhan; 2001 :71 ).

3.3. Cahsanlarm Yonetimi B6liimiiniin Degerlendirilmesi

Bu bolnmde 'Cahsanlann Yonetimi' bolumunde yer alan sorularla ilgili
ankete katrlan cahsanlann bildirdikleri yamtlann toplam puan dilzeylerine gore
siralamasi Tablo3.3 .1 'de yer almaktadir.
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TABW3.3.1
'<;ah~anlarmY6netimi' B<>LUMUTOPLAM PUANLARININ SIRALANMASI
Sira Soru Madde Icerigi

1

13

2

12

3
~

16
~3

5

34

6
7

24
15
135

8

17
9
10 18
11 20

12 38
13

19

14 22
15 32
16 25
17 30
18 14
19 28
~o 33
21
22
~3
24
25

21
26
31
29
27

26 37
27 36

Cahsanlann performanslan, adil snrekli ve gercekci olarak
degerlendirilir ve odullendirilir.
Cahsanlar performans degerlendirme kriterleri hakkmda
lyeterince bilgilendirilmistir.
Cahsanlann memnuniyet derecesini belirlemeye yonelik cesitli
yontemlerle duzenli geri bildirim ahnir.
Cahsma ortamlannm fiziki sartlan yeterlidir.
Ulke sartlan goz Onunealmdigmda, cahsanlann yapnklan isin
karsihgmdaki ekonomik kazammlan yeterli dnzevdedir.
Cahsanlara yapnklan isin gereklerine uygun arac - gerec
materyal vb. saglanir.
Cahsanlar arasmda i$ yilkU dengeli olarak daginhr.
lCalrsanlann del!:isim yaratacak fikirleri desteklenmektedir.
Okulda, islerin yapilis bieimini iyilestirmek amaciyla yenilikci
lvaklasnnlar uvgulamr.
Cahsanlar, okulun misvon ve vizvonunu paylasir.
Cahsma programlan yapihrken cahsanlann gorusleri dikkate
ahmr,
Cahsanlann gereksinim duyduklan hizmet ici egitim konulan
duzenli olarak tespit edilerek giderilmesi icin cahsmalar
dnzenlenir.
Cahsanlann, kendilerini dogrudan veya dolayh olarak
etkilevebilecek kararlara kanhmi sazlamr.
Cahsanlara yapnklan isin gereklerine uygun is ortamlan
saglamr.
Cahsanlara yonelik duzenlenen sosyal- kulturel etkinlikler
1Yeterli dnzeydedir,
Cahsanlara ve cahsma ortamlarma yapilan arac gerec
dagitimmda esitlik ilkesi uygulanrr.
Calisanlar, iyilestirme ve gelistirme cahsmalanna gonnllu olarak
katihr.
Caltsanlann yd boyunca yapacaklan etkinlikleri tarnmlayan
lolanlan vardir.
Cahsanlar bilzi ve deneyimlerini birbirleri ile paylasu.
Cahsanlann, .,.vb. ihtiyaelan geregince karsilamr,
<;alr§anlar,yenilikc! ve yaranci dil§Uncelerinirahathkia ifade
ederler.
Cahsanlar.okulda kendilerini fizgtlr v~ zuvende hissederler.
Cahsanlar, kendilerini okulun degerli bir Uyesiolarak gfirtlr.
Cahsanlar arasmda sevgi ve saygiya dayah iletisim vardir.
Cahsanlara ... tUm duyurular zamamnda iletilir.
Cahsanlann kariyer gelistirme amach cesitli, etkinliklere
kanlmn desteklenir.
Cahsanlann izin, ek odenek,vergi iadesi vb. idari islemleri
zamamnda ve dogru olarak yaprltr.
Ortalama

T.Puan

x

s

110,00

1,86

0,84

121,00

2,05

0,95

122,00
129,00

2,07
2,19

0,93
0,90

137,00

2,32

1,06

144,00
147,00
150,00

2,44
2,49
2,54

0,79
1,04
1,04

151,00
151,00

2,56
2,56

1,05
1,00

l51,00

2,56

1,13

153,00

2,59

1,08

160,00

2,71

1,03

162,00

2,75

0,99

164,00

2,78

1,08

165,00

2,80

l,05

166,00

2,81

l,04

179,00
180,00
184,00

3,03
3,05
3,14

1,07
0,97
1,22

187,00
191,00
191,00
192,00
199,00

3,17
3,24
3,24
3,25
3,37

1,25
1,22
1,10
I, 11
1,08

200,00

3,39

1,19

202,00
162,52

3,42
2,75

1,30
1,06

Anketin 'Cahsanlann Yonetimi' bolumunde yer alan ve numarasi 12-38
arasi olan sorulann yamtlanm asagidaki sekil 3.3.2'de gosterebiliriz.
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~:3.3.2
'<;a~nlann Y6netimi' Bl>LiTMOGENEL DAGILIMI
58

16252
2,75

llO

1,86

1

202
3,42

..........................................

290
5

. ...................•...•......................

Ankette sorulara verilebilecek en d~iik toplam puamn 58 ve en yiiksek
toplam puamn 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalanrun

ankette

162.52 puan oldugu gorulmustur,
Ankette puan ortalamalanrun en dii~iik degerinin 1, en yuksek degerinin 5
oldugu,

anket

sonuclannda

puan

ortalamalannm

degerinin

2,75

oldugu

goriildiigiinden okuldaki 'Cahsanlann Yonetimi' uygulamalan ile ilgili sorularda,
katthmcilann g5ril$ diizeylerinin orta seviyenin altmda oldugu soylenebilir. Aynca
yuk:andaki sonuclara bakilarak standart sapmalann ortalamasmm 1,05 cikmasi,
cesitli

sorularla

ilgili

g5ril$

diizeylerinin birbirine

yakm ciktig;

seklinde

yorumlanabilir. Bu bolumde elde edilen sonuclann konumlar ve gorev siireleri
aeismdan Tablo 3.3.3'de gornlmektedir.
TABL03.3.3
'<;ALJ~ANLARINYONETiMi' BOLfrMONfrNGENEL BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 L1DER
2 MRETMEN
3 D.<;ALISAN
TOPLAM

0-9 YIL
X

s

N

x

10-19YIL

82,80
77,57 16,002 23 64,33
74,40 13,278 5 82,50
77,00 15,372 28 70,18

s

N

13,312
26,760
20,506
24,657

5
15
2
22

20 YIL VE 0ST0
s
N

x

76,20
67,00
80,00
76,44

11,798
,
3,606
9,422

5
1
3
9

x

TOPLAM

79,50
72,21
77,70
74,37

s

N

12,358
21,322
l 1,870
18,789

10
39
10
59

Tablo 3.3.3'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puamn 74,37 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin ortalamasmm ( X =72,21) ile en dusnk degerde oldugu gorulmnstur.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev siiresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann ortalamasimn ( X =70,18) en dil§iik oldugu gorulmektedir. Diger
cahsanlar ve ogretmen olan cahsanlarda deneyim arttikca puanlarmm artngi, liderler
konumunda olanlarda ise artngi gorillm~tiir.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri arasmda
ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
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Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmen ve gorev suresi 10-19

yil

aralrgmda

olan

cahsanlann

uygulamalanna

orta

dnzeyin

yonetim

surecleri

altmda

yakinhkta

TKY

uygulamalanru
gordukleri

seklinde

degerlendirilmistir.
Bu genel degerlendirmeden sonra 'Cahsanlann Yonetimi' ana bashgr altmda
yer alan bolumtmtm alt bolumleri degerlendirilmeye cahsilrmsur. ilk olarak'
Performans

Degerlendirme'

boliimiiniin

genel

sonuclan

Tablo

3.3.4'de

gorulmektedir.
TABL03.3.4
' Performans Degerlendirme' BOLOMONUN GENEL SONU<;LARI
Ca) Perform.ansDegerlendirme

1

2

3

4

5

Ti>

12

%33,9
20

%33,9
20

%27,l
16

%3,4
2

%1,7
I

121

%39

%39

%18,6

%3,4

%0

23

23

11

2

0

13

Cahsanlar performans degerlendirme kriterleri
hakkinda yeterince bilgilendirilmistir,
<;a11§anlarm performanslan, adi1 silrekli ve
gercekci
olarak
degerlendirilir
ve
odullendirilir,

110

Tablo 3.3.4'de 'Performans Degerlendirme' bolumunde yer alan sorulann
yarutlanmn genel ortalamanm altmda yer aldigi gorillmii~tu.r. Bu goruslerin analizi
Tablo 3.3.S'dedir.
TABL03.3.5
' Performans Degerlendtrme' B0LfrMfJNUN BETiMSEL SONU(:LARI

G. SURESi
KONUM
1 tioER
2 OORETMEN
3 D.CALISAN
TOPLAM

0-9 YIL

x'.
3,96
3,40
3,86

s

1,796
1,342
1,715

N

x

4,00
23 3,67
5
6,50
28 4,00

10-19YIL

s
1,225
1,633
2,121
1,718

N
5
15
2
22

20 YIL VE USTU
s N
4,00
1,581 5
3,00
1
'2,000
3,50
3
3,89
1,537 9

x

x
4,00
3,82
4,20
3,92

TOPLAM

s

1,333
1,699
1,932
1,664

N
10
39
IO
59

Tablo 3.3.S'de lider, ogrctmen ve diger cahsanlar konuniunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama, puamn 3,92 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin ortalamasinm ( X =3,82) ile en dusuk degerde oldugu gorillmil~tu.r.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yd arahgmda
olan cahsanlann ortalamasmm ( X =4) en yilksek oldugu gorulmektedir. Diger
cahsanlar ve ogretmen olan cahsanlarda deneyim arttikca puanlanrun azaldigi, Iider
konumunda olanlarda ise degismedigi goriilmu~tilr.
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Bu bolnme ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu bolumle elde edilen sonuclara gore, ogretmenler ve gorev suresi 0-9 yil
arahginda olan calisanlar, performanslanrun orta duzeyin altmda degerlendirildigini
dusnndukleri seklinde yorumlannustir.

EFQM kriterlerinde bu bolumde, orgutun basansmm temel fakteru olan
insanlann i~ doyumunun, insanlann orgute iliskin algilanmn, cahsanlann i~
doyumuna iliskin beklenti ve ol~iimlerin neler oldugu iizerinde yogunlasilmaktadir,
Burada iizerinde durulan iki temel nokta, bireylerin orgute iliskin algilamalan ile bu
algilamalara bagli olarak cahsanlann

i~ doyumlarma iliskin sonuclan yani

performans gostergeleridir, Bu boliimde elde edilen sonuclar, ogretmenlerin
liderlerin

performans

degerlendirme

ve

odullendirme

etkinliklerini

TKY

uygulamalarma orta diizeye yakmhkta bulduklan, yaptiklan islerle ilgili orta diizeye
yakm i~ doyumuna eristikleri seklinde yorumlanmistir.

Anketin bundan sonraki bolnmunde yer alan 'Insan Kaynaklanrun Etkili
Yonetimi' bashgmda yer alan sorulara verilen yarutlann genel sonuclan ise Tablo
3.3.6'de yer almaktadir.
TABLOJ.3.6
' fnsan Kaynaklarmm Etkili Y6netimi' Bc'.>LOM-ONON GENEL SONU<;LARI
C b) Insan Kaynaklannm Etkili Yonetimi
14
15
16

17

l

Cahsanlann yd boyunca yapacaklan %8,5
5
etkinlil<leritanunlayan planlan vardir,
Cahsanlar arasmda i~ yOkU dengeli olarak %22
daginhr,
13
memnuniyet
derecesini o/o28,
Cahsanlann
belirlemeye yonelik cesitli yontemlerle 8
17
duzenli geri bildirim ahmr.
Okulda, islerin yapihs bicimini iyilestirmek o/o20,
3
amaciyla yenilikci yaklasnnlar uygularur.
12

i

3

4

5

TP

SIRA·

%20,3

%39

'%23,7

o/o8,5

179

4

12
%23,7

23
%39

14
%13,6

%1,7

147

2

14
%45,8

23
%15,3

8
%10,2

l
%0

122

27

9

6

0

%23,7

%37,3

%16,9

%1,7

14

22

10

1

s

I

151
3

Tablo 3.3.6'da goriildilgii gibi 'Insan Kaynaklarmm Etkili Yonetimi' bashgi
altmda yer alan sorulann yarutlarmda en dii~uk puan 'Cahsanlann memnuniyet
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derecesini belirlemeye

yonelik cesitli yontemlerle

duzenli geri bildirim ahmr.'

maddesinde toplanmaktadrr, Bu boliimiin analizi Tablo 3.3. 7'de gortllmektedir.
TABW3.3.7
' insan Kaynaklarmtn Etkili Y6netimi' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU~LARI
G. S0RES1
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.~ALl$AN
TOPLAM

x

0-9 YIL

s

N

10,83 3,025
10,60 ,894
10,79 2,754

x

10-19YIL

s

N
5
15
2
22

11,60 1,517
23 8,33
4,152
5
10,50 4,950
28 9,27
3,894

20 YIL VE 0ST0
s N
10,80 1,924 5
8,00
,
1
10,33 1,528 3
10,33 1,8,03 9

x

x

TOPLAM

11,20
9,79
10,50
10,15

s

1,687
3,636
1,900
3,156

N
10
39
10
59

Tablo 3.3.7'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorii~leri incelendiginde ortalama puanm 10,15 oldugu gorillmektedir.
Ogretmenlerin ortalamasmm ( X =9,79) ile en du~uk degerde oldugu gorulmustur,

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde,

gorev suresi 10-19 yil arahgmda

olan cahsanlann ortalamasmm ( X =9,27) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
ogretmenJerde deneyim artnkca puanlannin azaldigi, diger calisanlarda ise artt1g1
gorulmustnr,

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi 10-19
yil cahsma arahgmda olan eahsanlann insan kaynaklannm yonetimi snreclerinin
TKY

uygulamalanna

orta

dilzeye

yakmltkta

dusundukleri

seklinde

degerlendirilmistir,

TKY' de etkinikler PUKO dongusu cercevesinde gerceklestirildiginden
hareketle, insan kaynaklanrun sureclerin etkin bir sekilde islemesini destekleyecek
sekilde nasil planlandigi, bu planlamada bilimsel verilerin kullanihp kullamlmadigi
onemlidir. Arastirmamizda ogretmenler, lider olan cahsanlann bu islemleri
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gerceklestirirken, kendi goruslerine yeterince onem gosterilmedigini ve sonuou TKY
uygulamalanna orta diizeyde yakm.Wcta degerlendirdikleri seklinde yorumiannusnr.

Bu bolumden sonra gelen 'Kararlara Katihm' alt boltimuniln analizi ise Tablo
3.3.fl'de yer almaktadrr.
TABL03.3.8
'Kararlara Katthm' BOLUMiJNON GENEL SONU<;LARI
C c) Katarlara Kanhm

1'

18 Cahsanlar, okulun misyon ve vizyonunu paylasir.

%18,6 %23,7 %42,4 %13,6 %1,7
11
14
25
8
l

2

3

4

5

TP

SIRA

2,
151

;

19 Cahsanlann,

kendilerini dogrudan veya dolayh
olarak etkileyebilecek kararlara katilum sa~lanrr.

%13,6 %~7,1 %37,3 %18,6 %3,4
8
%22
13'

16
22
11
2
%25,4 %30,5 %18,6 o/ii3,4
15
18
II
2

Cahsma
programlan
yapihrken
cahsanlann
gorusleri dikkate ahmr.
21 Calrsanlar, yenilikci ve yaranci dii~ilnceJerini %15,3 %8,5
rahathkla ifade ederler.
9
5
20

160
151

%35,6 %25,4 %i5,3
21

15

9

3
1
4

187

Tablo p.3.8'de goriildugii gibi 'Kararlara Katihm' bashkli bolumunde
'Calrsanlar, okulun rnisyon ve vizyonunu paylasir.' Gorii~iine katihm en d~iik
seviyede gerceklesmistir. Bu bolumdeki goruslerin analizi

Tablo 3.3.9'da yer

almaktadir.
TABL03.3.9
' Kararlara Katilrm' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.<;ALI~AN
TO FLAM

0-9 YIL
X

s

11,70
10,60
11,50

3,560
2,.881
3,426

10-19YIL
s
X
12,80 3,271
23 8,73
4,496
5
12,00 2,828
28 -9,95
4,391
N

20 YIL VE USTU
s N
5 11,20 ,837
5
15 /8,00
I
'
2 14,67 1,155 3
22 1'2,00 2,398
9
N

x

TOPLAM
s
X
12,00, 2,404
10,46 4,129
12,10 2,885
11,00 3,732

N
10
39
10
59

Tablo 3.3.9'da lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann &5~leri incelendiginde ortalama puanm 11,00 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlefin ortalamasmm ( i =10,46) ile en dii§iik degerde oldugu goriilmii§tilr.
Cahsanlarm deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlarm ortalamasmm ( X =9,95) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
ogretmenlerde deneyim artnkca puanlanmn azaldigi, diger cahsanlarda ise arttigr
gorulmustar.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasinda ortalama
puanlar arasmdak:ifark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
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Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmehlerin ve 10-19 yil cahsma
arahgmda olan 9ah~~ann

kararlara kanhm sureclerini TKY uygulamalarma orta

dtlzeyde yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir,

TKY kuramcilan ortak olarak, tum orgut cahsanlan ile musterilerin girdi,

problem 9ozm@ ve karar almaya kanhmlanm ongoren 'Kanimali Yonetirn' anlayrsuu
ongor(lrler. Bu kuramcilar arasmda Deming (1988) yonetime,

cahsanlann islerini

f

yapmalannda kolaylastmcihk rolunu yukler, Bunu da cahsanlan karar surecine
katarak, kaliteli iiretime engel olanlan ayiklamayi sahk vererek yaptmr. Ctosby
( 1984) kalite uyumunu, yonetici ve cahsanlann ortak olarak, birlikte, yazih sekilde
olusturulmasmi sahk verin Bu yazih kalite uyumu musteri ihtiyaclanna da hitap
etmelidir. Arastirma sonucunda elde edilen sonuclar, ogretmenlerin liderlerden
I

ahnacak kararlar konusunda daha fazla kanhmlanmn saglanmasim bekledikleri
seklinde yorumlanrnrstrr,

'Cahsma Ortami' alt bashgmda elde edilen degerler Table 3.3.IO'da
gontlmektedir.
TABLO 3.3.10
''<;ah~ma Ortamr' BOLUMUNUN GENEL SONU<;LAlU
C d) Cahsma, Ortami

1

22

%13,6 '%23,7

Cahsanlara yaptiklan isin gereklerine uygun i~
ortamlan saglarur.

23 ' Cahsma ortamlanmn fiziki sartlan yeterlidir.
I

24

2

3

4

5

%37,3

%25,4

o/.0

15,

()

o/.;s,5

%0

14
22
~
%23,7 %42,4 %25,4
14
25
15
%13,6 %33,9 %47,5

Cahsanlara yapnklan isin gereklerine uygun
.
'
, ara~ - gerec materyal vb. saglanir.
8,
25 Cahsanlara ve cahsina ortamlanna yapilan arac %15,3 _
geree dag1tnmndae~itlik ilkesi uygulanrr.
9

162
129

5
%5,1

%0

28
20.
%16,9 %44,1'

3
%i0,3

0
%3,4

10

12

26

TP

:z

I

144
165

SI
RA

3
1

2
4

\

t,ablo 3.3.lO'da goriildiigu gibi 'Cahsma Ortami' bolumunde en dusuk gorii~
duzeyinin 'Calrsma ortarnlannm

fiziki sartian yeterlidir.' rnaddesinde olu~tug4

gozlenmistir. Cahsma ortarm ile ilgili gdrtislerin analizi Tablo 3.3.11 'da yer
almaktadir.

1J8

TABW3.3.ll
' Cahsma Ortamr' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
0-9 YIL
KONUM
s
N
x
1 LiDER
2 OGRETMEN 13,74 3,250 23
3 J?.~ALISAN 14,20 4,970 5
TOPLAM
12,54 '3,507 28

Tablo

10-19YIL

3.3.11 'de lider,

X

s

15,00
11,07
14,50
12,27

1,871
4,920
6,364
4,692

ogretmen

cahsanlarm gorusleri incelendiginde

N
5
15
2
22

20 YIL VE USTU
s
N
.x
14,{iO 3,781 5
12,00 ,
~
16,33 2,517 3
14,89 3,25'.7 9

ve diger cahsanlar

TOPLAM

x,

s

N

~4,80
12,67
14,90
13,41

2,821
4,093
4,228
4,009

10
39
10
59

konumunda

olan

ortalama puarun 13,41 oldugu gorulmektedir.

OgretmenJerin ortalamasmin ( X =12,67) ile en dil~ilk degerde oldugu gorii1mu~tilr.

Cahsanlann
olan

cahsanlann

deneyimleri incelendiginde,
ortalamasmm

( X'. =12,27)

gorev suresi 10-19 yil arahginda
en dustlk

oldugu

gorulmektedir.

Liderlerde deneyim arttikca puanlannm azaldigi, diger cahsanlar ve ogretmenlerde
ise

~1g1

gorulmustur.

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi
10-19 yil olan cahsanlann,

calisma ortarmm orta duzeye yakm yeterli bulduklan

seklinde degerlendirilmistir.

Deming'e gore liderin gorevleri arasmda, is gorenlere icerisinde cahsmaktan
onur duyacaklan i~ ortamlan saglamakta bulunmaktadir (Aguayo, 1994: 198 aktaran
Ensari,1999:86).

Arastirmamizda

yeterli bulmadiklan

sonucu,

cahsanlann,

cahsanlann

cahsma ortamlannm

is doyumunun

fiziki sartlanm

olumsuz

etkilendigini

dusundurmektedir. Bu konuyla ilgili okul icinde cesitli cahsmalar yapildigi gozlemse
de ogretmenlerin bu durumu orta duzeyde yeterli bulduklan yorumuna vanlrmstir.
'Isbirligi ve lletisim' bolumunun degerlendirilmesi
almaktadir.

ise Tablo 3.3,12'de yer
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T ABLO 3.3.12
' i~birligi ve ileJi~im' BOLiJMONfrN GENEL SONV<;LARI

26 Cahsanlar.okulda kendilerini ozgtir ve giivende
hissederler.
27 Cahsanlara bakanhgm, okulun i~ ve islemlerine
iliskin tum duyurular zamanmda iletilir.

%11,9 %11,9 %33,9' %25,4 %16,9
7
%8;5

3

5

l

28 Cahsanlar bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile
paylasir.
29 Cahsanlar arasmda sevgi ve saygiya dayah iletisim
vardir.

2

4

C e) lsbirligi ve lletisim

7
%8,5

10
20
15
%32,1 %39,0 %11,9

TP SIRA
2

191
;

4
199

,5

-5

19

23

%18,6 o/o42,4 %27,l
11
25
16

%6,8
4

%10,2 %8,5
6
5

7
%5,l
3

180 ·

%39,0 %30,5 %11;9
192
23
18
7

I

3

Tablo 3.3.12'de goriildiigu gibi 'Isbirligi ve Iletisim' bashgi altmda yer alan
maddelerin puan toplamlan ortalamasi, anketin birinci bolumunden elde edilen puan
ortalamalanmn
paylasir.'

uzerindedir. Ancak 'Cahsanlar

bilgi

ve

deneyimlerini birbirleri ile

Maddesine kanhm en dii~tik di:izeydedir. B4 bolumde yer alan goru~

duzeylerinin analizi Tablo 3.3.13'de gcrulmektedir.
TABL03.~13
' i§birligi ve Iletisim' BOLiJMONUN BETiMSEL SONUtLARI
0. SURESi

0-9 YIL

~~~
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.<;ALISAN
TOPLAM

Tablo

X

s

10-19YIL
N

s

X

14,20 2,168
23 11,73 4,773
5
13,50 ,707
28 12,45 4,160
I

12,65 3,472
12,00 3,744
12,54. 3,459

3.3.13'de

lider, ogretmen

N
5
15
2
22

20 YIL VE USTU
s N
X
12,20 2,168 5
10,00
1
'
13,67 1,528 3
12,44 2,068 · 9

ve diger

cahsanlar

TOPLAM
s
X
13,20 2,390
12,23 3,963
12,80 2,741
12,49 3,525

konumunda

olan

cahsanlann gorii~leri incelendiginde ortalama puanm 12,49 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin ortala,masmm ( X =12,23) ile en dustik degerde oldugu gortilmu~tiir.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 20 yil ve µstu olan olan
cahsanlann
arahgmda

ortalamasimn

( X =12,44} en dustlk oldugu, gorev suresi lD-19 yd

olanlarda da bu degere yaklasik 91kt1g1 gorulmektedir.

Liderlerde ve

ogretmenlerde deneyim artnkca puanlanrun azald1g1, diger calrsanlarda ise artng:
gorulmustur.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

N
10
39
10
59
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Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, bu bolurntin puan ortalamasmm diger
bdlumlere gore daha yuksek oldugu seklindedir, Bu bolumde de ogretmeQlerin ve
gorev suresi 10· 19 yil olan cahsanlann isbirligi ve iletisimi lider ve diger cahsanlara
gore orta duzeyin altmda gordukleri seklinde degerlendirilmistir.

'Motivasyon

ve

Tatmin' bolumunden elde edilen sonuclar Tablo 3.3.14'cle

yer almaktadir.
TABLO 3.3.14
' Motivasyon ve Tatmin' BOLUMUNUN GENEL SONU<;LARI
C f) Motiyasyon ve Tatmin

1

1

3

4

5

30

Cahsanlar, iyilestirme ve gelistirme
cahsmalanna gonullu olarak katihr,
Cahsanlar, kendilerini okulun degerli bir
ilyesi olarak gornr.

%3;6

% 18,6

%45,8

%16,9

%5,l

8
%10,2
6

11
%10,2
6

27
%35,6
21

10
o/o33,9
20

3
%10:Z
6

191

Cahsanlara yonelik duzenlenen sosyal killtiirel etkirtlikler yeterli dilzeydedir.
Cahsanlann, SU, cay, kahve, temizlik
malzemesi vb. ihtiyaclan geregince
karsilamr.
Olke sartlan ioz onune ahndigmda,
cahsanlann yaptiklan isin karsihgmdaki
ekonomik kazammlan yeterli duzeydedir.
Cahsanlann deg1§im yaratacak fikirleridesteklenmektedir.

%13,6
8

%25,4
15

%35,6
21

%20,3
12

%5,1
3

164

%8,5
5

%25,4
15

%28,8
17

%20,3
12

%16,9
10

184

%23,7

%37,3

%25,4

%10,2

31
32
33

34

35

TP

SI
R
A

'4
166

,3
5

r

.%3,4
137

14

22

15

p

2

%(6,9

%32,2

%33,9

%13,6

%3,4

to

19

20

8

2

2
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Tablo ,3.3.14'de goriildiigii gibi 'Motivasyon ve Tatmin' konu bashgi altmda
yer alan maddelerde

en dii$iik katrhmm

cahsanlann yaptiklan isin karsihgmdaki

'Ulke sartlan

gdz onune

almdigmda,

ekonomik kazarumlan yeterli diizeydedir.'

oldugu goriilmti~tfu. BlJ bolumdeki dagihm ise Tablo 3.3.15'te yer

Maddesinde
almaktadir.

T ABLO 3.3.15
'Motivasyon ve 'ratmin' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.<;ALI$AN
TOPLAM

Tablo
cahsanlann

0-9 YIL

10-19YIL
s
X
18,80 3,962
18,30 .4,45,6 23 15,67 6,726
17,60 3,435 5
18,50 4,950
18,18 4,243 28 16,64 6,036
X

3.3.15'de

s

N

lider,

ogretmen

gorttsleri incelendiginde

N
5
15
2
22

20 YIL VE 0ST0
s N
x
17,40 4,336 5
18,00
1
'
16,00 1,732 3
17,00 3,279 9

ve diger cahsanlar

TOPLAM
s
X
18,10 3,985
17,28 5,463
17,30 3,093
17,42 4,857

konumunda

N
10
39
10
59

olan

ortalama puanm 17,42 oldugu gorulmektedir.

14il

Ogretmenlerin
Ogretmen

ortalamasi ( X =17,28) ile en dii~ilk degerde oldugu gorulmustur.

ve diger

calisanlann

puanlann

birbirine

yakm

oldugu

degerde

goriilmii~tiir.
Cahsanlann

olan cahsanlann

deneyimleri incelendiginde,

gorev suresi 10-19 yil arahgmda

ortalamasimn ( X =16,64) en d~ilk oldugu gorulmektedir.

Liderlerde deneyim arttikca puanlanmn azaldigi, ogretme.Qve diger .cahsanlarda ise
arttigi goriilµiii~tfu:.Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri
arasmda ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
Bu bolumden elde edilen sonuclarla, ogretmen ve diger cahsanlann ve gorev
suresi 10-19 y1J arahginda olan calisanlann motivasyon ve tatmin boyutundaki
uygulamalann TKY uygulamalanna orta duzeyde yakm oldugunu dusundukleri
seklinde degerlendirilmistir,
~

Deming'e gore, cahsanlann isinden zevk almalanm ve performanslanm en
i.ist duzeye cikarmalan icin caba harcarnalan liderlerin

gorevleri arasmda

bulunmaktadir (A.guayo,1994:198 aktaran Ensari,1999:86). Arastirmarmzm bu
bolumunden elde edilen sonuclar, cahsanlann yaptiklan isten yeterince tatmirr
olmadiklan, maddi kazannnlanm orta duzeyde gordukleri, degisim yaratacak
fikirlerinin

orta

seviyeye

yakm

desteklendigini

dil~iindiikleri

seklinde

yorumlannustir.

'Kisisel ve Mesleki Gelisim' bolumunnn genel sonuclan Tablo 3).16'da
gortllmektedir.
TABLO 3.3.16
'Ki~isel ve Mesleki Gellslm' BOLUMUNUN GENEL SONU<;LARI
I

-·

C g) Kisisel ve Mesleki.Gelisim

1

2

3

4

5

36

%11,9

%10,2

%28,1

%25,4

%25,4

7

6

16

15

15

%6,8
4

%15,3
9

%32,2
19

%23,7
14

%22
13

%39,0
23

%15,3
9

%3,4
2

Cahsanlann izin, ek odenek.vergi iadesi vb.
idari islemleri zamanmda ve dogru olarak
. yapihr.
37 Cahsanlann kariyer gelistirmek icin kurslara ,
... vb. etkinliklere katihmi desteklenir,
38 Cahsanlann gereksinim duyduklan hizmet ici
egitim konulan dnzenli olarak tespit edilerek
giderilmesi icin !;ab~maJarduzenlenir.

%20,3 · %22
12
13

TP

SI
R
A

202

3

200

2

f53

1
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Tablo 3.3.16'da gorilldiigu gibi 'Kisisel ve Mesleki Gelisim' bashg; altmda
yer alan yamtlara gore en d~iik kanhm 'Cahsanlann gereksinim duyduklarr hizmet
1p

egitim konulan duzenli olarak tespit edilerek

giderilmesi icin

cahsmalar

diizenlenir.' Maddesine olmustur, Bu bolumde yer alan goruslerin analizi Tablo
3-.3.l 7'de gorulmektedir.
TABLO 3.3.17
'Ki~isel ve Mesleki Celisim' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LIDER
2 OORETMEN
3 D.(::ALISAN
TOPLAM

0,9 Y1L
X
6,39
6,00
6,32

s
1,994
,707
1,827

10-19YIL

s

N

X
6,40
23 5,13
5 7,00
28 5,59

2,074
2,475
,000
4,323

N
5
15
2,
27

20 YIL VE USTU
s N
X
6,00
2,449 5
8,00
1
'1,000 3
5,00
5,89
2;028 9

TOPLAM
X
6,20
5,95
5,90
5,98

s
2,150
2,247
,994
2,047

N
10
39
10
59

Tablo 3.3.l 7'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puarun 5,98 oldugu gorulmektedir,
Diger calisan konumunda oJan cahsanlann ortalamasi ( X =,.5,90) ile en dii$iik
degerde oldugu gorulmustur. Ogretmen ve diger cahsanlann puanlann birbirine

yakm degerde oldugu gorulmustur.

I

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev siiresi 20 yd ve iistii olan
cahsanlann ortalamasmm ( X =5,89) en dusuk oldugu gorulmektedir, Liderlerde ve
diger cahsaniarda deneyim arttikca puanlanmn azaldigi, ogretmenlerde ise arttigi

gorulmustur. Bu bolume ait anova analizinde, kohumlar arasmda ortalama puanlar
arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05). Cahsma sureleri arasmda ise
ortalatna puanlar arasmdaki fark anlamh bulunmustur ( p > 0.05).

Bu. bolumtm sonuclan olarak, geneI olarak cahsanlann 'Kisisel ve Mesleki
Gelisiru' bolumunde yer alan uygularnalan orta diizeyin iizerinde gordukleri, ancak

hizmet ici egitim cahsmalanmn orta dnzeye yakm oldugunu dusundukleri seklinde
yorumlanrmsnr.
EFQM modeli kriterlerinde, 'Cahsanlann Yonetimi' bashgi altmda yapilan
degerlendirmeler
'

orgutteki

cahsanlann

potansiyellerini
tam olarak ortaya
.
koyabilmeleri icin yapilanlan kapsamaktadir. Bu baglam da insan kaynaklanmn nasil

143

planlandigi

ve iyilestirildigi,

kapasitelerinin

nasil gelistirildigi,

performanslannm

surekli olarak nasil gozden gecirildigi, nasil guclendirildikleri, kanhm ve tanmmanm
nasil saglandrgi, orgutte etkili diyaloglarm
onemsendigi

konulan

uzerinde

nasil kuruldugu

durulmaktadir.

Kurum,

ve insanlann

nasil

cahsanlanmn

bilgi

birikimlerini Ve tiim potansiyellerini bireysel duzeyde, ekip duzeyinde ve kurumun
bµtiiniinde

nasil

yonetmekte, gelistirmekte

ozgurce

ve

kullarulmalaqru

saglamaktadir. Bu faaliyetleri politik:a ve stratejisini, sureclerin -etkin bir bicimde
islemesini

destekleyecek

sekilde

nasil

planlamaktadir".

Bu modelin

ozunde,

cahsanlann yeteneklerinin cesitli surecler aracihgiyla sonuclara donusturnlebilecegi
gorii~ii vardir. Cahsanlar ve surecler i~ yasammm sonuclanm
I

ureten girdilerdir.

Musteri tatmini, cahsanlann tatmini ve toplum uzerindeki etki konulannda

basan,

uygun bir liderlik anlayisiyla saglanabilir. Liderin gorevi iyi bir politika ve strateji
belirlemek, cahsanlan,
girdileri

kaynaklan ve surecleri iyi bir sekilde yonetmektir, Bunlar

olusturmaktadir,

Eger

girdiler

ve yonetilirse sonucta

iyi kullanrhr

mukemmellige ulasihr (KalDer, 1995:9 aktaran Ozevren).
~

Toplam

kalitenin

gerektirrnektedir.

gerceklestirilrnesi;

zaman,

TKY'nin dogru olarak uygulanabilmesi

caba

ve

kararhhk

icin asagidaki bes temel

ogenin bir araya gelmesi gerekir (Sirvanci ,1997:12; Sim~ek,2000:51).

' 1--0 st yonetim ve yoneticilerin liderligi,
2-Mu~teri odakhhk,
3-Firma elemanlannm egitimi
4-T akim cahsmasi
5-Siirekli gelisme (Kayzen) yaklasimi'
Toplam Kalite Modeli ancak tum ogeleri ile berlimsenip uygulandigi takdirde
tutarli,

basanh

ve kahci

olur. Bu ogeler yonetim

anlayismi

ve felsefesini,

organizasyonu, yontemleri ve sistemleri kapsar; insana en on sirada deger vermeyi
gerektirir; bilimselligi her cahsmada sart kosar.
grupta toplanustir (Kavrakoglu, 1998:33,34,35).
'1- Onlemeye denuk yaklasrm,
2- Olcum ve lstatistik,
3- Grup Cahsmasi,
4- Surekli Gelisme,
5- Yonetim Modeli'

Bu ogeleri Kavrakoglu ise bes
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TKY'nin
cahsanlann

uygulandrgi

verimi

orgutlerde,

ve yapilan

isin

insan faktorune verilen deger arttikca,

kalitesi

artmaktadir.

Boyle

bir sistemin

kurulabilmesi icin insana saygirun esas olmasi ve 'once insan' anlayrsinm
benimsenmesi zorunludur. TKY, cahsanlann sorumluluk duygusu ile hareket
etmelerini ve yapilmasi gereken isleri kendilerine soylemeden,

kendilerinden

yapmalanm ongonir, ishikawa, 'Insanhgi esas alan bir yonetim bicimi, insanlann
smirsiz guclerinin gelisimine izin Veren bir yonetim bicimidir' demektedir
(Gundogdu, 1997;61).

3.4, ' Cahsanlarm TKY'ni Sahiplenmeleri' Boliimiinµn Degerlendirflmesi
Bu bolumde, 'Cahsanlann TKY1ni Sahiplenmeleri' konu bashgmda yer alan
maddelerin degerlendirilmesi Tablo 3.3.1'de gorulmektedir,
TABL03.4.l
' Cahsanlarm TKY'ni Sahiplenmeleri' BOLUMUNUN GENEL SQNU~LARI
D-(:ALISANLARIN TKY 'Yi SAHiPLENMELERi.

1

39

%6,8
4

40
41
42
43
44
45

Cahsanlar yaptiklan isi daha iyi yapabilmek
konusunda caba sarf etmektedir,
Cahsanlar, yaptiklan islerde, kaliteyi gfiz
onune alarak .isi bir defada ve dogru olarak
yapmayi hedefler.
Cahsanlar,
kendi
oz
denetimlerini
gerceklestirerek, gorevleri ile ilgili zaman
cizelgelerine uyarlar.
Cahsanlar, cahshia ortamlanmn gelistirilmesi
ve guncellenmesi konusunda caba gosterir.
Cahsanlar.Toplam Kalite Yonetiminin egitim
alanmdaki uygulamalanyla ilgili yeterli bilgiye
sahiptir.
Calisanlar, egitim ogretimin ogrenci merkezli
olmasr icin caba gosterir.
Cahsanlar, ogrencilerin ozgun ve arasnrniaci
uygulamalanm gerceklestirmeleri yonunde
destek verir.

2
%18,6

3
%54,2

11

32

%10,2

%6,8

6

4
. %15,3

5
%5,1

TP
173

%50,8

9
~ 3
%25,4 li %6,8

4

30

15

4

%8,5

%13,6

%50,8

%23,7

%3,4

5

8

30

14

2

%10,2 %18,6

%42,4

%22

%6,8

6
11
%13,6 %27,l

25
o/o49,2

13
%8,5

4
%1,7

29

5

1

%13;6 %16,9

o/o44,l

%22

8
10
%11,9 %25,4

26
%37,3

13
%18,6

8

16

4
'7
184

177

15

22

11

5
1
152

·%3,4
168
2
%5,l
3

Tablo 3.4.1'de goriildilgil gibi 'Cahsanlann TKY'ni Sahiplenmeleri' konu
bashgmda

en dii~uk katihm diizeyinin 'Cahsanlar, 'Foplam Kalite Yonetiminin egitim

alanmdaki uygulamalanyla ilgili yeterli bilgiye sahiptir.' Maddesinde oldugu
gorulmektedir.

6

175

165
7

Sua

3
2
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OZET

Bu arastirmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgi (MEKB)'na bagh

Sedat SiMAVi Endustri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL)'nde yonetim
snreclerinin

durumu

ve okul

cahsanlanmn

Toplam

Kalite

Yonetimi

(TKY)

uygulamasma hazir olus derecelerini saptanmak amaclanrmsnr,
Bu arastirma ile okulun cahsanlanmn,
yaprstrun

kendine

ozgii oldugundan

yonetiminin,

hareketle,

orguturum ve orgut

SSEML

ve TL'nde

su anki

uygulamalarla ilgili durum tespiti, oz degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir
model onerisi olusturmustur, Bu arastirmanm
defa yapildigmdan

ve

model cahsmasmm KKTC' de ilk

onemli oldugu dii~unillmektedir.

Bu cahsma, betimsel durum saptayici bir arasnrmadir. Arastirmamn cahsma
grubunu SSEML ve Tl.tsinde bulunan lider, ogretmen ve diger konumlarda bulunan
104 cahsan olusturmaktadir.
olarak

cahsanlann

Arastirmada

goril~lerine

degerlendirmeye

konumlanmn

ve

alman sureclerle ilgili

cahsma

siirelerinin

etkileri

degerlendiriimisrir.
Arasurmarun gereksinim duydugu veriler bes ana bolnmden olusan karma
anketle toplanmisnr. ilk iki bolumde Turkiye Cumhuriyeti
(MEB) tarafmdan

TKY cahsmalannda

kullamlan

Milli Egitim Bakanhgi

EFQM Miikemmellik

Modeli

kriterleri dogrultusunda hazrrlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere

uyarlanmasiyla

hazirlanan

sorular cahsanlara

yoneltilmistir.

Sonraki

bolumlerde ise veriler arasurmacmm EFQM kriterleri ve TKY ilkeleri dogrultusunda
kendi

gelistirdigi

anketle

toplannusnr.

Anketle

su

sorulara

yamt

aranmasi

amaclanmisnr.
J-Cahsanlann kisisel ozellikler nelerdir?
2-Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri ne diizeydedir?
3-<;ali~anlann yonetimi surecleri ne duzeydedir?
4-<;ali~anlarm TKY'ni

sahiplenmeleri ne diizeydedir?

5-Lider ve ogretmenlerin kisisel degerlendirmeleri nasildir?
6-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri nasildir?
Anket ile toplanan veriler Statistical Package Social Sciences (SPSS) 11
siirlimii programa girilmis, gozden gecirilip yeniden duzenlenen verilerin ilk olarak
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normal dagihm gosterip gostermedigi smanmis, bu smamadan sonra yapilan betimsel
degerlendirmede, saph kutu grafigi, aritmetik ortalama, frekans ve standart sapma
degerleri kullamlrmsnr. Anlamhlik analizlerinde ise 90k yonlu varyans analizi ve 't'
testi kullarulmisnr. Anlamhhk saptanmasinda 0,5 diizeyi esas olarak almnusnr.
Arasnrmada elde edilen sonuclar ~oyledir.
1-Liderlerin TKY uygulamalanm orta duzeye yakm sahiplendil<lerisonucuna
ulasilrmstir.
2-<;ali~anlarm yonetimi uygulamalannm, TKY uygulamalarma orta diizeyde
yakm oldugu sonucuna ulasilmistir.
3-<;ah~arm

TKY uygulamalanm orta diizeye yakm sahiplendikleri

sonucuna ulasilrmsur.
4-Lider ve Ogretmealerinin Kisisel Degerlendirmeleri bolumunde, ogrencileri
yasam boyu kendi kendine 5grenmeye hazirlama cahsmalannm, ders oncesi gunlnk
plan aliskanhgrmn, egitim ogretim ortamlannm surekli gelistirilmesine yonelik
cahsmalann, ogrencilerin cesitli alanlarda etkinliklere kanlmumn saglanmasi
cabalannm orta diizeye yakm oldugu, ancak lider ve ogretmenlerin ogretimsel
materyalleri hazirlama cahsmalanm

orta duzeyin uzerinde degerlendirdikleri

sonucuna ulasilnnstir.
5-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri bolumunde, ikinci
ogretim yapilmasmm orta diizeyin altmda desteklendigi, okulun acik oldugu surenin
yeterli oldugu dusnncesine orta duzeyin altmda katihm oldugu, ara smav
donemlerinin orta duzeyin uzerinde kanhrnla siirmesinin istendigi, birlestirilmis ders
saatlerinin ogrencilerin cesitli gereksinimlerini karsilamasrm engelledigi gorusnnde
orta diizeyin iizerinde kanhmm olustugu, ogretim programlannm is ve yuksek
ogretim dunyasmm gereksinimlerine uygunlugunun saglanmasi gorusune katihmm
tam oldugu sonuclanna ulasilrmstir.
Bu arastirmada, amaclar dogrultusunda ulasilan bulgular ve sonuclardan
yaralarularak, her okulun cahsanlannm, yonetiminin org(itilniln, ve orgQt yapismm
kendine ozgu oldugundan hareketle SSEML ve TL'nde su anki uygulamalarla ilgili
durum tespiti, oz degerlendirrne yaprlip, TKY gecisi icin Simavi Yonetisirn Modeli
(SYM) tasarlannusnr,
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ABSTRACT
In this study it has been aimed to see the situation of processes, of
rnanegement and the level of otandance of school staffs for putting of Total Qality
Manegement (TQM) into pratice in SSEML and TL (A technical and job school
depend on Ministry of National Education Turkish Republic Northern Cyprus).
Whit the study the present situation about application of TQM has been
formed suggetion for station to TQM has been formed by thinking that staff,
manegement, organizational structrure are special to itself. It is attracting attention
that this study is made first time TRNC.
This study is a determining working of descriptive sitiution. Grup of working
consisit of 104 staff in SSEML and TL, leader, teacher and etc. In the studyefects of
working period of staffs do their view about appraised processes have been
discussed. Informations which apprasing needshave been collected trought mixed
pool consisit of five main part. In the firs part the qestions preaped by devolped the
pool which had been preaped in pursuance of criterion of excellence model
Europeion Foundation Quality Manegement (EFQM) have been asked. This
modelmis be using TQM practicing by Ministry of National Education of Turkish
Repiblic and it has been adapted to local conditions. In the next parts the datas have
been collected in the pool which the researchers and criterion of EFQM Excellence
Model. In the poll was purposed to find, answer to following questions.
I -What are persoal characteristic of staffs?
2-What level of attendanc of leader to TQM?
3-What level of manegement process of staffs?
4-In what level staffs atendant to TQM?
5-How are personal appraising ofleader and teacher?
6-How are the thinking of leader and teacher about future?
Datas throught poll have entered into program Statistical Package
Social Sciences (SPSS), datas checked out and revised have been tested firs
if they a normal diuubition. in the descriptive appraising made after this
re have been used box-and-whiskers plot,
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arithmetic average, values of freguency and standart declination. In the
analysis of meaning fullness has been used multy variance analysis and 't'
test in the determining of meaning fullness '0,5' level has become base.
These are the result of study.

1- It has been concluded that staffs have attended to applications of TQM
middle level.
2- It has been seen that manegement applications of staffs are near to middle
level of TQM.
3- It has been concluded that staffs level attend to applications of TQM near
to middle level.
'

I

4- In the section 'Personal appraising of leaders and teachers' it has been
unterstood that enough efforts are not been taken for preparing the student for
learning, the efforts for continual developing educational atmosphere and
surrounding are near to middle level, and the students don't participate in activities in
various fields sufficienntly. However it has been concluded that the leaders and
teachers see themselvs is efficient level to preapare educational materials.
5- In the part 'Opininons of leaders and teachers about future' it has been
understood that full time education is supported under middle level and they are
thinking that the period of working time in the scholl is not enough and they want
period of exams to continue, over average percent. However they think over middle
percent that the united lessons impede that the students serve their various needs
they have agreed completely that the compatibility of educational programs with
needs of business world and higher education should be provided.
In this study Simavi Manegement Model (SYM) was envisaged in SSEML
and TL by using out comes and result obtained in the direction to target after
situation according to present exacutons in SSEML and TL had been seen moving
from reality that staff, structure of organisation and organisation of manegement of
each scholl is special to itself.
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ONSOZ
Arasnrmaci, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti {KKTC) ile Tiirkiye Cumhuriyeti
(TC) arasmda Egitim ve Teknik Alanda i§birligi ProtokoUeri geregince K.KTC Milli
Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi (MEKB)'nca gereksinim duyulan alanlarda TC Milli Egitim

Bakanhgi (MEB) tarafmdan gecici olarak K.KTC'de gorevlendirilen atolye meslek
dersleri ogretmenlerindendir.
Arasurmaci, eyliil 1999'da KKTC'de Giizelyurt Endiistri Pratik Sanat Okulunda,
daha sonra da 2000 yrlmda TC Lefkosa Biiyiikel~iligi tarafindan koordinator ogretmen
olarak gorevlendirilmesiyle birlikte, Lefkosa Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi'nde
cahsmaya baslarmstir,
Arasnrmacmm

yah§tig1 okullarda, ve koordinator

ogretmen olarak diger

okullarda cahsan gorevli arkadaslanni ziyaretleri sirasmda gozlemledikleri KKTC'de

Mesleki

Teknik

Orta

Ogretim

(MTOO)'in

yeniden

yapilanmasuu

icin neler

yaprlabilirliginin sorgulanmasma itmistir,
Arasnrmaci Tilrkiye'de
bunyesinde
sempozyumu

1999 yrlr

Milli Egitim Bakanlrgi

subat doneminde

ii Milli

ilk kez diizenlenen

Egitim Mudurlukleri
"Egitimde

Kalite"

sirasmda gerek kendi uygulamalan gerek literatilr taramasiyla sundugu

'Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Okul Tasanmmdaki Etkileri' konulu bildiri ile de
Toplam Kalite Yonetimi (TKY) alamnda cahsmaya baslamis, koordinator ogretmen
olarak gorev yapug. donemde de toplam kalite ilkeleri dogrultusunda cahsmalar
gerceklestirmistir,
Tiirkiye'de Milli Egitim Bakanhgi bilnyesinde 1990' h yillann basindan itibaren
TKY'nin gelisim silrecine bagh olarak Milfredat Laboratuvar Okullan (MLO) modeliyle
surdurulen cahsmalar, 1999 yih ekim aymda Tiirkiye Kalite Dernegi ile imzalanan
protokolle tum okul, kurum ve kuruluslara yaygmlastmlrmstir, Bu cahsmalarla ilgili
calrsmalsr ve sonuclan

Tiirkiye Egitim Sistemi ile benzer ozeUikler tasryan KKTC

Egitim Sisteminde de uygulanabilecegi dusnncesi arastirmaciyi bu arastirmayi yapmaya
yoneltmistir,
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Bu arastirmada, katihmci demokrasinin bir ornegi
halkasi

ve yonetim evriminin son

olarak gorulen TKY'ne SSEML ve TL'sinde okula ozgil bir modelle

ge<;i~

sUrecinin nasil olabilecegi arastmlmaktadtr, Boylece arasnrmamn KKTC Milli Egitimine
ve TKY alamndaki cahsmalara az da olsa bir katki saglayabilecegi beklenmektedir.
Oncelikle cahsmada okulda gorev yapan lider, ogretmen ve diger cahsanlann
TKY'nin

gerekii kdd1gi tutumiara ne oI<;Ude sahip olduklan belirlenmek istenmis, ve

hazirlanan anketle TKY konusundaki tutumlan incelenmistir, Arasnrmanm ilk evresi
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BOLUMI

Bu bolumde, arastirmanm problemi, amaci, onemi, srmrhhklan

ve

arasnrmada kullamlan bazr kavramlann tammlan yer almaktadir.

1.1. Ara~tirmanm Problemi
Yasadigmnz yuzyildaki insan yasanum etkileyen hizh teknolojik gelismeler
ve bu teknolojilerin

degisim hizryla, insamn bu teknolojilerle uyum icinde

yasamasim ve onlan daha da gelistirmeyi saglamasi gereken egitim sistemlerinin
olusum hizr arasmdaki biiyilk farkhhklar, hemen herkesin egitim sistemlerini
sorgularnasma ve yakmmasma yol acmaktadir,
Dogan (2000), Adim Dergisinin egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, ekonomik ve teknolojik gelismeler il]
hayatmda yapisal degisikliklere neden oldugunu belirterek, ekonomik sistemlerin
kuresellesmeyi, iletisim teknolojilerindeki gelismeler de i~ hayatmm yapismi
degistirdigini belirtip, egitim ve teknolojik kuvvetlerin toplumu yonlendirdigi gibi
egitimi de sekillendirdigini belirtmek:tedir.
Bilginin gunden giine katlanarak cogaldigr ve bilgi yagt olarak adlandmlan
giinfuniizde, ulasmak istedigimiz bilgi toplurnunda, edilgen geleneksel egitim yerine,
etkin 9agda§ egitimin sistem icinde yerini almasi kacuulmazdir, Ozellikle bugiiniin
dunyasmdan yanrun diinyasma geciste kopruleri kuraeak olan gene kusaklan
yetistiren egitim sistemi icinde kalite biiyilk onem tasimaktadir,
Dogan (2000), aym cahsmasmda "Bilgi cagmda toplumun ve bireyin
gelecegi, rnevcut bilgiye zamamnda ulasabilme, var olan bilgileri kullanabilme ve

2

yeni bilgi uretebilme yetenegi ile yakmdan ilgilidir. Bu da etkili ve verimli bir egitim
sureci gerektirir." saptamasmda bulunmustur.

Bilgi toplumu

cagina ulasmak icin surekli verimlilik artist saglamak

gerekmektedir. Bu nedenle son yillarda egitimin kalitesinden oldukca sik sdz
edilmeye baslannnsnr. Egitim ve ogretimin niteligi, egitimin belirlenmis amaclanna
ulasabilirligi

derecesi ile yani kisilerde

istenilen davranis degisikliklerini

gerceklestirme duzeyi ile belirlenebilir (Unal, 1991 : 23-25).
Bilginin bu derece onem kazanmasi, bilginin uretildigi, dagrtildtgr
kaynaklardan biri olan egitirn kurumlannm yaprsmr,

isleyisini, yonetimini,

programlanru kisacasi egitim orgutlintin biitliniiniin sorumluluklanru onemli olcude
artnrmaktadir. Egitim orgutleri toplumun yenilesmesine onculuk etme durumundadrr.
Cunka egitim orgtttleri ciktiklan yoluyla diger sistemleri etkileme sansma sahiptir
( Apay ve Ktl19, 1997: 11).

Okul orgtttlerinin 9Ikt1s1 olan insamn istenen duzeyde yetistirilmesi sadece
bireyin kendisini ve yetistigi okulu degil ayru zamanda diger orgutleri de
etkileyecektir. Cnnku egitimin ciktisi olan insan, her orgiitiin ihtiyac duydugu insan
giicii girdisini olusturacakur. Bundan dolayi toplumda, beklentilerin karsrlanmasi
olarak tammlayabilecegimiz kalite konusunda en duyarh olmasi gereken egitim
orgiitleridir.
Ancak gunnmuzde egitim orgutlerimizde Taylorist bir anlayism egemen
oldugu soylenebilir. Sistem icinde yer alan
gorevleri gorev tammlanrun

kisiler sadece

kendilerine verilen

acik olmamasmdan dolayi kendi insiyatifleri

dogrultusunda yerine getirmektedir. Herhangi bir olumsuzlu.kta sistemi olusturanlar
savunmaci nedensellestirme ile kendisi dismda herkesi suclama ve bahaneler uretme
egilimindedir. Sistemde yer alan kisilerin s~temin gelistirilmesi ve iyilestirilmesi ile
ilgili cabalan yok denecek kadar azdir.

@)
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Mesleki

ve Teknik Egitim,

egitim

sistemlerinin

onemli

bir bolilinunu

olusturmaktadir, KKTC'de yillardir bu alana yannmlar yapilnus ve yapilmaktadir,
Ancak gozlemlenen

Mesleki Teknik Orta Ogretim Kurumlan

(MTOOK)'mn

ara

eleman yetistirdigi piyasa ile var olan yasalara ragmen baglannsmm yeterli diizeyde

olmadrgrdir, Dolayisiyla cgitim-ogretim

programlan mnsteri odakh degildir,

Ogrenci, ogretmen, cahsanlar, aileler, kurumlar okul yonetimine geregince
katilmamaktadir, Cahsanlann,

ailelerin ve piyasamn egitimi yeterli duzeyde

gerceklesememektedir, Boylece varolan MTOOK

kurumlan sosyal paydaslann

mutlulugunu saglayamamakta, okullarda kaliteden soz edilememekte, kaynaklar bos
yere kullamlmaktadrr.
Dogan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, "Uluslar arasi yansta konumunu
korumak veya gelistirmek isteyen ve daha iyi yasama kosullanna sahip olmak
isteyen ulkelerin yuksek standartlara sahip is gucune ihtiyac duymakta oldugunu.,
kaliteli i§ gucnne duyulan ihtiyac uretimin en onemli unsuru haline geldigini
belirterek, uluslararasr yansm hrzlanmasi kaliteli i§giiciine duyulan ihtiyaci arnrrrus
ve bu gelismelerin sonucu genclerin okulda kalma sureleri uzarmstir ... Gunnmuzde
kuresellesmenin yaygmlasmasi, teknolojinin hizh

degismesi i§ gorenlerde aranan

nitelikleri degistirmis ve bireyin meslek yasami boyunca surekli egitilmesini
zorunluluk haline getirmistir." demektedir.
Egitim

sistemleri, ulkelerin ihtiyac duydugu nitelikli insan gucunu

yetistirmektedir, Y etistirilen insan gticti tilkelerin kalkmmasmda anahtar rol
oynamaktadir. Gunumuzde bir cok ulke egitimde verimlilik ve kaliteyi arttirmaya
yonelik degisik projeler gelistirmekte ve bu konuda yogun caba harcamaktadir.

Avrupa Birligi, ABO ve gelismis Uzak Dogu ttlkeleri egitimde kaliteyi artnrmaya
yonelik ciddi anhmlar gerceklestirmislerdir,
Tezcan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Gelecekte
Egitim (21. Yiizydm Okullan Uzerine)' bashkh calrsmasmda, ABD'de yerlesme,
ozellestirme, egitimde secim hakki, okul merkezli yonetim, toplam kalite yonetimi,
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esnek programlar, ortak karar verme, nitelikli egitim, bireysellesmis egitim gibi bir
dizi yeni yontem ve uygulama yasama gecirildigini belirtmektedir,
Japonya da su anda iic; ana reform iizerine yogunlasrmsur (Tazebay, 1996'
dan aktaran Tezcan).
"l-Temel noktasi mesleki ve okul d1~1 egitimi yaygmlasnrmak olan
omur boyu egitimin desteklenmesi
2-Egitim progtamlannm daha esnek ve daha farkhlasmasi ile egitimde
bireyselligin gerceklestirilmesi
3-Degi~meyeacik bir egitim sistemi gelistirilmesi."
Bu noktada diinyada oldugu

gibi egitim sisteminde karsilasilan ve ye

karsilasilacak olasi sorunlarm cozumtine yonelik egitim alanmda da Toplam Kalite
Yonetimi (TKY)'ne gecis uygulamalan ve eabalan soz konusudur.
TKY'nin

okullarda

uygulanmasma iliskin

arayislanrun bir sonucudur. TKY'nin

cabalar, egitimde

nitelik

okulda uygulanmasr ile, okullann yeniden

yaptlandmlmasi, amaclannm yeniden belirlenmesi ve kauhmci bir okul ve okul
yonetimi amaclanmaktadrr ( Turan- Sisman, 2002:62 ).
Egitim kurumlannm TKY'ni yorumlayarak islerlik kazandirmalan zorunluluk
haline gelmistir, Egitimin arnk yeni kulturel yapisi ile, yeni liderlik anlaytsi ve yeni
ogretme ve ogrenme ortamlan ile ve yeni ogretmen, ogrenci kimligi ile degisen
dunyayi karsilamak zorundadir (Cafoglu, 1996:2).
Ulug XI. Egitim Bilimleri Kongresinde sundugu bildirisinde (2002), son kirk
ytlda ulasrlan bilimsel ve teknolojik degisirnin, kacirulmaz olarak egitim alanma da
yansidigi, degisime uyamayan egitimsel modellerin, kisa siirede cagdas olma
ozelligini yitirme yoluna girdigini belirterek, gelinen nokta acismdan bakildigmda,
egitim, bireyin icsel-dissal gereksinimlerini tamma ve bunlan karsilama yollanm
edinme siirecine donu~m~ goriindugiinu belirtmistir, Boylece, geleneksel bilgi
odakli yontem ve yaklasimlann yerlerini luzla, ogrenen odakh uygulamalara
birakmaya yiiz tuttugu saptamasmda bulunmustur,
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Baler 'Ankara Universitesi'nin Sosyal Bilimler Alamndaki Fakilltelerinde
TKY'nin Uygulanabilirligi' (I 998) adh arasnrmasmda, Toplam Kalite Ycnetiminin,
hem kalite felsefesi hem de kalite yonetimine sistemli bir yaklasim oldugunu
belirtmis, TKY' de cahsanlann kanhmmm temel oldugunu vurgulamisur. Bu
dogrultuda toplam kalite yonctiminin egitim kurumlannda hem yonetim felsefesi
hem de bir yonetim yaklasnm olarak uygulanmasrmn kacmilmaz gorilldugiinu
belirtmistir,

TKY, cevre ile iletisim ve etkilesim icerisinde, cevrenin gereksinimlerini
izleyen, okulu etk:ileyen unsurlan dengede tutan, degi~ime acik, demokratik
kanhmci ve eldeki kaynaklan rasyonel kullanan bir yonetim felsefesidir. TKY'nin
uygulanmasiyla suuf ortammda da ogretmenin rollerinde degisiklikler olacaknr.
Ogretmen ogrencisine rehberlik eden, yol gosteren, ogrencileri arasnrmaya iten,
kendini de surekli yenileyen basansizlrgi degil nedenini yargilayan bir profil
eizecektir (Simsek, 2000:83).

Toplam Kalite Yonetiminde, sorumluluklarrm eksiksiz olarak yerine getiren
ancak bunun yanmda yapngr isin daha verimli yaprlmasr, i~ sureclerinin gelistirilmesi
konusunda snrekli dustmen ve belirlenmis cesitli katilnn yontemleri ile bu
dustmcelerini ve becerilerini sisteme katan yeni bir cahsan davrarusi sergilenmesi
gerekmektedir. Yoneticilerin de cahsanlan destekleyici, katihmi saglayici, insiyatif
kullanmayi, sorumluluk almayi ve yenilikler yaratmayi destekleyen ve en onemlisi
dusunceleri ve davranislanyla liderlik edip omek davramslar sergilemeleri
gerekmektedir.
TKY uygulamalanmn

degerlendirilmesi ve gelistirilmesinde, genellikle

secilen bir modelin kriterlerinin sorgulanmasi ve bu kriterlere uymayan sureclerin
tum cahsanlann

katilmuyla surekli iyilestirilmesi ve gelistirilmesi yontemi

izlenmektedir. 1999 Y1h ekim ayinda TC MEB, Turkiye Kalite Dernegi ile
imzalanan protokolle Avrupa Kalite Dernegi (EFQM) Mitkemmellik Modeli
dogrultusunda Toplam Kalite Yonetimine gecilmesi karan almistir,
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Turkiye'de

MEB-kalder

seminerleri

notlarmda

ve

TKY

uygulama

kilavuzlannda ozetle su tammlara rastlanrrustir,

"Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz edebilmek
19m tum cahsanlann katihrmm saglayan, surekli iyilestirme ve mnsteri
odakhhgi esas alan anlayism etkinliklerde yer almasmi gerekli kilmaktadir.
Snrekli iyilestirme, oleulemeyen hizmet gelistirilemez anlayismm birimJerde
yerlesmesine baghdir. Bu dogrultuda egitim kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili ol9funlerin yapilmasi ve
sonuclann degerlendirilmesi, insanlan yargilamak icin degil, sistemi
iyilestirme amaci gudulerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah yapilan
etkinlik tartisilmah, bu konuda cozum yollan ortaya konmahdir."
TC MEB'na bagh kurum ve kuruluslann bazilanmn TKY uygulama
calrsmalan raporlanna gore, elde edilen ilk sonuclar TKY'nin birincil olarak
uygulanan kurumun, genelde ise egitim sisteminin surekli ve yeniden yapilanmasmi
saglayabileceginin habercisi gibidir.
TC

MEB

web

sitesinde

(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/

tly uyg kazanim.htm adresinde) yer alan TC MEB'na bagh okullarda TKY
uygulamalan ile bazi bilgiler asagida aktanlmistir,

istanbul' da bulunan Kadikoy Anadolu Lisesi (KAL) TKY uygulamalan ile
ilgili bilgilerin yer aldig; power-point sunusunda
"Hizla degisen dtmyarmzda hicbir egitim kurulu, bir omur boyu
yetecek bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ulkeler egitim
sistemlerini siirekli gozden gecirmekte, cagin ve giiniimiiziin
kosullanna uygun olarak yeniden yapilandirmaktadirlar. Bu amacla
Milli Egitim Bakanhgi, 1994 yihndan beri MLO projesini hayata
gecirmistir, Bu projenin en onemli ilkesi 'Toplam KALite Yonetimi'
ve 'Ogrenci Merkezli Egitim'dir. Egitimin niteligini gelistirmek ve
ogrenci basansuu arnrmak icin egitim orgutlerinin, ogrencilerin ve
toplumun beklentilerine
cevap
verebilecek bir alt yapiya
kavusturulrnasi gereklidir, Bu amacla, okuJumuzda
TKY
uygulamasma gidilerek paylasimcr ve isbirligine dayah bir
sistem gerceklestirilmeye cahsilmaktadrr." aeiklamalan yer
almaktadir.
Sunuda 'Toplam KALite Yonetimin Okulumuzda Uygulanmasmm Yararlan'
b~hg1 altmda su maddeler yer almaktadir.
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"-TKY okulumuzun gelisimini kendi planlan dogrultusunda
gerceklestirmesini saglamaktadir.
- Okulumuz olusturdugu Okul Gelisim Yonetim Ekipleri (OGYE),
cahsma ve lyilestirme Ekipleri aracrhgi ile sorunlanru kendi cozme
surecine girmistir.
-Bu olusumlar sayesinde okul bazmda c;ozlilemeyen sorunlanrmz
azalmaktadir.
-Ogretmenlerimizin okuldaki sorumluluklanm paylasmalan, kendi
katkilannm goz ardi edilmedigini fark etmeleri, okulda katihmci
yonetimi uygulanmasma katkr saglamakta ve ogretmenlerimizin
motivasyonunu saglamaktadrr.
-TKY
uygulamalan
ile
paydaslanmiz
tasarruf
konusunda
bilinclendirilmistir.Bu, her turlu savurganhgm onune gecmektedir,
-Okullar arasi bilgi aktanmi konusunda koordinasyon daha kolay
saglanmaktadir." denmektedir.
Ayru sunuda yer alan sonuc bolumunde 1999 - 2002 Yillan arasmda KAL'de
cok sayida iyilestirme etkinligi gerceklestirildigi, Toplam Kalite Yonetimi SUrecinde
tilm

faaliyet

alanlannda,

onemli

pozitif

( http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly

Aydmhkevler

gelisme

sagJanchg1 belirtilmistir

uyg kazanim.htm/kal.htrnl

Ticaret Meslek Lisesi Ve

2002:12).

Anadolu lletisim Meslek Lisesi

(ATML ve AiML) TKY Cahsma ve Gosterge ornekleri ile ilgili hazirlanan sunuda
okul olarak 1998-1999 egitim ogret\m yilma baslarken ISO 9000 belgesi almak ve
toplam kalite yonetimini uygulamak mesleki egitimin gelismesinde yararh olacagr
kanaatiyle

Bakanhga

basvuruldugu.ancak

uzerine ISO 9000 belgesi standartlan

olumlu

cevap almamadigi

ve bunun

olyilmii icin TSE ile yapilan isbirliginden

vazgecildigi, ancak TKY'nin kanhmci ve demokratik felsefesi ozellikle

yonetim

kadrosunu etkisi altma aldigmdan ivmenin devam ettigi belirtilmektedir.

Sununun devammda bu surecte;
"l-Universitelerden TKY konusunda bilgi ve kaynak arasnrmasr
yapildigi,
2-tlk TKY kurulunun bu felsefeye yaklasan yonetici kadrosuyla
kuruldugu,
3-Cah~malarla ilgili bilgi vermek uzere MEB YODGED daire
baskanhgi ile iletisim kuruldugu, Istanbul KALDER cahstayma ve
paylasnn toplantisma katihmmuzla birlikte bilgi kaynagma ulasim
hrzlandigi,
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4-Gazi Univcrsitesi ve YODGED Daire Baskanhgi uzmanlannca
verilen TKY ve Milkemmellik Modeli ile ilgili tfun ogretmenlerin
seminerlere kanldigi,
5-Diinya Kalite Okullan (AESCD)Tilrkiye Temsilcisi Yrd.Dof. Dr.
Hayal Koksal tarafmdan okulda seminerler ve SWOT analizi yapildrgi
ve uyeligin saglandigi" anlanlmaktadir.
Sununun 'Gostergeler' bashgmda ise;
"1-Ankara'da mesleki egitimde ogrenci kaydi azahrken
okulda yapilan 3 yilhk cahsma sonucu ogrenci kaydimn % 46 artngi,
2-Yeni kayit olan ogrenci anketlerinde; ogrencilerin % 60'mm
bu okuldaki katihmci ve demokratik yonetimden dolayi bu okulu
tercih ettikleri,
3-ihtiya9 analizleri anketlerinde
okulun zayif yoniinun
kalmadigi, genel ortalamanm yeterli ile 90k yeterli arasmda oldugu,
4-Milkemmellik Modeli kriter anketlerinde 5 not iizerinden 4.3
sonuca ulasildigi,
5-260 ogretmenin bulundugu kurumda son 3 yilda zorunlu
nedenlerin drsmda tayin isteyerek aynlan ogretmen sayrsmm 2 oldugu,
6-Mezun ogrencilerin muhasebe burolannda oncelikli olarak
secildigi, muhasebe staji yapanlarm istihdami % 90' oldugu, iletisim
stajnu yapanlann istihdami % 100 oldugu,
7-Yilksek ogrenime basvuranlann istihdammm % 53, iletisim
bolumunun % 86' oldugu,
8-0grencilerin okullanru sevmekte, arac-gerec ve binaya sahip
cikmakta olduklanm, onanm ihtiyacinm her yil azaldigi,
9- Devamsizhk oraru azaldigim, 3 yilm sonunda % 8' den %
3' e d~tugunu,
10-0grenciler arasi iletisimin gelistigini, disiplinsizligin eser
duzeye geriledigini,
l l-Ogretmen ogrenci iliskilerinde siddet, kaba davrams ve
kaba soz kalmadigmi,
12-0gretmenlerin cahsma gruplan ve komisyonlarda ozverili
gorevleri isteyerek almakta olduklanru,
13-B~ta MEB olmak uzere okulumuzdaki TKY uygulamalan
nedeniyle cesitli kurumlarca okula oduller verildigini,
14- Ogrenci ve ogretmenin derse, atolye ve laboratuarlara
zamanmda
girmesinde
gecikme olmadigmi,
bunun tamamen
ozdenetimle saglanmakta oldugunu,
15- Ogretmenlerin acil durum dismda gorev zamanlannda
hasta sevki almadiklanru,
16- Denetimlerde, rum anket ve analizlerde yonetimle ilgili
degerlendirmelerde
ve
guven
konusunda
sifir
hata
anlammda
'5'
notun
cikmakta
oldugunu"
belirtmektedirler
(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly
uyg kazanim.htm 2002:12).
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Yasadigmuz
saglanabilrnesi,

yuzyilda cagm gereklerini karsilayabilecek

dolayisiyla kaliteli insan kaynaklaruun

yonelik bu tnr cahsmalann

Kuzey Kibns

kalitede egitimin

olusturulabilmesi

Turk Cumhuriyeti

amacma

(KKTC)'nde

de

baslanlmasi ve siirdfuiilmesi gerektigi aciktir,
KKTC'de

Ekim 2002'de

baslatilan

Mesleki

Teknik Egitimi

(METGE) adh projenin temel amaci Mesleki Teknik Egitime taraf
egitim kurumlan,
saglayarak,

is hayati temsilcilerinin

bireyin

ve sanayiinin

zamanda uyum saglayabilen,

Gelistirme

olan bakanhk,

ve sivil toplum orgutlerinin kanlmum

ihtiyaclanna

duyarh,

kendi kendini yenileyebilen

degisikliklere

en kisa

ve gelistirebilen

okul

yapisiru meydana getirmek olarak acrklannusnr (Metge Dokttmanlan 2002).

Proje okullan olarak belirlenen Ataturk Meslek Lisesi, Haydarpasa Ticaret
Lisesi Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi ile olarak 'Proje Okullannda mevcut
Durumun Belirlenmesi' (2003:3) raporu hazirlanrrusur, Bu raporun ozetinde;
"SSEML'ne devam eden ogrenci sayismm 9ag nufusunun
yuzde 23 'nii olusturdugu
SSEML'nde okula kayit olan ogrencilerin yaklasik ynzde 56'slillll
mezun oldugu,
SSEML'nde okulu terk eden ogrenci sayisimn yillara gore yuzde 2760 arasinda degistigi,
SSEML'ne genel olarak bakildrgmda 6 ogrenciye bir ogretmenin
dii§tiigii ve bu durumun maliyeti oldukca art1rd1g1,ogrenci maliyetinin
2001-2002 ogretim yih icin SSEML'nde 333.362.118 T.L' oldugu... "
belirtilmistir ( METGE Projesi On Raporu 2003 :03).
Diger proje okullarmda da durum farkh olmadigi rapordan anlasilmaktadir,
METGE cahsmalarda elde edilen ilk sonuclann bu cahsmalann katihmcilanm
durumu sorgulamaya ittigi gorulmekte, 9oziim yollan arayislan cesitlenmektedir,

METGE ile olusturulmaya cahsilan kendi kendini yenileyebilen ve
gelistirebilen okul modelinin uygulanabilmesi yonetim sistemlerinin de degismesini
gerektirdigi aciknr, Olusturulmaya cahsilan yenilikler, ancak kanhmcilann gontilltlk
esasiyla yapacaklan cahsmalarla amacma ulasacaknr, Bu noktada liderligi paylasma,
yetkelendirme gibi uygulamalarla katihmci demokrasinin ornegi olan, cahsanlann
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gonulliiliik ilkesi ile surecleri sorgulamasim ve surekli gelistirmesini ilke edinen, ve
tiim bunlann takim cahsmasi sinerjisi ile belirli plan, program ve yontemler
dahilinde yapilmasnu saglayan TKY uygulamalanmn

KKTC' de de baslatilmasi

gerekmektedir. Bu cahsma bu noktadan hareketle baslanlnusnr,
Bu arasnrmada SSEML ve TL'sinde cahsanlann TKY konusunda gortislerini
ahnarak yapilacak

oz

degerlendirme sonucunda Sedat Simavi Yonetisim Modeli

(SYM) hazirlanmasi amaclanmaktadir, Arasnrmada SSEML ve TL'sinde farkh
konumlarda cahsanlann

cesitli uygulamalann TKY uygulamalanna yakinhgi

konusunda gornsleri nelerdir?, bu gorusler arasmda konumlar ve gorev sureleri
acismdan farkhhklar var nudrr", gibi konularda hazirlanan anket yardrrmyla elde
edilecek verilerin analizi sonrasmda SSEML ve TL'sinde TKY'ne gecis sureci
tasarlanmasi dusunulmektedir.

1.2. Arasnrmanm Amaci
Arasnrmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgr (MEKB)'na bagh Sedat
SiMAVi Endiistri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL) yonetim sureclerinin

TKY uygulamalarma yakinhgi, bu okul cahsanlannm TKY uygulamalarma hazir
bulunusluklan

ve TKY'nin

uygulanabilirligini saptamak amaclanrmsnr, Bu

arastirmada asagidaki sorulara yamt aranmaktadir,
1- SSEML veTl, Cahsanlann kisisel ozellikleri nelerdir?.
2- 'Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne diizeydedir?.
3- 'Cahsanlann yonetim snrecleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
4- 'Cahsanlann TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
5- Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri nasildir".
6- Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dnsunceleri nasildir".

Sorulanna verilen yamtlardan yola cikarak 'Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli
(SYM)' admda TKY gecis modelinin tasarlanmasi amaclanmaktadir,
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1.3. Arasnrmamn Onemi

Bu arasnrma ile, her okulun cahsanlannm, yonetiminin, orgiitiinun ve orgilt
yapisnun kendine ozgii oldugundan hareketle Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi
ve Teknik Lisesinde

§U

anki uygulamalarla ilgili durum tespiti, diger bir deyisle oz

degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir model olusturmasi amaclanmisur, Bu tur
bir arastirma ve model cahsmasmm KKTC'de ilk defa yapilacagmdan bu
arastirmanm, bir baslangic ve oncii bir arasnrma oldugu ve onemli oldugu
dusuntllmektedir.

1.4. Varsaynnlar
Arastirmada kullamlan anket sorulannm, bir kurumun TKY uygulamalanmn
neresinde oldugunun gostergesi oldugu varsayilrmstrr,
Arastirmaya kanlan SSEML ve TL cahsanlannm okulun tum cahsanlanmn
dustmcelerini ternsil ettigi varsayilnustir,
tKY surecinin yonetim alamndaki evrirnin gelinen son asamasi oldugundan
hareketle, su anki varolan durum icerisinde yonetim sureclerinin degerlendirilmesi
ile, herhangi bir kurumdaki uygulamalann

TKY uygulamalanna olan yakmlrgi

saptanabilecegi kabul edilmistir, Bu saptamamn, TKY ilkeleri ve TKY konusunda
yetkin cesitli kurumlarca kabul edilmis kriterler dogrultusunda, kurumun fotografimn
cekilmesi, oz degerlendirme gibi adlar altmda gereeklestirildigi, ve bu saptama
sonrasmda kurumda TKY'ne gecis siirecinin tasarlanabilecegi varsaytlrrustir,
Bir baska varsayimda cahsanlann ankette yer alan sorulan herhangi bir baski
altmda kalmadan, kendi katihmlan ile, ictenlikle ve dogru olarak yamtladiklandir,
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1.5. Arasnrmanm Sunrhhklarr
l-Arastirma

SSEML ve TL ile suurhdir,

Arastirmaci

TC ile

KKTC

arasmdaki protokoller sonucunda gecici gorevli olarak 2000 yihndan beri SSEML' de
atolye-meslek

dersleri

olarak

cahsmaktadir,

Arasnrmaci,

gtlnumnzde

bilimsel

teknolojik aJandaki gelismelerin degisim hizmm gerisinde kaJan, egitim sistemlerinin
surekli ve yeniden yapilanmasmm TKY'ne gecis ile saglanabilecegini, TKY'ne gecis
siirecinin ise her kurum icin
ozelliklerine

uygun olarak

yapilacak durum saptanmasindan
duzenlenmesi

gerektigini

sonra, o orgiltiin

dnsundugunden

arastirma

alanmi kendi 9aJ1~t1gi okul olan SSEML ve TL' ile srmrlarmsnr,
2-Bu arasnrma, 2002-2003 Ogretim yih ilk yansmda KKTC MEKB SSEML
ve TL' de cesitli konumlarda

cahsanlann,

olcme araci olarak kullamlan

ankete

kanhmlan ile smirhdiz
3-Bu arastirma, kullamlan olcme aracmda TKY'ne iliskin belirlenen konu
basliklannda toplanan boyutlarla smirhdrr.

1.6. Tammlar
Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi (SSEML) : 1959-1960 ogretim
yilmda Turk Yapi Enstiti.isii adi altmda iki yilhk ogretime baslarmstir, Su an elektrik,
elektronik, motor, mobilya-dekorasyon,
bolumlerinde
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yapi, yapi ressamhgi, metal isleri ve tesviye

ogrencisi bulunmaktadir.

Ogretim suresi

orta okul sonrasi ii9

yildir,

Sedat Simavi Bilgisayar Teknik Lisesi (TL) : 1993-1994 ogretim yihnda
ogretime baslannsnr, 76 Ogrencisi bulunmaktadir, Ogretim snresi dort yildir. Sedat
Simavi Endustri Meslek Lisesi binasi ve idari yapisi icerisinde yer almaktadir,

Toplam Kalite Ydnetum
baslayan,

Japonya

(TKY) : Deming'in

da gelisen ve Japon basansmm

onculugunde

Amerika da

ozunde yer alan yonetim

alamndaki evrime Toplam Kalite Yonetimi (TKY) adi verildigi soylenebilir. TKY;
en tepedeki

yoneticiden

en aJttaki cahsana

kadar tum insanlann

sorumlulugu

paylasngi

bir

amaclanndan

sistemdir.
birisi

Taknn

olup,

cahsmasi,

gelistirme

toplam

faaliyetlerine

kalite

yonetiminin

cahsanlann

tamann

bashca
kanhr,

Katilimcihk, herkesin isini daha iyi yapabilmesi, mtisteri (paydas) tatmini ve silrekli
iyilestirmenin

saglanmasi

icin haberlesme,

egitim,

motivasyon

ve karar alma

gncunun paylasilmasi ile saglamr. Parola 'Surekli gelisme' dir.
Misyon: Amaca ydnelik gorevleri tarumlar.
Vizyon: Gelecekte hedeflenen yeri, ilerlenecek yonli tammlar,

Paydaslar: Okulun hizmet sundugu tiim kesimlerdir. i9 paydaslar olarak
cahsanlan, d1~ paydaslar olarak veli, ogrenci, is ve yuksekogrenim dunyasi, toplum
vd. tammlanabilir.
Hedefler: Amacmuza ulasmak icin yapmak istedigimiz ol9iilebilir cahsmalar

olarak aciklanabilir.
Sdir Hata: Tanimlanabilen hatamn kaynagmm bulunup, bertaraf edilerek bir
daha aym hatanm olmamasiru saglamak ve "isi ilk seferde dogru olarak yapma"
dusuncesi olarak aciklanabilir.
Sinerji: Her bireyin harcadigi enerjinin toplammdan daha bnyuk olarak

ortaya cikan enerji olarak tammlanabilir. Takim cahsmasi sinerjiyi ortaya cikanr.

Oz

degerlendirme:

Okulun, amaclarma ulasmak icin yfuiittugii tiim

cahsmalanm, TKY'nin temel unsurlartru esas alan bir modelle kiyaslayarak okulun
kuvvetli ve zayif yonlerini saptamak amaciyla yapilan cahsmalar olarak: tanimlanabilir.
Miikemmellik Modeli: Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi (EFQM) tarafmdan

kamu kurumlan icin gelistirilen; liderlik, calrsanlar ve calrsanlann tatmini, politika ve
strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
cahsanlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynal<lar ve surecler, mnsteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak uzere toplam 9 kritere gore
degerlendirme yapilabilen model anlammda kullarulmaktadrr.
Stratejik Plan: Okulun vizyon ve hedeflerine ulasmak icin olusturdugu

politik:alardogrultusunda hazrrlanan strateji ve hedefleri iceren uzun vadeli hedef ve
adrmlar taslagmi anlatmaktadrr.
Bunun yanmda arasnrma aracmm ilk bolumttnde yer alan konumlar ile ilgili
tammlar i.istlendiklerigorev uzerinden yapilmaya cahsilrrustir.
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Lider: Okulda mudur, mudur yarduncisi, atolye sefi ve zfunre baskam olarak
gorev yapan ogretmenleri tarumlamaktac:hr.
Atolye Meslek Dersi Ogretmenleri:

Bolumlerin ogretim programlannda yer

alan atolye cahsmalanm ve meslek derslerini yfuiiten ogretmeni tammlamaktadir,
Kiiltiir Dersi Ogretmenleri ve Rehber Ogretmen: Kultur derleri ogretmeni
olarak ogretim programmda yer alan genel bilgi derslerini veren ogretmcnler olarak
tammlannusnr. Rehber ogretmen olarak ta rehberlik ve danrsma hizmetlerini yiiriiten
din kultnrn ahlak bilgisi gibi dersleri veren ogretmen olarak gorev yapan ogretmeni
tarumlanmaktadrr.
Diger Cahsanlar:

Okulda

ogretmenlik

gorevi dismda yer alan, teknik

ogretim gorevlisi, sekreter, sayman, hizmetli olarak cahsanlar tammlannusnr,
Ogretmenlerin

gorev yetki sorumluluklan

ve odullendirme

esaslan ikinci

bolumde aynca inceleneceginden bu bolumde, diger cahsanlar konumunda olanlann
gorev tammlan asagida yer almaktadrr.
Teknik

Ogretim

Gorevlisi:

ikinci

bolfunde

aynnnh

olarak incelenen,

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasryla cirak, kalfa ve ustalann egitimi
ile

okullarda

duzenlenmesi

ve

isletmelerde

yapilacak

mesleki

egitime

iliskin

esaslann

amaclanrmsur, Bu yasada Teknik Ogretim Gorevlisi (ogretici usta),

ustahk yetenegini kazannns; ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin i~
yerindeki

meslek

egitiminden

sorumlu;

meslek

uygulayan kisiyi anlatrr olarak tammlannustir,

egitimi

tekniklerini

bilen

ve

Okullarda da yardimci ogretmen

statusunde bulunan meslek lisesi mezunu cahsam tarumlamaktadrr.
Gorevleri arasmda, gorevli oldugu okulun atdlyesinde mesleki bolfunii ile
egitim ve ogretimle ilgili olarak atolye sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek,
<loner sermaye ile yonetilen islerle ilgili olarak okul mudunmun ve I veya atolye

sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek sayilabilir, Ancak zaman zaman teknik
ogretim gorevlilerine atolyelerde bagimsiz ogrenci gruplannm sorumlulugu da
verilmektedir
Sekreter: Okulun daktilo, basit muhasebe, arsiv, dosyalama, telefon,
haberlesme, ambarlama ve kitaphk hizmetleri gibi is ve islemlerini yerine getiren kisi
olarak tantmlanmaktadrr.
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Sayman: Okulun mutemetlik, ambar sorumlulugu, <loner sermaye islemleri
gibi islemlerini yfuiiten kisi olarak tammlanmaktadrr,
Hizmetli: Okul bina ve tesislerinin bakim onanm ve idamesi icin bu bina ve
tesislerde ogretim gorevlileri dismda yeterli sayida bekci, hademe, sekreter ve diger
gorevliler bulundurulacagi yasada 67.maddeyle belirtilmistir, Hizmetli olarak
calrsanlar evrak takibi, fotokopi cekimi, kii9ilk onanm isleri, temizlik hizmetleri gibi
gorevleri yerine getiren cahsanlar olarak tammlanabilir.

1.7. YONTEM

Bu bolumde arastmna modeli, arastirmamn cahsma grubu, arasnrmanm veri
toplama aracrrun gelistirilmesi, giivenilirlik analizi sonuclan ve yontem yer
almaktadir.

1.7.1. Ara~nrma Modeli
KKTC'de Baskent Lefkosa'nm merkezinde bulunan SSEML ve TL'de
cahsanlanmn Toplam Kalite Yonetimine iliskin goruslerini arasnran bu cahsma
betimsel, durum saptayrci bir arastirmadir. Arastirmada A vrupa Kalite Birligi Vakfi
(EFQM) Milkemmellik Modeli kriterleri ve TKY temel ilkeleri dogrultusunda
cahsanlara sorular yoneltilerek goruslerinin ne oldugu ortaya konulmak istenmistir,
Aynca lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik diiljiinceleri b~hg1 altmda yoneltilen
sorularla okulun gelecekteki yeri konusunda dusunceleri ahnnnsnr.

1.7.2. Arasnrmanm <;ab~maGurubu
Arastirmanm cahsma grubunu SSEML ve TL cahsanlan yani yonetim
gorevinde bulunan ogretmenler, atolye ve meslek dersleri ogretmenleri, kiiltiir dersi
ogretmenleri, rehber ogretmenler, teknik ogretim gorevlileri, sayman, sekreterler ve
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hizmetliler

olusturmaktadir.

Arastirmaya

katilan

cahsanlann

genel

dagihmlan

Tab lo 1. 7 .2.1 'de yer almaktadir.
TABLO 1.7.2.1
<;ALI~ANLARIN KONUM VE <;ALI~MA SURELERiNE GORE DAGILIMI
<;ALI$MA S0RELER1
KONUM

0-4 Yil
Arasi

-

Lid er
Atolye Meslek Dersleri
Ogretmeni
Kultur Dersleri
Ogretmeni
Dig er
Cahsanlar
TOPLAM DAGILIM

5

~-9 Ytl
Arasi

-

10-14 Ytl
Arasi
2
(%20)
10
(%33,3)

15-19 Ytl
Arasi
4
(o/o40)
3
(%10)
1
(%11,1)

20 vu ve
l)stil
4
(o/o40)
2
(%6,7)

3
(%30)
9
(%15,3)

(%16,7)
2
(%22,2)

10
(%33,3)
6
(%66,7)

1
(%10,0)

4
(o/o40,0)

1
(%10)

1
(%10)

8
(%13,6)

20
(%33,9)

13
(%22)

9
(%15,3)

-

-

Top lam
10
(%100)
30
(%100)
9
(%100)
10
(%100)
59
(%100)

Arastirma tum cahsanlara uygulandigmdan aynca omeklem secilmemistir.

1.7.3. Veri Toplama Arae; ve Geli~tirilmesi
Arastirmamn gereksinim duydugu veriler Ek: 1 'de yer alan bes bolumden
olusan anketle toplannnsnr. Anketin 'A' bolumtmde kisisel bilgiler toplanmis,
'B-Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri' ve 'C-<;al1~anlann Yonetimi' bolumlerinde
TC MEB tarafmdan TKY cahsmalannda kullarulan EFQM Mukemmellik Modeli
kriterleri dogrultusunda hazirlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere
Calisanlann

uyarianmasryla hazirlanan
TKY'ni

Sahiplenmeleri',

sorular cahsanlara yoneltilmistir,
'E-Lider

ve

Ogretmenlerin

'D-

Kisisel

Degerlendirmeleri', 'F-Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusnnceleri'
bolumlerinde veriler arastirmacimn kendi gelistirdigi anketle toplanmisur. Veri
toplama aracmm gelistirilmesinde konuyla ilgili kaynaklar tarannus, daha onceden
cesitli arasnrmalarda kullarulan anketler gozden gecirilmis konuyla ilgili uzmanlann
gorusleri almarak anket maddeleri bolumler ve alt bolumler halinde siralannnstir.
Tez damsmam Halil Aytekin'in denetiminde 65 maddelik taslak anket
hazrrianrmsnr, Daha sonra Hifzr Dogan ve Ali Avni Yonel'in degerlendirilmeierine

17

sunulmus gorusleri almrmsnr. Aynca okul dismda benzer ozellik gosteren guruplarla
anket uygulamasr yapdarak: gorii~leri istenmistir,

Soru sayilanrun dengelenrnesinden

sonra katilmu arttrrabilmek icin anket kitapcik seklinde dizayn edilmistir, Kapaga
ekip cahsmasim

en iyi anlatngi

dusunulen

kazlarm go9 sirasma 'V' seklinde

ucmalannm grafiginin bulundugu cizim yerlestirilmis ve ic sayfalarda TKY ile ilgili
temel bilgiler konusma

diliyle haurlanlarak

TKY konusunda

ilgi olusturulmasi

hedeflenmistir. Sonucta Ek:1 'de yer alan 55 maddelik anket, Ek:2'de yer alan KKTC
MEKB MTOOD'sinin izni ile SSEML ve TL'sinde uygulanrmstir.

Veri toplama aracmda her maddenin sonunda besli likert tipi siralama ol9egi
kuliarulmrsnr.

Ol9ekte

1

(Hi9 Kaulrruyorum), 2 (Az Kanhyorum), 3 (Orta

Kanhyorum), 4 (Cok Kanliyorum) ve 5 (Tam Kanhyorum) seklinde belirlenmistir.

Anket 28 Kasun 2002 gunii yapilan Ogretmenler Kurulu Toplantisi srrasmda
ogretmenlere dagmlnus, 13 Arahk 2002 gunnne degin ogretmenler odasmda bulunan
kutuya anketi doldurup birakmalan, ve kutunun iizerinde bulunan lisrede isimlerinin
karsilanna gelen bolumu isaretlemeleri istenmistir,

TKY'nin kanhmci demokrasinin uygulamasi oldugu dii~uniildiigilnden
cahsanlara anket konusunda herhangi bir baski unsuru olarak algilanabilecek
davranislardan ozellikle kacimlmaya cahsilmisur. Ancak amJan tarihe kadar yeterJi
kanhm saglanamadigmdan ankete katihm tarihi bir hafta daha uzatildigi cesitli
duyuru noktalanna asilan duyurularla cahsanlara iletilmistir,

Ancak cahsanlann katihnumn yeterli sureye ulasmamasi nedeniyle donem
sonu smavlannm yapilacagi ocak ayma degin anket cahsmalan askiya almrms
derslerin yapilmadigr smav donemlerinde ankete katIJmayan cahsanlara yeniden
anket dagitilrmstrr. Bu donemde bazen cahsanlann yerine smav gozculugu yapilarak
bazen 9ay kahve icimi sirasmda ricalarla 104 Cahsamn 59'undan anket ahnmasi
gerceklestirilmistir,
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Bu asamada gozlemlenen cahsanlann kendiliklerinden kanhmci olamadiklan
anketi yarutlamayanlann

ankette yer alan bilgileri cogunlukla okumadiklan,

anketi

dolduranlann bazilannm ise ikili iyi iliskiler sonucunda ve "i~in gornlsun" iyi niyetli
yaklasmuyla anketi yamtladigidir.

Bazi ogretmenlere "Ankete zaman ayirabildiniz mi?" sorusu yoneltildiginde
rse beyanlanrun

"Doldurup,

kutuya atnrn."

seklinde

olmasi,

beyanda bulunan

ogretmenlerin sayismm kutudaki anket sayismm iki katma ulasngi ancak bu beyanda
bulunan

ogretmenlerin

kutu uzerindeki

cizelgeyi

isaretlemedikleri,

cizelgeden

haberdar olmadiklan ilginc bir durum olarak gozlenmistir.

1. 7 .4. Verilerin f;oziimlenmesi

Uygulama sonucunda elde edilen veriler sayisallastmlarak cozumlenmistir.
Cahsanlann

TK.Y'ne iliskin gorii~ duzeylerinin belirlenmesinde;

yamtlar 4,1 - 5 puan arahgmda,

olumlu duzeydeki

orta duzeyin ustundeki yamtlar 3,1 - 4 puan

arahgmda, orta duzeyin altmdaki yamtlar 2, 1 - 3 puan arahgmda, olumsuz duzeydeki
yamtlar ise 1 - 2,1 puan arahgmda degerlendirilmistir,

Anket ile toplanan veriler, Statistical Package Social Sciences (SPSS) adh
programm 11 siirumilne girilmis, gozden gecirerek yeniden duzenlenmistir, Anketin
degerlendirilmeden

once,

elde edilen

verilerin

normal

dagihmi

incelenmistir.

Ank:etin degerlendirmesinde ilk olarak, belirtilen gornslerin, besli likert tipi olcekteki
yuzdesel dagilmu ve toplam puanlannm srralanmasi incelenmistir, Daha sonra puan
ortalamalannm,

konum ve calrsma siirelerine gore betimsel sonuclan incelenmistir,

Bu verilere ilk bolumde, sonuclan Ek:6'da yer alan cok yonlii varyans analizleri,
ikinci bolumde ise 't' testi
anlamhhk
ahnrmstir,

analizi yapilnnstir.

uygulanarak konumlanna
Anlamhhk

ve cahsma surelerine gore

saptanmasmda

0,5 duzeyi esas olarak
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1. 7.5. Giivenilirlik Analizi

Analiz

asamasinda ol9ulmek istenen

ortak

degeri temsil

etmeyen

degiskenlerin saptanmasmda Alfa Katsayrsi (Coranbach Alfa) ve Parca Burtin
Korelasyonundan (Item-Total Correlation) yararlamlmistir. SPSS-11 programmda
yer alan Reabilty Analyze secenegi

kullamlarak yapilan hesaplama sonucunda

Alpha degeri 0,9699 olarak bulunmustur, Analiz sonuclan Ek:3 'de yer almaktadir.
Eide edilen sonuclarda maddelerin Parca Buttm Korelasyon degerleri 0,1047
ile 0,8135 arasmda degismektedir, istatiksel uzman gortislerine gore kabul edilebilir
smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular cikarularak giivenilirlik analizi yeniden
yapildiginda Alpha degeri 0,9722 olarak hesaplanrmstir, Istatiksel uzman goruslerine
gore kabul edilebilir smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular onemli goruldugunden
crkanlmayarak ankette kalmasi uygun gorulmij~tiir.

BOLUMII

KURAMSAL TEMELLER ve

n.ctr.t ARA~TIRMALAR

KURAMSALTEMELLER

Bu bolumde kuramsal temeller bashgr altmda; kalite kavrammm tarihsel gelisimi,
nin tamrm; toplam kalite felsefesi, ilkeleri; planlama ve problem 9ozme teknikleri;
llilllde ve mesleki teknik egitimde TKY'nin gerekliligi; KKTC Milli Egitim Sistemi ve

im--cKaii Egitim Sistemi'nin bugunku durumu ve AB iilkeleri ile genel bir karsilastmlmasi;
ne gecis modelleri ve EFQM Mnkemmellik Modeli'nin yapisi; Turkiye'de Milli
· 'de TKY'nin uygulama cahsmalan planlan ve uygulama omekleri incelenmistir.

.KALiTE KA VRAMININ TARiHSEL GELi~iMi

Insanhk tarihi boyunca, tum gelismenin temel amacimn insan yasammm her alanda
kaliteli bir hale getirilmesi oldugu soylenebilir, Kalite kavrami ile ilgili ilk bilgilerle to.
tarihli Hammurabi Y asalannda karsrlasilmaktadir.

Bu yasalarda yer alan hnknmlerden

· su sekildedir: "Bir insaat ustasmm insa ettigi bir ev, ustanm yetersizligi ve isini
· gi gibi yaparnamasi nedeniyle yikilarak, ev sahibinin oliimune yol acarsa o usta
lecektir."

to. 1450 yilmda ise, eski Mrsrrdaki yapr i~lerinde cahsan kontrol elernanlan

bloklarmm yilzeylerinin dikligini telden olusturduklan bir aracla kontrol etmektedirler. 0
' C w:mde, kaliteden anlasilan isin dogru olarak yapilmasi idi (TurkeIi, 1998 :3; Simsek-Turan
:2; Ozevren 2000:10, vd.).

Yuzyillar boyunca Anadolu'da zanaatkar ve meslek erbabnu yetistiren ahilik ve lonca
ilatlanm tarihimizde kalite ile ilgili olusumlara ornek gosterebiliriz, On ii9iincfi yuz ytl
da Tilrklerin Ortaasyadan Anadolu'ya gocleri sonrasmda Anadolu'ya gelen zanaatkar
tilccarlarm, yerli tacir ve zanaatkarlar karsisinda varhk gosterebilmeleri, ancak onlann
i aralannda kuvvetli bir birlik kurup dayamsma saglamalan ve dayarukh mal uretmeleri
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.OmkUndu. Bu zorunluluk Ahilik adi verilen bir meslege bagh ve bir arada yasayan
arasmda sosyal, ekonomik ve kiiltiirel diizeni saglamak amach esnaf ve sanatkar
www

usma derneginin kurulmasma yol acti. Ahilik, kncuk esnaf, usta ve ciraklan icine alan,

.-elderi

dogruluk-durnstluk prensiplerine uygun yapmalanru ve aynca egitilmelerini

-...snmn bir teskilatti (Turan, 1992:26). Ahiligin durust eahsma, uretimi artirma, ciraklan iyi
llliltifme,

US

uretici tuketici iliskilerinin ayarlama gibi uygulamalan dii§tinilldugiinde

Dtouzde ki anlamiyla 'kalite' kavrammm Anadolu'da ki gelisiminde Ahilik teskilatimn
i bir rol oynadigi soylenebilir.

19. YY' in ikinci yansmdan itibaren, endnstriyel sistemin dogmasi ve uretimde biiyiik:
meyd~a. gelmesi, kalite kavranumn onemini bir. anda .o~ plana cikarmisnr. Kal~te

~

11-ranumn brr sistem olarak ele ahnmasi ve onceden belirlenmis ilkelere dayandmlmasr ise
olarak Amerika Birlesik Devletleri (ABD)'nde

ortaya cikrms, daha sonra Japonya ve

a' daki gelismelerle zirveye ulasarak, yonetim bilimi icerisindeki yerini alrmstir
.eli,1998:3; Simsek 2000:2; Ozevren 2000:10; Dogan 2002:23; Simsek-Turan, 2002:3).
Teknolojik gelismelerin 19.yiizytl sonuna dogru sanayi devrimi adi altmda lnz

lmanm~1 ve Amerika'mn dunya lideri konumuna gelmesi Taylor sistemiyle amhr oldu. Bu
1--.mde

birey goz ardi edildi. 1947'de Japonya'ya Savas Bakanhgmm damsmam olarak

bir gorevle giden Deming, orgutlerdeki yonetim sorunlannm

ust duzeyden

--,ucuuand1gtru savunup Japonlara istatistikte veri dagilnm, kontrol cizelgeleri yoluyla proses
Iii ve bir ydnetim modeli olarak Deming dongiisiinii nasil kullanacaklaruit anlatn, On

ilkesiyle de kalite yonetiminin temellerini olusturdu (Ozevren 1997:17-20; Sisman-Turan

Japonyada Deming'in baslattigi kalite hareketinin kalite mucizesi haline gelmesinin
miman olan Kaoru Ishikawa, kalite egitimine onem verilmesini saglayarak basit istatistiki
.tniklerin en alttaki isciye kadar yayilmasnu saglamisur. 'Kalite Kontrol Cemberleri'nin ve
bep-Sonuc Diyagramlan'nm bulucusu olarak ta kalite yazmmda yer almisnr.
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l Kalite Yijnetiminin Geli~imi

1930'lu yillarda kapitalist ekonominin yasadig; kriz, Fordist iiretim bicimini ve bu
lstim biciminin hayata gecirilmesi icin gereldi diizenlemeleri giindeme getirmistir. Fordist
aatm biciminde Taylor'in 'Bilimsel Yonetim ilkeleri' kullamlmisnr. Taylor'a gore; fabrika
ibi isi planlar ve kiralanan yoneticiler iscileri yonlendirirdi. i~ icin onceden egitim almamis
er mekanik olarak hep aym isi yapiyor ve yaptiklan is icin dusunmeleri gerekmiyordu.
.ca zaman kaybmi onlemek icin de bant sistemi gelistirilmisti. Bu yontemle tek amach
· elere ve egitirnsiz-niteliksiz i~giicii kullarumma, isgucumtn makine ile rutin iliskisine
olarak standart mallann uretimi hedeflenmistir,
Bu donemde Hawthorne fabrikalarmda arastirma yapan Deming, Taylor'un otoriter
.JIIIU=Wll

metodunun insan ruhunu alcaltnguu; i~c;i, yonetim ve sirketin i~ ve crkarianna da

verdigini saptadi. New Jersey' deki Bell laboratuarlannda, telefonlara duyulan guvenin
muiwuas1 amaciyla sirketin cahsmalanna liderlik eden bir istatistikci, Walter A.Shewhart ile
. Shewhart, Deming'e gelistirdigi 'Istatistiksel Kontrol Karti' admi verdigi karti ve
gu yontemleri ogretti. Deming' in once Amerikahlara, sonra da savastan yenik cikan
nlara kazandirdigi 'Kalite Yonetimi' felsefesinin ortaya cikismda, Shewhart'm buluslan
ogretileri cekirdegi olusturmustur (Koksal,1998:11,12; 1984:44).

Toplam Kalite Yonetimi (TKY), kalite gelistirme, stratejik kalite yonetimi ya da
ldi kalite gelistirme her ne ~ekilde kavramlasnnhrsa kavramlastmlsm temelde Deming
988), Juran (1989), ve Crosby (1984)'nin, goruslerine dayahdir, Bu gornsler ortak olarak,
orgiit cahsanlan ile musterilerin girdi, problem cozme ve karar almaya kanhmlanm
:oren 'Kanlmah Yonetim' anlayisuu ongorurler.
Bu kuramcilar arasmda Deming (1988) yonetime, cahsanlann islerini yapmalarmda
laylastmcihk rolunn yilkler. Bunu da cahsanlan karar surecine katarak, kaliteli uretime
engel olanlan ayiklamayi sahk vererek yaptinr. Deming urun gelismesinde, surec gelisiminin
bayati rolunu vurgular.
Crosby (1984) kalite uywnunu, yonetici ve cahsanlann ortak olarak, bir1ikte, yazilr
kilde olusturulmasmi sahk verir. Bu yazih kalite uyumu musteri ihtiyaclanna da hitap
etmelidir. Crosby, sifir hata standarduu onerir,
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Juran (1989) ise, yonetim problemlerinin insan hatalanyla iliskili oldugunu savunur.

,.-i, kalite kavramlan ile ilgili olarak yonetimin yetistirilmesi gerektigini vurgular. Juran,

1

·- halkalanmn, iletisimi gelistirmek iizere kullamlmasmi onerir. Onun temel ilgisi, musteri
~lanmn

anlasrlmasidir.

Bu kuramlann her biri spesifik bir konuya odaklanmissa da, hepsi de Crosby'nin
linde gene1 bir sekilde yansrnhrlar, Crosby'nin modeli, orgiitteki kalite surecini
kleyici dort boyuta oturur. Bunlar:
"l-Yonetimin kanlmasi ve tutumu.
2-Profesyonel kalite yonetimini gerceklestirmek orgut boyunca olusturulan
kalite konseyleri ile saglamr ve bu yapilanma kalitenin yonetiminde onemlidir.
3-<;ali~ann katihmi ve
4-Tarnnma, yani ealrsanlarm basan ve cabalanmn pekistirilmesidir' (Lankard
1992'dan aktaran Dogan).
Gorilldiigu gibi TKY, orgut yonetiminde ve cahsanlarda bir tutum degisimini
ktirmektedir, Calrsanlann tiimii cesaretlendirilir, guclendirilir ve baglihklan arttmhr .
.eta onlann surec, iiriin ve hizmette gelismeyi aramalan, sorumluluk almaya istekli

Kalite yonetimini onculeri olarak adlandirabilecegimiz dustmurlerin kalite anlayislan
ilgili olarak;
-Kalite.Musterinin simdiki ve geJecekteki isteklerinin karsilanmasidir (Deming).
-Kalite.Amaca ve kullarnma uygunluktur ( J.M.Juran).
-Kalite.lsteklere ve ihtiyaclara uygunluktur (P.Crosby).
-Kalite:En ekonomik, en kullamsh ve tuketiciyi daima tatmin eden urunii gelistirmek,
yapmak, uretmek ve sans sonrasi hizmetlerini vermektir ( K.Ishikawa) tammlan
dmisnr (ASWC. 1990).
Aynca konunun onde gelen uzmanlar ve kuruluslan tarafindan yapilan kaliteyle ilgili
tarnmlar asagidaki sekildedir :
Kalite: 'Tiiketici isteklerinin doyumu, islemlerin performansimn iyilestirilmesi,
iyetlerin dusurulmesi amaciyla kullarnlan stratejik bir aractir' (TS. ISO 3000, 1993 : 2).
TS 9005-ISO 8402'de yer alan tanuna gore 'Kalite: Bir iiriiniin ifade edilen veya
klenen ihtiyaclan karsrlama kabiliyetini olusturan ozelliklerin toplarmdrr'.
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Kalite: Bir mal veya hizmetin belirli bir gerekliligi karsilayabilme yeteneklerinin
koyan karakteristiklerin tiimiidilr (Amerikan Kalite Kontrol Dernegi, ASQC ).
Kalite: Bir hizmet veya fuiiniin isteklerine uygunluk derecesidir (Avrupa Kalite

Kalite: Uran veya hizmeti ekonomik yoldan Oreten ve mnsterilerin isteklerine cevap
bir Oretim sistemidir (Japon Sanayi Standartlan Komitesi, JIS).
Gtmumuzde kalite: 'Ozelliklere uygunluk' ya da 'Standartlara uygunluk' tan 90k,
ya da hizmetin kullamma uygunlugu' olarak kabul edilmektedir. Kisaca kalite, musteri
erinin karsilanmasidir. ISO 9002 standartlanna gore kalite: 'Bir urun ya da hizmete,
edilmis ya da edilmemis gereksinimleri karsilama yetenegi veren ozelhklerin tiimii'
tarumlanmaktadir (Peskircioglu, 1994:98'den aktaran Dogan).
Kalite kavramina genel olarak goz anldigmda, kullanim acismdan kalitenin bes
"gi oldugu gortllebilir. Bunlar, teknoloji unsuru, psikoloji unsuru, zaman unsuru, garanti
1mm1.1

ve etik unsurlardir. Fabrikada ilretilen mallarda teknoloji ve zaman unsuru on plana

ftibrxen hizmet sektorunde yukanda sayilan tiim unsurlar onem tasir (Ishikawa, 1995: 875).
Bu noktaya kadar srralanan tammlar, kalite konusunun 90k yeni bir kavram oldugu
yaratmaktachr. Ancak kusursuzluga ulasma ve miikemmeli yakalama arzusu
insanoglunun varolusu kadar eskidir. Dolayisiyla, kalite kavrarrumn, ilkel bir
· de bile olsa, eski caglardan gunumuze kadar surekli olarak gelisen bir olgu oldugu

9'1Cllebilir. Gunumuzun kalite kavrami, gecmiste, nretim surecinde edinilen deneyimlerin ve
derslerin sonucunda ortaya 91kn11~ olup, bazdanna gore hala yeni ogeler kat:dmak
iyle gelistirilmeye olanak tamyan dinamik bir yapiya sahiptir.

.2 Toplam Kalite Yonetimi

II. Dunya savasmdan yenik cikan Japonya'nm nrettigi fuiinler degerli bulunmazken,
ing'in onciiliigiinde yonetim alanmda yeni yontemlerin uygulanmasrrun diinya
lannda Japon fuiinlerinin yaygmlasmasma yol acngr, Deming'in onciililgiinde Amerika
baslayan ama Japonya da gelisen ve diinyaya yaytlan yonetim alanmdaki evrime Toplam
ite Yonetimi adi verildigi soylenebilir.
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1975'lerden beri yonetim biliminde cahsmalar orgutsel davrams, insan iliskileri, orgiit

· i, orgutsel gelisme gibi konular uzerinde yogunlasrmstir. 1990'larda ise yonetimde kalite
.a.ftcrn

hakim olmaya baslamistir. TKY'nin bir evrim oldugu, bilimsel yonetimden bugune
adim adim gelistirildigi, bu evrimin onemli tarihleri su sekilde siralanabilecegi cesitli

Iar tarafindan belirtilmektedir (Kavrakoglu 1992:292 vd.).
1931 W.SHEWHART: istatistiksel Kalite Kontrol (A.B.D.)
1940 STANFORD Seminerleri (ABO)
1950 E.DEMiNG Seminerleri (Japonya)
1951 DEMiNG Ki:llite Odillii (Japonya)
1952 Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1954 J.JURAN: Kalite Yonetimin Sorumlulugudur (ABD)
1954 Ulusal Radyo ile Japonya' da Kalite Egitimi Yaymlan
1957 A.FEiGENBAUM : Toplam Kalite Kontrol (ABD)
1960 G. TAGUCHI : istatistiksel Deney Tasanmi (Japonya)
1961 K. ISHIKAWA: Formenler lcin Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1962 K.ISHIKAWA : Kalite Cemberleri (Japonya)
1969 KOBE STELL . Qualitiy Functian Deploymend (Japonya)
1970 S. SHiNGO: Poka/ Yeke (Japonya)
1970 G. TAGUCHt: QualitiyLoss Functian (Japonya)
1976 T. OHNO Toyota Jast in Time Sistemi (Japonya)
1980 G. TAGUCHt :Robust Design (Japonya)
1990 ve otesi.,
YARATILAN KALiTE

TKY'yi, klasik yonetim anlayismm alternatifi olarak dogan, gelisen ve gelisimini
ettiren bir anlayistir. TKY, tum organit..asyon sureclerinin siirekli gelistirilmesi,

earn

9ilestirilmesi ve cahsan ve musteri memnuniyeti (baghhgmm) saglanmasma yonelik 9ag~,
bir yonetim anlayisi olarak tanmtlayabiliriz. Yalcmkaya'ya (1996:25) gore" Toplam

-111111C1

, bir orgutte, her duzeyde performansm gelistirilmesi icin, toplam bir caba biitiinliigilnde
esi kapsayan etkinliklerin siirekli gelisimini olusturur". Kavrakoglu'na (1998: 9) gore,
oplam Kalite Yonetimi (TKY), sadece ilrlln ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayip,
lllniimi.iziincagdas bir yonetim anlayisidir. Bu anlayisa gore, gelisme ve yarancthk icin tum
~arm

katkisi 90k onemlidir".
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.3. TKY Felsefesi ve ilkeleri

Toplam kalitenin

gerceklestirilmesi;

nin dogru olarak uygulanabilmesi

zaman, caba ve kararhhk

gerektirmektedir.

icin asagidaki bes temel ogenin bir araya gelmesi

(Sirvanci ,1997:12; ~im~ek,2000:51).
'I-Ost yonetim ve yoneticilerin liderligi,
2-Mu~teri odakhhk,
3-Firma elemanlanmn egitimi
4-Talam cahsmasi
5-Surekli gelisme (Kayzen) yaklasmu'
Toplam Kalite Modeli ancak tum ogeleri ile benimsenip uygulandigi takdirde tutarh,
1

ve kahci olur. Bu ogeler yonetim anlayismi ve felsefesini, organizasyonu, yontemleri

sistemleri kapsar; insana en 5n srrada deger vermeyi gerektirir; bilimselligi her cahsmada
kosar. Bu ogeler Kavrakoglu'na

(1998:33-35) gore bes grupta toplanabilir.

'1- Onlemeye donuk yaklasim,

2- Olyum ve Istatistik,
3- Grup Cahsmasi,
4- Surekli Gelisme,
5- Yonetim Modeli'
TKY'nin uygulandigi orgutlerde, insan faktorune verilen deger arttikca, cahsanlann
· ve yapilan isin kalitesi artmaktadir. Boyle bir sistemin kurulabilmesi

icin insana

-,gnnn esas olmasi ve 'once insan' anlayismm benimsenmesi zorunludur. TKY, cahsanlann
luluk

duygusu

ile hareket

etmelerini

ve yapilmasi

gereken

isleri

kendilerine

emeden, kendilerinden yapmalanru ongorur, ishikawa, 'Insanhgi esas alan bir yonetim

· · i, insanlarm simrsiz guclerinin gelisimine izin veren bir yonetim bicimidir' demektedir

TKY, en tepedeki yoneticiden en alttaki cahsana kadar tum insanlann sorumlulugu
l~ttgi bir sistemdir. Takim cahsmasi, toplam kalite yonetiminin bashca amaclanndan

· · i olup, gelistirme faaliyetlerine cahsanlann tamarm kanhr. Parola 'Surekli gelisme'dir,
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Siirekli Gelisme (Kaizen)

Kaizen, Japoncada degisim (Kai) ve iyi (zent) kelimelerinden

olusmustur, Surekli

anlanunda kullarnlmaktadrr. Japonlara gore Kaizen oyle bir dii§ilncedir ki, her Japon
~

gilniln bir oncekinden daha iyi olmasi icin, evinde, isinde, sosyal yasarmnda

pyret
•

icinde olmahdir,

Bu gelismenin

siirekli

boyutu onemli degildir, Ornegin bahcenize

ceginiz bir cicek, boyayacagmiz bir kapi da bir degismedir (Imai, 1994:93-98'den aktaran

Batnun klasik gelisme tarzmda iiretim belirli standartlara gore surerken, arastirma ekipleri
a...r1silarrt1tlann yukseltilmesi icin yeni bulus yaparlar ve bu bulus uygulamaya konursa bir sicrama
Snrekli

gelismede

ise

uretimi

yapanlarda

arasnrma

gelistirme

cahsmalanm

estirenlerde aym kisilerdir, Laboratuar i§ yerinin kendisidir. Surekli gelisme: lsletmede
olrulda yer alan herkesin kanhrmm gerceklestiren bir surectir,

En genel anlamda kalite, gelistirilebilecek her ~ey demektir. Kaliteden soz ederken ilk
gelen, iiriinun ya da hizmetin kalitesi olmahdir, Kaizen stratejisi kapsammda incelenirse,
· iiriin veya hizmet, tasarlanmis oldugu seviyenin ilerisine gecemez. Burada tasanmi yapan
olduguna gore, insarun kalitesi ile ilgilenilmelidir. i~i olusturan uc; yapi ~1; donamm

z

bro ve insan kaynaklandrr. Ancak insan faktoru yerine tam oturtulduktan sonra isin

__ , ••.cu.,.
••• ve yazilrm ile ilgili krsimlar ele almrnahdir, 1nsanlann icinde kaliteyi olusturmak,

11aizen bilincini edinmelerine yardun etmek demektir (Imai , 1994 den aktaran Ozevren ).
Surekli gelisme cevrimini ilk olarak ortaya atan Dr. W.A. Shewhart'trr. Bu cevrimi dogru
Mprn<Je ozUmseyerek 1950 yihnda Japonlara aktaran ise Dr. W.E. Deming olmustur, Surekli

a Fp,1e kavranu Japonya'da

o denli yerlesmistir ki, hemen her faaliyet iein Kaizen gruplan

-Ull.ll~tur. Son yillarda Japonlar kendi yonetim modellerine 'Kaizen Yonetimi' admi
iw:nneye baslarmslardir, Gercekten de 'Kalite' bile nihai bir amac degildir, sadece yuksek
mhhP.t gucunu saglamaya imkan veren bir aractrr, Cok yuksek, hatta herkesten yilksek bir
· · duzeyine cikmak bile yetmez; amac surekli olarak rakiplerden ileride olmaknr, Bunu
1yan yontem de surekli gelisme snrecidir,
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Ozetleyecek olursak, rekabet giiciinii artrrmamn temelinde siirekli gelisme, yani Kaizen
Bunu saglamak icin ise belli teknilderle donanlrms tum insan kaynaklanru
mda seferber etmek gerekmektedir. Kaizen'in
~

aym

prodUktivite, karhhk, vd. gibi cesitli

olabilir. En etkin olyiit ise cahsan basma uretilen proje veya oneri sayisr olabilir. Bu
Japonya' da yilda kisi basi 10 dolaymdadir, Ornegin 1000 kisinin ~h§t1g1 bir kurulusta

yaklasik olarak irili ufakh 10000 yeni proje/oneri yiiriirltige konmaktadtr. Proje/oneriler
Cemberleri, Proses Gelistirme Ekipleri, Kalite Gelistirme Ekipleri, Disiplinler arasi

veya Bireyler tarafmdan yapilabilir, Kaizen'i gerceklestiren de bu 90k sayida gelistirme
iiilfodirme onerileridir;

TKY'DE STRATEJiK PLANLAMA

• Deming Dongiisii

Deming dongust; klasik yontemden de iyi bilinen ve her isletmede kolayhkla

I JS danabilecek cahsmalardan olusur, Yapilacak isler once planlamr, soma uygulamr ve kontrol
Kontrol faaliyetleri ile elde edilen sapmalar diizeltilir ve bu diizeltme onlemleri, bir
llllll8ki cahsmamn hedeflerini olusturur, Deming dongiisii, amaelara gore yonetim tekniginden
~

bir cahsmadir, Bu cahsmalar cember icerisinde gosterilerek daha iyi anlasilmasi

:111111aa011~trr. <;emberin her don~iinde islerin daha kaliteli olmasmr saglayan bir sistemdir

Sekil 2.2.1. : Deming Dongusu
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Planlama Tanum, Ozellikleri ve Yararlan
Planlama farkh sekillerde tammlanan bir kavramdir. Bu tarumlann ortak ozelliklerini
siralamak olasidir. Planlar gelecege yonelik faaliyetlerdir, planlama bir karar alma
19a:idir, planlama bir amaca yonelik olup, bu amacm gerceklesmesi icin en uygun yontem
lann bulunmasi cahsmasrdir.

Planlar stirelerine gore; uzun sureli, bes yil ve daha uzun snreyi kapsayan; orta sureli,
bes yd arasi siireyi kapsayan; krsa siire1i; gene11ik1e bir yddan daha az siireyi kapsayan
seklinde snuflandmlabilir. Uygulama bicimlerine gore demokratik ve zorlayici planlar
~e

suuflandirmak mnmkundur. Planlar yerine getirdikleri fonksiyonlar acismdan;
[ik, taktik ve hareket planlan seklinde ele ahndiklan gorulur. Taktik planlar, daha 90k
kademe yoneticileri tarafmdan, stratejik planlarm amaclanna ulasabilmesi icin daha kisa
siireyi kapsayan planlar olarak tarumlamrken; Hareket Planlan, orta ve alt kademe
· cileri tarafindan, 90k daha kisa bir snreyi kapsayan bir faaliyetin ve kisa sureli bir

~n

yerine getirilmesi amacma yonelik planlar olarak ifade edilmektedir.
Planlamayt: Insanlann snursrz isternlerini dab.a 90k karsrlayabilmek amacryla

IIIIIIIJPIAIUann en uygun kullammi icin neyin, nerede, ne zaman, nasil ve kim tarafmdan
L

a

tacagmm onceden kararlastmlmasrdir, diye tarumlayabiliriz. Dolayisiyla, planlamanm
· kit kaynaklann en iyi bir sekilde kullamlma gereksinimidir. TKY'nin temeli de; hata,

• wganl1k ve yanhslan onleyerek, isi bir kerede dogru yaparak, kalite, maliyet, hiz
!91rninde daha verimli ve karh olmak icin kit kaynaklan en uygun sekilde kullanmakttr. Bu

p J1amda TKY'de planlamamn onemi iyi anlasilmaktadir, Bu dogrultuda, planlama
· elerine bakildigmda Toplam Kalite Yonetiminde planlama 09 asamada incelenebilir
n,1997:56,57).

'Stratejik Planlar (Neyin yapilacagim belirler)
Hedeflerle yonetim ve kalite planlan
(Nasrl yapt1acagm1 belirler- Taktik Planlan)
Gunluk planlar
(Yapilan isin dogru gidip gitmedigini belirler- Hareket Planlan)'
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Stratejik Planlar

Strateji plaru: Bazen 'Kurum gelistirme plaru' da denilen 'Strateji plaru' kurum
unun gerceklestirilmesi yolunda ahnan onlemleri aciklayan plandrr. Orta - vadelik:bir
· genellikle iic; yilhk bir siireyi kapsar, ama cok kati bir plan olmayip, ic ve dis

!llllrlere gore olusacak degisime aeiknr. Ornegin; egitim ortammdaki rekabet icin hazirlanan
strateji plaru cok biiyiik onem tasir. Plansiz bir egitim kurumu, amacim ve hedefini
er.
Bir strateji plaru; misyon, vizyon, Swot gibi anahtar kavramlann c;oziimlenmelerini
· . Herhangi bir kurum asagidaki konularda odaklamp, hayata gecirmek icin karar vermis
zorundadir (Koksal,1998:65). Bir stratejik planda su asamalar olmahdir:
'Pazar Belirlemesi : Pazar ortammda kurumun gerceklestirmeyi
amacladigi orandir,
Kurumun pazar lcerisinde girmeyi istedigi oran: Egitim verdigi basamakta
bulunan diger okullar arasmda yiizde kachk bir orandir, Ogrenci yetistirmeyi
amacladigidir.
Hizmet portfoyu : Amaca ulasmak icin ogrencilere sunulan program, dersler ve
icerikleridir.
Portfoyun gelistirilmesi : Sadece sunulan programlann cesitliligini degil,
derslerin sunu yontemlerinin de gelistirilmesidir.'
Herhangi bir egitim kurumunda uyarlanabilecek olasi bir planlama dizisi ozetle
a eikanlmrsnr (Sallis,l996'dan aktaran Koksal,1998:59).
'VtzYON, MiSYON VE DEGERLER
Ne cesit bir isin icindeyiz,
PAZAR ARASTIRMASI..
Mnsterilerimiz kimler ve ne bekliyorlar?
SWOT ANALiZi VE KRiriK BASARI FAKTORLERi ... Basanh olmak icin
neye gereksinim var?
. VE IS
. PLANLARI
Basanya nasilul asacagiz??
EK.IP
KALiTE POLiTiKASI VE KALiTE PLANLARI.. Basanyi nasrl saglaytp
sunacagiz?
KALiTE MALiYETi..
,
Kalite kaca mal olacak?
DEGERLENDiRME VE DONUT
Basanh oldugumuzu nasil
anlanz?'
lsletmenin uzun vadeli amaclan bir kere belirlendikten sonra, isletmeyi bu amaclara
acak cesitli secenekler belirlenir. Amaca gotnrecek yollar (stratejiler) pek coktur. Eger
· tane olsaydi zaten planlama yapmaya gerek kalmazdi. Bu secenekler arasmda isletmenin
rsma, sartlanna ve misyonuna en uygunu secilir. Bundan sonra yapilacak tiim cahsmalar,
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vadeli amaclara secilen strateji ile vanlmaya yonelik plan ve programlardan
1111Je11I11elerden

olusur,

TKY bir anlamda

stratejidir.

i§letmenin

yetenegiyle

ve

rekabet

llmuio secilmesidir. lkinci asama uzun vadeli amac ve stratejileri gerceklestirebilmek icin

ytlhk plan ve programlann yapilmasr asamasrdir. Bu asamada stratejik plana uygun
ve hedeflere ulastiracak araclar ve faaliyetler belirlenir. Kalite planlan da bu asamada
. Bu asamaya iki acidan bakilabilir (Ozevren1997:61).
1-Hedeflerle yonerim,
2-Kalite planlan

Kalite Politikas1ve Kalite Plam (Taktik Planlan) :
Bir kurumun kalite politikasi ile ilgili yazih bir karanmn olmasi 90k onemlidir.
lllmlbul

Kadikoy Anadolu Lisesi misyonu olarak "Atatnrkcu dii§i.ince sistemini davrams

getirmis, cagdas, demokratik lider ozelliklerine sahip, okudugu okula baghhk duygusu
·~ ve laik gencler yetistirmektir. Bu cereeveden hareketle biz, ogrencilerimizin
•

nnelerini saglamak; onlann bilgili, yetenekli ve kendine guvenen bireyler olarak
elerine zemin hazrrlamak ve onlara 21. yuzyrlm gelisen ihtiyaclanna cevap verebilecek
iler kazandrrmak icin vanz." denmektedir (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/

-n·m # 10b4, 2002:12).

Sonraki is ise kalite planun gelistirmektir, Kalite plam, kalite politikasmi hayata
w:i,,,,.eye amaclar. Kalite degisim surecinin nasil yapihp surdnrulecegini gosterir. i§ plam ile
el islevde bulunmasi gerektigi aeiknr. Arna her birinin odaklandigi konu farkhhk

r...,Prir. Kalite Plam (Koksal,1998:67):
'-Degi~im yolunda siirdilrillecek snrecleri ozetler,
-Kaliteyle ilgili amaclan ve harekete gecmeyi saglayacak yontemleri icerir,
-Cahsanlann katilacaklan gelisim ekipleri gibi mekanizmalan kapsar.'
Egitim kurumunun yfuiitmeyi amacladigi projeler, bu genis kapsamda hazirlanrms
flmda yer alarak, tiimiiniin hayata gecirilebilir ve yonlendirilebilir olmasi saglarur,
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Juran'a gore stratejik kalite planlamasi: Ost yonetim duzeyinde uzun vadeli kalite
erinin olusturulmasi ve bu hedeflere ulasmak icin kullamlan araclan ifade eden yapisal

-lcsel ve cevresel analizlerle baslamakta
-Vizyon ve misyon tespit etme
-Organizasyonel hedefler belirleme
-Bu hedeflere ulasmayi saglayacak stratejiler gelistirme, cahsmalanm
ktedir. Kalite planlan, bir ilriin, proje veya sozlesmenin musteri gereksinimlerini,
mik sartlarla nasil karsilanacagim

ve bu sartlan nasil gelistirecegini

p 5 woandu. lyi bir kalite planlamasi, iyi bir

on

en

gosteren bir

analizle baslar. Bu analizle elimizdeki

,-,. - iann neler oldugu ve nerelerde kimler tarafindan ve nasil kullamldigi belirlenir
mrvren,1997:63).

Egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalanm basanh bir sekilde uygulamak
Iarsa, okulun en kii9iik birimlerinden en bityiik birimine kadar okul killtiirilnii
1611tnnnak

ve yaygmlasnrmak zorundadirlar. Egitim liderlerinin okul killtiiril olustururken §U

illmlara mutlaka cevap aramalan gerekmektedir (Leigh den aktaran Cafoglu, 1997:167).
'1-0.kulun amaci nedir? Amac1ID1z1 nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak istiyoruz?
3-Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
TKY'nin okullarda basan ile uygulanabilmesinde bu sorulara verilecek yamtlar

Kalitenin Maliyeti ve Getirisi: Kalite maliyeti, kalite girisiminin getirisini olcme
llloumundadu. TKY'ne kuruma oh;iilebilir kar saglamasi acismdan yaklasilmahdrr. Gnzel ve
fikirler, oneriler ol9iilmeli, hesaplamp degerlendirilmelidir. Diger bir onemli nokta ise
1 giden sureclerin veya yanhs uygulamalann maliyetlerinin belirlenmesidir. Tatmin
,.. eyen musteriler, yetersiz ve etkisiz bir sekilde yurutulen prosediirler ve basit hatalar;
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velilerin tepkisi, kaydmi alan ogrenciler, fazla mesai, kaybedilen ve yazik olan
nel i~ giicii... gibi olgularla kuruma pahahya mal olabilir. TKY, yapilan i~lerin ilk
~inde

dogru yapihp, sifir hata ile sonuc almayi amaclar. Ozellikle musteri sikayetleri

· e ahmp, degerlendirilmelidir. 'ilk seferinde dogruyu yapmak' kavrami insani
· etlerin yogun oldugu egitim kurumlarmda gerceklestirilmesi zor bir olaydir,
klestirilmesi her zaman miimkiin olmayan bu durumun, hie; olmazsa ikinci seferinde
~e~irilmesi

amaclanabilir, Yine de art niyetsiz yapilan hatalar suclama, ayiplama

:u yapilmamahdir; kurumdaki insan iliskilerini etkiler, dengeyi bozabilir. Bu nedenle ,
en aza indirgeyecek olan gerekli ekip cahsmalannm yapilmasi gerekmektedir. Cok
le

ve dii~iiniilerek yapilan planlama,

olaylan

ilk

defasmda

dogru olarak:

klestirmenin onemli bir unsurudur. Saptanan hatalan derhal dilzeltmeyi amaclayan
.Y, hatalann tekrarlanmamasim da saglamis olur (Koksal,1998:67-68 ).

TKY UYGULAMALARINDAPROBLEM ~OZME TEKNiKLERi
Problem c;ozme, Planla- Uygula- Kontrol et- Onayla.Onlem al (PUKO) dongusunde

Problemi tarumla
Altematifleri belirle
Planla

Karar

Kriterleri belirle
Vernie
Altematifleri degerlendir

Problem

En iyi alternatifi belirle

Cozme
Uygula

Karan

KontrolEt

Sonuelan degerlendir

Onlem Al Onayla

Standartlasnr

Sekil 2.3.1: Yalova'da, Haziran 200l'de

uygula

Giller KOKSAL'rn yonetiminde gerceklestirilen

itimde Toplam Kalite Yonetirm Semineri' notlarmdan
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1 PUKO Yonetimi ve Ara~lan
Problem cozme siirecinin PUKO dongusunde en 90k kullamlan teknikler asagida ozet
verilmeye cahsilmisnr.
A. Beyin Firtmasr
Beyin firtmasi, ortak sorunlar, toplanacak veriler, coznm onerileri,
uygulama onerileri ve karsrlasilabilecek engeller gibi konularda bir fikir listesi
olusturmak amaciyla yapihr.
B. Kuvvet Alan Analizi

Bir amaca dogru ilerleme veya iyilestirme icin iki yol izlenebilir:
a-Performansi artmci kuvvetleri guclendirmek,
b.•.Performansi kotiiye iten kuvvetleri zayiflatmak veya ortadan kaldirmak.
Kuvvet alan analizi bu kuvvetlerin iki tilrUnii de belirlemeye dayamr.
C. <;oklu Oylama
Coklu oylama (Multivoting) beyin firtmasi seansmda ortaya cikan
fikirlerin en onemhlerini belirlemek icin izlenilen bir yontemdir.
D. Aki~ ~emas1
Akis semalan, bir surecteki biltiln adimlann resimsel ifadesidir. Akis
semalannda standart semboller kullanrhr, Olaylann sirasuu acik olarak
anlamaya yardimci olur. Iyilestirme firsatlanni belirlemeye yardimci olur. Veri
toplanacak:alanlan ve teknikleri tarif etmeyi kolaylastmr.
E. Sebep-Sonue Diyagram1(Ishikawa - Bahk Kil~1giDlyagrarm)
Bir problemi doguran ya da etkileyen sebep ve faktorleri belirlemek
amaciyla olusturulur. Problemlere daha genis bir cerceveden bakma olanagi
sunar. Problemin teshisi ve surec iyilestirmeyi kolaylastmr. Tam olarak istatiki
bir yontem degildir.
izlenecek yontem:
a-Problemi gosteren bir ok (ana kilcik) cizilir.
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b-Bu kilcigin tizerinde, problemin olasi ana sebepleri oklarla gosterilir.
Bir uretim sfuecinde en cok kullarulan ana sebep kategorileri, Ishakawa
tarafindan makina (ekipman), yontem, malzeme, insan ve cevre olarak
toplanmisnr. Bir hizmet surecinde ise bu kategoriler genellikle
politikalar (yuksek diizey karar kurullan), prosedurler, isyeri (ekipman
ve alan) ve insan seklinde secilir, Her iki durumda, cevre (binalar,

lojistik ve alan) ve olcme (kalibrasyon ve veri toplama) kategorileri de
sikca kullaruhr, Aynca, bu tur kategoriler yerine, soz konusu snrecin
ana basamaklan da kullarulabilir.
c-Her bir ana faktor ile ilgili alt etmenler oklar ile gosterilir,

F. Histogram
Histogram, ol9illebilir bir nitelik ile ilgili gozlem
dagrlnmru gosteren bir cubuk grafigidir. Degiskenlerin

S1Il1fl1

degerlerinin
seri icerisinde

duzenlenmis bir dagihrmdrr.
G. Pareto ~emasi
Kalite gelistirme cahsmalannda en 90k k:ullarulan tekniklerden biridir.
Problemleri veya meydana gelis sebeplerini onem ve sikhk sirasma gore
gosteren bir aractir, Problemlerin (sebeplerin) gozlem sikhklan ya da onem
yiizdelerini gosteren, buyukten kfi9ilge dizilmis siitunlardan olusur. Pareto
yontemine gore 'Sorunun %80'i problemlerin

%20'sinden gelir. 'Pareto

semalannda, en onemli ya da en sik gorunen soruna ait siitun semamn en
solunda gosterilir, Amac, kullamcmm dikkatini bu sutun uzerine cekmek ve
vakit kaybmi en aza indirmektir.
H. Kontrol ~emalan, Listeleri
Kontrol semalan, sureclerin dogasr hakkinda bilgi edinrnemize
yardimct olur. Kontrol semalan kullarurnmda, surec islerken cikardigi
urtmlerden secilen omeklerin belli ol9iimleri, belli limit degerler ile
karsilastmhr ve bu olcumlerin egilimleri izlenir. Boylece olcumlerdeki

36

degiskenligin ozel sebepleri olup olmadigma karar verilir ve ileride
olusabilecek hatalarm onlenmesine cahsrhr,
I. Yakmhk Diyagranu
Yakinhk diyagrann, pek 90k fikir, goril~, konu veya faaliyet icinden
temel olanlan bulmak icin kullamhr. Bu fikirler, gorusler, konular once
tiiretilir, soma bunlardan birbiri ile dogal ilgisi olanlar guruplamr.

J. Aga~ Diyagrann
Belli bir amaca erismek icin izlenmesi gereken yollann, sistematik bir
sekilde giderek artan bir detay duzeyinde grafiksel ifadesidir (Koksal, 2001 vd. ).

EGiTiMDE TOPLAM KALiTE YONETiMiNiN GEREKLiLiGi

Gunumuzde hizh bilgi arnsmm etkileri yasanmaktadir. Hizh bilgi artist, insan

I a mm ffim yonlerini etkisi alnna alrnrs bulunmaktadtr. Bdylece g(iniimiizde bilgi, temel
ve ana sermaye olmus, insamn ilgisi bilgiye yogunlasrrustrr. Bilginin cogaltilmasi ve
esine iliskin bu devrim, 'Bilgi patlamasi' olarak adlandmlmisnr.

Bilgi toplumu cagma ulasmak icin surekli verimlilik artist saglamak gerekmektedir.
nedenle son yillarda egitimin kalitesinden oldukca sik soz edilmeye baslanrmsnr. Egitim
ogretimin niteligi, egitimin belirlenmis amaclanna ulasabilirligi derecesi ile yani kisilerde
ilen davrams degisikliklerini gerceklestirme diizeyi ile belirlenebilir (Unal, 1991 : 23-25).
1rgmin bu derece onem kazanmasi, bilginin uretildigi, daginldig; kaynaklardan biri olan
kurumlannm yaprsrru, isleyisini, yonerimini, programlanru kisacasr egitim orgiiffiniln
unun sorumluluklanni onemli olcude arttirmaktadir. Egitim orgutleri toplumun
ilesmesine oncnluk etme durumundadir, <;iinkii egitim orgutleri ciknlan yoluyla diger
leri etkileme sansma sahiptir ( Apay ve Kihc, 1997: 11).
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Bilgi toplumu olmamn getirdigi degisimler; sadece bilgiyi biriktirip depolamak yerine
·

tam zamamnda tiretilmesi ve etkin bir sekilde kullarulmasrm gerektirmekte, bµ da
.-.~•erde oldugu gibi egitim kurumlannda

da amac yapi ve isleme tarzlanm yetersiz

ekte, cevrenin degisen sartlanni ongormeye ve uyum saglamaya zorlamaktadrr.

Egitim kurumlanna

dusen gorevin, bilgi cagmm gereklerine u_ygun olarak yaratici,

1rozme yetenegine sahip, bilgiye erisme yollanru bilen yiiksek teknoloji ii.riinlerini
ilen, hosgorulu, esnek dusunebilen, bilimsel dusunme yetenegine sahip saghkh kisilik
gelisimini tamamlamis olan bireyleri yogun rekabet ortammda basanh olabilmeleri
istirmek oldugu soylenebilir, Insanm egitimi, yeni deyimle "Gelecege hazirlanmasi'
· yalruz yeni kusak icin gerekli degil, her yastaki insan iein onemlidir. Bilginin surekli
·gi giiniimiizde, tmiversite rnezunu kisinin bilgisinin 4-5 yilda eskidigi dikkate almirsa
eyi ve

egitimi

acilen

ve si.irekli olarak

ayagma

yetiskinlerin

da goturmek

ktedir (Toffler,1974: lO'dan aktaran Azade).
sistemleri,

iilkelerin

ihtiyac

duydugu

nitelikli

ektedir. Yetistirilen insan gucii ulkelerin kalkmmasmda

insan

kaynaklanru

anahtar rol oynamaktadir,

iizde bir cok illke egitimde verimlilik ve kaliteyi arttirmaya yonelik degisik projeler
ri.tirmekte ve bu konuda yogun eaba harcamaktadir, Avrupa Birligi, ABD ve gelismis Uzak
iilkeleri egitimde kaliteyi arttirrnaya yonelik ciddi anhmlar gerceklestirmislerdir.

Yapilan arastirmalar, kaliteyi etkileyen en onemli faktorun insan faktoru oldugunu
koymaktadir, insaru ise egitim sisteminin en stratejik alt sistemi olan okul orgutleri
~mekteclir.

Okul orgutlerinin ciktisi olan insanm istenen diizeyde yetistirilmesi sadece

kendisini ve yetistigi okulu degil ayru zamanda diger orgutleri de etkileyecektir .
..• egitimin

ciktisi olan insan, her orguttm ihtiyac duydugu insan giicii girdisini

lllfturacakt1r. Bundan dolayi toplumun, kalite konusunda en duyarlt olmasi gereken orgiitler
orgutleridir.

Bir orgutte, yonetimin is gorenleri verimli kilmasi, i~ doyumunun saglanmasi, takim
asim gerceklestirmesi,

is gorenlerin uyumunu saglanmasi, cansmalann

yonetilmesi,
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dinamik bir nitelige kavusturmakla mumkundur. Dinamik bir orguttm ise cevresindeki
ve yenilesmelere ilgisiz kalmasi dii~iiniilemez(Basaran, 1992 ; 28).

Egitimde yenilesme kavrami da nitelik degistirmistir. Egitimde standartlan yilkseltme,
yeni kaynaklar bulma ve bir takim degisiklikler yapma yeterli gorulmemektedir.
yenilesme denilince genellikle okulun, gun ve saatleri, mali bir takim imkanlar,
buyuklugu, bilgisayarlara dayah egitim, okula dayah yonetim, olcme ve
dirme sisteminin iyilestirilmesi, ogretmenlerin yeterliliklerinin arttmlmasi gibi
akla gelmektedir. Ancak. ban kesimler, bu kriterleri klasik egitim yaklasimlannm
llmfugunu kabul eden ve onlan daha da gelistirmeyi hedefleyen girisimler olarak.
llmdctedir. Bu elestirilerden hareketle egitimciler tarafmdan 'Toplam Kalite Yonetimi' ,
Hata Yonetimi', 'Kendi Kendine Ogrenme' gibi yaklasimlara dikkat cekilmistir. Egitim
._.IPrini

bu snrece uyduramayan toplumlann biitiin bu olusumlann disinda kalacaklan ya

~Nrcekleri one sttrulmektedir (Bonstingl, 1992'den aktaran Azade).

esleki Teknik Egitimde Toplam Kalite Yonetimi

Cagumzdaki bilimsel ve teknolojik gelismeler bireylerin ve toplumlann yasam
~

biiyiik o19iide etkilemekte, sosyal, kiilturel ve ekonomik alanlarda koklii degisimler

a

11c1K..U:1drr. Sonucta da egitim sistemlerinde mesleki ve teknik egitime onem veren
da gelismeler gozlenmektedir (Alkan, Dogan, Sezgin 1998:16).
Genel egitim ile bireylere yasadig; cevre ve topluma uyum saglamalanna yonelik
· temel davramslar kazandmlmasi amaclamrken, mesleki teknik egitimde ise bireylere
egitimin yam sira ilgili meslek alanmdaki bilgi beceri ve tutumlan kazandirmaya
bireyi fiziksel, duygusal ve ekonomik ve kisilik yonunde gelistiren bir egitim siireci

• ;laomak.tadrr.

Bir toplumda dogal kaynaklann degerlendirilmesi.insan gucunun verimli

duruma

esi, i~ ve egitimin butunlestirilmesi icin mesleki ve teknik egitime gereksinim vardir
Dogan, Sezgin 1998:16). Dewey'in felsefesindeki egitime sosyal acidan bakildigmda
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demokratik yoldan surekli gelismesini saglamakta ve psikolojik aeidan da bireyin
~.ine

gore i~ hayatma kanlmasmr ongormektedir (Aktaran; Alkan vd. 1980:50).

toplum icerisinde yer saglamasi, saygmhk kazanmasi, ilerlemesi, ilretken durum.a
· ve demokrasinin gelismesi onun kazanacagi meslek egitiminin derecesine baghdir,
gore meslek sahibi, ureten kimseler toplumda mutlu olabilecekler ve saygmhk
~eklerdir

(Turan, 1992:16).

birey ve egitim btrtunlesmesinden olusan mesleki teknik egitimde bireylere
ve teknolojik gelismelerin, cahsma alanlanmn ve cahsma hayatmm

on

gordugu

beceri ve tutumlar kazandmlmaktadir, Baska bir anlatimla toplumun beklentilerini
ilecek kaliteli urun ve hizmetleri sunabilecek perfonnans duzeyi yuksek i§ gucunun
esi mesleki teknik egitimin en temel islevleri arasmdadir.

Cagdas teknik egitimin kendine ozgii niteliklerinin neler oldugu incelendiginde
uygulama, ekonomiklik, gelismelere surekli uyum, genis bir meslekler dunyasun
topluma donnklnk, gercek yasanti ve deneyim ortami saglama, olumlu sonuca
ya degin devamhhk, uygulama zamam ve sekli yonunden gereksinim niteligi ve
baghhk, istem-sunu dengesini saglamak, kesin hedeflere yonelik olma, yatay ve dikey
devamh gelisme ve yasama haztrlama gibi nitelikler oldugu gorulmektedir (Alk:an,
Sezgin 1998:17).

'Bilgi iscileri' ya da 'Simge cozumleyicileri' adi verilen yeni bir cahsan (isci) tipine
gereksinimin artmasi da mesleki teknik egitimde toplam kalite yonetiminin onemini
cikaran nedenler arasmdadir. Cunku, ilgili egitim snrecleriyle yetistirilmesi
en performans duzeyi yuksek yeni tip i§ gucunun : cok adimh islemleri yurutme,
simge ve gorusleri ustahkla kullanma, yeni bilgilere ulasma, yeni paradigmalan tamma
da mesleki yeterliklere sahip olmalan zorunlu gorulmektedir. Bu zorunlulukta
· teknik egitimde kalite ve standartlann yukseltilmesini, dolayisryla toplam kaliteyi
e getitmektedir (Karaagach, 1999:445).

Toplam Kalite Yonetiminde vanlmak istenen sonuc TC MEB TKY Egitimi
,.. "'"'annda 'Sosyal Paydaslann Mutlulugu' olarak ozetlenmektedir. Aslmda Mesleki ve
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Egitim Sistemleri sosyal paydaslan tannin edebildigi surece basanya ulasabilmis
· . Giinfuniizde KKTC ve TC'de Alman meslek:i egitim modeli omegi cercevesinde
eler gerceklestirildiginden, bu ulkenin mesleki egitim sistemine kisaca goz atmakta

Alman Mesleki Egitim Sistemine Baki~

Avrupa Birligi (AB)'nin slogaru haline gelen 'Y~

boyu egitim' ve cagdas meslek

· ile hizmet sektorlerinde oranlan hizia artan 'Bilgi iscileri' calisma yasamma olumlu
yeni boyutlar getirmektedir (MESS 1997, aktaran Karacivi).

Mesleki Egitim AB'nin gundeminin ilk siralannda yer alrms ve 'Avrupa Sosyal
Eylem Programi' ile 1994'de uygulama konulmustur. Bu cercevede 1994 yilmda
mesleki egitim politikasmm yilriitulmesi icin Leonardo programi ve egitim alamndaki
iginin gelistirilmesi icin Socrates program.Ianuygulamaya konmustur.

AB iilkelerinden mesleki egitimde en basanh olan Federal Almanya Cumhuriyeti,
· e icin en iyi omegi olusturdugu dii~iiniildiigiinden, 1980 yth basmdan beri Federal
ya Cahsma Teskilatiyla yapilan cesitli gorusmeler sonrasmda Almanya'da uygulanan
· egitimin ik:ili sistemini Tiirkiye'ye uyarlaniak icin yogun cahsmalar baslatilmis bu
egitsel ve teknik bilgi ve yardimlar ahndigi gozlenmektedir..
Bu etkilesimler sonucunda Mesleki Teknik Ogretimde Okul Sanayi Ortakhgi adi
uygulanan OSANOR projesinde, 1986 tarih ve 3308 sayih 'Cirakhk ve Meslek
· Kanunu' nun hazirlamsi sirasinda, Cok Programh Liselerin olusturulmasmda ve 4702
yasada Alman Mesleki Egitim Sistemi'nin izleri bulundugu scylenebilir.
Son donemlerde, Turkiye Milli Egitim Bakanhgi ile Almanya arasmda Turkiye'ye
yapmis ailelerin ogrenim cagmdaki cocuklannm uyumlan ve meslek:i egitimleri icin
'"~tri meslek liselerinde 'Turk-Alman Teknik i~ Birligi Projeleri' cercevesinde projeler
iitiilmektedir. Bunlar:
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'a)Tiirkiye'de ikili (Dual) Mesleki Egitimin Tesviki Projesi,
bjlstanbul-Haydarpasa
Anadolu Teknik Lisesi Otomatik Kumanda
Bolumu Projesi,
c)Ankara Polatli Endilstri Meslek Lisesi CNC-Bolumil Projesi,

d)Bulu~ma Dili Turkce Projesi,
ejlzmir Turk-Alman Okulu Projesi,
f)Turkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasmda Carl Duisberg
Gesellschaft adh kurumla i~ birligi halinde Mesleki Egitim Uzmanlan
Degisirn Progranu'dir, (http://www.meb.gov.tr/Stats/ 2002:12)
Su an Turkiye'de ve KKTC'de Almanya <la uygulanan mesleki teknik egitim
min benzeri uygulamalar omek almdigmdan, Almanya 'da uygulanan mesleki egitim
· .e kisaca goz atmanm gerekli oldugu dusunnlmektedir.

Almanya' da Mesleki Egititnin ikili Sistemi

'Avrupa Birligi ve Turkiye Mesleki Egitim (Karsilasnrmah Bir inceleme)' adh
cahsmasmda Kahraman (1997), Federal Almanya Cumhuriyeti'nin mesleki egitim
lllernioin, esas olarak teorik egitim ile uygulamah egitim programlannm butunlestirilmesine

ikili (dual) sistem oldugunu belirtmistir, Yazara gore AB illkeleri ve hatta dunyada en
· ~ mesleki egitim sistemlerinden birisine sahip olan Alman Meslek Egitimi Sisteminin

"'-u, egitim ile istihdam arasmda gerceklestirilen uyum ile saglanmaktadir.
Federal Alman Mesleki Egitim Sisteminin temel ilkesi olarak devlet ve ozel kesimin
egitimde ortak sorumluluk almasi gorulmektedir. Sistemi devlet ve 'isletmeler
duzenlemekte

ve yiir(itmektedir. Isletmenin gorevi

egitim

ieerigini ve

lllulamalar1m duzenlemek, devletin gorevi ise egitim standartlanm koruyacak duzenlemeleri
~e~tim).ektir.

Eyaletler arasmda farkhhklar gorulmekle birlikte Federal Almanya'da zorunlu egitim
6-15; zorunlu egitim suresi 9 yildir, Mesleki egitime ge9i~ dokuzuncu smiftan sonra
~iln

olmaktadir, Meslek egitimi icin iki program vardir.
I )Endilstride cirakhk
2)Tam zamanh meslek okulu
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Alrnanya'da meslek egitiminin cogunlugu i~ basmda yapilmaktadir, Son donemlerde
egitiminde asm uzmanlasmaktan kacimlmakta olup, bazi cirakhk mesleklerini
·

e yonunde bir egilim vardir (Alkan, Dogan, Sezgin 1998:237).

Almanya becerili insan gucu yetistirilmesinde cirakhk egitimini temel yaklasim olarak
-9Cllll~tir. Almanya'da ikili egitim (dual sistem) olarak. tammlanan bu uygulama ile ilke
beceri egitimi isletmede, meslek teorisi egitimi ise okulda yapihr. Model, meslek
· de, isletme-okul isbirligine dayanmak.tadtr.Egitim, 4 gun is, bir gun okul esasrna gore
ak.tadrr. Cirakhk egitimi mesleki yeterlilik sinavi ile sona erer. Bu smavi kazananlar,
· i~i veya kalfahk belgesi altrlar (Sezgin, Ilhan; <;YEGM 1990: 20).

Alrnanya'da Federal Hukumetin mesleki egitim politikasi su hedeflere yonelmistir:
'-AB mesleki egitim politikasrnm temel hede.tlerinin tarumlanmasr,
-Egitim ve meslege giriste serbestligin gnvence altrna almmasi,
-Mesleki egitim alanrnda Avrupa diizeyinde isbirligi ile bilgi ve deneyim
degisimi ve aktanmmm yogunlastmlmasi.' (Karaman, 1997).

Karaman'a gore diinyadaki basanh diger mesleki egitim sistemi Japonya'dadrr. II.
Savasindan yenilgi ile cikan Japonya, l 980'li yillarda diinya sanayi ve ticaretinde
· duyurmus ve 'Ekonomik mucize' olarak kabul edilen bir basanya ulastigr herkes
~

kabul gormektedir. Bu basannm temelinde 'Japon egitim sisteminin' onemli rolu
ileri surulmektedir (Karaman 1997:327). Bu nedenle Japon egitim sistemine ve
· egitim sistemine goz atmanrn yararh oldugu di.i~uni.ilmektedir.

Japonya'da Egitim Sistemi ve Mesleki Egitim

Japon egitim sistemi, karar mekanizmalarrnda merkeziyetci bir yaprya sahip olm.asrna
n biiyiik ol9iide Amerikan egitim sistemine dayandmlmrsnr, Genis tabanh amaclan
'Kapsamh okul' prensibine uygun olarak lkinci Dunya Savasmdan sonra ortaya
us

olan

egitim

sistemi;

ilkokullar,

ortaokullar,

liseler,

yiiksekokullar ve

itelerden olusmaktadir. Bu okullann egitim sureleri 6+3+3+4 olup zorunlu egitim 6-15
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arasmda 6+ 3 yil ve parasizdir, Kurulus statiisii acismdan Japon okullan iic; gruba

b I tadtr, Bun1ar,Resmi Devlet Okullan, Mahalli Okullar ve Ozel Okullardrr ( TiSK).

Japonya'da okur yazarhk oraru %99'dur. ilkokul diizeyinde bir ogretmene 25 ogrenci,
:alretimde 18 ogrenci, yuksek ogretimde 11 ogrenci dusmektedir. Okul oncesi egitim
da okullasma oram oldukca yiiksektir. Japonya'da okul yili 1 Nisan'da baslar ve 31
biter. Ilkokul ve ortaokul mnfredatlan genellikle iic; doneme (Nisan-Mayis ortalan,
ik sonlan ve Ocak-Mart sonlan) aynlrmstir. Japon ogrenciler Cumartesi giinleri de
gitmektedirler (Erdogan , 1995:116).

Japonya'da resmi tatillere bakildigmda kiiltiire ve degerlere olan baghlik acik bir
gorulebilir, 'Yashlar Giinii' 'Yashlar icin Saygi Gunu' 'Kultur Gunu' ve 'Imparatorun
Giinii' gibi gunlerde okullar tatile girer. Yilda toplam olarak 240-250 giin okula
edir. Japonya'da egitim 1907'den sonra alb yil, 1947'den sonra dokuz yd zorunlu
. 1979 yihndan beri ozel egitime ihtiyac duyan bireyler icin bile zorun1u egitim
•I

11as1

bulunmaktadrr (Erdogan, 1995:114-115).

Bakanltk, ulusal duzeyde program standartlanm ve ne okutulacagmi belirleyip bu
an her on yilda bir tekrar gozden gecirmektedir, Japon ogrenciler, Japonca, edebiyat,
..-uik,

fen bilgisi, beden egitimi, saghk, sosyal bilimler, sanat, el isleri ve muzik

· · almak zonmdadrr,

Ders kitaplan, bakanhgm onayiyla ozel sirketler tarafmdan hazrrlamr. Okutulmak
secilen kitaplar Uc; yrl kullamlmaktadrr. Japonya, yurttaslannm egitimine en cok onem
iilkelerden biri olarak ulusal bntcesinin yaklasik % l 2'sini egitime ayirmaktadir.
~a

oranlan her diizeyde yiiksektir. Japon egitim sisteminin en buyuk ozclliklerinden

de, parah egitimin yaygm olmastdir. Okul oncesi egitim kurumlannm % 70'i, ortaogretim
annm % 28'i ve iiniversitelerin % 76'smm parah oldugu Japonya'da, zorun1u ogretim
ki cocuklann sadece % l'i parah okullara devam etmektedir (Erdogan, 1995:116).
Ekonomik basanlan ile Japon meslek egitimi sistemine duyulan ilgi her gecen gun
~1adrr.

Japonya'da orgiin mesleki egitim, Egitim Bakanhgi'nca, okul d1~1 mesleki egitim
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i Bakanhgi'nca yurutulmektedir. lsbasi egitimi genellikle Kueuk ve Orta Biiyiikliikte
(KOBi)'ler tarafmdan verilmektedir.
Mesleki egitim Japonya'da iki yonden dikkat cekicidir: Bunlann ilki, meslek egitimi

.--ll.l

genel egitim diizeylerinin devamh yiikselmekte olusu ve her yil temel egitim

IIIIBlaunanna katilanlar icinde alti yilhk orta ogrenimini tamamlayanlann sayica artmasi;
· i, isverenlerin cogunlukla kendi personelini ve ozellikle ilk ise aldiklan iscilerini ya
· tesislerinde yada eger isletme kii<;iik ise genel mesleki egitim kurumlannda egitmesidir

Karaman 'Avrupa Birligi ve Tiirkiye'de Mesleki Teknik Egitim.'(1997) adh doktora
, Alman ve Japon Mesleki Teknik Egitirn Sistemlerinin karsrlasunlmasrnr ~oyle

'Tum diinyanm mesleki egitim uygulamalanna model olusturan ve kuresel
piyasalara uyum egilimlerini yansitan Alman ve Japon mesleki egitim modellerinin
temelini olusturan bashca ortak ilkeler sunlardir:
-Alman ve Japon isverenler, gene iscilerin ileri ogretimine temel olusturacak teknik
bilgi ve beceri egitimine yonelik genis kapsamh kurumlar olusturmuslardir.
-Beceri kazanmak icin bireysel motivasyonlar isverenler tarafmdan daha yiiksek beceri
duzeylerine ulasilmasi ve bunun tesviki icin belirgin yonelisleri artmlmaktadrr.
(Almanya'da 'ustaltk' derecelendirilmesi ve Japonya'da da grup liderleri ve denetcilerin
daha iyi bir sekilde duzenlenmis tesvik sistemleri gibi.)
-lsverenlerin ozel oldugu kadar genel egitim saglayan ozendirici onlernleri Japonya ve
Almanya'da genclerin becerilerindeki farkhliklara ragmen yiiksek kazanc profili ile
birlikte dusuk diizeylerde orannh ucretlendirilmesiyle artis gostermektedir.
-lsyerlerinde sorumlulugun biiyiik bir kismi denetci ve formenlere yuklenmektedir,
Ctmktl bunlar, teknik beceriler kadar pedagojik egitimde de yeterlilige sahiptirler.
-Alman dual sistemi, son derece organize olarak ticaret ve sanayi odalan, esnaf ve
sanatkar kuruluslanyla sosyal taraflarca duzenlenerek yurutulmektedir",
Bu degerlendirmelerden sonra, arasnrmanm yapildigr KKTC egitim ve mesleki egitim
erine goz atmak gerekli gorulmektedir.
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Ktbns Turk Milli Egitim Sistemi ve Mesleki Egitim

571 Y ilmdan bu yana Osmanh lmparatorlugu doneminden baslayarak gunumuze degin
Turk Egitiminin gelisimini asagidaki srralanan bashklar altmda guruplandrrabilir.
Osmanh Donemi (1571-1878)
- lngiliz Donemi (1878-1960)
Kibns Cumhuriyeti Donemi (1960-1963)
Kibns Turk Yonetimi Donemi (1963 ve sonrasi)
a-1963-1974 yillanm kapsayan donem
b-197 4-1983 yillanm kapsayan donem
c-1983 den gtmumuze kadar olan donem
lngiliz donemi sonlanna dogru 1952-1960 yillan arasmda orta ogretim kurumlanm
15dinneye cahsan Kibns Turk Toplumu, Kibns Cumhuriyeti donemine 217 ilkokul, 5 lise,
kul, I 1oz enstitusu, 2 sanat okulu ve 1 ogretrnen koleji ile girmistir, 1971 Ogretim
UNiCEF ile isbirligi yapilarak, ogrencilere pratik el becerileri kazandirmak amaciyla
kulda pratik el sanatlan atolyeleri acrlnnsnr,

1975 Y1h eyliil aymda lKibns Turk Egitim Surasi toplanrms ve kararlarmda TC Milli
Sistemi paralelinde egitimin yapi ve kapsarm belirlenmis ve kalkmma hedeflerine
abilmesi icin yaygm egitim alarunda almmasi gerekli tedbirlere yonelik orgun egitimle
·· erin

saptanmasr,

mesleki

teknik

egitime

verilecek

ag1rhg1 ve yiiksek

ogretim

anmn acilmasuu ongormnstur ( II.Milli Egitim Surasi Dokumanlan, 1991 ).

Gunumuzde KKTC'de zorunlu egitim <;ag1 6-15 yaslan arasuu kapsar. Okul oncesi
veren okullar 1 yil, ilkokullar 5 yil, ortaokullar ii<; yilhk ogretim verirler ve zorunludur.
er Uy ve dort yil sureli olarak iki grupta yer almaktadir. Uy yil sureli olanlar: Gene] lise,
ek ve endustri meslek liseleri; dort yil sureli olanlar ise, kolejler, Anadolu lisesi ve teknik
olarak srralanabilir (Ek:4 KKTC Milli Egitim Sistemi Semasi).

Aynca orta okul diplomasi sahibi olamayanlann da ogrenci olarak kabul edildigi kiz
cilere yonelik Pratik Sanat Okulu ve erkek ogrencilere yonelik Endustri Pratik Sanat
u adi altmda Uy yilhk okullar bulunmaktadrr. Bu okullarm mezunlan, lise mezunu k:abul
emektedir. Bu okullarda yetiskinlere yonelik yilhk kurslar da diizenlenmektedir.
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KKTC'de MEKB'na bagh devlet ortaokullan, liseler ve pratik sanat okullan 2002ogretim yilma degin arasnrmacuun gozlemledigi son dort ogretim yilmda oldugu gibi 15
giinii baslanuslardir. 2002-2003 Ogretim yilmda 1-15 Subat tarihleri arasmda yanyil
uygulanmisur. 2002-2003 Ogretim yilmda devlet orta okullan ve liseler P.tesi ve Sall
· 07.50-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasinda 10 ders saati, diger giinler 07.50 - 13.00
· arasmda 7 ders saati ders yapmaktadrrlar. Derslerin siiresi 40 dakika gibi gortmmekle
ilk iiy ders saati (120 dakika) blok halinde yapilmakta, verilen 15 dakikahk aradan
ilk ikili blok (80 dakikahk) ders uygulanmakta ve verilen 10 dakikahk aradan soma
· blok ders uygulamasma gecilmektedir. Pazartesi ogleden soma yapilan uc saatlik
de ise ara uygulanmamaktadrr, Salt giinii ogleden sonrasr ise egitsel kol cahsmalan icin
gibi gorunse de egitsel kol cahsmalan pek yapilamamaktadir.

Arastirmacmm gorevli olarak bulundugu 1999 yilmdan beri, devlet ortaokullan,
· ve pratik sanat okullarmda ogretim donemlerinde ara smavlar ve donem sonu smavlan
kesilerek uygulanmaktadir, Smavlar bir giinde iki olmak iizere ders ogretmenlerinin
sorulann

gozcu

ogretmenler

KKTC'de bir ogretim yih 180

gun

tarafmdan

ogrencilere

yoneltilmesiyle

gibi gorunse de, smav donemleri

ve tatiller

"' nda 120 giine degin inmektedir. 2002-2003 Ogretim yihnm birinci yansmda ogretim
giln sayisr 53 olarak hesaplanmisnr (Ek:5 2002-2003 Y1h Cahsma Takvimi).
ID.Jtnmacmm goziemlerine gore, ara smav donemlerinde atolye smavlanmn smav haftasmm
hafta oncesi veya sonrasi yapilmasi uygulamasi, kiiltiir ve meslek dersleri ogretmenlerince
dan bir onceki hafta konulann tekranna aynlmasr, smav donemi somasmda <la smav
annm coznlmesi bu siireyi 100 gun civanna indirmektedir. Bu siireden cesitli nedenlerle
lmP~rime ara verilen giinler cikanldigmda 95 giln civan bir degere inmektedir. KKTC'de
ders saati toplarmmn yaklasik 750 saat oldugu soylenebilir.

Arastmnacmm KKTC'de gorevli olarak bulundugu 1999 yihndan beri, ogretimin
nedenlerden kesintiye ugradigr giinlerin telafisi yonunde herhangi bir cahsmaya,
hgm veya meslek orgutlerinin, duyurusu veya aciklamasma rastlanmanustir. Aym
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, velilerden yada ogrencilerden ya da basin kuruluslanndan da bu yonde bir istegin
igi arasnrmacr tarafindan gozlenmistir.

KKTC Milli Egitiminin Temel Ilkelerinin 'Uyumluluk' bashgi altmdaki 17. maddesi
Turk milli egitim kurumlannda uygulanan ogretim programlan ile Turkiye'deki ozde§
kurumlannda uygulanmakta olan ogretim programlan arasmda Kibns Turk
unun gereksinimleri de gozetilmek ve (2)\nci fikra kurallan sakh kalmak kosuluyla
saglamr.' denmektedir (http://mebnet.net/merkmevz/l 7-1986y.doc 2003: 1 ).

Arasurmaci gorevli oldugu 1999 yilmdan beri, MTOOK'nda

atolye ve meslek

mi-lPrinde kullamlan ogretim programlannm TC MEB ilgili daire mudurlnklerinin bagh
da uygulanan programlarm aymsi oldugunu gozlemlemistir. Aynca programlann
~uuas1,

planlanmasi ders veya atolye ogretmeninin insiyatifinde esnek yapiya sahip

bu esnekliginde genellikle programlarm bir kismmm cikarnlarak, kisaltilarak
•dand1g1 arasnrmaci tarafindan gozlenmistir, Arastmnacnun gozlemlerine gore, genellikle
ders planlan bir sene 5nce o dersi veren ogretmenin plamndan aynen kopyalanmakta,
ogretim programi ve programm basinda yer alan dersin temel amaclan, dersin islenisinde
edilecek hususlar gibi aynntilara dikkat edilmemektedir.
KKTC'de dikkati ceken bir baska noktada, zorunlu egitim cagmda olan ogrencilerin,
im bolgeleri ile okullar arasmdaki ulasnm zorunlu tasimacihk uygulamasryla ucretsiz
karsilanmasrdir (http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae709-0l .doc 2002: 10).

KKTC'de Mesleki Teknik Egitimle ilgili olarak 1988'de 28/88' sayih, amaci cirak
ve ustalarm egitimi ile okullarda ve isletmelerde yaprlacak meslek:i egitime iliskin
lan duzenlemek olarak aciklanan 'Cirakhk ve Meslek Egitim Yasasi' yururluge girmistir.
TC MEKB web sayfalarmda bu yasayla ilgili yer alan tammlan inceledigimizde;
'Ogrenci', Pratik Sanat Lisesi, Endustri Meslek Lisesi ve Teknik
Liselerde ve sanat ve meslek egitimi yapan benzeri diger orgun egitim
kurumlarmda egitim gorenleri anlatir.
'Teknik Ogretim G5revlisi (Ogretici Usta)', ustalik yetenegini kazanmis;
ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin isyerindeki meslek
egitiminden sorumlu; meslek egitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kisiyi
anlatrr,
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'lsletmelerde Meslek Egitimi', Mesleki ve Teknik

Qgretim Kurumu

ogrencilerinin beceri egitimlerinin isletmelerde, teorik egitimlerinin ise mesleki
teknik egitim kurumlannda veya isletme veya kurumlarca tesis edilen egitim
merkezlerinde yaptlan egitim uygulamalanm anlanr,
'Fon', Bu Yasamn 30'uncu rnaddesi uyannca kurulan, Cirakhk, Mesleki ve
Teknik Egitimi Gelistirme ve Yaygmlasurma Fonunu anlanr,
'Meslek Egitimi', yaygm egitim sistemi icinde olmak uzere, okullarda, kurs
rnerkezlerinde ve isyerlerinde yapilan rneslek egitimini anlanr,
'Isveren', Ozel sektorde faaliyet gosteren gercek ve tiizel kisileri ve kuruluslan,
genel ve katma butceli daire, Karnu Iktisadi Tesebbuslerini, <loner sertnayeli
kuruluslan, ozel yasaya dayamlarak kurulan banka ve kuruluslan anlatir,
'Isyeri', Ozel sektorde faaliyet gosteren gercek ve tuzel kisilerin, genel ve katrna
butceli daire ve kuruluslann, ozel yasa ile veya ozel yasada ongorulen yetkiye
dayamlarak kurulan Banka ve kuruluslann faaliyetlerini surdurdukleri bina,
isletme ve tesisler ile benzer yerleri anlanr, 'denmektedir.
Yasamn kapsama alam olarak,devlette aktif durumda bulunan gercek ve tiizel kisilere ait
rim, bakanlddara ait kuruluslar ile <lonersermayeii kuruluslan ve diger isyerleri ile bu
larda cahsan cirak, kalfa ve ustalan; ve (l)'nci fikrada ongorulen isyerlerinde egitim
ogrencileri kapsadigi belirtilmistir,

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasmda, Teknik Ogretim Gorevlisi (ogretici
ustahk yetenegini kazanrms; ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin i~
· leki meslek egitiminden sorumlu; meslek egitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kisiyi
olarak tammlanrmstir. Okullarda da yardimci ogretmen statusunde bulunan meslek
· mezunu cahsam tammlamaktadir, Gorevleri arasmda.gorevli oldugu okulun atolyesinde
eki boliimii ile egitirn ve ogretimle ilgili olarak atolye sefinin verecegi gdrevleri yerine
ek, <loner sermaye ile yonetilen islerle ilgili olarak okul mudurunun ve I veya atolye

·
·

verecegi gorevleri yerine getirmek sayilabilir, Ancak zarnan zarnan teknik ogretim

vlilerine atolyelerde bagimsiz ogrenci gruplannm sorumlulugu da verilmektedir.

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasiyla 'Cirakhk ve Mesleki Egitimi
lu' kurulmasi ongoriilrn~tur. Bu kurulla ilgili olarak; 'Crraklrk, kalfalik ve ustalrk
itimi ile okullarda ve isletmelerde yapilacak mesleki egitimin planlanmasi, gelistirilmesi ve
erlendirilmesi konulannda tavsiye kararlar almak ve goru~ bildirmek uzere, asagida
:oriilen on iki kisiden olusan bir Cirakhk ve Meslek Egitimi Kurulu kurulur' denmistir.
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'(A)Bakanhkta,
Mesleki ve Teknik Egitim ile ilgili Mustesar
(Baskan);
(B)Bakanhkc;a gorevlendirilecek ilgili Daire ve Muduru (Uye );
(C)Maliye isleri ile gorevli Bakanhgm temsilcisi (Dye);
(<;)Sanayi ve Ticaret isleri ile gorevli Bakanhgm temsilcisi (Dye);
(D)<;ah$rna ve Sosyal Giivenlik isleri ile gorevli Bakanligm temsilcisi (Dye);
(E)Devlet Planlama Orgiltii Sosyal Planlama Dairesi temsilcisi (Dye);
(F)Sanayi Odalan Birligi temsilcisi (Dye);
(G)Esnaf ve Sanatkarlar Birliginin temsilcisi (Uye);
(H)En cok iiyeye sahip isveren Sendikasi temsilcisi (Dye);
(I)En cok uyeye sahip i~c;i sendikalan Federasyonu temsilcisi (Uye);
(t)Mimar-Miihendis Odalan Birliginin temsilcisi (Dye); ve
(J)Mesleki ve Teknik Egitim Liselerinde gorev yapan Bakanhkca
belirlenecek
muduru veya meslek ogretmeni (Uye) ; ile olusacagi ve kurulun alacagi kararlar
mlann, Bakamn onayi ile uygulanacagi.' belirtilmistir.
(:rrakhk ve Meslek Egitirni Kuru1unun gorevleri olarak ta sunlar tarurnlanmisnr,
'1-Bu Yasamn ve bu Yasa uyannca
cikanlacak
tuznk ve
yonetmeliklerin uygulanmasiru izlemek ve degerlendirmek;
2-<;e~itli sektor ve da1larda cirakhk egitimi ile meslek egitimi konulannda
egitim gereksinimlerini saptamak ve Bakanhga bildirmek;' olarak aciklanrmstir.

ve Meslek Egitimi Y asasmm 'Meslek Egitimiyle ilgili Kurallar' ba§hgt altinda ise;
· ve daha fazla i~c;i cahsuran isletmeler cahstirdiklan
iye beceri egitimi yapunlacagi.isletmelerde

i~c;i sayisimn yiizde onu kadar

uygulanacak tum meslek egitimi ile ilgili

1111,ramlannm Cirakhk ve Meslek Egitimi Kurulunun go~u ahnarak Bakanltk tarafmdan
enecegi, isletmelerde beceri egitimi goren ogrencilerin teorik egitimi, Bakanhga bagh
eki ve Teknik egitim kurumlannda veya isletmelerin egitim merkezlerinde yapilacagi
ilmistir. Aynca yirmi ve daha fazla i~vi cahstiran ve Bakanhkca, bu Yasa kurallan
vesinde Mesleki egitim kapsamma alman, ancak beceri egitimi yaptirmayan isletmeler
· egitimi yaptirmasi gereken her ogrenci icin, egitim suresince her ay, devlette uygulanan
· asgari iicretin 2/3'ii oranmda fon hesabma para yanrrnakla yiikiimlii oldugu, ancak
mesleki egitim yapnrma kosullanna sahip olan isletmelere, Bakanhkca yeterli ogrenci
erilmemesi halinde bu isletmeler, Fona katilma payi odemeyecekleri belirtilmektedir.

Sosyal
elerde meslek

Guvenlik ve lzin ile ilgili Kurallar'
egitimi

goren ogrencilere,

mJZUndan daha az ucret odenemeyecegi,

Devlette

bashgi altmda ise Ciraklara ve
uygulanan

cari ucretin yuzde

cirak ve ogrencilere odenen ncretler, her tiirlii
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· 'en muaf oldugu, sozlesmenin akdedilmesi ile, Sosyal Sigortalar Yasasmm i~ kazalan ve
:k hastalrklan ile hastahk ve anahk sigortalan kurallannm uygulanacagi, Sosyal Sigorta
eri, Sosyal Sigortalar Yasasmm 88-A maddesi geregince isveren tarafindan odenecegi
l*lamm~tlr (http://mebnet.net/merkmevz/28- l 988y.doc, 2002: I 0).

'Ustahk' bashgr altmda ise,ustahk smavmm nasil yapilacagi anlatilrmsur. Bu maddeye,
kalfahk suresini tamamlayan kalfalar ile Meslek Lisesi mezunlarmm meslegi ile ilgili bir
en az bir yil cahsnktan sonra bu meslekte usta unvam ile cahsabilmesi icin, gerekli bilgi,
·, uretim planlamasi ve i~ ahskanhklanm mal ve hizmet uretiminde i~ hayatmca kabul
ilir

standartlara

gore

bagrmsiz

olarak

uygulayabilme yeterliklerini

kazarup

adigmr saptamak amacr ile Subat, Haziran ve Eyliil aylarmda olmak iizere yilda ii9
yapilacagi belirtilmistir.

Bu Yasamn yilrilrluge girdigi tarihten once, geleneksel olarak piyasa kosullannda
i.m,,·iilen cirakhk egitiminden gecen, iilke icinde veya dismda egitim kurumlannda teknik
egitilen, mesleki egitim amaciyla duzenlenen kurslara katilan veya teknik is yapan,
let Dairelerinde uzun sure cahsip herhangi bir meslegi yeterince ogrenerek piyasada, bu
kapsamma almrms mesleklerde, serbest olarak cahsan meslek sahiplerine, belirli
ar altmda Ustahk Belgesi verilecegi belirtilmistir.Aynca bu Yasanm ytiriirlilge girdigi
nonce, Endiistri Meslek Liseleri ile Pratik Liselerden mezun olanlar, ustahk egitimi
Janna katilabilecekleri gibi dogrudan da ustahk smavlanna girebilirler. Ancak bu
ilerin, en az bir yil cahsmis olmalan gerektigi belirtilmistir (http://mebnet.net/ merkmevz/
-1988y.doc 2002:10).

KKTC'de 1988'de 28/88 sayih, amaci cirak kalfa ve ustalann egitimi ile okullarda ve
elerde yapilacak mesleki egitime iliskin esaslan duzenlemek olarak aciklanan 'Cirakhk
Meslek Egitim Yasasi' Tilrkiye'de uygulanan 3308 sayih yasamn benzeri ozellikler
ir. Ancak yasada yer alan kimi yaptmmlar bazi nedenlerden uygulamaya

gi.

arastirmaci tarafindan gozlenmistir. Bu nedenler arasmda KKTC'ye uygulanan

olann i~ alanlanru daraltmasr, TUrkiye'den KKTC'ye pasaportsuz Nufus Hiiviyet
"-U£Ua.u1

ile girislere izin verilmesi sonucu gelenlerin kacak isci olarak cahsmasi arasnrmaci

ndan gozlenmistir.
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ada goruslerine basvurulan SSEML ve TL cahsanlannm

cesitli konumlardaki

yetki sorumluklan ve odiillendirilme esaslanrun bilinmesi gerektigi dii~iinilldiigiinden
· bolumde bu konu incelenmistir.

KKTC

Milli Egitim

Sisteminde

Cahsan

Ogretmenlerin

Gorev

Yetki Ve

uluklarr Odiillendirme Esaslar1
25/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda egitim ve ogretim isleriyle ilgili Bakanhgm
p

01111ga bagh egitim ve ogretim kurum ve kuruluslanmn ytiriitmekle yukumlu oldugu
ve ogretim hizmetlerinin gerektirdigi asil ve surekli gorevlerde calisan ogretmenlerin
yetki ve sorumluluklan tammlanrmstir (http://mebnet.net/merkmevz/25- 1985y.doc

Bu yasada; miidiirlerin bu yasa ve ytiriirlillcteki diger yasa kurallanna bagh kalmak
la Bakanhgm yonergelerine uygun olarak ytiriitmekle ytikilmli.i oldugu gorevlerin
olarak;
'-Okulun yonetim islerini yurutmek.
-Ogretmenlerin gorevlerini yerine getinnesini saglamak,
-Onlar hakkinda sicil duzenlemek,
-Egitim ve ogretim etkinlikleriyle diger okul etkinliklerini duzenlemek,
-Ogretmenlerin okutacaklan snuf ve dersleri belirlemek,
-Okulda gorev yapan diger kamu gorevlileri ve iscilerin yapacaklan i~ ve
gorevleri saptamak ve yaprlmasim saglamak,' denilme.ktedir http://mebnet.net/
merkmevz/28-1988y .doc 2002:8).
Bu yasada mndurlerin bu yasa ve yururlukteki diger yasa kurallarma bagh kalmak
uyla Bakanlrgin yonergelerine uygun olarak yiiriitmekle yiikiimlii oldugu gorevlerinden
'Ogretmenler hakkmda sicil diizenlemek' olarak srralanmrsur;
95 (4) ve 102.maddeler altmda Ogretmenler Sicil Tiiziigu olarak hazrrlanan tiiziikte
raporlanmn adayhk doneminde olanlar icin her donem sonu, surekli kadrolarda
unanlar icin ise her ogretim yih ders kesimini izleyen bir ay ieerisinde sicil amirlerince
durulacagi, bu fonnun birinci kismmda son bir yil icinde yiiriitiilen bashca gorev ve
· likler, sorunlar, mesai saatleri dismda surdurulmekte olan sosyal, killtiirel, sportif ve
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etkinlikler, ve son bir yil icinde kat:thnan herhangi bir egitim etkinliginin ogretmen

belirtilmesinin gerektigi anlanlmaktadrr..
· i kisimda genel davranislar, gorevde yeterlilik durumu, gorevde basan durumu,
kisimda ise

bir ust

sicil

amiri tarafmdan

ikinci kisimdaki

kriterler

dirilmektedir. U9Gncii kisim ise Teftis Dairesinin raporlan da dikkate ahnarak Son
Amiri tarafmdan doldurulmasi ongoriilmu~tiir (http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/
00.doc 2002:6).
11985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda madde 102 ve 7 (2) altmda bolum seflikleri

'-Bolum sefinin ogretmenlerin cahsmalanru degerlendirecegi onlara
liderlik yapacagi,
-Ogretmenleri her yanyrlda iki kere toplannya cagtrarak boliimiin amaclan,
gorevler, isbirligi ve benzeri konularda gorusme yapacagi,
-Bolumuyle ilgili olarak ders, uygulama ve benzeri konularda programlarm
hazirlanmasinda mudure yardimci olup ona gorili;, ve onerilerde bulunacagi'
aciklanmisnr (http://m~bnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae453-86.doc 2002:7).
/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda atolye seflerinin gorev yetki ve sorumluluklan

'-Okul mtldtirtlniln yonerilerine bagh ve sorumlu
olarak
uygulamah ogretim bolumlerinin yonetimini ve etkinliklerini yurutmek,
-Atolye ogretmenleriyle teknik ogretim gorevlileri arasmda yrllrk ii;,
programlanna bagh olarak i~ bolumu yapmak,
-Ogrencilerin iyi yetistirilmelerini gozlemek, izlemek ve denetlemek,
-Ogretmcnler tarafindan ogrencilere verilen islerin ogretim
programlarma uygun olup olmadigmi denetlemek.' olarak siralanrmstir
(http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae453-86.doc 2002:7).
25/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda ogretmenlerin odev ve sorumluluklan aynnnh
aciklanmisnr. Ozetle;
'-Ogretmenlik devletin egitim ve ogretim etkinliklerini yuruten
ve yonetim gorevlerini ustlenen ozel bir uzmanhk meslegi olarak
tanimlanmrsnr,
-Ogretmenler mesleki gorevlerini Kibns Turk Milli Egitiminin genel
amaclan ile temel ilkelerine uygun olarak yurutmekle yukumlu oldugu,
-Uslerinin verdigi emirleri dogru ve iyi bir bicimde yerine getirmekle
odevli oldugu,
-Gorevlerini dikkat ve ozenle yerine getirmek zorunda oldugu,
-lsbirligi icinde cahsmalannm esas oldugu,
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-Davramslanna resmi niteliklerinin gereginden dolayi dikkat etmeleri
gerektigi' belirtilmistir.
Aym yasada ogretmenlerin odullendirilmesinin

bu amacla cikanlacak tiiziik esaslanna

yapilmasi ongoriilrnii§tiir. 89 ve 102.rnaddeler altmdak:i tiiziikte gorevlerinde
ve davranislan

ve olagan

nlerin odullendirilmesine

ustn caba ve cahsmalanyla
iliskin

esaslar

ustun basan

duzenlenerek.odnllendirmenin

ornek

saglayan
Tesekkur

i, Tak:dir Belgesi verilerek ve I veya ii¢ ayhk brut maasa kadar para odiilii ile yapilacagi

Her cesit odullendirmede, Okul Basogretmenleri yada mudurlerin mufettislerin ve
sicil amirlerinin gerekceli teklifleri ilgili Ogretim Miidiirlerine yada Bakanhga iletilir ve
Daire Miidiirii tarafmdan degerlendirilerek doldurulan odul degerlendirme formlan ile

ez Odullendirme Kuruluna iletilecegi, karar asamasmda Kurul Sendikalann hirer
ilcisi ile istisarede bulunacagi ongorulmustur. Karara baglanan odul tekliflerinin Bakanm
dan sonra kesinlik kazanacagr ve bu listenin Karnu Hizrneti Kornisyonuna bildirilip,
Ierin dagitmnmn 24 kasim gunii Bakanhkca duzenlenen bir torenle yapilacagi
l!llanmI§ttr. Odiil degerlendirme formunda, Ogretmenin sosyal ve kisilik durumu,
enin rnesleki tecrube ve yeterliligi, ana bashgin altinda

yer alan yan bashklann

endirilmesinin Bakanhkca onceden saptanan kriterlere gore yapilacagi belirtilmistir
://mebnet.net/tuzuk1er/tuzuk-dosy/ae81-90.doc

2002 :6).

KKTC Milli Egitiminin Temel ilkelerden 'Uyumluluk' bashgi altmdaki 17. maddesi
Turkiye'deki ozde§ egitim kurumlannda uygulanrnakta olan ogretim programlan arasmda
saglanacagmm belirtilmesinden dolayi, Tiirkiye'de ki cesitli uygulamalan incelernekte
bulunmaktadir.

.7 Tiirkiye'de Mesleki Teknik Ogretimde 4702 Sayih Yasa ile Getirilen Diizenlemeler
10.07.2001 Tarih ve 24458 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirluge giren 4702
kanunla ilgili MEB Cirakhk ve Yaygm Egitimi Genel Miidiirliigii ((;YEGM) web
i-.Juu.<lll.Hda 'Kalkmma planlan, hiikiimet programlan, Milli Egitim Sura Kararlan Avrupa
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uye illkelerin

egitim

sistemleri

dikkate

almarak'

hazirlanrmsnr

denmektedir

gm.meb.gov.tr 2003:3) .
Milli Egitim Bakanhgi Mustesarhgmm 2002 I 97 sayih Genelgesinde Sekizinci Bes

K.alkmma Planmda yer alan amaclar, ilkeler ve politikalar ile lS'inci ve l6'nc1 Milli
Suralarmda alman kararlarm uygulamaya konulrnasi kapsammda yaptlan yasal
eler sonunda 3308 sayih Mesleki Egitim Kanunda degisiklik yapildigi belirtilmistir.
Bu kanun incelendiginde,

l.Maddesi

ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayih

•• gretim Kanununun degisik 3 iincii maddesinin degisik (c) bendinin birinci paragrafi
· sekilde degistirildigi ve (u) bendinden sonra gelmek uzere asagidaki (v) bendi

· belirtilerek;
'Yuksekogretim Kurumlan: Universite ile ynksek teknoloji enstituleri ve
bunlann
btmyesinde yer alan fakulteler, enstituler, yilksekokullar,
konservatuvarlar, arasnrma ve uygulama merkezleri ile bir universite veya yilksek
teknoloji enstitusune bagh meslek yuksek-okullan ile bir universite veya yilksek
teknoloji enstitusune bagli olmaksizm ve kazanc amacma yonelik olmamak sarti
ile vakiflar tarafmdan kurulan meslek ytiksekokullandrr.
v) Mesleki ve Teknik Egitim Bolgesi : Bir veya daha fazla meslek
yilksekokulu ile ogretim programlan butunlugii ve devamhhgi icinde
iliskilendirilmis mesleki ve teknik orta ogretim kurumlarmdan olusan egitim
bolgesidir. 'denmistir,
Kanunun 2.Maddesi ile 2547 sayih Kanunun 45 inci maddesine millga (c) bendinden
gelmek Iizere asagidaki (d), (e) ve (f) bentleri eklendigi ve;
' ....e) Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan mezun olan ogrenciler
istedikleri takdirde bitirdikleri programm devami niteliginde veya buna en yakm
programlarm uygulandigi, oncelikle kendi mesleki ve teknik egitim bolgesi icinde
yer alan veya bolgesi dismdaki meslek yilksekokullarma smavsiz olarak
yerlestirilebilirler, Smavsiz olarak meslek yiiksek-okullarma devam ederek mezun
olan ogrencilerin yuzde onundan az olmamak uzere aynlacak kontenjanlara gore
alanlanndaki lisans programlanna dikey geyi~ yapmalan saglamr, Bununla ilgili
esas ve usuller, Milli Egitim Bakanhgi ile Yuksekogretim Kurulu isbirligi ile
cikarnlacak yonetmelikte belirlenir.
f) Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan herhangi birini bitirip de mesleki
ve teknik egitim bolgeleri kapsami dismdaki bir yuksekogretim programma
girmek isteyen ogrenciler, universite giris smavlanna basvurabilirler'. Denilerek
mesleki teknik egitimin ozendirilmesine cahsilmisnr.
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Ieki ve teknik egitim bolgelerinde bulunan meslek yiiksekokulu veya okullan ile
· ve teknik orta ogretim kurumlan, ilgili kamu ve ozel kurum ve kuruluslan arasmdaki
ve koordinasyonun
Bakanhgi

ve

saglanmasma

Yuksekogretim

ve yiiriitiilmesine iliskin esas ve usuller, Milli
Kurulu

isbirligi

ile

crkartilacak

yonetmelikle

ecegi, mesleki ve teknik egitim bolgesi icindeki meslek yiiksekokulu ogrencilerinin
erindeki

egitim, uygulama

ve stajlanna

iliskin esas ve usuller

Ynksekogretim

ca cikartilacak yonetmelikle belirlenecegi kanunda yer almaktadrr.

unda 'Mesleki ve teknik egitim programlanmn

uygulandigi her tiir ve derecedeki

yaygm ve cirakhk egitimi, mesleki ve teknik egitim okul ve kurumlan ile isletmelerde

mesleki egitimin; planlanmast, gelistirilmesi ve degerlendirilmesi konulannda
almak ve Bakanhga go~

bildirmek uzere, Bakanhkta Mesleki Egitim Kurulu

. Bu Kurulun kararlan Bakanhk ve ilgili meslek kuruluslannca yurutulur.'

'Lise ve daha iist duzeyde genel egitimden sonra cirakhk egitimine
lllhv<>nlar icin egitim suresi, mesleklerindeki cirakhk egitimi suresinin yansma kadar
abilir. Bu snrenin ne kadar kisalnlabilecegi, ilgili meslek kurulusunun teklifi ve
ki Egitim Kurulunun uygun gorii~ii almarak Bakanhkca belirlenir,' denilerek cirakhk
iminin suresini lise sonrasma da tasirmsnr.
3308 sayih 'Cirakhk ve Meslek Egitimi Kanununun' adt 'Mesleki Egitim Kanunu'
degistirilerek bu Kanunun yayum tarihinden once, 3308 sayih Ctrakhk ve Meslek
i Kanununun cirakhk egitimi uygulama kapsammdaki mesleklerde ustahk belgesi
ibi olmadigi halde isyeri acnus olanlara, kapsam ve suresi ilgili meslek kuruluslannm
..• _.. almarak Bakanhkca belirlenecek telafi egitimine katilmalan ve bu egitim sonundaki
larda basanli olmalan halinde dogrudan ustahk belgesi verilecegi belirtilerek 'Bu
re telafi egitimini tamamlamalan icin bes yil sure tammr'. Denilerek 'Beige sahibi olan,
i isyerleri sahipleri' hedefi yeniden uygulamaya konmustur.
Soz konusu Kanun'un ek birinci maddesinde
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'EK MADDE 1- Oncelikle Bakanlikca belirlenecek kih;iik yerlesim
birimlerinde olmak uzere mesleki ve teknik egitim merkezleri kurulur. Bu
merkezlerde, mesleki ve teknik egitim alarunda orta ogretim diplomasi, sertifika ve
belge veren programlar uygulamr,mesleki ve teknik egitim merkezlerinin
kurulmasma, egitim-ogretim, yonetim ve uretim ile ilgili her ttirlti is ve islemlere
iliskin esas ve usuller Bakanhkca cikanlacak yonetmelikle duzenlenir'. Hiikmiine yer
verilmistir.
Bu cercevede 03.07.2002 gtin ve 24804 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan ilgi
· ve Teknik Egitim Yonetmeligi hiikiimlerine gore egitim maliyetini azaltmak,
an daha verimli kullanmak ve egitimin niteligini artnrmak amaciyla oncelikle kucuk
birimlerindeki mevcut mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanrun 'Mesleki ve

~llll

Egitim Merkezi (METEM)' adi ile tek yonetim altmda yeniden yapilandinlmasi
an baslanlmrs, bu kapsamda degeriendirilmeye alman 226 okul ve kurumun
IIIPctirilerek 91 Mesleki ve Teknik Egitim Merkezi olarak yapilandmlmasma baslamlnusur
,://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/503 .htm#5b54 , 2003: 1 ).
Dort bin yedi yuz iki sayih kanunla ilgili olarak yapilan aciklamalarda ' ... Avrupa
· - · e uye ulkelerin egitim sistemleri dikkate almarak... ' aeiklamasmm yer almasi dikkat
· idir. KKTC'de de AB sureci ile ilgili cesitli beklentilerin toplumun her duzeyinde
asmaya basladigi, ancak AB ttlkelerindeki cesitli uygulamalarla ilgili bilgi
izligini arastrrmaci tarafmdan gozlenmektedir. KKTC TC birlikteligi ve KKTC Milli
Temel Kanunda yer alan 'Tiirkiye ile Uyumluluk' maddesi geregince Tiirkiye deki
uygulamalanna bakmakta yarar bulunmaktadir .

. Tiirkiye'nin Avrupa Birligi Uyum Cahsmalari
Turkiye, 10-11 Arahk 1999 tarihlerinde Helsinki'de duzenlenen AB Devlet ve
-umet
0

Baskanlan Zirvesi'nde oy birligi ile Avrupa Birligi'ne aday iilke olarak kabul

stir, Tiirkiye-AB iliskilerinin hukuki temeli, nihai hedef olarak Tnrkiye'nin tam

Iiginin gerceklesmesini ongoren 1963 tarihli Ankara Ortakhk Antlasmasi ile 1973 yihnda
"'-·luge giren ve ortakhk antlasmasmm aynlmaz parcasim olusturan Katma Protokole
anmaktadrr (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/l2.htm#l2b21 2002:11).
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Turkiye AB iliskileri baglammda ytiiiitiilen 'Mevzuat Uyum Cahsmalan',

Turkiye'nin

Giinuiik Birligi ile ilgili alanlann, uzun bir sure AB politika ve duzenlemelerine

uyum

saglanmasi amacina dayah olmustur, Bu cercevede cikanlan iki Basbakanhk genelgesi ile
1998-2000 yillanru kapsayan bir uyum cahsmasi programi belirlenmistir.
Tiirkiye-AB iliskilerinin
belir1enen mevzuat

gelistirilmesi

uyum calrsmalan,

amaciyla, soz konusu genelgelerle programi

egitim a1aruru da kapsamaktadrr.

Bu donerndeki

¢1~malar, AB ve MEB mevzuatmin taranarak birbiri ile uyumlu olanlar ile uyum saglanmasi
gereken mevzuatm belirlenmesi seklinde olmustur.
Turkiye'nin
bzamm~,

Milli

aday uye niteligini
Egitim

Bakanhgi

kazanmasiyla

(MEB)'nda

bu konudaki

detayh

eahsmalar,

bir cahsma

dogrultuda, AB ve AB ile yapilan projeler, birlik faaliyet programlan

derinlik

baslanlmisur.
konulannda

Bu
MEB

Mustesann baskanhgmda ust duzey ycneticilerinden olusan Damsma Kurulu,
Drs Iliskiler

Genel Miidiirliigiiniin

baskanlrgmda

genel

miidiirliiklerden

ilgili daire

kanlanndan olusan Yurutme Kurulu,
Talim ve Terbiye Kurulu Baskanhgr biinyesinde Arasnrma Planlama Koordinasyon (APK),
leki Teknik Egitimi Arastirma Gelistirme Merkezi (METARGEM),

Egitimi Arastirma

:li~tirme Merkezi (BARGED) temsilcilerinden olusan A vrupa Birligi Egitimini Arasnrma· stirme Kurulu olusturulmustur. Avrupa Birligi Egitimini Arastirma-Gelistirme

Kurulunun

, yetki ve sorumluluklanni belirleyen ortak bir yonerge hazrrlanmistir.
MEB personelinin egitimine yonelik olarak, Avrupa Birligi ile faaliyetleri yurt icinde
yurt drsmda ehliyetle yiiriitecek personelin

yetistirilmesi

amaciyia, Devlet Planlama

esarhgi A vrupa Birligi ile lliskiler Genel MiidiirlQgii koordinesinde Ankara Universitesi
pa Toplulugu Arasnrma ve Uygulama Merkezi'nde
ik Egitimi programlan

uygulanmaktadir.

(ATAUM) AB Temel Egitim ve

Bu programlar,

l 988 yihndan bu yana 3

surelerle yilda iki kez duzenlenmekte ve masraflann yuzde 60'1 MEB, geri kalan kismi
Devlet Planlama Teskilati tarafindan karsilanmaktadir
002/ 12.htm#12b21

; 2002/11).

(http://www.meb.gov.tr/

Stats/

Egitim Ogretim Alanmda AB Ulkeleri ile Ka11tla~ttrma

Turkiye egitim sisteminin, AB ulkelerinin egitim sistemi ve standartlarma uyumunu
~

amaciyla; MEB bunyesinde, Avrupa Birligi Masasi olusturulmus ve bu grup

~;

cesitli konularda cahsmalar yapilmis yapilan cahsmalar, ayn ayn rapor haline
igi

TC

MEB

web

sayfalanndan

ogrenilmistir

(http://www.meb.gov.tr/Stats/

002/12.htm#l2b21 2002:12).
Aynca; MEB'de olusturulan Avrupa Birligi Egitimini Arastirma Gelistirme Kurulunca
vrupa Birligi iilkesinin ogretim programlan, haftahk ders cizelgeleri, okullarm ogrethne
bulundugu sureler, zorunlu ogrenim suresi, okullasma oranlan, ogrenci derslik oranlan
onular ele ahnmis, karsilastirmah egitim metoduyla Turk Egitim Sistemine uyumu
alanna, bir proje kapsammda baslanmisnr. Soz konusu projeye iliskin arastirma
asr i1e, sonuclan tamarnlanan Almanya, Fransa ve ingiltere'deki yonetim yapilan ve
sistemleri ile ilgili elde edilen ilk bilgilerden cikanlan sonuclar asagida yer almaktadir.
Ogretim Programlan boyutunda:
'Almanya'da resmi bir ulusal ogretim prograrm bulunmamasma karsm
merkezi hukumet, egitim konusunda genel politika ve hedefleri
belirlemektedir. Aynntih kararlar yerel egitim yetkilileri tarafmdan
ahnmaktadir. lngiltere' de ogretim programlan, genel olarak yerel egitim
yetkilileri tarafmdan gelistirilmektedir, Fransa'da ogretim programlanrun
gelistirilmesi ulusal komisyonlarca yapilmaktadir. Bu komisyonlarda,
mufettisler kurulunun rolu 90k onemlidir. Gelistirilen ogretim programlan da
Turkiye'de oldugu gibi ulusal duzeyde uygulanmaktadrr,' denilmektedir
(http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/12.htm# 12h21 2002: 12).
'Haftahk ve Yilhk Ders Suresi' bashgi altmda ise, "Almanya, Fransa ve Ingiltere'de
ik ders saati 25-36, yrlhk ders saati toplami ise 974-1400 arasmda degistigi, buna gore
iye'de haftahk ve yillik ders saatleri toplamnun gene11ik1e bu illkelerin standartlanna
oldugu" belirtilmektedir. Ancak KKTC icin aym yorumda bulunmak olasi degildir.
Aym veya kismen degisik adlarla okutulan derslerin Turkiye'de okutulan derslerle
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"llkogretim okullannda okutulan Turkce, Matematik, Fen Bilgisi vb.
temel derslerin okutulma surelerinin adr gecen iilkelerin ortalamalanna uygun
du~tiigii gorulmektedir. Liseler icin ortak dersler icinde yer alan Matematik,
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Tarih alanlannda yilhk saat tutan bakimmdan da
Turkiye'de yaklasik aym zamanlann aynldrgi gorulmektedir. Ulke dili, felsefe
grubu ve cografya alanlannda ise AB iilkelerine' gore Turkiye'de daha fazla
zaman aynlmaktadir." denmektedir.

Olrullann ogretime acik bulundugu sureler bakimmdan degerlendirme yapildrgmda,
de 180 i~ giinii oldugu, Almanya ve Ingiltere' de 200-210 arasinda degi~tigi,
da ise Turkiye ile aym oldugu gorulmektedir (http://www.meb.gov.tr /Stats /Apk2002/
12h21 2002/11). Ancak KKTC ortalamasuun 100 i~ gunu oldugu du~unilldilgunde
yetersiz oldugu soylenebilir.
Zorunlu Ogretim Suresi boyutunda ise; KKTC'de (1+5+3) 9, Tnrkiye'de 8, Fransa'da
iltere'de 11, Almanya'da 12 yd olarak uygulanmaktadir. Genel olarak AB ulkelerinde
ogretim suresi 9-12 yil arasmda degismektedir.
Arastirmanm cesitli evrelerinde kullamlmasi dusunulen bu incelemelerden sonra,
r-rnaum

amaclan arasmda yer alan TKY'ne gecis surecinin tasarlanmasi ile ilgili olarak

ne gecis modellerini incelenmesi gerceklestirilmistir.

TKY'NE GECiS MODELLERi
Dale organizasyonlanmn TKY'ye gecis surecinde oncelikli olarak, EFOM ve
QA gibi odul kriterlerini baz alarak bir oz degerlendirme yapmalarma ve bur snrec
unda bir uygulama modeli olusturulmasmi onerrnektedir. Dale'nin soz konusu modeli
temel faaliyet alaru uzerine kurulmustur. Bunlar; l.Organizasyon, 2.Sistemler ve
·· 'er, 3.01';um ve Geri besleme 4.Kiiltiirel Degisim'dir
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Juran'm TKY'ye gecis sureci bes asamadan olusmaktadir. Bunlar; l.TKY'ne gecis
verilmesi, 2.Hazrrhk Asamasi, 3.Degi§im Progrannna Baslangic Asamasi,
· Ieme Asamasi, 5.Entegrasyon Asamasi 'drr.

Johnson'un TKY'ye donusum surecinde ise devamhhk gerektiren dort asama yer
~tr.

Bunlar; l.Farlana Varma Asamasi, 2.Katdrm Asamasr, 3.Bagtmhhk Asamasi,

ABD'nde Federal Kalite Enstitusu, TKY'nin yasama gecirilmesi icin bashca yedi
gerceklesmesi gerektigini bildirmektedir.
1. 0 st yonetimin onderliginin ve desteginin saglanmasi,
2.Kisa ve uzun donemler icin stratejik planlarm hazrrlanmasi,
3 .Kalite

ile

ilgili

herkesin

mnsteri

istek

ve

beklentileri

uzerinde

yogunlastmlmasr,
4.Elde edilen ilerlemeleri izlemek

amaciyla acikca tarumlannus ol9Ulerin

gelistirilmesi ve iyilestirme olanaklarm belirlenmesi,
5.Egitim icin yeterli ve uygun kaynaklan saglamak suretiyle cahsanlann temel
hedeflere erisecek bicimde yonlendirilmesi,
6.(:al1~anlann karar verme yetkileri ile donanlarak kume cahsmalannm
guclendirilmesi,
7 .Kalitenin baslangicta ve tum surecler boyunca yaptmlmasuu saglama
sistem1erinigelistirmesi (TQM Handbook aktaran Binzet,1998:147).
Genelde toplam kalite yonetimine gecis ii9 asamada gerceklestirilmektedir,
a.Bilin~lenme (Awareness) : au safhada personel ve ycneticiler toplam kalite
konusunda bilgilenerek bilinclenirler, Bu asamada misyonun belirlenmesi, vizyonun
olusturulmasr, hedef ve amaclann belirlenen kritik sureclerin ve basan faktorlerinin
tespit edilmesi ve egitimi ...
b.Kararhhlc Stratejilerinin belirlenmesi, gozden gecirme ve degerlendirme
sisteminin kurulmasi ve teknik egitimin yogunlastmlmasuu icerir,
c.Uygulama (Implementation) : Proses gelistirme timlerinin olusrurulmasr
surec analizi, surec iyilestirme, degisimin kurumsallastmlmasi,

iyilestirmenin

olculmesini icerir (Binzet, 1998:150).
\
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TKY

UYGULAMA
•:• Surec Gelistirme

•!• Degisimin kurumsallastmlmasi
•!• Basannm olculmesi

KARARLILIK
•!• Dst duzey kalite konseyinin olusturulmasi
•!•

Stratejik planlama

•!• Yilhk plantar
•!• Degerlendirme sistemi, Teknik egitim

{;LENME
Misyon belirleme
Vizyonun belirlenmesi

+
+

Kritik i~ sureclerinin tespiti

+

Genel eginm

Hedeflerin belirlenmesi

Sekil 2.5.1: Toplam Kalite Yonetimine Gecis Asamalan

(Gurel 1998:53)

Tiim modeller ortak olan temel unsurlar sunlardir :
a.Liderlik,
b.Gelistirme Timleri,(Kalite

Kurullan)

c.Calisanlann Katiluru,
d.Kalite Yonetimi,
e.Tedarikciler,
f.Surecler,
g.Musteriler,
h.Siirekli Gelisme
i.Istatistiki Ol9iim,
i.Iletisim ve Bilgiiendirme,
k.Misyon-Vizyon
l.Basanlann Odullendirilmesi,
m.Egitim.

elemanlar ise ~oyle srralanabilir :
a.Liderler, b.Musteriler, c.Tedarikciler, d.Surecler (Giirel,1998:153).
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Isletmelerde ve egitim kurumlanmn

TKY gecis surecinde ve belgelendirilmesinde

ar genelde odul veren kuruluslann modellerini temel alarak isletmelerde TKY' ne
ini olustururlar veya degerlendirirler, Egitimde Amerika ve Avrupa'da iki ayn odul
kurulus bulunmaktadir.

Gecis snreclerinde genellikle bu odul veren kuruluslannm

· baz ahnmaktadir,

ABD'de Malcolm

Baldridge

National Quality Awards (MBNQA) odullerini veren,

· · .e Ulusal Kalite Odillii Vakfi (BNQP) 1987'de Toplam Kalite Yonetimi'ni artirmak ve
9D)astmnak

amaciyla kurulmustur.

uygulanan

basanli

cahsmalan

Egitim alamnda kalitenin degerlendirilmesi
odullendirilen

en

onemli

vakiflann

ve bu
basmda

-.lctedir. Bu vakif Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitusu ve Amerikan Kalite Demegi

"gi yaparak

her yrl basanh olan egitim kurumlanna kalite odalii vermektedir.

BNQP'nin amacuun, egitim kurumlanmn

kendilerini degerlendirilmesini

saglamak,

almak icin basvurulara geri bildirirttde bulunmak ve basanh bulunan okullara odaller
olarak tarumlanabilir. Bu odulun temelde ii<; amaci vardir. Bunlann birincisi, orgiitiin
ansi, kapasitesini ve sonuclanrun gelistirilmesini

saglamaktir. Ikincisi, en etkili ve

· olan orgutler arasmda iletisimi saglamak ve basanh orgutlerin uygulamalanm
erle paylasmaknr. Son olarak da performansm gelistirilmesini
~ek

diger

saglamak icin bir arac

ve ogrenme konusunda rehberlik etmektir (BNQP, 2001 aktaran; Sisman, Turan).

% 9,5

%7,5
%6
% 15
% 14

% 18
%30
wn,1-6.'dan aktaran Ozevren)
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Bu 7 kriter, 28 arasnrma

kalemi ve 92 alana bolnnmnstnr.Kriterler

ayn ayn

lendirilirken, bu kriterler arasmda iliskiler sistemi olustururlar (Ozevren, 1997:205).
Puan Degeri
120

80
40
Stratejik Planlama

85

Strateji Gelistirme

40

Strateji Acunlamasi

45

Ogrenci, Paydaslar ve Pazar Uzerinde Yogunlasma

85

(>grenci,Paydaslar ve Pazar Bilgisi, lhtiyaclan ve Beklentileri

40

(>grenci ve Paydas lliskileri ve Doyumu

45
90

Orgiltsel Perfonnansm Olftllmesi ve Analizi

50

Bilgi Yonetimi

40

{)gretim Kadrosu ve Cahsanlar Uzerinde Yogunlasma

85

~h~ma Sistemleri

35

()gretim Kadrosu ve Cahsanlann Egitimi ve Gelistirilmesi

25

(>gretimKadrosu ve Cahsanlarm Mutluluk ve Doyumu

25

Snrec Yonetimi

85

Egitimin Dizayni ve Hizmet Sureeleri

50

{)grenci Hizmetleri

20

Destek Surecleri

15

Orgiitsel Perfonnans Sonuclan

450

(>grenciOgrenmelerine lliskin Sonuclar

200

(>grenci ve Paydaslar Uzerinde Yogunlasmaya Iliskin Sonuclar

70

Burce, Finansrnan ve Pazara Iliskin Sonuclar

40

{)gretim Kadrosu ve Cahsanlara Iliskin Sonuclar

70

OrgOtselEtkinlige lliskin Sonuclar

70

PUAN

I 1000

., 2.5.1.1: MBNQA Kriterleri ( Kaynak: BNQP(2001) Aktaran Sismen-Turan, 2001:70)
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Avrupa Kalite Yonetimi Dernegi (EFQM) Ve Avrupa Kalite Odiilii

1988 yihnda

Avrupa Kalite Yonetimi Dernegi (EFQM) kurulmustur. 1991 yilmdan

de bu demek, basanh olmus isletmelere kalite odiilO vermeye baslanusnr. OrgOtOn,
· sirketlerden 650 dolaymda iiyesi bulunmaktadir.

n kalite konusuyla ilgilenmeye

baslarmsnr.

Tiirkiye, 1980'li yillann ortasmdan

1990'h yillann

basmdan

itibaren de

iye'de kalite konusuna olan ilgi artmaya baslamistir. Tiirkiye'de 1991 yilmda Kalite
gi (Kalder) kurulmus, Avrupa Kalite Vakfi (EFQM) tarafmdan verilen kalite odiilii ve
eri dogrultusunda

basanh bulunan

stir, Asagrda Kalder'in

isletmelere cesitli olceklerde oduller venneye

'EFQM Miikemmellik Modeli' ile ilgili brosurunden alman

Sektoru, biiyiiklugil, yapisi ve olgunluk diizeyi ne olursa olsun bir kurulus, basanh
icin duzgtin bir yonetim sistemi kurmahdrr. EFQM Mukemmellik Modeli, kuruluslann
emmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini

olcerek yonetim sistemlerini gelistirmeleri

unda onlara yardimci olan pratik bir arac niteligi tasir; kuruluslann kuvvetli yonlerini ve
inneye acik alanlanm gormelerini saglayarak onlan 9oziimler iiretmeleri konusunda
eder. EFQM Avrupa'da
·· eri toplayarak

veya Avrupa disrnda denenmis en iyi uygulamalarla ilgili

modeli guncellestirir,

Boylelikle,

model in dinamik olmasi, yonetim

undaki guncel gorusleri yansitmasi saglannus olur. EFQM Mukemmellik Modeli surekli
emmelligi yakalamanm pek 90k degisik yaklasum kullanarak da mnmkun olabilecegini
eden ve recete sunmayan bir cercevedir. Bu recete sunmayan cercevenin altyapisim
~

bazi temel kavramlar bulunmaktadrr. Bu kavramlar asagida verilmektedir:

Sonuelara yonlendirme
Miik:emmellik, biitiin paydaslann

(calrsanlann,

mtlsterilerin,

tedarikcilerin,

toplumun ve kurulusla finansal iliskisi bulunan herkesin) gereksinimleri arasmda bir
denge

saglayabilmeye

ve

butun

paydaslann

gereksinimlerini

karsilayabilmeye

baghdir.

Mii~teri odakhhk
M~eri,

iiriln ve hizmet kalitesiyle ilgili son sozii soyleyecek kisidir; bu

nedenle, mevcut ve potansiyel musterilerin

gereksinimlerine

odaklanarak

musteri
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baghhgi, musteri tutma ve pazar payun artirma gibi konularda en yiiksek diizeye
ulasilmaya cahsilmahdir.
Liderlik ve amacm tutarhhgi
Bir kurulusun liderlerinin davramslan kurulus icinde amacm berrakhgnn,
birligini saglar ve hem kurulusun hem de cahsanlannm mukemmellige erisebilecekleri
bir ortam yaranr.
Siire~ler ve verilerle yonetim
Kuruluslar, en iyi perforrnanslanru birbiri ile iliskili tfun faaliyetler anlasildigr,
sistematik bir bicimde yonetildigi ve islemleri ve planlanan iyilesmeleri ilgilendiren
kararlar paydaslann gornslerini kapsayan guvenilir bilgilere dayarularak almdigr
zaman gosterirler.

Cahsanlarm geli~tirilmesi ve kanhm
Bir kurulusun calrsanlann potansiyelinin tam olarak yasama gecirebilmesi icin
paylasilan degerler ile bir guven ve yetkilendirme kiiltiirii olmasi gerekir. Boyle bir
ortam herkesin kanhmmi kolaylasnnr.
Siirekli ogrenme, yenllikeilfk ve iyile~tirme
Kumlusun performansi; bilgi birikimi siirekli bir

ogrenme, yenilikcilik ve

iyilestirme kiiltiirii icinde yonetilirse ve paylasihrsa, en ust noktasma cikar.
t~birliklerinin gelistirilmesi
Bir kurulusun en iyi performansrni ortaya koymasi isbirligi yapngi kuruluslarla
giivene, bilgi birikiminin paylasilmasma ve butunlesmeye dayah, karsihkh yarar
saglayan iliskiler kurmasma baghdir.
Toplumsal sorumluluk
Kurulusun ve cahsanlannm uzun vadeli cikarlannm korunmasi etik bir
yaklasumn benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan
diizenlemelerin asilmasma baghdir.
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EFQM Miikemmellik Modelinm Yap1S1

EFQM Mnkemmellik

Modeli dokuz ana kriter uzerine kurulmus ve zorunluluk

bir modeldir. Bu k:riterlerden besi 'Girdi' k:riterlerini, dordu ise 'Sonne' k:riterlerini
Girdi kriterleri bir kurulusun yaptigi faaliyetleri icerir. Sonuc kriterleri ise o
neler gerceklestirdigini gosterir. Sonuclar girdilerden kaynaklarur.

Performansla ilgili film boyutlarda surdurulebilir mnkemmelligi gerceklestirmek tizere
yaklasimm

olabilecegi

gercegi uzerine kurulmus olan model asagidaki ifadeye

Performansa, musterilere,

cahsanlara ve topluma yansiyan mukemmel sonuclar,

ve stratejinin, cahsanlann,

kaynaklann ve sureclerin uygun bir liderlik anlayisiyla

isooifilmesi ile saglanabilir,

EFQM

Mukemmellik

Modeli

asagidaki

ONCUL KR!TERLER

I

sekilde

gosterilmistir.

SONU(;LAR

INSANA.

tNSC,NLAR

fL!SKiN
SQNU<,;LAR
- M UST'ERIYE

POLITIKA VE
STRATEli

htsKtN
SONU<,;LAR:

1•1:_, _ -_-f_--

lUQ-... _=·----

.•..
Ill

TOP LUMA
iLt~KiN

PAY6A$LAP. VE
KAYNAKLAP.

!=2
'11!1'•-....:

SONU<,;LAP.

YEN!LE~ME VE OGRENME

Sekil: 2.5.3.1

EFQM Mtikemmellik Modeli KA YNAK: (EFQM ve KalDer, 1999)

Seklin alt ve ust tarafmdaki oklar modelin dinamik yapismi ortaya koyar, Bu oklar,
ilerdeki iyilestirmeleri saglayan ve boylece sonuclardaki iyilesmelere yol acan yenilikcilik

Modelin
emmellige

Yaprsn

Yukanda

gosterilen

erisme yolunda gosterdigi

cabalara

modeldeki

dokuz

kutu,

iliskin degeriendirmeleri

kurulusun
iceren ana
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· temsil eder. Her kriterin aynntih olarak anlasilmasmi saglayan ayn alt acnumlan
Her bir kriter, daha iyi anlasrlmasmr saglamak amaciyla cesitli sayida alt kriterlerle
imcmm~tir.Alt kriterler, degerlendirme sirasmda cevaplandmlmasi gereken cesitli sayida
ortaya koyar. Son olarak her alt kriterde olasi ilgili alanlann listesi bulunur. ilgili
listesi zorunlu ya da degismez degildir, Ancak alt kriterin yol gosterici alt maddelerle
~asma

yardimci olur.

Bu modelin ozunde, cahsanlann yeteneklerinin cesitli surecler aracihgiyla sonuclara
"-"'ebilecegi go~ii vardrr. Cahsanlar ve snrecler is yasammm sonuclanm ureten
· . Musteri tatmini, cahsanlann tatmini ve toplum uzerindeki etki konulannda basan,
bir liderlik anlayisiyla saglanabilir. Liderin gorevi iyi bir politika ve strateji belirlemek,
,

kaynaklan

ve

snrecleri iyi bir

sekilde yonetmektir. Bunlar girdileri

aktadrr, Eger girdiler iyi kullarulrr ve yonetilirse sonucta mukemmellige ulasihr
1995:9 aktaran Ozevren).

EFQM Kalite Degerlendirme Standartlart.e.Avrupa kalite degerlendirme ya da
ellik modeli dokuz ol9iit ya da kriter ilzerine gelistirilmis olup yaptmrm olmayan bir
dir. Modelde yer alan 9 ana kriter, Toplam Kalite Yonetimi cahsmalanndaki basanyi
amaciyla kuruluslar tarafindan bir oz denetim araci olarak kullamlmaktadir.
erden bes tanesi, sonuclar icin milinkiin kihci olup oncul ol9iitlerdir. Diger dort tanesi
sonu9lara iliskin ol9titlerdir. Oneill ol9titler, orgtittin ne yapnguu; sonuclar ise, orgtittin
kapsamaktadrr. Model, performansm biitiin boyutlanna iliskin olarak devamh
~elligi

basarmaya donuk olarak cesitli yaklasimlann olabilecegi go~iinii kabul

edir. Bu kabul edis, su varsayima dayanmaktadir: Paydaslar, kaynaklar ve surecler
giyla, performans, musteri, insan ve topluma iliskin miikemmel sonuclara ulasilabilir.
EFQM modelinin temel kavramlan, sunlardan olusmaktadir. Sonuclara yonelme,

· ilzerinde yogunlasma, liderlik, amac a91khg1, snrecler, olgulara dayah yonetim, insan
mm gelistirilmesi ve kanhm, snrekli ogrenme, yenilestirme ve iyilestirme, paydashk
irme ve kamuya donuk sorumluluktur. Bu model incelendiginde ABD'de gelistirilen
A Balridge kalite odulun de belirlenen ol9iitlerle biiyiik olcude aralannda benzerlik

:gu gontlmektedir. Asagrda EFQM

modelinde yer alan kriterler krsaca aeiklanmrsnr,
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Liderlik:
TKY konusunda gundeme getirilen hemen biitiin goruslerde liderligin onemi tizerinde
,

orgiltiin uzun vadeli basansi

ektedir. Liderlik, orgutiin

icin vazgecilmez bir

gereklilik oldugu

gelecegini gorrneyi , orgutsel degerlerin ve kiiltilriln

asmda, ve diger cahsanlan da yonlendirebilmesinde davrams ve eylemleriyle bir

Deming, TKY' nin kurumlarda en iist yonetici tarafmdan baslaulmasi gerektigine
llmaktadrr(Walton,1986'dan aktaran Ensari;1999:85). Deming'e gore 'Kalite Yonetimdir'
lrurumun gelistirilmesindeki temel sorun ust yonetimin liderligidir.
Deming'e gore lider,
-Guven yaratir.yardim saglar ancak yargilamaz.
-Tum cahsanlara kendilerini gelistirme firsati vererek onlara sunrsiz kaynak saglar.
-lsgorenlere.icerisinde cahsmaktan onur duyacaklan is ortamlan saglar,
-Calisanlann isinden zevk almalan ve performanslanm en ust duzeye cikarmalan icin
sarfeder (Aguayo,1994:198 aktaran Ensari,1999:86).

Ishakawa'da yonetimin liderligine onem vermektedir.Ona gore insamn mutlulugunu
ak yoneticinin en onemli liderlik gorevidir.

Juran'da kalite artmmmm liderlige bagh oldugunu belirtmektedir. Jutan'a gore
· cilerce kalite amaclannm belirlenmesinde kavramlarm stratejilerin olusturulmasmda
egitim ve motivasyonu saglayacak ortamm saglanmasmdan liderlik vasfma sahip
ticiler sorumludur (Ensari,1999:86).
Liderligin, ycneticilikten farkh olarak goz onunde bulundurulan bashca kriterleri, ana
yla ii9 noktada toplanmaktadrr. Bunlardan birincisi, liderin orgtltsel basan icin gerekli
degerleri ve kiiltilrii nasil olusturdugu ve bu baglamda orgute nasil bir yon tayin ettigi ve
on gelistirdigidir. ikinci temel nokta, liderin olusturdugu kiiltiir ve vizyonun nasil
lamaya aktanldigrdrr. Ucuncu nokta ise, soz konusu uygulamalann gozden gecirilmesini
degerlendirilmesini kapsamaktadir (Sisman-Turhan, 2001: 71 ).
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TC MEB tarafindan yaymlanan EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda liderlik boyutuyla ilgili su kriterlerin sorgulanmasr gerektigi belirtilmektedir.
'Liderler kurumun misyonunu ve vizyonunu nasil olusturmakta,
bunlann gerceklestirilmesini nasil kolaylastirmaktadirlar, Uzun vadede basan
icin gerekli kurumsal degerleri nasil gelistirmekte ve bunlan uygun faaliyet ve
davraruslan ile nasil yasama gecirmektedirler, Kurumun yonetim sisteminin
olusturulmasi ve yasama gecirilmesi konusunda
kisisel olarak nasil rol
almaktadirlar. 'Alt kriterler olarak ta ;
a-Liderler kurumun misyon, vizyon ve degerlerini nasil olusturmakta
ve bir milkemmellik ktlltuni dogrultusunda nasil ornek olmaktadirlar.
b-Liderler kurumun yonetim sisteminin olusturulmasi, bu sistemin
yasama gecirilmesi ve surekli olarak iyilestirilmesi calismalannda kisisel
olarak nasil rol almaktadirlar.
·
c-Liderler musterilerle, isbirligi yapilan kurumlarla ve toplumun
temsilcileri ile iliskileri nasil yiiriitmektedirler.
d-Liderler kurumun cahsanlanm nasil motive etmekte, desteklemekte
ve tammaktadrrlar?'.

insanlann Yonetimi:
Bu kriter, orguttek! cahsanlann potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilmeleri icin
an

kapsamaktadir. Bu baglamda insan kaynaklanmn nasil planlandigi ve

· ildigi, kapasitelerinin nasil gelistirildigi, performanslanmn siirekli olarak nasil gozden
· ·· digi, nasil guclendirildikleri, katihm ve tanmmarun nasil saglandigi, orgutte etkili
oglann nasil kuruldugu ve insanlann nasil onemsendigi konulan uzerinde durulmaktadrr.

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kumm, cahsanlanmn bilgi birikimlerini ve tiim potansiyellerini
bireysel dtizeyde, ekip duzeyinde ve kurumun butununde nasil yonetmekte,
gelistirmekte ve ozgiirce kullamlmalanm saglamaktadn. Bu faaliyetleri politika
ve stratejisini, sureclerin etkin bir bicimde islemesini destekleyecek sekilde
nasil planlamaktadrr?.
Alt kriterler olarak ta;
a-lnsan kaynaklan nasil planlanmakta, yonetilmekte ve iyilestirilmektedir,
b-Cahsanlann bilgi birikimleri ve yetkinlikleri nasil belirlenmekte,
gelistirilmekte ve surdurulmektedir.
c-Cahsanlann katihmi ve yetkelendirilmesi nasil saglanmaktadir.
d-Cahsanlar ile kurum arasmda nasil bir diyalog soz konusudur.
e-Cahsanlar nasil takdir edilmekte, tamnmakta ve gczetilmektedir.'
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Politika ve Strateji:

Bu kriter, orgiittin politika ve stratejilerini nasil gelistirdigi, uyguladigi, gozden
degerlendirdigi, bunlan plan ve eylemlere nasil aktardigi konulan nzerinde
• I tadir. Burada dikkati ceken nokta, gelistirilen plan ve stratejilerin dayandmldrgi
ne kadar kapsamh oldugu, gelistirildigi, orgutte iletisimin nasil kuruldugu diizenli
ve stratejilerle ilgili hususlann

nasrl guncellestirilip gelistirildigini

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kurum misyon ve vizyonunu, net bir bicimde paydaslara odaklanmis
bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaclar, hedefler ve
surecler yoluyla nasil gerceklestirmektedir?.Alt kriterler olarak ta
a-Politika ve strateji, paydaslann mevcut ortamdaki ve gelecekteki
gereksinim ve beklentilerini nasil temel almaktadir.
b-Politika ve strateji, performans olc;umu, arastirma ogrenme ve
yaraticihkla ilgili cahsmalardan elde edilen bilgileri nasil temel almaktadir.
c-Politika ve strateji nasil olusturulmakta, gozden gecirmekte ve
gtmcellesmektedir.
d-Politika ve stratejinin yayihmi, kilit surecler cercevesi yoluyla nasil
gerceklestirilmektedir,
e-Politika ve strateji nasil duyurulmakta ve yasama gecirilmektedir.'
Kaynaklar:

Bu kriter, orgiittin sahip oldugu kaynaklan etkili ve etkin bir bicimde nasil yonettigi
iizerinde yogunlasmaktadir. Bu kaynaklar, mali kaynaklar, bilgi kaynaklan,
cilerle iliskiler ve materyaller, bina, arac-gerec ve diger kaynaklar, teknoloji ve
uel sermayenin yonetimine iliskin bilgi ve verilerden olusmaktadir. TC MEB
dan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan Kdavuzu'nda
ve

Kaynaklar'

basligi

altmda

$U

kriterlerin

sorgulanmasi

gerektigi

'Kurum, politika ve stratejilerini ve snreclerin etkin bir bicimde
islemesini destekleyecek bicimde isbirliklerini ve kaynaklanm nasil
planlamakta ve yoaetilmektedir. Alt kriterler olarak ta;
a-Kururn di~1 isbirlikleri nasil yonetilmektedir.
b-Finansal kaynaklar nasil yonetilmektedir.
c-Binalar, donamm ve malzemeler nasil yonetilmektedir.
d-Teknoloji nasil yonetilmektedir.
e-Bilgi ve bilgi birikimi nasil yonetilmektedir'
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Siire~ler:
Bu kriter, orgiitsel sureclerin nasil belirlendigi, yonetildigi, gozden gecirildigi ve
· ·· digi konulanm kapsamaktachr. Buna iliskin olarak, yapilan isin basansi icin temel
belirlenmesi, sistemli yonetimi, gozden gecirilmesi ve iyilestirilecek noktalann
esi, iyilestirmede kullamlacak yenilik ve yaraticihklan, snreclerin nasil degistirildigi
degismenin sonuclanmn nasil degerlendirildigi konulanm kapsamaktadrr.

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kumm, politika ve stratejisini destekleyecek, musteri ve diger
paydaslanm tam olarak tatmin edecek, onlar icin karma degerin artmasmi
saglayacak bicimde sureclerini nasil tasarlamakta, yonetmekte ve
iyilestirmektedir". Alt kriterler olarak ta;
a-Surecler sistematik olarak nasil tasarlanmakta ve yonetilmektedir.
b-Surecler, musterileri ve diger paydaslan tam olarak tatmin etmek ve onlar
icin giderek artan bir deger yaratmak amaciyla gerektiginde yenilikci
yaklasimlar kullamlarak nasil iyilestirilmektedir,
c-Urun ve hizmetler musteri gereksinim ve beklentileri temel almarak nasil
tasarlanmakta ve gelistirmektedir".
d-Urun ve hizmetler nasil uretilmekte, sunulmakta ve servisi saglanmaktadir.
e- Musteri iliskileri nasil yonetilmekte ve gelistirilmektedir.'
insanlann Doyumu:
Bu kriter, orgutun basansmm temel faktoru olan insanlann i~ doyumunun, insanlann
iliskin algilannm, calisanlann i$ doyumuna iliskin beklenti ve olfiimlerin neler oldugu
· le yogunlasmaktadir. Burada nzerinde durulan iki temel nokta, bireylerin orgute iliskin
alan ile bu algilamalara bagh olarak cahsanlann i~ doyumlanna iliskin sonuclan yani

TC MEB tarafindan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda

'Calrsanlarla ilgili

Sonuclar'da

su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi

'Kumm, cahsanlan ile ilgili olarak ne gibi sonuclar elde etmektedir?
a-Algilama ol9ilinleri
b-Performans Gostergeleri'
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iqterilere (Paydaslara) ili~kin Sonuelar:
~teri, urun ya da hizmetin ulasngi son kisi olarak tanunlanmakta olup bu kriter,
iirettigi iiriin ya da hizmetlerin, musterileri memnuniyetteki basan derecesinin ne
uzerinde durmaktadir, Egitim bir hizmet olarak kabul edilmekte, musteri deyimi
paydaslar deyimi kullamlmaktadir. Paydaslarda ic ve dis paydaslar olarak
dirilmektedir. Bu kritere bagli olarak degerlendirme yapilabilmesi icin gerekli olan
musterilerin, orgiitiin urettigi ilrUn ve hizmetlerle orgiitiin musterilerle olan iliskilerine
algrlan ve musterilerin bunlardan memnuniyetine iliskin ahnan olcum sonuclandir.
TC MEB tarafmdan yaymlanan EFQM Mtikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili $U kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kurum i<; ve dis musterilerle ilgili olarak ne gibi sonuclar elde
etmektedir?.Alt kriterler olarak ta;
a-Algilama olyiimleri
b-Performans Gostergeleri'
Topluma ili~kin Sonuelar:
Orgut, urettigi mal ve hizmetlerde yerel, bolgesel, ulusal ve uluslar arasi diizeylerde
un ihtiyac ve beklentileriyle memnuniyetlerini goz onunde bulundurmahdir. Bu kriter,
•L

yasama iliskin felsefesini, cevre ve dogal kaynaklann korun masmdaki duyarhhgmi
ektedir, Burada da iki boyut one cikmaktadir. Bunlardan birincisi, toplumun orgute

· algilan, ikincisi ise orgiitiin toplum uzerindeki etkisine doniik olarak aldigi onlemleri
aktadir (Sisman-Turan, 2002:56).
TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mtikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
-.vJ1711'ndabu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
Kurum, icinde bulundugu toplumla (yerel, ulusal veya uluslar arasi)
iliskili olarak ne gibi sonuclar elde etmektedir. Alt kriterler olarakta;
a-Algilama olcumleri
b-Performans Gostergeleri
Temel Performans Souuelari:
Bu kriter, orgiitiin, basta cahsanlar olmak iizere org(itle iliskisi olan tiim kesimler icin
yaptigma iliskin sonuclan kapsamaktadir. Bunun icin iki temel verlye ihtiyac vardir,

birincisi, orgiitiin performansma iliskin finansal sonuclardir. ikincisi ise, or¢itiln

"""'QI ,,.,1 icin gosterilen ek cabalardir (Sisman-Turan, 2002:56 J.
TC MEB tarafmdan yaymlanan EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
· Kurum, planlanmis olan performansiyla ilgili olarak ne gibi sonuclar
elde etmektedir, Alt kriterler olarak ta:
a-Temel Performans Ciknlan
b-Temel Perf ormans Gostergeleri' sorgulanacagi belirtilmektedir ..
Bu model A vrupa Kalite V akfi tarafindan devamh gelistirilmeye calistlmaktadir. 1998
aisan aymda isletmelere
~tiiel

bir taslak gonderilmistir.

Baslica degisiklikler

ortakhklar,

sermaye, musteri odaklik, surec, yenilik ve ogrenme gibi kavramlardir.

Tiirkiye Kalite Dernegi ve EFQM Modeli Tiirkiye Uygulamalan
Kalite

Dernegi,

cagdas

kalite

felsefesinin

Tiirkiye'de

etkinlik

kazanmasi

astrnlmasi amaciyla 1991 yilmda kurulrnustur, EFQM iiyesi olup,

1 uygulamalannm

otesinde, 9ag~

kalite felsefesini benimsemistir.

.-erimi'ni uygulayan ve uygulamak iizere hazirhklanm

veya

ahsilrms kaliteToplam Kalite

surduren kuruluslan biinyesinde

aktadir,
basan

ile uygulayan

kuruluslann

ornek modeller

olarak ortaya

mast ve TKY'nin daha yaygin bir bicimde Tiirkiye'de uygulanmasmm tesvik edilmesi
ile

1

KalDer

ve

TUSiAD

tarafindan,

her

yil TUSiAD-KalDer

Kalite

Odiilii

ektedir. A vrupa Kalite Yonetimi V akfi (EFQM) modeli baz olarak ilk defa 1993
olusturulan bu odiilii, bugtme kadar srrasiyla BRiSA, TUSAS, NET AS, KORDSA,
yilmda Buynk Odulu Arcelik, Basan Odultmu lpek Kagit kazanmisnr.
Bu odul kapsammda kii9iik ve orta biiyiikliikteki kuruluslar icin de ayn bir kategori

•-t

11•••

ilmasi

hazirhklanmn

tamamlanmasryla, 1998

uslara da odul verilmeye baslanmisur.

yihndan

itibaren

bu

olcekteki
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Her yil

Kasun aymda KalDer ve TOSiAD tarafmdan yerli ve yabanci uzmanlann

ile bir Ulusal Kalite Kongresi duzenlemektedir. Cesitli sanayi sektorlerinden,
·- lerden, kamu ve ozel sektor kuruluslanndan uzmanlann kauhmi ile ilk defa 1992
gerceklestirilen kongrede sirasryla; 'Endustride Kalite', 'Hizmet Sektorunde Kalite',
e Kalite', 'Egitimde Kalite', 'Siyaset Yonetiminde Kalite' ve 'Ekonomi Yonetiminde
'Hukukta Kalite', '2000'li Yillar ve TKY' konulan ana tema olarak belirlenmistir.
yilinda dilzenJenen kongrede TKY ve Kamu Yonetiminde Kalite konusu ana tema
islenmistir (http://www.kalder.org.tr/page.asp?pageld=135, 2002:11).
EFQM Mukemmellik Asamalan, mukemmelligin en yuksek seviyesi olan biiyiik odiil
· e dogru asamalar olmasi yoniindeki yaygm talebe yanrt vermek icin gelistirilmistir.

1.~ama./.Miikemmelikte .. K.ararbbk
MOkemmeUikte Kararlilzk Programr Onayr, MOkemrnellik yolculugunun heniiz
olan kuruluslar icin tasarlanrmstir. Bu asamada kuruluslara bulunduklan performans
· · anlamalannda ve iyilestirme icin onceliklerini belirlemelerinde yarduna agirhk
ktedir.
Bu programm, yaklasim ve metodolojisi iki ayn evreyi icerir. Birinci evrede basvuran
lar, EFQM MOkemmellik Modeli'nin dokuz kriterini kullanarak, ytlksek diizeyde bir
rlendirme stlrecinden gecerler, Bu surec, kurulus performansmm, model kuruluslann
1g1

cerceve ile kiyaslamah olarak, genel bir degerlendirmesini icerir, Degerlendirme

unda kurulus oncelikleri ile ilgili iyilestirmeye acik alanlanm saptama olanaguu bulur.
· evrede ise kurulustan iyilestirme dogrultusunda aldigi onlemleri ortaya koymasi
ir. Alman onlemlerin dogrulanmasi, egitimli bir degerlendiricinin bir, iki gtmluk
k saha ziyaretinde yapacagi toplanttlar, gorusmeler ve dokumanlann incelenmesi yolu
gerceklestirilir. Miikemmellikteki kararhhgim kamtlayan kuruluslar asamayi basanyla
adrklanna iliskin belgeyi, rum ticari ve tanmm faaliyetlerinde kullanabilirler,
ktedir (http://www.kalder.org.tr/page.asp?pageld= 108, 2002: 11 ).
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iye'de Mili Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulama ~ab~malari
Milli Egitim Bakanhgi Turkiye'de Kalder onciililgiindebaslayan Ulusal Kalite Hareketi
ile birlikte 1990 yihnm ortalanndan baslayarak TKY'y~ ilgi duymus ve UKH ile birlikte
ozgil uygulama modeJJeri gelistirmistir, 1990 yilmda uygulamaya konulan Milli
Gelistirme Projesi (MEGP) amaclanndan biriside 'Egitim yoneticilerinin bilgi ve
becerilerini gelistirerek.egitim yonetiminde kaliteyi artrrmak' olarak donemin Mustesan
CORDAN tarafindan aciklanmrsnr;
Cordan'a gore bu pojeyi gereeklestirmek uzere kurulan birim ve Turkiye Sanayici
Dernegi (TUSiAD) ve Kal-der tarafindan diizenlenen 4.Ulusal kalite Kongresinin
genel anlamda genel kalitesinin arttmlmasmm TKY anlayismdan gecebilecegi
goturmustur (Kal-Der, 1998:66 ).
MEB 1998 yih dolctimanlannda Milli Egitimi Gelistirme Projesi cercevesinde Okul
Modeli adi altmda l 990'larda Ttirkiye'de uygulanan projelerden biri oldugu
ilerek, projenin bir evresinin tum illkeye yayilan 208 okulun gelistirilmesini kapsadigi
aktadir. Bu surecin amacmm bu okullann mudur ve ogretmen nitelikleri, simf
ill<leri, smif donanuru.,ailelerinkatihrm, ogretim teknolojisi ve okul binalan gibi onemli
a bu okullarm OECD iilke egitim standartlanna karsrlrk gelen 15 egitirn standardmr
saglamak

oldugu,

bu

okullann

amacmm

ise,

tum

okullara

astirmadan once, yeni egitim programi, ogretim materyalleri ve teknolojisi, ogretim
eri, ilniversitelerle ortakhk vb. konularda alan test bolgesi olarak hizmet etmesi oldugu
llirtllmi~tir( MEB OGM Dokumanlan Cd 1998 ).

12/09/2000 tarihli Erkek Teknik Ogretim Genel Mudurlugu antetli genelgede
~u1g1m1za

bagh olarak faaliyet gosteren her tur ve derecedeki mesleki ve teknik

,gretim kurumlannda, yonergeler dogrultusunda olmak uzere 2000-2001 ogretirn yilindan
en tum mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannda 'Okul Gelisim Modeli' ve 'Toplam
ite Yonetimi' uygulanmasma baslamlacaktir." Denmekte, 'Okul Gelisim Modeli' ve
oplam Kalite Yonetimi' uygulamalan ile hizmetten yararlananlann; degisime karsr direnme
· e ona ayak uyduran, hatta degisimi bizzat yaratma geregine inanan, birlikte yasarna

"~'--u

olusturan, kaliteyi yasarmnda ilke edinen, birlikte yonetim prensibini benimseyen,
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a ve takim cahsmasi anlayisiyla egitim kurumlannuzi

basanya goturen unsurlar

degerlendirilmesi ve gerceklestirilmesi hedeflendigi belirtilmistir.

ym genelgede 'Okul Gelisim Modeli' ve 'Toplam Kalite Yonetimi'
okullara benimsetilmesi,
1,

ilkelerinin kavranlmasi,

felsefesinin

bu uygulama modeline yatkmhgm

rnesleki ve tek:nik ortaogretim okullanrun kendi kendini yoneten, donatan ve
haline

gelmesi

cahsmalan

cercevesinde

yapilacaklar

aynnnli

olarak.

TKY'nin egitim alamnda uygulanmasi, MLO (Mufredat Laboratuar Okullan) projesi
~u~br.

Bu proje 199 yihndan itibaren Dunya Bankasi tarafmdan fmanse edilerek,

'de de toplam 23 ilde 208 okulda uygulamaya konulmustur. 20.10.1999 tarih, 4244
MLO Uygulamalanm.
ast kararlastmlnustir.

Yaygmlasnrma

Yonergesi'

dogrultusunda

tum. okullarda.

Ancak simdiki uygulamada finansman veliye yuklenmistir.

amacr; egitimde kaliteyi artmnak, yonetim ve egitim personelinin yeterliliklerini
mesleki becerileri gelistirmek, kaynak kullammmda daha etkili ve verimli olmak,
dik egitimde etkin kullammi gerceklestirmektir.

Bunun okullarda uygulanmasi icin

Gelisim Yonetim Ekipleri (OGYE) kurulmustur, OGYE'nin icinde okul idare temsilcisi,
en temsilcisi, ogrenci temsilcisi, veli temsilcisi, sanayi ve ticaret odalan temsilcisi,
toplum orgiltu temsilcisi yer almak.tadrr. Burada amac kanhmcrhgi
(http://www.egitimsen.org.tr

gelistirmek olarak.

2002:12).

Tnrkiye'de Milli Egitim Bakanhgi (MEB)'nin Turkiye Kalite Dernegi (KALDER) ile
Kasun 1999 tarihinde imzaladrgi
da tum birimlerde

'Ulusal Kalite Hareketi Iyi Niyet Bildirgesi' ile MEB'na

TKY'ne gecme cahsmalan baslanlrrustir, MEB Kasun 1999 tarih ve

Sayih Tebligler Dergisi'nde

yaymlanan TKY Uygulama Yonergesi ile de resmiyet

T.C Milli Egitim Bakanhgi web sitesinde '2002 Y1h Basmda Milli Egitim' bashkh ve
Degisim Aracr Olarak TKY' alt bashklr sayfalarmda MEB sisteminde TKY anlayrsrnrn
nlastmlmasmm amaclan sunlar olarak srralanmistir.
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"I. Egitim sistemi icinde dogrudan ya da dolayh olarak bulunan
herkesin egitim surecini sahiplenmesi ve bu surecin anlasilmasmi saglamak,
2.Egitim hizmetini uretenlerin kendilerini yonetmeleri icin gereksinim
duyduklan anlayislan, araclan, yontem ve teknikleri tammalanru saglamak,
3 .Egitim sistemi icinde yer alanlara, daha etkili bir egitim hizmeti uretmeleri
iein, bilgili ve deneyimli olanlardan yardim alma firsati yaratmak,
4.Egitim sisteminde yer alanlara, insanlann
ve kullarulan araclann
oncekilerden daha nitelikli oldugu anlaytsuu kazandrrmak,
5.Egitim sistemi icinde yer alan herkesin egitim snrecini gelistirmesini
saglamak,
6.Egiv.m sistemi icinde yer alan herkese basanmn paylasimi icin beklenti ve
firsatlan ortaya koymak,
7.Egitim hizmeti uretenlerde kalite araclanmn kullamrmm ve anlasilmasmi
saglamak; planlama yapma,
cahsma ve harekete gecme dongusuntin ise
kosulmasim gerceklestirmek," olarak aciklanrmsnr (http://www.meb.gov.tr
/Stats/Apk2002/10.htm#l0b4
2002:11).
Buna gore; MEB egitim hizmetinin uretilmesinde, oncelikli olarak asagida belirtilen
birimde cahsanlarda olusturulmasmi saglamaya cahsacagi belirtilmistir.
"l .MEB orgiltil cahsanlannda, degisme ile ilgili kavramlar olusturarak
her seyin degisebilecegine iliskin anlayisi yaratma ve gelistirme,
2.Degi§me surecinde orgutte cahsanlara.degisme yonetiminin gerektirdigi
bilgi, beceri ve kisisel ozellikleri kazandrrma,
3.<;ah~anlarmda bir degismeyi uygulayabilen ve sonuclanm degerlendirebilen
degisme yoneticisi ozellikleri kazandirma,
4.<;ah§anlan, toplam kalite kavramlanm ve anlayismi degisme silrecinde
kullanabilen bireyler olarak yetistirme,
5.<;alt§anlarmda, degisme surecinde karsilastiklan sorunlan toplam kalite
yonetimi anlayisi ile 9ozme becerisini gelistirme,
6.Degi§me silrecinde toplam kalite anlayisi ile elde edilen bilgi, beceri ve
deneyimlerden ilkeler, genellemeler, kurallar gelistiren ve gelecek icin
yordamalar da bulunabilen
bireyleri
yetistirme"
olarak siralannusnr
(http://www.meb.gov.tr/Stats/ Apk2002/1 O.htm#l Ob4 2002: 11 ).

TKY Uygulama Projesi Cereevesinde Yapdan ve Plinlanan Cahsmalar
TKY Uygulama Projesi cercevesinde merkez orgutunun i.i9 asamada uygulama
ma ahndigi, merkez orgiiti.i yonetim kademesinde yer alan toplam 2177 personelin
konusunda, 871 personelin ise hem TKY hem de 'Mukemmellik Modeli' konusunda
ilendirme seminerlerine ahndigi, birimlerin bir cogunun Mukemmellik Modeli
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inde oz degerlendirmelerini tamamlandigi ve iyilestirme cahsmalanm baslattigr MEB
alarmdan ogreni1mi~tir ( http://personel.meb.gov. tr/yodged/alt/tky _egt.htm 2003: i).
Bu cahsmalarda kullamlmak uzere Avrupa Kalite Yonetimi Vakfimn (EFQM) gelistirdigi
ellik Modeli esas almarak Tiirkiye Kalite Dernegi 'Egitimde Toplam Kalite Ydnetimi
Grubu' tarafmdan 'EFQM- MiikemmeHikModeli 2000 Egitim Kurumlan Ktlavuzu'
snr, Bu kilavuzda ve MEB- Kalder seminerleri notlannda TKY ile ilgili su
rastlanmistir,
"Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz edebilmek icin
tum cahsanlann kanhrmm saglayan, siirekli iyilestirme ve musteri odakhhgi
esas alan anlayism etkinliklerde yer almasim gerekli kilmaktadir. Yonetimin
kararhhgi, Iiderligi
paylasma, yetkelendirme, takim. cahsmalanmn
sonuclanndan yararlanma, siirekli izleme, degerlendirme ve gelistirme,
egitimin onemine inanma ve bu imkanlan saglama, surekli ogrenme gibi TKY
ilkelerinin uygulanmasma imkan tarumasi dogrultusunda ortaya konabilecektir.
Bu
dogrultuda
tum
cahsanlanm
tammasi,
potansiyellerini
degerlendirebilecekleri ortami olusturmasi onem tasimaktadir. Siirekli
iyilestirme, olc;illemeyen hizmet gelistirilemez anlayisnnn birimlerde
yerlesmesine baghdir. Bu dogrultuda egitim kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili olc;umlerinyapilmasr ve sonuclann
degerlendirilmesi, insanlan yargilamak iein degil, sistemi iyilestirme amaci
giidillerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah yapilan etkinlik tarusilmah, bu
konuda cozum yollan ortaya konmahdir. Toplam Kalite Yonetimi anlayisi
hatamn olusmadan once onlemeye donuktur. Bu dogrultuda tum sureclerin
gozden gecirilmesi ve surecleri olusturan etkinliklerin uygulayicilar tarafmdan
ortaya konulmasi gerekli gorulmektedir. Bu dogrultuda tiim kurumlanrmzm
oncelikle asagidaki etkinlikleri yerine getirmeleri onem tasnnaktadir,
1. TKY konusunda egitim ahnmasi,
2. TKY Egitimi almis personelin belirlenmesi ,
3. Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi,
4. Yapilacak C>l<;funlerle llgiliTablolann Olusturulmasi,
5. Birim Kalite Kurulunun Olusturulmasi,
6. TKY Cahsma Programmm Uygulanmasi", (http://personel.meb.gov.
tr/yodged/altLbrosurler.htm2002-:11)
istanbul 11 Milli Egitim Mudiirliigu tarafmdan hazirlanan TKY kilavuzunda, amac;
bul Ilindeki Toplam Kalite Yonetimi Uygulamalanni ve bu alandaki etkinlikleri planh
dnzenli hale getirme amaciyla haznlanan Toplam Kalite Yonetimi Yonergesi ve Projesi
tusunda olusturulan kurullann cahsma esas ve sartlanm belirlemek, boylece TKY
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annda

standarthgi,

verimliligi

ve etkililigi

saglamak."

Olarak

aciklanmrstir

bul.meb.gov.tr 2002:9). Bu kilavuzda yer alan tarumlarda;
'a)Birim: Milli Egitim Miidurl&gu il ve ilce teskilatlan okul ve diger
kurumlanndaki TKY Uygulama Projesi kapsarmna ahnan her bir organizasyonu,
b)i~ Mii~teri: Birim icerisinde bir baska siirecin crknsim girdi olarak kendi
surecinde kullanaru,
c)D1~ Mii~teri: Birimin urettigi mal/hizmeti kullanan (hizmetten yararlanan) ve
tiik:etenkisi/kurumu,
d)Siir~ : Bir mal veya hizmetin uretilmesinde uretimin baslangici ile bitisi
arasmda yapilan tum i~- ve islemleri,
e)Birim Kalite Kurulu: Milli Egitim Bakanhgi merkez. Tasra ve yurt d1~1
teskilan birimlerinde yfuiitiilen faaliyetlerin 'Toplam kalite yonetimi' anlayisma
gore gerceklestirilebilmesi icin, her birimde, birim amirinin ya da gorevlendirecegi
bir yardimcmm baskanhgmda, birimin konu ile yeterli bilgi ve beceriye sahip en az
bes personelden olusan kurulu,
f)Kalite Ge~tinne Ekibi (Birim Kalite Ekibi) : TKY uygulamalannda
cahsanlan harekete gecirecek, gerekli karar ve kaynaklarla uygulamanm her
asamasmda tesvik edici bir rol ustlenecek, ayru zamanda iyilestirme takirm olarak
da faaliyet yfuiitebilecekve baskam KK'nca secilecek 3-5 kisiden olusan ekipleri,
g)PrQblem <;ozme Ekipleri (iyilqtirme Taknnlan) : Cahsanlann yonetim
snreclerine katki ve katihmlanm saglamak amactyla tum snreclerde yasanan
problemleri tespit edip 9oziirnonerileri gelistiren gecici ve degisken ekibi,
h)Oz degerlendirme Ekibi : Bir birimin, amaclanna ulasmak icin yiirilttilgil
tum faaliyetlerini TKY'nin temel unsurlannm esas alan bir modelle ktyaslayarak
birimin kuvvetli ve zayif yonlerini sistematik bir sekilde tespit etmesini saglamak
amaciyla olusturulmus ekibi,
1)Miikemmellik Modeli: Bir birimin, Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi tarafindan
kamu kurumlan i9in gelistirilen; liderlik, calisanlar ve cahsanlann tatmini, politika
ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
cahsanlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak iizere toplam 9 kritere
gore kendini degerlendirecegi modeli acikladigi,
j)Stratejik Plan: Kurumun vizyon ve hedeflerine ulasmak icin olusturdugu
politikalar dogrultusunda hazirlanan strateji ve hedefleri iceren uzun vadeli hedef
ve adunlar taslagidir.
k)Kurum Iyilestirme (gelistirme) Plam : Stratejik planlama dogrultusunda ve
kurumun degerlendirilmesi sonucunda ortaya konan iyilestirrne ile ilgili hedefleri
gerceklestirmek amaciyla kaynak, zaman, hedef ve sorumluluklann belirlendigi
3-5 yi1hkdonemi kapsayan orta vade1i p1an1ardrr.
l)Ytlbk Gelisim Plam : Kumm iyilestirme plaru dogrultusunda hazirlanan yilhk
hedef, faaliyet, sure, kaynak ve sorumlulann ortaya kondugu bir takvim yih ya da
ogretim yih esasina dayah hareket planlandir.
m)TKY Birim Uygulama Plam : TKY Uygulamalann iliskin asamalan, i~ ve
islemleri iceren, konuyla ilgili uzmanlardan da yararlamlarak hazirlanan kurumda
bir kez yapilan hareket planlandir.
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n)Ytlhk

i~

Planlan

: Birimlerde

olusturulan Kalite Kurullanmn Yilhk
faaliyetlerini yilhk gelisim plani dogrultusunda kalite kurullanmn yiiriitecegi is ve
islemler ile sorumlu ve sorumluluklanmn ayhk snreler dogrultusunda belirlendigi
hareket plantandn'.xlenilerek
f)Tfun birimler Kalite Kurulunun planlamasi dogrultusunda A v.rupa Kalite
V akfinca kamu kururnlanmn verdigi hlzrnetlerln kalitesini belirlemeye yonelik
olarak gelistirdigi modelde yer alan;
1) Liderlik
2) Yonetim politikalan ve stratejileri,
3) lnsan kaynaklan yonetimi,
4) Kaynaklar,
5) Surecler,
6) Musteri tatmini,
7) Calisanlann tatmini,
8) Topluma etki,
9) Faaliyet sonuclannm ol<;illerinde kullamlan standartlar,
baknnmdan birim oz degerlendirmeye tabi tutulur. Bu dogrultuda her birim gorev
alanlanyla ilgili olarak gostergeler olusturulmasi konusunda cahsmalan yiirliterek
bu gcstergelerin standartlastmlmasma katkida bulunurlar.' Acrklamalarma yer
verilmistir,
Tiirkiye Milli Egitim Bakanhgi ile Tiirkiye Kalite Dernegi arasmda imzalanan protokolle
Mukemmelik Modeli kriterleri baz ahnarak yapilan TKY cahsmalan baslanlmis, ve plan
.e snrmektedir .

••.• Ki:ye'de MEB'na Bagh Bazr Okullardan Uygulama Omekleri
TC MEB web sitesinde (http://personel.meb.gov.tr

adresinde) yer alan TC MEB'na

okullarda TKY uygulamalan ile bazi bilgiler asagida aktanlrmsnr,

Kad1koy Anadolu Lisesi (KAL)
KAL 1955 yilmda kurulmus olup, 14873 m2' lik bir alan uzerinde istanbul Kadtkoy'de
ogrenci, 100 ogretmen, IO ucretli ogretmen, 3 memur, 11 hizmetli-memur (ucretlij.Ll
tli (temizlik sirketi bi.inyesinde) ile egitim ogretini hizmetlerini vermekte olan bir devlet

KAL TKY uygulamalan ile ilgili bilgilerin yer aldigi power-point sunusunda

'Egitim

femizi ve hedeflerimizi olustururken 1739 sayih yasa ile belirtilen "Milli Egitimin Genel
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ve Temel llkeleri'ne uygun olmasi zorunlulugunu tilm yaklasrmlanmizda
l*t,nn7,"

dikkate

denmektedir.

Aym raporda KAL'nin misyonu olarak "Atatiitkyil dO~ilnce sistemini davranis haline

~agd~, demokratik

lider -0zelliklerine sahip, okudugu okula baghhk duygusu

ve laik gencler yetistirmektir.

Bu cerceveden

hareketle

biz, ogrencilerimizin

lerini saglamak; onlann bilgili, yetenekli ve kendine guvenen bireyler olarak
lerine zemin hazirlamak ve onlara 21. yuzyrlm gelisen ihtiyaclanna cevap verebilecek

iler kazandirmak icin vanz." Tammi yer almaktachr.
olarak

"Kadikoy

Anadolu

Lisesi'ni

okul

paydaslanmizm

icilerimiz, ogretmenlerimiz, ogrencilerimiz, mezunlanrmz ve velilerimizin) glic; birligi

-Ortaogretim giris smavlannda oncelikli tercih edilen,
-Ulkemizin en iyi ilniversitelerine her yil artan sayiyla ogrenci yerlestiren,
-Sosyal ve killtiirel etkinliklerle admdan soz ettiren,
-A vrupa Birligi normlarma esdeger egitim veren en giic;lii egitim kurumu
yapmaktrr.t'denmektedir.
'in ilkeleri olarak ta ;
"-Ogrencilerin ogrenmeyi ogrenmesi ilk onceliktir.
-Ogrencilerimiz butiin eahsmalanrmzm odak noktasidir.
-Biz, birbirimizi; ogrencilerin, velilerin ve toplumun surekli gelisen
beklentilerine ayak uyduracak sekilde gelistirmek iein yilreklendiririz.
-Biz, hepimiz ; ogrencilerimizin basansiru artmnak icin karsihkh olarak
sorumluluk ahr ve verimli bir sekilde calismz,
-Ogrencilerimlze bir birey olarak saygi duyar ve onlan koruyup gozetiriz.
-Biz, birbirimize ve kendimize guvenir.ve bu ilkelerin bizim hep birlikte
yapacagimiz cahsmalan sekillendirir ve alacagmuz kararlan etkiler,"

Aym sunuda KAL'in oncelikleri ise soyle srralanmaktadrr.
"-Birinci. onceligimiz; Milli Egitim Temel Kanunu'nda
ifadesini
bulan Ataturkcu, cagdas, demokrat ve laik, kendisi ile bansik, soran, sorgulayan
ve ureten gencler yetistirmektir.
-ikinci onceligimiz; Kadikoy Anadolu Lisesi'nde potansiyel olarak var olan veli,
ogrenci ve ogFetmen iletisimine hareket kazandirarak egitim ogretim
faaliyetlerimizin kalitesini artirmaktir.
-Ucuncu onceligimiz; Yonetim kadrosu ve ogretmen kadrosu olarak egittigimiz
genclere ve onlann ve1ilerine karsi acik ve demokrat bir yaklasim icinde
olmaktir," denmektedir.
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KAL Sunusunda 'Okulumuzda Nicin Degisim Geregi Hissedilmistir?' sorusunun yamti
ta;
"Hizla degisen dunyamizda hicbir egitim kurulu, bir omnr boyu yetecek
bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ulkeler egitim sistemlerini
siirekli gozden gecirmekte, 9agm ve gunfunilziln. kosullanna uygun olarak
yeniden yapilandmnaktadirlar. Bu amacla Milli Egitim Bakanhgi, 1994
yihndan beri MLO projesini hayata gecirmistir. Bu projenin en onemli ilkesi
'Toplam KALite Yonetimi' ve 'Ogrenci Merkezli Egitim'dir. Egitimin
niteligini gelistirmek ve ogrenci basansim artirmak icin egitim orgtttlerinin,
ogrencilerin ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek bit alt yapiya
kavusturulmasi gereklidit. Bu amacla, okulumuzda TKY uygulamasma
gidilerek
paylasrmci ve isbirligine dayah bit sistem gerceklestirilmeye
cahsilmaktadir." aciklamalan yer almaktadir.
Sunuda 'Ogrenci Merkezli Egitim' bashgi altmda
"Okulumuzda egitim ogretim stratejilerinin belitlenmesinde ogrenci
merkezli egitim anlayisi esas almmistir. Bu anlayistan yola cikarak kendi
kendine yetebilen, bilgiye erisme yollanru bilen; onu, amacma uygun ve
gereksinimlerini karsilayacak bicimde kullanan ogrenci yetistirmek esas
amacinuzdir. Ogrenci merkezli egitimin temel amaci ogrenciye ogrentneyi
ogretmek olmahdir. Ogrenmenin etkinliligini arnrabilmek icin de egitim,
ogretim, mufredat programlan ya da ogretim yontem ve tekniklerinden once
ogrenmenin kendisi ile yola cikilmah ve diger kavramlar bunun tizerinde
yapilandmlmahdrr." denilip 'Ogrenci Merkezli Egitimin Dayandigi Teme1
er' oiarak sunlar srralanmrsnr,
"-6grenci merkezli egitim anlayisim benimseyen okulumuz;

-Her ogrencinin icsel gudusilnu artirmakla ilgilenir ve tum ogrencileri aym
kahplara uymaya zorlamaktan kacmir.
-Ogretmenlerimiz omekleme, ust dnzey dil~ilnmeyimotive eden sorular sonna
gibi kamtlayici ogretim yontemleri kullanarak ogrencinin ogrenmesine aracihk
eder." denmektedir,
Sunuda 'Toplam KALite Yonetimin Okulumuzda Uygulanmastmn Yararlan" b~ltg1
~

su maddeler yer almaktadir.
"-TKY okulumuzun gelisimini kendi planlan dogrultusunda
gerceklestirmesini saglamaktadir.
- Okulumuz olusturdugu OGYE, Cahsma ve lyilestirme Ekipleri aracihgi ile
sorunlanm kendi cozme surecine girmistir.
-Bu olusumlar sayesinde okul bazinda 9ozulemeyen sorunlanrmz azalmaktadrr.
- Ogretmenlerimizin okuldaki sorumluluklanm paylasmalan, kendi katkilanmn
goz ardi edilmedigini fark etmeleri, okulda kanhmci yonetimi uygulanmasma
katki saglamakta ve ogretmenlerimizin motivasyonunu saglamaktadir,
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-TKY
uygulamalan
ile
paydaslanmiz
tasarruf
konusunda
bilinclendirilmistir.Bu, her tiirlii savurganhgm onnne gecmektedir.
-Okullar arasi bilgi aktanmi konusunda koordinasyon daha kolay
saglanmaktadir." denmektedir.
Sunuda 'Toplam KALite Adimlan' bashgi altinda ise;
' 1997 - 1998 Ogretim Yilmda,
MLO ve TKY'nin benimsenmesi, Veli- ogrenci- ogretmen- Cahsan
anketlerinin uygulanmasi, TK yaprlanmasi ( OGYE ),
1998 - 1999 Ogretim yilmda ise,
MLO ve TKY ile ilgili egitimlerin
baslanlmasi, Misyon vizyon ve hedeflerin belirlenmesi, Ogrenci Birligi
yaprlanmasi, Kalfest Etkinlikleri,
1999 - 2000 Ogretim Yilmda ise, OGYE yapilanmasi, Cahsma
Gruplanmn olusturulmasi, Misyon vizyon ve hedeflerin gozden gecirilmesi 2.
Anket uygulamasi,
2000 - 2001 Ogretim Yilmda ise, Ozdegerlendirme cahsmalanmn
baslatilmasi, Lider egitimleri, Egitimde teknoloji cahsmalan, Okul tamtim
kitapcigi'nm hazirlanmasi ve velilere dagrtilmasi, Her bolume oda
haztrlanmasi, Ogrenci Birligi Kulupleri'nin kurulmasi,
2001 - 2002 Ogretim yih agustos- eylill- ekim aylannda, Okul
muduru, OGYE'den sorumlu mndur yardimcisi ve kalite temsilcisinin EFQM
Miikemmellik Modeli egitimi almasi, Yeni kayrt organizasyonu, Etkin
veli
iletisimi- veli bulteni, 3 .Anket uygulamasi, TK egitimlerinin tekran
Yemekhanenin yenilenmesi,
2001 - 2002 Ogretirn yih kasun- arahk- ocak aylannda ,TK egitimleri
Miikemmellik Modeli, Problem cozme teknikleri, Zaman yonetimi, Olcme
degerlendirme, Hizmet ici egitim, Oneri sistemi'nin olusturulmasi
2001 - 2002 Ogretim yih subat- mart- nisan aylannda, Alo Bilgi
Hatti'nm hayata gecirilmesi, Surec yonetiminin olusturulmasi, lyilestirme
Ekiplerinin olusturulmasi, Etkinlik planlan, KALDER Kamu Sektoru Kalite
OdilJO basvurusu, Yeni OGYE'nin olusturulmasi, Model egitiminin
tekrarlanmasi (Bolum Ogretmenleri, OB suuf temsilcileri, Kalite temsilcileri,
Miidiir yardimcilan, OGYE ) etkinlikleri' srralanarak "Okulumuz 2001-2002
Ogretim yih haziran aymda Kalder tarafmdan 'Ulusal Kalite Odillii' ile
odullendirilmi~tir." denmektedir.
'TKY Uygulamalan' ana bashgi altmda 'Kanhmci Yonetim (Ogye)', Hedeflerle
1

Yonetim, Ozdegerlendirmc, Ekip Cahsmalan, Hizmet i9i Egitim, Anketler, Iletisim
Yonetimi, Rehberlik, Musteri Odakh Yaklasim, Toplum Uzerindeki Etki, Sonuclar'
leri toplanrmstir.
KAL sunusunda 'Katihmci Yonetim (QGYE)' bashg; altmda ise "KAL, Egitim
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izde yerlestirilmeye cahsilan okul standartlanmn uygulanmasmda oncu olmayi amac
· den, okulwnuzda

1997 yrlmdan itibaren Okul Gelisimi Yonetim Ekibi (OGYE)

KAL sunusunda OGYE'nin, paylasimci yonetim ve isbirligine dayah cahsma anlayisim
ahnd1g1, kurumdaki butim birimlerden demokratik secimle goreve gelen uyelerden

~gu

belirtilerek 'Kendi kendini yoneten ekip' anlayisi dogrultusunda OGYE'de

· cahsma gruplan olusturuldugu.bu cahsma gruplanmn liderlerinin ustlendikleri gorevi
gecirirken karsilasnklan

Uygulamlannda

gt, calrsma

sorunlann

c;ozumlerinde birimlerine rehberlik ettikleri

her grubun sorumlu oldugu alanla ilgili gorev tarumlanmn

gruplan okulun stratejileri dogrultusunda

OGYE'nin

onayma

sunduklan,

kendi calrsma

planlanm

tum bu cahsmalarda amac, paydaslanmizm

en - ogrenci - veli) OGYE aracihgi

ile karar mekanizmalannda

yer aldiklan

·• ektedir. Bu cahsmalar, 'Verimli ve Etkin lsbirligi', 'Iletisim' ve 'Yetki Paylasimi'
jllmaktadu.
KAL'de 'Hedeflerle Planlr Yonerim' basligmda bu calismalann amacirun "Okulumuzun
u dogrultusunda gelecekteki faaliyetlerini planh, olcumlenebilir ve izlenebilir hedeflere
"-ecek

sistemi

olusturmak,

Cahsanlann

okulun

hedeflerinin

olusturulmasma

ve

estirilmesine kaulmu saglamak," olarak aciklanmaktadir,

KAL'de 'Ozdegerlendirrne'

bashgr altmda yapilan cahsmalarm amaclan "Okulumuzun

erini gozden gecirmek, kuvvetli alanlan ile iyilestirmeye acik alanlanm
degerlendirmek,
e faaliyetlerinin
~

Surekli

gelistirme

sagladigr

icin iyilestirme

gelismeyi

firsatlanm

objektif

ortaya cikarmak,

olc;umlemek, Cahsanlannm

egitimini

ve

saglamak olarak aciklayip, Ozdegerlendirme cahsmalanmn kriterler bazmda Kalite

i&a-irme Cahsma Grubu denetiminde yapildigi" belirtilmistir.

KAL'de

'Ekip

Cahsmasi'

bashgi

altmda

amacm

'Verimli

ve dinamik

lendirme ve cesaretlendirme, lletisim, Cahsanlann karar mekanizmalannda

isbirligi,

yer almasi,

85

•. __ kli iyilestirme icin cahsanlann egitimi ve motivasyonu, Takim ruhunun gelistirilmesi,
arancihgm ortaya cikanlmasi' bashklan yer almaktadrr.

KAL'de ogretmenlere 'Toplam Kalite Yonetimi ve Mesleki Gelisim' konulan ile ilgili
et ici egitim imkam saglandigmdan soz edilerek, 2001 - 2002 Egitim ogretim yilmda
ilen hizmet ici egitim konuJan olarak, TKY, Ofkenin kontrolu, Olcme degerlendirme,

itimde teknoloji kullammi, Problem cozme teknikleri konulan siralanrmstir.

'KAL'de Musteri Odakh Yaklasim' bashgmda, veli- ogrenci- cahsan tatmini anketi
kalite gelistirmeye yonelik miikemmellik modeli egitimi alma, paydaslann
erinin 'Oneri sistemi',

'A9Ik kapi uygulamasi' ve toplannlarla izlenmesi ve

erlendirilmesi, universite ve dershanelere okulda stand acma, konferans ve panel
imkam

verilerek

programlanm

tanrtmalanm

saglama

cahsmalanndan

dilmektedir.

KAL'de 'Toplum Uzerindeki Sonuclar' bashgi altmda ise bir tablo ile su cahsmalar yer
stir. '1999 yilmda Adapazan Izmit deprem bolgesine giysi, gida, temizlik malzemesi,
itli ev arac ve gerecleri desteginin sagland1g1, aym yil Bitlis Mudd ilfe Kiltiiphanesi'ne
· · p yardirm, 2000 Yilmda ise Aksaray Sapmazkoy llkogretim Okulunun okul arac ve gerec

mumn yapildigi 2001 yihnda ise Erzincan Milli Egitim Mudurlugnne kitap destegi
andigi belirtilmektedir.

KAL surtusunda topluma 47 yilhk hizmet snrecinde ve 39. donem mezunlanm
edilerek, egitim
aciyla Kamu dalmda Kalder

ogretim faaliyetlerimizde kaliteyi daha da artmnak
Ulusal

Kalite

Odulu'ne

aday olarak objektif bir

cme ve degerlendirme sonucunda, ' Juri Ozel Kalite Odiilti' alan ilk devlet okulu olmaktan

rvanc duyduklanm belirtmektedirler. Alman odulun olumlu sonuclan olarak ta;
'-Odiiliin, faaliyetleri gozden
gecirip iyilestirme firsatlanm
hizlandirdigi,
- Alman odillle okulun yurt capmda tamrurhgi arttigi imajmm olumlu yonde
yukseldigi,
-Ortak bir hedefe kilitlenmenin ogrenci, ogretmen, veli, yonetim dayamsmasim
arttrrarak motivasyonu yukselttigi,' belirtilmistir.
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Alman odiilun degerlendirilmesi ile ilgili;
'Toplam Kalite anlayismi bOtiin ilkeleri He ulke capmda model olacak
sekilde hayata gecirme, surekli ozdegerlendirme cahsmalan yaparak .degisiml
ve gelisimi saglama,
- Ulu Onder Ataturk'un koydugu temel vizyon olan ulkemizi 9agda~ uygarhk
seviyesinin uzerine cikarmayr gerceklestirmede oncn olma,
-Ogrencilerimizi iilkemizin ve gelismis ulkelerin en iyi universitelerine
yerlestirme,
-A vrupa Birligi normlannda
bir egitim kurumu
olma amaclanni
gerceklestirmede bir arac oldugundan' bahsedilmistir.
Sonuc olarak 1999-2002 Yillan arasmda KAL'de 90k sayida iyilestirme etkinligi
estirildigi, Toplam Kalite Siirecinde tum faaliyet alanlarmda, onemli pozitif gelisme

g1 belirtilmistir

(http://personel.meb.gov. tr/yodged/alt/tly _ uyg_ kazanim.htm2003:01 ).

Aydmbkevler Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu ileti~im Meslek Lisesi (ATML ve
) Tky Cahsma ve Gosterge Ornekleri

ATML ve AiML TKY Cahsma ve Gosterge omekleri ile ilgili hazirlanan sunuda okul
1998-1999 egitim ogretim yihna baslarken ISO 9000 belgesi almak ve toplam kalite
ini uygulamak mesleki egitimin gelismesinde yararh olacagi kanaatiyle Bakanhga
dugu, ancak olumlu
lan

olcnmn

cevap almamadigi

icin Turk Standartlan

ve

Enstitusu

bunun uzerine
(TSE)

ile yaprlan

ildigi, ancak TKY'nin katihmci ve demokratik felsefesi ozellikle
aldigindan

ivmenin

devam ettigi belirtilmektedir.

ISO 9000 belgesi
isbirliginden

yonetim kadrosunu

Sununun devammda

bu

"l-Universitelerden TKY konusunda bilgi ve kaynak arastirmasi yaprldigi,
I-ilk TKY kurulumuz bu felsefeye yaklasan yonetici kadrosuyla kuruldugu,
2-~ah~malarla ilgili bilgi vermek uzere MEB YODGED daire baskanhgi ile
iletisim kuruldugu,
3-istanbul KALDER cahstayma ve paylasim toplannsma kanhmnmzla birlikte
bilgi kaynagtna ulasrm hizlandrgr,
4-Gazi Universitesi ve YODGED Daire Baskanhgi uzmanlarmca verilen TKY
ve Miikemmellik Modeli ile ilgili tum ogretmenlerin seminerlere kanldigr,
5-Dunya Kalite Okullan (AESCD) Tiirkiye Temsilcisi Hayal Koksal tarafindan
okulumuzda seminerler ve SWOT analizi yapildigi ve uyeligin saglandigi'
powerpoint sunusu olarak anlatilmaktadir.
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Sununun devammda 'Veri Toplama Ve Ozdegerlendirme'

icin periyodik olarak;

'1-0kul muduru hakkmda perform.ans degerlendirme anketinin tum
cahsanlara yapildigi,
2-<;ali~anlann okul yonetimi ile ilgili istek ve onerilerini iceren anketler
yapildrgi,
3-0grenci ve velilerin okul ile ilgili isteklerini iceren anketler yapildigt,
4-Sektoriimilz olan 301 muhasebe burosunda 'nasil bir eleman' istedikleri ile
ilgili anket yapildigi,
5-<;ah~anlanmizm i~ ve kisisel gelisimleri ile ilgili egitim istek anketleri
yapildigi,
6-0kula yeni kayit o]an ogrencilerin okulumuzu neden sectikleri anketleri
yapildigi,
7-Tum ziimreler tarafmdan ogrenci seviye ve ilgi-istek testleri yapildigi,
8-0grencilerin hangi tur egitici kollara ilgi duyduklan anketleri yapildigr,
9-0grencilerin secmeli derslerini belirlemek uzere dersler hakkmda tamnm
yapilarak istedikleri dersler belirlendigi,
10-Ders anlanm teknik ve metodlanyla ilgili istek ve ihtiyaclanm belirlemek
uzere tum ogrencilerle gruplar halinde beyin firtmasi toplannlan yapildrgi,
l l-Ogrencilerin basansizhk nedenleri ile ilgili tam sayim olan 3000 ogrencinin
sorun tarama testleri yapildigi,
12-0grenciler
tum ogretmenleri
hakkmda
perform.ans degerlendirme
anket]erine kat1ld1g1,
13-Tum velilerle gruplar halinde beyin firtmasi teknigiyle 'nasil bir egitim'
konulu veri toplama toplantilan yapildigi,
14-Velilere ihtiyac analizleri ve okulla ilgili istek ve oneri anketleri yapildigi'
anlatilmaktadir.
Sununun

devammda

ise 'Analiz

ve Degerlendirme

Sureciyle

Birlikte

Y apilan

alar' ba~lrgr aitmda ;
'1- Sektorun istedigi eleman yetistirme ile ilgili program kapsammda
ogretmenler kurslara almdi.
2-(;al1~anlann ihtiyac ve istegi dogrultusunda okul iyi hizmet iyi egitim
kurslan duzenlendi,
3-TKY konusunda ogretmen, veli, ogrenci ve isyerlerine brosurler dagmldi.
4-0grenci aldigimiz mahallelerin 36 muhtanna TKY ve okul tamnm
seminerleri verildi.
5-Velilere TKY ve okul taruttm seminerleri verildi.
6-Bazi velilerin evlerine bizzat smif ogretmeni, mudur yardimcisr ve rehber
ogretmenlerden olusan bir komisyon halinde gidilerek TKY anlanldi.
Ogretmenlerin evlerine gidilerek paylasim saglandr.
7-Personele ve ogrencilere periyodik olarak ve halka acik haftada 4 seminer
programi surdnruldu.
8- Ogrencilere standardizasyon ve kalite seemeli dersi okutuldu.
9- Ogrencilere kalite konulu odev yansmalan duzenlendi.
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10-0kulun misyonu ve vizyonu kalite kurulunda ve ogretmenler kurulunda
olusturularak, okul ogrenci kurulu, veli ve cevrenin elestiri ve onerilerine
anketlerle sunuldu, paylasim saglandi.
l l-Okul slogaru ve okul marsi belirleme yansmalan yapildi,
12-0grenci formalan belirleme cahsmalan ogrenci ve ogretmenlerin genel
istekleri Iizerine belirlendi.
13-Intemet web sayfasi, ALO-BiLGi hath, okul gazetesi, okul dergisi,
biiltenler ile TKY ve oku1 tanitrm1an yaprldi, musterilerimize ul~ddl.
14-Halkla iliskiler birimi kurularak veli, sektor, eevre, ogrenci ve calisanlar
iletisimi organize edildi.
15-0kul
ogrenci
burosu
kurularak
ogrencilerin
tum ozltik isleri
standartlastmldi,
16-0kul Ogrenci Kurulu, Okul Aile Birligi, Zumre Baskam, OGYE, EFQM
Biirolan damsmanhk ve iletisim gorevlerinin standardize edilmesini sagladi,
17-Intemet Egitim Merkezi ve stndyo kurularak bilgiye ulasma ve bilgiden
bilgi iiretme kalitesi artmldi.
18-Zilsiz egitim uygulamasma kademeli olarak gecildi.
19-0grencinin ogretmenini secme ozgiirlilgii saglandi.
20-0grencinin ogretmenleri icin yaptigi performans degerlendirme anketleri
ogretmenin zayif ve eksik yonlerini belirleyecek nitelikte bir gelenek oldu.
21-A9Ik smav uygulamasi egitimde yeni bir boyut olusturtarak ezbersiz egitimi
saglayan bir arac oldu.
22-Tedarik9i okullanrmz; okulumuzdaki sinemarun cazibesiyle ogrencilerine
okulumuzu tamma gezileri yaptirdi.
23-Tedarik9i okullanmizm, cevre okullarm, program tiiril okullanrmzm
personeline ve velilerine TKY seminerleri verildi.
24-Milli egitim orgutunun cesitli birim ve mensuplarma, universitelere seminer
ve kaynak temin edildi,
25-TKY, Planh Okul Gelisimi, Mukemmellik Modeli ve egitimde onemi olan
20 konudan olusan sosyal bilimler disiplini icerisinde seminer prograrm,
patentli bir CD halinde tum paydaslanmiza ucretsiz olarak dagitildi. llcenin
tum okul mtidiirlerine 4 kez seminer halinde tarutikh. Milli Egitim Mtidiirltigu
ile isbirligi cereevesinde programlar yiiriitillerek iilke duzeyine yansmldi.
26-<;evre imkanlan
degerlendirilerek,
Radyo-Televizyoncular
dernegi
destegiyle basm sektorunden $60.000 tutannda fiziki diizenleme katkisi
saglandi. Cesitli kurumlardan laboratuar ve atolye malzemesi temin edildi ve
fakir ogrencilerimize 40 Milyar TL tutarmda giyecek, yiyecek ve kitap yardmu
yapildi.
27-Tum ogretmenlerimizin ders programlan ve nobet gtmleri kendi isteklerine
gore diizenlendi. Zumre baskanlanm kendileri secmekte, hasta sevk islerini
kendileri yapmakta, hizmetli ve memurlar gorev dagihmlanm kendileri
yapmaktadirlar.
28-09 senedir verilen genel egitim ve seminerlerden sonra bu sene zumre
olarak Tiirkiye' deki cesitli universitelerden destek ahnarak ogretimin kalitesini
artirmak icin teknik egitimlere gecildi,
29-Mezunlar dernegi kurularak mezun ogrencilerimizin takibi ve iletisim
artmldi' denmektedir.
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sununun devanunda;
'30-0kul kaynaklanrun yonetimi, planlanmasi ve harcamalann dagihnu
tamamryla veli ve ogretmenlerden olusan komisyonlarca belirlenerek bilgiler;
veli, ogrenci ve ogretmenlere aciklanmakta ve bununla ilgili denetimler OG YE
planlamalannda degerlendirilmektedir.
31-Donem baslannda ders planlan ogrencilerle gorusuldukten sonra seviye
tespitlerine ve ziimre kararlanna gore yapilmaktadir.
32-0kul ogrenci kurulu ogrenciler arasmda cesitli istekleri belirlemekte,
kararlanru okulun tiim kurullanndaki toplantilara bizzat katilarak teminini
saglamaktadir.
33-0neri ve istek kutusu periyodik arahklarla acilarak, bir komisyon tarafmdan
OGYE'ye geregi iizere sunulmaktadir.
34-0kuldaki sosyal ve egitici faaliyetler, torenler ogrencilerin ilgisine gore
bizzat ogrencilerce planlanmakta ve gerceklestirilmektedir.
35-<;e~itli kurumlarla Benchmarking yapilarak siirekli gelisim ve degisime
katki saglanmaktadir,' denilmektedir.
Sununun 'Gostergeler' bashgmda ise
' 1- Ankara' da Mesleki egitimde ogrenci kaydi azahrken okulumuzda 3
yilhk cahsmanm sonucu ogrenci kaydi % 46 artti,
2- Yeni kayit olan ogrenci anketlerinde; ogtencilerin % 60'mm bu okuldaki
katihmci ve demokratik yonetimden dolayi bu okulu tercih ettikleri belirlendi.
3- Ihtiyac analizleri anketlerinde okulun zayif yonunun kalmadigi gorulmustur.
Genel ortalama YETERLi ile <;OK YETERLi arasmdadir.
4-Miikemmellik Modeli kriter anketlerinde 5 not iizerinden 4.3 sonuca
ulasilrmsur.
5- 260 ogretmenin bulundugu kurumda son 3 yilda zorunlu nedenlerin dismda
tayin isteyerek aynlan ogretmen sayrsi 2'dir.
6-Mezun ogrencilerimiz muhasebe biirolannda oncelikli olarak secilmektedir.
Muhasebe stajr yapanlarm istihdami % 90'chr. lletisim stajmi yapanlann
istihdami % lOO'diir.
7-Yiiksek ogrenime basvuranlann istihdami % 53'diir. lletisim bolumu %
86'd1r.
8- Ogrenci okulunu sevmekte, arac-gerec ve binaya sahip cikmaktadir. Onanm
ihtiyaci her yd azalmaktadir.
9- Devamsizlik oraru azalmaktadir. 3 yihn sonunda % 8'den % 3'e d~mii~tiir.
10-0grenciler arasi iletisim gelismistir. Disiplinsizlik eser diizeye gelmistir.
l l-Ogretmen ogrenci iliskilerinde siddet, kaba davrams ve kaba soz
kalmamrsnr,
12-0gretmenler cahsma gruplan ve komisyonlarda ozverili gorevleri isteyerek
almaktadirlar.
13-B~ta MEB olmak iizere okulumuzdaki TKY uygulamalan nedeniyle cesitli
kurumlarca okulumuza oduller verilmektedir.
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l-t-Ogrenci ve ogretmenin derse, atolye ve laboratuarlara zamarunda
girmesinde gecikme yoktur. Tamamen ozdenetimle saglanmaktadir.
15-0gretmenler acil durum disinda gorev zamanlannda hasta sevki
almamaktadirlar.
16-Denetimlerde, tum anket ve analizlerde yonetimle ilgili degerlendirmelerde
ve gtlven konusunda sifir hata anlammda ' 5 ' not cikrnaktadir.' denilmektedir.

Sonuc olarak Aydmhkevler Ticaret Meslek Lisesi Ve Anadolu lletisim Meslek
· de tum paydaslara yonelik cok sayida iyilestirme etkinligi gereeklestirildigi, Toplam
Surecinde tfun faaliyet alanlarmda, onemli pozitif gelisme saglamldigi gorulmektedir.

Buraya kadar incelenen kuramsal cahsmalardan ulasilan sonuclar soyle ozetlenebilir.
lnsanhk tarihi boyunca, tfun gelismenin temel amacmm insan yasarmnm her alanda
kaliteli bir hale getirilmesi oldugu soylenebilir. On dokuzuncu yuzyilm ikinci yansmdan
n, endtlstriyel sisternin dogmasi ve uretimde btlyuk artislar meydana gelmesi, kalite

ilrammm onemini bir anda on plana cikarrmsur. 1947' de Japonya'ya Savas Bakanhgmm
~maul

olarak ozel bir gorevle giden Deming, orgutlerdeki yonetim sorunlannm fist

den kaynaklandignn savunup Japonlara istatistikte veri dagihrm, kontrol cizelgeleri
la proses kontrolu ve bir yonetim modeli olarak Deming dongusunu nasil
acaklanm anlamis, 14 ilkesiyle de kalite yonetiminin temellerini olusturmustur.
TKY, kalite gelistirme, stratejik kalite yonetimi ya da surekli kalite gelistirme her ne
"'de kavramlastmhrsa kavramlasnnlsm temelde Deming (1988), Juran (1989), ve Crosby
j'nin, goruslerine dayahdir, Bu gorusler ortak olarak, tum orgut cahsanlan ile
rilerin girdi, problem 9ozme ve karar almaya katihmlanm ongoren 'Katilmah Yonetim'
1yi~1m ongorurler. Bu kuramlann her biri spesifik bir konuya odaklanrmssa da, hepsi de
by'nin modelinde genel bir sekilde yansmhrlar. Crosby'nin modeli, orgntteki kalite
ini destekleyici dort boyuta oturur. Bunlar:
"l-Yonetimin katilmasi ve tutumu
2-Profesyonel kalite yonetimini gerceklestirmek orgiit boyunca olusturulan kalite
konseylerinin olusturulmasi yoluyla kalite yonetiminin saglanmasi
3-(:ah§anlann katilum ve
4-Tanmma, yani cahsanlann basan ve cabalannm pekistirilmesidir' (Lankard
1992'dan aktaran Dogan).
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Bu noktaya kadar siralanan tammlar, kalite konusunun 90k yeni bir kavram oldugu
imini yaratsa da, kusursuzluga ulasma ve miikemmeli yakalama arzusu neredeyse
unun varolusu kadar eskidir. Dolayisiyla, kalite kavrammm, ilkel bir bicimde bile
eski caglardan gunumuze kadar siirekli olarak gelisen bir olgu oldugu soylenebilir.
uztm kalite kavrami, gecmiste, iiretim siirecinde edinilen deneyimlerin ve alman
·

sonucunda ortaya cikmis olup, bazilanna gore hala yeni ogeler katilmak suretiyle

· ilmeye olanak tamyan dinamik bir yapiya sahiptir.

II. Dunya savasmdan yenik cikan Japonya'mn urettigi iirunlerin yiiziine baktlmazken
· g'in
~1.llda

onciiliigiinde yonetim

alanmda yeni yontemlerin uygulanmasmm diinya

Japon iirunlerinin yaygmlasmasma yol a9ttgi, Deming'in onciiliigiinde Amerika

layan ama Japonya da gelisen ve diinyaya yayilan yonetim alamndaki evrime Toplam
Yonetimi (TKY) adi verildigi soylenebilir. TKY, klasik yonetim anlayismm altematifi
dogan, gelisen ve gelisimini devam ettiren bir anlayistir. TKY, tum organizasyon
lerinin siirekli gelistirilmesi, iyilestirilmesi ve cahsan ve musteri memnuniyeti
igmm) saglanmasma yonelik cagdas, kanhmci bir yonetim anlayisidir.

Toplam kalitenin gerceklestirilmesi; zaman, caba ve kararhhk gerektirmektedir.
'nin dogru olarak: uygulanabilmesi icin a~agidaki bes temel ogenin bir araya gelmesi
ir (Sirvanct,1997:12; Simsek, 2000:51).

' 1-D st yonetim

ve yoneticilerin liderligi,

2-Mii§teri odakhhk,
3-Firma elemanlannm egitimi
4-Takim cahsmasi
5-Siirekli gelisme (Kayzen) yaklasimi'
Kaizen, Japoncada degisim (Kai) ve iyi (zent) kelimelerinden olusmustur, Siirekli
e anlammda kullamlmaktadir, Japonlara gore Kaizen oyle bir dii§iincedir ki, her Japon
gecen giiniin bir oncekinden daha iyi olmasi icin, evinde, isinde, sosyal yasammda snrekli
gayret icinde olmahdir. Bu gelismenin boyutu onemli degildir, Omegin bahcenize
eceginiz bir cicek, boyayacagmiz bir kapi da bir degismedir (M.Imai 1994:93-98'den aktaran
Ozevren). Siirekli gelisme de ise iiretimi yapanlarda arasnrma gelistirme calismalanru
klestirenlerde aym kisilerdir, Laboratuar is yerinin kendisidir. Siirekli gelisme: lsletmede
okulda yer alan herkesin kanlumm gerye~e§tiren bir surectir, Siirekli gelisme cevrimini

92

olarak ortaya atan Dr. W.A. Shewhart'trr. Bu cevrimi dogru bicimde ozumseyerek 1950
Japonlara aktaran ise Dr. W.E. Deming olmustur, Surekli gelisme kavrann Japonya' da o
yerlesmistir ki, hemen her faaliyet icin Kaizen gruplan kurulmustur, Son ytllarda Japonlar
· yonetim modellerine 'Kaizen Yonetimi' arum vermeye baslannslardir,
TKY'nin 'Planla- Uygula- Kontrol et- Onlem al (PUKO) seklindeki

Deming veya

dongusii, klasik yontemden de iyi bilinen ve her isletmede kolayhkla
auJanabilecek cahsmalardan olusur, Yapilacak isler once planlamr, sonra uygulamr ve kontrol
Kontrol faaliyetleri ile elde edilen sapmalar diizeltilir ve bu duzeltme onlemleri, bir
· cahsmanm hedeflerini olusturur (Ozevren,1997:20).
TKY biitiin alt sistem ve sistemleri derinden etkileyerek; vazgecilmez, terk edilmez,
gelistirilmesi ve iyilestirilmesi gereken yeni bir yonetsel anlayism temelini
~nrmaktad1r. Daha ileri donemlerde ise giderek 'kalite toplumu' anlayisi ve gelismesinin
luzla buyuyecegi ongorulmektedir.
Cagumzdaki bilimsel ve teknolojik gelismeler bireylerin ve toplumlann yasam
nt,mm

buyiik olyiide etkilemekte, sosyal, knlturel ve ekonomik alanlarda koklii degisimler

aktachr. Sonucta da egitim sistemlerinde mesleki ve teknik egitime onem veren
tuda gelismeler gozlenmektedir (Allam, Dogan, Sezgin 1998:16).
Bilgi iscileri' ya da 'Sitnge yoziimleyicileri' adi verilen yeni bir cahsan (isci) tipine
an gereksinimin artmasr da mesleki teknik egitimde toplam kalite yonetiminin onemini
plana cikaran nedenler arasmdadrr. Cunku, ilgili egitim surecleriyle yetistirilmesi
flenen performans duzeyi yiiksek yeni tip is gucnnun: cok adimh islemleri yurutme,
t simge ve gorusleri ustahkla kullanma, yeni bilgilere ulasma, yeni paradigmalan tamma
ulannda mesleki yeterliklere sahip olmalan zorunlu gorulmektedir. Bu zorunlulukta
leki teknik egitimde kalite ve standartlann yiikseltilmesini, dolayisiyla toplam kaliteyi
eme getirmektedir (Karaagach, 1999:445).
TKY'nin egitimde uygulanmasmda egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalanm
h bir sekilde uygulamak istiyorlarsa, okulun en kii<;iik birimlerinden en bilyiik birimine
r okul kulturunu olusturmak ve yaygmlasnrmak zorundadirlar, Egitim liderlerinin okul
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"' olustururken

§U

sorulara mutlaka cevap aramalan gerekmektedir (Leigh den aktaran

"l-Okulun amaci nedir? Amacumzi nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak istiyoruz?
3-Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
Genelde TKY'ne gecis uc; asamada gerceklestirilmektedir,
'a.Bilinclenme (Awareness): Bu safhada personel ve yoneticiler toplam
kalite konusunda bilgilenerek bilinclenirler. Bu asamada misyonun
belirlenmesi, vizyonun olusturulmasi, hedef ve amaclann belirlenen kritik
sureclerin ve basan faktorlerinin tespit edilmesi ve egitimi ...
b.Kararhhk Stratejilerinin belirlenmesi, gozden gecirme ve degerlendirme
sisteminin kurulmasi ve teknik egitimin yogunlasnnlmasiru icerir,
c.Uygulama (Implementation) : Proses gelistirme timlerinin olusturulmasi
snrec analizi, surec iyilestirme, degisimin kurumsallastmlmasi, iyilestirmenin
olc;ulmesiniicerir' (Binzet, 1998:150).
Turkiye'de MEB TKY cahsmalannda Avrupa Kalite Yonetimi Vakfimn (EFQM)
igi Mukemmellik Modeli esas ahnarak Tnrkiye Kalite Dernegi 'Egitimde Toplam
Yonetimi Uzmanhk Grubu' tarafmdan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim
an Kilavuzu' hazirlannus, bu kilavuz cercevesinde TKY gecis surecleri uygulamaya

MEB btmyesinde yer alan Kadikoy Anadolu Lisesinde 1999 - 2002 Yillan arasmda
uygulamalan ile cok sayida iyilestirme etkinligi gerceklestirildigi, Toplam Kalite
inde film faaliyet alanlannda, onemli pozitif gelisme saglandigi gozlenmistir.
Aym sekilde MEB Aydmhkevler Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Iletisim Meslek
indeki TKY uygulamalan sonucunda tum paydaslara yonelik 90k sayida iyilestirme
igi gerceklestirildigi, Toplam Kalite Surecinde film faaliyet alanlarmda, onemli pozitif
· me saglamldigr gozlenmi§tir(http://personel.meb.gov.tr/ yodged /al ti tly_uyg
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iLGiLi ARA~TIRMALAR

Bu bolumde,

XI. Egitim Bilimleri Kongresi'ne sunulan arastirmalara, TKY'nin

uygulanmasi ile ilgili diger arastrrmalara, METGE, BiTiB ve MEBNET projelerine
istir .

. Egitim Bilimleri Kongresi'ne Sunulan Arasnrmalar

23-26 Ekim 2002 tarihleri arasmda Yakin Dogu Oniversitesi'nde duzenlenen XI.
Bilimleri Kongresi'ne sunulan bildirilerden 'Egitim Yonetimi Denetimi Planlamasi ve
misi' konu bashgmda yer alan bazi bildiri ozetleri asagiya almnusnr.

Ulug (2002) 'Okul kalite sistemi uzerine bir model uygulamasi' adh bildirisinin
· le arnacim "Kalite odakh bir okul gelistirme projesinde ulasilan surec ve iliiin
daki kazammlann paylasilmasi yoluyla, yeni kalite paradigmalar icin cerceve

Ulug cahsmasmm ozetinde son kirk yilda ulasilan bilimsel ve teknolojik degisimin,
az olarak egitirn alamna da yansidigr, degisime uyamayan egitimsel modellerin, kisa
cagdas olma ozelligini yitirme yoluna girdigini belirterek, gelinen nokta acismdan
gmda, egitim, bireyin icsel-dissal gereksinimlerini tamma ve bunlan karsilama
edinme surecine donusmus gorundugunu soylemistir, Boylece, geleneksel bilgi
yontem ve yaklasimlann yerlerini luzla, ogrenen odakh uygulamalara birakmaya yuz
saptamasmda bulunmustur.
Ogretim olgusundaki bu koklu degisimin, kuskusuz yalmzca ogretmen yeterlikleri ve
yontemleriyle simrh olmadigi, don~um siirecinin, okulun her yonuyle yeni bastan
nme merkezi' konumunu ustienecek bir anlayrsla yeniden yaprlanmasuu gerektirdigi
1f18roas1yla; orgutsel rol, arac ve iliskilerde oldugu kadar; okul sistemini kurup eahstiran
dusunce, bilgi, birikim ve anlayismm da yeniden kurgulanmasim, gelistirilmesi
ktigini ongormtisttlr.
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Ulug'a gore, yeni okul duzeni, egitime bakis ve ele alma yonunden, deyim yerindeyse,
en nrnaga' krlrk degistirmeyi; bunu yaparken de 9agda~ dun ya fonnlanru yorumlayarak
ktlavuz edinmeyi zorunlu kilmaktadir. Bu kilavuzlugun

stratejik ozellikteki hareket

ise, kisaca, kalitedir. Kalitenin toplum yasammda kazandigi onem, egitimcileri bu
a daha duyarh olmaya yoneltirken,

kalite, artik kendi basma bir varhk sorununa

mii~ durumdadu. Bir ozel ogretim okullar grubunda gerceklestirilen siirdi.iriilebilir kalite
alanyla ilgili proje uygulamasmda,
· de yogunlasilnustir.

agtrhkh olarak, okul yonetim ve isleyis surecleri

Yi.iriitillen proje etkinlikleri, kalite gelistirme siirecinde anlayis,

im ve insan gucu yeterlikleri yonuyle belirgin sorunlann varhgmi ortaya koyarken,
asmak iizere iiretilecek stratejilerin surec iizerinde belirleyici sonuclar dogurdugunu
ektedir. Sunulan bildiride, gelistirilen kalite modeli duzleminde soz konusu sorun ve
sel stratejiler ele almnusnr.

Yalcmkaya, Munevver ve Nursun vd, (2002) 'Toplam Kalite Yonetimine Geciste Oz
Iendirme'

adh cahsmalannda,

toplam

kalite uygulamasmda

iininiin tamm1anmasmm ve haritasmm cikanlmasinm

once var olan okul

gerekli oldugu ongorii1erek, oz

lendirme sonrasmda iyilestirme cahsmalanna baslamamn daha dogru olacagi dusuncesi
ilmistir.
Cahsmanm ozetinde, gtmumuzde yaygm olan go~iln
izce kullanma luksune sahip olmadigi

hie kimsenin insan sennayesini

belirtilmistir, Bu baglamda sanayi toplumunun

onem verdigi kurumlar arasmda okullann yirmi birinci yuz yilm ihtiyaci olan insan
~

yetistirmede
/endirilmesinde

yetersiz
'Kalite'

kaldigi

tartisilarak,

icinde

yasadigirmz

yuzyihn

sozcugu anahtar bir kavram olarak niteligini surdiirdugunu,

itenin tum diinya icin orta.k bir deger bilinci ve orta.k bir deger iiretimi oldugu belirtilmistir.
TKY bir kurum/kurulusta

urun, hizmet, proses ve cahsanlarm

bilgilerini becerilerini

kli arttuarak kaliteyi elde etme etkinliklerinin toplamidrr. Bu yaklasim kurumsal kultur
· imini,

surekli

egitimi,

etkili

bir

liderligi

ve

uzun

bir

zamana

odaklanmayi

:ktirmektedir. Y azarlara gore yillardan beri Tiirkiye'nin gtmdemine giren toplam kalite
~~1

sadece kar amach kullamlmisnr. Daha sonra egitim sisterninde de kaliteli egitime

n yollardan kisaca surekli iyilestirme anlammda kullarulan Toplam Kalite Yonetimi
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yaklasmu olmustur. Son yillarda Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan bir 90k ilde TKY
cahsmalan baslanlrmsur. MEB'e bagh Teknik Liseler Genel MudUrlugu de, ulkemiz
de teknik liselerin yonetici kadrolarma hizmet ici egitim kapsammda TKY bilinci
eve uygulama icin tesvik faaliyetlerine baslamistrr. Eger, okullanmizda sunf etkinligi.
cahsmasi, yenilik ve egitimsel islemlerin surekli iyilestirilmesi varsa egitimin
· den soz edilebilir, Toplam kalite uygulamasmda once var olan okul killtiiriiniin
_.ianmasmm ve haritasmm cikanlmasmm gerekli oldugu ongorulmektedir. Sonra bu
cercevesinde iyilestirme cahsmalanna baslamanm daha dogru olacagi dnsuncesinden
e bu cahsma ele ahnmisnr.
~tlrmac1lar Izmir ili merkez ilcelerine bagh teknik Iiselerde gorev yapan yonetici ve
enlerden tesadnfi olarak secilenlere uyguladtklan anketle Ulkemizde ara insan gilcti
sinde onemli bir yeri olan teknik liselerin toplam kalite ycnetimine geciste hazir
usluk/oz-degerlendirme duzeylerini belirlemeyi amaclamislardrr. Veri toplamak uzere
acilar tarafindan gelistirilen iki bolUmden olusan bir anket kullarulmakta
anketin birinci bolumunde omeklem grubuna iliskin bazi kisisel bilgilere yer
· stir; ikinci bolumde ise, adr gecen okullardaki fotografi cekmek uzere Likert turu, 52
olusan bir 'Oz-degerlendirme' anketi kullaruldigi ve arastirmanm sUrdiigiinii

Aytekin (2002), 'Kibns'ta Yonetici Olarak Cahsan Brans Ogretmenlerinin Yoneticilik
imlan' adh bildirisinde KKTC MEKB'na bagh resmi ortaogretim kurumlarmda
· ci olarak ~1$811 cesitli branslardaki ogretme_plerinyoneticilik yaklasrmlanm .saptamaya
stir. Cahsmada veriler anket yoluyla toplanmis ve sonuclar Mc Gregor tarafmdan
a konulan X ve Y tipi yoneticilik anlayisi temel almarak degerlendirilmistir, X kurami
kacmayr, sorumluluk yiiklenmemeyi;_ Y kuranu ise bunun tersine uygun kosullarda
ann kendiliklerinden cahsacaklanm varsayar. Arasnrmada yonetici olarak cahsan brans
enlerinin cogunlugunun X gofii$unil benimsedikleri saptanrmsnr. Bunun Kibns'ta
i c;5zumsuzliigiindevam etmesinden kaynaklandrgi sonucuna ulasilrmsnr.

Okumus (2002) 'Egitim Yonetiminde Toplam Kalite Yonetimine Gec;i$ Surecinde
tmenin Rolii' adh bildirisinde ogretmenlerin TKY sureci icerisinde (Kaizen) siirekli
· sme anlayrsi ile sureci iyilestirmeye katkilanm irdelemistir.

\
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Okumus, ogretmenlerin su anki varolan egitim sistemi icerisindeki durumlanm ele
ogretmenlerin yasadrginuz bilgi caginda ve yeni bilgi toplumunda, edilgen geleneksel
yerine, etkin cagdas egitimin sistem icinde yerini almasi kacimlmaz oldugunun
· le kendi kendine ogrenen surekli gelismeci ogretmenler olmasi gerektigini belirtmistir.
Ogrctmenin, ogrenmeyi ogrenme konusunda isteksizse "Bana okulda ogretmediler ki'
· bir savunma gerceklestirip, kendi ogrenciligi doneminde tuttugu defterle, okudugu
dersi anlatmaya devam ettigini, ya da ernekliligine gun saydigim belirtmistir,
Ogretmenlerin 'Savunmaci nedensellestirmenin' arkasina sigmmasr durumunda,
yetersizliklerini baskalannm iizerine yiikleme yolunu sectiklerini, "Baria ogretmediler
"Hana kaynak vermediler ki", "Bu paraya bu kadar", "Zamamm yok" gibi bahanelerle
kurtarmaya, ogretmencilik oynamaya devam ettiklerini belirtmistir, Okumus'a gore
enlik ikinci i~ olarak: yaptlacak kadar onemsiz bir meslek degildir ve olmamalrdrr."
Ogretmenin, icinde bulundugu
~e

sistemin bilesenlerini diizenleme denetleme ve

yetkisi ve yetenegine sahip olmah, cagdas teknoloji her alanda oldugu gibi
enin islevlerini de yenilediginden, egitim-ogretimin yasam boyu dogumdan olume bir
oldugu, ogretmenlerinde kendini yenileme icin gerekli girisimlerde bulunmasi gerektigi
asmda bulunarak TKY' de ogretmenlerin surekli gelismeci dusunceye ve kalite
sahip olmalan gerektigini belirtmistir,

~J.Ua

TKY uygulamalannda kullamlan Planla Uygula Kontrol et Onayla (PUKO)
- iiniin aslmda ytlhk plan, giinliik plan gibi etkinliklerin surec icinde gelisimi olarak:
lendirilmesi gerektigini belirterek planlama isi yonetmelikler istedigi 'icin degil gerekli
~w•a

inaruldigi icin yapilmasi gerektiginin altmi cizerek planlama ile ilgili omekler

Okumus (2002) 'Egitimde Toplam Kalite Yaklasmn' adh poster bildirisinde ise su anki
u 'Plansiz programsiz-kara diizen' diye ozetleyip, TKY sonrasr icin 'Planh programh
n' adim vererek Kaizen felsefesinin temellerini incelemistir.
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Diger Ara~tmbalar
Balci (1998) yilmda yaptigi 'Ankara Universitesi'nin

Sosyal Bilimler Alamndaki

lerinde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulanabilirligi Arasnrmasi' adli cahsmasmda
Kalite Yonetimi (TKY), bugiln endiistriden sagbga, egitimden savunmaya hemen her
uygulama imkam bulan bir yaklasim durumunda oldugunu, yuksekogretim
anmn da bu uygulamamn dismda kalamayacagmi belirtmistir, Yazar, Tnrkiye'de de
yillarda TKY'nin yuksekogretime uygulanmasi arastirma ve denemeleri surmekte
u belirtip; arasnrmasmda, Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisilne lisans
programlan ile bagh bulunan faknltelerin ogretim elemanlannm gortislerine dayanarak
fakilltelerde TKY uygulamalarmm durumu, -bir baska anlaumla bu fakilltelerin TKY
aulamasma haw olus dereceleri- tesbit edilmek istendigini belirtmektedir. Cahsmamn
· de, Tiirkiye'de TKY'nin yuksekogretime uygulanabilirligini konu edinen oncii
rq,1111lardanbiri oldugunu belirtmistir. Arastirmada Ankara Universitesi sosyal bilimler
leri ogretim elemanlan arasmdan 109 kisinin, veri toplama aracmi eksiksiz
duklan tesbit edilmistir. Veri toplama araci arasnrmaci tarafmdan gelistirilmis olup
'nin alti asil boyutuna karsihk gelen alti ayn olcekten - (1) Mnsteri beklentileri olcegi,
Musteri ihtiyaclan hakkmda bilgi edinme mekanizmalan ol9egi, (3) Formel performans
Ian ol9egi, (4) i9 musteri iliskilerini destekleyen mekanizmalar ol9egi, ( 5) i9 musteri
ileri yonetimini engelleyen faktorler ol9egi ve (6) Fakilltede i9 cevre- killtilr ol9egi olmak
olusmustur. Ol9ek1erin yapi gecerliginin smanmasmda faktor analizi, giivenirlik
P*Jamalan icin de Cronbach Alpha gilvenirlik katsayisi ile madde- toplam korelasyonlan
amasma gidilmistir. Bulgular, sozu edilen kurumlarda TKY'nin bazi yonlerinin
icelikten 90k nitelige onem verme, ogretim elemanlanmn performans degerlendirmesinde
dereceye dek juri raporlanmn, yaymlann katkismm olmasi, ogretim elemanlanmn ders
ve materyallerini secme ozgurlukleri, fakilltelerin vizyon, misyon ve stratejik
anmn olmasi gibi) bir dereceye dek uygulama imkam bulmasina karsm, bazi yonlerinin
bolumler ve akademisyenler arasi baghhk, i9 musteri ve ic pazar anlayisi, takim cahsmasi, i9
eri ihtiyaclanmn sistemli olarak arasnnlmasr, ogrenci tepkilerinin almmasr, TKY
Un olusturulmasi gibi) bu kurumlarda ya hie uygulanmadigiru ya da yeterince
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Arastirmaci egitim ve ogretim kurumlannda kalite kapsammda kullarulan performans
eleri arasinda formal olarak ogrenci kabul standartlan,

mezuniyet otanlan, ogretim

annm ogretme becerilerinin kullamldignu belirtmistir. Yiiksek ogretimde kalitenin,
...-mik toplumun, temelde belli standartlann surdurnlme ve gelistirilmesine baghhklanna

Sonne olarak yazar, toplam kalite yonetiminin, hangi sektor ya da hizmet kolunda
olsun

orgutiere

daha

fazla

isletmecilik

anlayrsiyla

bakmayr

gerektirdigini

anustir. Bu cercevede n.itelik, rekabet edebilme, topluma karsi sorumluluk duyma,
icilerin tercih ve ihtiyaclanna

egilme, cahsanlann

kanhmuu

saglama, orgutte olup

er konusunda onlan bilgilendirme zorunlulugu duyma, egitim kurumlannda

da artik

ama imkam bulan, hatta buna zorunluluk duyulan kavram ve ilkeler arasmda oldugunu
· stir. Bu dogrultuda toplam kalite yonetiminin
de bir yonetim yaklasmu

Azade (2000),

'Meslek

egitim kururnlarmda

olarak uygulanmasmm

Liselerinde

hem yonetim

kacimlmaz

Yonetici ve Ogretmenlerin

gorilldugilnli

Toplam Kalite

timine lliskin Gorusleri' adh tez cahsmasmda Eskisehir iii merkezinde Endustri Meslek
Ierinde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin

toplam kalite yonetiminin

yonetime

a, takun cahsmasi, snrekli gelisme, liderlik, iletisim, degisme ve yenilesme boyutlanna
katilma duzeylerinin saptanmasim amaclamisnr.
Bu amac dogrultusunda 1989-1999 ogretim yilmda Eskisehir ll merkezindeki Meslek
· lerinde yonetici ve ogretmen olarak cahsanlardan arasnrmaci tarafmdan gelistirilen anket
uyla toplannnsnr.
dart sapma,

Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistik olarak ortalama ve

anlam

cikanci

istatistik

olarak

't'

testi uygulanmistrr.

Arastirmanm

gularma dayah olarak ulasilan temel sonuclar soyle ozetlenebilir.
"l. Meslek liselerinde yonetici ve ogretmenlerin toplam kalite yonetimi
ilkeleri icinde yer alan 'Cahsanlann kanhmi' boyutuna iliskin gortisleri
arasmda anlamh farkhhk vardir. 'Katihm artarsa yonetim daha etkili olur'
maddesine ogretmenler en yuksek duzeyde, yoneticiler daha az duzeyde
kanlmaktadirlar. Ogrctmcnlcr, yoneticilere gore toplam kalite yonetiminin
bu boyutunu daha fazla onemli gormektedirler.
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2.Talam uyeleri arasmda isbirligi onemlidir . .' maddesini yoneticiler ve
ogretmenler aym duzeyde onem vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin
toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'takim cahsmasi boyutuna' iliskin gortisleri
arasmda anlamh farkhhk yoktur. Ogretmenler ve ycneticiler taknn
cahsmasim ayru gereklilikte gormektedir.
3.'Ba~anh cahsma icin yonlendirme onemlidir' ifadesini yoneticiler 90k
desteklerken ogretmenler 'Okulda basanh cahsmalar icin yonetim ve
ogretmenlerin birbir1erine
inanmasi
gereklidir'
ifadesine
onem
vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin 'si.irekli gelisme' boyutuna iliskin
gornsleri arasmda anlamh bir farkhhk yoktur. Ogretmenler ve yoneticiler,
surekli gelismeyi ayru derecede onemli gormektedirler.
4.0gretmenler en yuksek dnzeyde 'Yonetimin zfunre ve birimler arasi baghhgi
saglamasi gerekir' ifadesini desteklemektedirler, Yoneticiler ise daha az onem
vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin 'liderlik' boyutuna iliskin gornsleri
arasmda anlamh bir farkhhk vardir. Ogretmenler liderligi yoneticilerden daha
onemli gormemektedirler.
5.' Ogretmenlerin bilgilendirilmesi ve gori.i~ birligi saglanmasmda iletisim
kacmilmazdir.' lfadesini ogretmenler daha 90k desteklemektedirler. Yoneticiler
daha az duzeyde onem vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin toplam kalite
yonetimi ilkelerinden 'iletisim' boyutuna iliskin gorusleri arasmda anlamh
farkhhk vardir. Ogretmealer, iletisimi yoneticilerden daha fazla onemli
gormektedirler,
6. Yoneticiler 'Egitim-Ogretim programi ogrenci ihtiyaclanna uygun olmalrdrr'
ifadesini desteklemektedirler. Ogretmenler 'Okulda ogretirn arae-gerecleri
etkin kullamlmahdir' ifadesine onem vermektedirler. Yonetici ve
ogretmenlerin toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'degisme ve yenilesme'
boyutuna iliskin gorusleri arasmda anlamli bir farkhhk yoktur. Ogrctmcnlcrlc
yoneticiler degisme ve yenilesmeyi ayru derecede onemli gormektedirler.
.e arasnrmasmm sonunda oneriler olarak sunlan siralamistir.
"I.Toplam kalite yonetimi ilkelerinden olan 'cahsanlann kanhmi'
boyutunun uygulanabilmesi icin oncelikle ycneticilerin ve ogretmenlerin
bilgilendirilmeleri gereklidir.
2.Yonetici ve ogretmer\lerin toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'takim
cahsmasi' boyutunu iyi anlamalan gereklidir. Toplam kalite yonetimi
egitimi verilirse daha bilincli ve koordineli takim cahsmasi yapilarak egitimde
daha iyi basanlar elde edilebilir.
3.Toplam kalite yonetiminin ilkelerinden olan 'surekli gelisme' boyutunun 90k
onemli gorulmesi icin egitim verilmelidir. Surekli gelismeyi saglayabilmek icin
yonetici ve ogretmenler toplam kalite yonetimi ile ilgili yaymlanan kitap ve
dergileri takip etmelidirler. Okullar surekli kendini gelistiren, 9aga uygun
kurumlar haline getirilmelidir.
4.Toplam kalite ycnetiminin 'liderlik' boyutunu ozellikle yoneticiler iyi
algilamahdirlar. Ogretmenler yoneticilerden klasik yoneticilik degil toplam
kalite yonetimine uygun liderlik istemektedirler. Liderler kademe kademe
yetistirilmelidir, Ogretmenler mudur yardimcisr, mudur yardnncilan mudur
olarak adnn adnn tecrube ve bilgilerle donatilarak yetistirilmelidir. lyi bir lider
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vasiflanna sahip olmahdirlar. Bunun icin sik sik toplam kalite yonetimi hizmet
ici egitimi almahdirlar. Toplam kalite yonetiminin liderlik boyutuna destek
vermeleri icin mndur yardimcilan ve ogretmenlerde egitime almmahdirlar.
Egitim orgutlerinin liderleri toplam kalite yonetimine iliskin yuksek lisans ve
sonrasmda doktora egitimi almahdir.
5.Toplam kalite yonetiminin 'iletisim' boyutunu ozellikle yoneticiler ve
ogretmenler iyi anlamahdirlar. Ogretmenler ve yoneticiler arasmda iletisim
sistemi olusturulmalidir. Okulda kiic;uk konferanslarla ogretmenler toplam
kalite yonetimi konusunda egitim verilmelidir.
6.Toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'degisme ve yenilesme' olabilmesi icin
yonetici ve ogretmenler bilgilendirilmelidir. Okulda degisme ve yenilesme icin
orgiit ikliminin degismesi gerekir. Bunun icin en iist diizey yoneticiden en alt
kademeye kadar cahsanlar toplam kalite yonetimi egitimine almmahdrr.
Toplam kalite yonetimini tum ilkelerinin iyi bir sekilde uygulanabilmesi
icin yonetici ve ogretmenlere hizmet icin egitim verilerek bilinclenmeleri
saglanmahdir. Milli Egitim Bakanhgi hizmet ici egitimlerle ogretmen ve
yoneticilerine toplam kalite yonetimini yasam ve cahsma felsefesi olarak
benimsemelerini saglamahdir. Aynca Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan gorsel
ve isitsel yaymlar okullara gonderilip desteklenerek toplam kalite yonetiminin
surekli uygulanmasnu saglamahdir. Egitim alamnda c;ag~ duzeye erismemiz
icin toplam kalite yonetimi uygulamalan ve hizmet ici egitimleri arttmlmahdir.
Boylece toplam kalite yonetirnine iliskin gorusler en Ost seviyeye getirilebilir
ve egitimde en milkemmele ulasabilir." gorii~iiniibelirtmistir.
Binzet (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Okul Yonetiminde

TKY

anmasma Ililj,kin Bir Model Gelistirilmesi' adli cahsmasmda Deniz Harp Qkulu
O)'nda TKY'nin uygulamasma iliskin bir arastirma ve okul yonetiminde uygulanabilir
k bir TKY gecis modeli icin cahsma yaparak 'Binzet merdiveni' adim verdigi gecis
elini tasarlarmstir.

Deniz Kuvvetleri Komutanhgmm muharip simf subay kaynagi olan Deniz Harp
undan daha iyi subay yetistirmek ve tiim paydaslan mutlu etmek amaciyla toplam kalite
timinin uygulanmasi uygun gorulerek boyle bir arasnrma dusunulmustur,

1997 yilmda yaptigi arastirmada DHO'da bulunan tiim personele uygulanan anketin
bolumtmde personele TKY'nin gerekleri olan hususlardaki algilamalan sorulmus ve Deniz
Okulunun TKY' nin prensiplerine gore yonetilmedigi tespit edilmistir. Anketin ikinci
Iumunde ise TKY' nin genel esas ve prensiplerine iliskin ifadeleri, personelin benimseme
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i, besli Likert olcegine uygun olarak tespit edilmis ve Deniz Harp Okulunda TKY'nin
.,,anmasmm personel tarafindan istendigi saptanmisnr.

Daha

soma

isletmelerde

TKY'

ne toplam

kalite

yonetimine

gecis

modelleri

nerek, egitirnde uygulanabilir bulunan 'Binzet Merdiven Modeli' adh egitimde toplam
yonetimine gecis modeli olusturulmustur. Bu modelin Deniz Harp Okuluna ozgu olarak
ilmisse de genel yapisi itibariyle tum orgun egitim kurumlanna
boylece okullarda

mezunlann

kalitesinin

artacagi,

uygulanacak durumda

hizmetlerde

kalitenin

surekli

lliilqecegi, musteri doyumunun cogalacagi arastmnaci tarafindan savunulmaktadir.

Arastirmaci kaliteli egitimin en onemli unsurlannm ogrenci, ogretim elemaru fiziksel
ve yararlamlan arac gerec ve yonetim anlayisi oldugunu, hizmetin kalitesi ogrenei
· ci ve ogretim elemam kalitesi ile dogru orantih oldugunu belirtmektedir.

Kaliteli

· n nitelikli i~giicu yetistirilmesi dolayisryla bir ulkenin kalkinmasi acismdan son derece
i oldugunu, butun egitim kurumlanmn ana hedefi kalitenin surekli iyilestirilmesi olmasi
iginin savunmaktadir, Binzet bu felsefeden hateketle egitim kurumlarmda toplam kalite
imini uygulamamn

B~ Ogretmen Ataturk'un

'Cagdas

Uygarhk Dnzeyinin Ostiine

a' vasiyetini yerine getirmek olarak algilanmasi gerektigini belirterek Kal-der'in 'Ulusal
ite Hareketi'nin

kalite bilincini yasamin her alamnda uygulamaya gecirmek amacma

olarak Toplam kalite yonetiminin egitime uygulanabilirligini

irdelemis ve bir model

irilerek omek uygulama yaprmsnr. Arasnrmaci bu arasnrmasmm
ul edilmesini

diger arasnrmaci

ve uygulayicilar

tarafmdan

bir baslangic olarak

sorumluluk

anlayisi ile

astmhp gelistirilmesini onermistir. Arastumaci bu cahsmasi ile, "Ulkemizi en guzele
iyiye goturme azminde olan Ataturkcu, dinamik ve proaktif d~iinceli egitim bilimcisi ve
ticilerinde kalite bilincinin uyanmasma katkida bulunacagmi.

cahsmalanni

bu yonde

malanm isteklendirecegini ve anahtar rolu oynayacagim umdugunu" belirtmistir.
Gurel (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Uygulamadan

Ornekler'

adh

k lisans cahsmasinda Marmara Universitesi Muhendislik Fakultesi ve Ozel Yuzyil 1~11
llarmda yuz yuze gorusme ve anket uygulamalan kullamlarak gerekli analiz ve cikanmlar
ak TKY ile ilgili cahsmalann durumu saptanmak amaclandignu belirtmistir.
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Verilerin degerlendirilmesinde
dirilmesinde

frekans dagilnm yontemi kullamlnusnr.

her iki kurumda da musteri odakhhk,

motivasyon

Gorusmelerin

artist, sorunlara

llmJatik yaklasim ve benzeri konularda olumlu ilerlemeler kaydettigi saptandigi, liderlik
bulunan kisilerin TKY konusuna 90k steak baktiklan, cahsmalara bizzat katildiklan
konularda diger cahsanlara

ornek olusturduklan,

kendilerini bu konular hakkmda

· eg1tmeye cahstrklan ve bilgilerini aktarmaya cahsnklan saptanmrstrr, Her iki kummda
· te uygulamalan sonrasmda cahsanlann ve ogrencilerin motivasyonlarmda

artis oldugu

..-mmi~tir.
Arastmnaci, Turkiye' de TKY uygulamalarmda

su and.a daha ozerk bir yapiya sahip

itelerin ve her seviyedeki ozel egitim kurumlarm avantajh oldugunu ve cogu egitim
an da bazi bolilmlerinde ve simrh konularda TKY uygulamanm $U anda daha yararh

ru dusunmektedir. Uygulamalann elde edilen sonuclara gore tum bolumlere ve tum
· etlere yaygmlastmlabilecegini, askeri egitim kurumlarmda kapsamh ve 90k yararh TKY
alannm oldugunu belirtmektedir.Arasnrmacr inceledigl kurumlarda egitimde kaliteyi
~rmek

icin TKY arac ve gerecleri ile istatistik bilgilerden oldukca fazla yararlamldrgnu

bunun daha bilincli degerlendirme ve daha iyi ol9um imkanlan tamdigmi belirtmekte,
·-· de TKY uygulamalan surekli olarak en iyi ogrenme stratejilerinin takip edilmesi ve
anmasmi gerektirdiginden bu da olumlu bir gelisme olarak ogrencilere yansidigmi
lllf-romektedir_

Arastirmaci TKY okullanrun ana amacmm; ogrencilere daha 90k soz hakki tanmmasi
onlann ogrenmeden hoslanan ve omiir boyu ogrenmek isteyecek, cevresine saygrh top1um
· uretici, paylasmayi seven, girisken bir yaprya sahip, kendine guvenen ve aldigi egitim ile
lararasi arenada boy gosterebilecek, bireyler olarak yetismelerini saglamak ve
malanm

bu

dogrultuda

yonlendirmek

oldugunu

belirtmektedir.

Gurel

TKY

lamalannda liderin rolu 90k onemli oldugunu.egitim gibi yuz yuze iletisimin, gtrvenin,
ihkh sevgi ve saygi anlayisunn bu denli onemli oldugu bir bizmet sektornnde ust
netimde bulunanlann bu ise gonullu degiller ise gerceklesmesi 90k gu9 oldugunu, TKY
gulamalanrun asla bir birimin veya bir kac kisinin sorumluluguna birakrlmamasr
ktigini, iist ydnetimin onderliginde tam kanlrm saglanarak herkesin gorevi haline
irilmesinin onemli oldugunu belirtmektedir. Arastirmaci arastirmasmda TKY'nin ozunde

104

faktoru, bireyin kendisine ve cevresine saygi duymasi gibi temel nitelikler yattigmdan
onuda verilen egitimlerin mutlaka olumlu degisimlere kaynak olabilecegini, TKY
"'-"-un

kuruma yerlestirilebilmesi icin sistematik ve planh egitimlerin oneminin 90k fazla

llugunu onemle belirtmektedir. Arasurmaci TKY'de karsilasilan sorunlar olarak TKY icin
anan stratejik plan eksikligi, bir vizyon olusturulamamasi veya teorik olarak ogrenilen
TKY kura1 ve prensip1erinin gercek hayata gecirilememesi, ve TKY uygulamalarmm
rinin olculmemesini belirlemistir. Baslangicta TKY tilm fonksiyonlan ve faaliyetleri,
personeli ve tum musterileri kapsadigindan tam olarak uygulanabildiginde zaman kaybi,
yazisma, her ise kansma, vb. sikayetlere maruz kalmasma ragmen sonrasmda bilincli
atma, kaynaklann denetimi, diizenlilik, buz dagmm altmda kalan ve gortmmeyen
· et ve zaman kayiplanrun sona ennesi, cahsanlann ve musterilerin memnuniyeti, siirekli
enin saglanmasi vb. bircok konuda biiyiik avantajlar saglanacagi arastirmaci tarafmdan
. tilmistir.

TKY'nin diger tum yonetim modellerinde oldugu gibi tek basma turn sorunlan
ek bir ilac olarak gorulmemesi gerektigi, kurumun yapisma uygun olarak uyarlanmasi,
yomemlerle

beklentilere

cevap

verecek

sekilde

hayata

gecirilmesi

ktigi,9ah~malarda gercek amactan sapmamasi ve sonucta TKY'nin daha kaliteli egitim
bilmek, kurumu her yonden daha iyi bir konuma getirmek ve siirekli gelismeyi saglamak,
clan beldentisi olan tiim gruplara daha iyi hizmet verebilmek amaci ile ku11aru1an bir
oldugu, TKY'nin bir arac olmaktan cikanhp bir amac haline donnsturulmemesi gerektigi
hedef ve oncelikler gozden kacmlmamasmm onemi arasnrmaci tarafmdan belirtilmistir.
Pirgaip (2002), 'Endiistri Meslek Liselerinde TKY'nin Uygulanabilirligi' adh yiiksek
tezi cahsmasmda Metal lsleri Boliimi.i Cisimlerin Dayanmu dersinde TKY ilkelerini
ate alarak siirekli iyilestirme cahsmasr yapmayi amacladigmi belirtmistir.
Arastirmada veriler sorulan sorulann yazili olarak ogretmen ve ogrenciler tarafmdan
aplandinlmasiyla elde edilmistir, <;ozilinleme yontemi olarak kontrolsiiz on test-son test
eli kullarulrmsnr. Arasnrmada ogrencilerin basanlanm arnrmamn bir yolu olan siirekli
·· estirme cahsmalanm gerceklestirebilmek icin kalite cemberleri olusturmus,

cember

beyin firtmasi, bahk kil91g1, pareto analizi, histogram tekniklerinden
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amlrmsur, Arastirmaci uygulamalar sonucunda bir yanyilda elde edilen sonuclan soyle
•aro1~tlr.
"l-Ogrencilerin derse olan ilgileri artrmsnr.
2- lletisim eksikligi buyuk ol9ilde giderilmistir,
3-S1mf dnzeni ve tertibi saglannusnr.
4-0grencilerin motivasyonu artrmsur.
5-0gretmenler gorsel iletisim cihazlanm (Tepegoz vs.) k:ullanarak ogrencilerin
konulan daha iyi kavramasi saglanrmsnr.
6- Ogrenciler bos vakitlerini degerlendirmistir,
7-0grenciler ders cahsma alrskanhgi kazanmisur.
8-0grencilerin kendilerine guven duymalan saglanrmstir.
9-0gretmenlerin, ogrenciler ile olan diyalogu gelismistir,
10-0gretmenlerin kendilerine guven duymalan saglanrmsnr.
11-0gretmen ve yoneticiler takim cahsmasnun yarar1anm bizzat uyguJayarak
gormuslerdir,
12-Toplam Kalite Yonetiminin Meslek liselerinde uygulanmasrmn yararh
olacagi,' gorulmustur,
Arastirmaci bu bulgulardan soma su onerilerde bulunmustur.
'Meslek liseleri, gorev tanmn, gelecege iliskin hedefleri, temel ilke ve
degerleri, bunlan gerceklestirmek uzere benimsenen toplam kalite ilkeleri ve
kavramlan, yazih butun belgelerde toplam kalite anlayismm yansinlrms
olmasi, politika ve stratejilerin toplam kalite acismdan onem tasiyan bilgi ve
veriler uzerine temellendirilmesi ve bunlar dnzenli olarak gozden gecirilerek
iyilestirilebilir,
Okulda egitim-ogretim surecine katilan tum bireyler ve birimler, okulun amaci
konusunda bilgi sahibi olup. kendilerini sistemin bir parcasi gibi goriir ve
hareket ederler.
Okullarda cahsan herkes kaliteden sorumlu olacaknr. Sorumluluk
paylasmu herkesin gorevlerini eksiksiz yerine getirmesini saglayacaknr.
Okullarda rutin olarak yapilan donem bast ve donem sonu toplantilan
yerine daha sik kontrolii ve degerlendirmeyi saglayan toplannlar yapilarak
surekli iyilesme saglamr.
Toplam kalite yonetimi uygulamalanyla sorunlar giderek azalir ve
kanhmcilann analiz ve sorun cozme yetenekleri gelisir,
Surekli; cahsanlann ve ogrencilerin ihtiyaclan arastmlarak toplantilarda
bunlan karsilamaya yonelik kararlar ahmr.
Kalite cemberlerinin uygulanmasiyla, kavrama, fikir yiiriitme ve
muhakeme yapma yetenegine sahip olaylardan sonuc ctkartabilen ogrenciler
yetistirilebilir.
Ogrencilerin beceri ve yetenekleri hedeflenen standartlar dogrultusunda
gelistirir, gerekli istihdam egitim ve kariyer planlan hazrrlanabilir ve
uygulanabilir.
Ogrencilerde arastirmaya, daha fazla ogrenmeye ekip cahsmasi
yapmaya iliskin becerilerin ve isteklerin gelistigi gorulur.
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Ogretmenin
kendi
alamndaki
bilgisi
ogrencilerin
basanlanm
etkilendiginden surekli iyilestirme cahsmalanyla kendi alamndaki gelismeleri
takip ederek, basannm artmasmda onemli rol oynayabilir.
Ogretmenlerin iletisim becerileri gelisir,
Ogretmenlerin gilncel bilgilerle donanmasi saglamr. Olusturulan takim
cahsmalannda yeni bilgiler ortaya konur bu durum personelin gelismesini
saglar. Aym zamanda, guncel, uygulanabilir bilgilerle donanlmis ogrenciler
yetistirilir.
Toplam kalite yonetimi uygulamalanyla ogretmenler surekli kendilerini
gelistireceklerinden; ozel yetenekleri, yaraticihk yetenekleri gelisir,
Okulda takim cahsmalanyla okul daha basanh olarak isleyecektir.
Birlikte cahsma ruhunun gelistirilmesiyle
belli araliklarla yapilacak
toplantilarla olumlu sonuclar almabilir.
Toplantilann surekliligi, cgitim-ogretim etkinliklerinin kontrol altma
ahnmasma ve bu etkinliklerin surekli gelismesine de yol acar.
Ozellikle meslek liselerinin insanlara istihdam ve egitim olanagi
tanmrrus olmasmm bir lutuf olarak goriildOgii bir ortamda insanlann
memnuniyetini arastirarak tatmin derecelerini yiikseltici iyilestirmeler yapmaya
cahsmamn okul kiiltiiriinde onemli degisiklikler getirebilir.
Toplam kalitenin uygulanmasi hem olumlu sonuclanndan burada is
ortammm iyilesmesi ve birbirine guvenen, goruslerine onem verilen ve ortaya
cikan sonuclardan haberdar olan, gurur duyan insanlann bir arada olmasi ve
cahsma istegine yogunlasmasi saglamr.
Kalitesizligin nedenleri belirlenip bunlann ortadan kaldmlmasi ve bir
daha aym yada benzer sorunlarla karsilasmamak, kurumun biitiln olarak
iyilesmesini saglamak icin uygulanacak toplam kalite anlayismm kurumda
yerlestirilmesi kacmilmazdir.
Bu konuda en onemli gorev yoneticiye
dusmektedir.
Kaliteli bir egitim icin egitimde toplam kalite yonetimi anlayismm
egitim kurumlanna
girmesi gerekmektedir.
Egitimde kalite arnslanni
saglayabilmek, basta yoneticiler olmak uzere biitiln cahsanlanm bu alanda
egitilmelerine, toplam kalite uygulamalan icin hazir hale gelmelerine ve
yeterliklerini gelistirmelerine baghdir.
Tiirkiye'de egitimin kaliteli hale getirmek icin toplam kalite yonetimini
uygulamalanna gecis kacimlmazdir.
Yoneticilerin toplam kalite yonetimi egitime almalan, okullarda toplam
kalite nygulamasi icin destekleyici olmalanyla gerceklesebilir.'
Arastirmaci yukandaki goruslerinin sonunda, TKY anlayismm okullardaki toplannlara
bir felsefi boyut getirmekte
":gilnii, etkili takimlann

oldugunu, bu nedenle en buyuk gorevin yoneticilere

olusturulabilmesi

icin okul yoneticilerinin

israrh, dinamik bir

er olmasi gerektigi, katihmi saglama, cozum onerileri getirme konulanm tesvik etmesi,
artak amacm gerceklesmesini saglayacak bir okul killturii olusturmasim saglamasi gerektigini
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Biro I (2002), KKTC' de ikinci kademe olarak adlandmlan ortaogretim okullannda
'Smrf Ortammda Beden Dili ile Gonderilen Mesajlara Yiiklenilen Anlamlara Yonelik
rmah Degerlendirme' adh doktora cahsmasmda arasnrmamn amaci, ortaogretim
· nde gorev yapan ogretmenlerle, ogrenim goren ogrencilerin, sahip olduklan denetim
ile simf ortammda kullandtklan beden dili kokenli hareketlere yiikledikleri anlamlar
farkhhklar olup olmadigmi cinsiyet, yerlesim yeri ve ogrencilerin ogrenim
eri smif degiskenlerini de dikkate alarak, karsilasnrmah olarak degerlendirmek olarak
stir. Arastirma sonuclanna gore, ogretmen ve ogrenciler kendi yetenek ozellik ve
slanndan cok sans, kader, talih ve gilylii baskalan degerlerine, dis denetime
idirler. Arastirma sonucunda;
'Olaylar karsisinda sans kader talih ve gilylii baskalan gibi dis
denetimli yargilara ulasan ogrctmen ve ogrenci yogunluklan karsismda kendi
yetenek ve davramslanm on plana cikararak iy denetimli ogretmen ve
ogrencileri yetistirmek amach;
a)Ogretmen
yetistiren
programlann
i9
denetimli og:retmenleri
yetistirebilme olyiitii cercevesinde gozden gecirilmesi,
b )KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhgma bagh olarak og:retmenlik
gorevini surdurmekte olan egitimci kadronun d1~ denetim yogunluklu
ogretmenlerini ic denetimli
ogretmenler
smifina
gecirebilme
adma
hizmet ici egitim yolu ile kurslar ve seminerler duzenlenmesi,
c )D1~ denetimli ogrenci yogunlugunu ic denetimli og:renci grubu icerisine
kaydirabilme hedefine dayah olarak ortaogretim programlannm
gozden
gecirilmesi ogrencilerin
kendi yetenek ve degerlerini
taruyarak kendi
kendilerine
gilvenebilecekleri
programlara agirhk verilmesi gerektigini.'
onermistir.
Kucuksonmez (1999), KKTC'de yaptigi 'Toplam Kalite Yonetimi ve Okullannuzda
iteli Egitim-Ogretim'

adh yuksek lisans tez cahsmasmda

"Egitimin

amacim yasami

·- Ii kilmak, daha yararh, daha giizel. daha insancil duygu ve dustmce tohumlanm

atmak"

tammlarmsnr. Bilgisayar kullanmak, bir siir yazmak, bir oyunu sahneye koymak, bir
parcasi bestelemek, bir fidan dikmek... gibi uretimlerle yasam kalitesini artnrmak
belirterek kaliteli egitim ve verimli egitimde cocuklanmizm

oncelikli gereksiniminin

nmeyi ogrenmek, bilgiye ulasmak' oldugunu belirtmistir.

Cahsmasmda,

egitimin kalitesinin artmasmda disiplinin onemli bir yeri oldugunu,

rce yaklasim sergileyerek disiplinin saglanabilecegini ogretmenlerin kendilerini disipline
ek bos zamanlanm egitim kalitesinin artmasi yonunde harcamalan gerektigini, gerekirse
esmeli ogretmen uygulamasma gecilebilecegini belirtmistir,
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Kucnksonmez, egitimin genel ve ozel amaclara gore etnt edilip, egitim kurumlanmizm
dairelerimizin herhangi bir kademesine tayin edilecek kisinin butun kualifikasyonlan
· oldugu diploma, sertifika, bonservis, takdir vb. belgeler) dikkate almmasi gerektigini,
kurumlannm, devletin egitim politikalanna siki sikiya bagh, her tiirli.i siyasal
en bagimsiz, ozerk bir yapiya kavusturulmasmi onererek ana ve ara hedeflere ulasmak
yakalamak icin tam bir ulusal egitim seferberligi baslanlmasr

bakildrgmda okul sayilan, ogretmen ogrenci oranlan dunya
lanna gore iyi bile sayildigmi, eksik olanm organizasyonun verimli isletilememesi
u belirtmistir, Kueuksonmez'e gore degisimlere acik, gunun kosullanna kolayca
abilen bir egitim sistemini takim cahsmalanyla hayata gecirilirse; yani teknoloji,
ve egitimli insan gucti (vizyonu genis, ufku acik) ile egitim programlan uygulanabilirse
'yerine 'Biz' anlayrsi yaygmlasirsa okullar da kalite okullan olacak; herkes mi.ikemmele
icin vazife bilinciyle cahsacak, meslegine derin sevgi besleyecek, takim ruhunu
ileyecek, insan sevgisi, surekli ogrenme tutkusu on planda olacak,ve insanlar mutlu
, gelecege daha giivenli bakabilecektir.

1. KKTC'de Mesleki Ve Teknik Egitimi Geli!}tirme (METGE) Projesi

METGE Projesi, K.K.T.C.Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi ile

Gime Amerikan

· ersitesi'nin isbirligi ile yi.irutiilmektedir.Projenin akademik damsmanhk hizmetleri Girne
rikan Universitesi, Egitim Fakultesi Dekarn Prof. Dr. H1fz1 Dogan tarafindan
urulmektedir.Proje ii9 yil sureli olup Ekim 2002'de baslamistrr. Projenin birinci yilmda
alar Atatiirk Meslek Lisesi, Haydarpasa Ticaret Lisesi ve Sedat Simavi Endustri Meslek
i ogretmenlerinin kanhmr ile siirdiiriilmektedir.
METGE projesinin temel amaci; Mesleki ve Teknik Egitime taraf olan bakanhk, okul,
tme ve sivil toplum orgiitlerinin kanhmuu saglayarak, bireyin ve i§ hayannin ihtiyaclanna
arh, degisikliklere en kisa zamanda uyum saglayabilen, kendi kendini yenileyebilen ve
· tirebilen bir okul yapisi meydana getirmektir (Metge Genel Amaclar; 2002:2).
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Bu genel cerceve icinde proje asagidaki alt amaclan icerdigi ayru dokuman da yer
almaktadtr.
"l-Egitim ihtiyacmr belirleme
2-<;ag~ yonelimleri de dikkate alarak i~ hayanrun ihtiyaclanm karsilayacak
sekilde egitim programlanru gelistirme

3-Y eni ogretim teknolojilerini esas alarak ogretim yontemlerini

gelistirme

4-Modiiler temele dayah ogretim materyalleri hazirlama
5-0gretimi ve sistemi degerlendirme
6-Hizmet-ic;i egitim yolu ile egitici personeli (ogretmen-yonetlci-rebber)
yetistirme,
7-Genel egitim, orgtm mesleki egitim ve yaygm mesleki egitim arasmda yatay
ve dikey gecisleri saglama
8-Genc;ve yetiskinlerin ihtiyaclanna uygun egitim hizmeti sunmak
9-Matematik, fen, dil v.b. derslerde kazandmlan kavramlarla gunluk yasarnda
ve i~ hayatmda karsilasilan sorunlar arasmda iliskiyi gelistirecek materyaller
hazirlama,
10-0rta okullarda teknoloji egitimini gelistirme.. .' olarak aciklanrrusur,
Bu amaclar cercevesinde 'Mezunlan Izleme Anketi' olusturulmus.ve mezunlann
itli konularda gorusleri almrrus.gorusler degerlendirilip rapor haline getirilmistir. Ayru
aclar dogrultusunda isverenlerin goruslerinin almabilmesi amaciyla meslek standartlan
~vesinde

ayn bir anket olusturularak uygulamaya baslanrmsur.

Proje koordinatoru H1fz1 DOGAN okullarda gerceklestirilen okul raporlanmn genel
41egerlendirilmesindeogrenci maliyetlerinin 90k yuksek oldugunu, ogrenci basma dusen
tmen orarurun diger iilke ortalamalanna gore yilksek oldugu ve proje okullannda
asite kullarummm du~ilk oldugunu, yetiskinlere yonelik uygulanan programlarm ve is
"'-yas1hizmet ici egitim cahsmalannm yetersiz oldugunu aeiklamisnr.

12. KKTC MEKB' nda BiTiB Ve MEBNET Projeleri
KKTC ME.KB web sayfalannda 1997 yilmda duzenlenen 'Neden BiTiB' adh
sayfalarda bu proje ile ilgili olarak ozetle;
'-Bakanl1k Merkez teskilati, birimleri ve okullann dis dunya ve tilm
yurt capmda iletisimini elektronik posta ile tum bakanhk bitimleri ile okullar
arasr bilgi akrsun hrzli ve guvenilir sekilde MEBNET aracihgr ile saglamak,
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-Bakanhga bagh okullardaki ders araclan ve donatimlanmn cagdas egitim
teknolojisine uygunlugunun arastirmalanra yaparak bu konuda onerilerde
bulunmak' vb. olarak: siralanrmsnr.
Aynca 'MEBNET Nedir?' bashgi altmda MEBNET' in Milli Egitim ve Kultur
gi'nm tum KKTC genelindeki orta dereceli okullan bunyesine alacak bilgisayar
bir Network Sistemi oldugu tanimlanarak, 'Neden MEBNET?' bashgi altmda;
'-Tum Okullan gerek idari gerekse egitim olarak bir can altma
toplanmasmi saglayaeak.
-Okullar arasmda bilgi paylasimnu ve haberlesmeyi saglayacak.
-Okullann dis dunyaya acilmasiru ve bilgiye ulasmasmi saglayacak.
-Teknoloji Kullammiru yaygmlastiracak ve toplumu 2000'li yillara
hazirlayacak,' denmektedir.
ilgili arastirmalar bolumunun yapilan arastirma ile ilgileri konusunda ozetle sunlar
ebilir.
Ulug (2002) 'Okul kalite sistemi uzerine bir model uygulamasi' adh cahsmasmda,
ann yeniden yapilanmasi gerektiginden bahsederek, yeni okul duzeninin de

kalite

Iugunda olmasi gerektigini belirtmistir. Bir ozel ogretirn okullar grubunda
klestirilen siirduriilebi}irkalite cahsmalanyla ilgili proje uygulamasmda, agirhklr olarak,
yonetim ve isleyis surecleri uzerinde yogunlasilnusur. Yurutulen proje etkinlikleri, kalite
e surecinde anlayis, yaklasim ve in'san giicii yeterlikleri yonuyle belirgin sorunlann
gnu ortaya koyarken, bunlan asmak uzere uretilecek stratejilerin surec uzerinde
· leyici sonuclar dogurdugunu gostermektedir, Sunulan bidiride, gelistirilen kalite modeli
eminde soz konusu sorun ve c;oziimse1 stratejiler ele almrmsur. Yapmis oldugurn
irmada da okul yonetim ve isleyis surecleri sorgularnp, bu sureclerin iyilestirilmesine
lik model gelistirilmesine c;ah~1lacagm~an ilke olarak arasnrmalar ortu~mektedir.

Yalcmkaya, Munevver ve Nursun vd, (2002) 'Toplam Kalite Yonetimine Geciste Oz
cahsmalannda

toplam kalite uygulamasmda once var ohm okul

"'ltiirimiln tanimlanmasnun ve haritasinm cikanlmasmm gerekli oldugu ongoruler~k, oz
erlendirme sonrasmda iyilestirme cahsmalanna baslamanm daha dogru olacagi dusuneesi
· tilmistir, Toplam kalite uygulamasmda once var olan okul kulturunun tarumlanmasmm

haritasm;1n cikanlmasmrn gerekli oldugu ong_orulmektedir.Sonra bu harita cercevesinde
ilestirme cahsmalanna baslamarnn daha dogru olacagi dusuncesinden hareketle bu cahsma
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ahnmistir. Dolayisiyla yapnn~ oldugum calisma SSEML ve Tl, cahsanlannm

gorusleriyle

oz degerlendirme niteligi tasidigmdan bu arasnrrna ilke ortusmektedir.
Aytekin (2002), 'Kibns'ta Yonetici Olarak Cahsan Brans Ogretmenlerinin Yoneticilik

asimlan" adh bildirisinde KKTC MEKB 'na b~gjl resmi ortaogretim kurumlanrida
tici olarak -eahsan cesitli branslardaki ogretmenlerin yoneticilik yaklasimlanm saptamaya
""'~•••• snr, Arastrrmada yonetici olarak cahsan brans ogretmenlerinin cogunlugunun X
"nil benimsedikleri saptanmistir. Yapnus oldugum arastirmada da yonetim ve seflik
inde bulunan liderlerin cesitli gorusleri almdrgmdan, bu arastirmamn paralellik ~1d1g1
arasnrmamda onemii bir referans olusturdugu dnsunulmektedir.
Okumus (2002) 'Egitim Yonetiminde Toplam Kalite Yonetimine Gecis Siirecinde
tmenin Rolii' adli bildirisinde ogretme'nlerin T~Y siireci icerisinde (Kaizen) surekli

e anlayisi ile sureci iyilestirmeye katkilanm irdelemistir, Okumus'a

gore "Ogretmenlik

· i is olarak yapilacak kadar onemsiz bir meslek degildir ve olmamahdir." Bu arastirmada
tmenlerin gorusleri almmasi amach sorular hazirlarurken bu bilgilerden yararlanilnnsur.

Baler (1998) yilmda yaptig; 'Ankara Universitesi'nin

Sosyal Bilimler Alanmdaki

ulteierinde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulanabilirligi Arasurmasi' adh cahsmasmda
iteyi, en yuksek

standartlara uygun olarak perfonnansta

bulunmak biciminde

lanrmsnr. Toplam kalite uygulamasmm egitim kurum ve kuruluslannda bugune dek
yan bir orgtlt kultnrunu zorunlu kildigt belirtilmistir. Balci'ya gore su anki durumdan
cikilarak 'TKY'nin uygulanabilirligi' saptanabilmektedir. Arastrrmamda SSEML ve
'sinde boyle bir saptama yapilmasi amaclandigmdan bu arasurma ile ortusmektedir.
Azade (20QO), 'Meslek Liselerinde Yonetici ve ,Ogretmenlerin

Toplam Kalite

bnetimine Iliskin Qorii~leri' adh tez cahsmasmda Eskisehir i1i rnerkezinde Endustri Meslek
· lerinde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin toplam kalite yonetiminin yonetirne
Ima, takim cahsmasi, surekli gelisme, liderlik, iletisim, degisme ve yenilesme boyutlarma
kin kanlma dnzeylerinin saptanmasim amaclannsnr. Yapnus oldugum arastirma SSEML
TL' sinde cesitli konumlarda cahsanlann goruslerini saptamaya yonelik amaclarda
:rdi$indenbu arastrrma ile ilgilidir.
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Binzet (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Okul Yonetiminde

TKY

lamnasma Iliskin Bir Model Gelistirilmesi' adli ~al1~masmda Deniz Harp Okulu
HO)'nda TKY'nin uygulamasma iliskin bir arastirma ve okul yonetiminde uygulanabilir
k bir TKY gec;i~ modeli icin cahsma yaparak 'Binzet merdiveni'

aduu verdigi gecis

elini tasarlamistir. Yapnus oldugum arastirmada da TKY'ne ge<;i~ modeli olusturulmasi
lar arasmda yer aldigmdan, bu arastirmaile ilgilidir,

Gurel (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Uygulamadan Ornekler' -adh
masmda Marmara Universitesi Muhendislik Fakultesi ve Ozel Yuzyil 1~11 Okullannda
yiize gorusme ve anket uygulamalan kullanilarak gerekli analiz ve cikanmlar yaparak
Y ile ilgili cahsmalann durumu saptanmak amaelandigim belirtmistir, Yapmis oldugum
~a

SSEML ve Tl.tsinde cesitli konumlarda cahsanlann goru~lerini saptamaya yonelik
larda icerdiginden bu arastrrma ile ilgilidir.

Pirgaip (2002), 'Endustri Meslek Liselerinde TKY'nin Uygulanabilirligi' adh yuksek
s tezi cahsmasmda Metal t~leri Bolttmu Cisimlerin Dayanmu dersinde TKY ilkelerini
ate alarak siirekli iyilestirme cahsmasi yapmayi amacladrgnu belirtmistir. Arastirma TKY
e ve tekniklerinin kullamlmasiyla yeni bir anlayisin olustugu ve bu anlayism olumlu
imalanm gostermesi acismdan onemlidir.

Birol (200~), KKTC'de ikinci kademe olarak adlandinlan ortaogretim okullannda
tig1 'Smrf Ortarrnnda Beden Dili ile Gonderilen Mesajlara Yuklenilen Anlamlara Yonelik
ilastirmah Degerlendirme' adh doktora calismasmdan elde ettigi sonuclara gore,
tmen ve ogrencilerin kendi yetenek ozellik ve davramslanndan cok sans, kader, talih ye
Iii baskalan degerlerine, dis denetime egilimli olduklanru saptamistir. TKY'ne gecis
inin tasarlanmasmda degisik konumlarda bulunan ogretmenlerin konumunu belirlemek
mdan yapmis oldugum arasurma ile ilgilidir.

Kucuksonmez (1999) tarafmdan KKTC'de TKY ile ilgili olarak yapilan 'Toplam
ite Yonetimi ve Okullanmizda Kaliteli Egitim-Ogretim' adh yiiksek lisans tez
ismasmda, KKTC'de verilere bakildigmda okul sayilan, ogretmen ogr~nci oranlan dunya
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lanna gore iyi bile sayildignu, eksik olamn organizasyonun verimli isletilememesi
~um,i

belirtmistir.

Bu arasnrmamn

yap1111§ oldugum arasnrma

ile ilgili oldugu

KKTC'de eylul 2002'de baslatilan METGE projesinin temel amaci; Mesleki ve
Egitime taraf olan bakanhk, okul, isletme ve sivil toplum orgtltlerinin kanlnnmi
ayarak, bireyin ve is hayatnun ihtiyaclanna duyarh, degisikliklere en kisa zamanda uyum
yabilen,

kendi kendini yenileyebilen ve gelistirebilen bir okul yapisr meydana

ektir. Dolaytsiyla bu _rt-Oje, yapmisoldugum arasurmama bir 90k konuda yol gostermis,

KKTC MEKB tarafmdan yurutulen BiTiB VE MEBNET Projelerinden TKY'nin ulke
linde y~ygml~t,mlmasmda ve egitim cahsmalannda kullanrlmasi ~ii~iiniildiigiindenbu
irma ile .ilgisi oldugu du~~ulmektedir.

ROLlJMITI
BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde, arastirmada aciklanan problernler ve alt problernler ile ilgili
bulgulann istatiksel cozumlenmesi ve bunun sonucunda elde edilen bulgular ve
bulgulara iliskin yorurnlar yer almaktadrr,
Arastirmada veri toplama araci olarak: kullamlan anketin, tum cahsanlara
yonelik hazirlanan;
1- 'A: Bolumunde, 'Kisisel Bilgiler'
2- 'B' Bolumunde, 'Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri'
3- 'C' Bolumunde, 'Calisanlarm Yonetimi'
4- 'D' Bolumunde, 'Calisanlann TKY'ni Sahiplenmeleri' bashklan
altmda sorular srralanmistir,

Anketin lider ve ogretmenlere yonelik hazirlanan;

5- 'E' Bolumunde 'Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri'
6- 'F' Bolumnnde 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik
Dusunceleri' bashklannda sorular siralannusnr,

3.1. Kisise! Bilgilerin Analizi

Bu bolumde ankete katilan cahsanlann konumlan ve eahsma sureleri
acismdan analizi yer almaktadir.
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TABLO 3.1.1
ANKETE KATILAN PERSONELiN KONUMLARINA (;ORE DAGILIMI

KONUMU

Okuldaki Sayi
ve Oranlan

Ankete Kanlanlar ve
Okuldaki Sayiya
Oranlan

1 Lider (Mildtir, Mild.Yard., Atolye

16
(%15,39).
43
(%41,34)
3 Killtilr Dersleri Ogretmeni
26
. (%25)
4 Diger Cahsanlar (Teknik
19
Ogr.GorevHsi, Sayman, Sekreter ... ) · (%,18,27)
TOPLAM
104
(%100)

10
(%62,5)
30
(%69)
9
(%34)
10
(o/~52)

Seti, ?:ilmre Baskam)
2 Atblye ve Meslek dersleri .6gretmeni

Tablo 3.1.1 incelendiginde,
isaretleyen kanhmcilann
seviyede oldugundan,

'

I

59
(%56)

konumunu

sayisi, okuldaki

I

Ankete
Kanlanlann Kendi
lcinde Dagilum

10
· (%16,9)
30
,(%50,8)
9
(%15,3)
10
8%16,9)
59
(100)

I

'Ktiltiir Dersi Qgretmyni'

olarak

sayilan goz onune almdigmda

dusuk

'Atolye ve Meslek Dersleri'

ogretmettleri ile birlestirmesi

yoluna gidilmis, yeni konum 'QgretmerUer' bashgi altinda toplanmistir,

Aym sekilde Kultur Dersleri Ogretmehleri icin gecerli olan Zumre Baskanligi
konumunun

yerlesmemis

gezlemlendiginden,
cahsma snrelerinden

oldugu,

anket

kutusu

onay

cizelgesinden

'Zfilnre Baskani' konumunu isaretleyen bir cahsana ait anket
ayirt edilerek 'Ogretmen'

konumuna aktanlmisnr.

Yeniden

duzenlenmis dagihm Tablo 3.l.2'de gortllmektedir.
TABLO 3.1.2
AN~TE KATILAN: PE:flSONELiN J(ONUMLARINA GOJ,U: fENIDEN
DUZENLENMi~DAGILIMI
KONUMU

I Liderler

,
'

'

2 Ogrermenler
3 Diger ~iµ1~an:lar
TOP LAM

.(

Okuldaki' Say,

16
, (%15,39)
69
, (%66,34)
19
(%18,27)
104
(%100)

Ankete Kanlanlar ve
Okuldakl Oranlan

10
(%62,50)
39
(%~6,52)
10
(%52,63)
$9
(%56,73)

Ankete Katilanlann
Dagihrm

10
(%16,9)
39
(%66,1)
'10
(%16;9)
59
(100)

Ankete kanlanlann <;aj1~ma surelerine gore dagilmu Tablo 3.1.3 'te yer
almaktadir.
, "" ·
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TABL03.1.3
ANKETE KATILANLARI CALI~MA SURELERiNE GORE DAGILIMI
<;ALI$MA SURELERi
10-14 Yil
15-19 \'11
Arasi
Arasi
'
2
4

0-4 Ytl
Arasi

5-9 Ytl
Arasi

-

-

(%20)

(o/o40)

Atolye Meslek Dersleri
Ogretmeni

5
(%16,7)

10
(%33,3)

IO
(%33,3)

3
(%10)

20 Ytl ve
Dstii
4 '
' (o/o40)
2
(%6,7)

Kultur Dersleri

0gretmem. \

2
(%22,2)

6
(%66,7)

-

1

-

9
(%100)

Diger

I
(%10,0)

(0

1
(%10)

1
(%10)

3

Cahsanlar

(%,30)

-10
(%100)

TOPLAM DAGILlM

8
(%13,6)

20
(%33,9)

13
(%22)

9
(%15,3)

9
(%15,3)

(fY<.100)

34
(o/o32,7)

2'8
(%26,9)

14
(o/oP,5)

13
(%12,5)

KONUM
Lider

REV SURELERiNE
RE TOPLAMLAR

15
(%14,4)

4
/o40,0)

I

Toplam
10
.(%100)

30
(%100)

(%11,1)

~9

I

104
(%100)

Ankete katilanlann gorev sureleri a91s11?-dan dagilnnlanrun okuldaki cahsma
grubunu saghkh yansitmadigi ~ozlemlendiginden,

daha

saglµ<l1 karsilasnrma

yapilmasi amach yeniden duzenlemeye gidilmistir, Yeni duzenleme Tablo 3.l.4'de
yer almaktadir,
TABL03.l.4
(:ALISMA SURELERiNiN YENiDEN DUZENLENMiS SON DURUMU
I

KONUM

<;ALI$MA SURELERi
0-9. Ytl

Top lam

-

l0-19 Y1l
5
(%8,5)

20 Yt! ve Ustii
, 5

O~etmenler

23
(%39)

15
(%25,4)

l
(%1,76)

Diger <;aiJ~lar

5
(%8,5)

2
(%3,4)

3
(%5,1)

38
~%66,1)
10
(%1(5,9)

28
(o/o47,5)

22
(%37,3)

9
(%15,3)

59
(%100,0)

49
%47.1}

42
(o/o40,4)

13
(%l2,5)

104
%190,0)

Liderler

Toplam
Okuldaki Dagrhm

'

3.1.2 Eide edilen Verilerin

10 '
(%16,96)

(%8,5)
'

On Analizi

Bu asamada istatiksel sonue pkarmada verilerin normal dagihm gostermesi
90k onemli oldugundan, verilerin normal dagihm gosterip gostermedigi incelenerek
Sekil 3.1.2.1 'qeki gibi oldugu gorttlmustur.

lP

SEKiL: 3.1.2.l
KONlJMLARA GORE NORMAL DAGILIM EGRiLERi
TOPLAM (SORU 1-45 ARASI)
1,5

,5

0

C

0,0
-,5
"c
C

-1,0
C

-1,5
go,

100

110

120

130

140

150

160

170

180

200

LIDERLERIN G0R0$LERININ NORMALLIK GRAFl(;I

TOPLAM (SORU ~-45 ARASI)

2

C
C

1'

0

-1 ,

c0
C
C
C

-2
40

60

80

100

QGETMENLERiN G0R0$LERiNiN

uo

140

160

NORMALLiK GRAFiGl

TOPLAM (SORU 1-45 ARASI)
1, 5
1,0
'5

0,0
-,5

-1,0
-1, 5

100

110

120

130

140

150

Di(;ER CAL1$ANLARIN G0R0$LERiNIN NORMALLiK GRAFJ(;j

160
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Bu incelemede, anketi yamtlayanlann konumlanna gore puan dagihmlannm
dogru etrafmda toplandigi ve verilerin normal dagihm gosterdigi gortilmtistur.
Aynntih istatistik analizlere baslamadan once tiim cahsanlann goruslerinin
almdig; anketin birinci bolumtmt; olusturan ve numarasi 1-45 arasi olan sorulardan
elde

edilen

verilerin

genel

incelemesi

amaciyla

saph

kutu

grafiginden

yararlamlrmstrr. Elde edilen sonuc Sekil 3.l.2.2'de gorulmektedir.
~El(i[,:~.1.2.2
KONUMLARA GORE TOPLAM PUANLARIN SAPLI KUT(J GRAFiGi
180
160
140
120
l

100
80
60

10

N •

Lidelier

39

Ogretmenler

10

Diger Cah~nlar

KONUMJ_AR

Bu on incelemede medyan cizgisinin, konumunu diger cahsan olarak
isaretleyen cahsanlarda ortanm uzerinde oldugu, ve bu konumda gozlenen en ki.i9iik
I

ve en buyuk deger arasmda asm farkhhk olmadigi soylenebilir.

Konumunu lider olarak isaretleyen cahsanlarda ise medyan cizgisinin orta
seviyenin iizerinde oldugu, ve bu konumda gozlenen en kii9iik ve

en bijyiik deger

arasmda asm farkhhk olmadigt gorii1;mii~tiir.

Konumunu ogretmen olarak isaretleyen cahsanlarda ise medyan cizgisinin
ortaya yakm oldugu ve bu konumda gozlenen en kiiciik ve en biiyiik deger arasmda
asm farkhhklar oldugu gorulmustur.
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Ankette yer alan cahsanlann goruslerinin, gorev sureleri acismdan normal

dagihm gosterip gostermedigi de incelenerek asagidaki sekil 3.l.2.3'de oldugu gibi
gornlmustur.
1;,EJCil.,:3.1.2.3
GOREV SURELERi A<.;ISINDANNORMAL DAGILIM EGRiLERi

2,0
C

1,5
C

/

1,0
•5
0,0

/

-,5
C

-1,0
-1,5

0

]

0

C

-t,O
40

60

80

100

1'20

140

160

180

200

GOREY S. 10..19 YIL OLANLARIN NORMALLiK GRAFi~i

TOPLAM (SORU 1-45 ARASI)

1,5

/0
1,0
•5

.:

0,0
-,5

/.

0
-1,0
C

-1,5
90

100

110

120

130

140

150

160

GCREV S. 2Q YI!- VE 0ST0 OLANLARIN f\lOR.GRF.

Anketi yamtlayanlartn · gorev surelerine gore puan dagihmlanmn da dogru
etrafmda toplandigi, verilerin normal dagihm gosterdigi goriilmtisttlr. Benzer sekilde
gorev sureleri acrsmdan da genel inceleme amach sekil 3 .1.2.4'te gorUldiigii gibi
saph kutu grafiginden yararlanilmistir.
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~}:l(jJ,:J.1.2.4
GOREV SURELERi A<;ISINDAN TOPLAM PUANLARIN SAPLI KUTU
GRAFiGt

160
140
120
100
()1_3

80
60

N =

()2

28

22

9

0-9 Y1l

10-19 Y1l

20 Y1l ve OstO

Gorev sure Ier-i
Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, medyan cizgisinin, gorev suresini
20 ytl ve ilstii olarak isaretleyenler cahsanlarda orta seviyede oldugu, ve bu konumda
gozlenen en kucuk ve en buyuk deger arasmda asin farkhlik olmadigi gorulmustur.

Gorev suresini 0-9 yil olarak isaretleyen cahsanlarda medyan cizgisinin orta
seviyede oldugu, ve bu konumda

gozlenen en kii9iik ve en buyuk deger arasmdaki

farkhhgin, gorev suresini 20 yil ve iistii olarak isaretleyen eahsanlara gore daha cok,
gorev suresini

10-19 yil olarak isaretleyen

cahsanlara

gore daha az oldugu

gorulmusrur.

Gorev suresini 10-19 yil olarak isaretleyen cahsanlarda, medyan cizgisinin
orta seviyenin altmda oldugu, ve bu konumda gozlenen en kiic;iik ve en biiyiik deger
arasmdaki farkhhgm diger gotev surelerine gore daha cok oldugu gorulmustur
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3.2 Liderlerin Toplam Kaliteyl Sahiplenmeleri

Bolii.11\iiniin Degerlendirtlmes!

Bu bolumde 'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenmeleri'

ana bashgr altmda

yer alan maddelerle ilgili ankete katilan calrsanlann bildirdikleri gorii§l~ri.n maddeler
bazinda top lam puan duzeylerine gore siralamasi Tab lo 3 .2.1 'de gorulmektedir.
TAB.J:,03.2.1
tiDERLERiN tOPLAM KALiTEYi 'SAHiPLENMELERi B0L0MUJ'iUN
TOPLAM PUANLARINA VE PUAN ORTALAMALARlNA GORE DAGILIMI
Sorn
SITa No

Toplam
Puan

Madde icerigi
Liderler, iyi performans gosteren personeli- ekibl esit, adil ve snrekli
olarak odullen.dirµ-ler.
,
'

I

1

11

2

Lidel:ler, farkh bir performans gosteren personeli- ekibi, toplann-toren vb.
10 ortamlarda duyurur,
7

3-

,6

5
6

~
4

7

8

152,00 2,$8

Liderler, paydaslann ihtiyac ve beklentilerini rapor, anket, gornsme vb.
1yontemlerle belirler,

8

l
2.

10 5
11

9

l,10

157,0'0 ;2,66 1,20

Liderler, okulda birlikte cah§mav1 (taknn cahsmasuu) ozendirir
Okuhm calisanlannm, ortak davranis bicimini belirleyen etik ilke ve
degerleri vardir
,
,
Liderler, etik ilke ve degerlerin uygulanmasmda omek davranislar sergiler.
Liderler, calisanlann bireysel plan ve hedeflerini gerceklestirmeleri icin
gerekli destegi sunar.
Liderler, okulun misyon ve vizyonu ile ilgili tanimlan olustururken
paydaslann goruslerini dikkate ahr.

160,0Q 2,71 1,16
'

16J,OO 2,73 LLO
161,00 2,73 1,08
.164;00 2,78 1,04

I

9

s

) 15,00, 1,95 0,94

I

4

x

,171,00 2,90 0,96
171,00 290 1,06

Liderler, kurumun misyon ve vizvonunu paydaslara iletir.
Liderler, okulda gerfekle§tirilen ~yile§tirme ve geli§tirme etkinliklerme
aktif olarak katihr,
Liderler, okuldaki iyilestirme ve gelistirme cahsmalanna katjlµm
destekler.

'

'

1~3,00 3,10 1,08
186,00' J,15 1,11
161',91 2 74 1,07

Ortalama

''

Anketin 'Liderlerin Top lam Kaliteyi Sahiplenmeleri'

adh 'B' bolumtmde yer

alan 1 -1 I. sorulara verilen yamtlann toplam: ve ortalama puan degerlerini asagidaki

sekil 3.2.2'qe yer almaktadir.
$EKiL:~.2.2
'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenm'eleri' BOLOMO GENEL DAGILJMI
58
1
.,.............

115
1,95
.....•.....

I

186
3,15

1.61,91

1,74
I

•

·

J

t

'

290
5
.

Ankette sorulara verilebilecek en dusuk toplam puanin 58, en yuksek toplam
puamn 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalannm X =161,91 puan
oldugu gorulmustur.
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Ankette
oldugu,

puan ortalamalanrun

anket

sonuclannda

en dusuk degerinin 1, en yuksek degerinin 5

puan

ortalamalanmn

degerinin X =2,74

oldugu

g-0riildiigunden okuldaki 'Liderlerin Toplam Kalite Yonetimini Sahiplenmeleri' konu
baslrgmdaki
altmda

uygulamalarla

oldugu

ilgili katihmcilann

soylenebilir.

Aynca

gorii~ duzeylerinin orta seviyenin

yukandaki

sonuclara

bakilarak

standart

sapmalann ortalamasrrnn S= 1, 07 crkrnasr, s;e~itli sorularla ilgili: gorii~ diizyylerirlin

birbirine yakm oldugu seklinde degerlendirilmistir. Tablo 3.2.3 'te konum ve gorev
.

I

siireleri acismdan puan ortalamalannm betimsel sonuclan yer almaktadir.
TABL03.2.3
'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenmeleri' BOLUMUNiJN GENEL
BETiMSEL S0NU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.(:ALI$AN
TOPLAM

0-9 YIL
X

s

I0-19YIL
N

X

s

32,20 9,094
31,65 7,4(B 23 25,53 11,401
31,80 7,887 5 35,50 6,J64
3f,68 7,389 28 27,95 10,874

20
N

vn. vr usrn

x

s

N

TOPLAM
X

s

N

5 31,60 11,803 5 31,90 9,938 10
15 19,00 ,
1 28,97 9,579 39
2 34,00 3,464 3 33,20 6,106 !O
22 31,00 5>,708 9 )0,19 9,181 59

Tablo 3.2.3'de_ lider, ogrctmen ve diger cahsanlar konumunda olarr
calisanlann gorii~ieri incelendiginde ortalama puamn 30, 19 oldugu gornlmekted«.
Ogrctmcnlerin ortalamasmm ( X =28,97) ile en dlistlk degerde oldugu goriilmii~tiir.

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev siiresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann ortalamasmm ( X =27,95) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
agretmen konumunda olanlarda deneyim artnkca puanlannin azaldigi gortllmustur.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdakl fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin liderlerin toplam
kalite yonetimini orta diizeye yakm sahiplendiklerini dii~iindiikleri seklinde
yorumlanrmsnr. On-on dokuz yilhk cahsma araligmda olan cahsanlannda liderlerin
TKY uygulamalanm orta duzeye yakm sahiplendiklerini dusundukleri seklinde
yorumlanmistrr. Bu genel degerlendirmeden sonra 'Liderlerin Toplam Kaliteyi
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Sahiplenmeleri' ana bashg; altmda yer alan alt bolumler ayn ayn degerlendirilemeye
ahnnustrr, 'Liderlerin Okulun Misyon,Vizyon ve Degerlerini Olusturma ve
Degerlerini Olusturma Yaklasimlan'

bolumu genel sonuclan Tablo 3.2.4'de

gorulmektedir.
TABW3.2.4
' Liderlerin Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerin! Olusturma ve Degerlerfn! Olusturma
Yaklasnnlarr' BOLUMirNfrN GENEL SONU<;LARI
8- a)Okulun Amaca Yonelik Gorev (Misyon),ve Gelecekteki
Yeri (Vizyonj.ve Degerlerini Olusturma ve Paydaslara
(Cahsanlar.Ogrenciler,
Veliler,
Mezunlar.ls
dunyasi
vb.) Yak!~unlan

1

2
3

4

Liderler, okulun misyon ve vizyonu ile ilgili
tarumlan
olustururken
paydaslann
· (veli.ogrenci, cahsanlar, i~ ve yuksek ogretim
dnnyasi, toplum... ) goruslerini dikkate ahr.
Liderler, kurumun misyon ve vizyonunu
paydaslara iletir.

1
Hi¥
Kanlmi
yorum

2
Az
Kanhy
orum

%8.5

%22

3
4
5
Orta
Cok
Tam
Katrhyoru Kanhyor Kat th
m
um
yoru
m
%44,1
o/o22
%3,4

Toplam
Puan
(TP)

1

171
5

13

26

13

2

%10,2

%25,4

%33,9

o/o25,4

%5,1

1

171
6

Okulun cahsanlarmm,
ortak davr,am~ %16,9'
bicimini belirleyen etik ilke ve degerleri 10
vardir
Liderler,
etik
ilke
ve
degerlerin %16,9
uygulanmasmda ornek davramslar sergiler,
}0

20
%35,6
· 21

1~
%22
13

15
%22
" 13

3
%3,4
2

%20,3

%39

%20,3

%3,4

12

23

12

2

2

161

2

161

Bu bolumunde 'Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerini Olusturma'
basligmda yer alan yarutlann toplam puanlanna balalarak 'Okulun ~ah§anlanrun,
ortak davrams bicimini belirleyen etik ilke ve degerleri vardir.' ve 'Liderler, etik ilke
ve degerlerin uygulanmasinda ornek davramslar sergiler.' goruslerine cahsanlann
katihm diizeylerinin en az seviyede oldugu gozlemlenmistir.
'Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerini Olusturma' bashgmda yer alan
sorulara verilen yarutlann betimsel sonuclan Tablo 3.2.5'da yer almaktadir.
TABL03.2.5
' Liderlerin Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerint Olusturma ve Degerlerlnl
Olustarma Y1dda~1mlar1'BOLUMU BETiMSEL SONU<;LAlU
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D ,<;ALI~AN
TOPLAM .

0-9
X

vn.
s

12,00 3,330
lOAO ),362
11,71 3,332

10-19YIL
N

X
12,00
23 9,73
5 14,00
28 10,64

s

3,162
4,480
2,828
4,215

20 YIL VE OsTO
N
s N
5
12,00 4,301 5
.,
15 8,00
1
11,33 ,577
2
3'
22 11,33 3,.317 _9

x

TOPLAM

s
X
12,00 3,559
11,03 3,910
11,40 2,836
11,25 3,656

STRA

N
10
39
10

~9

I
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Tablo
cahsanlann

3.2.5'de

lider,

ogretmen

ve diger

cahsanlar

konumunda

olan

gorusleri incelendiginde ortalama puarun 11,25 oldugu gorulmektedir.

Ogretmenlerin ortalamasmm ( X = 11, 03) ile en dusuk de~erde oldugu goriilmii~tiir.

Cahsanlarm
olah

calisanlann

deneyimleri incelendiginde,
ortalamasimn

( X =10,64)

gorev suresi 10-19 yil arahgmda
en dii~ii:k

oldugu

gdrulmektedir.

Ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olanlarda deneyim arttikca puanlanmn
azaldigi, lider konumunda olanlarda degismedigi gorulmustur.

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamstz bulunmustur ( p < 0.05)

Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi
10-19 yil olan cahsanlann,

liderlerin misyon ve vizyon olusturma

boyutundaki

TKY uygulamalanna

yaklasimlanm,

ve paylasma

orta duzeye yakin uzakhkta

bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

TKY konusunda gtmdeme getirilen hemen butun goruslerde liderligin onemi
uzerinde durularak, orgiitiin uzun vadeli basansr icin vazgecilmez

bir .gerekiilik

oldugu belirtilmektedir. Liderlik, orgurlin gelecegini gormeyi , orgutsel degerlerin ve
kiiltiiriin olusturulmasmda, ve diger cahsanlan da yonlendirebilmesinde
eylemleriyle

bir

model

olusturmahdir.

Kalder

tarafmdan

davrarus ve

hazirlanan

EFQM

Mukemmellik Modeli brosurlerinde, "Bir kurulusun liderlerinin davramslan kurulus
icinde amacm berrakhgmi, birligini saglar ve hem kurulusun hem de calisanlanmn
mukemmellige erisebilecekleri bir ortam yaratir." Denmektedir. Bu bolumden elde
edilen sonuclar, ogrettnenlerin lider konumunda olan cahsanlardan daha paylasimci
olmalannr ve ornek davraruslar sergilemelerini bekledikleri seklinde yorumlannusnr.

'Liderlerin

Iyilestirme,

Gelistirme

Etkinliklerine

Destek

ve

bahgmda yer alan goruslerin genel sonuclan Tablo 3.2.6'da gorulmektedir.

Katrhmi'
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TABW3.l.6
'Liderletin Iyilestlrme, Ge~tirme Etkinliklerine Destek ve Kanlmn'
BOLUMUNUN GENEL SONU<;LimI
B- b) Iyilestirme, gelistirme etkinliklerine
destek ve kat~lum

l

2

3

4

s

5

'%6,8
4

%22
13

%35,6
21

%25,4
15

%22
13

%15,3
9

%35.6
21

%23,7
14

i

%20,3
12

%25;4
15

%27,1
16

%18,6 %6,8
l'l
' 4

6
7

Liderler,
okulda
gerceklestirilen
iyilestirme ve gelistirme etkinliklerine
1
aktif olarak kanhr.
Liderler, ekulda bitlikte cahsmayi
(taknn ~ah~mas1m) ozendirir
Liderler, paydaslann . ihtiyac
ve
beklentilerini rapor, anket, gornsme vb.
yontemlerle belirler.

'Liderlerin

iyilestirme, gelistirme etkinliklerine

altmda yer alan sorulan incelendiginde katihmcilann
ve beklentilerini

anket,

gorusme

TP

PUAN
SIRASI

%10,2
6

183

3

%3,4

160

2

151

i

destek ve katihnu' bashgi
'Liderler, paydaslann

vb. yontemlerle

ihtiyac

belirler.' Gorusune

en dusuk duzeyde oldugu gorulmektedir. Sorulara verilen yamtlann

katihmlanmn
cahsanlann

rapor,

·

gorus duzeyleri arasmda konum ve gorev siireleri acisindan

betimsel

sonuclan asagidaki Tablo' 3.2.7'da yer almaktadir,
TAlJL03.2.7
•
I
.
.
' Liderlertn Iyilestirme, Geli~tirme Etkinliklerine Destek ve Katthmt'
BO~(JMUNUN .8Efi:MSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
I LIDER
-7. 6GRETMEN
3 D.(:ALISAN
TOPLAM

Table
cahsanlann

0-9 YIL

s

X

10-19YIL
s
X
8,40
2,881
3,270
6,41
1,414
9,00
,7,14 . 3,137

N

'

9,39
9,80
9,46

2,388 23
1,924 5
2,285 48

3.2.7'de

go~leti

lider,

'

ogretrhen

incelendiginde

20 YIL VE USTU
s N
X
8,80 , 3,271, 5
5
15 .4,00
1
j
.2
10,00 1,000 3
3,000 9
42 8,67
N

ve diger

cahsanlar

TO:PLAM
X
8,60
8)3
9,70
8,47

s

N
10
39
10
59

2,914
3,122
1,494
2,897

konumunda

\

olan

ortalama puanm 8,47 oldugu gorulmektedir.

6gretmenlerln ortalamasinm ( X =8, 13) ile en dU~iik degerde oldugu goril1mil~tiir.
Cahsanlann

deneyimleri incelendiginde,

gorev snresi 10-19 yrl arahgmda

olan cahsanlann ortalamasmm ( X =7,14) en dii~iik oldugu gortllmektedir. Lider ve
diger cahsanlar konumunda olanlatda deneyim arttikca puanlanmn artugi, ogretmen
konumunda olanlarda ise azaldigi gon#iu~tiir.
au bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
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Bu bolumle ilgili olar,ak elde edilen sonuclar, 6gretmenh:rin ve gorev suresi
I 0-19 yil olan cahsanlann, liderlerin iyilestirme etkinliklerine destek ve katihmnu

TKY uygulamalanna orta dtizeyde yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

Deming (1988) yonetime, cahsanlann islerini yapmalarmda kolaylastmcihk
roliinii yiikler. Calrsanlann tiimii

cesaretlendirilir,

ve baghhklen

guclendirilir

arttmhr, Sonucta onlann surec, urun ve hizmette gelismeyi aramalan, sorumluluk
almaya istekli olmalan hedeflenir. Crosby'nin modelinde, orgutteki kalite surecini
destekleyici boyutlardan biri, 'Yonetimin katilmasi ve tutumu' olarak belirlenmistir
(Lankard 1992'dan aktaran Dogan). Elde edilen verilerden, ogretmenlerin liderlerden
cahsanlann gereksinimlerini saptamalanm ve iyilestirme etkinliklerinde birlikte
cahsmayi istedikleri ve iyilestirme gelistirme etkinliklerine daha aktif kaulmalannr
bekledikleri seklinde yorumlanrmsnr.

'Liderlerin Motivasyon, Tamma ve Takdir Yaklasinu' bashgmda yer alan
yamtlarm genel sonuclan Tablo 3.2.8'de gorulmektedir.
TABL03.2.8
'Liderlerin Motivasyon, Tamma ve Takdir Yaklasmu'
BOLUMU GENEL SONU<;LARI
B- c) Motivasyon, tamma ve takdir' yaklasmn
.

8

I Liderler,.. r;ah~anlarm_ birey~e~ . pTan v~
hedeflenm gerceklestirmeleri icm gerekh

/ 1.

/2
Az.

I I
HIL

i-:.

x-· sunar.
dest e51

I

3
Orta
%35,6

%11, %27,1
9---,<, .f---~.f---~.f----.f-----1.
7
16
21

I

4
Cok
%22

5
Tam
%3,4

I I

13

2

%30,5

%10,
2
6

TP

SIRA

'164
3

Ii

,, 9

Liderler, okllidaki iyilestirme ve gelistirme I %8,5
cahsmalanna katilum destekler.

I

5

10 I Liderler,. farkh. ~ir performan_~ gosteren %16,
personeli- ekibi, toplanti-toren
vb. ;0
ortamlarda duyurur.
·
11 l Liderler, _ iyi
performans · gosteren %35,
personeli- ekibi esit, adil ve snrekli olarak 6

%18,6
II

t %35,6

I I

6di,illendirirler.

21

21

·

%42,4
25

%32,2

I I
19

%23,7

I

14
%15,3
,
9

I

18
%20,3

186

I

4

%3,4 1 152
2

--

12

%5,l
3·

115

Ill

I

Anketin 'Liderlerin motivasyon, tamma ve takdir yaklasnni' bolumunde
verilen yamtlann toplam puanlanna bakildigmda en dti§iik: puamn 'Liderler, iyi
performans gosteren personeli- ekibi esit, adil ve siirekli olarak odullendirirler.'
gorusunde oldugu gozlenmistir. Bu goruslerin analizi Tablo 3.2.9'da gorulmektedir.
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TABW3.2.9
'Liderlerio Motivasyoo, Tamma ve Takdir Yaklasum'
BOLUMU BETIMSEL SONU<;LARl

a. suasst
KONUM
l LiDER
2 OGRETMEN
3 D.{:ALI$AN
TOPLAM

0-9 YIL

X
10,26
11,60
10,50

s

20 'YIL VE 0ST0-

10-19YIL
N

X

11,80
2,864 23 9,33
3,912 5
12,50
3,037 . 28 10,18

s

N

X

s

3,347
4,304
2,121
4,043

5
15
2
22

10,80
7,00
12,67
11,00 .

4,324

'

2,887
3,808

N

5
1
3
9

TOPLAM

X

s

N

11,30
9,'82
12,10
10,46

3,683
3;463
3,071
3,505

10
39 ·
10'
59

Tablo 3.2.9'da lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puarun 10,46 oldugu gorulmektedir,
Ogrctmcnlerin ortalamasmm ( X =9,8~.) ile en dusuk degerde oldugu gornlmustur.
-Cahsanlarm deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yil arahgmda
o1an cahsanlann ortalamasmm ( X =10,18) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
ogretmen olan cahsanlarda deneyim'. arttikca puanlannm azaldigi, diger cahsanlar
konumunda olanlarda ise azald1g1 goriilmii§tiir;

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puarilar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu alt bolumde elde edilen sonuclar, ogretmen ve gorev suresi 10-19 yil olan
cahsanlann Hderlerin tamma, takdir ve motivasyonla ilgili uygulamalanm TKY
uygulamalanna orta duzeyde yakm gordukleri seklinde degerlendirilmistir,I
t975'lerden beri yonetim biliminde cahsmalar orgutsel davranis, insan
iliskileri, orgilt iklimi, orgutse! gelisme gibi konular uzerinde yogunlasnusnr,
1990'larda ise yonetimde kalite goril~ii hakim oimaya baslarmstir. Ishikawa,
(1995)'ya gore kalite kavramina genel olarak goz. anldigmda, kullannn acismdan
kalitenin ozelliklerinden biri psikoloji unsurudur. Arastirma sonucu elde edilen
verilerde, ogretmealerln liderlerin bu unsurla ilgili motivasyon, takdir ve tamma
sureclerine daha fazla onem gerektigini dusundukleri seklinde yorumlanrmstir.

Buraya kadar degerlendirilmeye alman 'Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri'
ana ba§hg1 altrnda yer alan 'Liderlerin Okulun Misyon, Vizyon, ve Degerlerini
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Olusturma Yaklasimlari',

'Liderlerin iyilestirme.gelistirme

etkinliklerine destek ve

kanhmi' ve 'Liderlerin Motivasyon, Tamma ve Takdir Yaklasmn'
yer aldigi bolumde en dusuk katihm diizeyi 'Liderler, iyi

alt bashklanmn

performans gosteren

personeli- ekibi esit, adil ve siirekli olarak odullendirirler.' maddesinde saptanrmsnr.
En dusuk ikinci katihm diizeyi ise 'Liderler, farkh bir performans gosteren personeliekibi, toplann-toren vb. ortamlarda duyurur.' Maddesine kanlrmda olusmustur.

KKTC Milli Egitim Sisteminde yilhk sicil raporlan okul mudurleri tarafmdan
doldurulmaktadrr.Sicii

raporlarmm

ilk

sayfalannda

ogretmenin kendisi tarafmdan doldurulmaktadir,

yer

alan

kisisel

bilgiler

Sonraki sayfalarda ise ogretmenin

degerlendirme kritetleri yer almaktadir.

KKTC MEKB Ogrctmenler Odul Yonetmeligi'nin
gozlenmektedir.

Okulda genelde 'Cahsanla

yeterince uygulanmadigi

cahsmayan arasmda fark yok. .. ' diye

SSE.ML bilnyesinde MEKB'rtdan ayrr olarak bir odill

yakmmalar gozlenmektedir,

mekanizmasi olusturulmus ta degildir. Anketin dorduncu en du~iik go~
saptandigi

'Cahsanlann

memnuniyet

derecesini

belirlemeye

duzeyinin

yonelik

cesitli

yontemlerle duzenli geri bildirim almrr.' Maddesidir,

Bu maddelerin baglanuh oldugu liderlik boyutu ile ilgili sunlar soylenebilir.
Deming'e

gdre TKY'nin

kurumlarda

en tlst yonetici

tarafmdan

baslanimasi

gerekmekte, bir kurumun gelismesindeki temel sorun Ilst yonetimin liderligi oldugu
soylenmektedir (Walton,1986'dan
· yonetimdir"

ve bir

kurumun

aktaran Ensari,1999:85).
gelistirilmesindeki

temel

Deming'e gore "Kalite
sorun

fist yonetimin

liderligidir. Ishakawa'ya gore de insanlann rnutlulugunu saglamak en onemli liderlik
gorevidir. Juran ise kururnda kalitenin artmlmasmm

liderlige bagh oldugundan soz

etmektedir. Juran'a gore kalite ile ilgili sorunlann %20'i cahsanlardan, dolayisiyla
sorunlann %~0'i yonetimde kaynaklanmaktadrr.
Baler (1'998), arastirmasmda

kaliteyi, en yuksek standartlara uygun olarak

performansta bulunmak biciminde tammlayarak liderligin toplam kalite yonetimi ile
iliskisini de soyle gostermistir:
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'1. Yoneticilerin rol modeli almalan, personelle iletisimleri,
onlann egitilmelerine katktlan.
4. Toplam kalite yonetimi kulturune dogru liderlik etmeleri.
3. Birey ve takimlann caba ve basanlanmn tamrup takdir edilmesi.
3. Uygun kaynak ve yarchmlarla toplam kalitenin desteklenmesi.
5. Aracilarla musterilere liderlik eden kanlim,
6.Profesyonel kuruluslara iiye olma, makale ve kitap yaymlama,
konferans ve seminerler venne ve
7. Surekli gelisme icin neler olup bittiginin analiz edilerek duruma
gelistirici plan yapilmasi gerektigini.. .' belirtmistir.

Azade (2000) 'Meslek Liselerinde Yonetici ve Ogretmenlerin Toplam Kalite
Yonetimine Iliskin Gorusleri' adh

eahsmasmda "TKY'nin 'liderlik' boyutunun

ozeliikl~ yoneticiler tarafmdan iyi algilanarak yoneticilere hizmet ici egitimler
aracihgiyla lider vasiflan kazandmlmah, yoneticiler yuksek lisans ve sonrasmda
doktora egitimi almahdir." Demistir. Arastmnamizda ogretmenlerin liderler
tarafmdan TKY'ni orta duzeye yaktn sahiplenildigini d~immeleri, liderlerin ydnetici
vasfmdan kurtulamadiklan seklinde de yorumlanabilir.
Binzet (1998) 'Egitimde Toplam K1;1.lite Yonetimi ve Okul Yonetiminde
TKY Uygulanmasma lliskin Bir Model Gelistirilmesi' adh doktora cahsmasmda
inceledigi okullarda liderlik vasfmda bulunan kisilerin TKY konusuna cok srcak
baktiklan, cahsmalara bizzat katildiklan ve bu konularda diger cahsanlara ornek
olusturduklan, kendilerini bu konular hakkmda surekli egitmeye cahstiklan ve
bilgilerini aktarmaya cahsnklan

saptayarak kalite

uygulamalan

sonrasinda

cahsanlann ve o.grerlcileriq motivasyonlannda artis oldugunu belirtmistir. Ancak
arastirmanuzin bu bdltimde elde edilen sonuclarda ogretmenlerin liderlerin TKY'ni
orta diizeye yakm sahiplendiklerini dusundukleri sonucuna vanlrmsnr.
Pirgaip (2002) 'Endustri Meslek Liselerinde T~Y'nin Uygulanabilirlj~' adh
I

arasnrmasmda okullarda TKY anlayismm okullardaki toplantdara yeni bir felsefi
boyut getirtnekte oldugunu, bu nedenle en buyuk gorevin yoneticilere dustugunu,
etkili takimlann olusturulabilmesi icin okul yoneticilerinin israrh, dinamik bir lider
'

'

olmasi gerektigi, katihmi saglama, coznm onerileri getirme konulanru tesvik etmesi,
ortak amacm gerceklesmesini saglayacak bir okul kiiltfuii olusturmasmi saglamasi
gerektigini belirtmistir. Arasnrmamizm bu bolumunden elde edilen sonuclar,
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ogretmenlerin liderlerden TKY'ni sahiplenmeleri konusunda daha etkili olmalanru
bekledikleri seklinde yorumlanmrsnr,
KKTC'de ikinci kademe olarak adlandmlan ortaogretim okullannda yapng;
'Suuf Ortaminda Beden Dili ile Gonderilen Mesajlara Yiiklenilen Anlamlara
Yonelik Karsilasurmah Degerlendirme' adh arastirma sonuclannda ogretmen ve
ogrencilerin kendi yetenek ozellik ve davramslanndan 90k ~.

kader talih ve gi.i9lu

baskalan degerlerine, dis denetime egilimli olduklanm saptamisnr. Arasurmamizm
bu bolumunde, ogretmenlerin liderlerden TKY'ni

daha 90k sahiplenmeleri

beklentisinin d1~ denetim odagr etkisiyle olustugu da dnsunulebilir. TKY' de liderlik,
ilgili orgiitteki ya da alandaki herkesin sorumlulugundadir (Ensari, 1999:88).
Ogretmenler aslmda, kendi derslerinde, alanlannda lider olduklanmn farkmda
olmadiklan da dnsunulmektedir.
Aytekin (2002), 'Kibns ta Yonetici Olarak Cahsan Brans Ogretmenlcrinin
Yoneticilik Yaklasimlan' adh cahsmasmm sonuclannda ogretmenlerin cogunun Mc
Gregor tarafindan ortaya konan isten kacmayi, sorumluluk yiiklenmemeyi
tarumlayan X

kuramim benimsediklerini

saptamisnr. Bu bolumde elde edilen

sonuclar, ogretmenlerin liderleri X tipi yonetici olarak d~i.indiilderi seklinde de
yorumlanmrsnr,
Liderligin, yoneticilikten farkli olarak goz onnnde bulundurulan bashca
kriterleri, ana hatlanyla Uy noktada toplanmaktadir. Bunlardan birincisi, liderin
orgutsel basan icin gerekli olan degerleri ve ki.iltiiri.i nasil olusturdugu ve bu
baglamda orgute nasil bir yon tayin ettigi ve vizyon gelistirdigidir. ikinci temel
nokta, liderin olusturdugu kultur ve vizyonun nasil uygulamaya aktanldigidrr.
U9i.incil

nokta

ise,

soz

konusu

uygulamalann

gozden

gecirilmesini

ve

degerlendirilmesini kapsamaktadir (Sisman.Turhan; 2001 :71 ).

3.3. Cahsanlarm Yonetimi B6liimiiniin Degerlendirilmesi

Bu bolnmde 'Cahsanlann Yonetimi' bolumunde yer alan sorularla ilgili
ankete katrlan cahsanlann bildirdikleri yamtlann toplam puan dilzeylerine gore
siralamasi Tablo3.3 .1 'de yer almaktadir.
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TABW3.3.1
'<;ah~anlarmY6netimi' B<>LUMUTOPLAM PUANLARININ SIRALANMASI
Sira Soru Madde Icerigi

1

13

2

12

3
~

16
~3

5

34

6
7

24
15
135

8

17
9
10 18
11 20

12 38
13

19

14 22
15 32
16 25
17 30
18 14
19 28
~o 33
21
22
~3
24
25

21
26
31
29
27

26 37
27 36

Cahsanlann performanslan, adil snrekli ve gercekci olarak
degerlendirilir ve odullendirilir.
Cahsanlar performans degerlendirme kriterleri hakkmda
lyeterince bilgilendirilmistir.
Cahsanlann memnuniyet derecesini belirlemeye yonelik cesitli
yontemlerle duzenli geri bildirim ahnir.
Cahsma ortamlannm fiziki sartlan yeterlidir.
Ulke sartlan goz Onunealmdigmda, cahsanlann yapnklan isin
karsihgmdaki ekonomik kazammlan yeterli dnzevdedir.
Cahsanlara yapnklan isin gereklerine uygun arac - gerec
materyal vb. saglanir.
Cahsanlar arasmda i$ yilkU dengeli olarak daginhr.
lCalrsanlann del!:isim yaratacak fikirleri desteklenmektedir.
Okulda, islerin yapilis bieimini iyilestirmek amaciyla yenilikci
lvaklasnnlar uvgulamr.
Cahsanlar, okulun misvon ve vizvonunu paylasir.
Cahsma programlan yapihrken cahsanlann gorusleri dikkate
ahmr,
Cahsanlann gereksinim duyduklan hizmet ici egitim konulan
duzenli olarak tespit edilerek giderilmesi icin cahsmalar
dnzenlenir.
Cahsanlann, kendilerini dogrudan veya dolayh olarak
etkilevebilecek kararlara kanhmi sazlamr.
Cahsanlara yapnklan isin gereklerine uygun is ortamlan
saglamr.
Cahsanlara yonelik duzenlenen sosyal- kulturel etkinlikler
1Yeterli dnzeydedir,
Cahsanlara ve cahsma ortamlarma yapilan arac gerec
dagitimmda esitlik ilkesi uygulanrr.
Calisanlar, iyilestirme ve gelistirme cahsmalanna gonnllu olarak
katihr.
Caltsanlann yd boyunca yapacaklan etkinlikleri tarnmlayan
lolanlan vardir.
Cahsanlar bilzi ve deneyimlerini birbirleri ile paylasu.
Cahsanlann, .,.vb. ihtiyaelan geregince karsilamr,
<;alr§anlar,yenilikc! ve yaranci dil§Uncelerinirahathkia ifade
ederler.
Cahsanlar.okulda kendilerini fizgtlr v~ zuvende hissederler.
Cahsanlar, kendilerini okulun degerli bir Uyesiolarak gfirtlr.
Cahsanlar arasmda sevgi ve saygiya dayah iletisim vardir.
Cahsanlara ... tUm duyurular zamamnda iletilir.
Cahsanlann kariyer gelistirme amach cesitli, etkinliklere
kanlmn desteklenir.
Cahsanlann izin, ek odenek,vergi iadesi vb. idari islemleri
zamamnda ve dogru olarak yaprltr.
Ortalama

T.Puan

x

s

110,00

1,86

0,84

121,00

2,05

0,95

122,00
129,00

2,07
2,19

0,93
0,90

137,00

2,32

1,06

144,00
147,00
150,00

2,44
2,49
2,54

0,79
1,04
1,04

151,00
151,00

2,56
2,56

1,05
1,00

l51,00

2,56

1,13

153,00

2,59

1,08

160,00

2,71

1,03

162,00

2,75

0,99

164,00

2,78

1,08

165,00

2,80

l,05

166,00

2,81

l,04

179,00
180,00
184,00

3,03
3,05
3,14

1,07
0,97
1,22

187,00
191,00
191,00
192,00
199,00

3,17
3,24
3,24
3,25
3,37

1,25
1,22
1,10
I, 11
1,08

200,00

3,39

1,19

202,00
162,52

3,42
2,75

1,30
1,06

Anketin 'Cahsanlann Yonetimi' bolumunde yer alan ve numarasi 12-38
arasi olan sorulann yamtlanm asagidaki sekil 3.3.2'de gosterebiliriz.
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~:3.3.2
'<;a~nlann Y6netimi' Bl>LiTMOGENEL DAGILIMI
58

16252
2,75

llO

1,86

1

202
3,42

..........................................

290
5

. ...................•...•......................

Ankette sorulara verilebilecek en d~iik toplam puamn 58 ve en yiiksek
toplam puamn 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalanrun

ankette

162.52 puan oldugu gorulmustur,
Ankette puan ortalamalanrun en dii~iik degerinin 1, en yuksek degerinin 5
oldugu,

anket

sonuclannda

puan

ortalamalannm

degerinin

2,75

oldugu

goriildiigiinden okuldaki 'Cahsanlann Yonetimi' uygulamalan ile ilgili sorularda,
katthmcilann g5ril$ diizeylerinin orta seviyenin altmda oldugu soylenebilir. Aynca
yuk:andaki sonuclara bakilarak standart sapmalann ortalamasmm 1,05 cikmasi,
cesitli

sorularla

ilgili

g5ril$

diizeylerinin birbirine

yakm ciktig;

seklinde

yorumlanabilir. Bu bolumde elde edilen sonuclann konumlar ve gorev siireleri
aeismdan Tablo 3.3.3'de gornlmektedir.
TABL03.3.3
'<;ALJ~ANLARINYONETiMi' BOLfrMONfrNGENEL BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 L1DER
2 MRETMEN
3 D.<;ALISAN
TOPLAM

0-9 YIL
X

s

N

x

10-19YIL

82,80
77,57 16,002 23 64,33
74,40 13,278 5 82,50
77,00 15,372 28 70,18

s

N

13,312
26,760
20,506
24,657

5
15
2
22

20 YIL VE 0ST0
s
N

x

76,20
67,00
80,00
76,44

11,798
,
3,606
9,422

5
1
3
9

x

TOPLAM

79,50
72,21
77,70
74,37

s

N

12,358
21,322
l 1,870
18,789

10
39
10
59

Tablo 3.3.3'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puamn 74,37 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin ortalamasmm ( X =72,21) ile en dusnk degerde oldugu gorulmnstur.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev siiresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann ortalamasimn ( X =70,18) en dil§iik oldugu gorulmektedir. Diger
cahsanlar ve ogretmen olan cahsanlarda deneyim arttikca puanlarmm artngi, liderler
konumunda olanlarda ise artngi gorillm~tiir.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri arasmda
ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
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Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmen ve gorev suresi 10-19

yil

aralrgmda

olan

cahsanlann

uygulamalanna

orta

dnzeyin

yonetim

surecleri

altmda

yakinhkta

TKY

uygulamalanru
gordukleri

seklinde

degerlendirilmistir.
Bu genel degerlendirmeden sonra 'Cahsanlann Yonetimi' ana bashgr altmda
yer alan bolumtmtm alt bolumleri degerlendirilmeye cahsilrmsur. ilk olarak'
Performans

Degerlendirme'

boliimiiniin

genel

sonuclan

Tablo

3.3.4'de

gorulmektedir.
TABL03.3.4
' Performans Degerlendirme' BOLOMONUN GENEL SONU<;LARI
Ca) Perform.ansDegerlendirme

1

2

3

4

5

Ti>

12

%33,9
20

%33,9
20

%27,l
16

%3,4
2

%1,7
I

121

%39

%39

%18,6

%3,4

%0

23

23

11

2

0

13

Cahsanlar performans degerlendirme kriterleri
hakkinda yeterince bilgilendirilmistir,
<;a11§anlarm performanslan, adi1 silrekli ve
gercekci
olarak
degerlendirilir
ve
odullendirilir,

110

Tablo 3.3.4'de 'Performans Degerlendirme' bolumunde yer alan sorulann
yarutlanmn genel ortalamanm altmda yer aldigi gorillmii~tu.r. Bu goruslerin analizi
Tablo 3.3.S'dedir.
TABL03.3.5
' Performans Degerlendtrme' B0LfrMfJNUN BETiMSEL SONU(:LARI

G. SURESi
KONUM
1 tioER
2 OORETMEN
3 D.CALISAN
TOPLAM

0-9 YIL

x'.
3,96
3,40
3,86

s

1,796
1,342
1,715

N

x

4,00
23 3,67
5
6,50
28 4,00

10-19YIL

s
1,225
1,633
2,121
1,718

N
5
15
2
22

20 YIL VE USTU
s N
4,00
1,581 5
3,00
1
'2,000
3,50
3
3,89
1,537 9

x

x
4,00
3,82
4,20
3,92

TOPLAM

s

1,333
1,699
1,932
1,664

N
10
39
IO
59

Tablo 3.3.S'de lider, ogrctmen ve diger cahsanlar konuniunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama, puamn 3,92 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin ortalamasinm ( X =3,82) ile en dusuk degerde oldugu gorillmil~tu.r.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yd arahgmda
olan cahsanlann ortalamasmm ( X =4) en yilksek oldugu gorulmektedir. Diger
cahsanlar ve ogretmen olan cahsanlarda deneyim arttikca puanlanrun azaldigi, Iider
konumunda olanlarda ise degismedigi goriilmu~tilr.
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Bu bolnme ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu bolumle elde edilen sonuclara gore, ogretmenler ve gorev suresi 0-9 yil
arahginda olan calisanlar, performanslanrun orta duzeyin altmda degerlendirildigini
dusnndukleri seklinde yorumlannustir.

EFQM kriterlerinde bu bolumde, orgutun basansmm temel fakteru olan
insanlann i~ doyumunun, insanlann orgute iliskin algilanmn, cahsanlann i~
doyumuna iliskin beklenti ve ol~iimlerin neler oldugu iizerinde yogunlasilmaktadir,
Burada iizerinde durulan iki temel nokta, bireylerin orgute iliskin algilamalan ile bu
algilamalara bagli olarak cahsanlann

i~ doyumlarma iliskin sonuclan yani

performans gostergeleridir, Bu boliimde elde edilen sonuclar, ogretmenlerin
liderlerin

performans

degerlendirme

ve

odullendirme

etkinliklerini

TKY

uygulamalarma orta diizeye yakmhkta bulduklan, yaptiklan islerle ilgili orta diizeye
yakm i~ doyumuna eristikleri seklinde yorumlanmistir.

Anketin bundan sonraki bolnmunde yer alan 'Insan Kaynaklanrun Etkili
Yonetimi' bashgmda yer alan sorulara verilen yarutlann genel sonuclan ise Tablo
3.3.6'de yer almaktadir.
TABLOJ.3.6
' fnsan Kaynaklarmm Etkili Y6netimi' Bc'.>LOM-ONON GENEL SONU<;LARI
C b) Insan Kaynaklannm Etkili Yonetimi
14
15
16

17

l

Cahsanlann yd boyunca yapacaklan %8,5
5
etkinlil<leritanunlayan planlan vardir,
Cahsanlar arasmda i~ yOkU dengeli olarak %22
daginhr,
13
memnuniyet
derecesini o/o28,
Cahsanlann
belirlemeye yonelik cesitli yontemlerle 8
17
duzenli geri bildirim ahmr.
Okulda, islerin yapihs bicimini iyilestirmek o/o20,
3
amaciyla yenilikci yaklasnnlar uygularur.
12

i

3

4

5

TP

SIRA·

%20,3

%39

'%23,7

o/o8,5

179

4

12
%23,7

23
%39

14
%13,6

%1,7

147

2

14
%45,8

23
%15,3

8
%10,2

l
%0

122

27

9

6

0

%23,7

%37,3

%16,9

%1,7

14

22

10

1

s

I

151
3

Tablo 3.3.6'da goriildilgii gibi 'Insan Kaynaklarmm Etkili Yonetimi' bashgi
altmda yer alan sorulann yarutlarmda en dii~uk puan 'Cahsanlann memnuniyet
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derecesini belirlemeye

yonelik cesitli yontemlerle

duzenli geri bildirim ahmr.'

maddesinde toplanmaktadrr, Bu boliimiin analizi Tablo 3.3. 7'de gortllmektedir.
TABW3.3.7
' insan Kaynaklarmtn Etkili Y6netimi' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU~LARI
G. S0RES1
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.~ALl$AN
TOPLAM

x

0-9 YIL

s

N

10,83 3,025
10,60 ,894
10,79 2,754

x

10-19YIL

s

N
5
15
2
22

11,60 1,517
23 8,33
4,152
5
10,50 4,950
28 9,27
3,894

20 YIL VE 0ST0
s N
10,80 1,924 5
8,00
,
1
10,33 1,528 3
10,33 1,8,03 9

x

x

TOPLAM

11,20
9,79
10,50
10,15

s

1,687
3,636
1,900
3,156

N
10
39
10
59

Tablo 3.3.7'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorii~leri incelendiginde ortalama puanm 10,15 oldugu gorillmektedir.
Ogretmenlerin ortalamasmm ( X =9,79) ile en du~uk degerde oldugu gorulmustur,

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde,

gorev suresi 10-19 yil arahgmda

olan cahsanlann ortalamasmm ( X =9,27) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
ogretmenJerde deneyim artnkca puanlannin azaldigi, diger calisanlarda ise artt1g1
gorulmustnr,

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi 10-19
yil cahsma arahgmda olan eahsanlann insan kaynaklannm yonetimi snreclerinin
TKY

uygulamalanna

orta

dilzeye

yakmltkta

dusundukleri

seklinde

degerlendirilmistir,

TKY' de etkinikler PUKO dongusu cercevesinde gerceklestirildiginden
hareketle, insan kaynaklanrun sureclerin etkin bir sekilde islemesini destekleyecek
sekilde nasil planlandigi, bu planlamada bilimsel verilerin kullanihp kullamlmadigi
onemlidir. Arastirmamizda ogretmenler, lider olan cahsanlann bu islemleri
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gerceklestirirken, kendi goruslerine yeterince onem gosterilmedigini ve sonuou TKY
uygulamalanna orta diizeyde yakm.Wcta degerlendirdikleri seklinde yorumiannusnr.

Bu bolumden sonra gelen 'Kararlara Katihm' alt boltimuniln analizi ise Tablo
3.3.fl'de yer almaktadrr.
TABL03.3.8
'Kararlara Katthm' BOLUMiJNON GENEL SONU<;LARI
C c) Katarlara Kanhm

1'

18 Cahsanlar, okulun misyon ve vizyonunu paylasir.

%18,6 %23,7 %42,4 %13,6 %1,7
11
14
25
8
l

2

3

4

5

TP

SIRA

2,
151

;

19 Cahsanlann,

kendilerini dogrudan veya dolayh
olarak etkileyebilecek kararlara katilum sa~lanrr.

%13,6 %~7,1 %37,3 %18,6 %3,4
8
%22
13'

16
22
11
2
%25,4 %30,5 %18,6 o/ii3,4
15
18
II
2

Cahsma
programlan
yapihrken
cahsanlann
gorusleri dikkate ahmr.
21 Calrsanlar, yenilikci ve yaranci dii~ilnceJerini %15,3 %8,5
rahathkla ifade ederler.
9
5
20

160
151

%35,6 %25,4 %i5,3
21

15

9

3
1
4

187

Tablo p.3.8'de goriildugii gibi 'Kararlara Katihm' bashkli bolumunde
'Calrsanlar, okulun rnisyon ve vizyonunu paylasir.' Gorii~iine katihm en d~iik
seviyede gerceklesmistir. Bu bolumdeki goruslerin analizi

Tablo 3.3.9'da yer

almaktadir.
TABL03.3.9
' Kararlara Katilrm' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.<;ALI~AN
TO FLAM

0-9 YIL
X

s

11,70
10,60
11,50

3,560
2,.881
3,426

10-19YIL
s
X
12,80 3,271
23 8,73
4,496
5
12,00 2,828
28 -9,95
4,391
N

20 YIL VE USTU
s N
5 11,20 ,837
5
15 /8,00
I
'
2 14,67 1,155 3
22 1'2,00 2,398
9
N

x

TOPLAM
s
X
12,00, 2,404
10,46 4,129
12,10 2,885
11,00 3,732

N
10
39
10
59

Tablo 3.3.9'da lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann &5~leri incelendiginde ortalama puanm 11,00 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlefin ortalamasmm ( i =10,46) ile en dii§iik degerde oldugu goriilmii§tilr.
Cahsanlarm deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlarm ortalamasmm ( X =9,95) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
ogretmenlerde deneyim artnkca puanlanmn azaldigi, diger cahsanlarda ise arttigr
gorulmustar.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasinda ortalama
puanlar arasmdak:ifark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
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Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmehlerin ve 10-19 yil cahsma
arahgmda olan 9ah~~ann

kararlara kanhm sureclerini TKY uygulamalarma orta

dtlzeyde yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir,

TKY kuramcilan ortak olarak, tum orgut cahsanlan ile musterilerin girdi,

problem 9ozm@ ve karar almaya kanhmlanm ongoren 'Kanimali Yonetirn' anlayrsuu
ongor(lrler. Bu kuramcilar arasmda Deming (1988) yonetime,

cahsanlann islerini

f

yapmalannda kolaylastmcihk rolunu yukler, Bunu da cahsanlan karar surecine
katarak, kaliteli iiretime engel olanlan ayiklamayi sahk vererek yaptmr. Ctosby
( 1984) kalite uyumunu, yonetici ve cahsanlann ortak olarak, birlikte, yazih sekilde
olusturulmasmi sahk verin Bu yazih kalite uyumu musteri ihtiyaclanna da hitap
etmelidir. Arastirma sonucunda elde edilen sonuclar, ogretmenlerin liderlerden
I

ahnacak kararlar konusunda daha fazla kanhmlanmn saglanmasim bekledikleri
seklinde yorumlanrnrstrr,

'Cahsma Ortami' alt bashgmda elde edilen degerler Table 3.3.IO'da
gontlmektedir.
TABLO 3.3.10
''<;ah~ma Ortamr' BOLUMUNUN GENEL SONU<;LAlU
C d) Cahsma, Ortami

1

22

%13,6 '%23,7

Cahsanlara yaptiklan isin gereklerine uygun i~
ortamlan saglarur.

23 ' Cahsma ortamlanmn fiziki sartlan yeterlidir.
I

24

2

3

4

5

%37,3

%25,4

o/.0

15,

()

o/.;s,5

%0

14
22
~
%23,7 %42,4 %25,4
14
25
15
%13,6 %33,9 %47,5

Cahsanlara yapnklan isin gereklerine uygun
.
'
, ara~ - gerec materyal vb. saglanir.
8,
25 Cahsanlara ve cahsina ortamlanna yapilan arac %15,3 _
geree dag1tnmndae~itlik ilkesi uygulanrr.
9

162
129

5
%5,1

%0

28
20.
%16,9 %44,1'

3
%i0,3

0
%3,4

10

12

26

TP

:z

I

144
165

SI
RA

3
1

2
4

\

t,ablo 3.3.lO'da goriildiigu gibi 'Cahsma Ortami' bolumunde en dusuk gorii~
duzeyinin 'Calrsma ortarnlannm

fiziki sartian yeterlidir.' rnaddesinde olu~tug4

gozlenmistir. Cahsma ortarm ile ilgili gdrtislerin analizi Tablo 3.3.11 'da yer
almaktadir.

1J8

TABW3.3.ll
' Cahsma Ortamr' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
0-9 YIL
KONUM
s
N
x
1 LiDER
2 OGRETMEN 13,74 3,250 23
3 J?.~ALISAN 14,20 4,970 5
TOPLAM
12,54 '3,507 28

Tablo

10-19YIL

3.3.11 'de lider,

X

s

15,00
11,07
14,50
12,27

1,871
4,920
6,364
4,692

ogretmen

cahsanlarm gorusleri incelendiginde

N
5
15
2
22

20 YIL VE USTU
s
N
.x
14,{iO 3,781 5
12,00 ,
~
16,33 2,517 3
14,89 3,25'.7 9

ve diger cahsanlar

TOPLAM

x,

s

N

~4,80
12,67
14,90
13,41

2,821
4,093
4,228
4,009

10
39
10
59

konumunda

olan

ortalama puarun 13,41 oldugu gorulmektedir.

OgretmenJerin ortalamasmin ( X =12,67) ile en dil~ilk degerde oldugu gorii1mu~tilr.

Cahsanlann
olan

cahsanlann

deneyimleri incelendiginde,
ortalamasmm

( X'. =12,27)

gorev suresi 10-19 yil arahginda
en dustlk

oldugu

gorulmektedir.

Liderlerde deneyim arttikca puanlannm azaldigi, diger cahsanlar ve ogretmenlerde
ise

~1g1

gorulmustur.

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi
10-19 yil olan cahsanlann,

calisma ortarmm orta duzeye yakm yeterli bulduklan

seklinde degerlendirilmistir.

Deming'e gore liderin gorevleri arasmda, is gorenlere icerisinde cahsmaktan
onur duyacaklan i~ ortamlan saglamakta bulunmaktadir (Aguayo, 1994: 198 aktaran
Ensari,1999:86).

Arastirmamizda

yeterli bulmadiklan

sonucu,

cahsanlann,

cahsanlann

cahsma ortamlannm

is doyumunun

fiziki sartlanm

olumsuz

etkilendigini

dusundurmektedir. Bu konuyla ilgili okul icinde cesitli cahsmalar yapildigi gozlemse
de ogretmenlerin bu durumu orta duzeyde yeterli bulduklan yorumuna vanlrmstir.
'Isbirligi ve lletisim' bolumunun degerlendirilmesi
almaktadir.

ise Tablo 3.3,12'de yer
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T ABLO 3.3.12
' i~birligi ve ileJi~im' BOLiJMONfrN GENEL SONV<;LARI

26 Cahsanlar.okulda kendilerini ozgtir ve giivende
hissederler.
27 Cahsanlara bakanhgm, okulun i~ ve islemlerine
iliskin tum duyurular zamanmda iletilir.

%11,9 %11,9 %33,9' %25,4 %16,9
7
%8;5

3

5

l

28 Cahsanlar bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile
paylasir.
29 Cahsanlar arasmda sevgi ve saygiya dayah iletisim
vardir.

2

4

C e) lsbirligi ve lletisim

7
%8,5

10
20
15
%32,1 %39,0 %11,9

TP SIRA
2

191
;

4
199

,5

-5

19

23

%18,6 o/o42,4 %27,l
11
25
16

%6,8
4

%10,2 %8,5
6
5

7
%5,l
3

180 ·

%39,0 %30,5 %11;9
192
23
18
7

I

3

Tablo 3.3.12'de goriildiigu gibi 'Isbirligi ve Iletisim' bashgi altmda yer alan
maddelerin puan toplamlan ortalamasi, anketin birinci bolumunden elde edilen puan
ortalamalanmn
paylasir.'

uzerindedir. Ancak 'Cahsanlar

bilgi

ve

deneyimlerini birbirleri ile

Maddesine kanhm en dii~tik di:izeydedir. B4 bolumde yer alan goru~

duzeylerinin analizi Tablo 3.3.13'de gcrulmektedir.
TABL03.~13
' i§birligi ve Iletisim' BOLiJMONUN BETiMSEL SONUtLARI
0. SURESi

0-9 YIL

~~~
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.<;ALISAN
TOPLAM

Tablo

X

s

10-19YIL
N

s

X

14,20 2,168
23 11,73 4,773
5
13,50 ,707
28 12,45 4,160
I

12,65 3,472
12,00 3,744
12,54. 3,459

3.3.13'de

lider, ogretmen

N
5
15
2
22

20 YIL VE USTU
s N
X
12,20 2,168 5
10,00
1
'
13,67 1,528 3
12,44 2,068 · 9

ve diger

cahsanlar

TOPLAM
s
X
13,20 2,390
12,23 3,963
12,80 2,741
12,49 3,525

konumunda

olan

cahsanlann gorii~leri incelendiginde ortalama puanm 12,49 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin ortala,masmm ( X =12,23) ile en dustik degerde oldugu gortilmu~tiir.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 20 yil ve µstu olan olan
cahsanlann
arahgmda

ortalamasimn

( X =12,44} en dustlk oldugu, gorev suresi lD-19 yd

olanlarda da bu degere yaklasik 91kt1g1 gorulmektedir.

Liderlerde ve

ogretmenlerde deneyim artnkca puanlanrun azald1g1, diger calrsanlarda ise artng:
gorulmustur.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

N
10
39
10
59
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Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, bu bolurntin puan ortalamasmm diger
bdlumlere gore daha yuksek oldugu seklindedir, Bu bolumde de ogretmeQlerin ve
gorev suresi 10· 19 yil olan cahsanlann isbirligi ve iletisimi lider ve diger cahsanlara
gore orta duzeyin altmda gordukleri seklinde degerlendirilmistir.

'Motivasyon

ve

Tatmin' bolumunden elde edilen sonuclar Tablo 3.3.14'cle

yer almaktadir.
TABLO 3.3.14
' Motivasyon ve Tatmin' BOLUMUNUN GENEL SONU<;LARI
C f) Motiyasyon ve Tatmin

1

1

3

4

5

30

Cahsanlar, iyilestirme ve gelistirme
cahsmalanna gonullu olarak katihr,
Cahsanlar, kendilerini okulun degerli bir
ilyesi olarak gornr.

%3;6

% 18,6

%45,8

%16,9

%5,l

8
%10,2
6

11
%10,2
6

27
%35,6
21

10
o/o33,9
20

3
%10:Z
6

191

Cahsanlara yonelik duzenlenen sosyal killtiirel etkirtlikler yeterli dilzeydedir.
Cahsanlann, SU, cay, kahve, temizlik
malzemesi vb. ihtiyaclan geregince
karsilamr.
Olke sartlan ioz onune ahndigmda,
cahsanlann yaptiklan isin karsihgmdaki
ekonomik kazammlan yeterli duzeydedir.
Cahsanlann deg1§im yaratacak fikirleridesteklenmektedir.

%13,6
8

%25,4
15

%35,6
21

%20,3
12

%5,1
3

164

%8,5
5

%25,4
15

%28,8
17

%20,3
12

%16,9
10

184

%23,7

%37,3

%25,4

%10,2

31
32
33

34

35

TP

SI
R
A

'4
166

,3
5

r

.%3,4
137

14

22

15

p

2

%(6,9

%32,2

%33,9

%13,6

%3,4

to

19

20

8

2

2
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Tablo ,3.3.14'de goriildiigii gibi 'Motivasyon ve Tatmin' konu bashgi altmda
yer alan maddelerde

en dii$iik katrhmm

cahsanlann yaptiklan isin karsihgmdaki

'Ulke sartlan

gdz onune

almdigmda,

ekonomik kazarumlan yeterli diizeydedir.'

oldugu goriilmti~tfu. BlJ bolumdeki dagihm ise Tablo 3.3.15'te yer

Maddesinde
almaktadir.

T ABLO 3.3.15
'Motivasyon ve 'ratmin' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.<;ALI$AN
TOPLAM

Tablo
cahsanlann

0-9 YIL

10-19YIL
s
X
18,80 3,962
18,30 .4,45,6 23 15,67 6,726
17,60 3,435 5
18,50 4,950
18,18 4,243 28 16,64 6,036
X

3.3.15'de

s

N

lider,

ogretmen

gorttsleri incelendiginde

N
5
15
2
22

20 YIL VE 0ST0
s N
x
17,40 4,336 5
18,00
1
'
16,00 1,732 3
17,00 3,279 9

ve diger cahsanlar

TOPLAM
s
X
18,10 3,985
17,28 5,463
17,30 3,093
17,42 4,857

konumunda

N
10
39
10
59

olan

ortalama puanm 17,42 oldugu gorulmektedir.

14il

Ogretmenlerin
Ogretmen

ortalamasi ( X =17,28) ile en dii~ilk degerde oldugu gorulmustur.

ve diger

calisanlann

puanlann

birbirine

yakm

oldugu

degerde

goriilmii~tiir.
Cahsanlann

olan cahsanlann

deneyimleri incelendiginde,

gorev suresi 10-19 yil arahgmda

ortalamasimn ( X =16,64) en d~ilk oldugu gorulmektedir.

Liderlerde deneyim arttikca puanlanmn azaldigi, ogretme.Qve diger .cahsanlarda ise
arttigi goriilµiii~tfu:.Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri
arasmda ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
Bu bolumden elde edilen sonuclarla, ogretmen ve diger cahsanlann ve gorev
suresi 10-19 y1J arahginda olan calisanlann motivasyon ve tatmin boyutundaki
uygulamalann TKY uygulamalanna orta duzeyde yakm oldugunu dusundukleri
seklinde degerlendirilmistir,
~

Deming'e gore, cahsanlann isinden zevk almalanm ve performanslanm en
i.ist duzeye cikarmalan icin caba harcarnalan liderlerin

gorevleri arasmda

bulunmaktadir (A.guayo,1994:198 aktaran Ensari,1999:86). Arastirmarmzm bu
bolumunden elde edilen sonuclar, cahsanlann yaptiklan isten yeterince tatmirr
olmadiklan, maddi kazannnlanm orta duzeyde gordukleri, degisim yaratacak
fikirlerinin

orta

seviyeye

yakm

desteklendigini

dil~iindiikleri

seklinde

yorumlannustir.

'Kisisel ve Mesleki Gelisim' bolumunnn genel sonuclan Tablo 3).16'da
gortllmektedir.
TABLO 3.3.16
'Ki~isel ve Mesleki Gellslm' BOLUMUNUN GENEL SONU<;LARI
I

-·

C g) Kisisel ve Mesleki.Gelisim

1

2

3

4

5

36

%11,9

%10,2

%28,1

%25,4

%25,4

7

6

16

15

15

%6,8
4

%15,3
9

%32,2
19

%23,7
14

%22
13

%39,0
23

%15,3
9

%3,4
2

Cahsanlann izin, ek odenek.vergi iadesi vb.
idari islemleri zamanmda ve dogru olarak
. yapihr.
37 Cahsanlann kariyer gelistirmek icin kurslara ,
... vb. etkinliklere katihmi desteklenir,
38 Cahsanlann gereksinim duyduklan hizmet ici
egitim konulan dnzenli olarak tespit edilerek
giderilmesi icin !;ab~maJarduzenlenir.

%20,3 · %22
12
13

TP

SI
R
A

202

3

200

2

f53

1
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Tablo 3.3.16'da gorilldiigu gibi 'Kisisel ve Mesleki Gelisim' bashg; altmda
yer alan yamtlara gore en d~iik kanhm 'Cahsanlann gereksinim duyduklarr hizmet
1p

egitim konulan duzenli olarak tespit edilerek

giderilmesi icin

cahsmalar

diizenlenir.' Maddesine olmustur, Bu bolumde yer alan goruslerin analizi Tablo
3-.3.l 7'de gorulmektedir.
TABLO 3.3.17
'Ki~isel ve Mesleki Celisim' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LIDER
2 OORETMEN
3 D.(::ALISAN
TOPLAM

0,9 Y1L
X
6,39
6,00
6,32

s
1,994
,707
1,827

10-19YIL

s

N

X
6,40
23 5,13
5 7,00
28 5,59

2,074
2,475
,000
4,323

N
5
15
2,
27

20 YIL VE USTU
s N
X
6,00
2,449 5
8,00
1
'1,000 3
5,00
5,89
2;028 9

TOPLAM
X
6,20
5,95
5,90
5,98

s
2,150
2,247
,994
2,047

N
10
39
10
59

Tablo 3.3.l 7'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puarun 5,98 oldugu gorulmektedir,
Diger calisan konumunda oJan cahsanlann ortalamasi ( X =,.5,90) ile en dii$iik
degerde oldugu gorulmustur. Ogretmen ve diger cahsanlann puanlann birbirine

yakm degerde oldugu gorulmustur.

I

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev siiresi 20 yd ve iistii olan
cahsanlann ortalamasmm ( X =5,89) en dusuk oldugu gorulmektedir, Liderlerde ve
diger cahsaniarda deneyim arttikca puanlanmn azaldigi, ogretmenlerde ise arttigi

gorulmustur. Bu bolume ait anova analizinde, kohumlar arasmda ortalama puanlar
arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05). Cahsma sureleri arasmda ise
ortalatna puanlar arasmdaki fark anlamh bulunmustur ( p > 0.05).

Bu. bolumtm sonuclan olarak, geneI olarak cahsanlann 'Kisisel ve Mesleki
Gelisiru' bolumunde yer alan uygularnalan orta diizeyin iizerinde gordukleri, ancak

hizmet ici egitim cahsmalanmn orta dnzeye yakm oldugunu dusundukleri seklinde
yorumlanrmsnr.
EFQM modeli kriterlerinde, 'Cahsanlann Yonetimi' bashgi altmda yapilan
degerlendirmeler
'

orgutteki

cahsanlann

potansiyellerini
tam olarak ortaya
.
koyabilmeleri icin yapilanlan kapsamaktadir. Bu baglam da insan kaynaklanmn nasil
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planlandigi

ve iyilestirildigi,

kapasitelerinin

nasil gelistirildigi,

performanslannm

surekli olarak nasil gozden gecirildigi, nasil guclendirildikleri, kanhm ve tanmmanm
nasil saglandrgi, orgutte etkili diyaloglarm
onemsendigi

konulan

uzerinde

nasil kuruldugu

durulmaktadir.

Kurum,

ve insanlann

nasil

cahsanlanmn

bilgi

birikimlerini Ve tiim potansiyellerini bireysel duzeyde, ekip duzeyinde ve kurumun
bµtiiniinde

nasil

yonetmekte, gelistirmekte

ozgurce

ve

kullarulmalaqru

saglamaktadir. Bu faaliyetleri politik:a ve stratejisini, sureclerin -etkin bir bicimde
islemesini

destekleyecek

sekilde

nasil

planlamaktadir".

Bu modelin

ozunde,

cahsanlann yeteneklerinin cesitli surecler aracihgiyla sonuclara donusturnlebilecegi
gorii~ii vardir. Cahsanlar ve surecler i~ yasammm sonuclanm
I

ureten girdilerdir.

Musteri tatmini, cahsanlann tatmini ve toplum uzerindeki etki konulannda

basan,

uygun bir liderlik anlayisiyla saglanabilir. Liderin gorevi iyi bir politika ve strateji
belirlemek, cahsanlan,
girdileri

kaynaklan ve surecleri iyi bir sekilde yonetmektir, Bunlar

olusturmaktadir,

Eger

girdiler

ve yonetilirse sonucta

iyi kullanrhr

mukemmellige ulasihr (KalDer, 1995:9 aktaran Ozevren).
~

Toplam

kalitenin

gerektirrnektedir.

gerceklestirilrnesi;

zaman,

TKY'nin dogru olarak uygulanabilmesi

caba

ve

kararhhk

icin asagidaki bes temel

ogenin bir araya gelmesi gerekir (Sirvanci ,1997:12; Sim~ek,2000:51).

' 1--0 st yonetim ve yoneticilerin liderligi,
2-Mu~teri odakhhk,
3-Firma elemanlannm egitimi
4-T akim cahsmasi
5-Siirekli gelisme (Kayzen) yaklasimi'
Toplam Kalite Modeli ancak tum ogeleri ile berlimsenip uygulandigi takdirde
tutarli,

basanh

ve kahci

olur. Bu ogeler yonetim

anlayismi

ve felsefesini,

organizasyonu, yontemleri ve sistemleri kapsar; insana en on sirada deger vermeyi
gerektirir; bilimselligi her cahsmada sart kosar.
grupta toplanustir (Kavrakoglu, 1998:33,34,35).
'1- Onlemeye denuk yaklasrm,
2- Olcum ve lstatistik,
3- Grup Cahsmasi,
4- Surekli Gelisme,
5- Yonetim Modeli'

Bu ogeleri Kavrakoglu ise bes

144

TKY'nin
cahsanlann

uygulandrgi

verimi

orgutlerde,

ve yapilan

isin

insan faktorune verilen deger arttikca,

kalitesi

artmaktadir.

Boyle

bir sistemin

kurulabilmesi icin insana saygirun esas olmasi ve 'once insan' anlayrsinm
benimsenmesi zorunludur. TKY, cahsanlann sorumluluk duygusu ile hareket
etmelerini ve yapilmasi gereken isleri kendilerine soylemeden,

kendilerinden

yapmalanm ongonir, ishikawa, 'Insanhgi esas alan bir yonetim bicimi, insanlann
smirsiz guclerinin gelisimine izin Veren bir yonetim bicimidir' demektedir
(Gundogdu, 1997;61).

3.4, ' Cahsanlarm TKY'ni Sahiplenmeleri' Boliimiinµn Degerlendirflmesi
Bu bolumde, 'Cahsanlann TKY1ni Sahiplenmeleri' konu bashgmda yer alan
maddelerin degerlendirilmesi Tablo 3.3.1'de gorulmektedir,
TABL03.4.l
' Cahsanlarm TKY'ni Sahiplenmeleri' BOLUMUNUN GENEL SQNU~LARI
D-(:ALISANLARIN TKY 'Yi SAHiPLENMELERi.

1

39

%6,8
4

40
41
42
43
44
45

Cahsanlar yaptiklan isi daha iyi yapabilmek
konusunda caba sarf etmektedir,
Cahsanlar, yaptiklan islerde, kaliteyi gfiz
onune alarak .isi bir defada ve dogru olarak
yapmayi hedefler.
Cahsanlar,
kendi
oz
denetimlerini
gerceklestirerek, gorevleri ile ilgili zaman
cizelgelerine uyarlar.
Cahsanlar, cahshia ortamlanmn gelistirilmesi
ve guncellenmesi konusunda caba gosterir.
Cahsanlar.Toplam Kalite Yonetiminin egitim
alanmdaki uygulamalanyla ilgili yeterli bilgiye
sahiptir.
Calisanlar, egitim ogretimin ogrenci merkezli
olmasr icin caba gosterir.
Cahsanlar, ogrencilerin ozgun ve arasnrniaci
uygulamalanm gerceklestirmeleri yonunde
destek verir.

2
%18,6

3
%54,2

11

32

%10,2

%6,8

6

4
. %15,3

5
%5,1

TP
173

%50,8

9
~ 3
%25,4 li %6,8

4

30

15

4

%8,5

%13,6

%50,8

%23,7

%3,4

5

8

30

14

2

%10,2 %18,6

%42,4

%22

%6,8

6
11
%13,6 %27,l

25
o/o49,2

13
%8,5

4
%1,7

29

5

1

%13;6 %16,9

o/o44,l

%22

8
10
%11,9 %25,4

26
%37,3

13
%18,6

8

16

4
'7
184

177

15

22

11

5
1
152

·%3,4
168
2
%5,l
3

Tablo 3.4.1'de goriildilgil gibi 'Cahsanlann TKY'ni Sahiplenmeleri' konu
bashgmda

en dii~uk katihm diizeyinin 'Cahsanlar, 'Foplam Kalite Yonetiminin egitim

alanmdaki uygulamalanyla ilgili yeterli bilgiye sahiptir.' Maddesinde oldugu
gorulmektedir.

6

175

165
7

Sua

3
2

'
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Ankete katilan cahsanlann bildirdikleri goruslerin, madde bazmda toplam
puan duzeylerine

gore siralamasi ve standart sapma 'degerleri

Tablo 3.4.2'de

gorulmektedir.
T ABL~ ~.~.2- _ _
•c;al~anlarµi TKY'µi Sahiplenmelerr' BOLUMUNUN GENEL S-IRALAMASI
Soro
Sira No

Top lam
Puan

x

s

1

152,00

2,58

0,894

165,00 , 2,80

1,047

168,00

2,85

1,031

173,00

2,93

0,907

2 ' 97

1,()5

177,00

3,00

0,928

184,00
170,57

3,12
2,89

l,OOJ
0,-9'8

2
3
4
'

5

6
7

Madde lcerigi
Cahsanlar.Toplam Kalite Yonetiminin egitim alamndaki
43 uvzulamalanvla Ugili veterli bilaive sahiptir.
Calrsanlar, {}grencilerin o~giin ve arasnrmacr uygulamalanm
45 gerceklestirmeleri vonunde destek verir.
Cahsanlar, egitim agrethnin ogrenci merkezli olmasi icin caba
44 lg9st~rir,
Cahsanlar yaptiklan i~i daha iyi yapabilmek konusunda caba sarf
39 etmektedir,
Cahsanlar, cahsma ortamlanmn gelistirilmesi ve gilncellenmesi
42 konusunda caba gosterir.
,~ah~anlar, kendi oz denetimlerini gerceklestirerek, gorevleri ile
41 ilgili zaman cizelgelerine uyarlar.
Cahsanlar, yapnklan islerde, kaliteyi gaz <inilne alarak ,i~i bir
40 defada ve dozru olarak vaomavi hedefler,
Ortalama

175,00

,

'Cahsanlann TKY'ni Sahiplenmeleri' ana bashgmda yer alan bolumunde yer
alan 39~45.sorulaqn yarutlanrn a~ag1d~ gibi 3.4.3'de ki gibi gosterebiliriz,
~EKll,:3.4.3
' c;*li~nlarm TKY'ni Sahiplenmeleri' BOLUMU 9ENEL DAGlLIMI
58
0

152
2,58

..........•............................

170.St
2,89

184
3,12

290
5

.

.

Ankette sorulara verilebilecek en d~iik toplam J?Ua.mn 58 ve en yuksek
toplam puanm 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalannm X = 170,57
puan oldugu gorulmustttr,
Ankette puan ortalamalanmn en du~iik degerinin 1 ve en yuksek degerinin 5
oldugu, bu boitunde puan ortalamalanrun degerinin X = 2,89 oldugu gorilldiigiinden
'Calisanlann Toplarn Kaliteyi Sahiplenmeleri' ana bashgmda yer alan maddelerle
ilgili katilnncilann gori:i~ duzeylerinin orta seviyenin altmda oldugu soylenebilir.
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Aynca

yukandaki

S= 0,98 ctkmasi.cesitli

sonuclara baktlarak stand.art sapmalann

sorularla ilgili gorii~ duzeylerinin

ortalamasmm

birbirine yakm 91kt1gi

seklinde yorumlanabilir.
TABL03.4.4
'«;ah~anfar1n TKY'ni Sahiplenmeleri' BOLUMUNUN BETiMSEJ.. SONU.c;LAR.I
G. SURESi
0-9 YIL
KONUM
s
X
1 LiDER
2 6GRETMEN 20,74 5,801
,3 _D,CALI~AN 23,80 5,404
TOPLAM
21,29 5,760

10-19Y[L
N

X
20,20
23 18,13
5 21,50
28 18,91

s
3,962
6,717
6,364
6,039

2Q YIL VE USTU
N
s N
5
19,60 ,2,302
5
15 n.oo
1
'
2 24,33 2,~17
3
22 29,22 4,631 , 9

x

TOP LAM
s
N
X
19,90 3,071
IO
19,49 6,299
39
23,50 4,478
10
20,24 5,728
59

Tablo 3.4.4'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puanm 20,24 oldugu gorulmektedir,
Ogretmenleijn puan ortalamasi ( X =19,49) ile en dil§iik degerde oldugu gorlilmil§tiir.

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev snresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann

ortalamasmm ( X =18,91) en dii~Qk oldugu gorulmektedir.

Liderlerde ve ogretmenlerde deneyim arttikca puanlannm azaldigi, diger calisanlarda
ise arttigi gorulmustur,

Bu bolume ait anova · analizinde, konumlar ve cahsma siireleri arasmda
ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0:05).

Bu bolumde elde edilen sonuclar degerlendirildiginde, lider ve ogretmen olan
ealisanlann TKY'ni sahiplenme konusunda kendilerini orta duzeye yakm yeterli
gordnklerini dustmdukleri seklinde yorumlanmrstir. Cahsanlann TKY konusunda
orta diizeye yakm bilgiye sahip olmadiklanru dustmmeleri, TKY konusunda bilgi
almak istedikleri seklinde degerlendirilmistir.

3.5. 'Ogretmenlerin Kisisel Degerleudtrmelerl' Bollimiintin Analizi
'Lider' ve 'Ogretmen' olan cahsanlara uygulanan 'Ogretmenlerin Kisisel
Degerlendirmeleri' boliimiiniln analizi Tablo 3.5.1 'de yer almaktadir.

;
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TABL03.5.l
' LiDER VE OGRETMENLERiN Ki~iSEL DEGERLENDillMELERi'
BOLUMUNiJN GENEL SONUc;LARI
E-LiDER
VE
OGRETMENLERiN
- DEGERLENDiRMELERI

~iSEL

46 Ogretmenler ders notu, soru omegi, ~ yapragi
gibi ogretimsel materyalleri hazrrlayip gelistirir
47 6gretmenler , ogrencilerin sosyal, kiiltiir ve
bilim - teknik vb. etkinliklere aktif olarak
kanlumm saglama cabasindadir.
48 Ogretmenler,ogrencilerle
birlikte
egitim ogtetim
ortanum
siirekli gelistirme
icin
,;:µli~malarda bulunur.
49 Ogrej:menlerin
yilhk
planlarma
gore.ders
oncesi yazih olusturduklan , giinlilk planlan
vardir.
, ,,
50 Offeencileri yasam
boyu, ken di kendine
ogrenmcye
hazirlamak
icin
olumlu
cahsmalar yapilmaktadir.

1

2

3

4

%6
3

%10
5

%50
25

%26
12

%10

%22

%46

%18

%4

5

11

23

9

2

%12

%20

%46

%20

%2

5

TP

o/o8

' 4

i60
142

140
6
%14

%34

13
%28

%10

%4

7

17

14

10

2

%42

%16

%2

21

8

I

%16

s

10

'%24
12

'Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri'

10

133

132

sorulara verilen yamtlann puan toplamlanna ve standart sapma degerlerine gore
dagihrm Tablo 3.5.2'de gorulmektedir.
TABL03.5 ..2
'Lider ve Ogretmenlerin Kisisel J)egerle~dirm,eleri' BOLUMU
TOPLAM PUANLARININ ve ORTALAM.,\ PUANLAIUNIN SIRALANMASI
Toplam

Puan
129

X

s

2,63

0,994

50

Ogrencileri yasam boyu, kendi kendine ogrenmeye hazirlamak
icin olumlu cahsmalar yaoilmaktadrr.

133

2,u6

1,081

2

49

Ogretmenlerin yilhk planlanna _gore,ders oncesi yazrh
olusturduklan ; zunluk planlan vardir.

3

Ogrennenler , ogrencilerle birlikte egitim - ogretim ortannm
siirekli gelistirme icin cahsmalarda bulunur,

136

48

2,78

0,963

139

2,84

0,986

µ

i47

Ogretmenler ' ogrencilerin sosyal, killtiit ve bilini - teknik vb.
alanlannda diizenlenen etkinliklere aktifolarak katihmuu
sazlama cabasmdadir.

3,18

0,950

46

Ogretmenler ders notu, soru ornegi, i~ yapragi gibi ogretimsel
matervalleri hazirlaym gelistirir.

156

5

138,6

2,81

0,994

1

I

Ortalama

Bu bolumle ilgili sonuclan sekil 3.5.3'deki gibi gosterebiliriz.
~E1'iL:3.5.3
' Lider ve Ogretmeplerin Kisisel Degerlendirmeleri'
BOLUMUNUN DAGILJMI
58
I

132
2,64

•...............................

143,7$
2,88

160
3,2

·-----~- ...•-------'

5
4

3

.1

bashgr altmda yer alan

Sira Madde
lama
No Madde ~Qerigi

SlRA

290

5

2

1
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Ankette sorulara verilebilecek

en dusuk top lam puarun 5 8 ve

en yuksek

toplam puamn 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalanrun ankette X =
143,75 puan oldugu gorillmil~tiir.
Ank:ette puan ortalamalannm en dusuk degerinin 1, en yiiksek degerinin 5
oldugu,

anket sonuclannda puan ortalamalannm degerinin X = 2,88 oldugu

goruldugunden 'Lider ve Ogrcuncnlerin Kisisel Degerlendirmeleri' bashgi altmda
yer alan maddelerle ilgili kanhmcilann goril;; diizeylerinin orta seviyenin altmda
oldugu soylenebilir.

Aynca

·

yukandaki sonuclara bakilarak standart sapmalann ortalamasmm

S = 0,99 cikmasi, cesitli sorularla ilgili gorii~ dilzeylerinin birbirine yakm c;1khg1

seklinde yorumlanabilir. Anketin 'E' bolfuniinde yer alan 'Ogretmenlerin Kisisel
Degerlendirmeleri' baslrgi altmdaki goruslerde en dusuk puan toplarm 'Owencileri
yasam boyu, kendi kendine

ogrenmeye hazirlamak icin olumlu cahsmalar

yapilmaktadir.vGibi gortmse de 'Ogrctmcnlerin yillik planlarma gore, ders, oncesi
yazih olusturduklan gunluk planlan vardir.' Maddesine olumsuz katihm daha
fazladir, Tablo 3.5.4'te konum ve gorev sureleri acisindan puan ortalamalanrun
betimsel sonuclan yer almaktadir.
TABL03.5.4
'Et Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degertendfrmeleri' BOLUMUNUN
GENEL BETiMSEL soNu<;LARI
KONUM
I I LiDER
4 i6GRETMEN
TOPLAM

10-J.:9YIL

0-9 YIL

G. SURESi

X

s

14,39
14,39

4,175
4,175

N

X
14,00
23 13,20
23 .13,40

s
3,536
4,916
4,535

20 YIL VE; -OsTO
TOPLAM
N
N
s
s
X
16,00 1,225 5 15,00 '2,708
5
15 9,00
1 13,79 4,467
'
20 14,83 3,061 6 14,04 4,173

x

N
IO
39
49

Tablo 3.5.4'de lider, ogretmen ve diger calrsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puanm 14,04 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin puan ortalamasi ( X =13,79) ile en dusuk degerde oldugu gorttlmustur.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann

ortalamasmm ( X =13,40) en dusuk oldugu gorulmektedir.

Liderlerde deneyim arttikca puanlanmn

artngr, ,ogretmenlerde ise azaldigi

gorulrnustur.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve cahsma sureleri arasmda
ortalama puanlar arasindaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
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'Lider ve Ogretmen1erin Kisisel Degerlendirmeleri' boyutu ile ilgili olarak
elde edilen sonuclar, liderlerin ogretmenlere gore kisisel degerleadirmelerini TKY
uygulama1anna daha yakin bulduklan seklinde degerlendirilmistir,

'Lider ve Ogr~tmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri' bolumunde yer alan
maddelerin lider ve ogretmenler acismdan daha aynnnh karsilasnrmalan amaciyla
tek tek 't' testi yapilrmstir.
T ABLO 3.5.5
1
E' BOLUlfUNDE YER ALAN 46. MADD,tNiN SONU<;LARI

1

'
E-OORETMENLERiN

KiSiSEL DEGERLEND1RMELER1

46 Ogretmenler ders notu, soru ornegi, i~ yapragi
gibi
ogretimsel materyalleri hazirlayip
gelistirir,

'

l

2

3

4

5

%6

%l0

%50

%26

%8

3

5

25

12

4

160

TABL03.5.6
E..1 46. MADDESiNDE LiDER VE OGI,u:TMENLERiN-GORU~LEI{iNiN
(t- TESTI)1 SONU<;LA.Rl
KO:N:UM

N

X

LiDEl(

10
39

3,40
3,l3

OGRETMEN

',S

,516
1,031

TP

t'

1,171

I sd _
- j 29,485

~ILA~TIRMA

\ /p
1,251

I
I

Cahsanlann bu madde iJe ilgili konurnlanna gore goru~ dtlzeyieri arasmdaki
fark anlamsiz bulunmustur. [ t (29,485):::;: 1,171, p < .05].
Lider konumunda olan eahsanlann 'Ogretmenler ders notu, soru ornegi, is
yapragi gibi ogret1mse1 materyalleri hazirlayip gelistirir.' Maddesine iliskin gorus
diizeyleri ( X = 2,90), ogretmenlere gore ( X = 2,56) .daha yuksektir.
'Ogrttmenler ders notu, soru omegi, i§ yaprag1 gibi ogretim.sel materya11eri
hazirlayip gelistirir.' Maddesi 'E- Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri'
bolumunde anketin en yuksek katihm duzeyine sahiptir,
Egitim sistentlerindeki yenilikler okullara

ogretim programlan ile yansu.

Ogretim programlan genelde yine secilmis ogretmenler

tarafindan olusturulan

komisyonlarca saptamr, Ve daha sonra burokratik surec isletilerek okullara ve
dolayisiyla egitim ogrethn etkinliklerini yurutecek ogretmenlere gonderilir,
O~etmen ogrenmeyi ogrenmeli ve ogretrnelidir. Teknolojik gelismelerin
katlanarak yildan yila arttigi gunumuzde ozellikle mesleki teknik ogretimde ogretim
programlan da ogretmenin universite yillannda edindigi bilgilerin otesine gecmektedir,
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Oyle ki ders konulanm aktaracak kaynak, ~ yapragi bulunmadigmda ders notlannm i~

yapraklarmm ogretmen tarafindan gelistirilmesi gerekmektedir,
savunmaci nedensellestirmenin

Ogretmen

arkasina sigmmadan egitim-

ogretimin yasam boyu dogumdan olume bir surec oldugu ve bu surecin icinde
kendisinin de oldugunun bilinciyle davramp 'Surekli gelisme' ilkesiyle kendi
kendine ogrenip bunu calisma alaruna aktarabilmelidir,
TABL03.5.7
i. ~
I

-

2

3

%22

%46

-

4

5

%18

%4

TP

E-OGRETMENLERiN Ki~iSEL DEGERLENDiRMELERi

47 6gretmenler , ogrencilerin sosyal, kultur ve %10'
bilim - teknik vb. alanlannda duzenlenen
etkinlildere aktif olarak kanhmuu saglama s
cabasmdadir,

142
11

23

TABL03.5.8
E- 47. MAD:pEDE LiDER VE OGRETMENLERiN GORU~tERiNiN
KONUM
LID ER

N
10

X

s

t

sd

2,90

,738

,277

19,486

OQRETMEN

39

. 2,82

1

9

2

KAR~ILA~TIRMA
p
0,785

1,048

Calisanlann bu madde ile ilgili konumlanna gore gorii~ diizeyleri arasindaki
fark anlamsiz bulunmustur. [ t (19,486) = 0,277, p < .-05].

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenler , ogrencilerin sosyal, kultur
ve bilim - teknik vb. alanlannda diizenlenen etkinliklere aktif olarak katihmuu
saglama cabasmdadrr.' Maddesine illskin gorii~ diizeyleri ( X = 2,80), ogretmenlere
gore ( X = 2,44), daha yiiksektir.

Anketin bu bolumde 'Ogretmenler, ogrencilerin sosyal, kultnr ve bilim teknik vb. alanlannda dnzenlenen

etkinliklere aktif olarak kauhmuu saglama

cabasindadir.' znaddesine icin bildirilen gorii~ diizeyi de orta duzeyin altmda
kalmaktadir.

Arastirmacmm gozlemlerine gore, okulda bu tur etkinliklere katihmlar sadece
spor etkinliklerine katihm olarak algilanmaktadrr. Kalite diizeyinin gostergelerinden
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biri kabul edilen 'Sosyal kulturel bilimsel ve teknik alandaki urnn duzeyinin'
artmlmasi yolunda ogretmenler ogrencilere yol gostermelidir,
TABL03.5.9
~E' BOLUMUNDE YER ALAN 48. SORUNUN SONUC';LARI
,.

E-OORETMENLERiN

2

3

4

%12

%20

o/o46

%20

KiSiSEL DEGERLENDiRMELERl

48 Ogretmenler , ogrencilerle birlikte egitim ogretim ortarmm snrekli gelistirme ii;in
cahsmalarda bulunur.
I

E- 48. MADDEDE LiDER

VE

N

x

s

LiDER

10
39

2,80
2,77

,632
1,038

' 5

TP

%2
140

6

i3

10

10

'

1

I

TABLO 3.5.10
OGRE'rMENLERiN GORU$LERiNiN
TESTi) SONUc;LARI

KONUM

6GRETMEN

1

t
,118

~$ILA$TIRMA

I sd
I 23,107

IP

I ,907

(t .•

J
I

Cahsanlann bu madde ile ilgili konumlanna gore goril~ diizeyleri arasmdaki
fark anlamstz bulunmustur.] t (23,107)

= 0,118, p < .05].

Lider konumunda olan cahsanlarin ' Ogretmenler, ogrencilerle birlikte egitim
- ogretim ortamiru surekli gelistirme icin cahsmalarda bulunur.' Maddesine iliskin
gorii§ diizeyleti

( X = 2,80), ogretmenlere gore ( X = 2, 77) ,daha yiiksektir.

Anketin bu bolumde 'Ogretmenler, ogrencilerle birlikte egitim - ogretim
ortamnu surekli gelistirme icin cahsmalarda bulunur.' Maddesine icin bildirilen
goru~ diizeyi de orta duzeyin altmda kalmaktadir.

TKY'de

amac

paydaslann

katilmnyla

'Surekli

Gelisme'

olarak:

tammlanmaktadir. Okullann ogretmenler icin degil de ogrenciler icin var oldugu
gerceginden hareketle ogrenci merkezli egitim-ogretim goz oniine almarak stirekli
gelistirme cahsmalannda ogrencilerinde yer almasi saglanmalidir.
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TABLO 3.5.11
'E' BOLUMUNDE YER ALA.""i 49. MADDENiN SONU<;LARI
l

2

3

4

5

%28

%20

%4

14

10

2

TP

E-0GRETMENLERiN Ki~iSEL DEGERLENDiR..'.t:ELERl

49 Ogretmenlerin

y.ilhk, planlanna gore, ders %14
oncesi yazih olusturduklan , gtmluk planlan 7
vardrr.

I

%34
17

133

TABW3.5.12
E- 49. MADDEDE LIDER VE OGRETMENLERiN GORU~LERiNiNKAR~ILA~TIRMA
(t- TESTI) SONU<;LARI
KONUM
LiDER
OGRETMEN

N

X

10
39

3,00
2,51

s

t

1,054
1,048

1,305

I sd
I 13,929

/p

I

1,213

I

Cahsanlann bu madde ile ilgili konumlanna gore gorii~ diizeyleri arasmdaki
fark anlamsiz bulunmustur [ t (13,929) = 1,305, p < .05].

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenlerin yilhk planlanna gore, ders
oncesi yazih

olusturduklan,

gunluk

planlan

vardir.'

Maddesine

iliskin

gorii~

duzeyleri ( X = 3,00), ogretmenlere gore ( X = 2,51 J daha yiiksektir.

'Ogretmenlerin

Kisisel Degerlendirmeleri'

bashgmi tasiyan bu bolumde en

dustlk ikinci kanhm diizeyi 'Ogretmenlerin yilhk planlanna gore, ders oncesi yazih
olusturduklan, gunluk planlan vardir.' Maddesinde gorulmektedir. Insan miihendisi,
ogretmen egitim ogretim hizmetlerinde adayhkla baslayan yolculugunu zumre baskam,

sef, mildilr yardimcisi, mudur, daire muduru vb. gorevlerle siirdiiriir. tum bu snreclerin
cogunda her seferinde yiirutecegi gorevinin TKY uygulamalannda kullamlan tamrmyla
misyon

ve vizyonunu

belirlemek

zorundadrr. Bu belirlemeden

sonra planiama

asamasma gecilmelidir, Planlama yonetmelikler istedigi icin degil gerekli olduguna
inamldigi icin yapilmahdir. Surekli gelisme icin
gerektiginden

hareketle

her tiir etkinligin

gosterilmelidir, Her etkinlik sonrasmda
yapilabilir?' sorgulanrnahdrr,

PUKO

planlama

dongusnnun kullamlmasr
asamasma

PUKO dongusu isletilerek

gerekli

onem

'Daha iyisi nasil
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'E' B0LUMU~E

TABLO 3.5.13
YER ALA.~ 50. MADDENiN SONU(:LARI
I

2

3

4

5

%16

%24

%42

%16

%2

TP

E-OdRETMENLERiN K1~iS'ELDEGERLENDiRMELERi

50 . Ogrencileri yasam boyu,
6grenmeye hazrrlamak
fah~ma1ar yapilmaktadrr,

ken di
icin

kendine

132

ol:umlu

TABLO 3.5.14
E- 50. MADDEDE LiDER VE OGRETMENLERiN GQRU~LEJUNiNKAR~ILA~TIRMA
(t-TESTi) SONU(;LARI
KONUM
LiDER
OQ:RETMEN

N

X
2,90
2,56

10
39

s
,738
1,046

t
1,169

lsd
I I 9,44(?

IP

I

1,256

I

I

Cahsanlann bu madde ile ilgili konumlanna gore goni$
diizeyleri arasmdaki
,
I
fark anlamsiz bulunmustur [ t (19,446) = 0,256, p < .05).

Lider konumunda olan cahsanlann
ogrcnmeye hazirlamak

icin olumlu

'Ogrencileri yasam boyu, kendi kendine

cahsmalar

yapilmaktadir.'

Maddesine iliskin

gorii~ diizeyleri ( X = 2,90), ogretmenlere gore ( X = 2,56) .daha yqtsektir.

'Ogretmenlerin

Kisisel degerlendirmeleri'

adh bu bolumde en dusuk katihm

duzeyi 'Ogrencilep yasam boyu, kendi kendine ogrenmeye hazirlamak

i,in olumlu

cahsmalar yapilmaktadir.' Maddesinde gorulmektedir.

TKY okullannda
ogrenmeden

hoslanan

amaclardan
ogreniciler

biride 'Hayat boyu ogreniciler yetistirmek,

yetistirmek.surekli

gelismeci

dustmceye

sahip

ogreniciler yetistirmektir.' (AASA,1992:9 dan aktaran Cafoglu,1998:120).

3.6 'Lider

ve Ogretmenlerin Gelecege Yiinelik Dii~iinceleri' 1;3oliimi\niin

Degerlendlrihnest
Bu bolumde ankette 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusunceleri'
bashgi altmda yer alan ve konumu 'Lider' v,e 'Ogretmcn' olan cahsanlara yoneltilen
sorulann yamtlanmn degerlendirilmesi bulunmaktadir.
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TABL03.6.l
'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik ~iinceleri'

BOLUMUNUN G~NEL SONU<;LARJ

F-LiDER VE OGRETMENLERiN GELECEGE 1
2
YONELiK D0~0NCELERi
51 Okulda, bazi bolnmlere yonelik asin talebi %38,8 %16,3
karsilayabilmek icin, saat 13.30 - 1830 arasi 19
8
ikinci ogretim yapilabilir.
52 Ara smav donemlerinde, ilniversitelerde %26,5 %22,4
oldugu gibi derslere ara verilmeden, ders 13
11
ogretmeainin insiyatifinde smav uygulanabilir.
53 Ogretim programlarmm, ogrencinin, i§ ve %6,1 %2,0
yuksek ogretim dunyasmm gereksinimlerine
l
3
uygunlugunu saglanmahdir.
54. Okulun yd ve gun boyunca acik oldugu sure, %24,5 %22,4
ongorttlen ogretim programlanmn verilmesi 12
II
acismdan yetersizdir.
55 Birle§tirilmi§
ders saatleri uygulamasr, %6,1 . %22,4
ogrencilerin temel (fiziksel, duygusal, sosyal
vb.)
gereksinimlerini
karsilamasuu 3
11
zorlasnrmaktadir.

3

4

5

%14,3

%12,2

%16,3

7

6

8

%8,2

%24,5

%16,3

4

12

8

%16,3

o/o28,6

%44,9

TP Srra
126

140

202
14
%1,2

22
%14,3

13

5

7

%36,7

%16,3

%16,.3

8
. %26,5

. 134

1

3

5

2

4
158

18

8

.8

'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusunceleri' adh bolumunde
katihm duzeyi en dusuk madde 'Okulda, bazi bolumlere yonelik asm talebi
karsilayabilmek icin, saat 13.30 - 18.30 arasi ikinci ogretim yapilabilir.' olmustur,
Bu bolumde yer alan gorii~ duzeylerinin ortalama ve standart sapma degerleri
~oyledir.
TABl..03.6.2
'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dii~ilnceleri' BOLUMU
TOPLAM PUANLARININ ve PU.AN ORTALAMALARININ SlRALANMASI
Sira Madde
lama No

1

51

2

54

3

52

4

55

5

53

Toplam
Puan

Madde lcerigi
Okulda, bazr bolumlere yenelik asm talebi karsilayabilmek icin,
saat 13.30 - 18.30 arasi ikinci ogretim yapilabilir,
Okulun yil ve gun boyunca acik oldugu sure, ongorulen ogretim
lprogramlarmmverilmesi acismdan yetersizdir.
Ara smav donemlerinde, ilniversitelerde oldugu-gibi derslere ara
verilmeden, ders ogretmerµnin insiyatifinde smav uygulanabilir.
Birlestirilmis ders saatleri uygulamasi, ogrencilerin temel
gereksinimlerini karsilamasim zorlasurmaktadir.
Ogretim programlannm, ogrencinin, i~ ve yuksek ogretim
dunyasunn gereksinimlerine uygunlugunu saglanmahdir.

x

s

123

2,51

1,516

131

2,67

1,345

138

2,82

1,481

154
198

3,14
4,04

1,137
1,136

148J8 .3,03

1,32

~EKiL3.6.3
'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik DO~finceleri' BOLUMU DAG.ILIMI
58
0

123
2,51

148,8
3,03

------------..•.---

198
4,04

290
5

•••••...............................................
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Ankette sorulara verilebilecek
toplam puanm 290 oldugu,

en d~uk toplam puarun 58 ve en yuksek

toplam puanlann aritmetik ortalamalanmn

X = 148,8

puan oldugu gorulmµ~tfu.

Ank.ette puan ortalamalanrun
oldugu,

anket

goriildilgilnden

sonuclannda

puan

en dusuk degerinin 1, en yuksek degerinin 5
ortalamalanrun

'Lider ve Ogretmenlerin

Gelecege Yonelik Dusunceleri'

altmda yer alan maddelerle ilgili katihmcilann
oldugu

soylenebilir.

Tablo

3.6.4'te

X = 3,03 oldugu

degerinin

konum

basligr

go:cti~ duzeylerinin orta seviyede
ve gorev sureleri

acismdan

puan

ortalamalannm betimsel sonuclan yer almaktadrr,
TABLd3.6.4
'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dii§iinceferi' BOLUMU

GENELBETiMSELSONU~LARI
G, SURESi
l(ONUM
1 1-LiDER
,2 J 6GRETMEN
TOPLAM

0-9 YIL .

x

s

14,78
14,78

Tablo 3.6.4'de
incelendiginde

I

zo

l0-19YIL
YIL VE USTU
TOPLAM
s N
s N X
s
X
16,2(r 3,114 5 1(>,30 2,71()
16,40 2,608 5
23 15,13 5,878 15 14,00
1 14,90 4,424
'
23 i5,45 5,2}6 20 15,83 2,927 6 15,18, 4,147

x

N

3,424
3,424

lider ve ogretmert konumunda

plan cahsanlann

ortalama puamn 15,18 oldugu gorulmektedir.

N
10
39
49

gorusleri

Ogretmenlcrin puan

ortalamasi ( X =14,90) ile en dusuk degerde oldugu gorulmustttr,
Cahsanlann
cahsanlann

deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 0-9 yil arahgmda olan

ortalamasmm

( X =14,90) en diil;lilk oldugu gortrlmektedir. Liderlerde

deneyim arttikca puanlannm azaldigi, ogtetmenlerde ise azaldigi gornlmustnr.
Bu bolume ait anova analizinde,

konumlar ve cahsma sureleri arasmda

ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusunceleri' bashgmda yer alan
goruslerle

ilgili olarak elde edilen sonuclara gore, liderlerin ogrctmenlere

gelecege yonelik dusuncelerinin
degerlendirilmistir.

TKY uygulamalanna

gore

daha yakm oldugu seklinde
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Anketin 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusunceleri' bolumunde
'Ogretmenlerin

Kisisel

karsilasnnlabilmesi

degerlendirmeleri'

bolumunde

oldugu

gibi gornslerinin

amaciyla ayn ayn 'r' testi analizi yapilnnsnr.

TABW3.6.5
'F-51' MADDESi iLE iLGiLi GORU~LERiN DAGILIMI
F-LiDER VE OGRETMENLERiN
D0S0NCELER1

GELECEGE YONELiK l

51 Okulda, bazi bolumlere yonelik asm talebi
karsilayabilmek icin, saat 13.30 - 18.30 arasi
. ikinci ·ogretim yapilabilir.

2

3

4

5

%38

%16

%18

%12

%16

19

8

8

6

8

TP

.126

'I

TABL03.6.6
'F- 51' MADDESiNDE LiDER VE OGRETMENLERiN GQRU~LERiNiN
KAR,5ILA,5TIRMA (t- TESTi) SONU~LARI
KONUM
LiDER
OGRF;TMEN

N
10
39

,,

X

s

i

2,80
2,44

1,619
1,501

,644

jsd
I 13,249

I

IP

I

1,531

I

Calisanlann 'Okulda, bazi bolumlere yonelik asm talebi karsilayabilmek icin,
saat 13.30---18.30 arasi ikinci ogretim yapilabilir.' Maddesi ile ilgili konumlanna
gore
[t

gorii~

diizeyleri

arasmdaki

fark

anlamsiz

bulunmustur.

(13,249) = 0,644, p < .05].
Lider konumunda olan cahsanlann 'Okulda, bazi holtimlere yonelik asm

talebi karsilayabilmek icin, saat 13.30 - 18.30 arasi ikinci ogretim yaprlabilir.'
Maddesine iliskin gorii!j diizeyleri ( X = 2,80), ogretmenlere gore ( X = 2,44) ,daha
yiiksektir.
Anketin 'Lider Ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik bii~iinceleri' adh bu
bolumunde en dustlk katilun 'Okulda, bazi bolumlere yonelik asm talebi
karsilayabilmek icin, saat 13.30- 18.30 arasi ikinci ogretim yaprlabilir.' maddesinde
olusmustur.

Okula kaydolmak icin basvuran
siralama smavi sonucunda

ogrenciler ortaokul diploma notlan ve

istedikleri bolumlere yerlestirilmeye cahsilmaktadrr.

Ancak kapasite yetersizligi nedeniyle ogrenci ilk tercih ettigi bolum yerine baska
bolumlere yerlestirilmektedir. Cokca benimsemedigi bolumde ogrenim gormek
zorunda kalan ogrencilerde disiplin, devamsizhk ve okuldan aynlma gibi sonuclar
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gozlenmektedir. Her bireyin istedigi alanda ogretim gorme hakki oldugundan ve okul
kaynaklarinm daha ekonomik kullamlabileceginden hareketle ikinci ogretim
yapilabilecegi go~u yeterli katihm bulunmamrstir.
TABL03.6.7
F-52 MA:l)DESiNDE GORU~LERiNtN BETiMSEL SO.l'{U<;LARI
1
F-LiDER VE OGRETMENLERiN
DO UNCELER.1

donemlerinde,
universitelerde %26
oldugu gibi derslere ara verilmeden, ders 13
. ogrenneninin insiyatifinde smav uygulanabilir.

52 Ara

3

2

4.

5

TP

%10

%24

%16

5

12

8

GELECEGE YONELiK

smav

%24
12

-

I

140

TABL03.6.8
F- 51. MADDESiNDE LiDER VE OGRETMENLEIDN GORU~~ERiNtN KAR~ILA~TIRMA
(t- TEST]) SONU<;LNU
KONUM
LiDER
OGRETMEN

x

N
10

39

I

s

T

J,3Q

1,418,

1,196

2,69

1,490

1 sd
114,536

IP

I

1,251

.l

Calisanlann 'Ara smav donemlerinde, universitelerde oldugu gibi derslere ara
verilmeden, ders ogretmeriinm insiyatifinde smav uygulanabilir.' Maddesi ile ilgili
konumlarma gore gorii~ duzeyleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur. [ t (14,536)
=

1,196, p < .05].
Lider konumunda olan cahsanlann bu maddeye iliskin goru~ duzeyleri ( X =

3,30), Ogretmenlere gore ( X = 2,69) ,daha yuksektir,
Anketin bu bolumunde yer alan 'Ara smav donemlerinde, universitelerde
oldugu gibi derslere ara verilmeden, ders ogreµn~binih insiyatifinde sinav
uygulanabilir.' Maddesine katihm duzeyi de ortanm altmdadir.
Arastrrmacnu gozlernlerlne gore, ara smav donemleri ozellikle atolye ders
saatlerini olumsuz etkileyerek kisalmasma yol acmaktadir. Ogren~ilerle yapilan
gorusmelerde smavlara smav oncesi on-on bes dakikada hazirlandiklan ifadeleri ve
elde edilen SOJ\U.91arda basan duzeyinin dti~uk:lilgu S:SEML ogretmen kurullannda
ele almmaktadir.

Sinav donemi

sonrasmda o~encilerde

motivasyonun azaldig; gozlenm~ktedir.

derslere ilgi ve
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TABL03.6.9
F-53 MADDESiNDE GORUSLERiNiN GENEL SONU<;LARI
F-LiDER VE 0GRETMENLER1N
DQSONCELERi

1

2

3

%6

%2

%18

.. 4

5

TP

GELECEGE YONELlK

53 Ogretim programlannm, ogrencinin, i~ ve
ytiksek ogretim dunyasmm gereksinnn.lerine
uygunlugunu saglanmahdir.

%30

o/o44
202

3

1

9

14

22

TABLO 3.6.10
F- 53. MADDESiNDE LiDER VE OGRETMENLERiN GORUSLERiNiN f(ARSILASTIRMA
(t- TESTi) S0NU<;LAR1
KONUM
LiDER
OGRETMEN

N

X

s

10

4,20
4,00

,789
1,214

39

sd
,632

'

It
I 21,383

I

IP

I ,534

I

Cahsanlann 'Ogr~tim programlannm, ogrencinin, i~ ve yuksek ogretim
dtmyasmm

.gereksinimlerine uygunlugunu saglanmahdir.' Maddesi ile ilgili

konumlanna

gore gorii~ duzeyleri -arasmdaki fark anlamsiz bulnnmustur,

[t

(21,2S3) = 0,632, p < .05]

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretim programlanmn, ogrencinin, i~ ve
yuksek

ogretim dunyasmm

gereksinimlerine uygunlugunu saglanmahdir.'

Maddesine iliskin gorii~ diizeyleri { X = 4,20), ogretmenlere gore ( X = 4,00) daha
yuksektir.

Bu boltimde uygulanan anketin cesitli bolumleri icerisinde en yuksek katihm
'Ogretim

programlanmn,

ogrencinin,

is

ve

yuksek

ogretim

dunyasmm

gereksinimlerine uygunlugunu saglanmahdir.' maddesinde gerceklesmistir.
METGE Cahsmalan cercevesinde duzenlenen 'Mezunlan Izleme Anketi'
sonuclannda mezun olan ogrencilerin yuksek ogretime devam edenlerinin ' Kultur
dersleri arttmlmalidir.' Meslek hayatma devam eden mezunlannda 'Meslek dersleri
arttmlmahdir.' gorusleri yer al~1g1 dii~iinilldugiindebenzer goruslerin ogreuncn ve
liderlerde de buyuk katihmla gerceklestigi soylenebilir.

Arastirmacmm gozlemlerine gore, KKTC MTOO'de k:ullamlan ogretim
programlan Turkiye'de MEB ETOGM tarafindan hazirlanan. programlardir. Bu

,.
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programlar yilik planlara genellikle unite bashklan
programlann

almarak yansitilmaktadir.

Bu

giris bolumlerinde 'Dersin genel amaclan' ve 'Dersin isleyisinde goz

oniine ahnacak
bulundurularak

hususlar'

yer almaktadrr.

Aynca

degisiklikler yapilabilecegi'

'Cevre

aciklamalan

sartlan

goz onunde

da yer almaktadir, Ancak

gozlemlenen planlann bir onceki yil o dersi okutan ogretrnerrlerden kopyalandigrdrr,
Dolayrsiyla

su

an

bile

ogretim

programlarimn

d1~

paydaslann

isteklerine

uygunlugunun saglanmasmm ogretmenin elinde oldugu soylenebilir.
TABL03.6.11
F-54 MADDESiNDE GQRU,SLERiN GENEL BETiMSEL SONU<;LARI
F-LiDER VE OORETMENLERiN
DO UNCELERi
I

I

2

3

4

5

%24

%24

%26

%12

%14

12

12

13

6

7

IP

GELECEGE YONELiK

54 Okulun yil ve giin boyunca acik oldugu sure,
ongorulen ogretim programlanmn verilmesi
acismdan yeterlidir, ,

134
,

I,

TABL() 3.6.12
F-

54 MADDESiNJ>E LiDER VE'QG.lffiTME,NLERiN

GQRUSLERiNiN-KARSILASTIRMA
(t-TESTi) SONU<;LARI

KONUM
LiDER
OGRETMEN

N
, IO
39

X

s

t

I sd

)p

2,90
3,44

1,101
1,392

-1,296

I 17,208

1,212

J
I

Cahsanlann 'Okulun yd ve gun boyunca acik oldugu siire, ongoruien ogretim
programlannm verilmesi acismdan yeterlidir.' Maddesi ile ilgili konumlanna gore
gorii~diizeyleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur. [ t (17,208) = -1,296, p < .05].
Lider konumunda olan cahsanlann 'Okulun yil ve gun boyunca acik oldugu sure,
ongorulen ogretim programlannm verilmesi acismdan yeterlidir.' Maddesi ile ilgili
gorii§ diizeyleri ( X = 2,90), Ogretmenlere gore ( X = 3,44) ,daha dii§~tiir.

Lider ve ogretmenler 'Okulun yil ve giin boyunca acik oldugu sure,
ongoriilen ogretim programlannm

verilmesi acismdan yeterlidir.'

ifadesine

ortalamanm ilzerinde kanlim gostermislerdir. Ancak okulun bir ogretim yilinda
ogretim verdigi gun ve saat sayisi incelendiginde bu snrenin yetersiz oldugu goze
carpmaktadir. Bu durum ogretrr,.enierindiger ulkelerdeki egitim sistemleri ile ilgili
yeterli bilgiye sahip olmadiklan seklinde yorumlanmistrr.
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TABL03.6.13
F-S5. MADDESiNDE GORU~LERiN BET-iM~EL SONU<;LARI
1
fcLiDER VE 00RETMENLERiN
D0$UNCELERi

2

3

4

5

%22

%38

%18

%16

TP

GELECEGE YONELiK

55 Birlestirilmis

ders
saatleri
uygulamasi, %6
ogrencilerin temel (fiziksel, duygusal, sosyal
vb.)
gereksinimlerini
karsilamasuu 3
zorlasnrmaktadir,

158
11

19

9

8

TABLO 3.6.14
F- 55 MADDESiNDE LIDER VE OGRETMENLERiN GORU~LERiNiN KAR~ILA~TIRMA

(t- TESTi) SONU<;LARI
KONUM
LiDER
OGRETMEN

N

X

IO

2,90
3,21

39

Cahsanlann

,994
1,174

'Birlestirilmis

(fiziksel, duygusal, sosyal
Maddesi

s

t
-,833

ders saatleri

vb.) gereksinimlerini

ile ilgili konumlarma

lsd
16,093

I

uygulamasi,

IP

I

I ,417

I

ogrencilerin

karsrlamasuu

temel

zorlastrrmaktadir.'

gore gorus diizeyleri arasmdaki

fark anlamsiz

bulunmustur. [ t (16,093) = -0,833, p < .05].

Lider konumunda olan cahsanlann

'Birlestirilmis

ogreneilerin temel (fiziksel, duygusal, sosyal
zorlasurmaktadir.'

Maddesine iliskin

ders saatleri uygulamasi,

vb.) gereksinimlerini

gorii~ diizeyleri

karsrlamasmi

( X = 2,90), ogretmenlere

gore ( X = 3,21), daha dti~liktiir.

"

KKTC MEK.)3'na bagh devlet orta okullannda ve liselcrde dersler fie; ve iki
ders saatlik bloklar halinde ders yapilrnaktadir. Bu blok uygulamasmm 5grencilerin
temel gereksinimlerini karsilamasim engelledigi gorii~li kabul gormustur.

TKY surecinin yonetim alanmdaki evrimin gelinen son asamasi oldugundan
hareketle, su anki varolan durum icerisinde yonetim sureclerinin degerlendirilrnesi
ile, herhangi bir kurumdaki

uygulamalann

TKY uygulamalanna

olan

yakmhgi

saptanabilecegi kabul edilmistir, Bu saptamanm, TKY ilkeleri ve TKY konusunda
yetkin cesitli kurumlarca kabul edilmis kriterler dogrultusunda, kurumun fotografmm
cekilmesi, oz degerlendirme

gibi adlar altmda gerceklestirildigi,

ve bu saptama

}

sonrasmda kurumda TKY'ne gecis stirecinin tasarlanabilecegi varsayilnnstir.
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Bu saptamalardan

sonra 'Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli'

adinda TKY

gecis sureci tasarlanarak oneri halinde sunulmasi amaclanmisur,

3. 7. Sedat SiMA Vi Yijneti~iinModeli
Tiirkiye'de

MEB-Kalder

kilavuzlannda TKY iie iigili

§U

seminerleri

notlannda

ve

TKY

uygulama

tarumlara rastlanmrsnr.

'Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz
edebilmek icin tum cahsanlann kanlimmr saglayan, surekli iyilestirme
ve mii.~tefi odakhhgi esas alan anlayism etkinliklerde yer almasmr
.gerekli krlmaktadir,
Yonetimin kararhhgi,
liderligi paylasma,
yetkelendirme, takim cahsmalanmn sonuclanndan yararlanma, surekli
izleme, degerlendirme ve gelistirme, egitimin onemine inanma ve bu
imkanlan
saglama,
surekli
9grenme
gibi TKY ilkelerinin
uygulanmasma imkan tammasi dogrultusunda ortaya konabilecektir,
Bµ dogrultuda
tum
cahsanlanni
tammasi,
potansiyellerini
degerlendirebilecekleri ortami olusturmasi onem tasrmaktadir. Surekli
iyilestirme, ol9iilemeyen hizmet gelistirilemez anlayrsmm birimlerde
yerlesmesine baglrdir, Bu dogrultuda egitim 'kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili c;H9ilmlerln yapilmasi ve
sonuclann degerlendirilmesi, insanlan yargilamak icin degil, sistemi
iyilestirme amaci gudulerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah
yapilan etkinlik tartisilmah, bu konuda cozum yollan ortaya
konmahdir. Toplam Kalite Yonetimi anlayisi hatanm olusmadan once
onlemeye donuktur. Bu dogrultuda tum sureclerin gozden gecirilmesi
ve snrecleri olusturan etkinliklerin uygulaytcilar tarafindan ortaya
konulmasi gerekli gorulmektedir.Bu dogrultuda tum kurumlannuzm
oncelikle asagidaki etkinlikleri yerine getirmeleri ·oneni tasimaktadir,
1. TKY konusunda egitim almmasr,
2. Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi,
3. Yapilacak Olcumlerle ilgili Tablolann Olusturulmasi,
3. Birim Kalite Kurulunun Olusturulmasi,
5. TKY Cahsma Prograrmrun Uygulanmasi' denilmektedir.
Dunya uzerindeki uygulamalara bakildigmda genelde toplam kalite yonetimine
ge9i~ ii9 asamada gerceklestirildigini gorlirijz.
a.Bilinclenme (Awareness) : Bu safhada personel ve yonetieiler toplam kalite
konusunda bilgilenerek bilinclenirler. Bu asamada misyonun belirlenmesi, vizyonun
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olusturulmasi, hedef ve amaclann belirlenen kritik sureclerin ve basan faktorlerinin
tespit edilmesi ve egitimi ...
b.Kararhhk

Stratejilerinin

belirlenmesi,

gozden gecirme ve degerlendirme

sisteminin kurulmasi ve tek:nik egitimin yogunlastinlmasim
c.Uygulama (Implementation):
olusturulmasi

stirec

iyilestirmenin

ol9iilmesini icerir.

Dale
EFOM

stirec iyilestirme,

organizasyonlanmn

ve MBNQA

yapmalanna

analizi,

ve bur

gibi odul
sdrec

Surec gelistirme

TKY'ye

sonucunda

ekiplerinin

degisimin

ge~i~

kriterlerini

icerir.

kurumsallastmlmasi,

surecinde

baz alarak

bir uygulama

oncelikli

olarak:,

bir oz degerlendirme
rnodeli

olusturulmasnu

onermektedir.
SSEML ve TL'sinde
degerlendirme

arastirma kapsammda

anlami tasimaktadir.

Crkan sonuclann

uygulanan
analizinde

ank:et

bir oz

tum sureclerin

gozden gecirilmesi ve yeni bir yapilanmaya gereksinim duyuldugu dusunttlmektedir.
Bu gorusler dogrultusunda

TKY'ne gecis icin bir model onerisinde bulunulmaya

cahsilacaktir. Ge9i~ asamalan olarak ;
1 )TKY Anlayisim Uyandirma
2)TKY Gecis Karanmn Almmasr
3)TKY Egitimlerinin Almmasi
4 )Organizasyonun -olusturulmasi:
A-Kalite Kurulunun Olusturulmasi:
a)Kalite Kurulunca Stratejik Planm Yapilmasr
b) Kalite Kurulunca Kalite Politikasmi Belirlenmesi
c) Kalite Kurulµnca Kurum lyilestirme Plamm Olusturmak
d) Kalite Kurulurtca Yilhk Gelisim Plamru Olusturulmasi
e) Kalite Kurulunca TKY Birim Uygulama Plarnm Olusturuimasi
f) Kalite Kurulunca Yiliik i~ Planlanni Olusturulmasi

g)Kalite

Kurulunca

Okulun

Koordinasyonunu Saglamak
B-Oz degerlendirme Ekibi
C-fyile~tirme Ekipleri;

D1~

Paydaslarla

Iletisim

ve

l(j3

5)Egitimlerin Yaygmiastmlmasi
6) Uygulamalara baslamlmasi;
7) Degerlendirme;

8)TKY' nin yasam felsefesi haline getirilmesi;
SYM ilgili takvim ise soyle olabilir.
SIRA UYGULAMA

bNERlLEN

TA.RIB
1

tKY Anlayismi Uyandrrma

Ocak-Mayis 2003

2

TKY Gecis'Karanmn Almmasi

Haziran 2003

3

TKY Egitimlerinin Almmasi

Haziran 20()3

4

Organizasyonun olusturulmasi:

Haziran 2003

·4A '. Kalite Kurulunun Olusturulmasi:

Haziran 2003

4A-a Kalite Kurulunca Stratejik Plamn Yapilmasi

Haziran 2003

4A-b Kalite Kurulunca Kalite Politikasuun Belirlenmesi

Haziran 2003

4A-c Kalite Kurulunca Kurum lyilestirme (Gelistirme) Plamm Olusturmak

H~iran2003

4A-d Kalite Kurulunca Yilhk Gelisim Planuu Olusturmak

Haziran2003

4A-e Kalite Kurulunca TKY Birim Uygulama Plarumn Olusturuhnasr

Haziran 2003 '

4A-f

Kalite Kurulunca Ytllik i~ Planlanm Olusturuhnasi

4A-g KK'nca Okulun

I

Haziran 2003

D1~ Paydaslarla Iletisim ve Koordinasyonunu Haziran 200?

Saglanmasi
4B

Oz degerlendirme Ekibi

Haziran 2003

4C

Iyilestirme Ekipleri

1 Eylul 2003

5

Egitimlerin Yaygmlasnnlmasi

1 Eylul 2003

6

urgulama1ara baslamlmasi

7

Degerlendirme

15 Eylul 2003
I

Ayhk arahklarla

Tablo 3.7.1 : SSEML' de uygulanmasi onerilen SYM'de snreclerle ilgili takvim

Bu basamaklarda sunlann gerceklestirilmesi dustlrrtllmektedir.

1 )TI\Y Anlay1~m1Uyandirmar

TKY anlayrsmm uyandmlmasr ile ilglli olarak arasurma kapsammda
SSEML'de uygulanan ankette yer alan TKY ile ilgili ozet bilgilerin, mudur ve
yardimcilan

tarafmdan olumlu karsrlandigi gorulmustur. Aynca TKY' ye gecis
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surecinde ogretmenin rolu sunusu okul miidiirii tarafindan ilgiyle karsilanmistir.

Aynca TC MER'na bagh okullardaki TKY uygulamalan ile ilgili sunular TKY ile
ilgili olumlu dusunceleri artmmsnr.

'2)TKY Ge~i~ Kararmm Ahnmasu
Bu asamada iki olumsuz sonucun TKY gecis karannm verilmesini saglamasi
gerektigi dusunulmektedir.
l-Okulda yurutulen METGE cahsmalannda elde edilen istatistiksel bilgilerin
olumsuzlugunun degisim istegini baslatmasi gerektigi dusunulmektcdlr. Okul
raporlanrun bitiminde okul miidiiriiniin atolye sefleri ve yardrmcrlan ile birlikte bu
sonuclan degerlendirmesi gerekmektedir. Bu degerlendirmede ogretim programlan
boyutunun METGE ile duzenlenebilecegi, ancak yenetim sureclerinin yeniden
duzenlenmesinde

gereksinim

duyulan

degisimin

TKY

ile

saglanabilecegi

belirlenerek TKY gecis karannm almmasi okul muduru tara:fmdanonerilmelidir.
2-SSEML ve TL brr oz degerlendirme niteligi tasimaktadir.Ankette elde
edilen sonuclarda yonetim sureclerinin yeniden ele ahnmasi gerektigini ortaya
crkarmaktadrr.Bu asamada okul mudurunun teklifi ve mudur yardimcilan ve atolye
seflerinin katilmuyla TKY gecis karannm ahnmasi ve anket sonucu iyilestirilecek
alanlar konusunda ivedi calismalar yapilmasi gerektigi aciktir.

3)TKY Egitimlerinin Ahnmasi:
TKY konusunda ilk egitimler kendi kendine ogretim teknigiyle baslamahdir.
Bu amac icin arastirmaci tarafmdan derlenen TKY konusunda bilgilerin yer aldigi
cd' ler on bilgi olarak mudur.mudur yarduncilan atolye seflerine dag1titacaktrr.
Ikinci asamada universitelerden

ve TC MEB ilgili birimlerinden, TSK ilgili

birimlerinden TKY uygulamalan konusunda tum cahsanlann kanhrmnm saglandigi
egitim etkinlikleri duzenlenmelidir,

4)0rganizasyonun olusturulmasu
Bu asamada onerilen Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli (SYM) dogrultusunda
Sedat SiMAVi Yonetisim Ekibi (SiMYE) kurulusunun gerceklestirilmesi gereklidir.
SMY modeli soyle dusunulmektedir,
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(SiMYE)

Sedat Simavi Yonetisim Ekibi

Okul
MiiclilrU

SYM'
den
Sorumlu
Miidiir
Yrd.

Kultiir
Dersleri
Ziiinre
Baskanlan

Alt ve Ust
Egitim
kurumu
Temsilcileri

M. Dersi

Ogretme
nleri
Temsilcileri

Meslek
Odalan
Temsilcileri

vsn
Bet

Kalite
Kurulu

'

Bolnm-

Cahsma
Ekipleri

den

Okul
Aile
Birligi
Baskam

Ogrenci

Koruma
Dernegi
Baskam

STK
Terhsilcileri

METGE
Temsilcisi

Birligi

Iemsilci- '
l~ri

'

Yerel
I

Yonetim
Temsilci-

leri

Sekil 3.1.2: Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli ( SYM)

A-kalite Kurulu:
TKY uygulamalannda calrsanlan harekete gecirecek,

gerekli karar ve

kaynaklarla uygularnanm her asamasmda liderlik yapacak ve destekleyici bir rol

ustlenecek, ayni zamanda iyilestirme takimi olarak da cahsmalar yurutebilecek ve
atolye seflerinden olusan ekipleri anlatmaktadir. Bilindigi gibi atolye seflerinin
gorevlerini yerine getirmeleri arasnrma geiistirme .9al1§malarmdabulunabilmeleri ve
gorev tammlannda belirtilen 'Ogretmenlere liderlik yapma' gorevleri geregi rnaas
karsihg; okutmakla yiikiimlii olduklan ders saatleri haftahk en eok 7 saat olarak
suurlandmlnnstir, Okulun acik oldugu saatlerde tum cahsanlann okulun acik oldugu
saatlerde bulunmalan gereginden hareketle, haftahk 9al1§111a stirelerinin bir bolumtmde
atolye seflerinin kendilerine S.iMYE icerisinde verilen gorevlerini gonulluluk ilkesi
temelinde yerine getirebilecekleri dii§iiniilmi.i§ttir.
Bu ekibin gorevleri olarak;
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a)Stratejik Plamn Yaprlmasr
Okulun vizyon ve hedeflerine ulasmak 19m olusturdugu politikalar
dogrultusunda hazrrlanan izlenecek yol ve hedefleri iceren uzun. vadeli hedef ve
adimlar

taslagidir,

Kumm gelistirme plam da denilen 'strateji plaru' kurum

misyonunun gerceklestirilmesi yolunda alman onlemleri aeiklayan plandir. Orta
vadelik bir siireyi , genellikle ii9 yilhk bir sureyi kapsar, ama 90k kan bir plan
olmayip, iv ve dis faktorlere ore olusacak degisime aciknr.
Juran'a gore stratejik kalite planlamasi ust yonetim diizeyinde uzun
vadeli kalite hedeflerinin olusturulmasi ve bu hedeflere ulasmak icin kullarulan
araclan ifade eden yapisal bir surectir. Stratejik planlama;
-Icsel ve cevresel analizlerle baslamakta,
-Vizyon ve misyon tespit etme,
-Organizasyonel hedefler belirleme,
-Bu hedeflere ulasmayi saglayacak stratejiler gelistirme cahsmalanm icermektedir.

b)Kalite politikasnn belirlemek
Ozevren'e gore isletmenin uzun vadeli amaclan bir kere belirlendikten
sonra isletmeyi bu.asamada stratejik plaria uygun hedefler ve hedeflere ulastiracak
araclar ve faaliyetler belirlenir, Kalite planlan da bu asamada yapihr. Bu asamaya iki
acidan bakabiliriz.
1-Hedeflerle yonetim,
2-,Kaliteplanlan.
Bir kurumun kalite politikasi ile ilgili yazih bir karann olmasi 90k oncmlidir.
Sonraki i~ ise kalite plarnm gelistirmektir, Kalite plaru, kalite politikasmi hayata
gecirmeye arriaclar. Kalite degisim siirecinin nasil yapihp surdurulecegini gosterir. i~
plam ile paralel islevde bulunmasi gerektigi aciknr. Ama her birinin odaklandigi
konu farkhhk gosterir. Kalite Plam (Koksal,1998:67):
-Degisim yolunda surdurulecek surecleri ozetler,
-Kaliteyle ilgili amaclan ve harekete gecmeyi saglayacak yontemleri icerir,
-Cahsanlann kanlacaklan gelisim ekipleri gibi mekanizmalan kapsar,
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Egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalannm basanli bit sekilde uygulamak
istiyorlarsa, okulun en kU9iik birimlerinden en bilyiik birimine kadar okul kiiltiiriinii
olusturmak

ve yaygmlastmnak

olustururken

su sorulara

zorundadirlar.

Egitim

liderlerinin

okul kiiltiirti

mutlaka cevap aramalan gerekmektedir. (Leigh' den aktaran

Cafoglu, 1997:167).
'1-0kulun amaci nedir? Amacnmzr nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak Jistiyoruz?
3·Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?(Sallis, 1992)
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
Toplam Kalite Yonetiminin okullarda basan ile uygulanabilmede bu sorulara
verilecek yarutlar
planlama,
unsurudur.

gereekten 90k onemlidir, Cok dikkatle ve dii~iinillerek yapilan

olaylann

ilk defasmda dogru olarak

Saptanan

hatalan

derhal

duzeltmeyi

gerceklestirmenin
amaclayan

onemlr

TKY,

bir

hatalann

tekrarlanmamasmi da saglamis olur, (Koksal,1998:68)

c) Kurum iyile§tirme (Ge~tirme) Plamm Olusturmak :Stratejik planlama
dogrultusunda ve kurumun degerlendirilmesi sonucunda ortaya konan iyilestirme ile
ilgili hedefleri gerceklestirmek amaciyla kaynak, zaman, hedef
belirlendigi

3 .. 5 yillrk donemi kapsayan orta vadeli

ve sorumluluklann

planlann olusturulmasi

onerilmekredir,

d) Yilhk Ge~im Plamm Olu§tunnak :
Kurum iyilestirme plam dogrultusunda hazirlanan yrlhk hedef, cahsmalar,
sure, kaynak ve sorumlulann ortaya kondugu bir takvim yih ya da ogretim yih esasma
dayah hareket planlandir,
e) TKY Birtm Uygulama Plamm Ol~turmak :
TKY Uygulamalann iliskin asamalan, is ve islemleri iceren, konuyla ilgili
uzmanlardan da yararlanilarak hazirlanan kurumda bir kez yapilan hareket planlandir.
f)

Ydhk

i§ Planlaruu

Ofusnmnak

Bolnm Ne diger birimlerde olusturulacak Kalite Kurullanmn' Y ilhk
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faaliyetlerini

yilhk gelisim plam dogrultusunda kalite kurullanmn yurutecegi is ve

islemler ile sorumlu Vt;: sorumluluklanrnn

ayhk stlreler dogrultusunda

belirlendigi

hareket planlandir.

g)Okulun di§ paydaslarla iletisim ve koordinasyonunu saglamak
olarak siralanabilir.
Kalite

kurulunun

koordinasyonunu
degerlendirme

ayru

saglamasi

zamanda

cahsma

onerilmektcdir.

ekiplerinin

Cahsma

ekibi, iyilestirme ekipleri onerilmektedir.

kurulmasmi

ekipleri

olarak,

ve
oz

Gereksinim duyulan tum

sureclerde yeni ekipler olusturulabilecektir,

Bc.Qz degerlendirme Ekibi
Okulun

amaclanna

ulasmak

icin yurnuugu

tum cahsmalanrun

EFQM modelli

kriterleri ile kiyaslayarak birimin kuvvetli ve zayif yonlerini sisternatik bir sekilde
tespit etmesini saglamak amaciyla olusturulacak ekibi anlanr.
Oz degerlendirme ekibinin A vrupa Kalite Yonetimi
kurumlan

V akfi tarafindan kamu

icin gelistirilen; liderlik, cahsanlar ve cahsanlann

tatmini, politika ve

strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
9ah~anlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak uzere toplam dokuz kritere
gore

cesitli

yontemlerle

uygulamalar

duzenlemesi

ve

degerlendirmeleri

gerceklestirmesi dii~iiniilmektedir. Degeriendirme kriterleri olarak;
1) Liderlik
2) Yonetim politikalan ve stratejileri,
3) lnsan kaynaklan yonetimi,
4) Kaynaklar,

5) Surecler,
6) Musteri tatmini,
7) Cahsanlann tatmini,
8) Topluma etki,
9)Faaliyet sonuclannm
onerilmektedir.

olculerinde kullamlan standartlann

taban almmasi
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C-iyile~t{nµe Ekipleri;
Bu ekibin gorevini, cahsanlann okul icerisinde yer alan tum sureclerine
katla ve kanlimlanm saglamak amaciyla, tum sureclerde yasanan sorunlan anketler
veya degisik yontemlerle

eksikligi

saptanan

alanlan

saptayip, cozum onerileri

gelistirmek olarak tammlayabiliriz. Bu surecleri soyle ozetleyebiliriz.
Ana Stire~

Alt Sttre~

Detay Sfire~

Yonetim

- Planlama
-Gorev Dagihmi
-Olcme - Deg.
-Destek Kuruluslar
- Koordinasyon

-Misyon, vizyon, hedeflerin tespiti
-Cahsma gruplannm olusmasi
ve stratejik, kalite plam ve diger planJar
-Kaynak ihtiyaci tespiti ve butceleme
-Organizasyon ve i~ tamnn
-Ogretmen, siruf dagilmu
-D1~ paydaslarla iliskiler

,

Egitim Ogretirq.

-Kitap secimi
-Seviye tespit sinavi
ortalamasi
-Ogretmen sirufdagihnn
-Mufredata uygun olarak yihk -Bolum degistirenlere
plan yapilmasi
-Ara ve donem sonu smavi
-Ogretimin yurntulmesi

Egitime
Destek Hizmetleri,

-Ogrenci Isleri
-Rehberlik
-Disiplin I Onur Kurulu
-Seminerler
-Arsiv

Diger Hizmetler

tesisler

-Fiziksel
yonetimi

-Kayit islemleri
-Mezuniyet isleri
· -Ozluk islemleri

ve

-Oderneler
- Tasuna hizmetleri
-Bannma

'

stok -Temizlik.Bakim Onanm
-Demirbas ve Stok Yonetimi
-];3ag1§
-Kurs, kantin, DOSE gelirleri
-Bakanhktan gelen odenek.

Tablo 3.7.3: SSEML'de Surecler

Iyilestirme ekiplerinin ilk asamada cahsacagi
I) Ogretmen degerlendirme
ogretmenlerin

surec omeklcri

surecinin f9Ikhga

olarak;

kavusturularak

bilgilendirilmeleri

2) Ogretmenlerin
3) Kayit kabul

odtil sisteminin

okul icinde

surecinin iyilestirilmesi,

4) SSEM ve TL yerlesim alanmm bos

yeniden

duzenlenmesi

bu amacla brosur hazrrlanmasi
alanlannm

degerlendirilmesi,

dtizenlenmesi ve cevre temizligi
5) Okul cahsanlannm

ve o~encileriri

yararlanabilecegi

saglanmasi ve dagmrmmn organizasyonu vb. cahsma gruplan olabilir.

ieme

suyunun
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TKY surekli geli~meyi ongordugiinden her
surecleri icinde de

ogretmen

kendi uygulama

ogrencileri ve drs paydaslan ile bir iyilestirme ekibi gibi

cahsmalrdir. Her etkinligin misyon ve vizyonu belirlenmeli, her etkinlik PUKO
dongusuyle dusunulmelidir,

Ogrencilerin basanlanm
cahsmalanru gerceklestirebilmek

artirmamn bir yolu clan siirekli iyilestirme
icin kalite cemberleri olusturuldugu derslerde,

cember uygulamalannda beyin firtmasi, balik kilcigi, pareto analizi, histogram
tekniklerinden yararlanilarak ogrencilerin derse olan ilgileri artugi, iletisim eksikligi
biiyiik 9l~iide giderildigi, ogrencilerin motivasyonunun artt1g1,.6grencilerin ders
ahskanligi

cahsma

kazandigi, ogrencilerin kendilerine giiven duymalarmm

saglandigi sonuclannm
cahsmasmm

yam sira, en onemlisi ogretmen ve ogrencilerin takun

yararlanm bizzat uygulayarak gMmeleri gibi olunilu sonuclar elde

edilmistir.

5):J;gitimlerin Y aygmlasnrrlmasi

Bu bolum iki asarnada gerceklestirilebilir.
a)<;al1~ma gruplanrnn cahsma konulanyla ilgi1i1 TKY egitimlerine
ahnmalan,
b) D1~ paydaslann TKY konusunda bilgilendirilmeleri

c) Tedarikci okullann TKY konusunda bilgilendirilmeleri
d)Yerel yoneticilerin TKY konusunda bilgilendirilmeleri

6) Uygulamalara baslamlmasu

Uygulamalara baslama tarihi olarak: 2003-2004 ogretim yili baslangici
onerilmektedir.
TKY'nin 'Hedeflerle Planh Yonetim' uygulamasryla gerceklestirilebilecegi
KAL TKY sunusunda belirtilmistir. Burada amacrn 'Okulun vizyonu dogruitusunda
gelecekteki faaliyetlerini planh.olcumlenebilir ve izlenebilir hedeflere donusturecek
sistemi elusturmak ve cahsanlann

dkulun hedeflerinin olusturulmasma ve

gerceklestirilmesine kanhrm saglamak' oldugu KAL sunusunda aciklanrmstir.
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TEMELAMA<;
TKY ilkeleri
STRA TEJiK HEDEFLER
SiMYE
YILLIK HEDEFLER
Ogretmenler Kurulu
BOLUM - BiREY HEDEFLERi
ETKiNLiK PLANLARI

Sekil 3.7.4:

SSEML SYM icin Hedeflerle Planh Yonetim

7) Degerfendirme;

TKY tekniklerinin her bir ders, birim, uygulama sureci iein uygulanarak
her asamada PU:KO dongusunun isletilmesi sonucu degerlendirme asamalannm her
uygulama sonrasmda yinelenmesi onerilmektedir.
Her tiir degerlendirmede iletisimin onemi buyuktnr. KAL'de bulunan iletisim
ortarm cizelgesinin benzeri SSEML ve TL icin dil§ilnillmii~tiir.
Iletisim Ortami

Dusey

Yatay

Ogretmenler Kurulu

X

X

SiMYE Toplantilan

X

X

X

2Kez/Donem

Ziimre Toplantilan

X

X

3Kez/Donem

Afik Kapr Gorii~me1eri

X

Siirek1i

Paydaslar Anketleri

X

Ytlhk

Cahsma Gruplan Sunumlan

Dikey

Sikhk
6 Kez/ Yd

X

X

X

X

'

Kutlamalar-yemekler

X

Panolar

X

Duyurular, anonslar

X

Y azih ve Elektronik Bulten

X
..

X
'

X

X

AydaBir

Sekil 3.7.5: SSEML i9in Onerilen Iletisim Cizelgesi
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8) TKY' nin yasam felsefesi haline getirilmesi;
Ulasilmak istenilen son asamada yasamm her anirun ve alarurun kaliteli hale
getirilmesi olmahdir.

BOLUMIV

OZET SONU~ VE ONERiLER

Bu bolum, arastirmadan elde edilen bulgularm ozetini, bu ozetten yola
cikilarak elde edilen sonuclan ve onerileri kapsamaktadir. Buna

gore asagida,

arasnrmada elde edilen temel bulgulann ozetine, bu bulgulardan ulasilan sonuclara
ve buna bagh olarak arasnrma problemine yonelik onerilere yer verilmektedir.

4.1. OZET
1- Anketin uygulamasi sirasinda 104 cahsana verilen ankete 59 cahsanm
yamt verdigi goriilmu~tiir. Anketin okul icinde yer alan cahsanlarm konumlarma
gore dontlt oram, 'Lider'

konumunda olan cahsanlarda %62,5 'Ogret:men'

konumunda cahsanlarda % 56,52 ve 'Diger Cahsanlar'

olarak konumunu

belirtenlerde ise % 52,65'tur. Cahsma siireleri acismdan bakildigmda ise, cahsma
siiresini '0-9 Yd' olarak belirten calrsanlarda % 47,5, '10-19' olarak belirtenlerde %
37,3 ve, '20 Y1l ve Ustu' olarak belirten cahsanlarda ise % 15,3 diir. Katihmm tiim
cabalara ragmen orta diizeyde kalmasi dusundurncudur,

2- 'Liderlerin Toplam Kalite Yonetimini Sahiplenmeleri' konu bashgmdaki
uygulamalarla ilgili katilnncilann gorii~ diizeylerinin orta seviyenin altmda oldugu
gornlmusttlr. Elde edilen sonuclar, ogret:menlerin liderlerin TKY'ni orta diizeyin
altmda sahiplendiklerini dusundukleri, lider ve diger cahsanlann ise orta diizeyin
iizerinde sahiplendiklerini dusundnkleri seklinde degerlendirilmistir. Gorev siireleri
acismdan bakildrgmda ise, en d~iik gora~ diizeyinin gorev snresi 10-19 yd olan
grupta olustugu saptanmis, anova analizinde ise konumlar ve gorev siireleri arasmda
ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur,
Bu bolnmun alt bolnmleri incelendiginde ise su sonuclara ulasilnusnr.
'Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerini Olusturma' bashgmda verilen yamtlarda,
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lider

konumunda

ogretmenlerin

olan

cahsanlann

puan

ortalamalanrun

en yiiksek

oldugu,

ise en dii~iik puan ortalamasma sahip oldugu goriilmii~tiir. Gorev

sureleri acismdan bakildigmda ise, en dusuk kanhm duzeyinin gorev suresini 10-19
yil olarak isaretleyen grupta oldugu gorulmus, anova analizinde ise konumlar ve
gorev sureleri arasmda ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur, Bu
bolnmde, 'Okulun cahsanlannm, ortak davrams bicimini belirleyen etik ilke ve
degerleri vardir.' ve 'Liderler, etik ilke ve degerlerin uygulanmasmda omek
davramslar sergiler.' Goruslerine cahsanlann katihm duzeylerinin en az seviyede
oldugu gozlemlenmistir,
Bu boliimle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev siiresi
l 0-19 yd olan cahsanlann, liderlerin misyon ve vizyon konusundaki yaklasimlanm
TK.Yuygulamalanna gore orta duzeye yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

'Liderlerin iyilestirme, gelistirme etkinliklerine destek ve katihrru' bolnmu
incelendiginde, 'Diger Cahsan' konumunda anketi yamtlayanlann en y-oksek puan
diiieyine sahip olduklan goriilm~tiir. En dusuk puan dtlzeyi 'Ogretmen' konumunda
cahsanlarda saptannusnr. Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma
arahgmda olanlarda en dii~iik katihm duzeyi saptanmrsnr, Lider ve diger cahsanlar
konumunda olanlarda deneyim artnkca puanlannm artt1g1, ogretmen konumunda
olanlarda ise azaldigi gorulmustttr. Bu bolumde 'Liderler, paydaslann ihtiyac ve
beklentilerini rapor, anket, gorusme vb. yontemlerle belirler.' gorusune katihmm en
d~iik duzeyde oldugu gcrulmektedir.
Bu bolnmle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev snresi
10-19 yd olan cahsanlarm, liderlerin iyilestirme etkinliklerine destek ve kanhrmm
orta duzeye yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

'Liderlerin motivasyon, tamma ve takdir yaklasimi' bolumtt incelendiginde,
'Diger Cahsan' konumunda anketi yarntlayanlarm en yuksek puan duzeyine sahip
olduklan gorulmustur. En dusuk puan diizeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda
saptanmisur. Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma arahgmda
olanlarda en dii~iik katihm duzeyi saptanrmsnr. Lider ve ogretmen olan cahsanlarda
deneyim artnkca puanlannm azaldigi, diger cahsanlar konumunda olanlarda ise
<
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azaldigi gorulmustur, Bu bolumde, 'Liderler, iyi
ekibi

esit, adil ve siirekli

performans gosteren personeli-

olarak odiillendirirler.' Gorusune kanhm en dii§iik

diizeyde oldugu gorulmektedir.
Bu alt bolumde elde edilen sonuclar, ogretmen ve gorev suresi 10-19 yil olan
cahsanlann liderlerin tamma, takdir ve motivasyonla ilgili uygulamalanm TKY
uygulamalarma gore orta duzeye yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.
'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenmeleri' boyutuyla ilgili olarak elde
edilen sonuelara gore, ogretmenlerin liderlerin TKY'ni

orta diizeye yakm

sahiplendiklerini, liderlerin ve diger cahsanlann ise liderlerin TKY'ni orta dnzeyin
ustunde sahiplendiklerini dusundukleri seklinde degerlendirilmistir.
3-'Cali§anlarm

Yonetimi'

konu

bashgmdaki

uygulamalarla

ilgili

kanhmcrlann gorii§ diizeylerinin orta seviyenin altinda oldugu ve 'Lider' konumunda
olan cahsanlann gorii§ duzeylerinin en ynksek, 'Ogretmen' konumunda olan
cahsanlarm en d~iik seviyede oldugu goriilm~tiir. Sorulann yamtlanna gorev
sureleri acismdan bakildigmda ise; en dusuk goril§ diizeyinin gorev snresi 10-19 yil
olan grupta olustugu gorulm~tiir. Diger cahsanlar ve ogretmen olan cahsanlarda
deneyim arttikca puanlannm artngi, liderler konumunda olanlarda ise arthgi
gorulrnustur. Yapilan anova analizinde,

konumlar ve gorev siireleri acismdan

bakildigmda fark anlamsiz bulunmustur. Bu bolumde en dusuk goril§ duzeyi
'Cah§anlarm performanslan, adil siirekli ve gercekci olarak degerlendirilir ve
odullendirilir' maddesinde saptanrmsttr.
Bu bolumun alt bolumleri incelendiginde ise §U sonuclara ulasilrmsnr.
'Performans Degerlendirme' bolnmnnde yer alan sorulann yamtlannm genel
ortalamarun altmda yer aldigi ve 'Diger Cahsan' konumunda anketi yarutlayanlarm
en yilksek puan diizeyine sahip olduklan gorillm~tiir. En dusuk puan duzeyi
'Ogretmen'

konumunda cahsanlarda

saptanmisur.

Gorev sureleri acismdan

bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma arahgmda olanlarda en du§iik kanhm duzeyi
saptanmis, diger cahsanlar ve ogretmen olan calrsanlarda deneyim artnkca
puanlanmn azaldigi, lider konumunda olanlarda ise degismedigi goriilmil§tiir.
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Ari.ova

analizinde

ise, konumlar

ve gorev

silreleri

arasmdaki

fark anlamsiz

bulunmustur,
Bu bolumle elde edilen sonuclara gore, ogretmenler ve gorev snresi 0-9 yil

arahgmda olan cahsanlar, performanslannm orta dnzeye yakm degerlendirildigini
dusunmektedirler.

'Insan Kaynaklanmn Etkili Yonetimi' bolumu incelendiginde bolumtmde yer
alan sorularm yamtlanmn genel ortalamanm altmda yer aldigi ve 'Diger Cahsan'
konumunda anketi yamtlayanlarm en yiiksek puan dilzeyine sahip olduklan
gorulmustur. En dii~ilk puan duzeyi

'Ogretmen'

konumunda cahsanlarda

saptanmisnr. Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma arahgmda
olanlarda en du~uk kanhm diizeyi saptannus, lider ve ogretmenlerde deneyim
arttikca puanlanrun azaldigi, diger cahsanlarda ise arttigi gorulmustur. Anova
analizinde ise, konumlar ve gorev sureleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur.
Bu bolnmle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi 10-19
yil cahsma arahgmda olan cahsanlann insan kaynaklanmn TKY uygulamalanna
gore, orta dnzeye yakm yonetildigini dnsundnkleri seklinde degerlendirilmistir.

'Kararlara Katihm' bolumundeki yamtlan incelendiginde 'Diger Cahsan'
konumunda anketi yarutlayanlann en yiiksek puan duzeyine sahip olduklan
gorulmustur. En dusuk puan dnzeyi

'Ogretmen'

konumunda cahsanlarda

saptanrmsnr. Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, 10-19 ytl cahsma arahgmda
olanlarda en dusuk kanhm duzeyi saptanmis, lider ve 5gretmenlerde deneyim
artnkca puanlannm azaldigi, diger cahsanlarda ise arttigi gorillm~tilr. Anova
analizinde ise, konumlar ve gorev sureleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur.
Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve 10-19 yil cahsma
arahgmda olan cahsanlann kararlara kanhm sureclerini TKY uygulamalarma gore
orta diizeye yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

'Cahsma

Ortami'

bolumu incelendiginde, 'Lider'

konumunda anketi

yamtlayanlann en yiiksek puan duzeyine sahip olduklan goriilmii~tiir.En dil~iikpuan
duzeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda saptanmrsnr. Gorev sureleri acismdan

177

bakildigmda ise; 10-19 yd ve 20 yd ve iistii cahsma surelerinde olan cahsanlann
goril~ diizeylerinin birbirine 90k yakm ytlct1gi, liderlerde deneyim artnkca puanlannm
azaldigi, diger cahsanlar ve ogretmenlerde ise artngi gorulmustur. Anova analizinde
ise, konumlar ve gorev sureleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur,
Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi
10-19 yil olan cahsanlann, eahsma ortannm orta diizeye yakm bulduklan seklinde
degerlendirilmistir,

'i~birligi ve lletisim' bashgt altmda yer alan maddelerin puan toplamlan
anketin ortalama puanlanmn iizerindedir. Bu bolum incelendiginde, 'Lider'
konumunda olanlann en ytiksek puan dnzeyine sahip olduklan gorulmustnr. En
du~ilk puan dnzeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda saptanrmsnr. Gorev snreleri
acismdan bakildigmda ise; 10-19 yil ve 20 yil ve -Ustu cahsma surelerine olan
cahsanlann

goril~ diizeylerinin birbirine

90k yakm 91ktig1,

liderlerde ve

ogretmenlerde deneyim arttikca puanlanmn azaldigi, diger cahsanlarda ise artt1g1
gorulmustur. Anova analizinde ise, konumlar ve gorev sureleri arasmdaki fark
anlamsiz bulunmustur.
Bu boliimle ilgili elde edilen sonuclar, bu boliimiin puan ortalamasnun diger
bolumlere gore daha yO.ksek oldugu seklindedir, Bu bolumde de ogretmenlerin ve
gorev suresi 10-19 yil olan cahsanlann isbirligi ve iletisimi orta duzeyde gordukleri
seklinde degerlendirilmistir.

'Motivasyon ve Tatmin' bolumu incelendiginde, 'Lider'

konumunda

olanlarm en yilksek puan diizeyine sahip olduklan gorillmii~tilr. En dii~iik puan
duzeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda saptanmis, 'Diger Cahsan' konumunda
olanlann goru~ duzeylerinde bu duzeye yakm oldugu gorulmustur, Gorev snreleri
acismdan bakildigmda ise; 10-19 yil olan cahsanlann goru~ dtizeylerinin en dusuk
seviyede oldugu, liderlerde deneyim artukca puanlarmm azakhgi, ogretmen ve diger
cahsanlarda ise arttJg1 gorillm~tilr. Anova analizinde ise, konumlar ve gorev stlreleri
arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur,
Bu bolumden elde edilen sonuclarla, ogretmen ve diger cahsanlann ve gorev
siiresi 10-19 yd arahgmda olan cahsanlann motivasyon ve tatmin boyutundaki
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uygulamalann,

TKY uygulamalanna

gore, orta duzeye yakm bulduklan

seklinde

degerlendirilmistir,

'Kisisel
incelendiginde,

ve Mesleki
'Lider'

Gelisim'

konumunda

bashg;
olanlann

altmda

yer alan

boliimde

en yiiksek puan duzeyine

olduklan gorulmustur. En dusuk puan duzeyi 'Ogretmen'

en

sahip

konumunda cahsanlarda

saptanrms, 'Diger Cahsan' konumunda olanlann goril§ duzeylerinin de bu duzeye
yakm oldugu gorulmtlstur, Gorev sureleri acismdan
cahsma silresinde olan cahsanlann

bakildigmda ise; 20 yil ve ilstil

gorii§ diizeylerinin en d~ilk seviyede oldugu

Liderlerde ve diger calisanlarda deneyim arttikca puanlanrun azaldigi, ogretmenlerde
ise arttigi goriilmil§tiir. Anova analizinde ise, konumlar ve gorev silreleri arasmdaki
fark anlamsiz bulunmustur.
Bu boliimiin sonuclan olarak, genel olarak cahsanlann bu boliimde yer alan

uygulamalan orta duzeyin ustunde gordukleri, ancak hizmet ici egitim cahsmalanmn
orta duzeyin altmda oldugunu dil§iindiikleriseklinde yorumlanmisur.

'Cahsanlann Yonetimi' boyutu ile ilgili olarak elde edilen sonuclara gore, bu
boyutta degerlendirilmeye alman sureclerle ilgili olarak, liderler ve diger cahsanlann
uygulamalan TKY uygulamalanna orta dnzeyin ustunde dusundnkleri, ogretmenlerin
ise uygulamalan TKY uygulamalanna gore orta duzeyin altmda dusundukleri
seklinde degerlendirilmistir
4-'<;ali§anlann TKY'ni Sahiplenmeleri' konu bashgmdaki uygulamalarla
ilgili kanhmcilann go~ duzeylerinin orta seviyenin altmda oldugu, 'Diger Cahsan'
konumunda olanlann en yilksek puan duzeyine sahip olduklan gorulmustnr.En dusuk
puan duzeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda saptannustir. Gorev snreleri
acismdan bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma arahgmda olanlarda en d~

kanhm

diizeyi saptannus Iiderierde ve ogretmenlerde deneyim artnkca puanlannm azaldigr,
diger cahsanlarda ise artttgi gortllrnusttlr. Anova analizinde ise, konumlar ve gorev
sureleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur. Bu bolumde, en dil~ilk katihm
duzeyinin 'Calisanlar, Toplam Kalite Yonetiminin egitim alanmdaki uygulamalanyla
ilgili yeterli bilgiye sahiptir'. Maddesinde oldugu gorulmektedir,
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'Cahsanlann

TKY'ni

Sahiplenmeleri'

boyutu ile ilgili olarak elde edilen

sonuclara gore, lider ve ogretmen olan cahsanlann TKY'ni sahiplenme konusunda
kendilerini orta dnzeye yakm yeterli gordnkleri seklinde yorumlannnstir. Cahsanlann
TKY konusunda orta duzeye yakin bilgiye

sahip olduklanm

dii~fuuneleri, TKY

konusuna ilgi duyduklan ve bilgi almak istedikleri seklinde degerlendirilmistir.

5- 'Lider ve Ogretmenlerin
alan uygulamalarla
oldugu

gorillm~tOr.

puanlannm

Kisisel Degerlendirmeleri'

ilgili katihmcilann
Bu boliim

'Ogretmen'

go~

duzeylerinin

incelendiginde

konumunda

saptanmistir. Gorev sureleri acismdan

cahsanlara

'Lider'
gore

bashgr altmda yer
orta seviyenin altmda
konumunda

daha

yuksek

olanlann
oldugu

bakildigmda ise; 10-19 yil olan cahsanlann

goril~ duzeylerinin en dnsuk seviyede oldugu, liderlerde deneyim artnkca puanlanmn
arttigi, ogretmenlerde ise azaldigi goriilm~tii.r. Anova analizinde ise, konumlar ve
gorev sureleri arasmdaki

fark anlamsiz bulunmustur.

Bu bolumde di.cyiik puan

toplami 'Ogrencileri yasam boyu, kendi kendine ogrenmeye hazirlamak icin olumlu
cahsmalar yapilmaktadir.' ve 'Ogretmenlerin yilhk planlanna gore, ders oncesi yazih
olusturduklan

gunluk planlan vardir.' maddelerinde gcSriilmil~tur.

'Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri'

boyutu ile ilgili olarak

elde edilen sonuclara gore, liderlerin ogrennenlere gore kisisel degerlendirilmeleri
TKY uygulamalarma daha yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

Lider konumunda olan cahsanlann

'Ogretmenler

ders notu, soru ornegi, is

yapragi gibi ogretimsel materyalleri hazirlayip gelistirir.' Maddesine iliskin go~
duzeyleri, ogretrnenlere gore daha yilksektir.

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenler, ogrencilerin

sosyal, kiiltiir

ve bilim - teknik vb. alanlarmda duzenlenen

etkinliklere aktif olarak kanhmim

saglama

duzeyleri, ogretmenlere gore, daha

yiiksektir.

cabasmdadrr.' Maddesine iliskin go~
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Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenler, ogrencilerle birlikte egitim
- ogretim ortanum stlrekli gelistirme icin cahsmalarda bulunur.' Maddesine iliskin
gorii~ duzeyleri, ogretmenlere gore, daha yiiksektir.
Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenlerin yilhk planlanna gore, ders
oncesi yazih olusturduklan, gunluk planlan vardir.' Maddesine iliskin gorii~
duzeyleri, ogretmenlere gore daha yiiksektir.

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogrencileri yasam boyu, kendi kendine
ogrenmeye hazirlamak icin olumlu cahsmalar yapilmaktadir.' Maddesine iliskin
gorii~ duzeyleri , ogretmenlere gore daha yiiksektir

6- 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusnnceleri' bashgi altmda yer
alan uygulamalarla ilgili katihmcilann gorii~ duzeylermin orta seviyede oldugu
gorillmi.i~,

'Lider'

konumunda

olanlann

ortalama

puanlannm

'Ogretmen'

konumunda cahsanlara gore daha yuksek oldugu saptanrmstir. Gorev sureleri
acismdan bakildigmda ise; 0-9 yil olan cahsanlann go~ duzeylerinin en d~uk
seviyede oldugu, liderlerde deneyim arttikca puanlannm azaldigi, ogretmenlerde ise
azaldigi gorulmustnr, Bu bolumde yer alan maddelerle ilgili kanhmcrlann go~
duzeylerinin orta seviyede oldugu ve yarutlanna konumlar acismdan bakrldigmda
fark anlamsiz bulunmustur.

'Lider' ve 'Ogretmen' olan cahsanlara 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege
Yonelik Dusunceleri' bashgi altmda yer alan maddelerde en dti~iik kanhm 'Okulda,
bazi bolumlere yonelik asm talebi karsrlayabilmek icin, saat 13.30 - 18.30 arasi
ikinci ogretim yapilabilir.' Maddesinde olusmustur, Liderlerin bu maddeye iliskin
puanlan ogretmenlere gore, daha yuksektir.

Anketin bu bolnmunde yer alan 'Ara smav donemlerinde, universitelerde
oldugu

gibi derslere ara verilmeden, ders ogretmeninin insiyatifmde smav

uygulanabilir.' Maddesine kanhm duzeyi de ortanm altmdadir. Lider konumunda
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olan cahsanlann

bu maddeye iliskin go~

duzeyleri,

ogretmenlere

gore, daha

yuksektir.

Lider ve ogretmenler 'Okulun yil ve giin boyunca aeik oldugu sure, ongorulen
ogretim programlanmn

verilmesi acismdan yeterlidir.'

altmda bir kauhm gostermislerdir. Liderlerin go~

lfadesine de ortalamarnn

dnzeyleri ogretmenlere gore daha

dusuktur.

'Birlestirilmis

ders saatleri uygulamasi, ogrencilerin temel (fiziksel, duygusal,

sosyal vb.) gereksinimlerini karsrlamasrru zorlasnrmaktadtr.'

Maddesinde de kanhm

orta seviyenin uzerinde yer almaktadrr. Lider konumunda olan cahsanlann
duzeyleri

ogretmenlere gore, daha d~tiktiir.

Bu bolumde uygulanan anketin cesitli bolumleri
'Ogretim

goril~

programlanmn,

gereksinimlerine

ogrencinin,

uygunlugunu

is

ve

saglanmahdir.'

icerisinde en yuksek katihm
yuksek

ogretim

Maddesinde

dunyasmm

gerceklesmistir.

Liderlerin goril§ diizeyleri ogretmenlere gore daha yuksektir.

'Lider ve Ogretmenlerin

Gelecege Yonelik Dusunceleri'

basligmda yer alan

goruslerle ilgili olarak elde edilen sonuclara gore, liderlerin ogretmenlere
gelecege yonelik dii~fincelerinin

TKY uygulamalanna

gore

daha yakm oldugu seklinde

degerlendirilmistir.

Genel olarak bakildigmda,

ogretmenlerin

yoneltilen

sorularla ilgili goril§

diiZeylerinin orta seviyenin alnnda kalmasr dii~iindilritciidiir. 6gretmenlerin
uygµlamalarla ilgili degerlendirmelerinin
dusunulebilecekken,

su anki

orta duzeye yakm cikmasi normal olarak

gelecege yonelik uygulamalarda da orta duzeye yakm goril§lerin

belirlenmesi dustmduruct; bulunmustur.

Elde edilen verilerin degerlendirilmesi sonrasmda, cesitli model omeklerinden
yararlarularak 'SSEML Yonetisim Modeli' 'SYM' gelistirilmesine cahsrhrusnr,
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4.2. SONU~LAR

1- Liderlerin TKY uygulamalanm orta dOzeye yakin sahiplendikleri sonucuna
ulasilrrustir.

2- Cahsanlann yonetimi uygulamalanmn TKY uygulamalanna orta dOzeyde
yakin oldugu sonucuna ulasilnustir.

3- Cahsanlann TKY uygulamalanni orta dnzeye yakm sahiplendikleri
sonucuna ulasilrmstir. Bu duruma neden olarak cahsanlar, TKY uygulamalan
hakkmdaki bilgi eksikliklerini gostermektedirler. Cahsanlann TKY uygulamalan ile
ilgili orta duzeyin altmda bilgiye sahip olduklanm dusnnmeleri, cahsanlann TKY
uygulamalanm ogrenmek icin istekli olduklan seklinde degerlendirilmistir.

4- Lider ve ogretmenlerinin kisisel degerlendirmeleri bolumunde, ogrencileri
yasam boyu kendi kendine ogrenmeye hazirlamak icin olumlu cahsmalann, ders
oncesi giinlilk plan ahskanhgmm, egitim ogretim ortamlanmn snrekli gelistirilmesine
yonelik cahsmalann ve ogrencilerin cesitli alanlarda etkinliklere katihmunn orta
dOzeye yakin oldugu, lider ve ogretmenlerin ogreumsel materyalleri hazirlamada
kendilerini orta dOzeyiniizerinde gdrdilkleri sonucuna ulasrlnusnr.

5- Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dustmceleri bolumunde, ikinci
ogretim yapilmasi gorii~iiniinorta diizeyin alnnda desteklendigi, okulun acik oldugu
snrenin yeterli oldugu gorusnne orta seviyenin uzerinde katihm oldugu, ara smav
donemlerinin surmesi gorii~iiniin orta duzeyin iizerinde desteklendigi sonucuna
ulasilmistir. Birlestirilmis ders saatlerinin ogrencilerin cesitli gereksinimlerini
karsilamasmi orta seviyenin uzerinde engelledigi, ogretim programlanmn i~ ve
yilksek ogretim dunyasmm gereksinimlerine uygunlugunun tam olarak saglanmasi
gerektigi du~iiniildugilsonuclanna ulasilmistir.
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Genel olarak bakildigmda, ogretmenlerin goruslerinin orta seviyenin altmda
kaldigi, gorev siireleri acismdan ise 10-19 ytlhk

deneyime sahip cahsanlann

goruslerinin orta diizeyin altinda kaldigi sonucuna ulasrlrmstir.

Ulasilan sonuclann 1~1gtnda, cesitli model orneklerinden yararlamlarak 'SSEML
Yonetisim Modeli' 'SYM' gelistirilmesine cahsrlrrusnr,

Ancak sistem ya da modeller ne kadar iyi olursa olsun, uygulayicilan bu sistemi
benimsemeyip, sistemin gelistirilmesi iyin calrsmadiktan sonra basanya ulasma sansr
hie yoktur. Toplam Kalite Yonetiminde, sorumluluklanru eksiksiz olarak yerine getiren
ancak bunun yanmda yapngi isin daha verimli yapilmasi, is snreclerinin gelistirilmesi

konusunda snrekli dnsunen ve belirlenmis cesitli sistematik katihm yontemleri ile bu
d~uncelerini ve becerilerini sisteme katan yeni bir cahsan davramsi sergilenmesi
gerektinnektedir.

TKY' de liderlerinde, cahsanlan destekleyici, kanlmu saglayici, yetki kullanmayi
sorumluluk almayr ve yenilikler yaratmayi destekleyen bir insan kaynaklan planlama
sistemi kurmasi ve en onemlisi omek davramslar sergilemesi gerekmektedir. Ozetle
tum cahsanlann icinde bulunduklan sureclerin surekli gelistirilmesine yonelik
gonnlluluk cercevesinde daha 90k cahsmasi gerekmektedir. B~ Ogretmen Ataturk'un
yillar oncesinden bize gosterdigi "Cagdas uygarhk duzeyine ulasmak ve asmak... "
hedefine akhn ve bilimin yol gostericiliginde erisebilmek icin O'nun belirttigi gibi
'' Tek bir seye ihtiyacimiz var. Cahskan olmak ... ".

4.3. ONERiLER

Arasnrma problemi cercevesinde, elde edilen bulgular ve ulasilan yargiya
gore, oneriler uygulama ve arasnrmaya iliskin olmak iizere iki baslik altmda
toplanabilirler.
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4.3.1 Uygulamaya ili~kin Oneriler

l-Arastirmada elde edilen bulgular ozellikle ogretmen algilan acismdan
liderlerin TKY uygulamalarrm orta duzeyin altmda sahiplendigi, okulun degerlerini
olustururken

paylasima

yeterince

acmadigr,

ve

uygulanmasmda omek davramslar sergileyemedigi,

etik

ilke

ve

degerlerin

takim cahsmasim yeterince

ozendiremedigi; baska bir deyisle liderlik davraruslannm TKY' de istenilen liderlik
davramslanna ulasamadrklanru ortaya koymaktadrr. Bu durum, lider konumunda
olan yonetici, atolye sefi, zumre baskam gibi ogretmenlerin liderlik davramslannm
gelistirilmesi ve onderlik becerilerinin yukseltilmesini gerekli kilmaktadir. Bu
egitimler liderler tarafmdan 'kendi kendine ogrenme' teknigiyle saglanabilecegi gibi,
'

Bakanhk tarafmdan diizenlenen hizmet ici egitim cahsmalanyla da giderilebilir. Bu
sorunun ~ozilmiinekatki saglamak amaciyla, SYM' de onerilen takvim dogrultusunda
Turkiye'de MEB TKY cahsmalannda kullarulan egitim cd'si cogalnlarak lider
konumunda olanlara dagmlacaknr.

2-Ara§tlrma sonuclanna gore cahsanlann yonetimi uygulamalarrmn TKY
uygulamalarmm uzagmda yer aldigi sonucuna ulasrlrmsnr. Arastirmadan elde edilen
bulgularda

'Performans

degerlendirme',

'Motivasyon

ve taruma ve takdir

yaklasimlan' sureclerinin TKY uygulamalarrmn en uzagmda oldugu seklinde
degerlendirilmistir. Cahsanlar performanslannm yeterince degerlendirilmedigini ve
odii1Iendiri1mediklerinidu§iinmektedir. Ozellikle calrsanlann memnuniyet derecesini
belirlemeye yonelik geri bildirim almmasmm TKY uygulamalannm uzagmda
gerceklestigi de elde edilen sonuclann arasmda yer almaktadir. Buna gore, odill ve
performans degerlendirme sureclerinin gozden gecirilip islerlige kavusturulmasi ve
cahsanlann memnuniyeti ile ilgili bilimsel yontemlerle geri bildirim almmasi
onerilmektedir. Bu sureclerle ilgili SYM' de onerilen takvim dogrultusunda cahsma
gruplannm olusturulmasi sorunun 9oztimiine katki saglayacaktir. Bu sekilde X tipi
yonetici ve yonetim tipinden 'Toplam Kalite'nin amaclandigi 'Yonetisim' modeline
gecilmesi kolaylasacaknr,
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3- Eide edilen bulgulara gore cahsma ortamlanmn fiziki sartlanmn yeterli olmadigr
sonucuna ulasrlmisnr. Son donemde okul icinde uretim sureclerinin zorianmasi ve
Bakanhk

destegiyle

gerceklestirilen

yenilestirme

cahsmalanna,

uluslararasi

kuruluslardan kaynak saglanmasi amaciyla meslek orgutleri aracihgryla cesitli
girisimlerde

bulunulabilir.

Bu

girisimlerden

biride,

egitim

alt

yapismm

modernizasyonu ile ilgili hazrrlanacak bir proje ile olabilir. Ornegin 'Fiziki kosullann
iyilestirilmesi'

b~11g1 altmda hazirlanacak bir proje ile dersliklerin iklim

degisikliklerinden en az etkilenecek sekilde kullamlmasma yonelik girisimler yada
ayru amacla okul bahcesinin uzay can ile kaplanmasi icin kaynak arasnrmasi
yapdabilir.

4- Cahsanlar TKY'nin egitim alamndaki uygulamalan ile ilgili kendilerini yeterli
diizeyde gormemektedir, Bu konuda tum cahsanlann kendiliklerinden kanluncr
olamadtklanndan hareketle, lider kadrosuna onemli gorevler dnsmektedir. Lider
konumunda cahsanlar, SYM takvimini hayata gecirerek, onderlik ve liderlik ve TKY
uygulamalan ile ilgili alacaklan egitimleri gelistirerek cevresine yaymahdrr. SYM
uzerinde d~ilniilmeli, soru isaretleri olan noktalarda 'Kendi kendine ogrenim'
teknigi cercevesinde kaynak taranmasi yaptlarak bilgi toplanmasi gerceklestirilmeli,
edinilen bilgiler her alanda uygulanmaya baslanmali ve cahsanlara omek
olunmahdir.

5- Lider ve ogretmenler kisisel degerlendirmelerinde, ogrencileri yasam boyu kendi
kendine ogrenmeye hazrrlamak icin olumlu cahsmalar yapilamadigi, ders oncesi
gunluk plan ahskanhguun orta diizeye yakm oldugu, egitim ogretim ortamlanmn
surekli gelistirilmesine yonelik cahsmalann orta diizeye yakin kaldigi, ogrencilerin
cesitli alanlarda etkinliklere katihmmm desteklenmesinin orta duzeyin altmda
saglanabildigi degerlendirmesinde bulunmuslardir.
Gilnilmilzde egitim - ogretim hizmetlerini her rolde yerine getiren ogretmenin
rollerinde de yeni bir anlayis ve yeni bir degisme olusmasr gerekmektedir. Ogretmen
savunmaci nedensellestirmeden siynlarak kendini ve icinde

bulundugu sistemi

iyilestirme ve gelistirme icin silrekli caba ieerisinde olmahdir, Bunu da her asamada
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ustlendigi gorevin, misyon ve vizyonunu belirleyip, her etkinligini PUKO dongust;
cercevesinde gerceklestirerek ve siirekli gelismeyi ilke edinerek gerceklestirilebilir,

6- Lider ve ogretmenlerin
ders

saatlerinin

gelecege yonelik dusunceleri bolumunde, birlestirilmis

ogrencilerin

cesitli

gereksinimlerini

karsilamasmi

engelledigi

gorO§finun orta dtlzeyin uzerinde destek bulmasmdan hareketle, 2003-2004 ogretim
yilmda derslerin blok gerceklestirilmesi uygulamasi disma cikilarak ders aralannda 5
dakika, iki ders arasmda da 10 dakikahk aralar, Bakanhk ilgili birimleri ile gorO§OlOp
uygulamaya konabilir. Tasimah

egitimin aksatilamamasi

da, derslerin suresi 35

dakikaya indirilmesiyle saglanabilir.

7- Lider

ve ogretmenlerin

programlanrun

gelecege

i§ ve yiiksek ogrenim

yonelik

dusunceleri

dunyasi

bolumunde

gereksinimlerine

ogretim

uygunlugunun

saglanmasi konusunda yuksek duzeyde fikir birligi bulunmaktadir. Okulda yurutulen
METGE

projesinin

amaclanndan

birinin de bu oldugu cahsanlara

aktanlarak,

yonetim sureclerinde SYM ile hedeflenen iyilestirmenin METGE ile butunlesmesi
saglanmahdir.

Bu amacla

METGE btmyesinde olusturulacak kurullann SYM ile

koordineli cahsmasi TKY'nin yasamm her alanmm ve anmm kaliteli hale getirilmesi
sonucuna daha cabuk ulasilmasim saglayacaktir.

4.3.2 Arasnrmaya ili~kin Oneriler

1- Bu arastirma
sureclerinin

SSEML

ve TL'sinde

TKY uygulamalanna

cesitli konumlarda

yakmhgnu

cahsanlann,

cesitli

saptamaya yoneliktir. KKTC Milli

Egitim Sisteminin bntunnne yonelik yapilacak benzer arastirmalar TKY snrecine
gecisi kolaylasnracaknr.

2- Bu tur arastirmalann

MEKB bunyesinde baslanlabilmesi

icin, Bakanhga

bagh

tfim okul kurum ve birimlerde "Ioplam Kalite Yonetimi' modeline gecilmesi icin
gerekli hazirhklara baslanmahdir. Bu hazirhklann ilk asamasinda olusturulacak TKY
birimi ile Turkiye ve diger ulkelerdeki TKY gecis modellerinin ve uygulamalannm
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incelenip,

egitim

frekanslanndan

dokiimanlan

hazirlanmahdir,

Bakanhgm

BRT-2

giiniin bazi saatlerinde yaym yapan EKTV kanahndan

kanah

her diizeyde

TKY egitimleri icin yararlamlabilir.

3- Yine aym dusunceden hareketle, TKY konusundaki beklentilerin arastmlmasi ve
saptanmasi amach olarak 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi' ana bashgi altmda bir
'Milli Egitim Surasi' diizenlenmeli tiim egitim-ogretim kademeleri birimleri ile ilgili
alt komisyonlar

olusturularak

egitim ogretimde

kalitenin

artmlmasma

yonelik

sorunlar ve yOziim yollan arayisi 'Sosyal paydaslann' katihmma acilmahdir.
Bu sura oncesi on kanhmlann
gerceklestirilmesi
gelecek

MEKB'na

ait web sitesinde sanal ortamda

ve BiTiB ve MEBNET projeleri aracihgr ile KKTC devletinin

yillarda

e-devlete

donusum

snrecinde

bir

baslangic

olabilecegi

dnsnnulmektedir.

4) Arastirma sonuclannda cahsanlar TKY uygulamalan ile ilgili olarak orta duzeyin
altmda bilgiye sahip olduklanru belirtmektedirler. KKTC Ekonomisinde onemli

bir

yere sahip olan iiniversiteler TKY uygulamalan ve egitimleri konusunda KKTC'ye
onderlik ederek, bu bilgi acigim gidermelidirler.Bu

amacla iiniversitelerde

TKY

egitim ve uygulama cahsmalan bir an once baslanlmahdir.

5) Egitim bilimleri alanmda yuksek lisans alanmda cahsma yapanlarm genellikle
ogretmenler oldugundan hareketle ogretmenler, kendi gorev alanlarmda TKY'nin
uygulamaya konmasi konusunda yapacaklan arasnrma ve uygulamah arastrrmalarla
katkida bulunmahdir.
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incelenip,

egitim

dokiimanlan

hazirlanmahdir.

Bakanhgm

BRT-2

kanah

frekanslanndan giiniin bazi saatlerinde yaym yapan EKTV kanahndan her duzeyde
TKY egitimleri icin yararlantlabilir.
3- Yine aym dusttnceden hareketle, TKY konusundaki beklentilerin arastmlmasi ve
saptanmasi amach olarak 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi' ana bashgi altmda bir
'Milli Egitim Surasi' diizenlenmeli tum egitim-ogretirn kademeleri birimleri ile ilgili
alt komisyonlar olusturularak egitim ogretimde kalitenin artmlmasma yonelik
sorunlar ve c;oziim yollan arayist 'Sosyal paydaslann' kanhmma acilmahdir.
Bu sura oncesi on kanhmlann MEKB'na ait web sitesinde sanal ortamda
gerceklestirilmesi ve BiTiB ve MEBNET projeleri aracihgi ile KKTC devletinin
gelecek

yillarda

e-devlete

don~iim

surecinde

bir

baslangic

olabilecegi

dii~iinulmektedir.
4) Arastirma sonuclannda cahsanlar TKY uygulamalan ile ilgili olarak orta duzeyin
altmda bilgiye sahip olduklanru belirtmektedirler. KKTC Ekonomisinde onemli bir
yere sahip olan universiteler TKY uygulamalan ve egitimleri konusunda KKTC'ye
onderlik ederek, bu bilgi acigrm gidermelidirler.Bu amacla iiniversitelerde TKY
egitim ve uygulama cahsmalan bir an once baslatilmahdir.
5) Egitim bilimleri alamnda yiiksek lisans alanmda cahsma yapanlarm genellikle
ogretmenler oldugundan hareketle ogretmenler, kendi gorev alanlarmda TKY'nin
uygulamaya konmasi konusunda yapacaklan arasnrma ve uygulamah arasurmalarla
katktda bulunmahdir.
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OZET

Bu arastirmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgi (MEKB)'na bagh

Sedat SiMAVi Endustri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL)'nde yonetim
snreclerinin

durumu

ve okul

cahsanlanmn

Toplam

Kalite

Yonetimi

(TKY)

uygulamasma hazir olus derecelerini saptanmak amaclanrmsnr,
Bu arastirma ile okulun cahsanlanmn,
yaprstrun

kendine

ozgii oldugundan

yonetiminin,

hareketle,

orguturum ve orgut

SSEML

ve TL'nde

su anki

uygulamalarla ilgili durum tespiti, oz degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir
model onerisi olusturmustur, Bu arastirmanm
defa yapildigmdan

ve

model cahsmasmm KKTC' de ilk

onemli oldugu dii~unillmektedir.

Bu cahsma, betimsel durum saptayici bir arasnrmadir. Arastirmamn cahsma
grubunu SSEML ve Tl.tsinde bulunan lider, ogretmen ve diger konumlarda bulunan
104 cahsan olusturmaktadir.
olarak

cahsanlann

Arastirmada

goril~lerine

degerlendirmeye

konumlanmn

ve

alman sureclerle ilgili

cahsma

siirelerinin

etkileri

degerlendiriimisrir.
Arasurmarun gereksinim duydugu veriler bes ana bolnmden olusan karma
anketle toplanmisnr. ilk iki bolumde Turkiye Cumhuriyeti
(MEB) tarafmdan

TKY cahsmalannda

kullamlan

Milli Egitim Bakanhgi

EFQM Miikemmellik

Modeli

kriterleri dogrultusunda hazrrlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere

uyarlanmasiyla

hazirlanan

sorular cahsanlara

yoneltilmistir.

Sonraki

bolumlerde ise veriler arasurmacmm EFQM kriterleri ve TKY ilkeleri dogrultusunda
kendi

gelistirdigi

anketle

toplannusnr.

Anketle

su

sorulara

yamt

aranmasi

amaclanmisnr.
J-Cahsanlann kisisel ozellikler nelerdir?
2-Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri ne diizeydedir?
3-<;ali~anlann yonetimi surecleri ne duzeydedir?
4-<;ali~anlarm TKY'ni

sahiplenmeleri ne diizeydedir?

5-Lider ve ogretmenlerin kisisel degerlendirmeleri nasildir?
6-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri nasildir?
Anket ile toplanan veriler Statistical Package Social Sciences (SPSS) 11
siirlimii programa girilmis, gozden gecirilip yeniden duzenlenen verilerin ilk olarak
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normal dagihm gosterip gostermedigi smanmis, bu smamadan sonra yapilan betimsel
degerlendirmede, saph kutu grafigi, aritmetik ortalama, frekans ve standart sapma
degerleri kullamlrmsnr. Anlamhlik analizlerinde ise 90k yonlu varyans analizi ve 't'
testi kullarulmisnr. Anlamhhk saptanmasinda 0,5 diizeyi esas olarak almnusnr.
Arasnrmada elde edilen sonuclar ~oyledir.
1-Liderlerin TKY uygulamalanm orta duzeye yakm sahiplendil<lerisonucuna
ulasilrmstir.
2-<;ali~anlarm yonetimi uygulamalannm, TKY uygulamalarma orta diizeyde
yakm oldugu sonucuna ulasilmistir.
3-<;ah~arm

TKY uygulamalanm orta diizeye yakm sahiplendikleri

sonucuna ulasilrmsur.
4-Lider ve Ogretmealerinin Kisisel Degerlendirmeleri bolumunde, ogrencileri
yasam boyu kendi kendine 5grenmeye hazirlama cahsmalannm, ders oncesi gunlnk
plan aliskanhgrmn, egitim ogretim ortamlannm surekli gelistirilmesine yonelik
cahsmalann, ogrencilerin cesitli alanlarda etkinliklere kanlmumn saglanmasi
cabalannm orta diizeye yakm oldugu, ancak lider ve ogretmenlerin ogretimsel
materyalleri hazirlama cahsmalanm

orta duzeyin uzerinde degerlendirdikleri

sonucuna ulasilnnstir.
5-Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dusunceleri bolumunde, ikinci
ogretim yapilmasmm orta diizeyin altmda desteklendigi, okulun acik oldugu surenin
yeterli oldugu dusnncesine orta duzeyin altmda katihm oldugu, ara smav
donemlerinin orta duzeyin uzerinde kanhrnla siirmesinin istendigi, birlestirilmis ders
saatlerinin ogrencilerin cesitli gereksinimlerini karsilamasrm engelledigi gorusnnde
orta diizeyin iizerinde kanhmm olustugu, ogretim programlannm is ve yuksek
ogretim dunyasmm gereksinimlerine uygunlugunun saglanmasi gorusune katihmm
tam oldugu sonuclanna ulasilrmstir.
Bu arastirmada, amaclar dogrultusunda ulasilan bulgular ve sonuclardan
yaralarularak, her okulun cahsanlannm, yonetiminin org(itilniln, ve orgQt yapismm
kendine ozgu oldugundan hareketle SSEML ve TL'nde su anki uygulamalarla ilgili
durum tespiti, oz degerlendirrne yaprlip, TKY gecisi icin Simavi Yonetisirn Modeli
(SYM) tasarlannusnr,
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ABSTRACT
In this study it has been aimed to see the situation of processes, of
rnanegement and the level of otandance of school staffs for putting of Total Qality
Manegement (TQM) into pratice in SSEML and TL (A technical and job school
depend on Ministry of National Education Turkish Republic Northern Cyprus).
Whit the study the present situation about application of TQM has been
formed suggetion for station to TQM has been formed by thinking that staff,
manegement, organizational structrure are special to itself. It is attracting attention
that this study is made first time TRNC.
This study is a determining working of descriptive sitiution. Grup of working
consisit of 104 staff in SSEML and TL, leader, teacher and etc. In the studyefects of
working period of staffs do their view about appraised processes have been
discussed. Informations which apprasing needshave been collected trought mixed
pool consisit of five main part. In the firs part the qestions preaped by devolped the
pool which had been preaped in pursuance of criterion of excellence model
Europeion Foundation Quality Manegement (EFQM) have been asked. This
modelmis be using TQM practicing by Ministry of National Education of Turkish
Repiblic and it has been adapted to local conditions. In the next parts the datas have
been collected in the pool which the researchers and criterion of EFQM Excellence
Model. In the poll was purposed to find, answer to following questions.
I -What are persoal characteristic of staffs?
2-What level of attendanc of leader to TQM?
3-What level of manegement process of staffs?
4-In what level staffs atendant to TQM?
5-How are personal appraising ofleader and teacher?
6-How are the thinking of leader and teacher about future?
Datas throught poll have entered into program Statistical Package
Social Sciences (SPSS), datas checked out and revised have been tested firs
if they a normal diuubition. in the descriptive appraising made after this
re have been used box-and-whiskers plot,
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arithmetic average, values of freguency and standart declination. In the
analysis of meaning fullness has been used multy variance analysis and 't'
test in the determining of meaning fullness '0,5' level has become base.
These are the result of study.

1- It has been concluded that staffs have attended to applications of TQM
middle level.
2- It has been seen that manegement applications of staffs are near to middle
level of TQM.
3- It has been concluded that staffs level attend to applications of TQM near
to middle level.
'

I

4- In the section 'Personal appraising of leaders and teachers' it has been
unterstood that enough efforts are not been taken for preparing the student for
learning, the efforts for continual developing educational atmosphere and
surrounding are near to middle level, and the students don't participate in activities in
various fields sufficienntly. However it has been concluded that the leaders and
teachers see themselvs is efficient level to preapare educational materials.
5- In the part 'Opininons of leaders and teachers about future' it has been
understood that full time education is supported under middle level and they are
thinking that the period of working time in the scholl is not enough and they want
period of exams to continue, over average percent. However they think over middle
percent that the united lessons impede that the students serve their various needs
they have agreed completely that the compatibility of educational programs with
needs of business world and higher education should be provided.
In this study Simavi Manegement Model (SYM) was envisaged in SSEML
and TL by using out comes and result obtained in the direction to target after
situation according to present exacutons in SSEML and TL had been seen moving
from reality that staff, structure of organisation and organisation of manegement of
each scholl is special to itself.
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ONSOZ
Arasnrmaci, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti {KKTC) ile Tiirkiye Cumhuriyeti
(TC) arasmda Egitim ve Teknik Alanda i§birligi ProtokoUeri geregince K.KTC Milli
Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi (MEKB)'nca gereksinim duyulan alanlarda TC Milli Egitim

Bakanhgi (MEB) tarafmdan gecici olarak K.KTC'de gorevlendirilen atolye meslek
dersleri ogretmenlerindendir.
Arasurmaci, eyliil 1999'da KKTC'de Giizelyurt Endiistri Pratik Sanat Okulunda,
daha sonra da 2000 yrlmda TC Lefkosa Biiyiikel~iligi tarafindan koordinator ogretmen
olarak gorevlendirilmesiyle birlikte, Lefkosa Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi'nde
cahsmaya baslarmstir,
Arasnrmacmm

yah§tig1 okullarda, ve koordinator

ogretmen olarak diger

okullarda cahsan gorevli arkadaslanni ziyaretleri sirasmda gozlemledikleri KKTC'de

Mesleki

Teknik

Orta

Ogretim

(MTOO)'in

yeniden

yapilanmasuu

icin neler

yaprlabilirliginin sorgulanmasma itmistir,
Arasnrmaci Tilrkiye'de
bunyesinde
sempozyumu

1999 yrlr

Milli Egitim Bakanlrgi

subat doneminde

ii Milli

ilk kez diizenlenen

Egitim Mudurlukleri
"Egitimde

Kalite"

sirasmda gerek kendi uygulamalan gerek literatilr taramasiyla sundugu

'Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Okul Tasanmmdaki Etkileri' konulu bildiri ile de
Toplam Kalite Yonetimi (TKY) alamnda cahsmaya baslamis, koordinator ogretmen
olarak gorev yapug. donemde de toplam kalite ilkeleri dogrultusunda cahsmalar
gerceklestirmistir,
Tiirkiye'de Milli Egitim Bakanhgi bilnyesinde 1990' h yillann basindan itibaren
TKY'nin gelisim silrecine bagh olarak Milfredat Laboratuvar Okullan (MLO) modeliyle
surdurulen cahsmalar, 1999 yih ekim aymda Tiirkiye Kalite Dernegi ile imzalanan
protokolle tum okul, kurum ve kuruluslara yaygmlastmlrmstir, Bu cahsmalarla ilgili
calrsmalsr ve sonuclan

Tiirkiye Egitim Sistemi ile benzer ozeUikler tasryan KKTC

Egitim Sisteminde de uygulanabilecegi dusnncesi arastirmaciyi bu arastirmayi yapmaya
yoneltmistir,

vii

Bu arastirmada, katihmci demokrasinin bir ornegi
halkasi

ve yonetim evriminin son

olarak gorulen TKY'ne SSEML ve TL'sinde okula ozgil bir modelle

ge<;i~

sUrecinin nasil olabilecegi arastmlmaktadtr, Boylece arasnrmamn KKTC Milli Egitimine
ve TKY alamndaki cahsmalara az da olsa bir katki saglayabilecegi beklenmektedir.
Oncelikle cahsmada okulda gorev yapan lider, ogretmen ve diger cahsanlann
TKY'nin

gerekii kdd1gi tutumiara ne oI<;Ude sahip olduklan belirlenmek istenmis, ve

hazirlanan anketle TKY konusundaki tutumlan incelenmistir, Arasnrmanm ilk evresi
durum saptama amacma yoneliktir, ikinci evresinde ise saptanan durumdan yola cikarak
TKY'ne gecis icin bir model olusturulmasma cahsilrmsnr ..
Arastirmaci, ogrenciligi ve arasnrmasi sirasmda, maddi manevi destek ve
katkilanm

gordilgil Saym Bilyilkel9i Hayati GUVEN'e, Uzman Mil§avir Nursen

BAYTEKiN'e,

Yakm Dogu Universitesi

(YDU) Kurucu Rektoru

Saym

Suat

GUNSEL'e, damsmaru Yakm Dogu Universitesi Egitim Fakultesi Dekam ve Egitim
Bilimleri EnstitUsU MildUrU Saym Halil AYTEKiN'e, Gime Amerikan Universitesi
(GAU) Egitim Bilimleri Fakultesi Dekam Saym H1fz1 DOG.AN'a tesekkurlerini ve
saygilanm sunar.
Arastirmaci, aynca arastirma sirasmda goruslerinden yararlandrgi Kuzey Kibns
Tiitk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanlrgr (MEKB) MTOO Dairesi
Mildilri.i Saym Ali Avni YONEL'e, Huseyin UZUNBOYLU'ya,

Cem BiROL'a ve

arastirmamn gerceklestirilmesinde katkida bulunanlara ve ankete gorusleriyle katkida
bulunan okul cahsanlanna da tesekkilrlerini sunar.
Mart 2003 KKTC I Lefkosa
AdemOKUMU~
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BOLUMI

Bu bolumde, arastirmanm problemi, amaci, onemi, srmrhhklan

ve

arasnrmada kullamlan bazr kavramlann tammlan yer almaktadir.

1.1. Ara~tirmanm Problemi
Yasadigmnz yuzyildaki insan yasanum etkileyen hizh teknolojik gelismeler
ve bu teknolojilerin

degisim hizryla, insamn bu teknolojilerle uyum icinde

yasamasim ve onlan daha da gelistirmeyi saglamasi gereken egitim sistemlerinin
olusum hizr arasmdaki biiyilk farkhhklar, hemen herkesin egitim sistemlerini
sorgularnasma ve yakmmasma yol acmaktadir,
Dogan (2000), Adim Dergisinin egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, ekonomik ve teknolojik gelismeler il]
hayatmda yapisal degisikliklere neden oldugunu belirterek, ekonomik sistemlerin
kuresellesmeyi, iletisim teknolojilerindeki gelismeler de i~ hayatmm yapismi
degistirdigini belirtip, egitim ve teknolojik kuvvetlerin toplumu yonlendirdigi gibi
egitimi de sekillendirdigini belirtmek:tedir.
Bilginin gunden giine katlanarak cogaldigr ve bilgi yagt olarak adlandmlan
giinfuniizde, ulasmak istedigimiz bilgi toplurnunda, edilgen geleneksel egitim yerine,
etkin 9agda§ egitimin sistem icinde yerini almasi kacuulmazdir, Ozellikle bugiiniin
dunyasmdan yanrun diinyasma geciste kopruleri kuraeak olan gene kusaklan
yetistiren egitim sistemi icinde kalite biiyilk onem tasimaktadir,
Dogan (2000), aym cahsmasmda "Bilgi cagmda toplumun ve bireyin
gelecegi, rnevcut bilgiye zamamnda ulasabilme, var olan bilgileri kullanabilme ve
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yeni bilgi uretebilme yetenegi ile yakmdan ilgilidir. Bu da etkili ve verimli bir egitim
sureci gerektirir." saptamasmda bulunmustur.

Bilgi toplumu

cagina ulasmak icin surekli verimlilik artist saglamak

gerekmektedir. Bu nedenle son yillarda egitimin kalitesinden oldukca sik sdz
edilmeye baslannnsnr. Egitim ve ogretimin niteligi, egitimin belirlenmis amaclanna
ulasabilirligi

derecesi ile yani kisilerde

istenilen davranis degisikliklerini

gerceklestirme duzeyi ile belirlenebilir (Unal, 1991 : 23-25).
Bilginin bu derece onem kazanmasi, bilginin uretildigi, dagrtildtgr
kaynaklardan biri olan egitirn kurumlannm yaprsmr,

isleyisini, yonetimini,

programlanru kisacasi egitim orgutlintin biitliniiniin sorumluluklanru onemli olcude
artnrmaktadir. Egitim orgutleri toplumun yenilesmesine onculuk etme durumundadrr.
Cunka egitim orgtttleri ciktiklan yoluyla diger sistemleri etkileme sansma sahiptir
( Apay ve Ktl19, 1997: 11).

Okul orgtttlerinin 9Ikt1s1 olan insamn istenen duzeyde yetistirilmesi sadece
bireyin kendisini ve yetistigi okulu degil ayru zamanda diger orgutleri de
etkileyecektir. Cnnku egitimin ciktisi olan insan, her orgiitiin ihtiyac duydugu insan
giicii girdisini olusturacakur. Bundan dolayi toplumda, beklentilerin karsrlanmasi
olarak tammlayabilecegimiz kalite konusunda en duyarh olmasi gereken egitim
orgiitleridir.
Ancak gunnmuzde egitim orgutlerimizde Taylorist bir anlayism egemen
oldugu soylenebilir. Sistem icinde yer alan
gorevleri gorev tammlanrun

kisiler sadece

kendilerine verilen

acik olmamasmdan dolayi kendi insiyatifleri

dogrultusunda yerine getirmektedir. Herhangi bir olumsuzlu.kta sistemi olusturanlar
savunmaci nedensellestirme ile kendisi dismda herkesi suclama ve bahaneler uretme
egilimindedir. Sistemde yer alan kisilerin s~temin gelistirilmesi ve iyilestirilmesi ile
ilgili cabalan yok denecek kadar azdir.

@)

3

Mesleki

ve Teknik Egitim,

egitim

sistemlerinin

onemli

bir bolilinunu

olusturmaktadir, KKTC'de yillardir bu alana yannmlar yapilnus ve yapilmaktadir,
Ancak gozlemlenen

Mesleki Teknik Orta Ogretim Kurumlan

(MTOOK)'mn

ara

eleman yetistirdigi piyasa ile var olan yasalara ragmen baglannsmm yeterli diizeyde

olmadrgrdir, Dolayisiyla cgitim-ogretim

programlan mnsteri odakh degildir,

Ogrenci, ogretmen, cahsanlar, aileler, kurumlar okul yonetimine geregince
katilmamaktadir, Cahsanlann,

ailelerin ve piyasamn egitimi yeterli duzeyde

gerceklesememektedir, Boylece varolan MTOOK

kurumlan sosyal paydaslann

mutlulugunu saglayamamakta, okullarda kaliteden soz edilememekte, kaynaklar bos
yere kullamlmaktadrr.
Dogan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Bilgi
Teknolojileri ve Egitim' bashkh cahsmasmda, "Uluslar arasi yansta konumunu
korumak veya gelistirmek isteyen ve daha iyi yasama kosullanna sahip olmak
isteyen ulkelerin yuksek standartlara sahip is gucune ihtiyac duymakta oldugunu.,
kaliteli i§ gucnne duyulan ihtiyac uretimin en onemli unsuru haline geldigini
belirterek, uluslararasr yansm hrzlanmasi kaliteli i§giiciine duyulan ihtiyaci arnrrrus
ve bu gelismelerin sonucu genclerin okulda kalma sureleri uzarmstir ... Gunnmuzde
kuresellesmenin yaygmlasmasi, teknolojinin hizh

degismesi i§ gorenlerde aranan

nitelikleri degistirmis ve bireyin meslek yasami boyunca surekli egitilmesini
zorunluluk haline getirmistir." demektedir.
Egitim

sistemleri, ulkelerin ihtiyac duydugu nitelikli insan gucunu

yetistirmektedir, Y etistirilen insan gticti tilkelerin kalkmmasmda anahtar rol
oynamaktadir. Gunumuzde bir cok ulke egitimde verimlilik ve kaliteyi arttirmaya
yonelik degisik projeler gelistirmekte ve bu konuda yogun caba harcamaktadir.

Avrupa Birligi, ABO ve gelismis Uzak Dogu ttlkeleri egitimde kaliteyi artnrmaya
yonelik ciddi anhmlar gerceklestirmislerdir,
Tezcan (2000) Adim Dergisinin Egitim ozel sayismda yer alan 'Gelecekte
Egitim (21. Yiizydm Okullan Uzerine)' bashkh calrsmasmda, ABD'de yerlesme,
ozellestirme, egitimde secim hakki, okul merkezli yonetim, toplam kalite yonetimi,
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esnek programlar, ortak karar verme, nitelikli egitim, bireysellesmis egitim gibi bir
dizi yeni yontem ve uygulama yasama gecirildigini belirtmektedir,
Japonya da su anda iic; ana reform iizerine yogunlasrmsur (Tazebay, 1996'
dan aktaran Tezcan).
"l-Temel noktasi mesleki ve okul d1~1 egitimi yaygmlasnrmak olan
omur boyu egitimin desteklenmesi
2-Egitim progtamlannm daha esnek ve daha farkhlasmasi ile egitimde
bireyselligin gerceklestirilmesi
3-Degi~meyeacik bir egitim sistemi gelistirilmesi."
Bu noktada diinyada oldugu

gibi egitim sisteminde karsilasilan ve ye

karsilasilacak olasi sorunlarm cozumtine yonelik egitim alanmda da Toplam Kalite
Yonetimi (TKY)'ne gecis uygulamalan ve eabalan soz konusudur.
TKY'nin

okullarda

uygulanmasma iliskin

arayislanrun bir sonucudur. TKY'nin

cabalar, egitimde

nitelik

okulda uygulanmasr ile, okullann yeniden

yaptlandmlmasi, amaclannm yeniden belirlenmesi ve kauhmci bir okul ve okul
yonetimi amaclanmaktadrr ( Turan- Sisman, 2002:62 ).
Egitim kurumlannm TKY'ni yorumlayarak islerlik kazandirmalan zorunluluk
haline gelmistir, Egitimin arnk yeni kulturel yapisi ile, yeni liderlik anlaytsi ve yeni
ogretme ve ogrenme ortamlan ile ve yeni ogretmen, ogrenci kimligi ile degisen
dunyayi karsilamak zorundadir (Cafoglu, 1996:2).
Ulug XI. Egitim Bilimleri Kongresinde sundugu bildirisinde (2002), son kirk
ytlda ulasrlan bilimsel ve teknolojik degisirnin, kacirulmaz olarak egitim alanma da
yansidigi, degisime uyamayan egitimsel modellerin, kisa siirede cagdas olma
ozelligini yitirme yoluna girdigini belirterek, gelinen nokta acismdan bakildigmda,
egitim, bireyin icsel-dissal gereksinimlerini tamma ve bunlan karsilama yollanm
edinme siirecine donu~m~ goriindugiinu belirtmistir, Boylece, geleneksel bilgi
odakli yontem ve yaklasimlann yerlerini luzla, ogrenen odakh uygulamalara
birakmaya yiiz tuttugu saptamasmda bulunmustur,
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Baler 'Ankara Universitesi'nin Sosyal Bilimler Alamndaki Fakilltelerinde
TKY'nin Uygulanabilirligi' (I 998) adh arasnrmasmda, Toplam Kalite Ycnetiminin,
hem kalite felsefesi hem de kalite yonetimine sistemli bir yaklasim oldugunu
belirtmis, TKY' de cahsanlann kanhmmm temel oldugunu vurgulamisur. Bu
dogrultuda toplam kalite yonctiminin egitim kurumlannda hem yonetim felsefesi
hem de bir yonetim yaklasnm olarak uygulanmasrmn kacmilmaz gorilldugiinu
belirtmistir,

TKY, cevre ile iletisim ve etkilesim icerisinde, cevrenin gereksinimlerini
izleyen, okulu etk:ileyen unsurlan dengede tutan, degi~ime acik, demokratik
kanhmci ve eldeki kaynaklan rasyonel kullanan bir yonetim felsefesidir. TKY'nin
uygulanmasiyla suuf ortammda da ogretmenin rollerinde degisiklikler olacaknr.
Ogretmen ogrencisine rehberlik eden, yol gosteren, ogrencileri arasnrmaya iten,
kendini de surekli yenileyen basansizlrgi degil nedenini yargilayan bir profil
eizecektir (Simsek, 2000:83).

Toplam Kalite Yonetiminde, sorumluluklarrm eksiksiz olarak yerine getiren
ancak bunun yanmda yapngr isin daha verimli yaprlmasr, i~ sureclerinin gelistirilmesi
konusunda snrekli dustmen ve belirlenmis cesitli katilnn yontemleri ile bu
dustmcelerini ve becerilerini sisteme katan yeni bir cahsan davrarusi sergilenmesi
gerekmektedir. Yoneticilerin de cahsanlan destekleyici, katihmi saglayici, insiyatif
kullanmayi, sorumluluk almayi ve yenilikler yaratmayi destekleyen ve en onemlisi
dusunceleri ve davranislanyla liderlik edip omek davramslar sergilemeleri
gerekmektedir.
TKY uygulamalanmn

degerlendirilmesi ve gelistirilmesinde, genellikle

secilen bir modelin kriterlerinin sorgulanmasi ve bu kriterlere uymayan sureclerin
tum cahsanlann

katilmuyla surekli iyilestirilmesi ve gelistirilmesi yontemi

izlenmektedir. 1999 Y1h ekim ayinda TC MEB, Turkiye Kalite Dernegi ile
imzalanan protokolle Avrupa Kalite Dernegi (EFQM) Mitkemmellik Modeli
dogrultusunda Toplam Kalite Yonetimine gecilmesi karan almistir,
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Turkiye'de

MEB-kalder

seminerleri

notlarmda

ve

TKY

uygulama

kilavuzlannda ozetle su tammlara rastlanrrustir,

"Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz edebilmek
19m tum cahsanlann katihrmm saglayan, surekli iyilestirme ve mnsteri
odakhhgi esas alan anlayism etkinliklerde yer almasmi gerekli kilmaktadir.
Snrekli iyilestirme, oleulemeyen hizmet gelistirilemez anlayismm birimJerde
yerlesmesine baghdir. Bu dogrultuda egitim kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili ol9funlerin yapilmasi ve
sonuclann degerlendirilmesi, insanlan yargilamak icin degil, sistemi
iyilestirme amaci gudulerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah yapilan
etkinlik tartisilmah, bu konuda cozum yollan ortaya konmahdir."
TC MEB'na bagh kurum ve kuruluslann bazilanmn TKY uygulama
calrsmalan raporlanna gore, elde edilen ilk sonuclar TKY'nin birincil olarak
uygulanan kurumun, genelde ise egitim sisteminin surekli ve yeniden yapilanmasmi
saglayabileceginin habercisi gibidir.
TC

MEB

web

sitesinde

(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/

tly uyg kazanim.htm adresinde) yer alan TC MEB'na bagh okullarda TKY
uygulamalan ile bazi bilgiler asagida aktanlmistir,

istanbul' da bulunan Kadikoy Anadolu Lisesi (KAL) TKY uygulamalan ile
ilgili bilgilerin yer aldig; power-point sunusunda
"Hizla degisen dtmyarmzda hicbir egitim kurulu, bir omur boyu
yetecek bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ulkeler egitim
sistemlerini siirekli gozden gecirmekte, cagin ve giiniimiiziin
kosullanna uygun olarak yeniden yapilandirmaktadirlar. Bu amacla
Milli Egitim Bakanhgi, 1994 yihndan beri MLO projesini hayata
gecirmistir, Bu projenin en onemli ilkesi 'Toplam KALite Yonetimi'
ve 'Ogrenci Merkezli Egitim'dir. Egitimin niteligini gelistirmek ve
ogrenci basansuu arnrmak icin egitim orgutlerinin, ogrencilerin ve
toplumun beklentilerine
cevap
verebilecek bir alt yapiya
kavusturulrnasi gereklidir, Bu amacla, okuJumuzda
TKY
uygulamasma gidilerek paylasimcr ve isbirligine dayah bir
sistem gerceklestirilmeye cahsilmaktadrr." aeiklamalan yer
almaktadir.
Sunuda 'Toplam KALite Yonetimin Okulumuzda Uygulanmasmm Yararlan'
b~hg1 altmda su maddeler yer almaktadir.
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"-TKY okulumuzun gelisimini kendi planlan dogrultusunda
gerceklestirmesini saglamaktadir.
- Okulumuz olusturdugu Okul Gelisim Yonetim Ekipleri (OGYE),
cahsma ve lyilestirme Ekipleri aracrhgi ile sorunlanru kendi cozme
surecine girmistir.
-Bu olusumlar sayesinde okul bazmda c;ozlilemeyen sorunlanrmz
azalmaktadir.
-Ogretmenlerimizin okuldaki sorumluluklanm paylasmalan, kendi
katkilannm goz ardi edilmedigini fark etmeleri, okulda katihmci
yonetimi uygulanmasma katkr saglamakta ve ogretmenlerimizin
motivasyonunu saglamaktadrr.
-TKY
uygulamalan
ile
paydaslanmiz
tasarruf
konusunda
bilinclendirilmistir.Bu, her turlu savurganhgm onune gecmektedir,
-Okullar arasi bilgi aktanmi konusunda koordinasyon daha kolay
saglanmaktadir." denmektedir.
Ayru sunuda yer alan sonuc bolumunde 1999 - 2002 Yillan arasmda KAL'de
cok sayida iyilestirme etkinligi gerceklestirildigi, Toplam Kalite Yonetimi SUrecinde
tilm

faaliyet

alanlannda,

onemli

pozitif

( http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly

Aydmhkevler

gelisme

sagJanchg1 belirtilmistir

uyg kazanim.htm/kal.htrnl

Ticaret Meslek Lisesi Ve

2002:12).

Anadolu lletisim Meslek Lisesi

(ATML ve AiML) TKY Cahsma ve Gosterge ornekleri ile ilgili hazirlanan sunuda
okul olarak 1998-1999 egitim ogret\m yilma baslarken ISO 9000 belgesi almak ve
toplam kalite yonetimini uygulamak mesleki egitimin gelismesinde yararh olacagr
kanaatiyle

Bakanhga

basvuruldugu.ancak

uzerine ISO 9000 belgesi standartlan

olumlu

cevap almamadigi

ve bunun

olyilmii icin TSE ile yapilan isbirliginden

vazgecildigi, ancak TKY'nin kanhmci ve demokratik felsefesi ozellikle

yonetim

kadrosunu etkisi altma aldigmdan ivmenin devam ettigi belirtilmektedir.

Sununun devammda bu surecte;
"l-Universitelerden TKY konusunda bilgi ve kaynak arasnrmasr
yapildigi,
2-tlk TKY kurulunun bu felsefeye yaklasan yonetici kadrosuyla
kuruldugu,
3-Cah~malarla ilgili bilgi vermek uzere MEB YODGED daire
baskanhgi ile iletisim kuruldugu, Istanbul KALDER cahstayma ve
paylasnn toplantisma katihmmuzla birlikte bilgi kaynagma ulasim
hrzlandigi,
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4-Gazi Univcrsitesi ve YODGED Daire Baskanhgi uzmanlannca
verilen TKY ve Milkemmellik Modeli ile ilgili tfun ogretmenlerin
seminerlere kanldigi,
5-Diinya Kalite Okullan (AESCD)Tilrkiye Temsilcisi Yrd.Dof. Dr.
Hayal Koksal tarafmdan okulda seminerler ve SWOT analizi yapildrgi
ve uyeligin saglandigi" anlanlmaktadir.
Sununun 'Gostergeler' bashgmda ise;
"1-Ankara'da mesleki egitimde ogrenci kaydi azahrken
okulda yapilan 3 yilhk cahsma sonucu ogrenci kaydimn % 46 artngi,
2-Yeni kayit olan ogrenci anketlerinde; ogrencilerin % 60'mm
bu okuldaki katihmci ve demokratik yonetimden dolayi bu okulu
tercih ettikleri,
3-ihtiya9 analizleri anketlerinde
okulun zayif yoniinun
kalmadigi, genel ortalamanm yeterli ile 90k yeterli arasmda oldugu,
4-Milkemmellik Modeli kriter anketlerinde 5 not iizerinden 4.3
sonuca ulasildigi,
5-260 ogretmenin bulundugu kurumda son 3 yilda zorunlu
nedenlerin drsmda tayin isteyerek aynlan ogretmen sayrsmm 2 oldugu,
6-Mezun ogrencilerin muhasebe burolannda oncelikli olarak
secildigi, muhasebe staji yapanlarm istihdami % 90' oldugu, iletisim
stajnu yapanlann istihdami % 100 oldugu,
7-Yilksek ogrenime basvuranlann istihdammm % 53, iletisim
bolumunun % 86' oldugu,
8-0grencilerin okullanru sevmekte, arac-gerec ve binaya sahip
cikmakta olduklanm, onanm ihtiyacinm her yil azaldigi,
9- Devamsizhk oraru azaldigim, 3 yilm sonunda % 8' den %
3' e d~tugunu,
10-0grenciler arasi iletisimin gelistigini, disiplinsizligin eser
duzeye geriledigini,
l l-Ogretmen ogrenci iliskilerinde siddet, kaba davrams ve
kaba soz kalmadigmi,
12-0gretmenlerin cahsma gruplan ve komisyonlarda ozverili
gorevleri isteyerek almakta olduklanru,
13-B~ta MEB olmak uzere okulumuzdaki TKY uygulamalan
nedeniyle cesitli kurumlarca okula oduller verildigini,
14- Ogrenci ve ogretmenin derse, atolye ve laboratuarlara
zamanmda
girmesinde
gecikme olmadigmi,
bunun tamamen
ozdenetimle saglanmakta oldugunu,
15- Ogretmenlerin acil durum dismda gorev zamanlannda
hasta sevki almadiklanru,
16- Denetimlerde, rum anket ve analizlerde yonetimle ilgili
degerlendirmelerde
ve
guven
konusunda
sifir
hata
anlammda
'5'
notun
cikmakta
oldugunu"
belirtmektedirler
(http://personel.meb.gov.tr/yodged/alt/tly
uyg kazanim.htm 2002:12).
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Yasadigmuz
saglanabilrnesi,

yuzyilda cagm gereklerini karsilayabilecek

dolayisiyla kaliteli insan kaynaklaruun

yonelik bu tnr cahsmalann

Kuzey Kibns

kalitede egitimin

olusturulabilmesi

Turk Cumhuriyeti

amacma

(KKTC)'nde

de

baslanlmasi ve siirdfuiilmesi gerektigi aciktir,
KKTC'de

Ekim 2002'de

baslatilan

Mesleki

Teknik Egitimi

(METGE) adh projenin temel amaci Mesleki Teknik Egitime taraf
egitim kurumlan,
saglayarak,

is hayati temsilcilerinin

bireyin

ve sanayiinin

zamanda uyum saglayabilen,

Gelistirme

olan bakanhk,

ve sivil toplum orgutlerinin kanlmum

ihtiyaclanna

duyarh,

kendi kendini yenileyebilen

degisikliklere

en kisa

ve gelistirebilen

okul

yapisiru meydana getirmek olarak acrklannusnr (Metge Dokttmanlan 2002).

Proje okullan olarak belirlenen Ataturk Meslek Lisesi, Haydarpasa Ticaret
Lisesi Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi ile olarak 'Proje Okullannda mevcut
Durumun Belirlenmesi' (2003:3) raporu hazirlanrrusur, Bu raporun ozetinde;
"SSEML'ne devam eden ogrenci sayismm 9ag nufusunun
yuzde 23 'nii olusturdugu
SSEML'nde okula kayit olan ogrencilerin yaklasik ynzde 56'slillll
mezun oldugu,
SSEML'nde okulu terk eden ogrenci sayisimn yillara gore yuzde 2760 arasinda degistigi,
SSEML'ne genel olarak bakildrgmda 6 ogrenciye bir ogretmenin
dii§tiigii ve bu durumun maliyeti oldukca art1rd1g1,ogrenci maliyetinin
2001-2002 ogretim yih icin SSEML'nde 333.362.118 T.L' oldugu... "
belirtilmistir ( METGE Projesi On Raporu 2003 :03).
Diger proje okullarmda da durum farkh olmadigi rapordan anlasilmaktadir,
METGE cahsmalarda elde edilen ilk sonuclann bu cahsmalann katihmcilanm
durumu sorgulamaya ittigi gorulmekte, 9oziim yollan arayislan cesitlenmektedir,

METGE ile olusturulmaya cahsilan kendi kendini yenileyebilen ve
gelistirebilen okul modelinin uygulanabilmesi yonetim sistemlerinin de degismesini
gerektirdigi aciknr, Olusturulmaya cahsilan yenilikler, ancak kanhmcilann gontilltlk
esasiyla yapacaklan cahsmalarla amacma ulasacaknr, Bu noktada liderligi paylasma,
yetkelendirme gibi uygulamalarla katihmci demokrasinin ornegi olan, cahsanlann
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gonulliiliik ilkesi ile surecleri sorgulamasim ve surekli gelistirmesini ilke edinen, ve
tiim bunlann takim cahsmasi sinerjisi ile belirli plan, program ve yontemler
dahilinde yapilmasnu saglayan TKY uygulamalanmn

KKTC' de de baslatilmasi

gerekmektedir. Bu cahsma bu noktadan hareketle baslanlnusnr,
Bu arasnrmada SSEML ve TL'sinde cahsanlann TKY konusunda gortislerini
ahnarak yapilacak

oz

degerlendirme sonucunda Sedat Simavi Yonetisim Modeli

(SYM) hazirlanmasi amaclanmaktadir, Arasnrmada SSEML ve TL'sinde farkh
konumlarda cahsanlann

cesitli uygulamalann TKY uygulamalanna yakinhgi

konusunda gornsleri nelerdir?, bu gorusler arasmda konumlar ve gorev sureleri
acismdan farkhhklar var nudrr", gibi konularda hazirlanan anket yardrrmyla elde
edilecek verilerin analizi sonrasmda SSEML ve TL'sinde TKY'ne gecis sureci
tasarlanmasi dusunulmektedir.

1.2. Arasnrmanm Amaci
Arasnrmada KKTC Mili Egitim ve Kultur Bakanhgr (MEKB)'na bagh Sedat
SiMAVi Endiistri Meslek ve Teknik Lisesi (SSEML ve TL) yonetim sureclerinin

TKY uygulamalarma yakinhgi, bu okul cahsanlannm TKY uygulamalarma hazir
bulunusluklan

ve TKY'nin

uygulanabilirligini saptamak amaclanrmsnr, Bu

arastirmada asagidaki sorulara yamt aranmaktadir,
1- SSEML veTl, Cahsanlann kisisel ozellikleri nelerdir?.
2- 'Liderlerin TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne diizeydedir?.
3- 'Cahsanlann yonetim snrecleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
4- 'Cahsanlann TKY'ni sahiplenmeleri' konusunda gorusleri ne duzeydedir".
5- Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri nasildir".
6- Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dnsunceleri nasildir".

Sorulanna verilen yamtlardan yola cikarak 'Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli
(SYM)' admda TKY gecis modelinin tasarlanmasi amaclanmaktadir,
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1.3. Arasnrmamn Onemi

Bu arasnrma ile, her okulun cahsanlannm, yonetiminin, orgiitiinun ve orgilt
yapisnun kendine ozgii oldugundan hareketle Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi
ve Teknik Lisesinde

§U

anki uygulamalarla ilgili durum tespiti, diger bir deyisle oz

degerlendirme yapihp, TKY gecisi icin bir model olusturmasi amaclanmisur, Bu tur
bir arastirma ve model cahsmasmm KKTC'de ilk defa yapilacagmdan bu
arastirmanm, bir baslangic ve oncii bir arasnrma oldugu ve onemli oldugu
dusuntllmektedir.

1.4. Varsaynnlar
Arastirmada kullamlan anket sorulannm, bir kurumun TKY uygulamalanmn
neresinde oldugunun gostergesi oldugu varsayilrmstrr,
Arastirmaya kanlan SSEML ve TL cahsanlannm okulun tum cahsanlanmn
dustmcelerini ternsil ettigi varsayilnustir,
tKY surecinin yonetim alamndaki evrirnin gelinen son asamasi oldugundan
hareketle, su anki varolan durum icerisinde yonetim sureclerinin degerlendirilmesi
ile, herhangi bir kurumdaki uygulamalann

TKY uygulamalanna olan yakmlrgi

saptanabilecegi kabul edilmistir, Bu saptamamn, TKY ilkeleri ve TKY konusunda
yetkin cesitli kurumlarca kabul edilmis kriterler dogrultusunda, kurumun fotografimn
cekilmesi, oz degerlendirme gibi adlar altmda gereeklestirildigi, ve bu saptama
sonrasmda kurumda TKY'ne gecis siirecinin tasarlanabilecegi varsaytlrrustir,
Bir baska varsayimda cahsanlann ankette yer alan sorulan herhangi bir baski
altmda kalmadan, kendi katihmlan ile, ictenlikle ve dogru olarak yamtladiklandir,

12

1.5. Arasnrmanm Sunrhhklarr
l-Arastirma

SSEML ve TL ile suurhdir,

Arastirmaci

TC ile

KKTC

arasmdaki protokoller sonucunda gecici gorevli olarak 2000 yihndan beri SSEML' de
atolye-meslek

dersleri

olarak

cahsmaktadir,

Arasnrmaci,

gtlnumnzde

bilimsel

teknolojik aJandaki gelismelerin degisim hizmm gerisinde kaJan, egitim sistemlerinin
surekli ve yeniden yapilanmasmm TKY'ne gecis ile saglanabilecegini, TKY'ne gecis
siirecinin ise her kurum icin
ozelliklerine

uygun olarak

yapilacak durum saptanmasindan
duzenlenmesi

gerektigini

sonra, o orgiltiin

dnsundugunden

arastirma

alanmi kendi 9aJ1~t1gi okul olan SSEML ve TL' ile srmrlarmsnr,
2-Bu arasnrma, 2002-2003 Ogretim yih ilk yansmda KKTC MEKB SSEML
ve TL' de cesitli konumlarda

cahsanlann,

olcme araci olarak kullamlan

ankete

kanhmlan ile smirhdiz
3-Bu arastirma, kullamlan olcme aracmda TKY'ne iliskin belirlenen konu
basliklannda toplanan boyutlarla smirhdrr.

1.6. Tammlar
Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi (SSEML) : 1959-1960 ogretim
yilmda Turk Yapi Enstiti.isii adi altmda iki yilhk ogretime baslarmstir, Su an elektrik,
elektronik, motor, mobilya-dekorasyon,
bolumlerinde

503

yapi, yapi ressamhgi, metal isleri ve tesviye

ogrencisi bulunmaktadir.

Ogretim suresi

orta okul sonrasi ii9

yildir,

Sedat Simavi Bilgisayar Teknik Lisesi (TL) : 1993-1994 ogretim yihnda
ogretime baslannsnr, 76 Ogrencisi bulunmaktadir, Ogretim snresi dort yildir. Sedat
Simavi Endustri Meslek Lisesi binasi ve idari yapisi icerisinde yer almaktadir,

Toplam Kalite Ydnetum
baslayan,

Japonya

(TKY) : Deming'in

da gelisen ve Japon basansmm

onculugunde

Amerika da

ozunde yer alan yonetim

alamndaki evrime Toplam Kalite Yonetimi (TKY) adi verildigi soylenebilir. TKY;
en tepedeki

yoneticiden

en aJttaki cahsana

kadar tum insanlann

sorumlulugu

paylasngi

bir

amaclanndan

sistemdir.
birisi

Taknn

olup,

cahsmasi,

gelistirme

toplam

faaliyetlerine

kalite

yonetiminin

cahsanlann

tamann

bashca
kanhr,

Katilimcihk, herkesin isini daha iyi yapabilmesi, mtisteri (paydas) tatmini ve silrekli
iyilestirmenin

saglanmasi

icin haberlesme,

egitim,

motivasyon

ve karar alma

gncunun paylasilmasi ile saglamr. Parola 'Surekli gelisme' dir.
Misyon: Amaca ydnelik gorevleri tarumlar.
Vizyon: Gelecekte hedeflenen yeri, ilerlenecek yonli tammlar,

Paydaslar: Okulun hizmet sundugu tiim kesimlerdir. i9 paydaslar olarak
cahsanlan, d1~ paydaslar olarak veli, ogrenci, is ve yuksekogrenim dunyasi, toplum
vd. tammlanabilir.
Hedefler: Amacmuza ulasmak icin yapmak istedigimiz ol9iilebilir cahsmalar

olarak aciklanabilir.
Sdir Hata: Tanimlanabilen hatamn kaynagmm bulunup, bertaraf edilerek bir
daha aym hatanm olmamasiru saglamak ve "isi ilk seferde dogru olarak yapma"
dusuncesi olarak aciklanabilir.
Sinerji: Her bireyin harcadigi enerjinin toplammdan daha bnyuk olarak

ortaya cikan enerji olarak tammlanabilir. Takim cahsmasi sinerjiyi ortaya cikanr.

Oz

degerlendirme:

Okulun, amaclarma ulasmak icin yfuiittugii tiim

cahsmalanm, TKY'nin temel unsurlartru esas alan bir modelle kiyaslayarak okulun
kuvvetli ve zayif yonlerini saptamak amaciyla yapilan cahsmalar olarak: tanimlanabilir.
Miikemmellik Modeli: Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi (EFQM) tarafmdan

kamu kurumlan icin gelistirilen; liderlik, calrsanlar ve calrsanlann tatmini, politika ve
strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
cahsanlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynal<lar ve surecler, mnsteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak uzere toplam 9 kritere gore
degerlendirme yapilabilen model anlammda kullarulmaktadrr.
Stratejik Plan: Okulun vizyon ve hedeflerine ulasmak icin olusturdugu

politik:alardogrultusunda hazrrlanan strateji ve hedefleri iceren uzun vadeli hedef ve
adrmlar taslagmi anlatmaktadrr.
Bunun yanmda arasnrma aracmm ilk bolumttnde yer alan konumlar ile ilgili
tammlar i.istlendiklerigorev uzerinden yapilmaya cahsilrrustir.
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Lider: Okulda mudur, mudur yarduncisi, atolye sefi ve zfunre baskam olarak
gorev yapan ogretmenleri tarumlamaktac:hr.
Atolye Meslek Dersi Ogretmenleri:

Bolumlerin ogretim programlannda yer

alan atolye cahsmalanm ve meslek derslerini yfuiiten ogretmeni tammlamaktadir,
Kiiltiir Dersi Ogretmenleri ve Rehber Ogretmen: Kultur derleri ogretmeni
olarak ogretim programmda yer alan genel bilgi derslerini veren ogretmcnler olarak
tammlannusnr. Rehber ogretmen olarak ta rehberlik ve danrsma hizmetlerini yiiriiten
din kultnrn ahlak bilgisi gibi dersleri veren ogretmen olarak gorev yapan ogretmeni
tarumlanmaktadrr.
Diger Cahsanlar:

Okulda

ogretmenlik

gorevi dismda yer alan, teknik

ogretim gorevlisi, sekreter, sayman, hizmetli olarak cahsanlar tammlannusnr,
Ogretmenlerin

gorev yetki sorumluluklan

ve odullendirme

esaslan ikinci

bolumde aynca inceleneceginden bu bolumde, diger cahsanlar konumunda olanlann
gorev tammlan asagida yer almaktadrr.
Teknik

Ogretim

Gorevlisi:

ikinci

bolfunde

aynnnh

olarak incelenen,

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasryla cirak, kalfa ve ustalann egitimi
ile

okullarda

duzenlenmesi

ve

isletmelerde

yapilacak

mesleki

egitime

iliskin

esaslann

amaclanrmsur, Bu yasada Teknik Ogretim Gorevlisi (ogretici usta),

ustahk yetenegini kazannns; ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin i~
yerindeki

meslek

egitiminden

sorumlu;

meslek

uygulayan kisiyi anlatrr olarak tammlannustir,

egitimi

tekniklerini

bilen

ve

Okullarda da yardimci ogretmen

statusunde bulunan meslek lisesi mezunu cahsam tarumlamaktadrr.
Gorevleri arasmda, gorevli oldugu okulun atdlyesinde mesleki bolfunii ile
egitim ve ogretimle ilgili olarak atolye sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek,
<loner sermaye ile yonetilen islerle ilgili olarak okul mudunmun ve I veya atolye

sefinin verecegi gorevleri yerine getirmek sayilabilir, Ancak zaman zaman teknik
ogretim gorevlilerine atolyelerde bagimsiz ogrenci gruplannm sorumlulugu da
verilmektedir
Sekreter: Okulun daktilo, basit muhasebe, arsiv, dosyalama, telefon,
haberlesme, ambarlama ve kitaphk hizmetleri gibi is ve islemlerini yerine getiren kisi
olarak tantmlanmaktadrr.
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Sayman: Okulun mutemetlik, ambar sorumlulugu, <loner sermaye islemleri
gibi islemlerini yfuiiten kisi olarak tammlanmaktadrr,
Hizmetli: Okul bina ve tesislerinin bakim onanm ve idamesi icin bu bina ve
tesislerde ogretim gorevlileri dismda yeterli sayida bekci, hademe, sekreter ve diger
gorevliler bulundurulacagi yasada 67.maddeyle belirtilmistir, Hizmetli olarak
calrsanlar evrak takibi, fotokopi cekimi, kii9ilk onanm isleri, temizlik hizmetleri gibi
gorevleri yerine getiren cahsanlar olarak tammlanabilir.

1.7. YONTEM

Bu bolumde arastmna modeli, arastirmamn cahsma grubu, arasnrmanm veri
toplama aracrrun gelistirilmesi, giivenilirlik analizi sonuclan ve yontem yer
almaktadir.

1.7.1. Ara~nrma Modeli
KKTC'de Baskent Lefkosa'nm merkezinde bulunan SSEML ve TL'de
cahsanlanmn Toplam Kalite Yonetimine iliskin goruslerini arasnran bu cahsma
betimsel, durum saptayrci bir arastirmadir. Arastirmada A vrupa Kalite Birligi Vakfi
(EFQM) Milkemmellik Modeli kriterleri ve TKY temel ilkeleri dogrultusunda
cahsanlara sorular yoneltilerek goruslerinin ne oldugu ortaya konulmak istenmistir,
Aynca lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik diiljiinceleri b~hg1 altmda yoneltilen
sorularla okulun gelecekteki yeri konusunda dusunceleri ahnnnsnr.

1.7.2. Arasnrmanm <;ab~maGurubu
Arastirmanm cahsma grubunu SSEML ve TL cahsanlan yani yonetim
gorevinde bulunan ogretmenler, atolye ve meslek dersleri ogretmenleri, kiiltiir dersi
ogretmenleri, rehber ogretmenler, teknik ogretim gorevlileri, sayman, sekreterler ve
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hizmetliler

olusturmaktadir.

Arastirmaya

katilan

cahsanlann

genel

dagihmlan

Tab lo 1. 7 .2.1 'de yer almaktadir.
TABLO 1.7.2.1
<;ALI~ANLARIN KONUM VE <;ALI~MA SURELERiNE GORE DAGILIMI
<;ALI$MA S0RELER1
KONUM

0-4 Yil
Arasi

-

Lid er
Atolye Meslek Dersleri
Ogretmeni
Kultur Dersleri
Ogretmeni
Dig er
Cahsanlar
TOPLAM DAGILIM

5

~-9 Ytl
Arasi

-

10-14 Ytl
Arasi
2
(%20)
10
(%33,3)

15-19 Ytl
Arasi
4
(o/o40)
3
(%10)
1
(%11,1)

20 vu ve
l)stil
4
(o/o40)
2
(%6,7)

3
(%30)
9
(%15,3)

(%16,7)
2
(%22,2)

10
(%33,3)
6
(%66,7)

1
(%10,0)

4
(o/o40,0)

1
(%10)

1
(%10)

8
(%13,6)

20
(%33,9)

13
(%22)

9
(%15,3)

-

-

Top lam
10
(%100)
30
(%100)
9
(%100)
10
(%100)
59
(%100)

Arastirma tum cahsanlara uygulandigmdan aynca omeklem secilmemistir.

1.7.3. Veri Toplama Arae; ve Geli~tirilmesi
Arastirmamn gereksinim duydugu veriler Ek: 1 'de yer alan bes bolumden
olusan anketle toplannnsnr. Anketin 'A' bolumtmde kisisel bilgiler toplanmis,
'B-Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri' ve 'C-<;al1~anlann Yonetimi' bolumlerinde
TC MEB tarafmdan TKY cahsmalannda kullarulan EFQM Mukemmellik Modeli
kriterleri dogrultusunda hazirlanan anketin gozden gecirilerek gelistirilmesi ve yerel
ozelliklere
Calisanlann

uyarianmasryla hazirlanan
TKY'ni

Sahiplenmeleri',

sorular cahsanlara yoneltilmistir,
'E-Lider

ve

Ogretmenlerin

'D-

Kisisel

Degerlendirmeleri', 'F-Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusnnceleri'
bolumlerinde veriler arastirmacimn kendi gelistirdigi anketle toplanmisur. Veri
toplama aracmm gelistirilmesinde konuyla ilgili kaynaklar tarannus, daha onceden
cesitli arasnrmalarda kullarulan anketler gozden gecirilmis konuyla ilgili uzmanlann
gorusleri almarak anket maddeleri bolumler ve alt bolumler halinde siralannnstir.
Tez damsmam Halil Aytekin'in denetiminde 65 maddelik taslak anket
hazrrianrmsnr, Daha sonra Hifzr Dogan ve Ali Avni Yonel'in degerlendirilmeierine
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sunulmus gorusleri almrmsnr. Aynca okul dismda benzer ozellik gosteren guruplarla
anket uygulamasr yapdarak: gorii~leri istenmistir,

Soru sayilanrun dengelenrnesinden

sonra katilmu arttrrabilmek icin anket kitapcik seklinde dizayn edilmistir, Kapaga
ekip cahsmasim

en iyi anlatngi

dusunulen

kazlarm go9 sirasma 'V' seklinde

ucmalannm grafiginin bulundugu cizim yerlestirilmis ve ic sayfalarda TKY ile ilgili
temel bilgiler konusma

diliyle haurlanlarak

TKY konusunda

ilgi olusturulmasi

hedeflenmistir. Sonucta Ek:1 'de yer alan 55 maddelik anket, Ek:2'de yer alan KKTC
MEKB MTOOD'sinin izni ile SSEML ve TL'sinde uygulanrmstir.

Veri toplama aracmda her maddenin sonunda besli likert tipi siralama ol9egi
kuliarulmrsnr.

Ol9ekte

1

(Hi9 Kaulrruyorum), 2 (Az Kanhyorum), 3 (Orta

Kanhyorum), 4 (Cok Kanliyorum) ve 5 (Tam Kanhyorum) seklinde belirlenmistir.

Anket 28 Kasun 2002 gunii yapilan Ogretmenler Kurulu Toplantisi srrasmda
ogretmenlere dagmlnus, 13 Arahk 2002 gunnne degin ogretmenler odasmda bulunan
kutuya anketi doldurup birakmalan, ve kutunun iizerinde bulunan lisrede isimlerinin
karsilanna gelen bolumu isaretlemeleri istenmistir,

TKY'nin kanhmci demokrasinin uygulamasi oldugu dii~uniildiigilnden
cahsanlara anket konusunda herhangi bir baski unsuru olarak algilanabilecek
davranislardan ozellikle kacimlmaya cahsilmisur. Ancak amJan tarihe kadar yeterJi
kanhm saglanamadigmdan ankete katihm tarihi bir hafta daha uzatildigi cesitli
duyuru noktalanna asilan duyurularla cahsanlara iletilmistir,

Ancak cahsanlann katihnumn yeterli sureye ulasmamasi nedeniyle donem
sonu smavlannm yapilacagi ocak ayma degin anket cahsmalan askiya almrms
derslerin yapilmadigr smav donemlerinde ankete katIJmayan cahsanlara yeniden
anket dagitilrmstrr. Bu donemde bazen cahsanlann yerine smav gozculugu yapilarak
bazen 9ay kahve icimi sirasmda ricalarla 104 Cahsamn 59'undan anket ahnmasi
gerceklestirilmistir,
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Bu asamada gozlemlenen cahsanlann kendiliklerinden kanhmci olamadiklan
anketi yarutlamayanlann

ankette yer alan bilgileri cogunlukla okumadiklan,

anketi

dolduranlann bazilannm ise ikili iyi iliskiler sonucunda ve "i~in gornlsun" iyi niyetli
yaklasmuyla anketi yamtladigidir.

Bazi ogretmenlere "Ankete zaman ayirabildiniz mi?" sorusu yoneltildiginde
rse beyanlanrun

"Doldurup,

kutuya atnrn."

seklinde

olmasi,

beyanda bulunan

ogretmenlerin sayismm kutudaki anket sayismm iki katma ulasngi ancak bu beyanda
bulunan

ogretmenlerin

kutu uzerindeki

cizelgeyi

isaretlemedikleri,

cizelgeden

haberdar olmadiklan ilginc bir durum olarak gozlenmistir.

1. 7 .4. Verilerin f;oziimlenmesi

Uygulama sonucunda elde edilen veriler sayisallastmlarak cozumlenmistir.
Cahsanlann

TK.Y'ne iliskin gorii~ duzeylerinin belirlenmesinde;

yamtlar 4,1 - 5 puan arahgmda,

olumlu duzeydeki

orta duzeyin ustundeki yamtlar 3,1 - 4 puan

arahgmda, orta duzeyin altmdaki yamtlar 2, 1 - 3 puan arahgmda, olumsuz duzeydeki
yamtlar ise 1 - 2,1 puan arahgmda degerlendirilmistir,

Anket ile toplanan veriler, Statistical Package Social Sciences (SPSS) adh
programm 11 siirumilne girilmis, gozden gecirerek yeniden duzenlenmistir, Anketin
degerlendirilmeden

once,

elde edilen

verilerin

normal

dagihmi

incelenmistir.

Ank:etin degerlendirmesinde ilk olarak, belirtilen gornslerin, besli likert tipi olcekteki
yuzdesel dagilmu ve toplam puanlannm srralanmasi incelenmistir, Daha sonra puan
ortalamalannm,

konum ve calrsma siirelerine gore betimsel sonuclan incelenmistir,

Bu verilere ilk bolumde, sonuclan Ek:6'da yer alan cok yonlii varyans analizleri,
ikinci bolumde ise 't' testi
anlamhhk
ahnrmstir,

analizi yapilnnstir.

uygulanarak konumlanna
Anlamhhk

ve cahsma surelerine gore

saptanmasmda

0,5 duzeyi esas olarak
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1. 7.5. Giivenilirlik Analizi

Analiz

asamasinda ol9ulmek istenen

ortak

degeri temsil

etmeyen

degiskenlerin saptanmasmda Alfa Katsayrsi (Coranbach Alfa) ve Parca Burtin
Korelasyonundan (Item-Total Correlation) yararlamlmistir. SPSS-11 programmda
yer alan Reabilty Analyze secenegi

kullamlarak yapilan hesaplama sonucunda

Alpha degeri 0,9699 olarak bulunmustur, Analiz sonuclan Ek:3 'de yer almaktadir.
Eide edilen sonuclarda maddelerin Parca Buttm Korelasyon degerleri 0,1047
ile 0,8135 arasmda degismektedir, istatiksel uzman gortislerine gore kabul edilebilir
smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular cikarularak giivenilirlik analizi yeniden
yapildiginda Alpha degeri 0,9722 olarak hesaplanrmstir, Istatiksel uzman goruslerine
gore kabul edilebilir smirlann altmda kalan 52. ve 55. sorular onemli goruldugunden
crkanlmayarak ankette kalmasi uygun gorulmij~tiir.

BOLUMII

KURAMSAL TEMELLER ve

n.ctr.t ARA~TIRMALAR

KURAMSALTEMELLER

Bu bolumde kuramsal temeller bashgr altmda; kalite kavrammm tarihsel gelisimi,
nin tamrm; toplam kalite felsefesi, ilkeleri; planlama ve problem 9ozme teknikleri;
llilllde ve mesleki teknik egitimde TKY'nin gerekliligi; KKTC Milli Egitim Sistemi ve

im--cKaii Egitim Sistemi'nin bugunku durumu ve AB iilkeleri ile genel bir karsilastmlmasi;
ne gecis modelleri ve EFQM Mnkemmellik Modeli'nin yapisi; Turkiye'de Milli
· 'de TKY'nin uygulama cahsmalan planlan ve uygulama omekleri incelenmistir.

.KALiTE KA VRAMININ TARiHSEL GELi~iMi

Insanhk tarihi boyunca, tum gelismenin temel amacimn insan yasammm her alanda
kaliteli bir hale getirilmesi oldugu soylenebilir, Kalite kavrami ile ilgili ilk bilgilerle to.
tarihli Hammurabi Y asalannda karsrlasilmaktadir.

Bu yasalarda yer alan hnknmlerden

· su sekildedir: "Bir insaat ustasmm insa ettigi bir ev, ustanm yetersizligi ve isini
· gi gibi yaparnamasi nedeniyle yikilarak, ev sahibinin oliimune yol acarsa o usta
lecektir."

to. 1450 yilmda ise, eski Mrsrrdaki yapr i~lerinde cahsan kontrol elernanlan

bloklarmm yilzeylerinin dikligini telden olusturduklan bir aracla kontrol etmektedirler. 0
' C w:mde, kaliteden anlasilan isin dogru olarak yapilmasi idi (TurkeIi, 1998 :3; Simsek-Turan
:2; Ozevren 2000:10, vd.).

Yuzyillar boyunca Anadolu'da zanaatkar ve meslek erbabnu yetistiren ahilik ve lonca
ilatlanm tarihimizde kalite ile ilgili olusumlara ornek gosterebiliriz, On ii9iincfi yuz ytl
da Tilrklerin Ortaasyadan Anadolu'ya gocleri sonrasmda Anadolu'ya gelen zanaatkar
tilccarlarm, yerli tacir ve zanaatkarlar karsisinda varhk gosterebilmeleri, ancak onlann
i aralannda kuvvetli bir birlik kurup dayamsma saglamalan ve dayarukh mal uretmeleri
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.OmkUndu. Bu zorunluluk Ahilik adi verilen bir meslege bagh ve bir arada yasayan
arasmda sosyal, ekonomik ve kiiltiirel diizeni saglamak amach esnaf ve sanatkar
www

usma derneginin kurulmasma yol acti. Ahilik, kncuk esnaf, usta ve ciraklan icine alan,

.-elderi

dogruluk-durnstluk prensiplerine uygun yapmalanru ve aynca egitilmelerini

-...snmn bir teskilatti (Turan, 1992:26). Ahiligin durust eahsma, uretimi artirma, ciraklan iyi
llliltifme,

US

uretici tuketici iliskilerinin ayarlama gibi uygulamalan dii§tinilldugiinde

Dtouzde ki anlamiyla 'kalite' kavrammm Anadolu'da ki gelisiminde Ahilik teskilatimn
i bir rol oynadigi soylenebilir.

19. YY' in ikinci yansmdan itibaren, endnstriyel sistemin dogmasi ve uretimde biiyiik:
meyd~a. gelmesi, kalite kavranumn onemini bir. anda .o~ plana cikarmisnr. Kal~te

~

11-ranumn brr sistem olarak ele ahnmasi ve onceden belirlenmis ilkelere dayandmlmasr ise
olarak Amerika Birlesik Devletleri (ABD)'nde

ortaya cikrms, daha sonra Japonya ve

a' daki gelismelerle zirveye ulasarak, yonetim bilimi icerisindeki yerini alrmstir
.eli,1998:3; Simsek 2000:2; Ozevren 2000:10; Dogan 2002:23; Simsek-Turan, 2002:3).
Teknolojik gelismelerin 19.yiizytl sonuna dogru sanayi devrimi adi altmda lnz

lmanm~1 ve Amerika'mn dunya lideri konumuna gelmesi Taylor sistemiyle amhr oldu. Bu
1--.mde

birey goz ardi edildi. 1947'de Japonya'ya Savas Bakanhgmm damsmam olarak

bir gorevle giden Deming, orgutlerdeki yonetim sorunlannm

ust duzeyden

--,ucuuand1gtru savunup Japonlara istatistikte veri dagilnm, kontrol cizelgeleri yoluyla proses
Iii ve bir ydnetim modeli olarak Deming dongiisiinii nasil kullanacaklaruit anlatn, On

ilkesiyle de kalite yonetiminin temellerini olusturdu (Ozevren 1997:17-20; Sisman-Turan

Japonyada Deming'in baslattigi kalite hareketinin kalite mucizesi haline gelmesinin
miman olan Kaoru Ishikawa, kalite egitimine onem verilmesini saglayarak basit istatistiki
.tniklerin en alttaki isciye kadar yayilmasnu saglamisur. 'Kalite Kontrol Cemberleri'nin ve
bep-Sonuc Diyagramlan'nm bulucusu olarak ta kalite yazmmda yer almisnr.
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l Kalite Yijnetiminin Geli~imi

1930'lu yillarda kapitalist ekonominin yasadig; kriz, Fordist iiretim bicimini ve bu
lstim biciminin hayata gecirilmesi icin gereldi diizenlemeleri giindeme getirmistir. Fordist
aatm biciminde Taylor'in 'Bilimsel Yonetim ilkeleri' kullamlmisnr. Taylor'a gore; fabrika
ibi isi planlar ve kiralanan yoneticiler iscileri yonlendirirdi. i~ icin onceden egitim almamis
er mekanik olarak hep aym isi yapiyor ve yaptiklan is icin dusunmeleri gerekmiyordu.
.ca zaman kaybmi onlemek icin de bant sistemi gelistirilmisti. Bu yontemle tek amach
· elere ve egitirnsiz-niteliksiz i~giicii kullarumma, isgucumtn makine ile rutin iliskisine
olarak standart mallann uretimi hedeflenmistir,
Bu donemde Hawthorne fabrikalarmda arastirma yapan Deming, Taylor'un otoriter
.JIIIU=Wll

metodunun insan ruhunu alcaltnguu; i~c;i, yonetim ve sirketin i~ ve crkarianna da

verdigini saptadi. New Jersey' deki Bell laboratuarlannda, telefonlara duyulan guvenin
muiwuas1 amaciyla sirketin cahsmalanna liderlik eden bir istatistikci, Walter A.Shewhart ile
. Shewhart, Deming'e gelistirdigi 'Istatistiksel Kontrol Karti' admi verdigi karti ve
gu yontemleri ogretti. Deming' in once Amerikahlara, sonra da savastan yenik cikan
nlara kazandirdigi 'Kalite Yonetimi' felsefesinin ortaya cikismda, Shewhart'm buluslan
ogretileri cekirdegi olusturmustur (Koksal,1998:11,12; 1984:44).

Toplam Kalite Yonetimi (TKY), kalite gelistirme, stratejik kalite yonetimi ya da
ldi kalite gelistirme her ne ~ekilde kavramlasnnhrsa kavramlastmlsm temelde Deming
988), Juran (1989), ve Crosby (1984)'nin, goruslerine dayahdir, Bu gornsler ortak olarak,
orgiit cahsanlan ile musterilerin girdi, problem cozme ve karar almaya kanhmlanm
:oren 'Kanlmah Yonetim' anlayisuu ongorurler.
Bu kuramcilar arasmda Deming (1988) yonetime, cahsanlann islerini yapmalarmda
laylastmcihk rolunn yilkler. Bunu da cahsanlan karar surecine katarak, kaliteli uretime
engel olanlan ayiklamayi sahk vererek yaptinr. Deming urun gelismesinde, surec gelisiminin
bayati rolunu vurgular.
Crosby (1984) kalite uywnunu, yonetici ve cahsanlann ortak olarak, bir1ikte, yazilr
kilde olusturulmasmi sahk verir. Bu yazih kalite uyumu musteri ihtiyaclanna da hitap
etmelidir. Crosby, sifir hata standarduu onerir,
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Juran (1989) ise, yonetim problemlerinin insan hatalanyla iliskili oldugunu savunur.

,.-i, kalite kavramlan ile ilgili olarak yonetimin yetistirilmesi gerektigini vurgular. Juran,

1

·- halkalanmn, iletisimi gelistirmek iizere kullamlmasmi onerir. Onun temel ilgisi, musteri
~lanmn

anlasrlmasidir.

Bu kuramlann her biri spesifik bir konuya odaklanmissa da, hepsi de Crosby'nin
linde gene1 bir sekilde yansrnhrlar, Crosby'nin modeli, orgiitteki kalite surecini
kleyici dort boyuta oturur. Bunlar:
"l-Yonetimin kanlmasi ve tutumu.
2-Profesyonel kalite yonetimini gerceklestirmek orgut boyunca olusturulan
kalite konseyleri ile saglamr ve bu yapilanma kalitenin yonetiminde onemlidir.
3-<;ali~ann katihmi ve
4-Tarnnma, yani ealrsanlarm basan ve cabalanmn pekistirilmesidir' (Lankard
1992'dan aktaran Dogan).
Gorilldiigu gibi TKY, orgut yonetiminde ve cahsanlarda bir tutum degisimini
ktirmektedir, Calrsanlann tiimii cesaretlendirilir, guclendirilir ve baglihklan arttmhr .
.eta onlann surec, iiriin ve hizmette gelismeyi aramalan, sorumluluk almaya istekli

Kalite yonetimini onculeri olarak adlandirabilecegimiz dustmurlerin kalite anlayislan
ilgili olarak;
-Kalite.Musterinin simdiki ve geJecekteki isteklerinin karsilanmasidir (Deming).
-Kalite.Amaca ve kullarnma uygunluktur ( J.M.Juran).
-Kalite.lsteklere ve ihtiyaclara uygunluktur (P.Crosby).
-Kalite:En ekonomik, en kullamsh ve tuketiciyi daima tatmin eden urunii gelistirmek,
yapmak, uretmek ve sans sonrasi hizmetlerini vermektir ( K.Ishikawa) tammlan
dmisnr (ASWC. 1990).
Aynca konunun onde gelen uzmanlar ve kuruluslan tarafindan yapilan kaliteyle ilgili
tarnmlar asagidaki sekildedir :
Kalite: 'Tiiketici isteklerinin doyumu, islemlerin performansimn iyilestirilmesi,
iyetlerin dusurulmesi amaciyla kullarnlan stratejik bir aractir' (TS. ISO 3000, 1993 : 2).
TS 9005-ISO 8402'de yer alan tanuna gore 'Kalite: Bir iiriiniin ifade edilen veya
klenen ihtiyaclan karsrlama kabiliyetini olusturan ozelliklerin toplarmdrr'.

24

Kalite: Bir mal veya hizmetin belirli bir gerekliligi karsilayabilme yeteneklerinin
koyan karakteristiklerin tiimiidilr (Amerikan Kalite Kontrol Dernegi, ASQC ).
Kalite: Bir hizmet veya fuiiniin isteklerine uygunluk derecesidir (Avrupa Kalite

Kalite: Uran veya hizmeti ekonomik yoldan Oreten ve mnsterilerin isteklerine cevap
bir Oretim sistemidir (Japon Sanayi Standartlan Komitesi, JIS).
Gtmumuzde kalite: 'Ozelliklere uygunluk' ya da 'Standartlara uygunluk' tan 90k,
ya da hizmetin kullamma uygunlugu' olarak kabul edilmektedir. Kisaca kalite, musteri
erinin karsilanmasidir. ISO 9002 standartlanna gore kalite: 'Bir urun ya da hizmete,
edilmis ya da edilmemis gereksinimleri karsilama yetenegi veren ozelhklerin tiimii'
tarumlanmaktadir (Peskircioglu, 1994:98'den aktaran Dogan).
Kalite kavramina genel olarak goz anldigmda, kullanim acismdan kalitenin bes
"gi oldugu gortllebilir. Bunlar, teknoloji unsuru, psikoloji unsuru, zaman unsuru, garanti
1mm1.1

ve etik unsurlardir. Fabrikada ilretilen mallarda teknoloji ve zaman unsuru on plana

ftibrxen hizmet sektorunde yukanda sayilan tiim unsurlar onem tasir (Ishikawa, 1995: 875).
Bu noktaya kadar srralanan tammlar, kalite konusunun 90k yeni bir kavram oldugu
yaratmaktachr. Ancak kusursuzluga ulasma ve miikemmeli yakalama arzusu
insanoglunun varolusu kadar eskidir. Dolayisiyla, kalite kavrarrumn, ilkel bir
· de bile olsa, eski caglardan gunumuze kadar surekli olarak gelisen bir olgu oldugu

9'1Cllebilir. Gunumuzun kalite kavrami, gecmiste, nretim surecinde edinilen deneyimlerin ve
derslerin sonucunda ortaya 91kn11~ olup, bazdanna gore hala yeni ogeler kat:dmak
iyle gelistirilmeye olanak tamyan dinamik bir yapiya sahiptir.

.2 Toplam Kalite Yonetimi

II. Dunya savasmdan yenik cikan Japonya'nm nrettigi fuiinler degerli bulunmazken,
ing'in onciiliigiinde yonetim alanmda yeni yontemlerin uygulanmasrrun diinya
lannda Japon fuiinlerinin yaygmlasmasma yol acngr, Deming'in onciililgiinde Amerika
baslayan ama Japonya da gelisen ve diinyaya yaytlan yonetim alanmdaki evrime Toplam
ite Yonetimi adi verildigi soylenebilir.
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1975'lerden beri yonetim biliminde cahsmalar orgutsel davrams, insan iliskileri, orgiit

· i, orgutsel gelisme gibi konular uzerinde yogunlasrmstir. 1990'larda ise yonetimde kalite
.a.ftcrn

hakim olmaya baslamistir. TKY'nin bir evrim oldugu, bilimsel yonetimden bugune
adim adim gelistirildigi, bu evrimin onemli tarihleri su sekilde siralanabilecegi cesitli

Iar tarafindan belirtilmektedir (Kavrakoglu 1992:292 vd.).
1931 W.SHEWHART: istatistiksel Kalite Kontrol (A.B.D.)
1940 STANFORD Seminerleri (ABO)
1950 E.DEMiNG Seminerleri (Japonya)
1951 DEMiNG Ki:llite Odillii (Japonya)
1952 Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1954 J.JURAN: Kalite Yonetimin Sorumlulugudur (ABD)
1954 Ulusal Radyo ile Japonya' da Kalite Egitimi Yaymlan
1957 A.FEiGENBAUM : Toplam Kalite Kontrol (ABD)
1960 G. TAGUCHI : istatistiksel Deney Tasanmi (Japonya)
1961 K. ISHIKAWA: Formenler lcin Kalite Kontrol Dergisi (Japonya)
1962 K.ISHIKAWA : Kalite Cemberleri (Japonya)
1969 KOBE STELL . Qualitiy Functian Deploymend (Japonya)
1970 S. SHiNGO: Poka/ Yeke (Japonya)
1970 G. TAGUCHt: QualitiyLoss Functian (Japonya)
1976 T. OHNO Toyota Jast in Time Sistemi (Japonya)
1980 G. TAGUCHt :Robust Design (Japonya)
1990 ve otesi.,
YARATILAN KALiTE

TKY'yi, klasik yonetim anlayismm alternatifi olarak dogan, gelisen ve gelisimini
ettiren bir anlayistir. TKY, tum organit..asyon sureclerinin siirekli gelistirilmesi,

earn

9ilestirilmesi ve cahsan ve musteri memnuniyeti (baghhgmm) saglanmasma yonelik 9ag~,
bir yonetim anlayisi olarak tanmtlayabiliriz. Yalcmkaya'ya (1996:25) gore" Toplam

-111111C1

, bir orgutte, her duzeyde performansm gelistirilmesi icin, toplam bir caba biitiinliigilnde
esi kapsayan etkinliklerin siirekli gelisimini olusturur". Kavrakoglu'na (1998: 9) gore,
oplam Kalite Yonetimi (TKY), sadece ilrlln ve hizmet kalitesi ile ilgili olmayip,
lllniimi.iziincagdas bir yonetim anlayisidir. Bu anlayisa gore, gelisme ve yarancthk icin tum
~arm

katkisi 90k onemlidir".
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.3. TKY Felsefesi ve ilkeleri

Toplam kalitenin

gerceklestirilmesi;

nin dogru olarak uygulanabilmesi

zaman, caba ve kararhhk

gerektirmektedir.

icin asagidaki bes temel ogenin bir araya gelmesi

(Sirvanci ,1997:12; ~im~ek,2000:51).
'I-Ost yonetim ve yoneticilerin liderligi,
2-Mu~teri odakhhk,
3-Firma elemanlanmn egitimi
4-Talam cahsmasi
5-Surekli gelisme (Kayzen) yaklasmu'
Toplam Kalite Modeli ancak tum ogeleri ile benimsenip uygulandigi takdirde tutarh,
1

ve kahci olur. Bu ogeler yonetim anlayismi ve felsefesini, organizasyonu, yontemleri

sistemleri kapsar; insana en 5n srrada deger vermeyi gerektirir; bilimselligi her cahsmada
kosar. Bu ogeler Kavrakoglu'na

(1998:33-35) gore bes grupta toplanabilir.

'1- Onlemeye donuk yaklasim,

2- Olyum ve Istatistik,
3- Grup Cahsmasi,
4- Surekli Gelisme,
5- Yonetim Modeli'
TKY'nin uygulandigi orgutlerde, insan faktorune verilen deger arttikca, cahsanlann
· ve yapilan isin kalitesi artmaktadir. Boyle bir sistemin kurulabilmesi

icin insana

-,gnnn esas olmasi ve 'once insan' anlayismm benimsenmesi zorunludur. TKY, cahsanlann
luluk

duygusu

ile hareket

etmelerini

ve yapilmasi

gereken

isleri

kendilerine

emeden, kendilerinden yapmalanru ongorur, ishikawa, 'Insanhgi esas alan bir yonetim

· · i, insanlarm simrsiz guclerinin gelisimine izin veren bir yonetim bicimidir' demektedir

TKY, en tepedeki yoneticiden en alttaki cahsana kadar tum insanlann sorumlulugu
l~ttgi bir sistemdir. Takim cahsmasi, toplam kalite yonetiminin bashca amaclanndan

· · i olup, gelistirme faaliyetlerine cahsanlann tamarm kanhr. Parola 'Surekli gelisme'dir,
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Siirekli Gelisme (Kaizen)

Kaizen, Japoncada degisim (Kai) ve iyi (zent) kelimelerinden

olusmustur, Surekli

anlanunda kullarnlmaktadrr. Japonlara gore Kaizen oyle bir dii§ilncedir ki, her Japon
~

gilniln bir oncekinden daha iyi olmasi icin, evinde, isinde, sosyal yasarmnda

pyret
•

icinde olmahdir,

Bu gelismenin

siirekli

boyutu onemli degildir, Ornegin bahcenize

ceginiz bir cicek, boyayacagmiz bir kapi da bir degismedir (Imai, 1994:93-98'den aktaran

Batnun klasik gelisme tarzmda iiretim belirli standartlara gore surerken, arastirma ekipleri
a...r1silarrt1tlann yukseltilmesi icin yeni bulus yaparlar ve bu bulus uygulamaya konursa bir sicrama
Snrekli

gelismede

ise

uretimi

yapanlarda

arasnrma

gelistirme

cahsmalanm

estirenlerde aym kisilerdir, Laboratuar i§ yerinin kendisidir. Surekli gelisme: lsletmede
olrulda yer alan herkesin kanhrmm gerceklestiren bir surectir,

En genel anlamda kalite, gelistirilebilecek her ~ey demektir. Kaliteden soz ederken ilk
gelen, iiriinun ya da hizmetin kalitesi olmahdir, Kaizen stratejisi kapsammda incelenirse,
· iiriin veya hizmet, tasarlanmis oldugu seviyenin ilerisine gecemez. Burada tasanmi yapan
olduguna gore, insarun kalitesi ile ilgilenilmelidir. i~i olusturan uc; yapi ~1; donamm

z

bro ve insan kaynaklandrr. Ancak insan faktoru yerine tam oturtulduktan sonra isin

__ , ••.cu.,.
••• ve yazilrm ile ilgili krsimlar ele almrnahdir, 1nsanlann icinde kaliteyi olusturmak,

11aizen bilincini edinmelerine yardun etmek demektir (Imai , 1994 den aktaran Ozevren ).
Surekli gelisme cevrimini ilk olarak ortaya atan Dr. W.A. Shewhart'trr. Bu cevrimi dogru
Mprn<Je ozUmseyerek 1950 yihnda Japonlara aktaran ise Dr. W.E. Deming olmustur, Surekli

a Fp,1e kavranu Japonya'da

o denli yerlesmistir ki, hemen her faaliyet iein Kaizen gruplan

-Ull.ll~tur. Son yillarda Japonlar kendi yonetim modellerine 'Kaizen Yonetimi' admi
iw:nneye baslarmslardir, Gercekten de 'Kalite' bile nihai bir amac degildir, sadece yuksek
mhhP.t gucunu saglamaya imkan veren bir aractrr, Cok yuksek, hatta herkesten yilksek bir
· · duzeyine cikmak bile yetmez; amac surekli olarak rakiplerden ileride olmaknr, Bunu
1yan yontem de surekli gelisme snrecidir,
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Ozetleyecek olursak, rekabet giiciinii artrrmamn temelinde siirekli gelisme, yani Kaizen
Bunu saglamak icin ise belli teknilderle donanlrms tum insan kaynaklanru
mda seferber etmek gerekmektedir. Kaizen'in
~

aym

prodUktivite, karhhk, vd. gibi cesitli

olabilir. En etkin olyiit ise cahsan basma uretilen proje veya oneri sayisr olabilir. Bu
Japonya' da yilda kisi basi 10 dolaymdadir, Ornegin 1000 kisinin ~h§t1g1 bir kurulusta

yaklasik olarak irili ufakh 10000 yeni proje/oneri yiiriirltige konmaktadtr. Proje/oneriler
Cemberleri, Proses Gelistirme Ekipleri, Kalite Gelistirme Ekipleri, Disiplinler arasi

veya Bireyler tarafmdan yapilabilir, Kaizen'i gerceklestiren de bu 90k sayida gelistirme
iiilfodirme onerileridir;

TKY'DE STRATEJiK PLANLAMA

• Deming Dongiisii

Deming dongust; klasik yontemden de iyi bilinen ve her isletmede kolayhkla

I JS danabilecek cahsmalardan olusur, Yapilacak isler once planlamr, soma uygulamr ve kontrol
Kontrol faaliyetleri ile elde edilen sapmalar diizeltilir ve bu diizeltme onlemleri, bir
llllll8ki cahsmamn hedeflerini olusturur, Deming dongiisii, amaelara gore yonetim tekniginden
~

bir cahsmadir, Bu cahsmalar cember icerisinde gosterilerek daha iyi anlasilmasi

:111111aa011~trr. <;emberin her don~iinde islerin daha kaliteli olmasmr saglayan bir sistemdir

Sekil 2.2.1. : Deming Dongusu
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Planlama Tanum, Ozellikleri ve Yararlan
Planlama farkh sekillerde tammlanan bir kavramdir. Bu tarumlann ortak ozelliklerini
siralamak olasidir. Planlar gelecege yonelik faaliyetlerdir, planlama bir karar alma
19a:idir, planlama bir amaca yonelik olup, bu amacm gerceklesmesi icin en uygun yontem
lann bulunmasi cahsmasrdir.

Planlar stirelerine gore; uzun sureli, bes yil ve daha uzun snreyi kapsayan; orta sureli,
bes yd arasi siireyi kapsayan; krsa siire1i; gene11ik1e bir yddan daha az siireyi kapsayan
seklinde snuflandmlabilir. Uygulama bicimlerine gore demokratik ve zorlayici planlar
~e

suuflandirmak mnmkundur. Planlar yerine getirdikleri fonksiyonlar acismdan;
[ik, taktik ve hareket planlan seklinde ele ahndiklan gorulur. Taktik planlar, daha 90k
kademe yoneticileri tarafmdan, stratejik planlarm amaclanna ulasabilmesi icin daha kisa
siireyi kapsayan planlar olarak tarumlamrken; Hareket Planlan, orta ve alt kademe
· cileri tarafindan, 90k daha kisa bir snreyi kapsayan bir faaliyetin ve kisa sureli bir

~n

yerine getirilmesi amacma yonelik planlar olarak ifade edilmektedir.
Planlamayt: Insanlann snursrz isternlerini dab.a 90k karsrlayabilmek amacryla

IIIIIIIJPIAIUann en uygun kullammi icin neyin, nerede, ne zaman, nasil ve kim tarafmdan
L

a

tacagmm onceden kararlastmlmasrdir, diye tarumlayabiliriz. Dolayisiyla, planlamanm
· kit kaynaklann en iyi bir sekilde kullamlma gereksinimidir. TKY'nin temeli de; hata,

• wganl1k ve yanhslan onleyerek, isi bir kerede dogru yaparak, kalite, maliyet, hiz
!91rninde daha verimli ve karh olmak icin kit kaynaklan en uygun sekilde kullanmakttr. Bu

p J1amda TKY'de planlamamn onemi iyi anlasilmaktadir, Bu dogrultuda, planlama
· elerine bakildigmda Toplam Kalite Yonetiminde planlama 09 asamada incelenebilir
n,1997:56,57).

'Stratejik Planlar (Neyin yapilacagim belirler)
Hedeflerle yonetim ve kalite planlan
(Nasrl yapt1acagm1 belirler- Taktik Planlan)
Gunluk planlar
(Yapilan isin dogru gidip gitmedigini belirler- Hareket Planlan)'
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Stratejik Planlar

Strateji plaru: Bazen 'Kurum gelistirme plaru' da denilen 'Strateji plaru' kurum
unun gerceklestirilmesi yolunda ahnan onlemleri aciklayan plandrr. Orta - vadelik:bir
· genellikle iic; yilhk bir siireyi kapsar, ama cok kati bir plan olmayip, ic ve dis

!llllrlere gore olusacak degisime aeiknr. Ornegin; egitim ortammdaki rekabet icin hazirlanan
strateji plaru cok biiyiik onem tasir. Plansiz bir egitim kurumu, amacim ve hedefini
er.
Bir strateji plaru; misyon, vizyon, Swot gibi anahtar kavramlann c;oziimlenmelerini
· . Herhangi bir kurum asagidaki konularda odaklamp, hayata gecirmek icin karar vermis
zorundadir (Koksal,1998:65). Bir stratejik planda su asamalar olmahdir:
'Pazar Belirlemesi : Pazar ortammda kurumun gerceklestirmeyi
amacladigi orandir,
Kurumun pazar lcerisinde girmeyi istedigi oran: Egitim verdigi basamakta
bulunan diger okullar arasmda yiizde kachk bir orandir, Ogrenci yetistirmeyi
amacladigidir.
Hizmet portfoyu : Amaca ulasmak icin ogrencilere sunulan program, dersler ve
icerikleridir.
Portfoyun gelistirilmesi : Sadece sunulan programlann cesitliligini degil,
derslerin sunu yontemlerinin de gelistirilmesidir.'
Herhangi bir egitim kurumunda uyarlanabilecek olasi bir planlama dizisi ozetle
a eikanlmrsnr (Sallis,l996'dan aktaran Koksal,1998:59).
'VtzYON, MiSYON VE DEGERLER
Ne cesit bir isin icindeyiz,
PAZAR ARASTIRMASI..
Mnsterilerimiz kimler ve ne bekliyorlar?
SWOT ANALiZi VE KRiriK BASARI FAKTORLERi ... Basanh olmak icin
neye gereksinim var?
. VE IS
. PLANLARI
Basanya nasilul asacagiz??
EK.IP
KALiTE POLiTiKASI VE KALiTE PLANLARI.. Basanyi nasrl saglaytp
sunacagiz?
KALiTE MALiYETi..
,
Kalite kaca mal olacak?
DEGERLENDiRME VE DONUT
Basanh oldugumuzu nasil
anlanz?'
lsletmenin uzun vadeli amaclan bir kere belirlendikten sonra, isletmeyi bu amaclara
acak cesitli secenekler belirlenir. Amaca gotnrecek yollar (stratejiler) pek coktur. Eger
· tane olsaydi zaten planlama yapmaya gerek kalmazdi. Bu secenekler arasmda isletmenin
rsma, sartlanna ve misyonuna en uygunu secilir. Bundan sonra yapilacak tiim cahsmalar,
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vadeli amaclara secilen strateji ile vanlmaya yonelik plan ve programlardan
1111Je11I11elerden

olusur,

TKY bir anlamda

stratejidir.

i§letmenin

yetenegiyle

ve

rekabet

llmuio secilmesidir. lkinci asama uzun vadeli amac ve stratejileri gerceklestirebilmek icin

ytlhk plan ve programlann yapilmasr asamasrdir. Bu asamada stratejik plana uygun
ve hedeflere ulastiracak araclar ve faaliyetler belirlenir. Kalite planlan da bu asamada
. Bu asamaya iki acidan bakilabilir (Ozevren1997:61).
1-Hedeflerle yonerim,
2-Kalite planlan

Kalite Politikas1ve Kalite Plam (Taktik Planlan) :
Bir kurumun kalite politikasi ile ilgili yazih bir karanmn olmasi 90k onemlidir.
lllmlbul

Kadikoy Anadolu Lisesi misyonu olarak "Atatnrkcu dii§i.ince sistemini davrams

getirmis, cagdas, demokratik lider ozelliklerine sahip, okudugu okula baghhk duygusu
·~ ve laik gencler yetistirmektir. Bu cereeveden hareketle biz, ogrencilerimizin
•

nnelerini saglamak; onlann bilgili, yetenekli ve kendine guvenen bireyler olarak
elerine zemin hazrrlamak ve onlara 21. yuzyrlm gelisen ihtiyaclanna cevap verebilecek
iler kazandrrmak icin vanz." denmektedir (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/

-n·m # 10b4, 2002:12).

Sonraki is ise kalite planun gelistirmektir, Kalite plam, kalite politikasmi hayata
w:i,,,,.eye amaclar. Kalite degisim surecinin nasil yapihp surdnrulecegini gosterir. i§ plam ile
el islevde bulunmasi gerektigi aeiknr. Arna her birinin odaklandigi konu farkhhk

r...,Prir. Kalite Plam (Koksal,1998:67):
'-Degi~im yolunda siirdilrillecek snrecleri ozetler,
-Kaliteyle ilgili amaclan ve harekete gecmeyi saglayacak yontemleri icerir,
-Cahsanlann katilacaklan gelisim ekipleri gibi mekanizmalan kapsar.'
Egitim kurumunun yfuiitmeyi amacladigi projeler, bu genis kapsamda hazirlanrms
flmda yer alarak, tiimiiniin hayata gecirilebilir ve yonlendirilebilir olmasi saglarur,
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Juran'a gore stratejik kalite planlamasi: Ost yonetim duzeyinde uzun vadeli kalite
erinin olusturulmasi ve bu hedeflere ulasmak icin kullamlan araclan ifade eden yapisal

-lcsel ve cevresel analizlerle baslamakta
-Vizyon ve misyon tespit etme
-Organizasyonel hedefler belirleme
-Bu hedeflere ulasmayi saglayacak stratejiler gelistirme, cahsmalanm
ktedir. Kalite planlan, bir ilriin, proje veya sozlesmenin musteri gereksinimlerini,
mik sartlarla nasil karsilanacagim

ve bu sartlan nasil gelistirecegini

p 5 woandu. lyi bir kalite planlamasi, iyi bir

on

en

gosteren bir

analizle baslar. Bu analizle elimizdeki

,-,. - iann neler oldugu ve nerelerde kimler tarafindan ve nasil kullamldigi belirlenir
mrvren,1997:63).

Egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalanm basanh bir sekilde uygulamak
Iarsa, okulun en kii9iik birimlerinden en bityiik birimine kadar okul killtiirilnii
1611tnnnak

ve yaygmlasnrmak zorundadirlar. Egitim liderlerinin okul killtiiril olustururken §U

illmlara mutlaka cevap aramalan gerekmektedir (Leigh den aktaran Cafoglu, 1997:167).
'1-0.kulun amaci nedir? Amac1ID1z1 nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak istiyoruz?
3-Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
TKY'nin okullarda basan ile uygulanabilmesinde bu sorulara verilecek yamtlar

Kalitenin Maliyeti ve Getirisi: Kalite maliyeti, kalite girisiminin getirisini olcme
llloumundadu. TKY'ne kuruma oh;iilebilir kar saglamasi acismdan yaklasilmahdrr. Gnzel ve
fikirler, oneriler ol9iilmeli, hesaplamp degerlendirilmelidir. Diger bir onemli nokta ise
1 giden sureclerin veya yanhs uygulamalann maliyetlerinin belirlenmesidir. Tatmin
,.. eyen musteriler, yetersiz ve etkisiz bir sekilde yurutulen prosediirler ve basit hatalar;
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velilerin tepkisi, kaydmi alan ogrenciler, fazla mesai, kaybedilen ve yazik olan
nel i~ giicii... gibi olgularla kuruma pahahya mal olabilir. TKY, yapilan i~lerin ilk
~inde

dogru yapihp, sifir hata ile sonuc almayi amaclar. Ozellikle musteri sikayetleri

· e ahmp, degerlendirilmelidir. 'ilk seferinde dogruyu yapmak' kavrami insani
· etlerin yogun oldugu egitim kurumlarmda gerceklestirilmesi zor bir olaydir,
klestirilmesi her zaman miimkiin olmayan bu durumun, hie; olmazsa ikinci seferinde
~e~irilmesi

amaclanabilir, Yine de art niyetsiz yapilan hatalar suclama, ayiplama

:u yapilmamahdir; kurumdaki insan iliskilerini etkiler, dengeyi bozabilir. Bu nedenle ,
en aza indirgeyecek olan gerekli ekip cahsmalannm yapilmasi gerekmektedir. Cok
le

ve dii~iiniilerek yapilan planlama,

olaylan

ilk

defasmda

dogru olarak:

klestirmenin onemli bir unsurudur. Saptanan hatalan derhal dilzeltmeyi amaclayan
.Y, hatalann tekrarlanmamasim da saglamis olur (Koksal,1998:67-68 ).

TKY UYGULAMALARINDAPROBLEM ~OZME TEKNiKLERi
Problem c;ozme, Planla- Uygula- Kontrol et- Onayla.Onlem al (PUKO) dongusunde

Problemi tarumla
Altematifleri belirle
Planla

Karar

Kriterleri belirle
Vernie
Altematifleri degerlendir

Problem

En iyi alternatifi belirle

Cozme
Uygula

Karan

KontrolEt

Sonuelan degerlendir

Onlem Al Onayla

Standartlasnr

Sekil 2.3.1: Yalova'da, Haziran 200l'de

uygula

Giller KOKSAL'rn yonetiminde gerceklestirilen

itimde Toplam Kalite Yonetirm Semineri' notlarmdan
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1 PUKO Yonetimi ve Ara~lan
Problem cozme siirecinin PUKO dongusunde en 90k kullamlan teknikler asagida ozet
verilmeye cahsilmisnr.
A. Beyin Firtmasr
Beyin firtmasi, ortak sorunlar, toplanacak veriler, coznm onerileri,
uygulama onerileri ve karsrlasilabilecek engeller gibi konularda bir fikir listesi
olusturmak amaciyla yapihr.
B. Kuvvet Alan Analizi

Bir amaca dogru ilerleme veya iyilestirme icin iki yol izlenebilir:
a-Performansi artmci kuvvetleri guclendirmek,
b.•.Performansi kotiiye iten kuvvetleri zayiflatmak veya ortadan kaldirmak.
Kuvvet alan analizi bu kuvvetlerin iki tilrUnii de belirlemeye dayamr.
C. <;oklu Oylama
Coklu oylama (Multivoting) beyin firtmasi seansmda ortaya cikan
fikirlerin en onemhlerini belirlemek icin izlenilen bir yontemdir.
D. Aki~ ~emas1
Akis semalan, bir surecteki biltiln adimlann resimsel ifadesidir. Akis
semalannda standart semboller kullanrhr, Olaylann sirasuu acik olarak
anlamaya yardimci olur. Iyilestirme firsatlanni belirlemeye yardimci olur. Veri
toplanacak:alanlan ve teknikleri tarif etmeyi kolaylastmr.
E. Sebep-Sonue Diyagram1(Ishikawa - Bahk Kil~1giDlyagrarm)
Bir problemi doguran ya da etkileyen sebep ve faktorleri belirlemek
amaciyla olusturulur. Problemlere daha genis bir cerceveden bakma olanagi
sunar. Problemin teshisi ve surec iyilestirmeyi kolaylastmr. Tam olarak istatiki
bir yontem degildir.
izlenecek yontem:
a-Problemi gosteren bir ok (ana kilcik) cizilir.
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b-Bu kilcigin tizerinde, problemin olasi ana sebepleri oklarla gosterilir.
Bir uretim sfuecinde en cok kullarulan ana sebep kategorileri, Ishakawa
tarafindan makina (ekipman), yontem, malzeme, insan ve cevre olarak
toplanmisnr. Bir hizmet surecinde ise bu kategoriler genellikle
politikalar (yuksek diizey karar kurullan), prosedurler, isyeri (ekipman
ve alan) ve insan seklinde secilir, Her iki durumda, cevre (binalar,

lojistik ve alan) ve olcme (kalibrasyon ve veri toplama) kategorileri de
sikca kullaruhr, Aynca, bu tur kategoriler yerine, soz konusu snrecin
ana basamaklan da kullarulabilir.
c-Her bir ana faktor ile ilgili alt etmenler oklar ile gosterilir,

F. Histogram
Histogram, ol9illebilir bir nitelik ile ilgili gozlem
dagrlnmru gosteren bir cubuk grafigidir. Degiskenlerin

S1Il1fl1

degerlerinin
seri icerisinde

duzenlenmis bir dagihrmdrr.
G. Pareto ~emasi
Kalite gelistirme cahsmalannda en 90k k:ullarulan tekniklerden biridir.
Problemleri veya meydana gelis sebeplerini onem ve sikhk sirasma gore
gosteren bir aractir, Problemlerin (sebeplerin) gozlem sikhklan ya da onem
yiizdelerini gosteren, buyukten kfi9ilge dizilmis siitunlardan olusur. Pareto
yontemine gore 'Sorunun %80'i problemlerin

%20'sinden gelir. 'Pareto

semalannda, en onemli ya da en sik gorunen soruna ait siitun semamn en
solunda gosterilir, Amac, kullamcmm dikkatini bu sutun uzerine cekmek ve
vakit kaybmi en aza indirmektir.
H. Kontrol ~emalan, Listeleri
Kontrol semalan, sureclerin dogasr hakkinda bilgi edinrnemize
yardimct olur. Kontrol semalan kullarurnmda, surec islerken cikardigi
urtmlerden secilen omeklerin belli ol9iimleri, belli limit degerler ile
karsilastmhr ve bu olcumlerin egilimleri izlenir. Boylece olcumlerdeki
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degiskenligin ozel sebepleri olup olmadigma karar verilir ve ileride
olusabilecek hatalarm onlenmesine cahsrhr,
I. Yakmhk Diyagranu
Yakinhk diyagrann, pek 90k fikir, goril~, konu veya faaliyet icinden
temel olanlan bulmak icin kullamhr. Bu fikirler, gorusler, konular once
tiiretilir, soma bunlardan birbiri ile dogal ilgisi olanlar guruplamr.

J. Aga~ Diyagrann
Belli bir amaca erismek icin izlenmesi gereken yollann, sistematik bir
sekilde giderek artan bir detay duzeyinde grafiksel ifadesidir (Koksal, 2001 vd. ).

EGiTiMDE TOPLAM KALiTE YONETiMiNiN GEREKLiLiGi

Gunumuzde hizh bilgi arnsmm etkileri yasanmaktadir. Hizh bilgi artist, insan

I a mm ffim yonlerini etkisi alnna alrnrs bulunmaktadtr. Bdylece g(iniimiizde bilgi, temel
ve ana sermaye olmus, insamn ilgisi bilgiye yogunlasrrustrr. Bilginin cogaltilmasi ve
esine iliskin bu devrim, 'Bilgi patlamasi' olarak adlandmlmisnr.

Bilgi toplumu cagma ulasmak icin surekli verimlilik artist saglamak gerekmektedir.
nedenle son yillarda egitimin kalitesinden oldukca sik soz edilmeye baslanrmsnr. Egitim
ogretimin niteligi, egitimin belirlenmis amaclanna ulasabilirligi derecesi ile yani kisilerde
ilen davrams degisikliklerini gerceklestirme diizeyi ile belirlenebilir (Unal, 1991 : 23-25).
1rgmin bu derece onem kazanmasi, bilginin uretildigi, daginldig; kaynaklardan biri olan
kurumlannm yaprsrru, isleyisini, yonerimini, programlanru kisacasr egitim orgiiffiniln
unun sorumluluklanni onemli olcude arttirmaktadir. Egitim orgutleri toplumun
ilesmesine oncnluk etme durumundadir, <;iinkii egitim orgutleri ciknlan yoluyla diger
leri etkileme sansma sahiptir ( Apay ve Kihc, 1997: 11).
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Bilgi toplumu olmamn getirdigi degisimler; sadece bilgiyi biriktirip depolamak yerine
·

tam zamamnda tiretilmesi ve etkin bir sekilde kullarulmasrm gerektirmekte, bµ da
.-.~•erde oldugu gibi egitim kurumlannda

da amac yapi ve isleme tarzlanm yetersiz

ekte, cevrenin degisen sartlanni ongormeye ve uyum saglamaya zorlamaktadrr.

Egitim kurumlanna

dusen gorevin, bilgi cagmm gereklerine u_ygun olarak yaratici,

1rozme yetenegine sahip, bilgiye erisme yollanru bilen yiiksek teknoloji ii.riinlerini
ilen, hosgorulu, esnek dusunebilen, bilimsel dusunme yetenegine sahip saghkh kisilik
gelisimini tamamlamis olan bireyleri yogun rekabet ortammda basanh olabilmeleri
istirmek oldugu soylenebilir, Insanm egitimi, yeni deyimle "Gelecege hazirlanmasi'
· yalruz yeni kusak icin gerekli degil, her yastaki insan iein onemlidir. Bilginin surekli
·gi giiniimiizde, tmiversite rnezunu kisinin bilgisinin 4-5 yilda eskidigi dikkate almirsa
eyi ve

egitimi

acilen

ve si.irekli olarak

ayagma

yetiskinlerin

da goturmek

ktedir (Toffler,1974: lO'dan aktaran Azade).
sistemleri,

iilkelerin

ihtiyac

duydugu

nitelikli

ektedir. Yetistirilen insan gucii ulkelerin kalkmmasmda

insan

kaynaklanru

anahtar rol oynamaktadir,

iizde bir cok illke egitimde verimlilik ve kaliteyi arttirmaya yonelik degisik projeler
ri.tirmekte ve bu konuda yogun eaba harcamaktadir, Avrupa Birligi, ABD ve gelismis Uzak
iilkeleri egitimde kaliteyi arttirrnaya yonelik ciddi anhmlar gerceklestirmislerdir.

Yapilan arastirmalar, kaliteyi etkileyen en onemli faktorun insan faktoru oldugunu
koymaktadir, insaru ise egitim sisteminin en stratejik alt sistemi olan okul orgutleri
~mekteclir.

Okul orgutlerinin ciktisi olan insanm istenen diizeyde yetistirilmesi sadece

kendisini ve yetistigi okulu degil ayru zamanda diger orgutleri de etkileyecektir .
..• egitimin

ciktisi olan insan, her orguttm ihtiyac duydugu insan giicii girdisini

lllfturacakt1r. Bundan dolayi toplumun, kalite konusunda en duyarlt olmasi gereken orgiitler
orgutleridir.

Bir orgutte, yonetimin is gorenleri verimli kilmasi, i~ doyumunun saglanmasi, takim
asim gerceklestirmesi,

is gorenlerin uyumunu saglanmasi, cansmalann

yonetilmesi,

38

dinamik bir nitelige kavusturmakla mumkundur. Dinamik bir orguttm ise cevresindeki
ve yenilesmelere ilgisiz kalmasi dii~iiniilemez(Basaran, 1992 ; 28).

Egitimde yenilesme kavrami da nitelik degistirmistir. Egitimde standartlan yilkseltme,
yeni kaynaklar bulma ve bir takim degisiklikler yapma yeterli gorulmemektedir.
yenilesme denilince genellikle okulun, gun ve saatleri, mali bir takim imkanlar,
buyuklugu, bilgisayarlara dayah egitim, okula dayah yonetim, olcme ve
dirme sisteminin iyilestirilmesi, ogretmenlerin yeterliliklerinin arttmlmasi gibi
akla gelmektedir. Ancak. ban kesimler, bu kriterleri klasik egitim yaklasimlannm
llmfugunu kabul eden ve onlan daha da gelistirmeyi hedefleyen girisimler olarak.
llmdctedir. Bu elestirilerden hareketle egitimciler tarafmdan 'Toplam Kalite Yonetimi' ,
Hata Yonetimi', 'Kendi Kendine Ogrenme' gibi yaklasimlara dikkat cekilmistir. Egitim
._.IPrini

bu snrece uyduramayan toplumlann biitiin bu olusumlann disinda kalacaklan ya

~Nrcekleri one sttrulmektedir (Bonstingl, 1992'den aktaran Azade).

esleki Teknik Egitimde Toplam Kalite Yonetimi

Cagumzdaki bilimsel ve teknolojik gelismeler bireylerin ve toplumlann yasam
~

biiyiik o19iide etkilemekte, sosyal, kiilturel ve ekonomik alanlarda koklii degisimler

a

11c1K..U:1drr. Sonucta da egitim sistemlerinde mesleki ve teknik egitime onem veren
da gelismeler gozlenmektedir (Alkan, Dogan, Sezgin 1998:16).
Genel egitim ile bireylere yasadig; cevre ve topluma uyum saglamalanna yonelik
· temel davramslar kazandmlmasi amaclamrken, mesleki teknik egitimde ise bireylere
egitimin yam sira ilgili meslek alanmdaki bilgi beceri ve tutumlan kazandirmaya
bireyi fiziksel, duygusal ve ekonomik ve kisilik yonunde gelistiren bir egitim siireci

• ;laomak.tadrr.

Bir toplumda dogal kaynaklann degerlendirilmesi.insan gucunun verimli

duruma

esi, i~ ve egitimin butunlestirilmesi icin mesleki ve teknik egitime gereksinim vardir
Dogan, Sezgin 1998:16). Dewey'in felsefesindeki egitime sosyal acidan bakildigmda
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demokratik yoldan surekli gelismesini saglamakta ve psikolojik aeidan da bireyin
~.ine

gore i~ hayatma kanlmasmr ongormektedir (Aktaran; Alkan vd. 1980:50).

toplum icerisinde yer saglamasi, saygmhk kazanmasi, ilerlemesi, ilretken durum.a
· ve demokrasinin gelismesi onun kazanacagi meslek egitiminin derecesine baghdir,
gore meslek sahibi, ureten kimseler toplumda mutlu olabilecekler ve saygmhk
~eklerdir

(Turan, 1992:16).

birey ve egitim btrtunlesmesinden olusan mesleki teknik egitimde bireylere
ve teknolojik gelismelerin, cahsma alanlanmn ve cahsma hayatmm

on

gordugu

beceri ve tutumlar kazandmlmaktadir, Baska bir anlatimla toplumun beklentilerini
ilecek kaliteli urun ve hizmetleri sunabilecek perfonnans duzeyi yuksek i§ gucunun
esi mesleki teknik egitimin en temel islevleri arasmdadir.

Cagdas teknik egitimin kendine ozgii niteliklerinin neler oldugu incelendiginde
uygulama, ekonomiklik, gelismelere surekli uyum, genis bir meslekler dunyasun
topluma donnklnk, gercek yasanti ve deneyim ortami saglama, olumlu sonuca
ya degin devamhhk, uygulama zamam ve sekli yonunden gereksinim niteligi ve
baghhk, istem-sunu dengesini saglamak, kesin hedeflere yonelik olma, yatay ve dikey
devamh gelisme ve yasama haztrlama gibi nitelikler oldugu gorulmektedir (Alk:an,
Sezgin 1998:17).

'Bilgi iscileri' ya da 'Simge cozumleyicileri' adi verilen yeni bir cahsan (isci) tipine
gereksinimin artmasi da mesleki teknik egitimde toplam kalite yonetiminin onemini
cikaran nedenler arasmdadir. Cunku, ilgili egitim snrecleriyle yetistirilmesi
en performans duzeyi yuksek yeni tip i§ gucunun : cok adimh islemleri yurutme,
simge ve gorusleri ustahkla kullanma, yeni bilgilere ulasma, yeni paradigmalan tamma
da mesleki yeterliklere sahip olmalan zorunlu gorulmektedir. Bu zorunlulukta
· teknik egitimde kalite ve standartlann yukseltilmesini, dolayisryla toplam kaliteyi
e getitmektedir (Karaagach, 1999:445).

Toplam Kalite Yonetiminde vanlmak istenen sonuc TC MEB TKY Egitimi
,.. "'"'annda 'Sosyal Paydaslann Mutlulugu' olarak ozetlenmektedir. Aslmda Mesleki ve
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Egitim Sistemleri sosyal paydaslan tannin edebildigi surece basanya ulasabilmis
· . Giinfuniizde KKTC ve TC'de Alman meslek:i egitim modeli omegi cercevesinde
eler gerceklestirildiginden, bu ulkenin mesleki egitim sistemine kisaca goz atmakta

Alman Mesleki Egitim Sistemine Baki~

Avrupa Birligi (AB)'nin slogaru haline gelen 'Y~

boyu egitim' ve cagdas meslek

· ile hizmet sektorlerinde oranlan hizia artan 'Bilgi iscileri' calisma yasamma olumlu
yeni boyutlar getirmektedir (MESS 1997, aktaran Karacivi).

Mesleki Egitim AB'nin gundeminin ilk siralannda yer alrms ve 'Avrupa Sosyal
Eylem Programi' ile 1994'de uygulama konulmustur. Bu cercevede 1994 yilmda
mesleki egitim politikasmm yilriitulmesi icin Leonardo programi ve egitim alamndaki
iginin gelistirilmesi icin Socrates program.Ianuygulamaya konmustur.

AB iilkelerinden mesleki egitimde en basanh olan Federal Almanya Cumhuriyeti,
· e icin en iyi omegi olusturdugu dii~iiniildiigiinden, 1980 yth basmdan beri Federal
ya Cahsma Teskilatiyla yapilan cesitli gorusmeler sonrasmda Almanya'da uygulanan
· egitimin ik:ili sistemini Tiirkiye'ye uyarlaniak icin yogun cahsmalar baslatilmis bu
egitsel ve teknik bilgi ve yardimlar ahndigi gozlenmektedir..
Bu etkilesimler sonucunda Mesleki Teknik Ogretimde Okul Sanayi Ortakhgi adi
uygulanan OSANOR projesinde, 1986 tarih ve 3308 sayih 'Cirakhk ve Meslek
· Kanunu' nun hazirlamsi sirasinda, Cok Programh Liselerin olusturulmasmda ve 4702
yasada Alman Mesleki Egitim Sistemi'nin izleri bulundugu scylenebilir.
Son donemlerde, Turkiye Milli Egitim Bakanhgi ile Almanya arasmda Turkiye'ye
yapmis ailelerin ogrenim cagmdaki cocuklannm uyumlan ve meslek:i egitimleri icin
'"~tri meslek liselerinde 'Turk-Alman Teknik i~ Birligi Projeleri' cercevesinde projeler
iitiilmektedir. Bunlar:
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'a)Tiirkiye'de ikili (Dual) Mesleki Egitimin Tesviki Projesi,
bjlstanbul-Haydarpasa
Anadolu Teknik Lisesi Otomatik Kumanda
Bolumu Projesi,
c)Ankara Polatli Endilstri Meslek Lisesi CNC-Bolumil Projesi,

d)Bulu~ma Dili Turkce Projesi,
ejlzmir Turk-Alman Okulu Projesi,
f)Turkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasmda Carl Duisberg
Gesellschaft adh kurumla i~ birligi halinde Mesleki Egitim Uzmanlan
Degisirn Progranu'dir, (http://www.meb.gov.tr/Stats/ 2002:12)
Su an Turkiye'de ve KKTC'de Almanya <la uygulanan mesleki teknik egitim
min benzeri uygulamalar omek almdigmdan, Almanya 'da uygulanan mesleki egitim
· .e kisaca goz atmanm gerekli oldugu dusunnlmektedir.

Almanya' da Mesleki Egititnin ikili Sistemi

'Avrupa Birligi ve Turkiye Mesleki Egitim (Karsilasnrmah Bir inceleme)' adh
cahsmasmda Kahraman (1997), Federal Almanya Cumhuriyeti'nin mesleki egitim
lllernioin, esas olarak teorik egitim ile uygulamah egitim programlannm butunlestirilmesine

ikili (dual) sistem oldugunu belirtmistir, Yazara gore AB illkeleri ve hatta dunyada en
· ~ mesleki egitim sistemlerinden birisine sahip olan Alman Meslek Egitimi Sisteminin

"'-u, egitim ile istihdam arasmda gerceklestirilen uyum ile saglanmaktadir.
Federal Alman Mesleki Egitim Sisteminin temel ilkesi olarak devlet ve ozel kesimin
egitimde ortak sorumluluk almasi gorulmektedir. Sistemi devlet ve 'isletmeler
duzenlemekte

ve yiir(itmektedir. Isletmenin gorevi

egitim

ieerigini ve

lllulamalar1m duzenlemek, devletin gorevi ise egitim standartlanm koruyacak duzenlemeleri
~e~tim).ektir.

Eyaletler arasmda farkhhklar gorulmekle birlikte Federal Almanya'da zorunlu egitim
6-15; zorunlu egitim suresi 9 yildir, Mesleki egitime ge9i~ dokuzuncu smiftan sonra
~iln

olmaktadir, Meslek egitimi icin iki program vardir.
I )Endilstride cirakhk
2)Tam zamanh meslek okulu
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Alrnanya'da meslek egitiminin cogunlugu i~ basmda yapilmaktadir, Son donemlerde
egitiminde asm uzmanlasmaktan kacimlmakta olup, bazi cirakhk mesleklerini
·

e yonunde bir egilim vardir (Alkan, Dogan, Sezgin 1998:237).

Almanya becerili insan gucu yetistirilmesinde cirakhk egitimini temel yaklasim olarak
-9Cllll~tir. Almanya'da ikili egitim (dual sistem) olarak. tammlanan bu uygulama ile ilke
beceri egitimi isletmede, meslek teorisi egitimi ise okulda yapihr. Model, meslek
· de, isletme-okul isbirligine dayanmak.tadtr.Egitim, 4 gun is, bir gun okul esasrna gore
ak.tadrr. Cirakhk egitimi mesleki yeterlilik sinavi ile sona erer. Bu smavi kazananlar,
· i~i veya kalfahk belgesi altrlar (Sezgin, Ilhan; <;YEGM 1990: 20).

Alrnanya'da Federal Hukumetin mesleki egitim politikasi su hedeflere yonelmistir:
'-AB mesleki egitim politikasrnm temel hede.tlerinin tarumlanmasr,
-Egitim ve meslege giriste serbestligin gnvence altrna almmasi,
-Mesleki egitim alanrnda Avrupa diizeyinde isbirligi ile bilgi ve deneyim
degisimi ve aktanmmm yogunlastmlmasi.' (Karaman, 1997).

Karaman'a gore diinyadaki basanh diger mesleki egitim sistemi Japonya'dadrr. II.
Savasindan yenilgi ile cikan Japonya, l 980'li yillarda diinya sanayi ve ticaretinde
· duyurmus ve 'Ekonomik mucize' olarak kabul edilen bir basanya ulastigr herkes
~

kabul gormektedir. Bu basannm temelinde 'Japon egitim sisteminin' onemli rolu
ileri surulmektedir (Karaman 1997:327). Bu nedenle Japon egitim sistemine ve
· egitim sistemine goz atmanrn yararh oldugu di.i~uni.ilmektedir.

Japonya'da Egitim Sistemi ve Mesleki Egitim

Japon egitim sistemi, karar mekanizmalarrnda merkeziyetci bir yaprya sahip olm.asrna
n biiyiik ol9iide Amerikan egitim sistemine dayandmlmrsnr, Genis tabanh amaclan
'Kapsamh okul' prensibine uygun olarak lkinci Dunya Savasmdan sonra ortaya
us

olan

egitim

sistemi;

ilkokullar,

ortaokullar,

liseler,

yiiksekokullar ve

itelerden olusmaktadir. Bu okullann egitim sureleri 6+3+3+4 olup zorunlu egitim 6-15
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arasmda 6+ 3 yil ve parasizdir, Kurulus statiisii acismdan Japon okullan iic; gruba

b I tadtr, Bun1ar,Resmi Devlet Okullan, Mahalli Okullar ve Ozel Okullardrr ( TiSK).

Japonya'da okur yazarhk oraru %99'dur. ilkokul diizeyinde bir ogretmene 25 ogrenci,
:alretimde 18 ogrenci, yuksek ogretimde 11 ogrenci dusmektedir. Okul oncesi egitim
da okullasma oram oldukca yiiksektir. Japonya'da okul yili 1 Nisan'da baslar ve 31
biter. Ilkokul ve ortaokul mnfredatlan genellikle iic; doneme (Nisan-Mayis ortalan,
ik sonlan ve Ocak-Mart sonlan) aynlrmstir. Japon ogrenciler Cumartesi giinleri de
gitmektedirler (Erdogan , 1995:116).

Japonya'da resmi tatillere bakildigmda kiiltiire ve degerlere olan baghlik acik bir
gorulebilir, 'Yashlar Giinii' 'Yashlar icin Saygi Gunu' 'Kultur Gunu' ve 'Imparatorun
Giinii' gibi gunlerde okullar tatile girer. Yilda toplam olarak 240-250 giin okula
edir. Japonya'da egitim 1907'den sonra alb yil, 1947'den sonra dokuz yd zorunlu
. 1979 yihndan beri ozel egitime ihtiyac duyan bireyler icin bile zorun1u egitim
•I

11as1

bulunmaktadrr (Erdogan, 1995:114-115).

Bakanltk, ulusal duzeyde program standartlanm ve ne okutulacagmi belirleyip bu
an her on yilda bir tekrar gozden gecirmektedir, Japon ogrenciler, Japonca, edebiyat,
..-uik,

fen bilgisi, beden egitimi, saghk, sosyal bilimler, sanat, el isleri ve muzik

· · almak zonmdadrr,

Ders kitaplan, bakanhgm onayiyla ozel sirketler tarafmdan hazrrlamr. Okutulmak
secilen kitaplar Uc; yrl kullamlmaktadrr. Japonya, yurttaslannm egitimine en cok onem
iilkelerden biri olarak ulusal bntcesinin yaklasik % l 2'sini egitime ayirmaktadir.
~a

oranlan her diizeyde yiiksektir. Japon egitim sisteminin en buyuk ozclliklerinden

de, parah egitimin yaygm olmastdir. Okul oncesi egitim kurumlannm % 70'i, ortaogretim
annm % 28'i ve iiniversitelerin % 76'smm parah oldugu Japonya'da, zorun1u ogretim
ki cocuklann sadece % l'i parah okullara devam etmektedir (Erdogan, 1995:116).
Ekonomik basanlan ile Japon meslek egitimi sistemine duyulan ilgi her gecen gun
~1adrr.

Japonya'da orgiin mesleki egitim, Egitim Bakanhgi'nca, okul d1~1 mesleki egitim
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i Bakanhgi'nca yurutulmektedir. lsbasi egitimi genellikle Kueuk ve Orta Biiyiikliikte
(KOBi)'ler tarafmdan verilmektedir.
Mesleki egitim Japonya'da iki yonden dikkat cekicidir: Bunlann ilki, meslek egitimi

.--ll.l

genel egitim diizeylerinin devamh yiikselmekte olusu ve her yil temel egitim

IIIIBlaunanna katilanlar icinde alti yilhk orta ogrenimini tamamlayanlann sayica artmasi;
· i, isverenlerin cogunlukla kendi personelini ve ozellikle ilk ise aldiklan iscilerini ya
· tesislerinde yada eger isletme kii<;iik ise genel mesleki egitim kurumlannda egitmesidir

Karaman 'Avrupa Birligi ve Tiirkiye'de Mesleki Teknik Egitim.'(1997) adh doktora
, Alman ve Japon Mesleki Teknik Egitirn Sistemlerinin karsrlasunlmasrnr ~oyle

'Tum diinyanm mesleki egitim uygulamalanna model olusturan ve kuresel
piyasalara uyum egilimlerini yansitan Alman ve Japon mesleki egitim modellerinin
temelini olusturan bashca ortak ilkeler sunlardir:
-Alman ve Japon isverenler, gene iscilerin ileri ogretimine temel olusturacak teknik
bilgi ve beceri egitimine yonelik genis kapsamh kurumlar olusturmuslardir.
-Beceri kazanmak icin bireysel motivasyonlar isverenler tarafmdan daha yiiksek beceri
duzeylerine ulasilmasi ve bunun tesviki icin belirgin yonelisleri artmlmaktadrr.
(Almanya'da 'ustaltk' derecelendirilmesi ve Japonya'da da grup liderleri ve denetcilerin
daha iyi bir sekilde duzenlenmis tesvik sistemleri gibi.)
-lsverenlerin ozel oldugu kadar genel egitim saglayan ozendirici onlernleri Japonya ve
Almanya'da genclerin becerilerindeki farkhliklara ragmen yiiksek kazanc profili ile
birlikte dusuk diizeylerde orannh ucretlendirilmesiyle artis gostermektedir.
-lsyerlerinde sorumlulugun biiyiik bir kismi denetci ve formenlere yuklenmektedir,
Ctmktl bunlar, teknik beceriler kadar pedagojik egitimde de yeterlilige sahiptirler.
-Alman dual sistemi, son derece organize olarak ticaret ve sanayi odalan, esnaf ve
sanatkar kuruluslanyla sosyal taraflarca duzenlenerek yurutulmektedir",
Bu degerlendirmelerden sonra, arasnrmanm yapildigr KKTC egitim ve mesleki egitim
erine goz atmak gerekli gorulmektedir.
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Ktbns Turk Milli Egitim Sistemi ve Mesleki Egitim

571 Y ilmdan bu yana Osmanh lmparatorlugu doneminden baslayarak gunumuze degin
Turk Egitiminin gelisimini asagidaki srralanan bashklar altmda guruplandrrabilir.
Osmanh Donemi (1571-1878)
- lngiliz Donemi (1878-1960)
Kibns Cumhuriyeti Donemi (1960-1963)
Kibns Turk Yonetimi Donemi (1963 ve sonrasi)
a-1963-1974 yillanm kapsayan donem
b-197 4-1983 yillanm kapsayan donem
c-1983 den gtmumuze kadar olan donem
lngiliz donemi sonlanna dogru 1952-1960 yillan arasmda orta ogretim kurumlanm
15dinneye cahsan Kibns Turk Toplumu, Kibns Cumhuriyeti donemine 217 ilkokul, 5 lise,
kul, I 1oz enstitusu, 2 sanat okulu ve 1 ogretrnen koleji ile girmistir, 1971 Ogretim
UNiCEF ile isbirligi yapilarak, ogrencilere pratik el becerileri kazandirmak amaciyla
kulda pratik el sanatlan atolyeleri acrlnnsnr,

1975 Y1h eyliil aymda lKibns Turk Egitim Surasi toplanrms ve kararlarmda TC Milli
Sistemi paralelinde egitimin yapi ve kapsarm belirlenmis ve kalkmma hedeflerine
abilmesi icin yaygm egitim alarunda almmasi gerekli tedbirlere yonelik orgun egitimle
·· erin

saptanmasr,

mesleki

teknik

egitime

verilecek

ag1rhg1 ve yiiksek

ogretim

anmn acilmasuu ongormnstur ( II.Milli Egitim Surasi Dokumanlan, 1991 ).

Gunumuzde KKTC'de zorunlu egitim <;ag1 6-15 yaslan arasuu kapsar. Okul oncesi
veren okullar 1 yil, ilkokullar 5 yil, ortaokullar ii<; yilhk ogretim verirler ve zorunludur.
er Uy ve dort yil sureli olarak iki grupta yer almaktadir. Uy yil sureli olanlar: Gene] lise,
ek ve endustri meslek liseleri; dort yil sureli olanlar ise, kolejler, Anadolu lisesi ve teknik
olarak srralanabilir (Ek:4 KKTC Milli Egitim Sistemi Semasi).

Aynca orta okul diplomasi sahibi olamayanlann da ogrenci olarak kabul edildigi kiz
cilere yonelik Pratik Sanat Okulu ve erkek ogrencilere yonelik Endustri Pratik Sanat
u adi altmda Uy yilhk okullar bulunmaktadrr. Bu okullarm mezunlan, lise mezunu k:abul
emektedir. Bu okullarda yetiskinlere yonelik yilhk kurslar da diizenlenmektedir.
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KKTC'de MEKB'na bagh devlet ortaokullan, liseler ve pratik sanat okullan 2002ogretim yilma degin arasnrmacuun gozlemledigi son dort ogretim yilmda oldugu gibi 15
giinii baslanuslardir. 2002-2003 Ogretim yilmda 1-15 Subat tarihleri arasmda yanyil
uygulanmisur. 2002-2003 Ogretim yilmda devlet orta okullan ve liseler P.tesi ve Sall
· 07.50-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasinda 10 ders saati, diger giinler 07.50 - 13.00
· arasmda 7 ders saati ders yapmaktadrrlar. Derslerin siiresi 40 dakika gibi gortmmekle
ilk iiy ders saati (120 dakika) blok halinde yapilmakta, verilen 15 dakikahk aradan
ilk ikili blok (80 dakikahk) ders uygulanmakta ve verilen 10 dakikahk aradan soma
· blok ders uygulamasma gecilmektedir. Pazartesi ogleden soma yapilan uc saatlik
de ise ara uygulanmamaktadrr, Salt giinii ogleden sonrasr ise egitsel kol cahsmalan icin
gibi gorunse de egitsel kol cahsmalan pek yapilamamaktadir.

Arastirmacmm gorevli olarak bulundugu 1999 yilmdan beri, devlet ortaokullan,
· ve pratik sanat okullarmda ogretim donemlerinde ara smavlar ve donem sonu smavlan
kesilerek uygulanmaktadir, Smavlar bir giinde iki olmak iizere ders ogretmenlerinin
sorulann

gozcu

ogretmenler

KKTC'de bir ogretim yih 180

gun

tarafmdan

ogrencilere

yoneltilmesiyle

gibi gorunse de, smav donemleri

ve tatiller

"' nda 120 giine degin inmektedir. 2002-2003 Ogretim yihnm birinci yansmda ogretim
giln sayisr 53 olarak hesaplanmisnr (Ek:5 2002-2003 Y1h Cahsma Takvimi).
ID.Jtnmacmm goziemlerine gore, ara smav donemlerinde atolye smavlanmn smav haftasmm
hafta oncesi veya sonrasi yapilmasi uygulamasi, kiiltiir ve meslek dersleri ogretmenlerince
dan bir onceki hafta konulann tekranna aynlmasr, smav donemi somasmda <la smav
annm coznlmesi bu siireyi 100 gun civanna indirmektedir. Bu siireden cesitli nedenlerle
lmP~rime ara verilen giinler cikanldigmda 95 giln civan bir degere inmektedir. KKTC'de
ders saati toplarmmn yaklasik 750 saat oldugu soylenebilir.

Arastmnacmm KKTC'de gorevli olarak bulundugu 1999 yihndan beri, ogretimin
nedenlerden kesintiye ugradigr giinlerin telafisi yonunde herhangi bir cahsmaya,
hgm veya meslek orgutlerinin, duyurusu veya aciklamasma rastlanmanustir. Aym

47

, velilerden yada ogrencilerden ya da basin kuruluslanndan da bu yonde bir istegin
igi arasnrmacr tarafindan gozlenmistir.

KKTC Milli Egitiminin Temel Ilkelerinin 'Uyumluluk' bashgi altmdaki 17. maddesi
Turk milli egitim kurumlannda uygulanan ogretim programlan ile Turkiye'deki ozde§
kurumlannda uygulanmakta olan ogretim programlan arasmda Kibns Turk
unun gereksinimleri de gozetilmek ve (2)\nci fikra kurallan sakh kalmak kosuluyla
saglamr.' denmektedir (http://mebnet.net/merkmevz/l 7-1986y.doc 2003: 1 ).

Arasurmaci gorevli oldugu 1999 yilmdan beri, MTOOK'nda

atolye ve meslek

mi-lPrinde kullamlan ogretim programlannm TC MEB ilgili daire mudurlnklerinin bagh
da uygulanan programlarm aymsi oldugunu gozlemlemistir. Aynca programlann
~uuas1,

planlanmasi ders veya atolye ogretmeninin insiyatifinde esnek yapiya sahip

bu esnekliginde genellikle programlarm bir kismmm cikarnlarak, kisaltilarak
•dand1g1 arasnrmaci tarafindan gozlenmistir, Arastmnacnun gozlemlerine gore, genellikle
ders planlan bir sene 5nce o dersi veren ogretmenin plamndan aynen kopyalanmakta,
ogretim programi ve programm basinda yer alan dersin temel amaclan, dersin islenisinde
edilecek hususlar gibi aynntilara dikkat edilmemektedir.
KKTC'de dikkati ceken bir baska noktada, zorunlu egitim cagmda olan ogrencilerin,
im bolgeleri ile okullar arasmdaki ulasnm zorunlu tasimacihk uygulamasryla ucretsiz
karsilanmasrdir (http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae709-0l .doc 2002: 10).

KKTC'de Mesleki Teknik Egitimle ilgili olarak 1988'de 28/88' sayih, amaci cirak
ve ustalarm egitimi ile okullarda ve isletmelerde yaprlacak meslek:i egitime iliskin
lan duzenlemek olarak aciklanan 'Cirakhk ve Meslek Egitim Yasasi' yururluge girmistir.
TC MEKB web sayfalarmda bu yasayla ilgili yer alan tammlan inceledigimizde;
'Ogrenci', Pratik Sanat Lisesi, Endustri Meslek Lisesi ve Teknik
Liselerde ve sanat ve meslek egitimi yapan benzeri diger orgun egitim
kurumlarmda egitim gorenleri anlatir.
'Teknik Ogretim G5revlisi (Ogretici Usta)', ustalik yetenegini kazanmis;
ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin isyerindeki meslek
egitiminden sorumlu; meslek egitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kisiyi
anlatrr,
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'lsletmelerde Meslek Egitimi', Mesleki ve Teknik

Qgretim Kurumu

ogrencilerinin beceri egitimlerinin isletmelerde, teorik egitimlerinin ise mesleki
teknik egitim kurumlannda veya isletme veya kurumlarca tesis edilen egitim
merkezlerinde yaptlan egitim uygulamalanm anlanr,
'Fon', Bu Yasamn 30'uncu rnaddesi uyannca kurulan, Cirakhk, Mesleki ve
Teknik Egitimi Gelistirme ve Yaygmlasurma Fonunu anlanr,
'Meslek Egitimi', yaygm egitim sistemi icinde olmak uzere, okullarda, kurs
rnerkezlerinde ve isyerlerinde yapilan rneslek egitimini anlanr,
'Isveren', Ozel sektorde faaliyet gosteren gercek ve tiizel kisileri ve kuruluslan,
genel ve katma butceli daire, Karnu Iktisadi Tesebbuslerini, <loner sertnayeli
kuruluslan, ozel yasaya dayamlarak kurulan banka ve kuruluslan anlatir,
'Isyeri', Ozel sektorde faaliyet gosteren gercek ve tuzel kisilerin, genel ve katrna
butceli daire ve kuruluslann, ozel yasa ile veya ozel yasada ongorulen yetkiye
dayamlarak kurulan Banka ve kuruluslann faaliyetlerini surdurdukleri bina,
isletme ve tesisler ile benzer yerleri anlanr, 'denmektedir.
Yasamn kapsama alam olarak,devlette aktif durumda bulunan gercek ve tiizel kisilere ait
rim, bakanlddara ait kuruluslar ile <lonersermayeii kuruluslan ve diger isyerleri ile bu
larda cahsan cirak, kalfa ve ustalan; ve (l)'nci fikrada ongorulen isyerlerinde egitim
ogrencileri kapsadigi belirtilmistir,

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasmda, Teknik Ogretim Gorevlisi (ogretici
ustahk yetenegini kazanrms; ciraklann, kalfalann ve meslek lisesi ogrencilerinin i~
· leki meslek egitiminden sorumlu; meslek egitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kisiyi
olarak tammlanrmstir. Okullarda da yardimci ogretmen statusunde bulunan meslek
· mezunu cahsam tammlamaktadir, Gorevleri arasmda.gorevli oldugu okulun atolyesinde
eki boliimii ile egitirn ve ogretimle ilgili olarak atolye sefinin verecegi gdrevleri yerine
ek, <loner sermaye ile yonetilen islerle ilgili olarak okul mudurunun ve I veya atolye

·
·

verecegi gorevleri yerine getirmek sayilabilir, Ancak zarnan zarnan teknik ogretim

vlilerine atolyelerde bagimsiz ogrenci gruplannm sorumlulugu da verilmektedir.

28/1998 Sayih Cirakhk ve Meslek Egitimi Yasasiyla 'Cirakhk ve Mesleki Egitimi
lu' kurulmasi ongoriilrn~tur. Bu kurulla ilgili olarak; 'Crraklrk, kalfalik ve ustalrk
itimi ile okullarda ve isletmelerde yapilacak mesleki egitimin planlanmasi, gelistirilmesi ve
erlendirilmesi konulannda tavsiye kararlar almak ve goru~ bildirmek uzere, asagida
:oriilen on iki kisiden olusan bir Cirakhk ve Meslek Egitimi Kurulu kurulur' denmistir.
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'(A)Bakanhkta,
Mesleki ve Teknik Egitim ile ilgili Mustesar
(Baskan);
(B)Bakanhkc;a gorevlendirilecek ilgili Daire ve Muduru (Uye );
(C)Maliye isleri ile gorevli Bakanhgm temsilcisi (Dye);
(<;)Sanayi ve Ticaret isleri ile gorevli Bakanhgm temsilcisi (Dye);
(D)<;ah$rna ve Sosyal Giivenlik isleri ile gorevli Bakanligm temsilcisi (Dye);
(E)Devlet Planlama Orgiltii Sosyal Planlama Dairesi temsilcisi (Dye);
(F)Sanayi Odalan Birligi temsilcisi (Dye);
(G)Esnaf ve Sanatkarlar Birliginin temsilcisi (Uye);
(H)En cok iiyeye sahip isveren Sendikasi temsilcisi (Dye);
(I)En cok uyeye sahip i~c;i sendikalan Federasyonu temsilcisi (Uye);
(t)Mimar-Miihendis Odalan Birliginin temsilcisi (Dye); ve
(J)Mesleki ve Teknik Egitim Liselerinde gorev yapan Bakanhkca
belirlenecek
muduru veya meslek ogretmeni (Uye) ; ile olusacagi ve kurulun alacagi kararlar
mlann, Bakamn onayi ile uygulanacagi.' belirtilmistir.
(:rrakhk ve Meslek Egitirni Kuru1unun gorevleri olarak ta sunlar tarurnlanmisnr,
'1-Bu Yasamn ve bu Yasa uyannca
cikanlacak
tuznk ve
yonetmeliklerin uygulanmasiru izlemek ve degerlendirmek;
2-<;e~itli sektor ve da1larda cirakhk egitimi ile meslek egitimi konulannda
egitim gereksinimlerini saptamak ve Bakanhga bildirmek;' olarak aciklanrmstir.

ve Meslek Egitimi Y asasmm 'Meslek Egitimiyle ilgili Kurallar' ba§hgt altinda ise;
· ve daha fazla i~c;i cahsuran isletmeler cahstirdiklan
iye beceri egitimi yapunlacagi.isletmelerde

i~c;i sayisimn yiizde onu kadar

uygulanacak tum meslek egitimi ile ilgili

1111,ramlannm Cirakhk ve Meslek Egitimi Kurulunun go~u ahnarak Bakanltk tarafmdan
enecegi, isletmelerde beceri egitimi goren ogrencilerin teorik egitimi, Bakanhga bagh
eki ve Teknik egitim kurumlannda veya isletmelerin egitim merkezlerinde yapilacagi
ilmistir. Aynca yirmi ve daha fazla i~vi cahstiran ve Bakanhkca, bu Yasa kurallan
vesinde Mesleki egitim kapsamma alman, ancak beceri egitimi yaptirmayan isletmeler
· egitimi yaptirmasi gereken her ogrenci icin, egitim suresince her ay, devlette uygulanan
· asgari iicretin 2/3'ii oranmda fon hesabma para yanrrnakla yiikiimlii oldugu, ancak
mesleki egitim yapnrma kosullanna sahip olan isletmelere, Bakanhkca yeterli ogrenci
erilmemesi halinde bu isletmeler, Fona katilma payi odemeyecekleri belirtilmektedir.

Sosyal
elerde meslek

Guvenlik ve lzin ile ilgili Kurallar'
egitimi

goren ogrencilere,

mJZUndan daha az ucret odenemeyecegi,

Devlette

bashgi altmda ise Ciraklara ve
uygulanan

cari ucretin yuzde

cirak ve ogrencilere odenen ncretler, her tiirlii
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· 'en muaf oldugu, sozlesmenin akdedilmesi ile, Sosyal Sigortalar Yasasmm i~ kazalan ve
:k hastalrklan ile hastahk ve anahk sigortalan kurallannm uygulanacagi, Sosyal Sigorta
eri, Sosyal Sigortalar Yasasmm 88-A maddesi geregince isveren tarafindan odenecegi
l*lamm~tlr (http://mebnet.net/merkmevz/28- l 988y.doc, 2002: I 0).

'Ustahk' bashgr altmda ise,ustahk smavmm nasil yapilacagi anlatilrmsur. Bu maddeye,
kalfahk suresini tamamlayan kalfalar ile Meslek Lisesi mezunlarmm meslegi ile ilgili bir
en az bir yil cahsnktan sonra bu meslekte usta unvam ile cahsabilmesi icin, gerekli bilgi,
·, uretim planlamasi ve i~ ahskanhklanm mal ve hizmet uretiminde i~ hayatmca kabul
ilir

standartlara

gore

bagrmsiz

olarak

uygulayabilme yeterliklerini

kazarup

adigmr saptamak amacr ile Subat, Haziran ve Eyliil aylarmda olmak iizere yilda ii9
yapilacagi belirtilmistir.

Bu Yasamn yilrilrluge girdigi tarihten once, geleneksel olarak piyasa kosullannda
i.m,,·iilen cirakhk egitiminden gecen, iilke icinde veya dismda egitim kurumlannda teknik
egitilen, mesleki egitim amaciyla duzenlenen kurslara katilan veya teknik is yapan,
let Dairelerinde uzun sure cahsip herhangi bir meslegi yeterince ogrenerek piyasada, bu
kapsamma almrms mesleklerde, serbest olarak cahsan meslek sahiplerine, belirli
ar altmda Ustahk Belgesi verilecegi belirtilmistir.Aynca bu Yasanm ytiriirlilge girdigi
nonce, Endiistri Meslek Liseleri ile Pratik Liselerden mezun olanlar, ustahk egitimi
Janna katilabilecekleri gibi dogrudan da ustahk smavlanna girebilirler. Ancak bu
ilerin, en az bir yil cahsmis olmalan gerektigi belirtilmistir (http://mebnet.net/ merkmevz/
-1988y.doc 2002:10).

KKTC'de 1988'de 28/88 sayih, amaci cirak kalfa ve ustalann egitimi ile okullarda ve
elerde yapilacak mesleki egitime iliskin esaslan duzenlemek olarak aciklanan 'Cirakhk
Meslek Egitim Yasasi' Tilrkiye'de uygulanan 3308 sayih yasamn benzeri ozellikler
ir. Ancak yasada yer alan kimi yaptmmlar bazi nedenlerden uygulamaya

gi.

arastirmaci tarafindan gozlenmistir. Bu nedenler arasmda KKTC'ye uygulanan

olann i~ alanlanru daraltmasr, TUrkiye'den KKTC'ye pasaportsuz Nufus Hiiviyet
"-U£Ua.u1

ile girislere izin verilmesi sonucu gelenlerin kacak isci olarak cahsmasi arasnrmaci

ndan gozlenmistir.
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ada goruslerine basvurulan SSEML ve TL cahsanlannm

cesitli konumlardaki

yetki sorumluklan ve odiillendirilme esaslanrun bilinmesi gerektigi dii~iinilldiigiinden
· bolumde bu konu incelenmistir.

KKTC

Milli Egitim

Sisteminde

Cahsan

Ogretmenlerin

Gorev

Yetki Ve

uluklarr Odiillendirme Esaslar1
25/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda egitim ve ogretim isleriyle ilgili Bakanhgm
p

01111ga bagh egitim ve ogretim kurum ve kuruluslanmn ytiriitmekle yukumlu oldugu
ve ogretim hizmetlerinin gerektirdigi asil ve surekli gorevlerde calisan ogretmenlerin
yetki ve sorumluluklan tammlanrmstir (http://mebnet.net/merkmevz/25- 1985y.doc

Bu yasada; miidiirlerin bu yasa ve ytiriirlillcteki diger yasa kurallanna bagh kalmak
la Bakanhgm yonergelerine uygun olarak ytiriitmekle ytikilmli.i oldugu gorevlerin
olarak;
'-Okulun yonetim islerini yurutmek.
-Ogretmenlerin gorevlerini yerine getinnesini saglamak,
-Onlar hakkinda sicil duzenlemek,
-Egitim ve ogretim etkinlikleriyle diger okul etkinliklerini duzenlemek,
-Ogretmenlerin okutacaklan snuf ve dersleri belirlemek,
-Okulda gorev yapan diger kamu gorevlileri ve iscilerin yapacaklan i~ ve
gorevleri saptamak ve yaprlmasim saglamak,' denilme.ktedir http://mebnet.net/
merkmevz/28-1988y .doc 2002:8).
Bu yasada mndurlerin bu yasa ve yururlukteki diger yasa kurallarma bagh kalmak
uyla Bakanlrgin yonergelerine uygun olarak yiiriitmekle yiikiimlii oldugu gorevlerinden
'Ogretmenler hakkmda sicil diizenlemek' olarak srralanmrsur;
95 (4) ve 102.maddeler altmda Ogretmenler Sicil Tiiziigu olarak hazrrlanan tiiziikte
raporlanmn adayhk doneminde olanlar icin her donem sonu, surekli kadrolarda
unanlar icin ise her ogretim yih ders kesimini izleyen bir ay ieerisinde sicil amirlerince
durulacagi, bu fonnun birinci kismmda son bir yil icinde yiiriitiilen bashca gorev ve
· likler, sorunlar, mesai saatleri dismda surdurulmekte olan sosyal, killtiirel, sportif ve
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etkinlikler, ve son bir yil icinde kat:thnan herhangi bir egitim etkinliginin ogretmen

belirtilmesinin gerektigi anlanlmaktadrr..
· i kisimda genel davranislar, gorevde yeterlilik durumu, gorevde basan durumu,
kisimda ise

bir ust

sicil

amiri tarafmdan

ikinci kisimdaki

kriterler

dirilmektedir. U9Gncii kisim ise Teftis Dairesinin raporlan da dikkate ahnarak Son
Amiri tarafmdan doldurulmasi ongoriilmu~tiir (http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/
00.doc 2002:6).
11985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda madde 102 ve 7 (2) altmda bolum seflikleri

'-Bolum sefinin ogretmenlerin cahsmalanru degerlendirecegi onlara
liderlik yapacagi,
-Ogretmenleri her yanyrlda iki kere toplannya cagtrarak boliimiin amaclan,
gorevler, isbirligi ve benzeri konularda gorusme yapacagi,
-Bolumuyle ilgili olarak ders, uygulama ve benzeri konularda programlarm
hazirlanmasinda mudure yardimci olup ona gorili;, ve onerilerde bulunacagi'
aciklanmisnr (http://m~bnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae453-86.doc 2002:7).
/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda atolye seflerinin gorev yetki ve sorumluluklan

'-Okul mtldtirtlniln yonerilerine bagh ve sorumlu
olarak
uygulamah ogretim bolumlerinin yonetimini ve etkinliklerini yurutmek,
-Atolye ogretmenleriyle teknik ogretim gorevlileri arasmda yrllrk ii;,
programlanna bagh olarak i~ bolumu yapmak,
-Ogrencilerin iyi yetistirilmelerini gozlemek, izlemek ve denetlemek,
-Ogretmcnler tarafindan ogrencilere verilen islerin ogretim
programlarma uygun olup olmadigmi denetlemek.' olarak siralanrmstir
(http://mebnet.net/tuzukler/tuzuk-dosy/ae453-86.doc 2002:7).
25/1985 Tarihli Ogretmenler Yasasmda ogretmenlerin odev ve sorumluluklan aynnnh
aciklanmisnr. Ozetle;
'-Ogretmenlik devletin egitim ve ogretim etkinliklerini yuruten
ve yonetim gorevlerini ustlenen ozel bir uzmanhk meslegi olarak
tanimlanmrsnr,
-Ogretmenler mesleki gorevlerini Kibns Turk Milli Egitiminin genel
amaclan ile temel ilkelerine uygun olarak yurutmekle yukumlu oldugu,
-Uslerinin verdigi emirleri dogru ve iyi bir bicimde yerine getirmekle
odevli oldugu,
-Gorevlerini dikkat ve ozenle yerine getirmek zorunda oldugu,
-lsbirligi icinde cahsmalannm esas oldugu,
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-Davramslanna resmi niteliklerinin gereginden dolayi dikkat etmeleri
gerektigi' belirtilmistir.
Aym yasada ogretmenlerin odullendirilmesinin

bu amacla cikanlacak tiiziik esaslanna

yapilmasi ongoriilrnii§tiir. 89 ve 102.rnaddeler altmdak:i tiiziikte gorevlerinde
ve davranislan

ve olagan

nlerin odullendirilmesine

ustn caba ve cahsmalanyla
iliskin

esaslar

ustun basan

duzenlenerek.odnllendirmenin

ornek

saglayan
Tesekkur

i, Tak:dir Belgesi verilerek ve I veya ii¢ ayhk brut maasa kadar para odiilii ile yapilacagi

Her cesit odullendirmede, Okul Basogretmenleri yada mudurlerin mufettislerin ve
sicil amirlerinin gerekceli teklifleri ilgili Ogretim Miidiirlerine yada Bakanhga iletilir ve
Daire Miidiirii tarafmdan degerlendirilerek doldurulan odul degerlendirme formlan ile

ez Odullendirme Kuruluna iletilecegi, karar asamasmda Kurul Sendikalann hirer
ilcisi ile istisarede bulunacagi ongorulmustur. Karara baglanan odul tekliflerinin Bakanm
dan sonra kesinlik kazanacagr ve bu listenin Karnu Hizrneti Kornisyonuna bildirilip,
Ierin dagitmnmn 24 kasim gunii Bakanhkca duzenlenen bir torenle yapilacagi
l!llanmI§ttr. Odiil degerlendirme formunda, Ogretmenin sosyal ve kisilik durumu,
enin rnesleki tecrube ve yeterliligi, ana bashgin altinda

yer alan yan bashklann

endirilmesinin Bakanhkca onceden saptanan kriterlere gore yapilacagi belirtilmistir
://mebnet.net/tuzuk1er/tuzuk-dosy/ae81-90.doc

2002 :6).

KKTC Milli Egitiminin Temel ilkelerden 'Uyumluluk' bashgi altmdaki 17. maddesi
Turkiye'deki ozde§ egitim kurumlannda uygulanrnakta olan ogretim programlan arasmda
saglanacagmm belirtilmesinden dolayi, Tiirkiye'de ki cesitli uygulamalan incelernekte
bulunmaktadir.

.7 Tiirkiye'de Mesleki Teknik Ogretimde 4702 Sayih Yasa ile Getirilen Diizenlemeler
10.07.2001 Tarih ve 24458 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirluge giren 4702
kanunla ilgili MEB Cirakhk ve Yaygm Egitimi Genel Miidiirliigii ((;YEGM) web
i-.Juu.<lll.Hda 'Kalkmma planlan, hiikiimet programlan, Milli Egitim Sura Kararlan Avrupa
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uye illkelerin

egitim

sistemleri

dikkate

almarak'

hazirlanrmsnr

denmektedir

gm.meb.gov.tr 2003:3) .
Milli Egitim Bakanhgi Mustesarhgmm 2002 I 97 sayih Genelgesinde Sekizinci Bes

K.alkmma Planmda yer alan amaclar, ilkeler ve politikalar ile lS'inci ve l6'nc1 Milli
Suralarmda alman kararlarm uygulamaya konulrnasi kapsammda yaptlan yasal
eler sonunda 3308 sayih Mesleki Egitim Kanunda degisiklik yapildigi belirtilmistir.
Bu kanun incelendiginde,

l.Maddesi

ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayih

•• gretim Kanununun degisik 3 iincii maddesinin degisik (c) bendinin birinci paragrafi
· sekilde degistirildigi ve (u) bendinden sonra gelmek uzere asagidaki (v) bendi

· belirtilerek;
'Yuksekogretim Kurumlan: Universite ile ynksek teknoloji enstituleri ve
bunlann
btmyesinde yer alan fakulteler, enstituler, yilksekokullar,
konservatuvarlar, arasnrma ve uygulama merkezleri ile bir universite veya yilksek
teknoloji enstitusune bagh meslek yuksek-okullan ile bir universite veya yilksek
teknoloji enstitusune bagli olmaksizm ve kazanc amacma yonelik olmamak sarti
ile vakiflar tarafmdan kurulan meslek ytiksekokullandrr.
v) Mesleki ve Teknik Egitim Bolgesi : Bir veya daha fazla meslek
yilksekokulu ile ogretim programlan butunlugii ve devamhhgi icinde
iliskilendirilmis mesleki ve teknik orta ogretim kurumlarmdan olusan egitim
bolgesidir. 'denmistir,
Kanunun 2.Maddesi ile 2547 sayih Kanunun 45 inci maddesine millga (c) bendinden
gelmek Iizere asagidaki (d), (e) ve (f) bentleri eklendigi ve;
' ....e) Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan mezun olan ogrenciler
istedikleri takdirde bitirdikleri programm devami niteliginde veya buna en yakm
programlarm uygulandigi, oncelikle kendi mesleki ve teknik egitim bolgesi icinde
yer alan veya bolgesi dismdaki meslek yilksekokullarma smavsiz olarak
yerlestirilebilirler, Smavsiz olarak meslek yiiksek-okullarma devam ederek mezun
olan ogrencilerin yuzde onundan az olmamak uzere aynlacak kontenjanlara gore
alanlanndaki lisans programlanna dikey geyi~ yapmalan saglamr, Bununla ilgili
esas ve usuller, Milli Egitim Bakanhgi ile Yuksekogretim Kurulu isbirligi ile
cikarnlacak yonetmelikte belirlenir.
f) Mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanndan herhangi birini bitirip de mesleki
ve teknik egitim bolgeleri kapsami dismdaki bir yuksekogretim programma
girmek isteyen ogrenciler, universite giris smavlanna basvurabilirler'. Denilerek
mesleki teknik egitimin ozendirilmesine cahsilmisnr.
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Ieki ve teknik egitim bolgelerinde bulunan meslek yiiksekokulu veya okullan ile
· ve teknik orta ogretim kurumlan, ilgili kamu ve ozel kurum ve kuruluslan arasmdaki
ve koordinasyonun
Bakanhgi

ve

saglanmasma

Yuksekogretim

ve yiiriitiilmesine iliskin esas ve usuller, Milli
Kurulu

isbirligi

ile

crkartilacak

yonetmelikle

ecegi, mesleki ve teknik egitim bolgesi icindeki meslek yiiksekokulu ogrencilerinin
erindeki

egitim, uygulama

ve stajlanna

iliskin esas ve usuller

Ynksekogretim

ca cikartilacak yonetmelikle belirlenecegi kanunda yer almaktadrr.

unda 'Mesleki ve teknik egitim programlanmn

uygulandigi her tiir ve derecedeki

yaygm ve cirakhk egitimi, mesleki ve teknik egitim okul ve kurumlan ile isletmelerde

mesleki egitimin; planlanmast, gelistirilmesi ve degerlendirilmesi konulannda
almak ve Bakanhga go~

bildirmek uzere, Bakanhkta Mesleki Egitim Kurulu

. Bu Kurulun kararlan Bakanhk ve ilgili meslek kuruluslannca yurutulur.'

'Lise ve daha iist duzeyde genel egitimden sonra cirakhk egitimine
lllhv<>nlar icin egitim suresi, mesleklerindeki cirakhk egitimi suresinin yansma kadar
abilir. Bu snrenin ne kadar kisalnlabilecegi, ilgili meslek kurulusunun teklifi ve
ki Egitim Kurulunun uygun gorii~ii almarak Bakanhkca belirlenir,' denilerek cirakhk
iminin suresini lise sonrasma da tasirmsnr.
3308 sayih 'Cirakhk ve Meslek Egitimi Kanununun' adt 'Mesleki Egitim Kanunu'
degistirilerek bu Kanunun yayum tarihinden once, 3308 sayih Ctrakhk ve Meslek
i Kanununun cirakhk egitimi uygulama kapsammdaki mesleklerde ustahk belgesi
ibi olmadigi halde isyeri acnus olanlara, kapsam ve suresi ilgili meslek kuruluslannm
..• _.. almarak Bakanhkca belirlenecek telafi egitimine katilmalan ve bu egitim sonundaki
larda basanli olmalan halinde dogrudan ustahk belgesi verilecegi belirtilerek 'Bu
re telafi egitimini tamamlamalan icin bes yil sure tammr'. Denilerek 'Beige sahibi olan,
i isyerleri sahipleri' hedefi yeniden uygulamaya konmustur.
Soz konusu Kanun'un ek birinci maddesinde
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'EK MADDE 1- Oncelikle Bakanlikca belirlenecek kih;iik yerlesim
birimlerinde olmak uzere mesleki ve teknik egitim merkezleri kurulur. Bu
merkezlerde, mesleki ve teknik egitim alarunda orta ogretim diplomasi, sertifika ve
belge veren programlar uygulamr,mesleki ve teknik egitim merkezlerinin
kurulmasma, egitim-ogretim, yonetim ve uretim ile ilgili her ttirlti is ve islemlere
iliskin esas ve usuller Bakanhkca cikanlacak yonetmelikle duzenlenir'. Hiikmiine yer
verilmistir.
Bu cercevede 03.07.2002 gtin ve 24804 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan ilgi
· ve Teknik Egitim Yonetmeligi hiikiimlerine gore egitim maliyetini azaltmak,
an daha verimli kullanmak ve egitimin niteligini artnrmak amaciyla oncelikle kucuk
birimlerindeki mevcut mesleki ve teknik orta ogretim kurumlanrun 'Mesleki ve

~llll

Egitim Merkezi (METEM)' adi ile tek yonetim altmda yeniden yapilandinlmasi
an baslanlmrs, bu kapsamda degeriendirilmeye alman 226 okul ve kurumun
IIIPctirilerek 91 Mesleki ve Teknik Egitim Merkezi olarak yapilandmlmasma baslamlnusur
,://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/503 .htm#5b54 , 2003: 1 ).
Dort bin yedi yuz iki sayih kanunla ilgili olarak yapilan aciklamalarda ' ... Avrupa
· - · e uye ulkelerin egitim sistemleri dikkate almarak... ' aeiklamasmm yer almasi dikkat
· idir. KKTC'de de AB sureci ile ilgili cesitli beklentilerin toplumun her duzeyinde
asmaya basladigi, ancak AB ttlkelerindeki cesitli uygulamalarla ilgili bilgi
izligini arastrrmaci tarafmdan gozlenmektedir. KKTC TC birlikteligi ve KKTC Milli
Temel Kanunda yer alan 'Tiirkiye ile Uyumluluk' maddesi geregince Tiirkiye deki
uygulamalanna bakmakta yarar bulunmaktadir .

. Tiirkiye'nin Avrupa Birligi Uyum Cahsmalari
Turkiye, 10-11 Arahk 1999 tarihlerinde Helsinki'de duzenlenen AB Devlet ve
-umet
0

Baskanlan Zirvesi'nde oy birligi ile Avrupa Birligi'ne aday iilke olarak kabul

stir, Tiirkiye-AB iliskilerinin hukuki temeli, nihai hedef olarak Tnrkiye'nin tam

Iiginin gerceklesmesini ongoren 1963 tarihli Ankara Ortakhk Antlasmasi ile 1973 yihnda
"'-·luge giren ve ortakhk antlasmasmm aynlmaz parcasim olusturan Katma Protokole
anmaktadrr (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/l2.htm#l2b21 2002:11).
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Turkiye AB iliskileri baglammda ytiiiitiilen 'Mevzuat Uyum Cahsmalan',

Turkiye'nin

Giinuiik Birligi ile ilgili alanlann, uzun bir sure AB politika ve duzenlemelerine

uyum

saglanmasi amacina dayah olmustur, Bu cercevede cikanlan iki Basbakanhk genelgesi ile
1998-2000 yillanru kapsayan bir uyum cahsmasi programi belirlenmistir.
Tiirkiye-AB iliskilerinin
belir1enen mevzuat

gelistirilmesi

uyum calrsmalan,

amaciyla, soz konusu genelgelerle programi

egitim a1aruru da kapsamaktadrr.

Bu donerndeki

¢1~malar, AB ve MEB mevzuatmin taranarak birbiri ile uyumlu olanlar ile uyum saglanmasi
gereken mevzuatm belirlenmesi seklinde olmustur.
Turkiye'nin
bzamm~,

Milli

aday uye niteligini
Egitim

Bakanhgi

kazanmasiyla

(MEB)'nda

bu konudaki

detayh

eahsmalar,

bir cahsma

dogrultuda, AB ve AB ile yapilan projeler, birlik faaliyet programlan

derinlik

baslanlmisur.
konulannda

Bu
MEB

Mustesann baskanhgmda ust duzey ycneticilerinden olusan Damsma Kurulu,
Drs Iliskiler

Genel Miidiirliigiiniin

baskanlrgmda

genel

miidiirliiklerden

ilgili daire

kanlanndan olusan Yurutme Kurulu,
Talim ve Terbiye Kurulu Baskanhgr biinyesinde Arasnrma Planlama Koordinasyon (APK),
leki Teknik Egitimi Arastirma Gelistirme Merkezi (METARGEM),

Egitimi Arastirma

:li~tirme Merkezi (BARGED) temsilcilerinden olusan A vrupa Birligi Egitimini Arasnrma· stirme Kurulu olusturulmustur. Avrupa Birligi Egitimini Arastirma-Gelistirme

Kurulunun

, yetki ve sorumluluklanni belirleyen ortak bir yonerge hazrrlanmistir.
MEB personelinin egitimine yonelik olarak, Avrupa Birligi ile faaliyetleri yurt icinde
yurt drsmda ehliyetle yiiriitecek personelin

yetistirilmesi

amaciyia, Devlet Planlama

esarhgi A vrupa Birligi ile lliskiler Genel MiidiirlQgii koordinesinde Ankara Universitesi
pa Toplulugu Arasnrma ve Uygulama Merkezi'nde
ik Egitimi programlan

uygulanmaktadir.

(ATAUM) AB Temel Egitim ve

Bu programlar,

l 988 yihndan bu yana 3

surelerle yilda iki kez duzenlenmekte ve masraflann yuzde 60'1 MEB, geri kalan kismi
Devlet Planlama Teskilati tarafindan karsilanmaktadir
002/ 12.htm#12b21

; 2002/11).

(http://www.meb.gov.tr/

Stats/

Egitim Ogretim Alanmda AB Ulkeleri ile Ka11tla~ttrma

Turkiye egitim sisteminin, AB ulkelerinin egitim sistemi ve standartlarma uyumunu
~

amaciyla; MEB bunyesinde, Avrupa Birligi Masasi olusturulmus ve bu grup

~;

cesitli konularda cahsmalar yapilmis yapilan cahsmalar, ayn ayn rapor haline
igi

TC

MEB

web

sayfalanndan

ogrenilmistir

(http://www.meb.gov.tr/Stats/

002/12.htm#l2b21 2002:12).
Aynca; MEB'de olusturulan Avrupa Birligi Egitimini Arastirma Gelistirme Kurulunca
vrupa Birligi iilkesinin ogretim programlan, haftahk ders cizelgeleri, okullarm ogrethne
bulundugu sureler, zorunlu ogrenim suresi, okullasma oranlan, ogrenci derslik oranlan
onular ele ahnmis, karsilastirmah egitim metoduyla Turk Egitim Sistemine uyumu
alanna, bir proje kapsammda baslanmisnr. Soz konusu projeye iliskin arastirma
asr i1e, sonuclan tamarnlanan Almanya, Fransa ve ingiltere'deki yonetim yapilan ve
sistemleri ile ilgili elde edilen ilk bilgilerden cikanlan sonuclar asagida yer almaktadir.
Ogretim Programlan boyutunda:
'Almanya'da resmi bir ulusal ogretim prograrm bulunmamasma karsm
merkezi hukumet, egitim konusunda genel politika ve hedefleri
belirlemektedir. Aynntih kararlar yerel egitim yetkilileri tarafmdan
ahnmaktadir. lngiltere' de ogretim programlan, genel olarak yerel egitim
yetkilileri tarafmdan gelistirilmektedir, Fransa'da ogretim programlanrun
gelistirilmesi ulusal komisyonlarca yapilmaktadir. Bu komisyonlarda,
mufettisler kurulunun rolu 90k onemlidir. Gelistirilen ogretim programlan da
Turkiye'de oldugu gibi ulusal duzeyde uygulanmaktadrr,' denilmektedir
(http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/12.htm# 12h21 2002: 12).
'Haftahk ve Yilhk Ders Suresi' bashgi altmda ise, "Almanya, Fransa ve Ingiltere'de
ik ders saati 25-36, yrlhk ders saati toplami ise 974-1400 arasmda degistigi, buna gore
iye'de haftahk ve yillik ders saatleri toplamnun gene11ik1e bu illkelerin standartlanna
oldugu" belirtilmektedir. Ancak KKTC icin aym yorumda bulunmak olasi degildir.
Aym veya kismen degisik adlarla okutulan derslerin Turkiye'de okutulan derslerle
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"llkogretim okullannda okutulan Turkce, Matematik, Fen Bilgisi vb.
temel derslerin okutulma surelerinin adr gecen iilkelerin ortalamalanna uygun
du~tiigii gorulmektedir. Liseler icin ortak dersler icinde yer alan Matematik,
Fizik, Kimya, Biyoloji ve Tarih alanlannda yilhk saat tutan bakimmdan da
Turkiye'de yaklasik aym zamanlann aynldrgi gorulmektedir. Ulke dili, felsefe
grubu ve cografya alanlannda ise AB iilkelerine' gore Turkiye'de daha fazla
zaman aynlmaktadir." denmektedir.

Olrullann ogretime acik bulundugu sureler bakimmdan degerlendirme yapildrgmda,
de 180 i~ giinii oldugu, Almanya ve Ingiltere' de 200-210 arasinda degi~tigi,
da ise Turkiye ile aym oldugu gorulmektedir (http://www.meb.gov.tr /Stats /Apk2002/
12h21 2002/11). Ancak KKTC ortalamasuun 100 i~ gunu oldugu du~unilldilgunde
yetersiz oldugu soylenebilir.
Zorunlu Ogretim Suresi boyutunda ise; KKTC'de (1+5+3) 9, Tnrkiye'de 8, Fransa'da
iltere'de 11, Almanya'da 12 yd olarak uygulanmaktadir. Genel olarak AB ulkelerinde
ogretim suresi 9-12 yil arasmda degismektedir.
Arastirmanm cesitli evrelerinde kullamlmasi dusunulen bu incelemelerden sonra,
r-rnaum

amaclan arasmda yer alan TKY'ne gecis surecinin tasarlanmasi ile ilgili olarak

ne gecis modellerini incelenmesi gerceklestirilmistir.

TKY'NE GECiS MODELLERi
Dale organizasyonlanmn TKY'ye gecis surecinde oncelikli olarak, EFOM ve
QA gibi odul kriterlerini baz alarak bir oz degerlendirme yapmalarma ve bur snrec
unda bir uygulama modeli olusturulmasmi onerrnektedir. Dale'nin soz konusu modeli
temel faaliyet alaru uzerine kurulmustur. Bunlar; l.Organizasyon, 2.Sistemler ve
·· 'er, 3.01';um ve Geri besleme 4.Kiiltiirel Degisim'dir
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Juran'm TKY'ye gecis sureci bes asamadan olusmaktadir. Bunlar; l.TKY'ne gecis
verilmesi, 2.Hazrrhk Asamasi, 3.Degi§im Progrannna Baslangic Asamasi,
· Ieme Asamasi, 5.Entegrasyon Asamasi 'drr.

Johnson'un TKY'ye donusum surecinde ise devamhhk gerektiren dort asama yer
~tr.

Bunlar; l.Farlana Varma Asamasi, 2.Katdrm Asamasr, 3.Bagtmhhk Asamasi,

ABD'nde Federal Kalite Enstitusu, TKY'nin yasama gecirilmesi icin bashca yedi
gerceklesmesi gerektigini bildirmektedir.
1. 0 st yonetimin onderliginin ve desteginin saglanmasi,
2.Kisa ve uzun donemler icin stratejik planlarm hazrrlanmasi,
3 .Kalite

ile

ilgili

herkesin

mnsteri

istek

ve

beklentileri

uzerinde

yogunlastmlmasr,
4.Elde edilen ilerlemeleri izlemek

amaciyla acikca tarumlannus ol9Ulerin

gelistirilmesi ve iyilestirme olanaklarm belirlenmesi,
5.Egitim icin yeterli ve uygun kaynaklan saglamak suretiyle cahsanlann temel
hedeflere erisecek bicimde yonlendirilmesi,
6.(:al1~anlann karar verme yetkileri ile donanlarak kume cahsmalannm
guclendirilmesi,
7 .Kalitenin baslangicta ve tum surecler boyunca yaptmlmasuu saglama
sistem1erinigelistirmesi (TQM Handbook aktaran Binzet,1998:147).
Genelde toplam kalite yonetimine gecis ii9 asamada gerceklestirilmektedir,
a.Bilin~lenme (Awareness) : au safhada personel ve ycneticiler toplam kalite
konusunda bilgilenerek bilinclenirler, Bu asamada misyonun belirlenmesi, vizyonun
olusturulmasr, hedef ve amaclann belirlenen kritik sureclerin ve basan faktorlerinin
tespit edilmesi ve egitimi ...
b.Kararhhlc Stratejilerinin belirlenmesi, gozden gecirme ve degerlendirme
sisteminin kurulmasi ve teknik egitimin yogunlastmlmasuu icerir,
c.Uygulama (Implementation) : Proses gelistirme timlerinin olusrurulmasr
surec analizi, surec iyilestirme, degisimin kurumsallastmlmasi,

iyilestirmenin

olculmesini icerir (Binzet, 1998:150).
\
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TKY

UYGULAMA
•:• Surec Gelistirme

•!• Degisimin kurumsallastmlmasi
•!• Basannm olculmesi

KARARLILIK
•!• Dst duzey kalite konseyinin olusturulmasi
•!•

Stratejik planlama

•!• Yilhk plantar
•!• Degerlendirme sistemi, Teknik egitim

{;LENME
Misyon belirleme
Vizyonun belirlenmesi

+
+

Kritik i~ sureclerinin tespiti

+

Genel eginm

Hedeflerin belirlenmesi

Sekil 2.5.1: Toplam Kalite Yonetimine Gecis Asamalan

(Gurel 1998:53)

Tiim modeller ortak olan temel unsurlar sunlardir :
a.Liderlik,
b.Gelistirme Timleri,(Kalite

Kurullan)

c.Calisanlann Katiluru,
d.Kalite Yonetimi,
e.Tedarikciler,
f.Surecler,
g.Musteriler,
h.Siirekli Gelisme
i.Istatistiki Ol9iim,
i.Iletisim ve Bilgiiendirme,
k.Misyon-Vizyon
l.Basanlann Odullendirilmesi,
m.Egitim.

elemanlar ise ~oyle srralanabilir :
a.Liderler, b.Musteriler, c.Tedarikciler, d.Surecler (Giirel,1998:153).
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Isletmelerde ve egitim kurumlanmn

TKY gecis surecinde ve belgelendirilmesinde

ar genelde odul veren kuruluslann modellerini temel alarak isletmelerde TKY' ne
ini olustururlar veya degerlendirirler, Egitimde Amerika ve Avrupa'da iki ayn odul
kurulus bulunmaktadir.

Gecis snreclerinde genellikle bu odul veren kuruluslannm

· baz ahnmaktadir,

ABD'de Malcolm

Baldridge

National Quality Awards (MBNQA) odullerini veren,

· · .e Ulusal Kalite Odillii Vakfi (BNQP) 1987'de Toplam Kalite Yonetimi'ni artirmak ve
9D)astmnak

amaciyla kurulmustur.

uygulanan

basanli

cahsmalan

Egitim alamnda kalitenin degerlendirilmesi
odullendirilen

en

onemli

vakiflann

ve bu
basmda

-.lctedir. Bu vakif Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitusu ve Amerikan Kalite Demegi

"gi yaparak

her yrl basanh olan egitim kurumlanna kalite odalii vermektedir.

BNQP'nin amacuun, egitim kurumlanmn

kendilerini degerlendirilmesini

saglamak,

almak icin basvurulara geri bildirirttde bulunmak ve basanh bulunan okullara odaller
olarak tarumlanabilir. Bu odulun temelde ii<; amaci vardir. Bunlann birincisi, orgiitiin
ansi, kapasitesini ve sonuclanrun gelistirilmesini

saglamaktir. Ikincisi, en etkili ve

· olan orgutler arasmda iletisimi saglamak ve basanh orgutlerin uygulamalanm
erle paylasmaknr. Son olarak da performansm gelistirilmesini
~ek

diger

saglamak icin bir arac

ve ogrenme konusunda rehberlik etmektir (BNQP, 2001 aktaran; Sisman, Turan).

% 9,5

%7,5
%6
% 15
% 14

% 18
%30
wn,1-6.'dan aktaran Ozevren)
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Bu 7 kriter, 28 arasnrma

kalemi ve 92 alana bolnnmnstnr.Kriterler

ayn ayn

lendirilirken, bu kriterler arasmda iliskiler sistemi olustururlar (Ozevren, 1997:205).
Puan Degeri
120

80
40
Stratejik Planlama

85

Strateji Gelistirme

40

Strateji Acunlamasi

45

Ogrenci, Paydaslar ve Pazar Uzerinde Yogunlasma

85

(>grenci,Paydaslar ve Pazar Bilgisi, lhtiyaclan ve Beklentileri

40

(>grenci ve Paydas lliskileri ve Doyumu

45
90

Orgiltsel Perfonnansm Olftllmesi ve Analizi

50

Bilgi Yonetimi

40

{)gretim Kadrosu ve Cahsanlar Uzerinde Yogunlasma

85

~h~ma Sistemleri

35

()gretim Kadrosu ve Cahsanlann Egitimi ve Gelistirilmesi

25

(>gretimKadrosu ve Cahsanlarm Mutluluk ve Doyumu

25

Snrec Yonetimi

85

Egitimin Dizayni ve Hizmet Sureeleri

50

{)grenci Hizmetleri

20

Destek Surecleri

15

Orgiitsel Perfonnans Sonuclan

450

(>grenciOgrenmelerine lliskin Sonuclar

200

(>grenci ve Paydaslar Uzerinde Yogunlasmaya Iliskin Sonuclar

70

Burce, Finansrnan ve Pazara Iliskin Sonuclar

40

{)gretim Kadrosu ve Cahsanlara Iliskin Sonuclar

70

OrgOtselEtkinlige lliskin Sonuclar

70

PUAN

I 1000

., 2.5.1.1: MBNQA Kriterleri ( Kaynak: BNQP(2001) Aktaran Sismen-Turan, 2001:70)
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Avrupa Kalite Yonetimi Dernegi (EFQM) Ve Avrupa Kalite Odiilii

1988 yihnda

Avrupa Kalite Yonetimi Dernegi (EFQM) kurulmustur. 1991 yilmdan

de bu demek, basanh olmus isletmelere kalite odiilO vermeye baslanusnr. OrgOtOn,
· sirketlerden 650 dolaymda iiyesi bulunmaktadir.

n kalite konusuyla ilgilenmeye

baslarmsnr.

Tiirkiye, 1980'li yillann ortasmdan

1990'h yillann

basmdan

itibaren de

iye'de kalite konusuna olan ilgi artmaya baslamistir. Tiirkiye'de 1991 yilmda Kalite
gi (Kalder) kurulmus, Avrupa Kalite Vakfi (EFQM) tarafmdan verilen kalite odiilii ve
eri dogrultusunda

basanh bulunan

stir, Asagrda Kalder'in

isletmelere cesitli olceklerde oduller venneye

'EFQM Miikemmellik Modeli' ile ilgili brosurunden alman

Sektoru, biiyiiklugil, yapisi ve olgunluk diizeyi ne olursa olsun bir kurulus, basanh
icin duzgtin bir yonetim sistemi kurmahdrr. EFQM Mukemmellik Modeli, kuruluslann
emmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini

olcerek yonetim sistemlerini gelistirmeleri

unda onlara yardimci olan pratik bir arac niteligi tasir; kuruluslann kuvvetli yonlerini ve
inneye acik alanlanm gormelerini saglayarak onlan 9oziimler iiretmeleri konusunda
eder. EFQM Avrupa'da
·· eri toplayarak

veya Avrupa disrnda denenmis en iyi uygulamalarla ilgili

modeli guncellestirir,

Boylelikle,

model in dinamik olmasi, yonetim

undaki guncel gorusleri yansitmasi saglannus olur. EFQM Mukemmellik Modeli surekli
emmelligi yakalamanm pek 90k degisik yaklasum kullanarak da mnmkun olabilecegini
eden ve recete sunmayan bir cercevedir. Bu recete sunmayan cercevenin altyapisim
~

bazi temel kavramlar bulunmaktadrr. Bu kavramlar asagida verilmektedir:

Sonuelara yonlendirme
Miik:emmellik, biitiin paydaslann

(calrsanlann,

mtlsterilerin,

tedarikcilerin,

toplumun ve kurulusla finansal iliskisi bulunan herkesin) gereksinimleri arasmda bir
denge

saglayabilmeye

ve

butun

paydaslann

gereksinimlerini

karsilayabilmeye

baghdir.

Mii~teri odakhhk
M~eri,

iiriln ve hizmet kalitesiyle ilgili son sozii soyleyecek kisidir; bu

nedenle, mevcut ve potansiyel musterilerin

gereksinimlerine

odaklanarak

musteri
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baghhgi, musteri tutma ve pazar payun artirma gibi konularda en yiiksek diizeye
ulasilmaya cahsilmahdir.
Liderlik ve amacm tutarhhgi
Bir kurulusun liderlerinin davramslan kurulus icinde amacm berrakhgnn,
birligini saglar ve hem kurulusun hem de cahsanlannm mukemmellige erisebilecekleri
bir ortam yaranr.
Siire~ler ve verilerle yonetim
Kuruluslar, en iyi perforrnanslanru birbiri ile iliskili tfun faaliyetler anlasildigr,
sistematik bir bicimde yonetildigi ve islemleri ve planlanan iyilesmeleri ilgilendiren
kararlar paydaslann gornslerini kapsayan guvenilir bilgilere dayarularak almdigr
zaman gosterirler.

Cahsanlarm geli~tirilmesi ve kanhm
Bir kurulusun calrsanlann potansiyelinin tam olarak yasama gecirebilmesi icin
paylasilan degerler ile bir guven ve yetkilendirme kiiltiirii olmasi gerekir. Boyle bir
ortam herkesin kanhmmi kolaylasnnr.
Siirekli ogrenme, yenllikeilfk ve iyile~tirme
Kumlusun performansi; bilgi birikimi siirekli bir

ogrenme, yenilikcilik ve

iyilestirme kiiltiirii icinde yonetilirse ve paylasihrsa, en ust noktasma cikar.
t~birliklerinin gelistirilmesi
Bir kurulusun en iyi performansrni ortaya koymasi isbirligi yapngi kuruluslarla
giivene, bilgi birikiminin paylasilmasma ve butunlesmeye dayah, karsihkh yarar
saglayan iliskiler kurmasma baghdir.
Toplumsal sorumluluk
Kurulusun ve cahsanlannm uzun vadeli cikarlannm korunmasi etik bir
yaklasumn benimsenmesine, genel olarak toplumun beklentilerinin ve var olan
diizenlemelerin asilmasma baghdir.
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EFQM Miikemmellik Modelinm Yap1S1

EFQM Mnkemmellik

Modeli dokuz ana kriter uzerine kurulmus ve zorunluluk

bir modeldir. Bu k:riterlerden besi 'Girdi' k:riterlerini, dordu ise 'Sonne' k:riterlerini
Girdi kriterleri bir kurulusun yaptigi faaliyetleri icerir. Sonuc kriterleri ise o
neler gerceklestirdigini gosterir. Sonuclar girdilerden kaynaklarur.

Performansla ilgili film boyutlarda surdurulebilir mnkemmelligi gerceklestirmek tizere
yaklasimm

olabilecegi

gercegi uzerine kurulmus olan model asagidaki ifadeye

Performansa, musterilere,

cahsanlara ve topluma yansiyan mukemmel sonuclar,

ve stratejinin, cahsanlann,

kaynaklann ve sureclerin uygun bir liderlik anlayisiyla

isooifilmesi ile saglanabilir,

EFQM

Mukemmellik

Modeli

asagidaki

ONCUL KR!TERLER

I

sekilde

gosterilmistir.

SONU(;LAR

INSANA.

tNSC,NLAR

fL!SKiN
SQNU<,;LAR
- M UST'ERIYE

POLITIKA VE
STRATEli

htsKtN
SONU<,;LAR:

1•1:_, _ -_-f_--

lUQ-... _=·----

.•..
Ill

TOP LUMA
iLt~KiN

PAY6A$LAP. VE
KAYNAKLAP.

!=2
'11!1'•-....:

SONU<,;LAP.

YEN!LE~ME VE OGRENME

Sekil: 2.5.3.1

EFQM Mtikemmellik Modeli KA YNAK: (EFQM ve KalDer, 1999)

Seklin alt ve ust tarafmdaki oklar modelin dinamik yapismi ortaya koyar, Bu oklar,
ilerdeki iyilestirmeleri saglayan ve boylece sonuclardaki iyilesmelere yol acan yenilikcilik

Modelin
emmellige

Yaprsn

Yukanda

gosterilen

erisme yolunda gosterdigi

cabalara

modeldeki

dokuz

kutu,

iliskin degeriendirmeleri

kurulusun
iceren ana
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· temsil eder. Her kriterin aynntih olarak anlasilmasmi saglayan ayn alt acnumlan
Her bir kriter, daha iyi anlasrlmasmr saglamak amaciyla cesitli sayida alt kriterlerle
imcmm~tir.Alt kriterler, degerlendirme sirasmda cevaplandmlmasi gereken cesitli sayida
ortaya koyar. Son olarak her alt kriterde olasi ilgili alanlann listesi bulunur. ilgili
listesi zorunlu ya da degismez degildir, Ancak alt kriterin yol gosterici alt maddelerle
~asma

yardimci olur.

Bu modelin ozunde, cahsanlann yeteneklerinin cesitli surecler aracihgiyla sonuclara
"-"'ebilecegi go~ii vardrr. Cahsanlar ve snrecler is yasammm sonuclanm ureten
· . Musteri tatmini, cahsanlann tatmini ve toplum uzerindeki etki konulannda basan,
bir liderlik anlayisiyla saglanabilir. Liderin gorevi iyi bir politika ve strateji belirlemek,
,

kaynaklan

ve

snrecleri iyi bir

sekilde yonetmektir. Bunlar girdileri

aktadrr, Eger girdiler iyi kullarulrr ve yonetilirse sonucta mukemmellige ulasihr
1995:9 aktaran Ozevren).

EFQM Kalite Degerlendirme Standartlart.e.Avrupa kalite degerlendirme ya da
ellik modeli dokuz ol9iit ya da kriter ilzerine gelistirilmis olup yaptmrm olmayan bir
dir. Modelde yer alan 9 ana kriter, Toplam Kalite Yonetimi cahsmalanndaki basanyi
amaciyla kuruluslar tarafindan bir oz denetim araci olarak kullamlmaktadir.
erden bes tanesi, sonuclar icin milinkiin kihci olup oncul ol9iitlerdir. Diger dort tanesi
sonu9lara iliskin ol9titlerdir. Oneill ol9titler, orgtittin ne yapnguu; sonuclar ise, orgtittin
kapsamaktadrr. Model, performansm biitiin boyutlanna iliskin olarak devamh
~elligi

basarmaya donuk olarak cesitli yaklasimlann olabilecegi go~iinii kabul

edir. Bu kabul edis, su varsayima dayanmaktadir: Paydaslar, kaynaklar ve surecler
giyla, performans, musteri, insan ve topluma iliskin miikemmel sonuclara ulasilabilir.
EFQM modelinin temel kavramlan, sunlardan olusmaktadir. Sonuclara yonelme,

· ilzerinde yogunlasma, liderlik, amac a91khg1, snrecler, olgulara dayah yonetim, insan
mm gelistirilmesi ve kanhm, snrekli ogrenme, yenilestirme ve iyilestirme, paydashk
irme ve kamuya donuk sorumluluktur. Bu model incelendiginde ABD'de gelistirilen
A Balridge kalite odulun de belirlenen ol9iitlerle biiyiik olcude aralannda benzerlik

:gu gontlmektedir. Asagrda EFQM

modelinde yer alan kriterler krsaca aeiklanmrsnr,
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Liderlik:
TKY konusunda gundeme getirilen hemen biitiin goruslerde liderligin onemi tizerinde
,

orgiltiin uzun vadeli basansi

ektedir. Liderlik, orgutiin

icin vazgecilmez bir

gereklilik oldugu

gelecegini gorrneyi , orgutsel degerlerin ve kiiltilriln

asmda, ve diger cahsanlan da yonlendirebilmesinde davrams ve eylemleriyle bir

Deming, TKY' nin kurumlarda en iist yonetici tarafmdan baslaulmasi gerektigine
llmaktadrr(Walton,1986'dan aktaran Ensari;1999:85). Deming'e gore 'Kalite Yonetimdir'
lrurumun gelistirilmesindeki temel sorun ust yonetimin liderligidir.
Deming'e gore lider,
-Guven yaratir.yardim saglar ancak yargilamaz.
-Tum cahsanlara kendilerini gelistirme firsati vererek onlara sunrsiz kaynak saglar.
-lsgorenlere.icerisinde cahsmaktan onur duyacaklan is ortamlan saglar,
-Calisanlann isinden zevk almalan ve performanslanm en ust duzeye cikarmalan icin
sarfeder (Aguayo,1994:198 aktaran Ensari,1999:86).

Ishakawa'da yonetimin liderligine onem vermektedir.Ona gore insamn mutlulugunu
ak yoneticinin en onemli liderlik gorevidir.

Juran'da kalite artmmmm liderlige bagh oldugunu belirtmektedir. Jutan'a gore
· cilerce kalite amaclannm belirlenmesinde kavramlarm stratejilerin olusturulmasmda
egitim ve motivasyonu saglayacak ortamm saglanmasmdan liderlik vasfma sahip
ticiler sorumludur (Ensari,1999:86).
Liderligin, ycneticilikten farkh olarak goz onunde bulundurulan bashca kriterleri, ana
yla ii9 noktada toplanmaktadrr. Bunlardan birincisi, liderin orgtltsel basan icin gerekli
degerleri ve kiiltilrii nasil olusturdugu ve bu baglamda orgute nasil bir yon tayin ettigi ve
on gelistirdigidir. ikinci temel nokta, liderin olusturdugu kiiltiir ve vizyonun nasil
lamaya aktanldigrdrr. Ucuncu nokta ise, soz konusu uygulamalann gozden gecirilmesini
degerlendirilmesini kapsamaktadir (Sisman-Turhan, 2001: 71 ).
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TC MEB tarafindan yaymlanan EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda liderlik boyutuyla ilgili su kriterlerin sorgulanmasr gerektigi belirtilmektedir.
'Liderler kurumun misyonunu ve vizyonunu nasil olusturmakta,
bunlann gerceklestirilmesini nasil kolaylastirmaktadirlar, Uzun vadede basan
icin gerekli kurumsal degerleri nasil gelistirmekte ve bunlan uygun faaliyet ve
davraruslan ile nasil yasama gecirmektedirler, Kurumun yonetim sisteminin
olusturulmasi ve yasama gecirilmesi konusunda
kisisel olarak nasil rol
almaktadirlar. 'Alt kriterler olarak ta ;
a-Liderler kurumun misyon, vizyon ve degerlerini nasil olusturmakta
ve bir milkemmellik ktlltuni dogrultusunda nasil ornek olmaktadirlar.
b-Liderler kurumun yonetim sisteminin olusturulmasi, bu sistemin
yasama gecirilmesi ve surekli olarak iyilestirilmesi calismalannda kisisel
olarak nasil rol almaktadirlar.
·
c-Liderler musterilerle, isbirligi yapilan kurumlarla ve toplumun
temsilcileri ile iliskileri nasil yiiriitmektedirler.
d-Liderler kurumun cahsanlanm nasil motive etmekte, desteklemekte
ve tammaktadrrlar?'.

insanlann Yonetimi:
Bu kriter, orguttek! cahsanlann potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilmeleri icin
an

kapsamaktadir. Bu baglamda insan kaynaklanmn nasil planlandigi ve

· ildigi, kapasitelerinin nasil gelistirildigi, performanslanmn siirekli olarak nasil gozden
· ·· digi, nasil guclendirildikleri, katihm ve tanmmarun nasil saglandigi, orgutte etkili
oglann nasil kuruldugu ve insanlann nasil onemsendigi konulan uzerinde durulmaktadrr.

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kumm, cahsanlanmn bilgi birikimlerini ve tiim potansiyellerini
bireysel dtizeyde, ekip duzeyinde ve kurumun butununde nasil yonetmekte,
gelistirmekte ve ozgiirce kullamlmalanm saglamaktadn. Bu faaliyetleri politika
ve stratejisini, sureclerin etkin bir bicimde islemesini destekleyecek sekilde
nasil planlamaktadrr?.
Alt kriterler olarak ta;
a-lnsan kaynaklan nasil planlanmakta, yonetilmekte ve iyilestirilmektedir,
b-Cahsanlann bilgi birikimleri ve yetkinlikleri nasil belirlenmekte,
gelistirilmekte ve surdurulmektedir.
c-Cahsanlann katihmi ve yetkelendirilmesi nasil saglanmaktadir.
d-Cahsanlar ile kurum arasmda nasil bir diyalog soz konusudur.
e-Cahsanlar nasil takdir edilmekte, tamnmakta ve gczetilmektedir.'
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Politika ve Strateji:

Bu kriter, orgiittin politika ve stratejilerini nasil gelistirdigi, uyguladigi, gozden
degerlendirdigi, bunlan plan ve eylemlere nasil aktardigi konulan nzerinde
• I tadir. Burada dikkati ceken nokta, gelistirilen plan ve stratejilerin dayandmldrgi
ne kadar kapsamh oldugu, gelistirildigi, orgutte iletisimin nasil kuruldugu diizenli
ve stratejilerle ilgili hususlann

nasrl guncellestirilip gelistirildigini

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kurum misyon ve vizyonunu, net bir bicimde paydaslara odaklanmis
bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaclar, hedefler ve
surecler yoluyla nasil gerceklestirmektedir?.Alt kriterler olarak ta
a-Politika ve strateji, paydaslann mevcut ortamdaki ve gelecekteki
gereksinim ve beklentilerini nasil temel almaktadir.
b-Politika ve strateji, performans olc;umu, arastirma ogrenme ve
yaraticihkla ilgili cahsmalardan elde edilen bilgileri nasil temel almaktadir.
c-Politika ve strateji nasil olusturulmakta, gozden gecirmekte ve
gtmcellesmektedir.
d-Politika ve stratejinin yayihmi, kilit surecler cercevesi yoluyla nasil
gerceklestirilmektedir,
e-Politika ve strateji nasil duyurulmakta ve yasama gecirilmektedir.'
Kaynaklar:

Bu kriter, orgiittin sahip oldugu kaynaklan etkili ve etkin bir bicimde nasil yonettigi
iizerinde yogunlasmaktadir. Bu kaynaklar, mali kaynaklar, bilgi kaynaklan,
cilerle iliskiler ve materyaller, bina, arac-gerec ve diger kaynaklar, teknoloji ve
uel sermayenin yonetimine iliskin bilgi ve verilerden olusmaktadir. TC MEB
dan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan Kdavuzu'nda
ve

Kaynaklar'

basligi

altmda

$U

kriterlerin

sorgulanmasi

gerektigi

'Kurum, politika ve stratejilerini ve snreclerin etkin bir bicimde
islemesini destekleyecek bicimde isbirliklerini ve kaynaklanm nasil
planlamakta ve yoaetilmektedir. Alt kriterler olarak ta;
a-Kururn di~1 isbirlikleri nasil yonetilmektedir.
b-Finansal kaynaklar nasil yonetilmektedir.
c-Binalar, donamm ve malzemeler nasil yonetilmektedir.
d-Teknoloji nasil yonetilmektedir.
e-Bilgi ve bilgi birikimi nasil yonetilmektedir'
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Siire~ler:
Bu kriter, orgiitsel sureclerin nasil belirlendigi, yonetildigi, gozden gecirildigi ve
· ·· digi konulanm kapsamaktachr. Buna iliskin olarak, yapilan isin basansi icin temel
belirlenmesi, sistemli yonetimi, gozden gecirilmesi ve iyilestirilecek noktalann
esi, iyilestirmede kullamlacak yenilik ve yaraticihklan, snreclerin nasil degistirildigi
degismenin sonuclanmn nasil degerlendirildigi konulanm kapsamaktadrr.

TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kumm, politika ve stratejisini destekleyecek, musteri ve diger
paydaslanm tam olarak tatmin edecek, onlar icin karma degerin artmasmi
saglayacak bicimde sureclerini nasil tasarlamakta, yonetmekte ve
iyilestirmektedir". Alt kriterler olarak ta;
a-Surecler sistematik olarak nasil tasarlanmakta ve yonetilmektedir.
b-Surecler, musterileri ve diger paydaslan tam olarak tatmin etmek ve onlar
icin giderek artan bir deger yaratmak amaciyla gerektiginde yenilikci
yaklasimlar kullamlarak nasil iyilestirilmektedir,
c-Urun ve hizmetler musteri gereksinim ve beklentileri temel almarak nasil
tasarlanmakta ve gelistirmektedir".
d-Urun ve hizmetler nasil uretilmekte, sunulmakta ve servisi saglanmaktadir.
e- Musteri iliskileri nasil yonetilmekte ve gelistirilmektedir.'
insanlann Doyumu:
Bu kriter, orgutun basansmm temel faktoru olan insanlann i~ doyumunun, insanlann
iliskin algilannm, calisanlann i$ doyumuna iliskin beklenti ve olfiimlerin neler oldugu
· le yogunlasmaktadir. Burada nzerinde durulan iki temel nokta, bireylerin orgute iliskin
alan ile bu algilamalara bagh olarak cahsanlann i~ doyumlanna iliskin sonuclan yani

TC MEB tarafindan yaymlanan 'EFQM Miikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda

'Calrsanlarla ilgili

Sonuclar'da

su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi

'Kumm, cahsanlan ile ilgili olarak ne gibi sonuclar elde etmektedir?
a-Algilama ol9ilinleri
b-Performans Gostergeleri'
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iqterilere (Paydaslara) ili~kin Sonuelar:
~teri, urun ya da hizmetin ulasngi son kisi olarak tanunlanmakta olup bu kriter,
iirettigi iiriin ya da hizmetlerin, musterileri memnuniyetteki basan derecesinin ne
uzerinde durmaktadir, Egitim bir hizmet olarak kabul edilmekte, musteri deyimi
paydaslar deyimi kullamlmaktadir. Paydaslarda ic ve dis paydaslar olarak
dirilmektedir. Bu kritere bagli olarak degerlendirme yapilabilmesi icin gerekli olan
musterilerin, orgiitiin urettigi ilrUn ve hizmetlerle orgiitiin musterilerle olan iliskilerine
algrlan ve musterilerin bunlardan memnuniyetine iliskin ahnan olcum sonuclandir.
TC MEB tarafmdan yaymlanan EFQM Mtikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili $U kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
'Kurum i<; ve dis musterilerle ilgili olarak ne gibi sonuclar elde
etmektedir?.Alt kriterler olarak ta;
a-Algilama olyiimleri
b-Performans Gostergeleri'
Topluma ili~kin Sonuelar:
Orgut, urettigi mal ve hizmetlerde yerel, bolgesel, ulusal ve uluslar arasi diizeylerde
un ihtiyac ve beklentileriyle memnuniyetlerini goz onunde bulundurmahdir. Bu kriter,
•L

yasama iliskin felsefesini, cevre ve dogal kaynaklann korun masmdaki duyarhhgmi
ektedir, Burada da iki boyut one cikmaktadir. Bunlardan birincisi, toplumun orgute

· algilan, ikincisi ise orgiitiin toplum uzerindeki etkisine doniik olarak aldigi onlemleri
aktadir (Sisman-Turan, 2002:56).
TC MEB tarafmdan yaymlanan 'EFQM Mtikemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
-.vJ1711'ndabu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
Kurum, icinde bulundugu toplumla (yerel, ulusal veya uluslar arasi)
iliskili olarak ne gibi sonuclar elde etmektedir. Alt kriterler olarakta;
a-Algilama olcumleri
b-Performans Gostergeleri
Temel Performans Souuelari:
Bu kriter, orgiitiin, basta cahsanlar olmak iizere org(itle iliskisi olan tiim kesimler icin
yaptigma iliskin sonuclan kapsamaktadir. Bunun icin iki temel verlye ihtiyac vardir,

birincisi, orgiitiin performansma iliskin finansal sonuclardir. ikincisi ise, or¢itiln

"""'QI ,,.,1 icin gosterilen ek cabalardir (Sisman-Turan, 2002:56 J.
TC MEB tarafmdan yaymlanan EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim Kurumlan
'nda bu boyutla ilgili su kriterlerin sorgulanmasi gerektigi belirtilmektedir.
· Kurum, planlanmis olan performansiyla ilgili olarak ne gibi sonuclar
elde etmektedir, Alt kriterler olarak ta:
a-Temel Performans Ciknlan
b-Temel Perf ormans Gostergeleri' sorgulanacagi belirtilmektedir ..
Bu model A vrupa Kalite V akfi tarafindan devamh gelistirilmeye calistlmaktadir. 1998
aisan aymda isletmelere
~tiiel

bir taslak gonderilmistir.

Baslica degisiklikler

ortakhklar,

sermaye, musteri odaklik, surec, yenilik ve ogrenme gibi kavramlardir.

Tiirkiye Kalite Dernegi ve EFQM Modeli Tiirkiye Uygulamalan
Kalite

Dernegi,

cagdas

kalite

felsefesinin

Tiirkiye'de

etkinlik

kazanmasi

astrnlmasi amaciyla 1991 yilmda kurulrnustur, EFQM iiyesi olup,

1 uygulamalannm

otesinde, 9ag~

kalite felsefesini benimsemistir.

.-erimi'ni uygulayan ve uygulamak iizere hazirhklanm

veya

ahsilrms kaliteToplam Kalite

surduren kuruluslan biinyesinde

aktadir,
basan

ile uygulayan

kuruluslann

ornek modeller

olarak ortaya

mast ve TKY'nin daha yaygin bir bicimde Tiirkiye'de uygulanmasmm tesvik edilmesi
ile

1

KalDer

ve

TUSiAD

tarafindan,

her

yil TUSiAD-KalDer

Kalite

Odiilii

ektedir. A vrupa Kalite Yonetimi V akfi (EFQM) modeli baz olarak ilk defa 1993
olusturulan bu odiilii, bugtme kadar srrasiyla BRiSA, TUSAS, NET AS, KORDSA,
yilmda Buynk Odulu Arcelik, Basan Odultmu lpek Kagit kazanmisnr.
Bu odul kapsammda kii9iik ve orta biiyiikliikteki kuruluslar icin de ayn bir kategori

•-t

11•••

ilmasi

hazirhklanmn

tamamlanmasryla, 1998

uslara da odul verilmeye baslanmisur.

yihndan

itibaren

bu

olcekteki

74

Her yil

Kasun aymda KalDer ve TOSiAD tarafmdan yerli ve yabanci uzmanlann

ile bir Ulusal Kalite Kongresi duzenlemektedir. Cesitli sanayi sektorlerinden,
·- lerden, kamu ve ozel sektor kuruluslanndan uzmanlann kauhmi ile ilk defa 1992
gerceklestirilen kongrede sirasryla; 'Endustride Kalite', 'Hizmet Sektorunde Kalite',
e Kalite', 'Egitimde Kalite', 'Siyaset Yonetiminde Kalite' ve 'Ekonomi Yonetiminde
'Hukukta Kalite', '2000'li Yillar ve TKY' konulan ana tema olarak belirlenmistir.
yilinda dilzenJenen kongrede TKY ve Kamu Yonetiminde Kalite konusu ana tema
islenmistir (http://www.kalder.org.tr/page.asp?pageld=135, 2002:11).
EFQM Mukemmellik Asamalan, mukemmelligin en yuksek seviyesi olan biiyiik odiil
· e dogru asamalar olmasi yoniindeki yaygm talebe yanrt vermek icin gelistirilmistir.

1.~ama./.Miikemmelikte .. K.ararbbk
MOkemmeUikte Kararlilzk Programr Onayr, MOkemrnellik yolculugunun heniiz
olan kuruluslar icin tasarlanrmstir. Bu asamada kuruluslara bulunduklan performans
· · anlamalannda ve iyilestirme icin onceliklerini belirlemelerinde yarduna agirhk
ktedir.
Bu programm, yaklasim ve metodolojisi iki ayn evreyi icerir. Birinci evrede basvuran
lar, EFQM MOkemmellik Modeli'nin dokuz kriterini kullanarak, ytlksek diizeyde bir
rlendirme stlrecinden gecerler, Bu surec, kurulus performansmm, model kuruluslann
1g1

cerceve ile kiyaslamah olarak, genel bir degerlendirmesini icerir, Degerlendirme

unda kurulus oncelikleri ile ilgili iyilestirmeye acik alanlanm saptama olanaguu bulur.
· evrede ise kurulustan iyilestirme dogrultusunda aldigi onlemleri ortaya koymasi
ir. Alman onlemlerin dogrulanmasi, egitimli bir degerlendiricinin bir, iki gtmluk
k saha ziyaretinde yapacagi toplanttlar, gorusmeler ve dokumanlann incelenmesi yolu
gerceklestirilir. Miikemmellikteki kararhhgim kamtlayan kuruluslar asamayi basanyla
adrklanna iliskin belgeyi, rum ticari ve tanmm faaliyetlerinde kullanabilirler,
ktedir (http://www.kalder.org.tr/page.asp?pageld= 108, 2002: 11 ).
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iye'de Mili Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulama ~ab~malari
Milli Egitim Bakanhgi Turkiye'de Kalder onciililgiindebaslayan Ulusal Kalite Hareketi
ile birlikte 1990 yihnm ortalanndan baslayarak TKY'y~ ilgi duymus ve UKH ile birlikte
ozgil uygulama modeJJeri gelistirmistir, 1990 yilmda uygulamaya konulan Milli
Gelistirme Projesi (MEGP) amaclanndan biriside 'Egitim yoneticilerinin bilgi ve
becerilerini gelistirerek.egitim yonetiminde kaliteyi artrrmak' olarak donemin Mustesan
CORDAN tarafindan aciklanmrsnr;
Cordan'a gore bu pojeyi gereeklestirmek uzere kurulan birim ve Turkiye Sanayici
Dernegi (TUSiAD) ve Kal-der tarafindan diizenlenen 4.Ulusal kalite Kongresinin
genel anlamda genel kalitesinin arttmlmasmm TKY anlayismdan gecebilecegi
goturmustur (Kal-Der, 1998:66 ).
MEB 1998 yih dolctimanlannda Milli Egitimi Gelistirme Projesi cercevesinde Okul
Modeli adi altmda l 990'larda Ttirkiye'de uygulanan projelerden biri oldugu
ilerek, projenin bir evresinin tum illkeye yayilan 208 okulun gelistirilmesini kapsadigi
aktadir. Bu surecin amacmm bu okullann mudur ve ogretmen nitelikleri, simf
ill<leri, smif donanuru.,ailelerinkatihrm, ogretim teknolojisi ve okul binalan gibi onemli
a bu okullarm OECD iilke egitim standartlanna karsrlrk gelen 15 egitirn standardmr
saglamak

oldugu,

bu

okullann

amacmm

ise,

tum

okullara

astirmadan once, yeni egitim programi, ogretim materyalleri ve teknolojisi, ogretim
eri, ilniversitelerle ortakhk vb. konularda alan test bolgesi olarak hizmet etmesi oldugu
llirtllmi~tir( MEB OGM Dokumanlan Cd 1998 ).

12/09/2000 tarihli Erkek Teknik Ogretim Genel Mudurlugu antetli genelgede
~u1g1m1za

bagh olarak faaliyet gosteren her tur ve derecedeki mesleki ve teknik

,gretim kurumlannda, yonergeler dogrultusunda olmak uzere 2000-2001 ogretirn yilindan
en tum mesleki ve teknik ortaogretim kurumlannda 'Okul Gelisim Modeli' ve 'Toplam
ite Yonetimi' uygulanmasma baslamlacaktir." Denmekte, 'Okul Gelisim Modeli' ve
oplam Kalite Yonetimi' uygulamalan ile hizmetten yararlananlann; degisime karsr direnme
· e ona ayak uyduran, hatta degisimi bizzat yaratma geregine inanan, birlikte yasarna

"~'--u

olusturan, kaliteyi yasarmnda ilke edinen, birlikte yonetim prensibini benimseyen,
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a ve takim cahsmasi anlayisiyla egitim kurumlannuzi

basanya goturen unsurlar

degerlendirilmesi ve gerceklestirilmesi hedeflendigi belirtilmistir.

ym genelgede 'Okul Gelisim Modeli' ve 'Toplam Kalite Yonetimi'
okullara benimsetilmesi,
1,

ilkelerinin kavranlmasi,

felsefesinin

bu uygulama modeline yatkmhgm

rnesleki ve tek:nik ortaogretim okullanrun kendi kendini yoneten, donatan ve
haline

gelmesi

cahsmalan

cercevesinde

yapilacaklar

aynnnli

olarak.

TKY'nin egitim alamnda uygulanmasi, MLO (Mufredat Laboratuar Okullan) projesi
~u~br.

Bu proje 199 yihndan itibaren Dunya Bankasi tarafmdan fmanse edilerek,

'de de toplam 23 ilde 208 okulda uygulamaya konulmustur. 20.10.1999 tarih, 4244
MLO Uygulamalanm.
ast kararlastmlnustir.

Yaygmlasnrma

Yonergesi'

dogrultusunda

tum. okullarda.

Ancak simdiki uygulamada finansman veliye yuklenmistir.

amacr; egitimde kaliteyi artmnak, yonetim ve egitim personelinin yeterliliklerini
mesleki becerileri gelistirmek, kaynak kullammmda daha etkili ve verimli olmak,
dik egitimde etkin kullammi gerceklestirmektir.

Bunun okullarda uygulanmasi icin

Gelisim Yonetim Ekipleri (OGYE) kurulmustur, OGYE'nin icinde okul idare temsilcisi,
en temsilcisi, ogrenci temsilcisi, veli temsilcisi, sanayi ve ticaret odalan temsilcisi,
toplum orgiltu temsilcisi yer almak.tadrr. Burada amac kanhmcrhgi
(http://www.egitimsen.org.tr

gelistirmek olarak.

2002:12).

Tnrkiye'de Milli Egitim Bakanhgi (MEB)'nin Turkiye Kalite Dernegi (KALDER) ile
Kasun 1999 tarihinde imzaladrgi
da tum birimlerde

'Ulusal Kalite Hareketi Iyi Niyet Bildirgesi' ile MEB'na

TKY'ne gecme cahsmalan baslanlrrustir, MEB Kasun 1999 tarih ve

Sayih Tebligler Dergisi'nde

yaymlanan TKY Uygulama Yonergesi ile de resmiyet

T.C Milli Egitim Bakanhgi web sitesinde '2002 Y1h Basmda Milli Egitim' bashkh ve
Degisim Aracr Olarak TKY' alt bashklr sayfalarmda MEB sisteminde TKY anlayrsrnrn
nlastmlmasmm amaclan sunlar olarak srralanmistir.
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"I. Egitim sistemi icinde dogrudan ya da dolayh olarak bulunan
herkesin egitim surecini sahiplenmesi ve bu surecin anlasilmasmi saglamak,
2.Egitim hizmetini uretenlerin kendilerini yonetmeleri icin gereksinim
duyduklan anlayislan, araclan, yontem ve teknikleri tammalanru saglamak,
3 .Egitim sistemi icinde yer alanlara, daha etkili bir egitim hizmeti uretmeleri
iein, bilgili ve deneyimli olanlardan yardim alma firsati yaratmak,
4.Egitim sisteminde yer alanlara, insanlann
ve kullarulan araclann
oncekilerden daha nitelikli oldugu anlaytsuu kazandrrmak,
5.Egitim sistemi icinde yer alan herkesin egitim snrecini gelistirmesini
saglamak,
6.Egiv.m sistemi icinde yer alan herkese basanmn paylasimi icin beklenti ve
firsatlan ortaya koymak,
7.Egitim hizmeti uretenlerde kalite araclanmn kullamrmm ve anlasilmasmi
saglamak; planlama yapma,
cahsma ve harekete gecme dongusuntin ise
kosulmasim gerceklestirmek," olarak aciklanrmsnr (http://www.meb.gov.tr
/Stats/Apk2002/10.htm#l0b4
2002:11).
Buna gore; MEB egitim hizmetinin uretilmesinde, oncelikli olarak asagida belirtilen
birimde cahsanlarda olusturulmasmi saglamaya cahsacagi belirtilmistir.
"l .MEB orgiltil cahsanlannda, degisme ile ilgili kavramlar olusturarak
her seyin degisebilecegine iliskin anlayisi yaratma ve gelistirme,
2.Degi§me surecinde orgutte cahsanlara.degisme yonetiminin gerektirdigi
bilgi, beceri ve kisisel ozellikleri kazandrrma,
3.<;ah~anlarmda bir degismeyi uygulayabilen ve sonuclanm degerlendirebilen
degisme yoneticisi ozellikleri kazandirma,
4.<;ah§anlan, toplam kalite kavramlanm ve anlayismi degisme silrecinde
kullanabilen bireyler olarak yetistirme,
5.<;alt§anlarmda, degisme surecinde karsilastiklan sorunlan toplam kalite
yonetimi anlayisi ile 9ozme becerisini gelistirme,
6.Degi§me silrecinde toplam kalite anlayisi ile elde edilen bilgi, beceri ve
deneyimlerden ilkeler, genellemeler, kurallar gelistiren ve gelecek icin
yordamalar da bulunabilen
bireyleri
yetistirme"
olarak siralannusnr
(http://www.meb.gov.tr/Stats/ Apk2002/1 O.htm#l Ob4 2002: 11 ).

TKY Uygulama Projesi Cereevesinde Yapdan ve Plinlanan Cahsmalar
TKY Uygulama Projesi cercevesinde merkez orgutunun i.i9 asamada uygulama
ma ahndigi, merkez orgiiti.i yonetim kademesinde yer alan toplam 2177 personelin
konusunda, 871 personelin ise hem TKY hem de 'Mukemmellik Modeli' konusunda
ilendirme seminerlerine ahndigi, birimlerin bir cogunun Mukemmellik Modeli
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inde oz degerlendirmelerini tamamlandigi ve iyilestirme cahsmalanm baslattigr MEB
alarmdan ogreni1mi~tir ( http://personel.meb.gov. tr/yodged/alt/tky _egt.htm 2003: i).
Bu cahsmalarda kullamlmak uzere Avrupa Kalite Yonetimi Vakfimn (EFQM) gelistirdigi
ellik Modeli esas almarak Tiirkiye Kalite Dernegi 'Egitimde Toplam Kalite Ydnetimi
Grubu' tarafmdan 'EFQM- MiikemmeHikModeli 2000 Egitim Kurumlan Ktlavuzu'
snr, Bu kilavuzda ve MEB- Kalder seminerleri notlannda TKY ile ilgili su
rastlanmistir,
"Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz edebilmek icin
tum cahsanlann kanhrmm saglayan, siirekli iyilestirme ve musteri odakhhgi
esas alan anlayism etkinliklerde yer almasim gerekli kilmaktadir. Yonetimin
kararhhgi, Iiderligi
paylasma, yetkelendirme, takim. cahsmalanmn
sonuclanndan yararlanma, siirekli izleme, degerlendirme ve gelistirme,
egitimin onemine inanma ve bu imkanlan saglama, surekli ogrenme gibi TKY
ilkelerinin uygulanmasma imkan tarumasi dogrultusunda ortaya konabilecektir.
Bu
dogrultuda
tum
cahsanlanm
tammasi,
potansiyellerini
degerlendirebilecekleri ortami olusturmasi onem tasimaktadir. Siirekli
iyilestirme, olc;illemeyen hizmet gelistirilemez anlayisnnn birimlerde
yerlesmesine baghdir. Bu dogrultuda egitim kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili olc;umlerinyapilmasr ve sonuclann
degerlendirilmesi, insanlan yargilamak iein degil, sistemi iyilestirme amaci
giidillerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah yapilan etkinlik tarusilmah, bu
konuda cozum yollan ortaya konmahdir. Toplam Kalite Yonetimi anlayisi
hatamn olusmadan once onlemeye donuktur. Bu dogrultuda tum sureclerin
gozden gecirilmesi ve surecleri olusturan etkinliklerin uygulayicilar tarafmdan
ortaya konulmasi gerekli gorulmektedir. Bu dogrultuda tiim kurumlanrmzm
oncelikle asagidaki etkinlikleri yerine getirmeleri onem tasnnaktadir,
1. TKY konusunda egitim ahnmasi,
2. TKY Egitimi almis personelin belirlenmesi ,
3. Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi,
4. Yapilacak C>l<;funlerle llgiliTablolann Olusturulmasi,
5. Birim Kalite Kurulunun Olusturulmasi,
6. TKY Cahsma Programmm Uygulanmasi", (http://personel.meb.gov.
tr/yodged/altLbrosurler.htm2002-:11)
istanbul 11 Milli Egitim Mudiirliigu tarafmdan hazirlanan TKY kilavuzunda, amac;
bul Ilindeki Toplam Kalite Yonetimi Uygulamalanni ve bu alandaki etkinlikleri planh
dnzenli hale getirme amaciyla haznlanan Toplam Kalite Yonetimi Yonergesi ve Projesi
tusunda olusturulan kurullann cahsma esas ve sartlanm belirlemek, boylece TKY
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annda

standarthgi,

verimliligi

ve etkililigi

saglamak."

Olarak

aciklanmrstir

bul.meb.gov.tr 2002:9). Bu kilavuzda yer alan tarumlarda;
'a)Birim: Milli Egitim Miidurl&gu il ve ilce teskilatlan okul ve diger
kurumlanndaki TKY Uygulama Projesi kapsarmna ahnan her bir organizasyonu,
b)i~ Mii~teri: Birim icerisinde bir baska siirecin crknsim girdi olarak kendi
surecinde kullanaru,
c)D1~ Mii~teri: Birimin urettigi mal/hizmeti kullanan (hizmetten yararlanan) ve
tiik:etenkisi/kurumu,
d)Siir~ : Bir mal veya hizmetin uretilmesinde uretimin baslangici ile bitisi
arasmda yapilan tum i~- ve islemleri,
e)Birim Kalite Kurulu: Milli Egitim Bakanhgi merkez. Tasra ve yurt d1~1
teskilan birimlerinde yfuiitiilen faaliyetlerin 'Toplam kalite yonetimi' anlayisma
gore gerceklestirilebilmesi icin, her birimde, birim amirinin ya da gorevlendirecegi
bir yardimcmm baskanhgmda, birimin konu ile yeterli bilgi ve beceriye sahip en az
bes personelden olusan kurulu,
f)Kalite Ge~tinne Ekibi (Birim Kalite Ekibi) : TKY uygulamalannda
cahsanlan harekete gecirecek, gerekli karar ve kaynaklarla uygulamanm her
asamasmda tesvik edici bir rol ustlenecek, ayru zamanda iyilestirme takirm olarak
da faaliyet yfuiitebilecekve baskam KK'nca secilecek 3-5 kisiden olusan ekipleri,
g)PrQblem <;ozme Ekipleri (iyilqtirme Taknnlan) : Cahsanlann yonetim
snreclerine katki ve katihmlanm saglamak amactyla tum snreclerde yasanan
problemleri tespit edip 9oziirnonerileri gelistiren gecici ve degisken ekibi,
h)Oz degerlendirme Ekibi : Bir birimin, amaclanna ulasmak icin yiirilttilgil
tum faaliyetlerini TKY'nin temel unsurlannm esas alan bir modelle ktyaslayarak
birimin kuvvetli ve zayif yonlerini sistematik bir sekilde tespit etmesini saglamak
amaciyla olusturulmus ekibi,
1)Miikemmellik Modeli: Bir birimin, Avrupa Kalite Yonetimi Vakfi tarafindan
kamu kurumlan i9in gelistirilen; liderlik, calisanlar ve cahsanlann tatmini, politika
ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
cahsanlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak iizere toplam 9 kritere
gore kendini degerlendirecegi modeli acikladigi,
j)Stratejik Plan: Kurumun vizyon ve hedeflerine ulasmak icin olusturdugu
politikalar dogrultusunda hazirlanan strateji ve hedefleri iceren uzun vadeli hedef
ve adunlar taslagidir.
k)Kurum Iyilestirme (gelistirme) Plam : Stratejik planlama dogrultusunda ve
kurumun degerlendirilmesi sonucunda ortaya konan iyilestirrne ile ilgili hedefleri
gerceklestirmek amaciyla kaynak, zaman, hedef ve sorumluluklann belirlendigi
3-5 yi1hkdonemi kapsayan orta vade1i p1an1ardrr.
l)Ytlbk Gelisim Plam : Kumm iyilestirme plaru dogrultusunda hazirlanan yilhk
hedef, faaliyet, sure, kaynak ve sorumlulann ortaya kondugu bir takvim yih ya da
ogretim yih esasina dayah hareket planlandir.
m)TKY Birim Uygulama Plam : TKY Uygulamalann iliskin asamalan, i~ ve
islemleri iceren, konuyla ilgili uzmanlardan da yararlamlarak hazirlanan kurumda
bir kez yapilan hareket planlandir.
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n)Ytlhk

i~

Planlan

: Birimlerde

olusturulan Kalite Kurullanmn Yilhk
faaliyetlerini yilhk gelisim plani dogrultusunda kalite kurullanmn yiiriitecegi is ve
islemler ile sorumlu ve sorumluluklanmn ayhk snreler dogrultusunda belirlendigi
hareket plantandn'.xlenilerek
f)Tfun birimler Kalite Kurulunun planlamasi dogrultusunda A v.rupa Kalite
V akfinca kamu kururnlanmn verdigi hlzrnetlerln kalitesini belirlemeye yonelik
olarak gelistirdigi modelde yer alan;
1) Liderlik
2) Yonetim politikalan ve stratejileri,
3) lnsan kaynaklan yonetimi,
4) Kaynaklar,
5) Surecler,
6) Musteri tatmini,
7) Calisanlann tatmini,
8) Topluma etki,
9) Faaliyet sonuclannm ol<;illerinde kullamlan standartlar,
baknnmdan birim oz degerlendirmeye tabi tutulur. Bu dogrultuda her birim gorev
alanlanyla ilgili olarak gostergeler olusturulmasi konusunda cahsmalan yiirliterek
bu gcstergelerin standartlastmlmasma katkida bulunurlar.' Acrklamalarma yer
verilmistir,
Tiirkiye Milli Egitim Bakanhgi ile Tiirkiye Kalite Dernegi arasmda imzalanan protokolle
Mukemmelik Modeli kriterleri baz ahnarak yapilan TKY cahsmalan baslanlmis, ve plan
.e snrmektedir .

••.• Ki:ye'de MEB'na Bagh Bazr Okullardan Uygulama Omekleri
TC MEB web sitesinde (http://personel.meb.gov.tr

adresinde) yer alan TC MEB'na

okullarda TKY uygulamalan ile bazi bilgiler asagida aktanlrmsnr,

Kad1koy Anadolu Lisesi (KAL)
KAL 1955 yilmda kurulmus olup, 14873 m2' lik bir alan uzerinde istanbul Kadtkoy'de
ogrenci, 100 ogretmen, IO ucretli ogretmen, 3 memur, 11 hizmetli-memur (ucretlij.Ll
tli (temizlik sirketi bi.inyesinde) ile egitim ogretini hizmetlerini vermekte olan bir devlet

KAL TKY uygulamalan ile ilgili bilgilerin yer aldigi power-point sunusunda

'Egitim

femizi ve hedeflerimizi olustururken 1739 sayih yasa ile belirtilen "Milli Egitimin Genel
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ve Temel llkeleri'ne uygun olmasi zorunlulugunu tilm yaklasrmlanmizda
l*t,nn7,"

dikkate

denmektedir.

Aym raporda KAL'nin misyonu olarak "Atatiitkyil dO~ilnce sistemini davranis haline

~agd~, demokratik

lider -0zelliklerine sahip, okudugu okula baghhk duygusu

ve laik gencler yetistirmektir.

Bu cerceveden

hareketle

biz, ogrencilerimizin

lerini saglamak; onlann bilgili, yetenekli ve kendine guvenen bireyler olarak
lerine zemin hazirlamak ve onlara 21. yuzyrlm gelisen ihtiyaclanna cevap verebilecek

iler kazandirmak icin vanz." Tammi yer almaktachr.
olarak

"Kadikoy

Anadolu

Lisesi'ni

okul

paydaslanmizm

icilerimiz, ogretmenlerimiz, ogrencilerimiz, mezunlanrmz ve velilerimizin) glic; birligi

-Ortaogretim giris smavlannda oncelikli tercih edilen,
-Ulkemizin en iyi ilniversitelerine her yil artan sayiyla ogrenci yerlestiren,
-Sosyal ve killtiirel etkinliklerle admdan soz ettiren,
-A vrupa Birligi normlarma esdeger egitim veren en giic;lii egitim kurumu
yapmaktrr.t'denmektedir.
'in ilkeleri olarak ta ;
"-Ogrencilerin ogrenmeyi ogrenmesi ilk onceliktir.
-Ogrencilerimiz butiin eahsmalanrmzm odak noktasidir.
-Biz, birbirimizi; ogrencilerin, velilerin ve toplumun surekli gelisen
beklentilerine ayak uyduracak sekilde gelistirmek iein yilreklendiririz.
-Biz, hepimiz ; ogrencilerimizin basansiru artmnak icin karsihkh olarak
sorumluluk ahr ve verimli bir sekilde calismz,
-Ogrencilerimlze bir birey olarak saygi duyar ve onlan koruyup gozetiriz.
-Biz, birbirimize ve kendimize guvenir.ve bu ilkelerin bizim hep birlikte
yapacagimiz cahsmalan sekillendirir ve alacagmuz kararlan etkiler,"

Aym sunuda KAL'in oncelikleri ise soyle srralanmaktadrr.
"-Birinci. onceligimiz; Milli Egitim Temel Kanunu'nda
ifadesini
bulan Ataturkcu, cagdas, demokrat ve laik, kendisi ile bansik, soran, sorgulayan
ve ureten gencler yetistirmektir.
-ikinci onceligimiz; Kadikoy Anadolu Lisesi'nde potansiyel olarak var olan veli,
ogrenci ve ogFetmen iletisimine hareket kazandirarak egitim ogretim
faaliyetlerimizin kalitesini artirmaktir.
-Ucuncu onceligimiz; Yonetim kadrosu ve ogretmen kadrosu olarak egittigimiz
genclere ve onlann ve1ilerine karsi acik ve demokrat bir yaklasim icinde
olmaktir," denmektedir.
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KAL Sunusunda 'Okulumuzda Nicin Degisim Geregi Hissedilmistir?' sorusunun yamti
ta;
"Hizla degisen dunyamizda hicbir egitim kurulu, bir omnr boyu yetecek
bilgi ve becerileri bir defada verememektedir. Ulkeler egitim sistemlerini
siirekli gozden gecirmekte, 9agm ve gunfunilziln. kosullanna uygun olarak
yeniden yapilandmnaktadirlar. Bu amacla Milli Egitim Bakanhgi, 1994
yihndan beri MLO projesini hayata gecirmistir. Bu projenin en onemli ilkesi
'Toplam KALite Yonetimi' ve 'Ogrenci Merkezli Egitim'dir. Egitimin
niteligini gelistirmek ve ogrenci basansim artirmak icin egitim orgtttlerinin,
ogrencilerin ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek bit alt yapiya
kavusturulmasi gereklidit. Bu amacla, okulumuzda TKY uygulamasma
gidilerek
paylasrmci ve isbirligine dayah bit sistem gerceklestirilmeye
cahsilmaktadir." aciklamalan yer almaktadir.
Sunuda 'Ogrenci Merkezli Egitim' bashgi altmda
"Okulumuzda egitim ogretim stratejilerinin belitlenmesinde ogrenci
merkezli egitim anlayisi esas almmistir. Bu anlayistan yola cikarak kendi
kendine yetebilen, bilgiye erisme yollanru bilen; onu, amacma uygun ve
gereksinimlerini karsilayacak bicimde kullanan ogrenci yetistirmek esas
amacinuzdir. Ogrenci merkezli egitimin temel amaci ogrenciye ogrentneyi
ogretmek olmahdir. Ogrenmenin etkinliligini arnrabilmek icin de egitim,
ogretim, mufredat programlan ya da ogretim yontem ve tekniklerinden once
ogrenmenin kendisi ile yola cikilmah ve diger kavramlar bunun tizerinde
yapilandmlmahdrr." denilip 'Ogrenci Merkezli Egitimin Dayandigi Teme1
er' oiarak sunlar srralanmrsnr,
"-6grenci merkezli egitim anlayisim benimseyen okulumuz;

-Her ogrencinin icsel gudusilnu artirmakla ilgilenir ve tum ogrencileri aym
kahplara uymaya zorlamaktan kacmir.
-Ogretmenlerimiz omekleme, ust dnzey dil~ilnmeyimotive eden sorular sonna
gibi kamtlayici ogretim yontemleri kullanarak ogrencinin ogrenmesine aracihk
eder." denmektedir,
Sunuda 'Toplam KALite Yonetimin Okulumuzda Uygulanmastmn Yararlan" b~ltg1
~

su maddeler yer almaktadir.
"-TKY okulumuzun gelisimini kendi planlan dogrultusunda
gerceklestirmesini saglamaktadir.
- Okulumuz olusturdugu OGYE, Cahsma ve lyilestirme Ekipleri aracihgi ile
sorunlanm kendi cozme surecine girmistir.
-Bu olusumlar sayesinde okul bazinda 9ozulemeyen sorunlanrmz azalmaktadrr.
- Ogretmenlerimizin okuldaki sorumluluklanm paylasmalan, kendi katkilanmn
goz ardi edilmedigini fark etmeleri, okulda kanhmci yonetimi uygulanmasma
katki saglamakta ve ogretmenlerimizin motivasyonunu saglamaktadir,
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-TKY
uygulamalan
ile
paydaslanmiz
tasarruf
konusunda
bilinclendirilmistir.Bu, her tiirlii savurganhgm onnne gecmektedir.
-Okullar arasi bilgi aktanmi konusunda koordinasyon daha kolay
saglanmaktadir." denmektedir.
Sunuda 'Toplam KALite Adimlan' bashgi altinda ise;
' 1997 - 1998 Ogretim Yilmda,
MLO ve TKY'nin benimsenmesi, Veli- ogrenci- ogretmen- Cahsan
anketlerinin uygulanmasi, TK yaprlanmasi ( OGYE ),
1998 - 1999 Ogretim yilmda ise,
MLO ve TKY ile ilgili egitimlerin
baslanlmasi, Misyon vizyon ve hedeflerin belirlenmesi, Ogrenci Birligi
yaprlanmasi, Kalfest Etkinlikleri,
1999 - 2000 Ogretim Yilmda ise, OGYE yapilanmasi, Cahsma
Gruplanmn olusturulmasi, Misyon vizyon ve hedeflerin gozden gecirilmesi 2.
Anket uygulamasi,
2000 - 2001 Ogretim Yilmda ise, Ozdegerlendirme cahsmalanmn
baslatilmasi, Lider egitimleri, Egitimde teknoloji cahsmalan, Okul tamtim
kitapcigi'nm hazirlanmasi ve velilere dagrtilmasi, Her bolume oda
haztrlanmasi, Ogrenci Birligi Kulupleri'nin kurulmasi,
2001 - 2002 Ogretim yih agustos- eylill- ekim aylannda, Okul
muduru, OGYE'den sorumlu mndur yardimcisi ve kalite temsilcisinin EFQM
Miikemmellik Modeli egitimi almasi, Yeni kayrt organizasyonu, Etkin
veli
iletisimi- veli bulteni, 3 .Anket uygulamasi, TK egitimlerinin tekran
Yemekhanenin yenilenmesi,
2001 - 2002 Ogretirn yih kasun- arahk- ocak aylannda ,TK egitimleri
Miikemmellik Modeli, Problem cozme teknikleri, Zaman yonetimi, Olcme
degerlendirme, Hizmet ici egitim, Oneri sistemi'nin olusturulmasi
2001 - 2002 Ogretim yih subat- mart- nisan aylannda, Alo Bilgi
Hatti'nm hayata gecirilmesi, Surec yonetiminin olusturulmasi, lyilestirme
Ekiplerinin olusturulmasi, Etkinlik planlan, KALDER Kamu Sektoru Kalite
OdilJO basvurusu, Yeni OGYE'nin olusturulmasi, Model egitiminin
tekrarlanmasi (Bolum Ogretmenleri, OB suuf temsilcileri, Kalite temsilcileri,
Miidiir yardimcilan, OGYE ) etkinlikleri' srralanarak "Okulumuz 2001-2002
Ogretim yih haziran aymda Kalder tarafmdan 'Ulusal Kalite Odillii' ile
odullendirilmi~tir." denmektedir.
'TKY Uygulamalan' ana bashgi altmda 'Kanhmci Yonetim (Ogye)', Hedeflerle
1

Yonetim, Ozdegerlendirmc, Ekip Cahsmalan, Hizmet i9i Egitim, Anketler, Iletisim
Yonetimi, Rehberlik, Musteri Odakh Yaklasim, Toplum Uzerindeki Etki, Sonuclar'
leri toplanrmstir.
KAL sunusunda 'Katihmci Yonetim (QGYE)' bashg; altmda ise "KAL, Egitim
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izde yerlestirilmeye cahsilan okul standartlanmn uygulanmasmda oncu olmayi amac
· den, okulwnuzda

1997 yrlmdan itibaren Okul Gelisimi Yonetim Ekibi (OGYE)

KAL sunusunda OGYE'nin, paylasimci yonetim ve isbirligine dayah cahsma anlayisim
ahnd1g1, kurumdaki butim birimlerden demokratik secimle goreve gelen uyelerden

~gu

belirtilerek 'Kendi kendini yoneten ekip' anlayisi dogrultusunda OGYE'de

· cahsma gruplan olusturuldugu.bu cahsma gruplanmn liderlerinin ustlendikleri gorevi
gecirirken karsilasnklan

Uygulamlannda

gt, calrsma

sorunlann

c;ozumlerinde birimlerine rehberlik ettikleri

her grubun sorumlu oldugu alanla ilgili gorev tarumlanmn

gruplan okulun stratejileri dogrultusunda

OGYE'nin

onayma

sunduklan,

kendi calrsma

planlanm

tum bu cahsmalarda amac, paydaslanmizm

en - ogrenci - veli) OGYE aracihgi

ile karar mekanizmalannda

yer aldiklan

·• ektedir. Bu cahsmalar, 'Verimli ve Etkin lsbirligi', 'Iletisim' ve 'Yetki Paylasimi'
jllmaktadu.
KAL'de 'Hedeflerle Planlr Yonerim' basligmda bu calismalann amacirun "Okulumuzun
u dogrultusunda gelecekteki faaliyetlerini planh, olcumlenebilir ve izlenebilir hedeflere
"-ecek

sistemi

olusturmak,

Cahsanlann

okulun

hedeflerinin

olusturulmasma

ve

estirilmesine kaulmu saglamak," olarak aciklanmaktadir,

KAL'de 'Ozdegerlendirrne'

bashgr altmda yapilan cahsmalarm amaclan "Okulumuzun

erini gozden gecirmek, kuvvetli alanlan ile iyilestirmeye acik alanlanm
degerlendirmek,
e faaliyetlerinin
~

Surekli

gelistirme

sagladigr

icin iyilestirme

gelismeyi

firsatlanm

objektif

ortaya cikarmak,

olc;umlemek, Cahsanlannm

egitimini

ve

saglamak olarak aciklayip, Ozdegerlendirme cahsmalanmn kriterler bazmda Kalite

i&a-irme Cahsma Grubu denetiminde yapildigi" belirtilmistir.

KAL'de

'Ekip

Cahsmasi'

bashgi

altmda

amacm

'Verimli

ve dinamik

lendirme ve cesaretlendirme, lletisim, Cahsanlann karar mekanizmalannda

isbirligi,

yer almasi,
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•. __ kli iyilestirme icin cahsanlann egitimi ve motivasyonu, Takim ruhunun gelistirilmesi,
arancihgm ortaya cikanlmasi' bashklan yer almaktadrr.

KAL'de ogretmenlere 'Toplam Kalite Yonetimi ve Mesleki Gelisim' konulan ile ilgili
et ici egitim imkam saglandigmdan soz edilerek, 2001 - 2002 Egitim ogretim yilmda
ilen hizmet ici egitim konuJan olarak, TKY, Ofkenin kontrolu, Olcme degerlendirme,

itimde teknoloji kullammi, Problem cozme teknikleri konulan siralanrmstir.

'KAL'de Musteri Odakh Yaklasim' bashgmda, veli- ogrenci- cahsan tatmini anketi
kalite gelistirmeye yonelik miikemmellik modeli egitimi alma, paydaslann
erinin 'Oneri sistemi',

'A9Ik kapi uygulamasi' ve toplannlarla izlenmesi ve

erlendirilmesi, universite ve dershanelere okulda stand acma, konferans ve panel
imkam

verilerek

programlanm

tanrtmalanm

saglama

cahsmalanndan

dilmektedir.

KAL'de 'Toplum Uzerindeki Sonuclar' bashgi altmda ise bir tablo ile su cahsmalar yer
stir. '1999 yilmda Adapazan Izmit deprem bolgesine giysi, gida, temizlik malzemesi,
itli ev arac ve gerecleri desteginin sagland1g1, aym yil Bitlis Mudd ilfe Kiltiiphanesi'ne
· · p yardirm, 2000 Yilmda ise Aksaray Sapmazkoy llkogretim Okulunun okul arac ve gerec

mumn yapildigi 2001 yihnda ise Erzincan Milli Egitim Mudurlugnne kitap destegi
andigi belirtilmektedir.

KAL surtusunda topluma 47 yilhk hizmet snrecinde ve 39. donem mezunlanm
edilerek, egitim
aciyla Kamu dalmda Kalder

ogretim faaliyetlerimizde kaliteyi daha da artmnak
Ulusal

Kalite

Odulu'ne

aday olarak objektif bir

cme ve degerlendirme sonucunda, ' Juri Ozel Kalite Odiilti' alan ilk devlet okulu olmaktan

rvanc duyduklanm belirtmektedirler. Alman odulun olumlu sonuclan olarak ta;
'-Odiiliin, faaliyetleri gozden
gecirip iyilestirme firsatlanm
hizlandirdigi,
- Alman odillle okulun yurt capmda tamrurhgi arttigi imajmm olumlu yonde
yukseldigi,
-Ortak bir hedefe kilitlenmenin ogrenci, ogretmen, veli, yonetim dayamsmasim
arttrrarak motivasyonu yukselttigi,' belirtilmistir.
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Alman odiilun degerlendirilmesi ile ilgili;
'Toplam Kalite anlayismi bOtiin ilkeleri He ulke capmda model olacak
sekilde hayata gecirme, surekli ozdegerlendirme cahsmalan yaparak .degisiml
ve gelisimi saglama,
- Ulu Onder Ataturk'un koydugu temel vizyon olan ulkemizi 9agda~ uygarhk
seviyesinin uzerine cikarmayr gerceklestirmede oncn olma,
-Ogrencilerimizi iilkemizin ve gelismis ulkelerin en iyi universitelerine
yerlestirme,
-A vrupa Birligi normlannda
bir egitim kurumu
olma amaclanni
gerceklestirmede bir arac oldugundan' bahsedilmistir.
Sonuc olarak 1999-2002 Yillan arasmda KAL'de 90k sayida iyilestirme etkinligi
estirildigi, Toplam Kalite Siirecinde tum faaliyet alanlarmda, onemli pozitif gelisme

g1 belirtilmistir

(http://personel.meb.gov. tr/yodged/alt/tly _ uyg_ kazanim.htm2003:01 ).

Aydmbkevler Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu ileti~im Meslek Lisesi (ATML ve
) Tky Cahsma ve Gosterge Ornekleri

ATML ve AiML TKY Cahsma ve Gosterge omekleri ile ilgili hazirlanan sunuda okul
1998-1999 egitim ogretim yihna baslarken ISO 9000 belgesi almak ve toplam kalite
ini uygulamak mesleki egitimin gelismesinde yararh olacagi kanaatiyle Bakanhga
dugu, ancak olumlu
lan

olcnmn

cevap almamadigi

icin Turk Standartlan

ve

Enstitusu

bunun uzerine
(TSE)

ile yaprlan

ildigi, ancak TKY'nin katihmci ve demokratik felsefesi ozellikle
aldigindan

ivmenin

devam ettigi belirtilmektedir.

ISO 9000 belgesi
isbirliginden

yonetim kadrosunu

Sununun devammda

bu

"l-Universitelerden TKY konusunda bilgi ve kaynak arastirmasi yaprldigi,
I-ilk TKY kurulumuz bu felsefeye yaklasan yonetici kadrosuyla kuruldugu,
2-~ah~malarla ilgili bilgi vermek uzere MEB YODGED daire baskanhgi ile
iletisim kuruldugu,
3-istanbul KALDER cahstayma ve paylasim toplannsma kanhmnmzla birlikte
bilgi kaynagtna ulasrm hizlandrgr,
4-Gazi Universitesi ve YODGED Daire Baskanhgi uzmanlarmca verilen TKY
ve Miikemmellik Modeli ile ilgili tum ogretmenlerin seminerlere kanldigr,
5-Dunya Kalite Okullan (AESCD) Tiirkiye Temsilcisi Hayal Koksal tarafindan
okulumuzda seminerler ve SWOT analizi yapildigi ve uyeligin saglandigi'
powerpoint sunusu olarak anlatilmaktadir.
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Sununun devammda 'Veri Toplama Ve Ozdegerlendirme'

icin periyodik olarak;

'1-0kul muduru hakkmda perform.ans degerlendirme anketinin tum
cahsanlara yapildigi,
2-<;ali~anlann okul yonetimi ile ilgili istek ve onerilerini iceren anketler
yapildrgi,
3-0grenci ve velilerin okul ile ilgili isteklerini iceren anketler yapildigt,
4-Sektoriimilz olan 301 muhasebe burosunda 'nasil bir eleman' istedikleri ile
ilgili anket yapildigi,
5-<;ah~anlanmizm i~ ve kisisel gelisimleri ile ilgili egitim istek anketleri
yapildigi,
6-0kula yeni kayit o]an ogrencilerin okulumuzu neden sectikleri anketleri
yapildigi,
7-Tum ziimreler tarafmdan ogrenci seviye ve ilgi-istek testleri yapildigi,
8-0grencilerin hangi tur egitici kollara ilgi duyduklan anketleri yapildigr,
9-0grencilerin secmeli derslerini belirlemek uzere dersler hakkmda tamnm
yapilarak istedikleri dersler belirlendigi,
10-Ders anlanm teknik ve metodlanyla ilgili istek ve ihtiyaclanm belirlemek
uzere tum ogrencilerle gruplar halinde beyin firtmasi toplannlan yapildrgi,
l l-Ogrencilerin basansizhk nedenleri ile ilgili tam sayim olan 3000 ogrencinin
sorun tarama testleri yapildigi,
12-0grenciler
tum ogretmenleri
hakkmda
perform.ans degerlendirme
anket]erine kat1ld1g1,
13-Tum velilerle gruplar halinde beyin firtmasi teknigiyle 'nasil bir egitim'
konulu veri toplama toplantilan yapildigi,
14-Velilere ihtiyac analizleri ve okulla ilgili istek ve oneri anketleri yapildigi'
anlatilmaktadir.
Sununun

devammda

ise 'Analiz

ve Degerlendirme

Sureciyle

Birlikte

Y apilan

alar' ba~lrgr aitmda ;
'1- Sektorun istedigi eleman yetistirme ile ilgili program kapsammda
ogretmenler kurslara almdi.
2-(;al1~anlann ihtiyac ve istegi dogrultusunda okul iyi hizmet iyi egitim
kurslan duzenlendi,
3-TKY konusunda ogretmen, veli, ogrenci ve isyerlerine brosurler dagmldi.
4-0grenci aldigimiz mahallelerin 36 muhtanna TKY ve okul tamnm
seminerleri verildi.
5-Velilere TKY ve okul taruttm seminerleri verildi.
6-Bazi velilerin evlerine bizzat smif ogretmeni, mudur yardimcisr ve rehber
ogretmenlerden olusan bir komisyon halinde gidilerek TKY anlanldi.
Ogretmenlerin evlerine gidilerek paylasim saglandr.
7-Personele ve ogrencilere periyodik olarak ve halka acik haftada 4 seminer
programi surdnruldu.
8- Ogrencilere standardizasyon ve kalite seemeli dersi okutuldu.
9- Ogrencilere kalite konulu odev yansmalan duzenlendi.
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10-0kulun misyonu ve vizyonu kalite kurulunda ve ogretmenler kurulunda
olusturularak, okul ogrenci kurulu, veli ve cevrenin elestiri ve onerilerine
anketlerle sunuldu, paylasim saglandi.
l l-Okul slogaru ve okul marsi belirleme yansmalan yapildi,
12-0grenci formalan belirleme cahsmalan ogrenci ve ogretmenlerin genel
istekleri Iizerine belirlendi.
13-Intemet web sayfasi, ALO-BiLGi hath, okul gazetesi, okul dergisi,
biiltenler ile TKY ve oku1 tanitrm1an yaprldi, musterilerimize ul~ddl.
14-Halkla iliskiler birimi kurularak veli, sektor, eevre, ogrenci ve calisanlar
iletisimi organize edildi.
15-0kul
ogrenci
burosu
kurularak
ogrencilerin
tum ozltik isleri
standartlastmldi,
16-0kul Ogrenci Kurulu, Okul Aile Birligi, Zumre Baskam, OGYE, EFQM
Biirolan damsmanhk ve iletisim gorevlerinin standardize edilmesini sagladi,
17-Intemet Egitim Merkezi ve stndyo kurularak bilgiye ulasma ve bilgiden
bilgi iiretme kalitesi artmldi.
18-Zilsiz egitim uygulamasma kademeli olarak gecildi.
19-0grencinin ogretmenini secme ozgiirlilgii saglandi.
20-0grencinin ogretmenleri icin yaptigi performans degerlendirme anketleri
ogretmenin zayif ve eksik yonlerini belirleyecek nitelikte bir gelenek oldu.
21-A9Ik smav uygulamasi egitimde yeni bir boyut olusturtarak ezbersiz egitimi
saglayan bir arac oldu.
22-Tedarik9i okullanrmz; okulumuzdaki sinemarun cazibesiyle ogrencilerine
okulumuzu tamma gezileri yaptirdi.
23-Tedarik9i okullanmizm, cevre okullarm, program tiiril okullanrmzm
personeline ve velilerine TKY seminerleri verildi.
24-Milli egitim orgutunun cesitli birim ve mensuplarma, universitelere seminer
ve kaynak temin edildi,
25-TKY, Planh Okul Gelisimi, Mukemmellik Modeli ve egitimde onemi olan
20 konudan olusan sosyal bilimler disiplini icerisinde seminer prograrm,
patentli bir CD halinde tum paydaslanmiza ucretsiz olarak dagitildi. llcenin
tum okul mtidiirlerine 4 kez seminer halinde tarutikh. Milli Egitim Mtidiirltigu
ile isbirligi cereevesinde programlar yiiriitillerek iilke duzeyine yansmldi.
26-<;evre imkanlan
degerlendirilerek,
Radyo-Televizyoncular
dernegi
destegiyle basm sektorunden $60.000 tutannda fiziki diizenleme katkisi
saglandi. Cesitli kurumlardan laboratuar ve atolye malzemesi temin edildi ve
fakir ogrencilerimize 40 Milyar TL tutarmda giyecek, yiyecek ve kitap yardmu
yapildi.
27-Tum ogretmenlerimizin ders programlan ve nobet gtmleri kendi isteklerine
gore diizenlendi. Zumre baskanlanm kendileri secmekte, hasta sevk islerini
kendileri yapmakta, hizmetli ve memurlar gorev dagihmlanm kendileri
yapmaktadirlar.
28-09 senedir verilen genel egitim ve seminerlerden sonra bu sene zumre
olarak Tiirkiye' deki cesitli universitelerden destek ahnarak ogretimin kalitesini
artirmak icin teknik egitimlere gecildi,
29-Mezunlar dernegi kurularak mezun ogrencilerimizin takibi ve iletisim
artmldi' denmektedir.

89

sununun devanunda;
'30-0kul kaynaklanrun yonetimi, planlanmasi ve harcamalann dagihnu
tamamryla veli ve ogretmenlerden olusan komisyonlarca belirlenerek bilgiler;
veli, ogrenci ve ogretmenlere aciklanmakta ve bununla ilgili denetimler OG YE
planlamalannda degerlendirilmektedir.
31-Donem baslannda ders planlan ogrencilerle gorusuldukten sonra seviye
tespitlerine ve ziimre kararlanna gore yapilmaktadir.
32-0kul ogrenci kurulu ogrenciler arasmda cesitli istekleri belirlemekte,
kararlanru okulun tiim kurullanndaki toplantilara bizzat katilarak teminini
saglamaktadir.
33-0neri ve istek kutusu periyodik arahklarla acilarak, bir komisyon tarafmdan
OGYE'ye geregi iizere sunulmaktadir.
34-0kuldaki sosyal ve egitici faaliyetler, torenler ogrencilerin ilgisine gore
bizzat ogrencilerce planlanmakta ve gerceklestirilmektedir.
35-<;e~itli kurumlarla Benchmarking yapilarak siirekli gelisim ve degisime
katki saglanmaktadir,' denilmektedir.
Sununun 'Gostergeler' bashgmda ise
' 1- Ankara' da Mesleki egitimde ogrenci kaydi azahrken okulumuzda 3
yilhk cahsmanm sonucu ogrenci kaydi % 46 artti,
2- Yeni kayit olan ogrenci anketlerinde; ogtencilerin % 60'mm bu okuldaki
katihmci ve demokratik yonetimden dolayi bu okulu tercih ettikleri belirlendi.
3- Ihtiyac analizleri anketlerinde okulun zayif yonunun kalmadigi gorulmustur.
Genel ortalama YETERLi ile <;OK YETERLi arasmdadir.
4-Miikemmellik Modeli kriter anketlerinde 5 not iizerinden 4.3 sonuca
ulasilrmsur.
5- 260 ogretmenin bulundugu kurumda son 3 yilda zorunlu nedenlerin dismda
tayin isteyerek aynlan ogretmen sayrsi 2'dir.
6-Mezun ogrencilerimiz muhasebe biirolannda oncelikli olarak secilmektedir.
Muhasebe stajr yapanlarm istihdami % 90'chr. lletisim stajmi yapanlann
istihdami % lOO'diir.
7-Yiiksek ogrenime basvuranlann istihdami % 53'diir. lletisim bolumu %
86'd1r.
8- Ogrenci okulunu sevmekte, arac-gerec ve binaya sahip cikmaktadir. Onanm
ihtiyaci her yd azalmaktadir.
9- Devamsizlik oraru azalmaktadir. 3 yihn sonunda % 8'den % 3'e d~mii~tiir.
10-0grenciler arasi iletisim gelismistir. Disiplinsizlik eser diizeye gelmistir.
l l-Ogretmen ogrenci iliskilerinde siddet, kaba davrams ve kaba soz
kalmamrsnr,
12-0gretmenler cahsma gruplan ve komisyonlarda ozverili gorevleri isteyerek
almaktadirlar.
13-B~ta MEB olmak iizere okulumuzdaki TKY uygulamalan nedeniyle cesitli
kurumlarca okulumuza oduller verilmektedir.
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l-t-Ogrenci ve ogretmenin derse, atolye ve laboratuarlara zamarunda
girmesinde gecikme yoktur. Tamamen ozdenetimle saglanmaktadir.
15-0gretmenler acil durum disinda gorev zamanlannda hasta sevki
almamaktadirlar.
16-Denetimlerde, tum anket ve analizlerde yonetimle ilgili degerlendirmelerde
ve gtlven konusunda sifir hata anlammda ' 5 ' not cikrnaktadir.' denilmektedir.

Sonuc olarak Aydmhkevler Ticaret Meslek Lisesi Ve Anadolu lletisim Meslek
· de tum paydaslara yonelik cok sayida iyilestirme etkinligi gereeklestirildigi, Toplam
Surecinde tfun faaliyet alanlarmda, onemli pozitif gelisme saglamldigi gorulmektedir.

Buraya kadar incelenen kuramsal cahsmalardan ulasilan sonuclar soyle ozetlenebilir.
lnsanhk tarihi boyunca, tfun gelismenin temel amacmm insan yasarmnm her alanda
kaliteli bir hale getirilmesi oldugu soylenebilir. On dokuzuncu yuzyilm ikinci yansmdan
n, endtlstriyel sisternin dogmasi ve uretimde btlyuk artislar meydana gelmesi, kalite

ilrammm onemini bir anda on plana cikarrmsur. 1947' de Japonya'ya Savas Bakanhgmm
~maul

olarak ozel bir gorevle giden Deming, orgutlerdeki yonetim sorunlannm fist

den kaynaklandignn savunup Japonlara istatistikte veri dagihrm, kontrol cizelgeleri
la proses kontrolu ve bir yonetim modeli olarak Deming dongusunu nasil
acaklanm anlamis, 14 ilkesiyle de kalite yonetiminin temellerini olusturmustur.
TKY, kalite gelistirme, stratejik kalite yonetimi ya da surekli kalite gelistirme her ne
"'de kavramlastmhrsa kavramlasnnlsm temelde Deming (1988), Juran (1989), ve Crosby
j'nin, goruslerine dayahdir, Bu gorusler ortak olarak, tum orgut cahsanlan ile
rilerin girdi, problem 9ozme ve karar almaya katihmlanm ongoren 'Katilmah Yonetim'
1yi~1m ongorurler. Bu kuramlann her biri spesifik bir konuya odaklanrmssa da, hepsi de
by'nin modelinde genel bir sekilde yansmhrlar. Crosby'nin modeli, orgntteki kalite
ini destekleyici dort boyuta oturur. Bunlar:
"l-Yonetimin katilmasi ve tutumu
2-Profesyonel kalite yonetimini gerceklestirmek orgiit boyunca olusturulan kalite
konseylerinin olusturulmasi yoluyla kalite yonetiminin saglanmasi
3-(:ah§anlann katilum ve
4-Tanmma, yani cahsanlann basan ve cabalannm pekistirilmesidir' (Lankard
1992'dan aktaran Dogan).
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Bu noktaya kadar siralanan tammlar, kalite konusunun 90k yeni bir kavram oldugu
imini yaratsa da, kusursuzluga ulasma ve miikemmeli yakalama arzusu neredeyse
unun varolusu kadar eskidir. Dolayisiyla, kalite kavrammm, ilkel bir bicimde bile
eski caglardan gunumuze kadar siirekli olarak gelisen bir olgu oldugu soylenebilir.
uztm kalite kavrami, gecmiste, iiretim siirecinde edinilen deneyimlerin ve alman
·

sonucunda ortaya cikmis olup, bazilanna gore hala yeni ogeler katilmak suretiyle

· ilmeye olanak tamyan dinamik bir yapiya sahiptir.

II. Dunya savasmdan yenik cikan Japonya'mn urettigi iirunlerin yiiziine baktlmazken
· g'in
~1.llda

onciiliigiinde yonetim

alanmda yeni yontemlerin uygulanmasmm diinya

Japon iirunlerinin yaygmlasmasma yol a9ttgi, Deming'in onciiliigiinde Amerika

layan ama Japonya da gelisen ve diinyaya yayilan yonetim alamndaki evrime Toplam
Yonetimi (TKY) adi verildigi soylenebilir. TKY, klasik yonetim anlayismm altematifi
dogan, gelisen ve gelisimini devam ettiren bir anlayistir. TKY, tum organizasyon
lerinin siirekli gelistirilmesi, iyilestirilmesi ve cahsan ve musteri memnuniyeti
igmm) saglanmasma yonelik cagdas, kanhmci bir yonetim anlayisidir.

Toplam kalitenin gerceklestirilmesi; zaman, caba ve kararhhk gerektirmektedir.
'nin dogru olarak: uygulanabilmesi icin a~agidaki bes temel ogenin bir araya gelmesi
ir (Sirvanct,1997:12; Simsek, 2000:51).

' 1-D st yonetim

ve yoneticilerin liderligi,

2-Mii§teri odakhhk,
3-Firma elemanlannm egitimi
4-Takim cahsmasi
5-Siirekli gelisme (Kayzen) yaklasimi'
Kaizen, Japoncada degisim (Kai) ve iyi (zent) kelimelerinden olusmustur, Siirekli
e anlammda kullamlmaktadir, Japonlara gore Kaizen oyle bir dii§iincedir ki, her Japon
gecen giiniin bir oncekinden daha iyi olmasi icin, evinde, isinde, sosyal yasammda snrekli
gayret icinde olmahdir. Bu gelismenin boyutu onemli degildir, Omegin bahcenize
eceginiz bir cicek, boyayacagmiz bir kapi da bir degismedir (M.Imai 1994:93-98'den aktaran
Ozevren). Siirekli gelisme de ise iiretimi yapanlarda arasnrma gelistirme calismalanru
klestirenlerde aym kisilerdir, Laboratuar is yerinin kendisidir. Siirekli gelisme: lsletmede
okulda yer alan herkesin kanlumm gerye~e§tiren bir surectir, Siirekli gelisme cevrimini
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olarak ortaya atan Dr. W.A. Shewhart'trr. Bu cevrimi dogru bicimde ozumseyerek 1950
Japonlara aktaran ise Dr. W.E. Deming olmustur, Surekli gelisme kavrann Japonya' da o
yerlesmistir ki, hemen her faaliyet icin Kaizen gruplan kurulmustur, Son ytllarda Japonlar
· yonetim modellerine 'Kaizen Yonetimi' arum vermeye baslannslardir,
TKY'nin 'Planla- Uygula- Kontrol et- Onlem al (PUKO) seklindeki

Deming veya

dongusii, klasik yontemden de iyi bilinen ve her isletmede kolayhkla
auJanabilecek cahsmalardan olusur, Yapilacak isler once planlamr, sonra uygulamr ve kontrol
Kontrol faaliyetleri ile elde edilen sapmalar diizeltilir ve bu duzeltme onlemleri, bir
· cahsmanm hedeflerini olusturur (Ozevren,1997:20).
TKY biitiin alt sistem ve sistemleri derinden etkileyerek; vazgecilmez, terk edilmez,
gelistirilmesi ve iyilestirilmesi gereken yeni bir yonetsel anlayism temelini
~nrmaktad1r. Daha ileri donemlerde ise giderek 'kalite toplumu' anlayisi ve gelismesinin
luzla buyuyecegi ongorulmektedir.
Cagumzdaki bilimsel ve teknolojik gelismeler bireylerin ve toplumlann yasam
nt,mm

buyiik olyiide etkilemekte, sosyal, knlturel ve ekonomik alanlarda koklii degisimler

aktachr. Sonucta da egitim sistemlerinde mesleki ve teknik egitime onem veren
tuda gelismeler gozlenmektedir (Allam, Dogan, Sezgin 1998:16).
Bilgi iscileri' ya da 'Sitnge yoziimleyicileri' adi verilen yeni bir cahsan (isci) tipine
an gereksinimin artmasr da mesleki teknik egitimde toplam kalite yonetiminin onemini
plana cikaran nedenler arasmdadrr. Cunku, ilgili egitim surecleriyle yetistirilmesi
flenen performans duzeyi yiiksek yeni tip is gucnnun: cok adimh islemleri yurutme,
t simge ve gorusleri ustahkla kullanma, yeni bilgilere ulasma, yeni paradigmalan tamma
ulannda mesleki yeterliklere sahip olmalan zorunlu gorulmektedir. Bu zorunlulukta
leki teknik egitimde kalite ve standartlann yiikseltilmesini, dolayisiyla toplam kaliteyi
eme getirmektedir (Karaagach, 1999:445).
TKY'nin egitimde uygulanmasmda egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalanm
h bir sekilde uygulamak istiyorlarsa, okulun en kii<;iik birimlerinden en bilyiik birimine
r okul kulturunu olusturmak ve yaygmlasnrmak zorundadirlar, Egitim liderlerinin okul
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"' olustururken

§U

sorulara mutlaka cevap aramalan gerekmektedir (Leigh den aktaran

"l-Okulun amaci nedir? Amacumzi nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak istiyoruz?
3-Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
Genelde TKY'ne gecis uc; asamada gerceklestirilmektedir,
'a.Bilinclenme (Awareness): Bu safhada personel ve yoneticiler toplam
kalite konusunda bilgilenerek bilinclenirler. Bu asamada misyonun
belirlenmesi, vizyonun olusturulmasi, hedef ve amaclann belirlenen kritik
sureclerin ve basan faktorlerinin tespit edilmesi ve egitimi ...
b.Kararhhk Stratejilerinin belirlenmesi, gozden gecirme ve degerlendirme
sisteminin kurulmasi ve teknik egitimin yogunlasnnlmasiru icerir,
c.Uygulama (Implementation) : Proses gelistirme timlerinin olusturulmasi
snrec analizi, surec iyilestirme, degisimin kurumsallastmlmasi, iyilestirmenin
olc;ulmesiniicerir' (Binzet, 1998:150).
Turkiye'de MEB TKY cahsmalannda Avrupa Kalite Yonetimi Vakfimn (EFQM)
igi Mukemmellik Modeli esas ahnarak Tnrkiye Kalite Dernegi 'Egitimde Toplam
Yonetimi Uzmanhk Grubu' tarafmdan 'EFQM Mukemmellik Modeli 2000 Egitim
an Kilavuzu' hazirlannus, bu kilavuz cercevesinde TKY gecis surecleri uygulamaya

MEB btmyesinde yer alan Kadikoy Anadolu Lisesinde 1999 - 2002 Yillan arasmda
uygulamalan ile cok sayida iyilestirme etkinligi gerceklestirildigi, Toplam Kalite
inde film faaliyet alanlannda, onemli pozitif gelisme saglandigi gozlenmistir.
Aym sekilde MEB Aydmhkevler Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Iletisim Meslek
indeki TKY uygulamalan sonucunda tum paydaslara yonelik 90k sayida iyilestirme
igi gerceklestirildigi, Toplam Kalite Surecinde film faaliyet alanlarmda, onemli pozitif
· me saglamldigr gozlenmi§tir(http://personel.meb.gov.tr/ yodged /al ti tly_uyg
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iLGiLi ARA~TIRMALAR

Bu bolumde,

XI. Egitim Bilimleri Kongresi'ne sunulan arastirmalara, TKY'nin

uygulanmasi ile ilgili diger arastrrmalara, METGE, BiTiB ve MEBNET projelerine
istir .

. Egitim Bilimleri Kongresi'ne Sunulan Arasnrmalar

23-26 Ekim 2002 tarihleri arasmda Yakin Dogu Oniversitesi'nde duzenlenen XI.
Bilimleri Kongresi'ne sunulan bildirilerden 'Egitim Yonetimi Denetimi Planlamasi ve
misi' konu bashgmda yer alan bazi bildiri ozetleri asagiya almnusnr.

Ulug (2002) 'Okul kalite sistemi uzerine bir model uygulamasi' adh bildirisinin
· le arnacim "Kalite odakh bir okul gelistirme projesinde ulasilan surec ve iliiin
daki kazammlann paylasilmasi yoluyla, yeni kalite paradigmalar icin cerceve

Ulug cahsmasmm ozetinde son kirk yilda ulasilan bilimsel ve teknolojik degisimin,
az olarak egitirn alamna da yansidigr, degisime uyamayan egitimsel modellerin, kisa
cagdas olma ozelligini yitirme yoluna girdigini belirterek, gelinen nokta acismdan
gmda, egitim, bireyin icsel-dissal gereksinimlerini tamma ve bunlan karsilama
edinme surecine donusmus gorundugunu soylemistir, Boylece, geleneksel bilgi
yontem ve yaklasimlann yerlerini luzla, ogrenen odakh uygulamalara birakmaya yuz
saptamasmda bulunmustur.
Ogretim olgusundaki bu koklu degisimin, kuskusuz yalmzca ogretmen yeterlikleri ve
yontemleriyle simrh olmadigi, don~um siirecinin, okulun her yonuyle yeni bastan
nme merkezi' konumunu ustienecek bir anlayrsla yeniden yaprlanmasuu gerektirdigi
1f18roas1yla; orgutsel rol, arac ve iliskilerde oldugu kadar; okul sistemini kurup eahstiran
dusunce, bilgi, birikim ve anlayismm da yeniden kurgulanmasim, gelistirilmesi
ktigini ongormtisttlr.
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Ulug'a gore, yeni okul duzeni, egitime bakis ve ele alma yonunden, deyim yerindeyse,
en nrnaga' krlrk degistirmeyi; bunu yaparken de 9agda~ dun ya fonnlanru yorumlayarak
ktlavuz edinmeyi zorunlu kilmaktadir. Bu kilavuzlugun

stratejik ozellikteki hareket

ise, kisaca, kalitedir. Kalitenin toplum yasammda kazandigi onem, egitimcileri bu
a daha duyarh olmaya yoneltirken,

kalite, artik kendi basma bir varhk sorununa

mii~ durumdadu. Bir ozel ogretim okullar grubunda gerceklestirilen siirdi.iriilebilir kalite
alanyla ilgili proje uygulamasmda,
· de yogunlasilnustir.

agtrhkh olarak, okul yonetim ve isleyis surecleri

Yi.iriitillen proje etkinlikleri, kalite gelistirme siirecinde anlayis,

im ve insan gucu yeterlikleri yonuyle belirgin sorunlann varhgmi ortaya koyarken,
asmak iizere iiretilecek stratejilerin surec iizerinde belirleyici sonuclar dogurdugunu
ektedir. Sunulan bildiride, gelistirilen kalite modeli duzleminde soz konusu sorun ve
sel stratejiler ele almnusnr.

Yalcmkaya, Munevver ve Nursun vd, (2002) 'Toplam Kalite Yonetimine Geciste Oz
Iendirme'

adh cahsmalannda,

toplam

kalite uygulamasmda

iininiin tamm1anmasmm ve haritasmm cikanlmasinm

once var olan okul

gerekli oldugu ongorii1erek, oz

lendirme sonrasmda iyilestirme cahsmalanna baslamamn daha dogru olacagi dusuncesi
ilmistir.
Cahsmanm ozetinde, gtmumuzde yaygm olan go~iln
izce kullanma luksune sahip olmadigi

hie kimsenin insan sennayesini

belirtilmistir, Bu baglamda sanayi toplumunun

onem verdigi kurumlar arasmda okullann yirmi birinci yuz yilm ihtiyaci olan insan
~

yetistirmede
/endirilmesinde

yetersiz
'Kalite'

kaldigi

tartisilarak,

icinde

yasadigirmz

yuzyihn

sozcugu anahtar bir kavram olarak niteligini surdiirdugunu,

itenin tum diinya icin orta.k bir deger bilinci ve orta.k bir deger iiretimi oldugu belirtilmistir.
TKY bir kurum/kurulusta

urun, hizmet, proses ve cahsanlarm

bilgilerini becerilerini

kli arttuarak kaliteyi elde etme etkinliklerinin toplamidrr. Bu yaklasim kurumsal kultur
· imini,

surekli

egitimi,

etkili

bir

liderligi

ve

uzun

bir

zamana

odaklanmayi

:ktirmektedir. Y azarlara gore yillardan beri Tiirkiye'nin gtmdemine giren toplam kalite
~~1

sadece kar amach kullamlmisnr. Daha sonra egitim sisterninde de kaliteli egitime

n yollardan kisaca surekli iyilestirme anlammda kullarulan Toplam Kalite Yonetimi
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yaklasmu olmustur. Son yillarda Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan bir 90k ilde TKY
cahsmalan baslanlrmsur. MEB'e bagh Teknik Liseler Genel MudUrlugu de, ulkemiz
de teknik liselerin yonetici kadrolarma hizmet ici egitim kapsammda TKY bilinci
eve uygulama icin tesvik faaliyetlerine baslamistrr. Eger, okullanmizda sunf etkinligi.
cahsmasi, yenilik ve egitimsel islemlerin surekli iyilestirilmesi varsa egitimin
· den soz edilebilir, Toplam kalite uygulamasmda once var olan okul killtiiriiniin
_.ianmasmm ve haritasmm cikanlmasmm gerekli oldugu ongorulmektedir. Sonra bu
cercevesinde iyilestirme cahsmalanna baslamanm daha dogru olacagi dnsuncesinden
e bu cahsma ele ahnmisnr.
~tlrmac1lar Izmir ili merkez ilcelerine bagh teknik Iiselerde gorev yapan yonetici ve
enlerden tesadnfi olarak secilenlere uyguladtklan anketle Ulkemizde ara insan gilcti
sinde onemli bir yeri olan teknik liselerin toplam kalite ycnetimine geciste hazir
usluk/oz-degerlendirme duzeylerini belirlemeyi amaclamislardrr. Veri toplamak uzere
acilar tarafindan gelistirilen iki bolUmden olusan bir anket kullarulmakta
anketin birinci bolumunde omeklem grubuna iliskin bazi kisisel bilgilere yer
· stir; ikinci bolumde ise, adr gecen okullardaki fotografi cekmek uzere Likert turu, 52
olusan bir 'Oz-degerlendirme' anketi kullaruldigi ve arastirmanm sUrdiigiinii

Aytekin (2002), 'Kibns'ta Yonetici Olarak Cahsan Brans Ogretmenlerinin Yoneticilik
imlan' adh bildirisinde KKTC MEKB'na bagh resmi ortaogretim kurumlarmda
· ci olarak ~1$811 cesitli branslardaki ogretme_plerinyoneticilik yaklasrmlanm .saptamaya
stir. Cahsmada veriler anket yoluyla toplanmis ve sonuclar Mc Gregor tarafmdan
a konulan X ve Y tipi yoneticilik anlayisi temel almarak degerlendirilmistir, X kurami
kacmayr, sorumluluk yiiklenmemeyi;_ Y kuranu ise bunun tersine uygun kosullarda
ann kendiliklerinden cahsacaklanm varsayar. Arasnrmada yonetici olarak cahsan brans
enlerinin cogunlugunun X gofii$unil benimsedikleri saptanrmsnr. Bunun Kibns'ta
i c;5zumsuzliigiindevam etmesinden kaynaklandrgi sonucuna ulasilrmsnr.

Okumus (2002) 'Egitim Yonetiminde Toplam Kalite Yonetimine Gec;i$ Surecinde
tmenin Rolii' adh bildirisinde ogretmenlerin TKY sureci icerisinde (Kaizen) siirekli
· sme anlayrsi ile sureci iyilestirmeye katkilanm irdelemistir.

\
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Okumus, ogretmenlerin su anki varolan egitim sistemi icerisindeki durumlanm ele
ogretmenlerin yasadrginuz bilgi caginda ve yeni bilgi toplumunda, edilgen geleneksel
yerine, etkin cagdas egitimin sistem icinde yerini almasi kacimlmaz oldugunun
· le kendi kendine ogrenen surekli gelismeci ogretmenler olmasi gerektigini belirtmistir.
Ogrctmenin, ogrenmeyi ogrenme konusunda isteksizse "Bana okulda ogretmediler ki'
· bir savunma gerceklestirip, kendi ogrenciligi doneminde tuttugu defterle, okudugu
dersi anlatmaya devam ettigini, ya da ernekliligine gun saydigim belirtmistir,
Ogretmenlerin 'Savunmaci nedensellestirmenin' arkasina sigmmasr durumunda,
yetersizliklerini baskalannm iizerine yiikleme yolunu sectiklerini, "Baria ogretmediler
"Hana kaynak vermediler ki", "Bu paraya bu kadar", "Zamamm yok" gibi bahanelerle
kurtarmaya, ogretmencilik oynamaya devam ettiklerini belirtmistir, Okumus'a gore
enlik ikinci i~ olarak: yaptlacak kadar onemsiz bir meslek degildir ve olmamalrdrr."
Ogretmenin, icinde bulundugu
~e

sistemin bilesenlerini diizenleme denetleme ve

yetkisi ve yetenegine sahip olmah, cagdas teknoloji her alanda oldugu gibi
enin islevlerini de yenilediginden, egitim-ogretimin yasam boyu dogumdan olume bir
oldugu, ogretmenlerinde kendini yenileme icin gerekli girisimlerde bulunmasi gerektigi
asmda bulunarak TKY' de ogretmenlerin surekli gelismeci dusunceye ve kalite
sahip olmalan gerektigini belirtmistir,

~J.Ua

TKY uygulamalannda kullamlan Planla Uygula Kontrol et Onayla (PUKO)
- iiniin aslmda ytlhk plan, giinliik plan gibi etkinliklerin surec icinde gelisimi olarak:
lendirilmesi gerektigini belirterek planlama isi yonetmelikler istedigi 'icin degil gerekli
~w•a

inaruldigi icin yapilmasi gerektiginin altmi cizerek planlama ile ilgili omekler

Okumus (2002) 'Egitimde Toplam Kalite Yaklasmn' adh poster bildirisinde ise su anki
u 'Plansiz programsiz-kara diizen' diye ozetleyip, TKY sonrasr icin 'Planh programh
n' adim vererek Kaizen felsefesinin temellerini incelemistir.

98·

Diger Ara~tmbalar
Balci (1998) yilmda yaptigi 'Ankara Universitesi'nin

Sosyal Bilimler Alamndaki

lerinde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulanabilirligi Arasnrmasi' adli cahsmasmda
Kalite Yonetimi (TKY), bugiln endiistriden sagbga, egitimden savunmaya hemen her
uygulama imkam bulan bir yaklasim durumunda oldugunu, yuksekogretim
anmn da bu uygulamamn dismda kalamayacagmi belirtmistir, Yazar, Tnrkiye'de de
yillarda TKY'nin yuksekogretime uygulanmasi arastirma ve denemeleri surmekte
u belirtip; arasnrmasmda, Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisilne lisans
programlan ile bagh bulunan faknltelerin ogretim elemanlannm gortislerine dayanarak
fakilltelerde TKY uygulamalarmm durumu, -bir baska anlaumla bu fakilltelerin TKY
aulamasma haw olus dereceleri- tesbit edilmek istendigini belirtmektedir. Cahsmamn
· de, Tiirkiye'de TKY'nin yuksekogretime uygulanabilirligini konu edinen oncii
rq,1111lardanbiri oldugunu belirtmistir. Arastirmada Ankara Universitesi sosyal bilimler
leri ogretim elemanlan arasmdan 109 kisinin, veri toplama aracmi eksiksiz
duklan tesbit edilmistir. Veri toplama araci arasnrmaci tarafmdan gelistirilmis olup
'nin alti asil boyutuna karsihk gelen alti ayn olcekten - (1) Mnsteri beklentileri olcegi,
Musteri ihtiyaclan hakkmda bilgi edinme mekanizmalan ol9egi, (3) Formel performans
Ian ol9egi, (4) i9 musteri iliskilerini destekleyen mekanizmalar ol9egi, ( 5) i9 musteri
ileri yonetimini engelleyen faktorler ol9egi ve (6) Fakilltede i9 cevre- killtilr ol9egi olmak
olusmustur. Ol9ek1erin yapi gecerliginin smanmasmda faktor analizi, giivenirlik
P*Jamalan icin de Cronbach Alpha gilvenirlik katsayisi ile madde- toplam korelasyonlan
amasma gidilmistir. Bulgular, sozu edilen kurumlarda TKY'nin bazi yonlerinin
icelikten 90k nitelige onem verme, ogretim elemanlanmn performans degerlendirmesinde
dereceye dek juri raporlanmn, yaymlann katkismm olmasi, ogretim elemanlanmn ders
ve materyallerini secme ozgurlukleri, fakilltelerin vizyon, misyon ve stratejik
anmn olmasi gibi) bir dereceye dek uygulama imkam bulmasina karsm, bazi yonlerinin
bolumler ve akademisyenler arasi baghhk, i9 musteri ve ic pazar anlayisi, takim cahsmasi, i9
eri ihtiyaclanmn sistemli olarak arasnnlmasr, ogrenci tepkilerinin almmasr, TKY
Un olusturulmasi gibi) bu kurumlarda ya hie uygulanmadigiru ya da yeterince
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Arastirmaci egitim ve ogretim kurumlannda kalite kapsammda kullarulan performans
eleri arasinda formal olarak ogrenci kabul standartlan,

mezuniyet otanlan, ogretim

annm ogretme becerilerinin kullamldignu belirtmistir. Yiiksek ogretimde kalitenin,
...-mik toplumun, temelde belli standartlann surdurnlme ve gelistirilmesine baghhklanna

Sonne olarak yazar, toplam kalite yonetiminin, hangi sektor ya da hizmet kolunda
olsun

orgutiere

daha

fazla

isletmecilik

anlayrsiyla

bakmayr

gerektirdigini

anustir. Bu cercevede n.itelik, rekabet edebilme, topluma karsi sorumluluk duyma,
icilerin tercih ve ihtiyaclanna

egilme, cahsanlann

kanhmuu

saglama, orgutte olup

er konusunda onlan bilgilendirme zorunlulugu duyma, egitim kurumlannda

da artik

ama imkam bulan, hatta buna zorunluluk duyulan kavram ve ilkeler arasmda oldugunu
· stir. Bu dogrultuda toplam kalite yonetiminin
de bir yonetim yaklasmu

Azade (2000),

'Meslek

egitim kururnlarmda

olarak uygulanmasmm

Liselerinde

hem yonetim

kacimlmaz

Yonetici ve Ogretmenlerin

gorilldugilnli

Toplam Kalite

timine lliskin Gorusleri' adh tez cahsmasmda Eskisehir iii merkezinde Endustri Meslek
Ierinde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin

toplam kalite yonetiminin

yonetime

a, takun cahsmasi, snrekli gelisme, liderlik, iletisim, degisme ve yenilesme boyutlanna
katilma duzeylerinin saptanmasim amaclamisnr.
Bu amac dogrultusunda 1989-1999 ogretim yilmda Eskisehir ll merkezindeki Meslek
· lerinde yonetici ve ogretmen olarak cahsanlardan arasnrmaci tarafmdan gelistirilen anket
uyla toplannnsnr.
dart sapma,

Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistik olarak ortalama ve

anlam

cikanci

istatistik

olarak

't'

testi uygulanmistrr.

Arastirmanm

gularma dayah olarak ulasilan temel sonuclar soyle ozetlenebilir.
"l. Meslek liselerinde yonetici ve ogretmenlerin toplam kalite yonetimi
ilkeleri icinde yer alan 'Cahsanlann kanhmi' boyutuna iliskin gortisleri
arasmda anlamh farkhhk vardir. 'Katihm artarsa yonetim daha etkili olur'
maddesine ogretmenler en yuksek duzeyde, yoneticiler daha az duzeyde
kanlmaktadirlar. Ogrctmcnlcr, yoneticilere gore toplam kalite yonetiminin
bu boyutunu daha fazla onemli gormektedirler.
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2.Talam uyeleri arasmda isbirligi onemlidir . .' maddesini yoneticiler ve
ogretmenler aym duzeyde onem vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin
toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'takim cahsmasi boyutuna' iliskin gortisleri
arasmda anlamh farkhhk yoktur. Ogretmenler ve ycneticiler taknn
cahsmasim ayru gereklilikte gormektedir.
3.'Ba~anh cahsma icin yonlendirme onemlidir' ifadesini yoneticiler 90k
desteklerken ogretmenler 'Okulda basanh cahsmalar icin yonetim ve
ogretmenlerin birbir1erine
inanmasi
gereklidir'
ifadesine
onem
vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin 'si.irekli gelisme' boyutuna iliskin
gornsleri arasmda anlamh bir farkhhk yoktur. Ogretmenler ve yoneticiler,
surekli gelismeyi ayru derecede onemli gormektedirler.
4.0gretmenler en yuksek dnzeyde 'Yonetimin zfunre ve birimler arasi baghhgi
saglamasi gerekir' ifadesini desteklemektedirler, Yoneticiler ise daha az onem
vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin 'liderlik' boyutuna iliskin gornsleri
arasmda anlamh bir farkhhk vardir. Ogretmenler liderligi yoneticilerden daha
onemli gormemektedirler.
5.' Ogretmenlerin bilgilendirilmesi ve gori.i~ birligi saglanmasmda iletisim
kacmilmazdir.' lfadesini ogretmenler daha 90k desteklemektedirler. Yoneticiler
daha az duzeyde onem vermektedirler. Yonetici ve ogretmenlerin toplam kalite
yonetimi ilkelerinden 'iletisim' boyutuna iliskin gorusleri arasmda anlamh
farkhhk vardir. Ogretmealer, iletisimi yoneticilerden daha fazla onemli
gormektedirler,
6. Yoneticiler 'Egitim-Ogretim programi ogrenci ihtiyaclanna uygun olmalrdrr'
ifadesini desteklemektedirler. Ogretmenler 'Okulda ogretirn arae-gerecleri
etkin kullamlmahdir' ifadesine onem vermektedirler. Yonetici ve
ogretmenlerin toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'degisme ve yenilesme'
boyutuna iliskin gorusleri arasmda anlamli bir farkhhk yoktur. Ogrctmcnlcrlc
yoneticiler degisme ve yenilesmeyi ayru derecede onemli gormektedirler.
.e arasnrmasmm sonunda oneriler olarak sunlan siralamistir.
"I.Toplam kalite yonetimi ilkelerinden olan 'cahsanlann kanhmi'
boyutunun uygulanabilmesi icin oncelikle ycneticilerin ve ogretmenlerin
bilgilendirilmeleri gereklidir.
2.Yonetici ve ogretmer\lerin toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'takim
cahsmasi' boyutunu iyi anlamalan gereklidir. Toplam kalite yonetimi
egitimi verilirse daha bilincli ve koordineli takim cahsmasi yapilarak egitimde
daha iyi basanlar elde edilebilir.
3.Toplam kalite yonetiminin ilkelerinden olan 'surekli gelisme' boyutunun 90k
onemli gorulmesi icin egitim verilmelidir. Surekli gelismeyi saglayabilmek icin
yonetici ve ogretmenler toplam kalite yonetimi ile ilgili yaymlanan kitap ve
dergileri takip etmelidirler. Okullar surekli kendini gelistiren, 9aga uygun
kurumlar haline getirilmelidir.
4.Toplam kalite ycnetiminin 'liderlik' boyutunu ozellikle yoneticiler iyi
algilamahdirlar. Ogretmenler yoneticilerden klasik yoneticilik degil toplam
kalite yonetimine uygun liderlik istemektedirler. Liderler kademe kademe
yetistirilmelidir, Ogretmenler mudur yardimcisr, mudur yardnncilan mudur
olarak adnn adnn tecrube ve bilgilerle donatilarak yetistirilmelidir. lyi bir lider
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vasiflanna sahip olmahdirlar. Bunun icin sik sik toplam kalite yonetimi hizmet
ici egitimi almahdirlar. Toplam kalite yonetiminin liderlik boyutuna destek
vermeleri icin mndur yardimcilan ve ogretmenlerde egitime almmahdirlar.
Egitim orgutlerinin liderleri toplam kalite yonetimine iliskin yuksek lisans ve
sonrasmda doktora egitimi almahdir.
5.Toplam kalite yonetiminin 'iletisim' boyutunu ozellikle yoneticiler ve
ogretmenler iyi anlamahdirlar. Ogretmenler ve yoneticiler arasmda iletisim
sistemi olusturulmalidir. Okulda kiic;uk konferanslarla ogretmenler toplam
kalite yonetimi konusunda egitim verilmelidir.
6.Toplam kalite yonetimi ilkelerinden 'degisme ve yenilesme' olabilmesi icin
yonetici ve ogretmenler bilgilendirilmelidir. Okulda degisme ve yenilesme icin
orgiit ikliminin degismesi gerekir. Bunun icin en iist diizey yoneticiden en alt
kademeye kadar cahsanlar toplam kalite yonetimi egitimine almmahdrr.
Toplam kalite yonetimini tum ilkelerinin iyi bir sekilde uygulanabilmesi
icin yonetici ve ogretmenlere hizmet icin egitim verilerek bilinclenmeleri
saglanmahdir. Milli Egitim Bakanhgi hizmet ici egitimlerle ogretmen ve
yoneticilerine toplam kalite yonetimini yasam ve cahsma felsefesi olarak
benimsemelerini saglamahdir. Aynca Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan gorsel
ve isitsel yaymlar okullara gonderilip desteklenerek toplam kalite yonetiminin
surekli uygulanmasnu saglamahdir. Egitim alamnda c;ag~ duzeye erismemiz
icin toplam kalite yonetimi uygulamalan ve hizmet ici egitimleri arttmlmahdir.
Boylece toplam kalite yonetirnine iliskin gorusler en Ost seviyeye getirilebilir
ve egitimde en milkemmele ulasabilir." gorii~iiniibelirtmistir.
Binzet (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Okul Yonetiminde

TKY

anmasma Ililj,kin Bir Model Gelistirilmesi' adli cahsmasmda Deniz Harp Qkulu
O)'nda TKY'nin uygulamasma iliskin bir arastirma ve okul yonetiminde uygulanabilir
k bir TKY gecis modeli icin cahsma yaparak 'Binzet merdiveni' adim verdigi gecis
elini tasarlarmstir.

Deniz Kuvvetleri Komutanhgmm muharip simf subay kaynagi olan Deniz Harp
undan daha iyi subay yetistirmek ve tiim paydaslan mutlu etmek amaciyla toplam kalite
timinin uygulanmasi uygun gorulerek boyle bir arasnrma dusunulmustur,

1997 yilmda yaptigi arastirmada DHO'da bulunan tiim personele uygulanan anketin
bolumtmde personele TKY'nin gerekleri olan hususlardaki algilamalan sorulmus ve Deniz
Okulunun TKY' nin prensiplerine gore yonetilmedigi tespit edilmistir. Anketin ikinci
Iumunde ise TKY' nin genel esas ve prensiplerine iliskin ifadeleri, personelin benimseme
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i, besli Likert olcegine uygun olarak tespit edilmis ve Deniz Harp Okulunda TKY'nin
.,,anmasmm personel tarafindan istendigi saptanmisnr.

Daha

soma

isletmelerde

TKY'

ne toplam

kalite

yonetimine

gecis

modelleri

nerek, egitirnde uygulanabilir bulunan 'Binzet Merdiven Modeli' adh egitimde toplam
yonetimine gecis modeli olusturulmustur. Bu modelin Deniz Harp Okuluna ozgu olarak
ilmisse de genel yapisi itibariyle tum orgun egitim kurumlanna
boylece okullarda

mezunlann

kalitesinin

artacagi,

uygulanacak durumda

hizmetlerde

kalitenin

surekli

lliilqecegi, musteri doyumunun cogalacagi arastmnaci tarafindan savunulmaktadir.

Arastirmaci kaliteli egitimin en onemli unsurlannm ogrenci, ogretim elemaru fiziksel
ve yararlamlan arac gerec ve yonetim anlayisi oldugunu, hizmetin kalitesi ogrenei
· ci ve ogretim elemam kalitesi ile dogru orantih oldugunu belirtmektedir.

Kaliteli

· n nitelikli i~giicu yetistirilmesi dolayisryla bir ulkenin kalkinmasi acismdan son derece
i oldugunu, butun egitim kurumlanmn ana hedefi kalitenin surekli iyilestirilmesi olmasi
iginin savunmaktadir, Binzet bu felsefeden hateketle egitim kurumlarmda toplam kalite
imini uygulamamn

B~ Ogretmen Ataturk'un

'Cagdas

Uygarhk Dnzeyinin Ostiine

a' vasiyetini yerine getirmek olarak algilanmasi gerektigini belirterek Kal-der'in 'Ulusal
ite Hareketi'nin

kalite bilincini yasamin her alamnda uygulamaya gecirmek amacma

olarak Toplam kalite yonetiminin egitime uygulanabilirligini

irdelemis ve bir model

irilerek omek uygulama yaprmsnr. Arasnrmaci bu arasnrmasmm
ul edilmesini

diger arasnrmaci

ve uygulayicilar

tarafmdan

bir baslangic olarak

sorumluluk

anlayisi ile

astmhp gelistirilmesini onermistir. Arastumaci bu cahsmasi ile, "Ulkemizi en guzele
iyiye goturme azminde olan Ataturkcu, dinamik ve proaktif d~iinceli egitim bilimcisi ve
ticilerinde kalite bilincinin uyanmasma katkida bulunacagmi.

cahsmalanni

bu yonde

malanm isteklendirecegini ve anahtar rolu oynayacagim umdugunu" belirtmistir.
Gurel (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Uygulamadan

Ornekler'

adh

k lisans cahsmasinda Marmara Universitesi Muhendislik Fakultesi ve Ozel Yuzyil 1~11
llarmda yuz yuze gorusme ve anket uygulamalan kullamlarak gerekli analiz ve cikanmlar
ak TKY ile ilgili cahsmalann durumu saptanmak amaclandignu belirtmistir.
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Verilerin degerlendirilmesinde
dirilmesinde

frekans dagilnm yontemi kullamlnusnr.

her iki kurumda da musteri odakhhk,

motivasyon

Gorusmelerin

artist, sorunlara

llmJatik yaklasim ve benzeri konularda olumlu ilerlemeler kaydettigi saptandigi, liderlik
bulunan kisilerin TKY konusuna 90k steak baktiklan, cahsmalara bizzat katildiklan
konularda diger cahsanlara

ornek olusturduklan,

kendilerini bu konular hakkmda

· eg1tmeye cahstrklan ve bilgilerini aktarmaya cahsnklan saptanmrstrr, Her iki kummda
· te uygulamalan sonrasmda cahsanlann ve ogrencilerin motivasyonlarmda

artis oldugu

..-mmi~tir.
Arastmnaci, Turkiye' de TKY uygulamalarmda

su and.a daha ozerk bir yapiya sahip

itelerin ve her seviyedeki ozel egitim kurumlarm avantajh oldugunu ve cogu egitim
an da bazi bolilmlerinde ve simrh konularda TKY uygulamanm $U anda daha yararh

ru dusunmektedir. Uygulamalann elde edilen sonuclara gore tum bolumlere ve tum
· etlere yaygmlastmlabilecegini, askeri egitim kurumlarmda kapsamh ve 90k yararh TKY
alannm oldugunu belirtmektedir.Arasnrmacr inceledigl kurumlarda egitimde kaliteyi
~rmek

icin TKY arac ve gerecleri ile istatistik bilgilerden oldukca fazla yararlamldrgnu

bunun daha bilincli degerlendirme ve daha iyi ol9um imkanlan tamdigmi belirtmekte,
·-· de TKY uygulamalan surekli olarak en iyi ogrenme stratejilerinin takip edilmesi ve
anmasmi gerektirdiginden bu da olumlu bir gelisme olarak ogrencilere yansidigmi
lllf-romektedir_

Arastirmaci TKY okullanrun ana amacmm; ogrencilere daha 90k soz hakki tanmmasi
onlann ogrenmeden hoslanan ve omiir boyu ogrenmek isteyecek, cevresine saygrh top1um
· uretici, paylasmayi seven, girisken bir yaprya sahip, kendine guvenen ve aldigi egitim ile
lararasi arenada boy gosterebilecek, bireyler olarak yetismelerini saglamak ve
malanm

bu

dogrultuda

yonlendirmek

oldugunu

belirtmektedir.

Gurel

TKY

lamalannda liderin rolu 90k onemli oldugunu.egitim gibi yuz yuze iletisimin, gtrvenin,
ihkh sevgi ve saygi anlayisunn bu denli onemli oldugu bir bizmet sektornnde ust
netimde bulunanlann bu ise gonullu degiller ise gerceklesmesi 90k gu9 oldugunu, TKY
gulamalanrun asla bir birimin veya bir kac kisinin sorumluluguna birakrlmamasr
ktigini, iist ydnetimin onderliginde tam kanlrm saglanarak herkesin gorevi haline
irilmesinin onemli oldugunu belirtmektedir. Arastirmaci arastirmasmda TKY'nin ozunde
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faktoru, bireyin kendisine ve cevresine saygi duymasi gibi temel nitelikler yattigmdan
onuda verilen egitimlerin mutlaka olumlu degisimlere kaynak olabilecegini, TKY
"'-"-un

kuruma yerlestirilebilmesi icin sistematik ve planh egitimlerin oneminin 90k fazla

llugunu onemle belirtmektedir. Arasurmaci TKY'de karsilasilan sorunlar olarak TKY icin
anan stratejik plan eksikligi, bir vizyon olusturulamamasi veya teorik olarak ogrenilen
TKY kura1 ve prensip1erinin gercek hayata gecirilememesi, ve TKY uygulamalarmm
rinin olculmemesini belirlemistir. Baslangicta TKY tilm fonksiyonlan ve faaliyetleri,
personeli ve tum musterileri kapsadigindan tam olarak uygulanabildiginde zaman kaybi,
yazisma, her ise kansma, vb. sikayetlere maruz kalmasma ragmen sonrasmda bilincli
atma, kaynaklann denetimi, diizenlilik, buz dagmm altmda kalan ve gortmmeyen
· et ve zaman kayiplanrun sona ennesi, cahsanlann ve musterilerin memnuniyeti, siirekli
enin saglanmasi vb. bircok konuda biiyiik avantajlar saglanacagi arastirmaci tarafmdan
. tilmistir.

TKY'nin diger tum yonetim modellerinde oldugu gibi tek basma turn sorunlan
ek bir ilac olarak gorulmemesi gerektigi, kurumun yapisma uygun olarak uyarlanmasi,
yomemlerle

beklentilere

cevap

verecek

sekilde

hayata

gecirilmesi

ktigi,9ah~malarda gercek amactan sapmamasi ve sonucta TKY'nin daha kaliteli egitim
bilmek, kurumu her yonden daha iyi bir konuma getirmek ve siirekli gelismeyi saglamak,
clan beldentisi olan tiim gruplara daha iyi hizmet verebilmek amaci ile ku11aru1an bir
oldugu, TKY'nin bir arac olmaktan cikanhp bir amac haline donnsturulmemesi gerektigi
hedef ve oncelikler gozden kacmlmamasmm onemi arasnrmaci tarafmdan belirtilmistir.
Pirgaip (2002), 'Endiistri Meslek Liselerinde TKY'nin Uygulanabilirligi' adh yiiksek
tezi cahsmasmda Metal lsleri Boliimi.i Cisimlerin Dayanmu dersinde TKY ilkelerini
ate alarak siirekli iyilestirme cahsmasr yapmayi amacladigmi belirtmistir.
Arastirmada veriler sorulan sorulann yazili olarak ogretmen ve ogrenciler tarafmdan
aplandinlmasiyla elde edilmistir, <;ozilinleme yontemi olarak kontrolsiiz on test-son test
eli kullarulrmsnr. Arasnrmada ogrencilerin basanlanm arnrmamn bir yolu olan siirekli
·· estirme cahsmalanm gerceklestirebilmek icin kalite cemberleri olusturmus,

cember

beyin firtmasi, bahk kil91g1, pareto analizi, histogram tekniklerinden
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amlrmsur, Arastirmaci uygulamalar sonucunda bir yanyilda elde edilen sonuclan soyle
•aro1~tlr.
"l-Ogrencilerin derse olan ilgileri artrmsnr.
2- lletisim eksikligi buyuk ol9ilde giderilmistir,
3-S1mf dnzeni ve tertibi saglannusnr.
4-0grencilerin motivasyonu artrmsur.
5-0gretmenler gorsel iletisim cihazlanm (Tepegoz vs.) k:ullanarak ogrencilerin
konulan daha iyi kavramasi saglanrmsnr.
6- Ogrenciler bos vakitlerini degerlendirmistir,
7-0grenciler ders cahsma alrskanhgi kazanmisur.
8-0grencilerin kendilerine guven duymalan saglanrmstir.
9-0gretmenlerin, ogrenciler ile olan diyalogu gelismistir,
10-0gretmenlerin kendilerine guven duymalan saglanrmsnr.
11-0gretmen ve yoneticiler takim cahsmasnun yarar1anm bizzat uyguJayarak
gormuslerdir,
12-Toplam Kalite Yonetiminin Meslek liselerinde uygulanmasrmn yararh
olacagi,' gorulmustur,
Arastirmaci bu bulgulardan soma su onerilerde bulunmustur.
'Meslek liseleri, gorev tanmn, gelecege iliskin hedefleri, temel ilke ve
degerleri, bunlan gerceklestirmek uzere benimsenen toplam kalite ilkeleri ve
kavramlan, yazih butun belgelerde toplam kalite anlayismm yansinlrms
olmasi, politika ve stratejilerin toplam kalite acismdan onem tasiyan bilgi ve
veriler uzerine temellendirilmesi ve bunlar dnzenli olarak gozden gecirilerek
iyilestirilebilir,
Okulda egitim-ogretim surecine katilan tum bireyler ve birimler, okulun amaci
konusunda bilgi sahibi olup. kendilerini sistemin bir parcasi gibi goriir ve
hareket ederler.
Okullarda cahsan herkes kaliteden sorumlu olacaknr. Sorumluluk
paylasmu herkesin gorevlerini eksiksiz yerine getirmesini saglayacaknr.
Okullarda rutin olarak yapilan donem bast ve donem sonu toplantilan
yerine daha sik kontrolii ve degerlendirmeyi saglayan toplannlar yapilarak
surekli iyilesme saglamr.
Toplam kalite yonetimi uygulamalanyla sorunlar giderek azalir ve
kanhmcilann analiz ve sorun cozme yetenekleri gelisir,
Surekli; cahsanlann ve ogrencilerin ihtiyaclan arastmlarak toplantilarda
bunlan karsilamaya yonelik kararlar ahmr.
Kalite cemberlerinin uygulanmasiyla, kavrama, fikir yiiriitme ve
muhakeme yapma yetenegine sahip olaylardan sonuc ctkartabilen ogrenciler
yetistirilebilir.
Ogrencilerin beceri ve yetenekleri hedeflenen standartlar dogrultusunda
gelistirir, gerekli istihdam egitim ve kariyer planlan hazrrlanabilir ve
uygulanabilir.
Ogrencilerde arastirmaya, daha fazla ogrenmeye ekip cahsmasi
yapmaya iliskin becerilerin ve isteklerin gelistigi gorulur.
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Ogretmenin
kendi
alamndaki
bilgisi
ogrencilerin
basanlanm
etkilendiginden surekli iyilestirme cahsmalanyla kendi alamndaki gelismeleri
takip ederek, basannm artmasmda onemli rol oynayabilir.
Ogretmenlerin iletisim becerileri gelisir,
Ogretmenlerin gilncel bilgilerle donanmasi saglamr. Olusturulan takim
cahsmalannda yeni bilgiler ortaya konur bu durum personelin gelismesini
saglar. Aym zamanda, guncel, uygulanabilir bilgilerle donanlmis ogrenciler
yetistirilir.
Toplam kalite yonetimi uygulamalanyla ogretmenler surekli kendilerini
gelistireceklerinden; ozel yetenekleri, yaraticihk yetenekleri gelisir,
Okulda takim cahsmalanyla okul daha basanh olarak isleyecektir.
Birlikte cahsma ruhunun gelistirilmesiyle
belli araliklarla yapilacak
toplantilarla olumlu sonuclar almabilir.
Toplantilann surekliligi, cgitim-ogretim etkinliklerinin kontrol altma
ahnmasma ve bu etkinliklerin surekli gelismesine de yol acar.
Ozellikle meslek liselerinin insanlara istihdam ve egitim olanagi
tanmrrus olmasmm bir lutuf olarak goriildOgii bir ortamda insanlann
memnuniyetini arastirarak tatmin derecelerini yiikseltici iyilestirmeler yapmaya
cahsmamn okul kiiltiiriinde onemli degisiklikler getirebilir.
Toplam kalitenin uygulanmasi hem olumlu sonuclanndan burada is
ortammm iyilesmesi ve birbirine guvenen, goruslerine onem verilen ve ortaya
cikan sonuclardan haberdar olan, gurur duyan insanlann bir arada olmasi ve
cahsma istegine yogunlasmasi saglamr.
Kalitesizligin nedenleri belirlenip bunlann ortadan kaldmlmasi ve bir
daha aym yada benzer sorunlarla karsilasmamak, kurumun biitiln olarak
iyilesmesini saglamak icin uygulanacak toplam kalite anlayismm kurumda
yerlestirilmesi kacmilmazdir.
Bu konuda en onemli gorev yoneticiye
dusmektedir.
Kaliteli bir egitim icin egitimde toplam kalite yonetimi anlayismm
egitim kurumlanna
girmesi gerekmektedir.
Egitimde kalite arnslanni
saglayabilmek, basta yoneticiler olmak uzere biitiln cahsanlanm bu alanda
egitilmelerine, toplam kalite uygulamalan icin hazir hale gelmelerine ve
yeterliklerini gelistirmelerine baghdir.
Tiirkiye'de egitimin kaliteli hale getirmek icin toplam kalite yonetimini
uygulamalanna gecis kacimlmazdir.
Yoneticilerin toplam kalite yonetimi egitime almalan, okullarda toplam
kalite nygulamasi icin destekleyici olmalanyla gerceklesebilir.'
Arastirmaci yukandaki goruslerinin sonunda, TKY anlayismm okullardaki toplannlara
bir felsefi boyut getirmekte
":gilnii, etkili takimlann

oldugunu, bu nedenle en buyuk gorevin yoneticilere

olusturulabilmesi

icin okul yoneticilerinin

israrh, dinamik bir

er olmasi gerektigi, katihmi saglama, cozum onerileri getirme konulanm tesvik etmesi,
artak amacm gerceklesmesini saglayacak bir okul killturii olusturmasim saglamasi gerektigini
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Biro I (2002), KKTC' de ikinci kademe olarak adlandmlan ortaogretim okullannda
'Smrf Ortammda Beden Dili ile Gonderilen Mesajlara Yiiklenilen Anlamlara Yonelik
rmah Degerlendirme' adh doktora cahsmasmda arasnrmamn amaci, ortaogretim
· nde gorev yapan ogretmenlerle, ogrenim goren ogrencilerin, sahip olduklan denetim
ile simf ortammda kullandtklan beden dili kokenli hareketlere yiikledikleri anlamlar
farkhhklar olup olmadigmi cinsiyet, yerlesim yeri ve ogrencilerin ogrenim
eri smif degiskenlerini de dikkate alarak, karsilasnrmah olarak degerlendirmek olarak
stir. Arastirma sonuclanna gore, ogretmen ve ogrenciler kendi yetenek ozellik ve
slanndan cok sans, kader, talih ve gilylii baskalan degerlerine, dis denetime
idirler. Arastirma sonucunda;
'Olaylar karsisinda sans kader talih ve gilylii baskalan gibi dis
denetimli yargilara ulasan ogrctmen ve ogrenci yogunluklan karsismda kendi
yetenek ve davramslanm on plana cikararak iy denetimli ogretmen ve
ogrencileri yetistirmek amach;
a)Ogretmen
yetistiren
programlann
i9
denetimli og:retmenleri
yetistirebilme olyiitii cercevesinde gozden gecirilmesi,
b )KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhgma bagh olarak og:retmenlik
gorevini surdurmekte olan egitimci kadronun d1~ denetim yogunluklu
ogretmenlerini ic denetimli
ogretmenler
smifina
gecirebilme
adma
hizmet ici egitim yolu ile kurslar ve seminerler duzenlenmesi,
c )D1~ denetimli ogrenci yogunlugunu ic denetimli og:renci grubu icerisine
kaydirabilme hedefine dayah olarak ortaogretim programlannm
gozden
gecirilmesi ogrencilerin
kendi yetenek ve degerlerini
taruyarak kendi
kendilerine
gilvenebilecekleri
programlara agirhk verilmesi gerektigini.'
onermistir.
Kucuksonmez (1999), KKTC'de yaptigi 'Toplam Kalite Yonetimi ve Okullannuzda
iteli Egitim-Ogretim'

adh yuksek lisans tez cahsmasmda

"Egitimin

amacim yasami

·- Ii kilmak, daha yararh, daha giizel. daha insancil duygu ve dustmce tohumlanm

atmak"

tammlarmsnr. Bilgisayar kullanmak, bir siir yazmak, bir oyunu sahneye koymak, bir
parcasi bestelemek, bir fidan dikmek... gibi uretimlerle yasam kalitesini artnrmak
belirterek kaliteli egitim ve verimli egitimde cocuklanmizm

oncelikli gereksiniminin

nmeyi ogrenmek, bilgiye ulasmak' oldugunu belirtmistir.

Cahsmasmda,

egitimin kalitesinin artmasmda disiplinin onemli bir yeri oldugunu,

rce yaklasim sergileyerek disiplinin saglanabilecegini ogretmenlerin kendilerini disipline
ek bos zamanlanm egitim kalitesinin artmasi yonunde harcamalan gerektigini, gerekirse
esmeli ogretmen uygulamasma gecilebilecegini belirtmistir,
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Kucnksonmez, egitimin genel ve ozel amaclara gore etnt edilip, egitim kurumlanmizm
dairelerimizin herhangi bir kademesine tayin edilecek kisinin butun kualifikasyonlan
· oldugu diploma, sertifika, bonservis, takdir vb. belgeler) dikkate almmasi gerektigini,
kurumlannm, devletin egitim politikalanna siki sikiya bagh, her tiirli.i siyasal
en bagimsiz, ozerk bir yapiya kavusturulmasmi onererek ana ve ara hedeflere ulasmak
yakalamak icin tam bir ulusal egitim seferberligi baslanlmasr

bakildrgmda okul sayilan, ogretmen ogrenci oranlan dunya
lanna gore iyi bile sayildigmi, eksik olanm organizasyonun verimli isletilememesi
u belirtmistir, Kueuksonmez'e gore degisimlere acik, gunun kosullanna kolayca
abilen bir egitim sistemini takim cahsmalanyla hayata gecirilirse; yani teknoloji,
ve egitimli insan gucti (vizyonu genis, ufku acik) ile egitim programlan uygulanabilirse
'yerine 'Biz' anlayrsi yaygmlasirsa okullar da kalite okullan olacak; herkes mi.ikemmele
icin vazife bilinciyle cahsacak, meslegine derin sevgi besleyecek, takim ruhunu
ileyecek, insan sevgisi, surekli ogrenme tutkusu on planda olacak,ve insanlar mutlu
, gelecege daha giivenli bakabilecektir.

1. KKTC'de Mesleki Ve Teknik Egitimi Geli!}tirme (METGE) Projesi

METGE Projesi, K.K.T.C.Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi ile

Gime Amerikan

· ersitesi'nin isbirligi ile yi.irutiilmektedir.Projenin akademik damsmanhk hizmetleri Girne
rikan Universitesi, Egitim Fakultesi Dekarn Prof. Dr. H1fz1 Dogan tarafindan
urulmektedir.Proje ii9 yil sureli olup Ekim 2002'de baslamistrr. Projenin birinci yilmda
alar Atatiirk Meslek Lisesi, Haydarpasa Ticaret Lisesi ve Sedat Simavi Endustri Meslek
i ogretmenlerinin kanhmr ile siirdiiriilmektedir.
METGE projesinin temel amaci; Mesleki ve Teknik Egitime taraf olan bakanhk, okul,
tme ve sivil toplum orgiitlerinin kanhmuu saglayarak, bireyin ve i§ hayannin ihtiyaclanna
arh, degisikliklere en kisa zamanda uyum saglayabilen, kendi kendini yenileyebilen ve
· tirebilen bir okul yapisi meydana getirmektir (Metge Genel Amaclar; 2002:2).

109

Bu genel cerceve icinde proje asagidaki alt amaclan icerdigi ayru dokuman da yer
almaktadtr.
"l-Egitim ihtiyacmr belirleme
2-<;ag~ yonelimleri de dikkate alarak i~ hayanrun ihtiyaclanm karsilayacak
sekilde egitim programlanru gelistirme

3-Y eni ogretim teknolojilerini esas alarak ogretim yontemlerini

gelistirme

4-Modiiler temele dayah ogretim materyalleri hazirlama
5-0gretimi ve sistemi degerlendirme
6-Hizmet-ic;i egitim yolu ile egitici personeli (ogretmen-yonetlci-rebber)
yetistirme,
7-Genel egitim, orgtm mesleki egitim ve yaygm mesleki egitim arasmda yatay
ve dikey gecisleri saglama
8-Genc;ve yetiskinlerin ihtiyaclanna uygun egitim hizmeti sunmak
9-Matematik, fen, dil v.b. derslerde kazandmlan kavramlarla gunluk yasarnda
ve i~ hayatmda karsilasilan sorunlar arasmda iliskiyi gelistirecek materyaller
hazirlama,
10-0rta okullarda teknoloji egitimini gelistirme.. .' olarak aciklanrrusur,
Bu amaclar cercevesinde 'Mezunlan Izleme Anketi' olusturulmus.ve mezunlann
itli konularda gorusleri almrrus.gorusler degerlendirilip rapor haline getirilmistir. Ayru
aclar dogrultusunda isverenlerin goruslerinin almabilmesi amaciyla meslek standartlan
~vesinde

ayn bir anket olusturularak uygulamaya baslanrmsur.

Proje koordinatoru H1fz1 DOGAN okullarda gerceklestirilen okul raporlanmn genel
41egerlendirilmesindeogrenci maliyetlerinin 90k yuksek oldugunu, ogrenci basma dusen
tmen orarurun diger iilke ortalamalanna gore yilksek oldugu ve proje okullannda
asite kullarummm du~ilk oldugunu, yetiskinlere yonelik uygulanan programlarm ve is
"'-yas1hizmet ici egitim cahsmalannm yetersiz oldugunu aeiklamisnr.

12. KKTC MEKB' nda BiTiB Ve MEBNET Projeleri
KKTC ME.KB web sayfalannda 1997 yilmda duzenlenen 'Neden BiTiB' adh
sayfalarda bu proje ile ilgili olarak ozetle;
'-Bakanl1k Merkez teskilati, birimleri ve okullann dis dunya ve tilm
yurt capmda iletisimini elektronik posta ile tum bakanhk bitimleri ile okullar
arasr bilgi akrsun hrzli ve guvenilir sekilde MEBNET aracihgr ile saglamak,

110

-Bakanhga bagh okullardaki ders araclan ve donatimlanmn cagdas egitim
teknolojisine uygunlugunun arastirmalanra yaparak bu konuda onerilerde
bulunmak' vb. olarak: siralanrmsnr.
Aynca 'MEBNET Nedir?' bashgi altmda MEBNET' in Milli Egitim ve Kultur
gi'nm tum KKTC genelindeki orta dereceli okullan bunyesine alacak bilgisayar
bir Network Sistemi oldugu tanimlanarak, 'Neden MEBNET?' bashgi altmda;
'-Tum Okullan gerek idari gerekse egitim olarak bir can altma
toplanmasmi saglayaeak.
-Okullar arasmda bilgi paylasimnu ve haberlesmeyi saglayacak.
-Okullann dis dunyaya acilmasiru ve bilgiye ulasmasmi saglayacak.
-Teknoloji Kullammiru yaygmlastiracak ve toplumu 2000'li yillara
hazirlayacak,' denmektedir.
ilgili arastirmalar bolumunun yapilan arastirma ile ilgileri konusunda ozetle sunlar
ebilir.
Ulug (2002) 'Okul kalite sistemi uzerine bir model uygulamasi' adh cahsmasmda,
ann yeniden yapilanmasi gerektiginden bahsederek, yeni okul duzeninin de

kalite

Iugunda olmasi gerektigini belirtmistir. Bir ozel ogretirn okullar grubunda
klestirilen siirduriilebi}irkalite cahsmalanyla ilgili proje uygulamasmda, agirhklr olarak,
yonetim ve isleyis surecleri uzerinde yogunlasilnusur. Yurutulen proje etkinlikleri, kalite
e surecinde anlayis, yaklasim ve in'san giicii yeterlikleri yonuyle belirgin sorunlann
gnu ortaya koyarken, bunlan asmak uzere uretilecek stratejilerin surec uzerinde
· leyici sonuclar dogurdugunu gostermektedir, Sunulan bidiride, gelistirilen kalite modeli
eminde soz konusu sorun ve c;oziimse1 stratejiler ele almrmsur. Yapmis oldugurn
irmada da okul yonetim ve isleyis surecleri sorgularnp, bu sureclerin iyilestirilmesine
lik model gelistirilmesine c;ah~1lacagm~an ilke olarak arasnrmalar ortu~mektedir.

Yalcmkaya, Munevver ve Nursun vd, (2002) 'Toplam Kalite Yonetimine Geciste Oz
cahsmalannda

toplam kalite uygulamasmda once var ohm okul

"'ltiirimiln tanimlanmasnun ve haritasinm cikanlmasmm gerekli oldugu ongoruler~k, oz
erlendirme sonrasmda iyilestirme cahsmalanna baslamanm daha dogru olacagi dusuneesi
· tilmistir, Toplam kalite uygulamasmda once var olan okul kulturunun tarumlanmasmm

haritasm;1n cikanlmasmrn gerekli oldugu ong_orulmektedir.Sonra bu harita cercevesinde
ilestirme cahsmalanna baslamarnn daha dogru olacagi dusuncesinden hareketle bu cahsma
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ahnmistir. Dolayisiyla yapnn~ oldugum calisma SSEML ve Tl, cahsanlannm

gorusleriyle

oz degerlendirme niteligi tasidigmdan bu arasnrrna ilke ortusmektedir.
Aytekin (2002), 'Kibns'ta Yonetici Olarak Cahsan Brans Ogretmenlerinin Yoneticilik

asimlan" adh bildirisinde KKTC MEKB 'na b~gjl resmi ortaogretim kurumlanrida
tici olarak -eahsan cesitli branslardaki ogretmenlerin yoneticilik yaklasimlanm saptamaya
""'~•••• snr, Arastrrmada yonetici olarak cahsan brans ogretmenlerinin cogunlugunun X
"nil benimsedikleri saptanmistir. Yapnus oldugum arastirmada da yonetim ve seflik
inde bulunan liderlerin cesitli gorusleri almdrgmdan, bu arastirmamn paralellik ~1d1g1
arasnrmamda onemii bir referans olusturdugu dnsunulmektedir.
Okumus (2002) 'Egitim Yonetiminde Toplam Kalite Yonetimine Gecis Siirecinde
tmenin Rolii' adli bildirisinde ogretme'nlerin T~Y siireci icerisinde (Kaizen) surekli

e anlayisi ile sureci iyilestirmeye katkilanm irdelemistir, Okumus'a

gore "Ogretmenlik

· i is olarak yapilacak kadar onemsiz bir meslek degildir ve olmamahdir." Bu arastirmada
tmenlerin gorusleri almmasi amach sorular hazirlarurken bu bilgilerden yararlanilnnsur.

Baler (1998) yilmda yaptig; 'Ankara Universitesi'nin

Sosyal Bilimler Alanmdaki

ulteierinde Toplam Kalite Yonetiminin Uygulanabilirligi Arasurmasi' adh cahsmasmda
iteyi, en yuksek

standartlara uygun olarak perfonnansta

bulunmak biciminde

lanrmsnr. Toplam kalite uygulamasmm egitim kurum ve kuruluslannda bugune dek
yan bir orgtlt kultnrunu zorunlu kildigt belirtilmistir. Balci'ya gore su anki durumdan
cikilarak 'TKY'nin uygulanabilirligi' saptanabilmektedir. Arastrrmamda SSEML ve
'sinde boyle bir saptama yapilmasi amaclandigmdan bu arasurma ile ortusmektedir.
Azade (20QO), 'Meslek Liselerinde Yonetici ve ,Ogretmenlerin

Toplam Kalite

bnetimine Iliskin Qorii~leri' adh tez cahsmasmda Eskisehir i1i rnerkezinde Endustri Meslek
· lerinde gorev yapan yonetici ve ogretmenlerin toplam kalite yonetiminin yonetirne
Ima, takim cahsmasi, surekli gelisme, liderlik, iletisim, degisme ve yenilesme boyutlarma
kin kanlma dnzeylerinin saptanmasim amaclannsnr. Yapnus oldugum arastirma SSEML
TL' sinde cesitli konumlarda cahsanlann goruslerini saptamaya yonelik amaclarda
:rdi$indenbu arastrrma ile ilgilidir.
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Binzet (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Okul Yonetiminde

TKY

lamnasma Iliskin Bir Model Gelistirilmesi' adli ~al1~masmda Deniz Harp Okulu
HO)'nda TKY'nin uygulamasma iliskin bir arastirma ve okul yonetiminde uygulanabilir
k bir TKY gec;i~ modeli icin cahsma yaparak 'Binzet merdiveni'

aduu verdigi gecis

elini tasarlamistir. Yapnus oldugum arastirmada da TKY'ne ge<;i~ modeli olusturulmasi
lar arasmda yer aldigmdan, bu arastirmaile ilgilidir,

Gurel (1998), 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi ve Uygulamadan Ornekler' -adh
masmda Marmara Universitesi Muhendislik Fakultesi ve Ozel Yuzyil 1~11 Okullannda
yiize gorusme ve anket uygulamalan kullanilarak gerekli analiz ve cikanmlar yaparak
Y ile ilgili cahsmalann durumu saptanmak amaelandigim belirtmistir, Yapmis oldugum
~a

SSEML ve Tl.tsinde cesitli konumlarda cahsanlann goru~lerini saptamaya yonelik
larda icerdiginden bu arastrrma ile ilgilidir.

Pirgaip (2002), 'Endustri Meslek Liselerinde TKY'nin Uygulanabilirligi' adh yuksek
s tezi cahsmasmda Metal t~leri Bolttmu Cisimlerin Dayanmu dersinde TKY ilkelerini
ate alarak siirekli iyilestirme cahsmasi yapmayi amacladrgnu belirtmistir. Arastirma TKY
e ve tekniklerinin kullamlmasiyla yeni bir anlayisin olustugu ve bu anlayism olumlu
imalanm gostermesi acismdan onemlidir.

Birol (200~), KKTC'de ikinci kademe olarak adlandinlan ortaogretim okullannda
tig1 'Smrf Ortarrnnda Beden Dili ile Gonderilen Mesajlara Yuklenilen Anlamlara Yonelik
ilastirmah Degerlendirme' adh doktora calismasmdan elde ettigi sonuclara gore,
tmen ve ogrencilerin kendi yetenek ozellik ve davramslanndan cok sans, kader, talih ye
Iii baskalan degerlerine, dis denetime egilimli olduklanru saptamistir. TKY'ne gecis
inin tasarlanmasmda degisik konumlarda bulunan ogretmenlerin konumunu belirlemek
mdan yapmis oldugum arasurma ile ilgilidir.

Kucuksonmez (1999) tarafmdan KKTC'de TKY ile ilgili olarak yapilan 'Toplam
ite Yonetimi ve Okullanmizda Kaliteli Egitim-Ogretim' adh yiiksek lisans tez
ismasmda, KKTC'de verilere bakildigmda okul sayilan, ogretmen ogr~nci oranlan dunya
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lanna gore iyi bile sayildignu, eksik olamn organizasyonun verimli isletilememesi
~um,i

belirtmistir.

Bu arasnrmamn

yap1111§ oldugum arasnrma

ile ilgili oldugu

KKTC'de eylul 2002'de baslatilan METGE projesinin temel amaci; Mesleki ve
Egitime taraf olan bakanhk, okul, isletme ve sivil toplum orgtltlerinin kanlnnmi
ayarak, bireyin ve is hayatnun ihtiyaclanna duyarh, degisikliklere en kisa zamanda uyum
yabilen,

kendi kendini yenileyebilen ve gelistirebilen bir okul yapisr meydana

ektir. Dolaytsiyla bu _rt-Oje, yapmisoldugum arasurmama bir 90k konuda yol gostermis,

KKTC MEKB tarafmdan yurutulen BiTiB VE MEBNET Projelerinden TKY'nin ulke
linde y~ygml~t,mlmasmda ve egitim cahsmalannda kullanrlmasi ~ii~iiniildiigiindenbu
irma ile .ilgisi oldugu du~~ulmektedir.

ROLlJMITI
BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde, arastirmada aciklanan problernler ve alt problernler ile ilgili
bulgulann istatiksel cozumlenmesi ve bunun sonucunda elde edilen bulgular ve
bulgulara iliskin yorurnlar yer almaktadrr,
Arastirmada veri toplama araci olarak: kullamlan anketin, tum cahsanlara
yonelik hazirlanan;
1- 'A: Bolumunde, 'Kisisel Bilgiler'
2- 'B' Bolumunde, 'Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri'
3- 'C' Bolumunde, 'Calisanlarm Yonetimi'
4- 'D' Bolumunde, 'Calisanlann TKY'ni Sahiplenmeleri' bashklan
altmda sorular srralanmistir,

Anketin lider ve ogretmenlere yonelik hazirlanan;

5- 'E' Bolumunde 'Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri'
6- 'F' Bolumnnde 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik
Dusunceleri' bashklannda sorular siralannusnr,

3.1. Kisise! Bilgilerin Analizi

Bu bolumde ankete katilan cahsanlann konumlan ve eahsma sureleri
acismdan analizi yer almaktadir.
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TABLO 3.1.1
ANKETE KATILAN PERSONELiN KONUMLARINA (;ORE DAGILIMI

KONUMU

Okuldaki Sayi
ve Oranlan

Ankete Kanlanlar ve
Okuldaki Sayiya
Oranlan

1 Lider (Mildtir, Mild.Yard., Atolye

16
(%15,39).
43
(%41,34)
3 Killtilr Dersleri Ogretmeni
26
. (%25)
4 Diger Cahsanlar (Teknik
19
Ogr.GorevHsi, Sayman, Sekreter ... ) · (%,18,27)
TOPLAM
104
(%100)

10
(%62,5)
30
(%69)
9
(%34)
10
(o/~52)

Seti, ?:ilmre Baskam)
2 Atblye ve Meslek dersleri .6gretmeni

Tablo 3.1.1 incelendiginde,
isaretleyen kanhmcilann
seviyede oldugundan,

'

I

59
(%56)

konumunu

sayisi, okuldaki

I

Ankete
Kanlanlann Kendi
lcinde Dagilum

10
· (%16,9)
30
,(%50,8)
9
(%15,3)
10
8%16,9)
59
(100)

I

'Ktiltiir Dersi Qgretmyni'

olarak

sayilan goz onune almdigmda

dusuk

'Atolye ve Meslek Dersleri'

ogretmettleri ile birlestirmesi

yoluna gidilmis, yeni konum 'QgretmerUer' bashgi altinda toplanmistir,

Aym sekilde Kultur Dersleri Ogretmehleri icin gecerli olan Zumre Baskanligi
konumunun

yerlesmemis

gezlemlendiginden,
cahsma snrelerinden

oldugu,

anket

kutusu

onay

cizelgesinden

'Zfilnre Baskani' konumunu isaretleyen bir cahsana ait anket
ayirt edilerek 'Ogretmen'

konumuna aktanlmisnr.

Yeniden

duzenlenmis dagihm Tablo 3.l.2'de gortllmektedir.
TABLO 3.1.2
AN~TE KATILAN: PE:flSONELiN J(ONUMLARINA GOJ,U: fENIDEN
DUZENLENMi~DAGILIMI
KONUMU

I Liderler

,
'

'

2 Ogrermenler
3 Diger ~iµ1~an:lar
TOP LAM

.(

Okuldaki' Say,

16
, (%15,39)
69
, (%66,34)
19
(%18,27)
104
(%100)

Ankete Kanlanlar ve
Okuldakl Oranlan

10
(%62,50)
39
(%~6,52)
10
(%52,63)
$9
(%56,73)

Ankete Katilanlann
Dagihrm

10
(%16,9)
39
(%66,1)
'10
(%16;9)
59
(100)

Ankete kanlanlann <;aj1~ma surelerine gore dagilmu Tablo 3.1.3 'te yer
almaktadir.
, "" ·
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TABL03.1.3
ANKETE KATILANLARI CALI~MA SURELERiNE GORE DAGILIMI
<;ALI$MA SURELERi
10-14 Yil
15-19 \'11
Arasi
Arasi
'
2
4

0-4 Ytl
Arasi

5-9 Ytl
Arasi

-

-

(%20)

(o/o40)

Atolye Meslek Dersleri
Ogretmeni

5
(%16,7)

10
(%33,3)

IO
(%33,3)

3
(%10)

20 Ytl ve
Dstii
4 '
' (o/o40)
2
(%6,7)

Kultur Dersleri

0gretmem. \

2
(%22,2)

6
(%66,7)

-

1

-

9
(%100)

Diger

I
(%10,0)

(0

1
(%10)

1
(%10)

3

Cahsanlar

(%,30)

-10
(%100)

TOPLAM DAGILlM

8
(%13,6)

20
(%33,9)

13
(%22)

9
(%15,3)

9
(%15,3)

(fY<.100)

34
(o/o32,7)

2'8
(%26,9)

14
(o/oP,5)

13
(%12,5)

KONUM
Lider

REV SURELERiNE
RE TOPLAMLAR

15
(%14,4)

4
/o40,0)

I

Toplam
10
.(%100)

30
(%100)

(%11,1)

~9

I

104
(%100)

Ankete katilanlann gorev sureleri a91s11?-dan dagilnnlanrun okuldaki cahsma
grubunu saghkh yansitmadigi ~ozlemlendiginden,

daha

saglµ<l1 karsilasnrma

yapilmasi amach yeniden duzenlemeye gidilmistir, Yeni duzenleme Tablo 3.l.4'de
yer almaktadir,
TABL03.l.4
(:ALISMA SURELERiNiN YENiDEN DUZENLENMiS SON DURUMU
I

KONUM

<;ALI$MA SURELERi
0-9. Ytl

Top lam

-

l0-19 Y1l
5
(%8,5)

20 Yt! ve Ustii
, 5

O~etmenler

23
(%39)

15
(%25,4)

l
(%1,76)

Diger <;aiJ~lar

5
(%8,5)

2
(%3,4)

3
(%5,1)

38
~%66,1)
10
(%1(5,9)

28
(o/o47,5)

22
(%37,3)

9
(%15,3)

59
(%100,0)

49
%47.1}

42
(o/o40,4)

13
(%l2,5)

104
%190,0)

Liderler

Toplam
Okuldaki Dagrhm

'

3.1.2 Eide edilen Verilerin

10 '
(%16,96)

(%8,5)
'

On Analizi

Bu asamada istatiksel sonue pkarmada verilerin normal dagihm gostermesi
90k onemli oldugundan, verilerin normal dagihm gosterip gostermedigi incelenerek
Sekil 3.1.2.1 'qeki gibi oldugu gorttlmustur.

lP

SEKiL: 3.1.2.l
KONlJMLARA GORE NORMAL DAGILIM EGRiLERi
TOPLAM (SORU 1-45 ARASI)
1,5

,5

0

C

0,0
-,5
"c
C

-1,0
C

-1,5
go,

100

110

120

130

140

150

160

170

180

200

LIDERLERIN G0R0$LERININ NORMALLIK GRAFl(;I

TOPLAM (SORU ~-45 ARASI)

2

C
C

1'

0

-1 ,

c0
C
C
C

-2
40

60

80

100

QGETMENLERiN G0R0$LERiNiN

uo

140

160

NORMALLiK GRAFiGl

TOPLAM (SORU 1-45 ARASI)
1, 5
1,0
'5

0,0
-,5

-1,0
-1, 5

100

110

120

130

140

150

Di(;ER CAL1$ANLARIN G0R0$LERiNIN NORMALLiK GRAFJ(;j

160
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Bu incelemede, anketi yamtlayanlann konumlanna gore puan dagihmlannm
dogru etrafmda toplandigi ve verilerin normal dagihm gosterdigi gortilmtistur.
Aynntih istatistik analizlere baslamadan once tiim cahsanlann goruslerinin
almdig; anketin birinci bolumtmt; olusturan ve numarasi 1-45 arasi olan sorulardan
elde

edilen

verilerin

genel

incelemesi

amaciyla

saph

kutu

grafiginden

yararlamlrmstrr. Elde edilen sonuc Sekil 3.l.2.2'de gorulmektedir.
~El(i[,:~.1.2.2
KONUMLARA GORE TOPLAM PUANLARIN SAPLI KUT(J GRAFiGi
180
160
140
120
l

100
80
60

10

N •

Lidelier

39

Ogretmenler

10

Diger Cah~nlar

KONUMJ_AR

Bu on incelemede medyan cizgisinin, konumunu diger cahsan olarak
isaretleyen cahsanlarda ortanm uzerinde oldugu, ve bu konumda gozlenen en ki.i9iik
I

ve en buyuk deger arasmda asm farkhhk olmadigi soylenebilir.

Konumunu lider olarak isaretleyen cahsanlarda ise medyan cizgisinin orta
seviyenin iizerinde oldugu, ve bu konumda gozlenen en kii9iik ve

en bijyiik deger

arasmda asm farkhhk olmadigt gorii1;mii~tiir.

Konumunu ogretmen olarak isaretleyen cahsanlarda ise medyan cizgisinin
ortaya yakm oldugu ve bu konumda gozlenen en kiiciik ve en biiyiik deger arasmda
asm farkhhklar oldugu gorulmustur.
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Ankette yer alan cahsanlann goruslerinin, gorev sureleri acismdan normal

dagihm gosterip gostermedigi de incelenerek asagidaki sekil 3.l.2.3'de oldugu gibi
gornlmustur.
1;,EJCil.,:3.1.2.3
GOREV SURELERi A<.;ISINDANNORMAL DAGILIM EGRiLERi

2,0
C

1,5
C

/

1,0
•5
0,0

/

-,5
C

-1,0
-1,5

0

]

0

C

-t,O
40

60

80

100

1'20

140

160

180

200

GOREY S. 10..19 YIL OLANLARIN NORMALLiK GRAFi~i

TOPLAM (SORU 1-45 ARASI)

1,5

/0
1,0
•5

.:

0,0
-,5

/.

0
-1,0
C

-1,5
90

100

110

120

130

140

150

160

GCREV S. 2Q YI!- VE 0ST0 OLANLARIN f\lOR.GRF.

Anketi yamtlayanlartn · gorev surelerine gore puan dagihmlanmn da dogru
etrafmda toplandigi, verilerin normal dagihm gosterdigi goriilmtisttlr. Benzer sekilde
gorev sureleri acrsmdan da genel inceleme amach sekil 3 .1.2.4'te gorUldiigii gibi
saph kutu grafiginden yararlanilmistir.
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~}:l(jJ,:J.1.2.4
GOREV SURELERi A<;ISINDAN TOPLAM PUANLARIN SAPLI KUTU
GRAFiGt

160
140
120
100
()1_3

80
60

N =

()2

28

22

9

0-9 Y1l

10-19 Y1l

20 Y1l ve OstO

Gorev sure Ier-i
Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, medyan cizgisinin, gorev suresini
20 ytl ve ilstii olarak isaretleyenler cahsanlarda orta seviyede oldugu, ve bu konumda
gozlenen en kucuk ve en buyuk deger arasmda asin farkhlik olmadigi gorulmustur.

Gorev suresini 0-9 yil olarak isaretleyen cahsanlarda medyan cizgisinin orta
seviyede oldugu, ve bu konumda

gozlenen en kii9iik ve en buyuk deger arasmdaki

farkhhgin, gorev suresini 20 yil ve iistii olarak isaretleyen eahsanlara gore daha cok,
gorev suresini

10-19 yil olarak isaretleyen

cahsanlara

gore daha az oldugu

gorulmusrur.

Gorev suresini 10-19 yil olarak isaretleyen cahsanlarda, medyan cizgisinin
orta seviyenin altmda oldugu, ve bu konumda gozlenen en kiic;iik ve en biiyiik deger
arasmdaki farkhhgm diger gotev surelerine gore daha cok oldugu gorulmustur
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3.2 Liderlerin Toplam Kaliteyl Sahiplenmeleri

Bolii.11\iiniin Degerlendirtlmes!

Bu bolumde 'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenmeleri'

ana bashgr altmda

yer alan maddelerle ilgili ankete katilan calrsanlann bildirdikleri gorii§l~ri.n maddeler
bazinda top lam puan duzeylerine gore siralamasi Tab lo 3 .2.1 'de gorulmektedir.
TAB.J:,03.2.1
tiDERLERiN tOPLAM KALiTEYi 'SAHiPLENMELERi B0L0MUJ'iUN
TOPLAM PUANLARINA VE PUAN ORTALAMALARlNA GORE DAGILIMI
Sorn
SITa No

Toplam
Puan

Madde icerigi
Liderler, iyi performans gosteren personeli- ekibl esit, adil ve snrekli
olarak odullen.dirµ-ler.
,
'

I

1

11

2

Lidel:ler, farkh bir performans gosteren personeli- ekibi, toplann-toren vb.
10 ortamlarda duyurur,
7

3-

,6

5
6

~
4

7

8

152,00 2,$8

Liderler, paydaslann ihtiyac ve beklentilerini rapor, anket, gornsme vb.
1yontemlerle belirler,

8

l
2.

10 5
11

9

l,10

157,0'0 ;2,66 1,20

Liderler, okulda birlikte cah§mav1 (taknn cahsmasuu) ozendirir
Okuhm calisanlannm, ortak davranis bicimini belirleyen etik ilke ve
degerleri vardir
,
,
Liderler, etik ilke ve degerlerin uygulanmasmda omek davranislar sergiler.
Liderler, calisanlann bireysel plan ve hedeflerini gerceklestirmeleri icin
gerekli destegi sunar.
Liderler, okulun misyon ve vizyonu ile ilgili tanimlan olustururken
paydaslann goruslerini dikkate ahr.

160,0Q 2,71 1,16
'

16J,OO 2,73 LLO
161,00 2,73 1,08
.164;00 2,78 1,04

I

9

s

) 15,00, 1,95 0,94

I

4

x

,171,00 2,90 0,96
171,00 290 1,06

Liderler, kurumun misyon ve vizvonunu paydaslara iletir.
Liderler, okulda gerfekle§tirilen ~yile§tirme ve geli§tirme etkinliklerme
aktif olarak katihr,
Liderler, okuldaki iyilestirme ve gelistirme cahsmalanna katjlµm
destekler.

'

'

1~3,00 3,10 1,08
186,00' J,15 1,11
161',91 2 74 1,07

Ortalama

''

Anketin 'Liderlerin Top lam Kaliteyi Sahiplenmeleri'

adh 'B' bolumtmde yer

alan 1 -1 I. sorulara verilen yamtlann toplam: ve ortalama puan degerlerini asagidaki

sekil 3.2.2'qe yer almaktadir.
$EKiL:~.2.2
'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenm'eleri' BOLOMO GENEL DAGILJMI
58
1
.,.............

115
1,95
.....•.....

I

186
3,15

1.61,91

1,74
I

•

·

J

t

'

290
5
.

Ankette sorulara verilebilecek en dusuk toplam puanin 58, en yuksek toplam
puamn 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalannm X =161,91 puan
oldugu gorulmustur.
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Ankette
oldugu,

puan ortalamalanrun

anket

sonuclannda

en dusuk degerinin 1, en yuksek degerinin 5

puan

ortalamalanmn

degerinin X =2,74

oldugu

g-0riildiigunden okuldaki 'Liderlerin Toplam Kalite Yonetimini Sahiplenmeleri' konu
baslrgmdaki
altmda

uygulamalarla

oldugu

ilgili katihmcilann

soylenebilir.

Aynca

gorii~ duzeylerinin orta seviyenin

yukandaki

sonuclara

bakilarak

standart

sapmalann ortalamasrrnn S= 1, 07 crkrnasr, s;e~itli sorularla ilgili: gorii~ diizyylerirlin

birbirine yakm oldugu seklinde degerlendirilmistir. Tablo 3.2.3 'te konum ve gorev
.

I

siireleri acismdan puan ortalamalannm betimsel sonuclan yer almaktadir.
TABL03.2.3
'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenmeleri' BOLUMUNiJN GENEL
BETiMSEL S0NU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.(:ALI$AN
TOPLAM

0-9 YIL
X

s

I0-19YIL
N

X

s

32,20 9,094
31,65 7,4(B 23 25,53 11,401
31,80 7,887 5 35,50 6,J64
3f,68 7,389 28 27,95 10,874

20
N

vn. vr usrn

x

s

N

TOPLAM
X

s

N

5 31,60 11,803 5 31,90 9,938 10
15 19,00 ,
1 28,97 9,579 39
2 34,00 3,464 3 33,20 6,106 !O
22 31,00 5>,708 9 )0,19 9,181 59

Tablo 3.2.3'de_ lider, ogrctmen ve diger cahsanlar konumunda olarr
calisanlann gorii~ieri incelendiginde ortalama puamn 30, 19 oldugu gornlmekted«.
Ogrctmcnlerin ortalamasmm ( X =28,97) ile en dlistlk degerde oldugu goriilmii~tiir.

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev siiresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann ortalamasmm ( X =27,95) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
agretmen konumunda olanlarda deneyim artnkca puanlannin azaldigi gortllmustur.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdakl fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin liderlerin toplam
kalite yonetimini orta diizeye yakm sahiplendiklerini dii~iindiikleri seklinde
yorumlanrmsnr. On-on dokuz yilhk cahsma araligmda olan cahsanlannda liderlerin
TKY uygulamalanm orta duzeye yakm sahiplendiklerini dusundukleri seklinde
yorumlanmistrr. Bu genel degerlendirmeden sonra 'Liderlerin Toplam Kaliteyi
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Sahiplenmeleri' ana bashg; altmda yer alan alt bolumler ayn ayn degerlendirilemeye
ahnnustrr, 'Liderlerin Okulun Misyon,Vizyon ve Degerlerini Olusturma ve
Degerlerini Olusturma Yaklasimlan'

bolumu genel sonuclan Tablo 3.2.4'de

gorulmektedir.
TABW3.2.4
' Liderlerin Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerin! Olusturma ve Degerlerfn! Olusturma
Yaklasnnlarr' BOLUMirNfrN GENEL SONU<;LARI
8- a)Okulun Amaca Yonelik Gorev (Misyon),ve Gelecekteki
Yeri (Vizyonj.ve Degerlerini Olusturma ve Paydaslara
(Cahsanlar.Ogrenciler,
Veliler,
Mezunlar.ls
dunyasi
vb.) Yak!~unlan

1

2
3

4

Liderler, okulun misyon ve vizyonu ile ilgili
tarumlan
olustururken
paydaslann
· (veli.ogrenci, cahsanlar, i~ ve yuksek ogretim
dnnyasi, toplum... ) goruslerini dikkate ahr.
Liderler, kurumun misyon ve vizyonunu
paydaslara iletir.

1
Hi¥
Kanlmi
yorum

2
Az
Kanhy
orum

%8.5

%22

3
4
5
Orta
Cok
Tam
Katrhyoru Kanhyor Kat th
m
um
yoru
m
%44,1
o/o22
%3,4

Toplam
Puan
(TP)

1

171
5

13

26

13

2

%10,2

%25,4

%33,9

o/o25,4

%5,1

1

171
6

Okulun cahsanlarmm,
ortak davr,am~ %16,9'
bicimini belirleyen etik ilke ve degerleri 10
vardir
Liderler,
etik
ilke
ve
degerlerin %16,9
uygulanmasmda ornek davramslar sergiler,
}0

20
%35,6
· 21

1~
%22
13

15
%22
" 13

3
%3,4
2

%20,3

%39

%20,3

%3,4

12

23

12

2

2

161

2

161

Bu bolumunde 'Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerini Olusturma'
basligmda yer alan yarutlann toplam puanlanna balalarak 'Okulun ~ah§anlanrun,
ortak davrams bicimini belirleyen etik ilke ve degerleri vardir.' ve 'Liderler, etik ilke
ve degerlerin uygulanmasinda ornek davramslar sergiler.' goruslerine cahsanlann
katihm diizeylerinin en az seviyede oldugu gozlemlenmistir.
'Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerini Olusturma' bashgmda yer alan
sorulara verilen yarutlann betimsel sonuclan Tablo 3.2.5'da yer almaktadir.
TABL03.2.5
' Liderlerin Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerint Olusturma ve Degerlerlnl
Olustarma Y1dda~1mlar1'BOLUMU BETiMSEL SONU<;LAlU
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D ,<;ALI~AN
TOPLAM .

0-9
X

vn.
s

12,00 3,330
lOAO ),362
11,71 3,332

10-19YIL
N

X
12,00
23 9,73
5 14,00
28 10,64

s

3,162
4,480
2,828
4,215

20 YIL VE OsTO
N
s N
5
12,00 4,301 5
.,
15 8,00
1
11,33 ,577
2
3'
22 11,33 3,.317 _9

x

TOPLAM

s
X
12,00 3,559
11,03 3,910
11,40 2,836
11,25 3,656

STRA

N
10
39
10

~9

I
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Tablo
cahsanlann

3.2.5'de

lider,

ogretmen

ve diger

cahsanlar

konumunda

olan

gorusleri incelendiginde ortalama puarun 11,25 oldugu gorulmektedir.

Ogretmenlerin ortalamasmm ( X = 11, 03) ile en dusuk de~erde oldugu goriilmii~tiir.

Cahsanlarm
olah

calisanlann

deneyimleri incelendiginde,
ortalamasimn

( X =10,64)

gorev suresi 10-19 yil arahgmda
en dii~ii:k

oldugu

gdrulmektedir.

Ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olanlarda deneyim arttikca puanlanmn
azaldigi, lider konumunda olanlarda degismedigi gorulmustur.

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamstz bulunmustur ( p < 0.05)

Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi
10-19 yil olan cahsanlann,

liderlerin misyon ve vizyon olusturma

boyutundaki

TKY uygulamalanna

yaklasimlanm,

ve paylasma

orta duzeye yakin uzakhkta

bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

TKY konusunda gtmdeme getirilen hemen butun goruslerde liderligin onemi
uzerinde durularak, orgiitiin uzun vadeli basansr icin vazgecilmez

bir .gerekiilik

oldugu belirtilmektedir. Liderlik, orgurlin gelecegini gormeyi , orgutsel degerlerin ve
kiiltiiriin olusturulmasmda, ve diger cahsanlan da yonlendirebilmesinde
eylemleriyle

bir

model

olusturmahdir.

Kalder

tarafmdan

davrarus ve

hazirlanan

EFQM

Mukemmellik Modeli brosurlerinde, "Bir kurulusun liderlerinin davramslan kurulus
icinde amacm berrakhgmi, birligini saglar ve hem kurulusun hem de calisanlanmn
mukemmellige erisebilecekleri bir ortam yaratir." Denmektedir. Bu bolumden elde
edilen sonuclar, ogrettnenlerin lider konumunda olan cahsanlardan daha paylasimci
olmalannr ve ornek davraruslar sergilemelerini bekledikleri seklinde yorumlannusnr.

'Liderlerin

Iyilestirme,

Gelistirme

Etkinliklerine

Destek

ve

bahgmda yer alan goruslerin genel sonuclan Tablo 3.2.6'da gorulmektedir.

Katrhmi'
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TABW3.l.6
'Liderletin Iyilestlrme, Ge~tirme Etkinliklerine Destek ve Kanlmn'
BOLUMUNUN GENEL SONU<;LimI
B- b) Iyilestirme, gelistirme etkinliklerine
destek ve kat~lum

l

2

3

4

s

5

'%6,8
4

%22
13

%35,6
21

%25,4
15

%22
13

%15,3
9

%35.6
21

%23,7
14

i

%20,3
12

%25;4
15

%27,1
16

%18,6 %6,8
l'l
' 4

6
7

Liderler,
okulda
gerceklestirilen
iyilestirme ve gelistirme etkinliklerine
1
aktif olarak kanhr.
Liderler, ekulda bitlikte cahsmayi
(taknn ~ah~mas1m) ozendirir
Liderler, paydaslann . ihtiyac
ve
beklentilerini rapor, anket, gornsme vb.
yontemlerle belirler.

'Liderlerin

iyilestirme, gelistirme etkinliklerine

altmda yer alan sorulan incelendiginde katihmcilann
ve beklentilerini

anket,

gorusme

TP

PUAN
SIRASI

%10,2
6

183

3

%3,4

160

2

151

i

destek ve katihnu' bashgi
'Liderler, paydaslann

vb. yontemlerle

ihtiyac

belirler.' Gorusune

en dusuk duzeyde oldugu gorulmektedir. Sorulara verilen yamtlann

katihmlanmn
cahsanlann

rapor,

·

gorus duzeyleri arasmda konum ve gorev siireleri acisindan

betimsel

sonuclan asagidaki Tablo' 3.2.7'da yer almaktadir,
TAlJL03.2.7
•
I
.
.
' Liderlertn Iyilestirme, Geli~tirme Etkinliklerine Destek ve Katthmt'
BO~(JMUNUN .8Efi:MSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
I LIDER
-7. 6GRETMEN
3 D.(:ALISAN
TOPLAM

Table
cahsanlann

0-9 YIL

s

X

10-19YIL
s
X
8,40
2,881
3,270
6,41
1,414
9,00
,7,14 . 3,137

N

'

9,39
9,80
9,46

2,388 23
1,924 5
2,285 48

3.2.7'de

go~leti

lider,

'

ogretrhen

incelendiginde

20 YIL VE USTU
s N
X
8,80 , 3,271, 5
5
15 .4,00
1
j
.2
10,00 1,000 3
3,000 9
42 8,67
N

ve diger

cahsanlar

TO:PLAM
X
8,60
8)3
9,70
8,47

s

N
10
39
10
59

2,914
3,122
1,494
2,897

konumunda

\

olan

ortalama puanm 8,47 oldugu gorulmektedir.

6gretmenlerln ortalamasinm ( X =8, 13) ile en dU~iik degerde oldugu goril1mil~tiir.
Cahsanlann

deneyimleri incelendiginde,

gorev snresi 10-19 yrl arahgmda

olan cahsanlann ortalamasmm ( X =7,14) en dii~iik oldugu gortllmektedir. Lider ve
diger cahsanlar konumunda olanlatda deneyim arttikca puanlanmn artugi, ogretmen
konumunda olanlarda ise azaldigi gon#iu~tiir.
au bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
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Bu bolumle ilgili olar,ak elde edilen sonuclar, 6gretmenh:rin ve gorev suresi
I 0-19 yil olan cahsanlann, liderlerin iyilestirme etkinliklerine destek ve katihmnu

TKY uygulamalanna orta dtizeyde yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

Deming (1988) yonetime, cahsanlann islerini yapmalarmda kolaylastmcihk
roliinii yiikler. Calrsanlann tiimii

cesaretlendirilir,

ve baghhklen

guclendirilir

arttmhr, Sonucta onlann surec, urun ve hizmette gelismeyi aramalan, sorumluluk
almaya istekli olmalan hedeflenir. Crosby'nin modelinde, orgutteki kalite surecini
destekleyici boyutlardan biri, 'Yonetimin katilmasi ve tutumu' olarak belirlenmistir
(Lankard 1992'dan aktaran Dogan). Elde edilen verilerden, ogretmenlerin liderlerden
cahsanlann gereksinimlerini saptamalanm ve iyilestirme etkinliklerinde birlikte
cahsmayi istedikleri ve iyilestirme gelistirme etkinliklerine daha aktif kaulmalannr
bekledikleri seklinde yorumlanrmsnr.

'Liderlerin Motivasyon, Tamma ve Takdir Yaklasinu' bashgmda yer alan
yamtlarm genel sonuclan Tablo 3.2.8'de gorulmektedir.
TABL03.2.8
'Liderlerin Motivasyon, Tamma ve Takdir Yaklasmu'
BOLUMU GENEL SONU<;LARI
B- c) Motivasyon, tamma ve takdir' yaklasmn
.

8

I Liderler,.. r;ah~anlarm_ birey~e~ . pTan v~
hedeflenm gerceklestirmeleri icm gerekh

/ 1.

/2
Az.

I I
HIL

i-:.

x-· sunar.
dest e51

I

3
Orta
%35,6

%11, %27,1
9---,<, .f---~.f---~.f----.f-----1.
7
16
21

I

4
Cok
%22

5
Tam
%3,4

I I

13

2

%30,5

%10,
2
6

TP

SIRA

'164
3

Ii

,, 9

Liderler, okllidaki iyilestirme ve gelistirme I %8,5
cahsmalanna katilum destekler.

I

5

10 I Liderler,. farkh. ~ir performan_~ gosteren %16,
personeli- ekibi, toplanti-toren
vb. ;0
ortamlarda duyurur.
·
11 l Liderler, _ iyi
performans · gosteren %35,
personeli- ekibi esit, adil ve snrekli olarak 6

%18,6
II

t %35,6

I I

6di,illendirirler.

21

21

·

%42,4
25

%32,2

I I
19

%23,7

I

14
%15,3
,
9

I

18
%20,3

186

I

4

%3,4 1 152
2

--

12

%5,l
3·

115

Ill

I

Anketin 'Liderlerin motivasyon, tamma ve takdir yaklasnni' bolumunde
verilen yamtlann toplam puanlanna bakildigmda en dti§iik: puamn 'Liderler, iyi
performans gosteren personeli- ekibi esit, adil ve siirekli olarak odullendirirler.'
gorusunde oldugu gozlenmistir. Bu goruslerin analizi Tablo 3.2.9'da gorulmektedir.
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TABW3.2.9
'Liderlerio Motivasyoo, Tamma ve Takdir Yaklasum'
BOLUMU BETIMSEL SONU<;LARl

a. suasst
KONUM
l LiDER
2 OGRETMEN
3 D.{:ALI$AN
TOPLAM

0-9 YIL

X
10,26
11,60
10,50

s

20 'YIL VE 0ST0-

10-19YIL
N

X

11,80
2,864 23 9,33
3,912 5
12,50
3,037 . 28 10,18

s

N

X

s

3,347
4,304
2,121
4,043

5
15
2
22

10,80
7,00
12,67
11,00 .

4,324

'

2,887
3,808

N

5
1
3
9

TOPLAM

X

s

N

11,30
9,'82
12,10
10,46

3,683
3;463
3,071
3,505

10
39 ·
10'
59

Tablo 3.2.9'da lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puarun 10,46 oldugu gorulmektedir,
Ogrctmcnlerin ortalamasmm ( X =9,8~.) ile en dusuk degerde oldugu gornlmustur.
-Cahsanlarm deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yil arahgmda
o1an cahsanlann ortalamasmm ( X =10,18) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
ogretmen olan cahsanlarda deneyim'. arttikca puanlannm azaldigi, diger cahsanlar
konumunda olanlarda ise azald1g1 goriilmii§tiir;

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puarilar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu alt bolumde elde edilen sonuclar, ogretmen ve gorev suresi 10-19 yil olan
cahsanlann Hderlerin tamma, takdir ve motivasyonla ilgili uygulamalanm TKY
uygulamalanna orta duzeyde yakm gordukleri seklinde degerlendirilmistir,I
t975'lerden beri yonetim biliminde cahsmalar orgutsel davranis, insan
iliskileri, orgilt iklimi, orgutse! gelisme gibi konular uzerinde yogunlasnusnr,
1990'larda ise yonetimde kalite goril~ii hakim oimaya baslarmstir. Ishikawa,
(1995)'ya gore kalite kavramina genel olarak goz. anldigmda, kullannn acismdan
kalitenin ozelliklerinden biri psikoloji unsurudur. Arastirma sonucu elde edilen
verilerde, ogretmealerln liderlerin bu unsurla ilgili motivasyon, takdir ve tamma
sureclerine daha fazla onem gerektigini dusundukleri seklinde yorumlanrmstir.

Buraya kadar degerlendirilmeye alman 'Liderlerin TKY'ni Sahiplenmeleri'
ana ba§hg1 altrnda yer alan 'Liderlerin Okulun Misyon, Vizyon, ve Degerlerini
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Olusturma Yaklasimlari',

'Liderlerin iyilestirme.gelistirme

etkinliklerine destek ve

kanhmi' ve 'Liderlerin Motivasyon, Tamma ve Takdir Yaklasmn'
yer aldigi bolumde en dusuk katihm diizeyi 'Liderler, iyi

alt bashklanmn

performans gosteren

personeli- ekibi esit, adil ve siirekli olarak odullendirirler.' maddesinde saptanrmsnr.
En dusuk ikinci katihm diizeyi ise 'Liderler, farkh bir performans gosteren personeliekibi, toplann-toren vb. ortamlarda duyurur.' Maddesine kanlrmda olusmustur.

KKTC Milli Egitim Sisteminde yilhk sicil raporlan okul mudurleri tarafmdan
doldurulmaktadrr.Sicii

raporlarmm

ilk

sayfalannda

ogretmenin kendisi tarafmdan doldurulmaktadir,

yer

alan

kisisel

bilgiler

Sonraki sayfalarda ise ogretmenin

degerlendirme kritetleri yer almaktadir.

KKTC MEKB Ogrctmenler Odul Yonetmeligi'nin
gozlenmektedir.

Okulda genelde 'Cahsanla

yeterince uygulanmadigi

cahsmayan arasmda fark yok. .. ' diye

SSE.ML bilnyesinde MEKB'rtdan ayrr olarak bir odill

yakmmalar gozlenmektedir,

mekanizmasi olusturulmus ta degildir. Anketin dorduncu en du~iik go~
saptandigi

'Cahsanlann

memnuniyet

derecesini

belirlemeye

duzeyinin

yonelik

cesitli

yontemlerle duzenli geri bildirim almrr.' Maddesidir,

Bu maddelerin baglanuh oldugu liderlik boyutu ile ilgili sunlar soylenebilir.
Deming'e

gdre TKY'nin

kurumlarda

en tlst yonetici

tarafmdan

baslanimasi

gerekmekte, bir kurumun gelismesindeki temel sorun Ilst yonetimin liderligi oldugu
soylenmektedir (Walton,1986'dan
· yonetimdir"

ve bir

kurumun

aktaran Ensari,1999:85).
gelistirilmesindeki

temel

Deming'e gore "Kalite
sorun

fist yonetimin

liderligidir. Ishakawa'ya gore de insanlann rnutlulugunu saglamak en onemli liderlik
gorevidir. Juran ise kururnda kalitenin artmlmasmm

liderlige bagh oldugundan soz

etmektedir. Juran'a gore kalite ile ilgili sorunlann %20'i cahsanlardan, dolayisiyla
sorunlann %~0'i yonetimde kaynaklanmaktadrr.
Baler (1'998), arastirmasmda

kaliteyi, en yuksek standartlara uygun olarak

performansta bulunmak biciminde tammlayarak liderligin toplam kalite yonetimi ile
iliskisini de soyle gostermistir:
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'1. Yoneticilerin rol modeli almalan, personelle iletisimleri,
onlann egitilmelerine katktlan.
4. Toplam kalite yonetimi kulturune dogru liderlik etmeleri.
3. Birey ve takimlann caba ve basanlanmn tamrup takdir edilmesi.
3. Uygun kaynak ve yarchmlarla toplam kalitenin desteklenmesi.
5. Aracilarla musterilere liderlik eden kanlim,
6.Profesyonel kuruluslara iiye olma, makale ve kitap yaymlama,
konferans ve seminerler venne ve
7. Surekli gelisme icin neler olup bittiginin analiz edilerek duruma
gelistirici plan yapilmasi gerektigini.. .' belirtmistir.

Azade (2000) 'Meslek Liselerinde Yonetici ve Ogretmenlerin Toplam Kalite
Yonetimine Iliskin Gorusleri' adh

eahsmasmda "TKY'nin 'liderlik' boyutunun

ozeliikl~ yoneticiler tarafmdan iyi algilanarak yoneticilere hizmet ici egitimler
aracihgiyla lider vasiflan kazandmlmah, yoneticiler yuksek lisans ve sonrasmda
doktora egitimi almahdir." Demistir. Arastmnamizda ogretmenlerin liderler
tarafmdan TKY'ni orta duzeye yaktn sahiplenildigini d~immeleri, liderlerin ydnetici
vasfmdan kurtulamadiklan seklinde de yorumlanabilir.
Binzet (1998) 'Egitimde Toplam K1;1.lite Yonetimi ve Okul Yonetiminde
TKY Uygulanmasma lliskin Bir Model Gelistirilmesi' adh doktora cahsmasmda
inceledigi okullarda liderlik vasfmda bulunan kisilerin TKY konusuna cok srcak
baktiklan, cahsmalara bizzat katildiklan ve bu konularda diger cahsanlara ornek
olusturduklan, kendilerini bu konular hakkmda surekli egitmeye cahstiklan ve
bilgilerini aktarmaya cahsnklan

saptayarak kalite

uygulamalan

sonrasinda

cahsanlann ve o.grerlcileriq motivasyonlannda artis oldugunu belirtmistir. Ancak
arastirmanuzin bu bdltimde elde edilen sonuclarda ogretmenlerin liderlerin TKY'ni
orta diizeye yakm sahiplendiklerini dusundukleri sonucuna vanlrmsnr.
Pirgaip (2002) 'Endustri Meslek Liselerinde T~Y'nin Uygulanabilirlj~' adh
I

arasnrmasmda okullarda TKY anlayismm okullardaki toplantdara yeni bir felsefi
boyut getirtnekte oldugunu, bu nedenle en buyuk gorevin yoneticilere dustugunu,
etkili takimlann olusturulabilmesi icin okul yoneticilerinin israrh, dinamik bir lider
'

'

olmasi gerektigi, katihmi saglama, coznm onerileri getirme konulanru tesvik etmesi,
ortak amacm gerceklesmesini saglayacak bir okul kiiltfuii olusturmasmi saglamasi
gerektigini belirtmistir. Arasnrmamizm bu bolumunden elde edilen sonuclar,
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ogretmenlerin liderlerden TKY'ni sahiplenmeleri konusunda daha etkili olmalanru
bekledikleri seklinde yorumlanmrsnr,
KKTC'de ikinci kademe olarak adlandmlan ortaogretim okullannda yapng;
'Suuf Ortaminda Beden Dili ile Gonderilen Mesajlara Yiiklenilen Anlamlara
Yonelik Karsilasurmah Degerlendirme' adh arastirma sonuclannda ogretmen ve
ogrencilerin kendi yetenek ozellik ve davramslanndan 90k ~.

kader talih ve gi.i9lu

baskalan degerlerine, dis denetime egilimli olduklanm saptamisnr. Arasurmamizm
bu bolumunde, ogretmenlerin liderlerden TKY'ni

daha 90k sahiplenmeleri

beklentisinin d1~ denetim odagr etkisiyle olustugu da dnsunulebilir. TKY' de liderlik,
ilgili orgiitteki ya da alandaki herkesin sorumlulugundadir (Ensari, 1999:88).
Ogretmenler aslmda, kendi derslerinde, alanlannda lider olduklanmn farkmda
olmadiklan da dnsunulmektedir.
Aytekin (2002), 'Kibns ta Yonetici Olarak Cahsan Brans Ogretmenlcrinin
Yoneticilik Yaklasimlan' adh cahsmasmm sonuclannda ogretmenlerin cogunun Mc
Gregor tarafindan ortaya konan isten kacmayi, sorumluluk yiiklenmemeyi
tarumlayan X

kuramim benimsediklerini

saptamisnr. Bu bolumde elde edilen

sonuclar, ogretmenlerin liderleri X tipi yonetici olarak d~i.indiilderi seklinde de
yorumlanmrsnr,
Liderligin, yoneticilikten farkli olarak goz onnnde bulundurulan bashca
kriterleri, ana hatlanyla Uy noktada toplanmaktadir. Bunlardan birincisi, liderin
orgutsel basan icin gerekli olan degerleri ve ki.iltiiri.i nasil olusturdugu ve bu
baglamda orgute nasil bir yon tayin ettigi ve vizyon gelistirdigidir. ikinci temel
nokta, liderin olusturdugu kultur ve vizyonun nasil uygulamaya aktanldigidrr.
U9i.incil

nokta

ise,

soz

konusu

uygulamalann

gozden

gecirilmesini

ve

degerlendirilmesini kapsamaktadir (Sisman.Turhan; 2001 :71 ).

3.3. Cahsanlarm Yonetimi B6liimiiniin Degerlendirilmesi

Bu bolnmde 'Cahsanlann Yonetimi' bolumunde yer alan sorularla ilgili
ankete katrlan cahsanlann bildirdikleri yamtlann toplam puan dilzeylerine gore
siralamasi Tablo3.3 .1 'de yer almaktadir.
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TABW3.3.1
'<;ah~anlarmY6netimi' B<>LUMUTOPLAM PUANLARININ SIRALANMASI
Sira Soru Madde Icerigi

1

13

2

12

3
~

16
~3

5

34

6
7

24
15
135

8

17
9
10 18
11 20

12 38
13

19

14 22
15 32
16 25
17 30
18 14
19 28
~o 33
21
22
~3
24
25

21
26
31
29
27

26 37
27 36

Cahsanlann performanslan, adil snrekli ve gercekci olarak
degerlendirilir ve odullendirilir.
Cahsanlar performans degerlendirme kriterleri hakkmda
lyeterince bilgilendirilmistir.
Cahsanlann memnuniyet derecesini belirlemeye yonelik cesitli
yontemlerle duzenli geri bildirim ahnir.
Cahsma ortamlannm fiziki sartlan yeterlidir.
Ulke sartlan goz Onunealmdigmda, cahsanlann yapnklan isin
karsihgmdaki ekonomik kazammlan yeterli dnzevdedir.
Cahsanlara yapnklan isin gereklerine uygun arac - gerec
materyal vb. saglanir.
Cahsanlar arasmda i$ yilkU dengeli olarak daginhr.
lCalrsanlann del!:isim yaratacak fikirleri desteklenmektedir.
Okulda, islerin yapilis bieimini iyilestirmek amaciyla yenilikci
lvaklasnnlar uvgulamr.
Cahsanlar, okulun misvon ve vizvonunu paylasir.
Cahsma programlan yapihrken cahsanlann gorusleri dikkate
ahmr,
Cahsanlann gereksinim duyduklan hizmet ici egitim konulan
duzenli olarak tespit edilerek giderilmesi icin cahsmalar
dnzenlenir.
Cahsanlann, kendilerini dogrudan veya dolayh olarak
etkilevebilecek kararlara kanhmi sazlamr.
Cahsanlara yapnklan isin gereklerine uygun is ortamlan
saglamr.
Cahsanlara yonelik duzenlenen sosyal- kulturel etkinlikler
1Yeterli dnzeydedir,
Cahsanlara ve cahsma ortamlarma yapilan arac gerec
dagitimmda esitlik ilkesi uygulanrr.
Calisanlar, iyilestirme ve gelistirme cahsmalanna gonnllu olarak
katihr.
Caltsanlann yd boyunca yapacaklan etkinlikleri tarnmlayan
lolanlan vardir.
Cahsanlar bilzi ve deneyimlerini birbirleri ile paylasu.
Cahsanlann, .,.vb. ihtiyaelan geregince karsilamr,
<;alr§anlar,yenilikc! ve yaranci dil§Uncelerinirahathkia ifade
ederler.
Cahsanlar.okulda kendilerini fizgtlr v~ zuvende hissederler.
Cahsanlar, kendilerini okulun degerli bir Uyesiolarak gfirtlr.
Cahsanlar arasmda sevgi ve saygiya dayah iletisim vardir.
Cahsanlara ... tUm duyurular zamamnda iletilir.
Cahsanlann kariyer gelistirme amach cesitli, etkinliklere
kanlmn desteklenir.
Cahsanlann izin, ek odenek,vergi iadesi vb. idari islemleri
zamamnda ve dogru olarak yaprltr.
Ortalama

T.Puan

x

s

110,00

1,86

0,84

121,00

2,05

0,95

122,00
129,00

2,07
2,19

0,93
0,90

137,00

2,32

1,06

144,00
147,00
150,00

2,44
2,49
2,54

0,79
1,04
1,04

151,00
151,00

2,56
2,56

1,05
1,00

l51,00

2,56

1,13

153,00

2,59

1,08

160,00

2,71

1,03

162,00

2,75

0,99

164,00

2,78

1,08

165,00

2,80

l,05

166,00

2,81

l,04

179,00
180,00
184,00

3,03
3,05
3,14

1,07
0,97
1,22

187,00
191,00
191,00
192,00
199,00

3,17
3,24
3,24
3,25
3,37

1,25
1,22
1,10
I, 11
1,08

200,00

3,39

1,19

202,00
162,52

3,42
2,75

1,30
1,06

Anketin 'Cahsanlann Yonetimi' bolumunde yer alan ve numarasi 12-38
arasi olan sorulann yamtlanm asagidaki sekil 3.3.2'de gosterebiliriz.
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~:3.3.2
'<;a~nlann Y6netimi' Bl>LiTMOGENEL DAGILIMI
58

16252
2,75

llO

1,86

1

202
3,42

..........................................

290
5

. ...................•...•......................

Ankette sorulara verilebilecek en d~iik toplam puamn 58 ve en yiiksek
toplam puamn 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalanrun

ankette

162.52 puan oldugu gorulmustur,
Ankette puan ortalamalanrun en dii~iik degerinin 1, en yuksek degerinin 5
oldugu,

anket

sonuclannda

puan

ortalamalannm

degerinin

2,75

oldugu

goriildiigiinden okuldaki 'Cahsanlann Yonetimi' uygulamalan ile ilgili sorularda,
katthmcilann g5ril$ diizeylerinin orta seviyenin altmda oldugu soylenebilir. Aynca
yuk:andaki sonuclara bakilarak standart sapmalann ortalamasmm 1,05 cikmasi,
cesitli

sorularla

ilgili

g5ril$

diizeylerinin birbirine

yakm ciktig;

seklinde

yorumlanabilir. Bu bolumde elde edilen sonuclann konumlar ve gorev siireleri
aeismdan Tablo 3.3.3'de gornlmektedir.
TABL03.3.3
'<;ALJ~ANLARINYONETiMi' BOLfrMONfrNGENEL BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 L1DER
2 MRETMEN
3 D.<;ALISAN
TOPLAM

0-9 YIL
X

s

N

x

10-19YIL

82,80
77,57 16,002 23 64,33
74,40 13,278 5 82,50
77,00 15,372 28 70,18

s

N

13,312
26,760
20,506
24,657

5
15
2
22

20 YIL VE 0ST0
s
N

x

76,20
67,00
80,00
76,44

11,798
,
3,606
9,422

5
1
3
9

x

TOPLAM

79,50
72,21
77,70
74,37

s

N

12,358
21,322
l 1,870
18,789

10
39
10
59

Tablo 3.3.3'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puamn 74,37 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin ortalamasmm ( X =72,21) ile en dusnk degerde oldugu gorulmnstur.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev siiresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann ortalamasimn ( X =70,18) en dil§iik oldugu gorulmektedir. Diger
cahsanlar ve ogretmen olan cahsanlarda deneyim arttikca puanlarmm artngi, liderler
konumunda olanlarda ise artngi gorillm~tiir.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri arasmda
ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
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Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmen ve gorev suresi 10-19

yil

aralrgmda

olan

cahsanlann

uygulamalanna

orta

dnzeyin

yonetim

surecleri

altmda

yakinhkta

TKY

uygulamalanru
gordukleri

seklinde

degerlendirilmistir.
Bu genel degerlendirmeden sonra 'Cahsanlann Yonetimi' ana bashgr altmda
yer alan bolumtmtm alt bolumleri degerlendirilmeye cahsilrmsur. ilk olarak'
Performans

Degerlendirme'

boliimiiniin

genel

sonuclan

Tablo

3.3.4'de

gorulmektedir.
TABL03.3.4
' Performans Degerlendirme' BOLOMONUN GENEL SONU<;LARI
Ca) Perform.ansDegerlendirme

1

2

3

4

5

Ti>

12

%33,9
20

%33,9
20

%27,l
16

%3,4
2

%1,7
I

121

%39

%39

%18,6

%3,4

%0

23

23

11

2

0

13

Cahsanlar performans degerlendirme kriterleri
hakkinda yeterince bilgilendirilmistir,
<;a11§anlarm performanslan, adi1 silrekli ve
gercekci
olarak
degerlendirilir
ve
odullendirilir,

110

Tablo 3.3.4'de 'Performans Degerlendirme' bolumunde yer alan sorulann
yarutlanmn genel ortalamanm altmda yer aldigi gorillmii~tu.r. Bu goruslerin analizi
Tablo 3.3.S'dedir.
TABL03.3.5
' Performans Degerlendtrme' B0LfrMfJNUN BETiMSEL SONU(:LARI

G. SURESi
KONUM
1 tioER
2 OORETMEN
3 D.CALISAN
TOPLAM

0-9 YIL

x'.
3,96
3,40
3,86

s

1,796
1,342
1,715

N

x

4,00
23 3,67
5
6,50
28 4,00

10-19YIL

s
1,225
1,633
2,121
1,718

N
5
15
2
22

20 YIL VE USTU
s N
4,00
1,581 5
3,00
1
'2,000
3,50
3
3,89
1,537 9

x

x
4,00
3,82
4,20
3,92

TOPLAM

s

1,333
1,699
1,932
1,664

N
10
39
IO
59

Tablo 3.3.S'de lider, ogrctmen ve diger cahsanlar konuniunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama, puamn 3,92 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin ortalamasinm ( X =3,82) ile en dusuk degerde oldugu gorillmil~tu.r.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yd arahgmda
olan cahsanlann ortalamasmm ( X =4) en yilksek oldugu gorulmektedir. Diger
cahsanlar ve ogretmen olan cahsanlarda deneyim arttikca puanlanrun azaldigi, Iider
konumunda olanlarda ise degismedigi goriilmu~tilr.
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Bu bolnme ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu bolumle elde edilen sonuclara gore, ogretmenler ve gorev suresi 0-9 yil
arahginda olan calisanlar, performanslanrun orta duzeyin altmda degerlendirildigini
dusnndukleri seklinde yorumlannustir.

EFQM kriterlerinde bu bolumde, orgutun basansmm temel fakteru olan
insanlann i~ doyumunun, insanlann orgute iliskin algilanmn, cahsanlann i~
doyumuna iliskin beklenti ve ol~iimlerin neler oldugu iizerinde yogunlasilmaktadir,
Burada iizerinde durulan iki temel nokta, bireylerin orgute iliskin algilamalan ile bu
algilamalara bagli olarak cahsanlann

i~ doyumlarma iliskin sonuclan yani

performans gostergeleridir, Bu boliimde elde edilen sonuclar, ogretmenlerin
liderlerin

performans

degerlendirme

ve

odullendirme

etkinliklerini

TKY

uygulamalarma orta diizeye yakmhkta bulduklan, yaptiklan islerle ilgili orta diizeye
yakm i~ doyumuna eristikleri seklinde yorumlanmistir.

Anketin bundan sonraki bolnmunde yer alan 'Insan Kaynaklanrun Etkili
Yonetimi' bashgmda yer alan sorulara verilen yarutlann genel sonuclan ise Tablo
3.3.6'de yer almaktadir.
TABLOJ.3.6
' fnsan Kaynaklarmm Etkili Y6netimi' Bc'.>LOM-ONON GENEL SONU<;LARI
C b) Insan Kaynaklannm Etkili Yonetimi
14
15
16

17

l

Cahsanlann yd boyunca yapacaklan %8,5
5
etkinlil<leritanunlayan planlan vardir,
Cahsanlar arasmda i~ yOkU dengeli olarak %22
daginhr,
13
memnuniyet
derecesini o/o28,
Cahsanlann
belirlemeye yonelik cesitli yontemlerle 8
17
duzenli geri bildirim ahmr.
Okulda, islerin yapihs bicimini iyilestirmek o/o20,
3
amaciyla yenilikci yaklasnnlar uygularur.
12

i

3

4

5

TP

SIRA·

%20,3

%39

'%23,7

o/o8,5

179

4

12
%23,7

23
%39

14
%13,6

%1,7

147

2

14
%45,8

23
%15,3

8
%10,2

l
%0

122

27

9

6

0

%23,7

%37,3

%16,9

%1,7

14

22

10

1

s

I

151
3

Tablo 3.3.6'da goriildilgii gibi 'Insan Kaynaklarmm Etkili Yonetimi' bashgi
altmda yer alan sorulann yarutlarmda en dii~uk puan 'Cahsanlann memnuniyet

135

derecesini belirlemeye

yonelik cesitli yontemlerle

duzenli geri bildirim ahmr.'

maddesinde toplanmaktadrr, Bu boliimiin analizi Tablo 3.3. 7'de gortllmektedir.
TABW3.3.7
' insan Kaynaklarmtn Etkili Y6netimi' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU~LARI
G. S0RES1
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.~ALl$AN
TOPLAM

x

0-9 YIL

s

N

10,83 3,025
10,60 ,894
10,79 2,754

x

10-19YIL

s

N
5
15
2
22

11,60 1,517
23 8,33
4,152
5
10,50 4,950
28 9,27
3,894

20 YIL VE 0ST0
s N
10,80 1,924 5
8,00
,
1
10,33 1,528 3
10,33 1,8,03 9

x

x

TOPLAM

11,20
9,79
10,50
10,15

s

1,687
3,636
1,900
3,156

N
10
39
10
59

Tablo 3.3.7'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorii~leri incelendiginde ortalama puanm 10,15 oldugu gorillmektedir.
Ogretmenlerin ortalamasmm ( X =9,79) ile en du~uk degerde oldugu gorulmustur,

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde,

gorev suresi 10-19 yil arahgmda

olan cahsanlann ortalamasmm ( X =9,27) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
ogretmenJerde deneyim artnkca puanlannin azaldigi, diger calisanlarda ise artt1g1
gorulmustnr,

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi 10-19
yil cahsma arahgmda olan eahsanlann insan kaynaklannm yonetimi snreclerinin
TKY

uygulamalanna

orta

dilzeye

yakmltkta

dusundukleri

seklinde

degerlendirilmistir,

TKY' de etkinikler PUKO dongusu cercevesinde gerceklestirildiginden
hareketle, insan kaynaklanrun sureclerin etkin bir sekilde islemesini destekleyecek
sekilde nasil planlandigi, bu planlamada bilimsel verilerin kullanihp kullamlmadigi
onemlidir. Arastirmamizda ogretmenler, lider olan cahsanlann bu islemleri
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gerceklestirirken, kendi goruslerine yeterince onem gosterilmedigini ve sonuou TKY
uygulamalanna orta diizeyde yakm.Wcta degerlendirdikleri seklinde yorumiannusnr.

Bu bolumden sonra gelen 'Kararlara Katihm' alt boltimuniln analizi ise Tablo
3.3.fl'de yer almaktadrr.
TABL03.3.8
'Kararlara Katthm' BOLUMiJNON GENEL SONU<;LARI
C c) Katarlara Kanhm

1'

18 Cahsanlar, okulun misyon ve vizyonunu paylasir.

%18,6 %23,7 %42,4 %13,6 %1,7
11
14
25
8
l

2

3

4

5

TP

SIRA

2,
151

;

19 Cahsanlann,

kendilerini dogrudan veya dolayh
olarak etkileyebilecek kararlara katilum sa~lanrr.

%13,6 %~7,1 %37,3 %18,6 %3,4
8
%22
13'

16
22
11
2
%25,4 %30,5 %18,6 o/ii3,4
15
18
II
2

Cahsma
programlan
yapihrken
cahsanlann
gorusleri dikkate ahmr.
21 Calrsanlar, yenilikci ve yaranci dii~ilnceJerini %15,3 %8,5
rahathkla ifade ederler.
9
5
20

160
151

%35,6 %25,4 %i5,3
21

15

9

3
1
4

187

Tablo p.3.8'de goriildugii gibi 'Kararlara Katihm' bashkli bolumunde
'Calrsanlar, okulun rnisyon ve vizyonunu paylasir.' Gorii~iine katihm en d~iik
seviyede gerceklesmistir. Bu bolumdeki goruslerin analizi

Tablo 3.3.9'da yer

almaktadir.
TABL03.3.9
' Kararlara Katilrm' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.<;ALI~AN
TO FLAM

0-9 YIL
X

s

11,70
10,60
11,50

3,560
2,.881
3,426

10-19YIL
s
X
12,80 3,271
23 8,73
4,496
5
12,00 2,828
28 -9,95
4,391
N

20 YIL VE USTU
s N
5 11,20 ,837
5
15 /8,00
I
'
2 14,67 1,155 3
22 1'2,00 2,398
9
N

x

TOPLAM
s
X
12,00, 2,404
10,46 4,129
12,10 2,885
11,00 3,732

N
10
39
10
59

Tablo 3.3.9'da lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann &5~leri incelendiginde ortalama puanm 11,00 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlefin ortalamasmm ( i =10,46) ile en dii§iik degerde oldugu goriilmii§tilr.
Cahsanlarm deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlarm ortalamasmm ( X =9,95) en dusuk oldugu gorulmektedir. Lider ve
ogretmenlerde deneyim artnkca puanlanmn azaldigi, diger cahsanlarda ise arttigr
gorulmustar.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasinda ortalama
puanlar arasmdak:ifark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
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Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmehlerin ve 10-19 yil cahsma
arahgmda olan 9ah~~ann

kararlara kanhm sureclerini TKY uygulamalarma orta

dtlzeyde yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir,

TKY kuramcilan ortak olarak, tum orgut cahsanlan ile musterilerin girdi,

problem 9ozm@ ve karar almaya kanhmlanm ongoren 'Kanimali Yonetirn' anlayrsuu
ongor(lrler. Bu kuramcilar arasmda Deming (1988) yonetime,

cahsanlann islerini

f

yapmalannda kolaylastmcihk rolunu yukler, Bunu da cahsanlan karar surecine
katarak, kaliteli iiretime engel olanlan ayiklamayi sahk vererek yaptmr. Ctosby
( 1984) kalite uyumunu, yonetici ve cahsanlann ortak olarak, birlikte, yazih sekilde
olusturulmasmi sahk verin Bu yazih kalite uyumu musteri ihtiyaclanna da hitap
etmelidir. Arastirma sonucunda elde edilen sonuclar, ogretmenlerin liderlerden
I

ahnacak kararlar konusunda daha fazla kanhmlanmn saglanmasim bekledikleri
seklinde yorumlanrnrstrr,

'Cahsma Ortami' alt bashgmda elde edilen degerler Table 3.3.IO'da
gontlmektedir.
TABLO 3.3.10
''<;ah~ma Ortamr' BOLUMUNUN GENEL SONU<;LAlU
C d) Cahsma, Ortami

1

22

%13,6 '%23,7

Cahsanlara yaptiklan isin gereklerine uygun i~
ortamlan saglarur.

23 ' Cahsma ortamlanmn fiziki sartlan yeterlidir.
I

24

2

3

4

5

%37,3

%25,4

o/.0

15,

()

o/.;s,5

%0

14
22
~
%23,7 %42,4 %25,4
14
25
15
%13,6 %33,9 %47,5

Cahsanlara yapnklan isin gereklerine uygun
.
'
, ara~ - gerec materyal vb. saglanir.
8,
25 Cahsanlara ve cahsina ortamlanna yapilan arac %15,3 _
geree dag1tnmndae~itlik ilkesi uygulanrr.
9

162
129

5
%5,1

%0

28
20.
%16,9 %44,1'

3
%i0,3

0
%3,4

10

12

26

TP

:z

I

144
165

SI
RA

3
1

2
4

\

t,ablo 3.3.lO'da goriildiigu gibi 'Cahsma Ortami' bolumunde en dusuk gorii~
duzeyinin 'Calrsma ortarnlannm

fiziki sartian yeterlidir.' rnaddesinde olu~tug4

gozlenmistir. Cahsma ortarm ile ilgili gdrtislerin analizi Tablo 3.3.11 'da yer
almaktadir.

1J8

TABW3.3.ll
' Cahsma Ortamr' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
0-9 YIL
KONUM
s
N
x
1 LiDER
2 OGRETMEN 13,74 3,250 23
3 J?.~ALISAN 14,20 4,970 5
TOPLAM
12,54 '3,507 28

Tablo

10-19YIL

3.3.11 'de lider,

X

s

15,00
11,07
14,50
12,27

1,871
4,920
6,364
4,692

ogretmen

cahsanlarm gorusleri incelendiginde

N
5
15
2
22

20 YIL VE USTU
s
N
.x
14,{iO 3,781 5
12,00 ,
~
16,33 2,517 3
14,89 3,25'.7 9

ve diger cahsanlar

TOPLAM

x,

s

N

~4,80
12,67
14,90
13,41

2,821
4,093
4,228
4,009

10
39
10
59

konumunda

olan

ortalama puarun 13,41 oldugu gorulmektedir.

OgretmenJerin ortalamasmin ( X =12,67) ile en dil~ilk degerde oldugu gorii1mu~tilr.

Cahsanlann
olan

cahsanlann

deneyimleri incelendiginde,
ortalamasmm

( X'. =12,27)

gorev suresi 10-19 yil arahginda
en dustlk

oldugu

gorulmektedir.

Liderlerde deneyim arttikca puanlannm azaldigi, diger cahsanlar ve ogretmenlerde
ise

~1g1

gorulmustur.

Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi
10-19 yil olan cahsanlann,

calisma ortarmm orta duzeye yakm yeterli bulduklan

seklinde degerlendirilmistir.

Deming'e gore liderin gorevleri arasmda, is gorenlere icerisinde cahsmaktan
onur duyacaklan i~ ortamlan saglamakta bulunmaktadir (Aguayo, 1994: 198 aktaran
Ensari,1999:86).

Arastirmamizda

yeterli bulmadiklan

sonucu,

cahsanlann,

cahsanlann

cahsma ortamlannm

is doyumunun

fiziki sartlanm

olumsuz

etkilendigini

dusundurmektedir. Bu konuyla ilgili okul icinde cesitli cahsmalar yapildigi gozlemse
de ogretmenlerin bu durumu orta duzeyde yeterli bulduklan yorumuna vanlrmstir.
'Isbirligi ve lletisim' bolumunun degerlendirilmesi
almaktadir.

ise Tablo 3.3,12'de yer
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T ABLO 3.3.12
' i~birligi ve ileJi~im' BOLiJMONfrN GENEL SONV<;LARI

26 Cahsanlar.okulda kendilerini ozgtir ve giivende
hissederler.
27 Cahsanlara bakanhgm, okulun i~ ve islemlerine
iliskin tum duyurular zamanmda iletilir.

%11,9 %11,9 %33,9' %25,4 %16,9
7
%8;5

3

5

l

28 Cahsanlar bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile
paylasir.
29 Cahsanlar arasmda sevgi ve saygiya dayah iletisim
vardir.

2

4

C e) lsbirligi ve lletisim

7
%8,5

10
20
15
%32,1 %39,0 %11,9

TP SIRA
2

191
;

4
199

,5

-5

19

23

%18,6 o/o42,4 %27,l
11
25
16

%6,8
4

%10,2 %8,5
6
5

7
%5,l
3

180 ·

%39,0 %30,5 %11;9
192
23
18
7

I

3

Tablo 3.3.12'de goriildiigu gibi 'Isbirligi ve Iletisim' bashgi altmda yer alan
maddelerin puan toplamlan ortalamasi, anketin birinci bolumunden elde edilen puan
ortalamalanmn
paylasir.'

uzerindedir. Ancak 'Cahsanlar

bilgi

ve

deneyimlerini birbirleri ile

Maddesine kanhm en dii~tik di:izeydedir. B4 bolumde yer alan goru~

duzeylerinin analizi Tablo 3.3.13'de gcrulmektedir.
TABL03.~13
' i§birligi ve Iletisim' BOLiJMONUN BETiMSEL SONUtLARI
0. SURESi

0-9 YIL

~~~
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.<;ALISAN
TOPLAM

Tablo

X

s

10-19YIL
N

s

X

14,20 2,168
23 11,73 4,773
5
13,50 ,707
28 12,45 4,160
I

12,65 3,472
12,00 3,744
12,54. 3,459

3.3.13'de

lider, ogretmen

N
5
15
2
22

20 YIL VE USTU
s N
X
12,20 2,168 5
10,00
1
'
13,67 1,528 3
12,44 2,068 · 9

ve diger

cahsanlar

TOPLAM
s
X
13,20 2,390
12,23 3,963
12,80 2,741
12,49 3,525

konumunda

olan

cahsanlann gorii~leri incelendiginde ortalama puanm 12,49 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin ortala,masmm ( X =12,23) ile en dustik degerde oldugu gortilmu~tiir.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 20 yil ve µstu olan olan
cahsanlann
arahgmda

ortalamasimn

( X =12,44} en dustlk oldugu, gorev suresi lD-19 yd

olanlarda da bu degere yaklasik 91kt1g1 gorulmektedir.

Liderlerde ve

ogretmenlerde deneyim artnkca puanlanrun azald1g1, diger calrsanlarda ise artng:
gorulmustur.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev sureleri arasmda ortalama
puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

N
10
39
10
59
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Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, bu bolurntin puan ortalamasmm diger
bdlumlere gore daha yuksek oldugu seklindedir, Bu bolumde de ogretmeQlerin ve
gorev suresi 10· 19 yil olan cahsanlann isbirligi ve iletisimi lider ve diger cahsanlara
gore orta duzeyin altmda gordukleri seklinde degerlendirilmistir.

'Motivasyon

ve

Tatmin' bolumunden elde edilen sonuclar Tablo 3.3.14'cle

yer almaktadir.
TABLO 3.3.14
' Motivasyon ve Tatmin' BOLUMUNUN GENEL SONU<;LARI
C f) Motiyasyon ve Tatmin

1

1

3

4

5

30

Cahsanlar, iyilestirme ve gelistirme
cahsmalanna gonullu olarak katihr,
Cahsanlar, kendilerini okulun degerli bir
ilyesi olarak gornr.

%3;6

% 18,6

%45,8

%16,9

%5,l

8
%10,2
6

11
%10,2
6

27
%35,6
21

10
o/o33,9
20

3
%10:Z
6

191

Cahsanlara yonelik duzenlenen sosyal killtiirel etkirtlikler yeterli dilzeydedir.
Cahsanlann, SU, cay, kahve, temizlik
malzemesi vb. ihtiyaclan geregince
karsilamr.
Olke sartlan ioz onune ahndigmda,
cahsanlann yaptiklan isin karsihgmdaki
ekonomik kazammlan yeterli duzeydedir.
Cahsanlann deg1§im yaratacak fikirleridesteklenmektedir.

%13,6
8

%25,4
15

%35,6
21

%20,3
12

%5,1
3

164

%8,5
5

%25,4
15

%28,8
17

%20,3
12

%16,9
10

184

%23,7

%37,3

%25,4

%10,2

31
32
33

34

35

TP

SI
R
A

'4
166

,3
5

r

.%3,4
137

14

22

15

p

2

%(6,9

%32,2

%33,9

%13,6

%3,4

to

19

20

8

2

2
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Tablo ,3.3.14'de goriildiigii gibi 'Motivasyon ve Tatmin' konu bashgi altmda
yer alan maddelerde

en dii$iik katrhmm

cahsanlann yaptiklan isin karsihgmdaki

'Ulke sartlan

gdz onune

almdigmda,

ekonomik kazarumlan yeterli diizeydedir.'

oldugu goriilmti~tfu. BlJ bolumdeki dagihm ise Tablo 3.3.15'te yer

Maddesinde
almaktadir.

T ABLO 3.3.15
'Motivasyon ve 'ratmin' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LiDER
2 OGRETMEN
3 D.<;ALI$AN
TOPLAM

Tablo
cahsanlann

0-9 YIL

10-19YIL
s
X
18,80 3,962
18,30 .4,45,6 23 15,67 6,726
17,60 3,435 5
18,50 4,950
18,18 4,243 28 16,64 6,036
X

3.3.15'de

s

N

lider,

ogretmen

gorttsleri incelendiginde

N
5
15
2
22

20 YIL VE 0ST0
s N
x
17,40 4,336 5
18,00
1
'
16,00 1,732 3
17,00 3,279 9

ve diger cahsanlar

TOPLAM
s
X
18,10 3,985
17,28 5,463
17,30 3,093
17,42 4,857

konumunda

N
10
39
10
59

olan

ortalama puanm 17,42 oldugu gorulmektedir.

14il

Ogretmenlerin
Ogretmen

ortalamasi ( X =17,28) ile en dii~ilk degerde oldugu gorulmustur.

ve diger

calisanlann

puanlann

birbirine

yakm

oldugu

degerde

goriilmii~tiir.
Cahsanlann

olan cahsanlann

deneyimleri incelendiginde,

gorev suresi 10-19 yil arahgmda

ortalamasimn ( X =16,64) en d~ilk oldugu gorulmektedir.

Liderlerde deneyim arttikca puanlanmn azaldigi, ogretme.Qve diger .cahsanlarda ise
arttigi goriilµiii~tfu:.Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve gorev siireleri
arasmda ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).
Bu bolumden elde edilen sonuclarla, ogretmen ve diger cahsanlann ve gorev
suresi 10-19 y1J arahginda olan calisanlann motivasyon ve tatmin boyutundaki
uygulamalann TKY uygulamalanna orta duzeyde yakm oldugunu dusundukleri
seklinde degerlendirilmistir,
~

Deming'e gore, cahsanlann isinden zevk almalanm ve performanslanm en
i.ist duzeye cikarmalan icin caba harcarnalan liderlerin

gorevleri arasmda

bulunmaktadir (A.guayo,1994:198 aktaran Ensari,1999:86). Arastirmarmzm bu
bolumunden elde edilen sonuclar, cahsanlann yaptiklan isten yeterince tatmirr
olmadiklan, maddi kazannnlanm orta duzeyde gordukleri, degisim yaratacak
fikirlerinin

orta

seviyeye

yakm

desteklendigini

dil~iindiikleri

seklinde

yorumlannustir.

'Kisisel ve Mesleki Gelisim' bolumunnn genel sonuclan Tablo 3).16'da
gortllmektedir.
TABLO 3.3.16
'Ki~isel ve Mesleki Gellslm' BOLUMUNUN GENEL SONU<;LARI
I

-·

C g) Kisisel ve Mesleki.Gelisim

1

2

3

4

5

36

%11,9

%10,2

%28,1

%25,4

%25,4

7

6

16

15

15

%6,8
4

%15,3
9

%32,2
19

%23,7
14

%22
13

%39,0
23

%15,3
9

%3,4
2

Cahsanlann izin, ek odenek.vergi iadesi vb.
idari islemleri zamanmda ve dogru olarak
. yapihr.
37 Cahsanlann kariyer gelistirmek icin kurslara ,
... vb. etkinliklere katihmi desteklenir,
38 Cahsanlann gereksinim duyduklan hizmet ici
egitim konulan dnzenli olarak tespit edilerek
giderilmesi icin !;ab~maJarduzenlenir.

%20,3 · %22
12
13

TP

SI
R
A

202

3

200

2

f53

1

142

Tablo 3.3.16'da gorilldiigu gibi 'Kisisel ve Mesleki Gelisim' bashg; altmda
yer alan yamtlara gore en d~iik kanhm 'Cahsanlann gereksinim duyduklarr hizmet
1p

egitim konulan duzenli olarak tespit edilerek

giderilmesi icin

cahsmalar

diizenlenir.' Maddesine olmustur, Bu bolumde yer alan goruslerin analizi Tablo
3-.3.l 7'de gorulmektedir.
TABLO 3.3.17
'Ki~isel ve Mesleki Celisim' BOLUMUNUN BETiMSEL SONU<;LARI
G. SURESi
KONUM
1 LIDER
2 OORETMEN
3 D.(::ALISAN
TOPLAM

0,9 Y1L
X
6,39
6,00
6,32

s
1,994
,707
1,827

10-19YIL

s

N

X
6,40
23 5,13
5 7,00
28 5,59

2,074
2,475
,000
4,323

N
5
15
2,
27

20 YIL VE USTU
s N
X
6,00
2,449 5
8,00
1
'1,000 3
5,00
5,89
2;028 9

TOPLAM
X
6,20
5,95
5,90
5,98

s
2,150
2,247
,994
2,047

N
10
39
10
59

Tablo 3.3.l 7'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puarun 5,98 oldugu gorulmektedir,
Diger calisan konumunda oJan cahsanlann ortalamasi ( X =,.5,90) ile en dii$iik
degerde oldugu gorulmustur. Ogretmen ve diger cahsanlann puanlann birbirine

yakm degerde oldugu gorulmustur.

I

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev siiresi 20 yd ve iistii olan
cahsanlann ortalamasmm ( X =5,89) en dusuk oldugu gorulmektedir, Liderlerde ve
diger cahsaniarda deneyim arttikca puanlanmn azaldigi, ogretmenlerde ise arttigi

gorulmustur. Bu bolume ait anova analizinde, kohumlar arasmda ortalama puanlar
arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05). Cahsma sureleri arasmda ise
ortalatna puanlar arasmdaki fark anlamh bulunmustur ( p > 0.05).

Bu. bolumtm sonuclan olarak, geneI olarak cahsanlann 'Kisisel ve Mesleki
Gelisiru' bolumunde yer alan uygularnalan orta diizeyin iizerinde gordukleri, ancak

hizmet ici egitim cahsmalanmn orta dnzeye yakm oldugunu dusundukleri seklinde
yorumlanrmsnr.
EFQM modeli kriterlerinde, 'Cahsanlann Yonetimi' bashgi altmda yapilan
degerlendirmeler
'

orgutteki

cahsanlann

potansiyellerini
tam olarak ortaya
.
koyabilmeleri icin yapilanlan kapsamaktadir. Bu baglam da insan kaynaklanmn nasil
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planlandigi

ve iyilestirildigi,

kapasitelerinin

nasil gelistirildigi,

performanslannm

surekli olarak nasil gozden gecirildigi, nasil guclendirildikleri, kanhm ve tanmmanm
nasil saglandrgi, orgutte etkili diyaloglarm
onemsendigi

konulan

uzerinde

nasil kuruldugu

durulmaktadir.

Kurum,

ve insanlann

nasil

cahsanlanmn

bilgi

birikimlerini Ve tiim potansiyellerini bireysel duzeyde, ekip duzeyinde ve kurumun
bµtiiniinde

nasil

yonetmekte, gelistirmekte

ozgurce

ve

kullarulmalaqru

saglamaktadir. Bu faaliyetleri politik:a ve stratejisini, sureclerin -etkin bir bicimde
islemesini

destekleyecek

sekilde

nasil

planlamaktadir".

Bu modelin

ozunde,

cahsanlann yeteneklerinin cesitli surecler aracihgiyla sonuclara donusturnlebilecegi
gorii~ii vardir. Cahsanlar ve surecler i~ yasammm sonuclanm
I

ureten girdilerdir.

Musteri tatmini, cahsanlann tatmini ve toplum uzerindeki etki konulannda

basan,

uygun bir liderlik anlayisiyla saglanabilir. Liderin gorevi iyi bir politika ve strateji
belirlemek, cahsanlan,
girdileri

kaynaklan ve surecleri iyi bir sekilde yonetmektir, Bunlar

olusturmaktadir,

Eger

girdiler

ve yonetilirse sonucta

iyi kullanrhr

mukemmellige ulasihr (KalDer, 1995:9 aktaran Ozevren).
~

Toplam

kalitenin

gerektirrnektedir.

gerceklestirilrnesi;

zaman,

TKY'nin dogru olarak uygulanabilmesi

caba

ve

kararhhk

icin asagidaki bes temel

ogenin bir araya gelmesi gerekir (Sirvanci ,1997:12; Sim~ek,2000:51).

' 1--0 st yonetim ve yoneticilerin liderligi,
2-Mu~teri odakhhk,
3-Firma elemanlannm egitimi
4-T akim cahsmasi
5-Siirekli gelisme (Kayzen) yaklasimi'
Toplam Kalite Modeli ancak tum ogeleri ile berlimsenip uygulandigi takdirde
tutarli,

basanh

ve kahci

olur. Bu ogeler yonetim

anlayismi

ve felsefesini,

organizasyonu, yontemleri ve sistemleri kapsar; insana en on sirada deger vermeyi
gerektirir; bilimselligi her cahsmada sart kosar.
grupta toplanustir (Kavrakoglu, 1998:33,34,35).
'1- Onlemeye denuk yaklasrm,
2- Olcum ve lstatistik,
3- Grup Cahsmasi,
4- Surekli Gelisme,
5- Yonetim Modeli'

Bu ogeleri Kavrakoglu ise bes
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TKY'nin
cahsanlann

uygulandrgi

verimi

orgutlerde,

ve yapilan

isin

insan faktorune verilen deger arttikca,

kalitesi

artmaktadir.

Boyle

bir sistemin

kurulabilmesi icin insana saygirun esas olmasi ve 'once insan' anlayrsinm
benimsenmesi zorunludur. TKY, cahsanlann sorumluluk duygusu ile hareket
etmelerini ve yapilmasi gereken isleri kendilerine soylemeden,

kendilerinden

yapmalanm ongonir, ishikawa, 'Insanhgi esas alan bir yonetim bicimi, insanlann
smirsiz guclerinin gelisimine izin Veren bir yonetim bicimidir' demektedir
(Gundogdu, 1997;61).

3.4, ' Cahsanlarm TKY'ni Sahiplenmeleri' Boliimiinµn Degerlendirflmesi
Bu bolumde, 'Cahsanlann TKY1ni Sahiplenmeleri' konu bashgmda yer alan
maddelerin degerlendirilmesi Tablo 3.3.1'de gorulmektedir,
TABL03.4.l
' Cahsanlarm TKY'ni Sahiplenmeleri' BOLUMUNUN GENEL SQNU~LARI
D-(:ALISANLARIN TKY 'Yi SAHiPLENMELERi.

1

39

%6,8
4

40
41
42
43
44
45

Cahsanlar yaptiklan isi daha iyi yapabilmek
konusunda caba sarf etmektedir,
Cahsanlar, yaptiklan islerde, kaliteyi gfiz
onune alarak .isi bir defada ve dogru olarak
yapmayi hedefler.
Cahsanlar,
kendi
oz
denetimlerini
gerceklestirerek, gorevleri ile ilgili zaman
cizelgelerine uyarlar.
Cahsanlar, cahshia ortamlanmn gelistirilmesi
ve guncellenmesi konusunda caba gosterir.
Cahsanlar.Toplam Kalite Yonetiminin egitim
alanmdaki uygulamalanyla ilgili yeterli bilgiye
sahiptir.
Calisanlar, egitim ogretimin ogrenci merkezli
olmasr icin caba gosterir.
Cahsanlar, ogrencilerin ozgun ve arasnrniaci
uygulamalanm gerceklestirmeleri yonunde
destek verir.

2
%18,6

3
%54,2

11

32

%10,2

%6,8

6

4
. %15,3

5
%5,1

TP
173

%50,8

9
~ 3
%25,4 li %6,8

4

30

15

4

%8,5

%13,6

%50,8

%23,7

%3,4

5

8

30

14

2

%10,2 %18,6

%42,4

%22

%6,8

6
11
%13,6 %27,l

25
o/o49,2

13
%8,5

4
%1,7

29

5

1

%13;6 %16,9

o/o44,l

%22

8
10
%11,9 %25,4

26
%37,3

13
%18,6

8

16

4
'7
184

177

15

22

11

5
1
152

·%3,4
168
2
%5,l
3

Tablo 3.4.1'de goriildilgil gibi 'Cahsanlann TKY'ni Sahiplenmeleri' konu
bashgmda

en dii~uk katihm diizeyinin 'Cahsanlar, 'Foplam Kalite Yonetiminin egitim

alanmdaki uygulamalanyla ilgili yeterli bilgiye sahiptir.' Maddesinde oldugu
gorulmektedir.

6

175

165
7

Sua

3
2

'
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Ankete katilan cahsanlann bildirdikleri goruslerin, madde bazmda toplam
puan duzeylerine

gore siralamasi ve standart sapma 'degerleri

Tablo 3.4.2'de

gorulmektedir.
T ABL~ ~.~.2- _ _
•c;al~anlarµi TKY'µi Sahiplenmelerr' BOLUMUNUN GENEL S-IRALAMASI
Soro
Sira No

Top lam
Puan

x

s

1

152,00

2,58

0,894

165,00 , 2,80

1,047

168,00

2,85

1,031

173,00

2,93

0,907

2 ' 97

1,()5

177,00

3,00

0,928

184,00
170,57

3,12
2,89

l,OOJ
0,-9'8

2
3
4
'

5

6
7

Madde lcerigi
Cahsanlar.Toplam Kalite Yonetiminin egitim alamndaki
43 uvzulamalanvla Ugili veterli bilaive sahiptir.
Calrsanlar, {}grencilerin o~giin ve arasnrmacr uygulamalanm
45 gerceklestirmeleri vonunde destek verir.
Cahsanlar, egitim agrethnin ogrenci merkezli olmasi icin caba
44 lg9st~rir,
Cahsanlar yaptiklan i~i daha iyi yapabilmek konusunda caba sarf
39 etmektedir,
Cahsanlar, cahsma ortamlanmn gelistirilmesi ve gilncellenmesi
42 konusunda caba gosterir.
,~ah~anlar, kendi oz denetimlerini gerceklestirerek, gorevleri ile
41 ilgili zaman cizelgelerine uyarlar.
Cahsanlar, yapnklan islerde, kaliteyi gaz <inilne alarak ,i~i bir
40 defada ve dozru olarak vaomavi hedefler,
Ortalama

175,00

,

'Cahsanlann TKY'ni Sahiplenmeleri' ana bashgmda yer alan bolumunde yer
alan 39~45.sorulaqn yarutlanrn a~ag1d~ gibi 3.4.3'de ki gibi gosterebiliriz,
~EKll,:3.4.3
' c;*li~nlarm TKY'ni Sahiplenmeleri' BOLUMU 9ENEL DAGlLIMI
58
0

152
2,58

..........•............................

170.St
2,89

184
3,12

290
5

.

.

Ankette sorulara verilebilecek en d~iik toplam J?Ua.mn 58 ve en yuksek
toplam puanm 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalannm X = 170,57
puan oldugu gorulmustttr,
Ankette puan ortalamalanmn en du~iik degerinin 1 ve en yuksek degerinin 5
oldugu, bu boitunde puan ortalamalanrun degerinin X = 2,89 oldugu gorilldiigiinden
'Calisanlann Toplarn Kaliteyi Sahiplenmeleri' ana bashgmda yer alan maddelerle
ilgili katilnncilann gori:i~ duzeylerinin orta seviyenin altmda oldugu soylenebilir.
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Aynca

yukandaki

S= 0,98 ctkmasi.cesitli

sonuclara baktlarak stand.art sapmalann

sorularla ilgili gorii~ duzeylerinin

ortalamasmm

birbirine yakm 91kt1gi

seklinde yorumlanabilir.
TABL03.4.4
'«;ah~anfar1n TKY'ni Sahiplenmeleri' BOLUMUNUN BETiMSEJ.. SONU.c;LAR.I
G. SURESi
0-9 YIL
KONUM
s
X
1 LiDER
2 6GRETMEN 20,74 5,801
,3 _D,CALI~AN 23,80 5,404
TOPLAM
21,29 5,760

10-19Y[L
N

X
20,20
23 18,13
5 21,50
28 18,91

s
3,962
6,717
6,364
6,039

2Q YIL VE USTU
N
s N
5
19,60 ,2,302
5
15 n.oo
1
'
2 24,33 2,~17
3
22 29,22 4,631 , 9

x

TOP LAM
s
N
X
19,90 3,071
IO
19,49 6,299
39
23,50 4,478
10
20,24 5,728
59

Tablo 3.4.4'de lider, ogretmen ve diger cahsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puanm 20,24 oldugu gorulmektedir,
Ogretmenleijn puan ortalamasi ( X =19,49) ile en dil§iik degerde oldugu gorlilmil§tiir.

Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev snresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann

ortalamasmm ( X =18,91) en dii~Qk oldugu gorulmektedir.

Liderlerde ve ogretmenlerde deneyim arttikca puanlannm azaldigi, diger calisanlarda
ise arttigi gorulmustur,

Bu bolume ait anova · analizinde, konumlar ve cahsma siireleri arasmda
ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0:05).

Bu bolumde elde edilen sonuclar degerlendirildiginde, lider ve ogretmen olan
ealisanlann TKY'ni sahiplenme konusunda kendilerini orta duzeye yakm yeterli
gordnklerini dustmdukleri seklinde yorumlanmrstir. Cahsanlann TKY konusunda
orta diizeye yakm bilgiye sahip olmadiklanru dustmmeleri, TKY konusunda bilgi
almak istedikleri seklinde degerlendirilmistir.

3.5. 'Ogretmenlerin Kisisel Degerleudtrmelerl' Bollimiintin Analizi
'Lider' ve 'Ogretmen' olan cahsanlara uygulanan 'Ogretmenlerin Kisisel
Degerlendirmeleri' boliimiiniln analizi Tablo 3.5.1 'de yer almaktadir.

;
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TABL03.5.l
' LiDER VE OGRETMENLERiN Ki~iSEL DEGERLENDillMELERi'
BOLUMUNiJN GENEL SONUc;LARI
E-LiDER
VE
OGRETMENLERiN
- DEGERLENDiRMELERI

~iSEL

46 Ogretmenler ders notu, soru omegi, ~ yapragi
gibi ogretimsel materyalleri hazrrlayip gelistirir
47 6gretmenler , ogrencilerin sosyal, kiiltiir ve
bilim - teknik vb. etkinliklere aktif olarak
kanlumm saglama cabasindadir.
48 Ogretmenler,ogrencilerle
birlikte
egitim ogtetim
ortanum
siirekli gelistirme
icin
,;:µli~malarda bulunur.
49 Ogrej:menlerin
yilhk
planlarma
gore.ders
oncesi yazih olusturduklan , giinlilk planlan
vardir.
, ,,
50 Offeencileri yasam
boyu, ken di kendine
ogrenmcye
hazirlamak
icin
olumlu
cahsmalar yapilmaktadir.

1

2

3

4

%6
3

%10
5

%50
25

%26
12

%10

%22

%46

%18

%4

5

11

23

9

2

%12

%20

%46

%20

%2

5

TP

o/o8

' 4

i60
142

140
6
%14

%34

13
%28

%10

%4

7

17

14

10

2

%42

%16

%2

21

8

I

%16

s

10

'%24
12

'Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri'

10

133

132

sorulara verilen yamtlann puan toplamlanna ve standart sapma degerlerine gore
dagihrm Tablo 3.5.2'de gorulmektedir.
TABL03.5 ..2
'Lider ve Ogretmenlerin Kisisel J)egerle~dirm,eleri' BOLUMU
TOPLAM PUANLARININ ve ORTALAM.,\ PUANLAIUNIN SIRALANMASI
Toplam

Puan
129

X

s

2,63

0,994

50

Ogrencileri yasam boyu, kendi kendine ogrenmeye hazirlamak
icin olumlu cahsmalar yaoilmaktadrr.

133

2,u6

1,081

2

49

Ogretmenlerin yilhk planlanna _gore,ders oncesi yazrh
olusturduklan ; zunluk planlan vardir.

3

Ogrennenler , ogrencilerle birlikte egitim - ogretim ortannm
siirekli gelistirme icin cahsmalarda bulunur,

136

48

2,78

0,963

139

2,84

0,986

µ

i47

Ogretmenler ' ogrencilerin sosyal, killtiit ve bilini - teknik vb.
alanlannda diizenlenen etkinliklere aktifolarak katihmuu
sazlama cabasmdadir.

3,18

0,950

46

Ogretmenler ders notu, soru ornegi, i~ yapragi gibi ogretimsel
matervalleri hazirlaym gelistirir.

156

5

138,6

2,81

0,994

1

I

Ortalama

Bu bolumle ilgili sonuclan sekil 3.5.3'deki gibi gosterebiliriz.
~E1'iL:3.5.3
' Lider ve Ogretmeplerin Kisisel Degerlendirmeleri'
BOLUMUNUN DAGILJMI
58
I

132
2,64

•...............................

143,7$
2,88

160
3,2

·-----~- ...•-------'

5
4

3

.1

bashgr altmda yer alan

Sira Madde
lama
No Madde ~Qerigi

SlRA

290

5

2

1
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Ankette sorulara verilebilecek

en dusuk top lam puarun 5 8 ve

en yuksek

toplam puamn 290 oldugu, toplam puanlann aritmetik ortalamalanrun ankette X =
143,75 puan oldugu gorillmil~tiir.
Ank:ette puan ortalamalannm en dusuk degerinin 1, en yiiksek degerinin 5
oldugu,

anket sonuclannda puan ortalamalannm degerinin X = 2,88 oldugu

goruldugunden 'Lider ve Ogrcuncnlerin Kisisel Degerlendirmeleri' bashgi altmda
yer alan maddelerle ilgili kanhmcilann goril;; diizeylerinin orta seviyenin altmda
oldugu soylenebilir.

Aynca

·

yukandaki sonuclara bakilarak standart sapmalann ortalamasmm

S = 0,99 cikmasi, cesitli sorularla ilgili gorii~ dilzeylerinin birbirine yakm c;1khg1

seklinde yorumlanabilir. Anketin 'E' bolfuniinde yer alan 'Ogretmenlerin Kisisel
Degerlendirmeleri' baslrgi altmdaki goruslerde en dusuk puan toplarm 'Owencileri
yasam boyu, kendi kendine

ogrenmeye hazirlamak icin olumlu cahsmalar

yapilmaktadir.vGibi gortmse de 'Ogrctmcnlerin yillik planlarma gore, ders, oncesi
yazih olusturduklan gunluk planlan vardir.' Maddesine olumsuz katihm daha
fazladir, Tablo 3.5.4'te konum ve gorev sureleri acisindan puan ortalamalanrun
betimsel sonuclan yer almaktadir.
TABL03.5.4
'Et Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degertendfrmeleri' BOLUMUNUN
GENEL BETiMSEL soNu<;LARI
KONUM
I I LiDER
4 i6GRETMEN
TOPLAM

10-J.:9YIL

0-9 YIL

G. SURESi

X

s

14,39
14,39

4,175
4,175

N

X
14,00
23 13,20
23 .13,40

s
3,536
4,916
4,535

20 YIL VE; -OsTO
TOPLAM
N
N
s
s
X
16,00 1,225 5 15,00 '2,708
5
15 9,00
1 13,79 4,467
'
20 14,83 3,061 6 14,04 4,173

x

N
IO
39
49

Tablo 3.5.4'de lider, ogretmen ve diger calrsanlar konumunda olan
cahsanlann gorusleri incelendiginde ortalama puanm 14,04 oldugu gorulmektedir.
Ogretmenlerin puan ortalamasi ( X =13,79) ile en dusuk degerde oldugu gorttlmustur.
Cahsanlann deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 10-19 yil arahgmda
olan cahsanlann

ortalamasmm ( X =13,40) en dusuk oldugu gorulmektedir.

Liderlerde deneyim arttikca puanlanmn

artngr, ,ogretmenlerde ise azaldigi

gorulrnustur.
Bu bolume ait anova analizinde, konumlar ve cahsma sureleri arasmda
ortalama puanlar arasindaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

149

'Lider ve Ogretmen1erin Kisisel Degerlendirmeleri' boyutu ile ilgili olarak
elde edilen sonuclar, liderlerin ogretmenlere gore kisisel degerleadirmelerini TKY
uygulama1anna daha yakin bulduklan seklinde degerlendirilmistir,

'Lider ve Ogr~tmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri' bolumunde yer alan
maddelerin lider ve ogretmenler acismdan daha aynnnh karsilasnrmalan amaciyla
tek tek 't' testi yapilrmstir.
T ABLO 3.5.5
1
E' BOLUlfUNDE YER ALAN 46. MADD,tNiN SONU<;LARI

1

'
E-OORETMENLERiN

KiSiSEL DEGERLEND1RMELER1

46 Ogretmenler ders notu, soru ornegi, i~ yapragi
gibi
ogretimsel materyalleri hazirlayip
gelistirir,

'

l

2

3

4

5

%6

%l0

%50

%26

%8

3

5

25

12

4

160

TABL03.5.6
E..1 46. MADDESiNDE LiDER VE OGI,u:TMENLERiN-GORU~LEI{iNiN
(t- TESTI)1 SONU<;LA.Rl
KO:N:UM

N

X

LiDEl(

10
39

3,40
3,l3

OGRETMEN

',S

,516
1,031

TP

t'

1,171

I sd _
- j 29,485

~ILA~TIRMA

\ /p
1,251

I
I

Cahsanlann bu madde iJe ilgili konurnlanna gore goru~ dtlzeyieri arasmdaki
fark anlamsiz bulunmustur. [ t (29,485):::;: 1,171, p < .05].
Lider konumunda olan eahsanlann 'Ogretmenler ders notu, soru ornegi, is
yapragi gibi ogret1mse1 materyalleri hazirlayip gelistirir.' Maddesine iliskin gorus
diizeyleri ( X = 2,90), ogretmenlere gore ( X = 2,56) .daha yuksektir.
'Ogrttmenler ders notu, soru omegi, i§ yaprag1 gibi ogretim.sel materya11eri
hazirlayip gelistirir.' Maddesi 'E- Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri'
bolumunde anketin en yuksek katihm duzeyine sahiptir,
Egitim sistentlerindeki yenilikler okullara

ogretim programlan ile yansu.

Ogretim programlan genelde yine secilmis ogretmenler

tarafindan olusturulan

komisyonlarca saptamr, Ve daha sonra burokratik surec isletilerek okullara ve
dolayisiyla egitim ogrethn etkinliklerini yurutecek ogretmenlere gonderilir,
O~etmen ogrenmeyi ogrenmeli ve ogretrnelidir. Teknolojik gelismelerin
katlanarak yildan yila arttigi gunumuzde ozellikle mesleki teknik ogretimde ogretim
programlan da ogretmenin universite yillannda edindigi bilgilerin otesine gecmektedir,
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Oyle ki ders konulanm aktaracak kaynak, ~ yapragi bulunmadigmda ders notlannm i~

yapraklarmm ogretmen tarafindan gelistirilmesi gerekmektedir,
savunmaci nedensellestirmenin

Ogretmen

arkasina sigmmadan egitim-

ogretimin yasam boyu dogumdan olume bir surec oldugu ve bu surecin icinde
kendisinin de oldugunun bilinciyle davramp 'Surekli gelisme' ilkesiyle kendi
kendine ogrenip bunu calisma alaruna aktarabilmelidir,
TABL03.5.7
i. ~
I

-

2

3

%22

%46

-

4

5

%18

%4

TP

E-OGRETMENLERiN Ki~iSEL DEGERLENDiRMELERi

47 6gretmenler , ogrencilerin sosyal, kultur ve %10'
bilim - teknik vb. alanlannda duzenlenen
etkinlildere aktif olarak kanhmuu saglama s
cabasmdadir,

142
11

23

TABL03.5.8
E- 47. MAD:pEDE LiDER VE OGRETMENLERiN GORU~tERiNiN
KONUM
LID ER

N
10

X

s

t

sd

2,90

,738

,277

19,486

OQRETMEN

39

. 2,82

1

9

2

KAR~ILA~TIRMA
p
0,785

1,048

Calisanlann bu madde ile ilgili konumlanna gore gorii~ diizeyleri arasindaki
fark anlamsiz bulunmustur. [ t (19,486) = 0,277, p < .-05].

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenler , ogrencilerin sosyal, kultur
ve bilim - teknik vb. alanlannda diizenlenen etkinliklere aktif olarak katihmuu
saglama cabasmdadrr.' Maddesine illskin gorii~ diizeyleri ( X = 2,80), ogretmenlere
gore ( X = 2,44), daha yiiksektir.

Anketin bu bolumde 'Ogretmenler, ogrencilerin sosyal, kultnr ve bilim teknik vb. alanlannda dnzenlenen

etkinliklere aktif olarak kauhmuu saglama

cabasindadir.' znaddesine icin bildirilen gorii~ diizeyi de orta duzeyin altmda
kalmaktadir.

Arastirmacmm gozlemlerine gore, okulda bu tur etkinliklere katihmlar sadece
spor etkinliklerine katihm olarak algilanmaktadrr. Kalite diizeyinin gostergelerinden
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biri kabul edilen 'Sosyal kulturel bilimsel ve teknik alandaki urnn duzeyinin'
artmlmasi yolunda ogretmenler ogrencilere yol gostermelidir,
TABL03.5.9
~E' BOLUMUNDE YER ALAN 48. SORUNUN SONUC';LARI
,.

E-OORETMENLERiN

2

3

4

%12

%20

o/o46

%20

KiSiSEL DEGERLENDiRMELERl

48 Ogretmenler , ogrencilerle birlikte egitim ogretim ortarmm snrekli gelistirme ii;in
cahsmalarda bulunur.
I

E- 48. MADDEDE LiDER

VE

N

x

s

LiDER

10
39

2,80
2,77

,632
1,038

' 5

TP

%2
140

6

i3

10

10

'

1

I

TABLO 3.5.10
OGRE'rMENLERiN GORU$LERiNiN
TESTi) SONUc;LARI

KONUM

6GRETMEN

1

t
,118

~$ILA$TIRMA

I sd
I 23,107

IP

I ,907

(t .•

J
I

Cahsanlann bu madde ile ilgili konumlanna gore goril~ diizeyleri arasmdaki
fark anlamstz bulunmustur.] t (23,107)

= 0,118, p < .05].

Lider konumunda olan cahsanlarin ' Ogretmenler, ogrencilerle birlikte egitim
- ogretim ortamiru surekli gelistirme icin cahsmalarda bulunur.' Maddesine iliskin
gorii§ diizeyleti

( X = 2,80), ogretmenlere gore ( X = 2, 77) ,daha yiiksektir.

Anketin bu bolumde 'Ogretmenler, ogrencilerle birlikte egitim - ogretim
ortamnu surekli gelistirme icin cahsmalarda bulunur.' Maddesine icin bildirilen
goru~ diizeyi de orta duzeyin altmda kalmaktadir.

TKY'de

amac

paydaslann

katilmnyla

'Surekli

Gelisme'

olarak:

tammlanmaktadir. Okullann ogretmenler icin degil de ogrenciler icin var oldugu
gerceginden hareketle ogrenci merkezli egitim-ogretim goz oniine almarak stirekli
gelistirme cahsmalannda ogrencilerinde yer almasi saglanmalidir.
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TABLO 3.5.11
'E' BOLUMUNDE YER ALA.""i 49. MADDENiN SONU<;LARI
l

2

3

4

5

%28

%20

%4

14

10

2

TP

E-0GRETMENLERiN Ki~iSEL DEGERLENDiR..'.t:ELERl

49 Ogretmenlerin

y.ilhk, planlanna gore, ders %14
oncesi yazih olusturduklan , gtmluk planlan 7
vardrr.

I

%34
17

133

TABW3.5.12
E- 49. MADDEDE LIDER VE OGRETMENLERiN GORU~LERiNiNKAR~ILA~TIRMA
(t- TESTI) SONU<;LARI
KONUM
LiDER
OGRETMEN

N

X

10
39

3,00
2,51

s

t

1,054
1,048

1,305

I sd
I 13,929

/p

I

1,213

I

Cahsanlann bu madde ile ilgili konumlanna gore gorii~ diizeyleri arasmdaki
fark anlamsiz bulunmustur [ t (13,929) = 1,305, p < .05].

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenlerin yilhk planlanna gore, ders
oncesi yazih

olusturduklan,

gunluk

planlan

vardir.'

Maddesine

iliskin

gorii~

duzeyleri ( X = 3,00), ogretmenlere gore ( X = 2,51 J daha yiiksektir.

'Ogretmenlerin

Kisisel Degerlendirmeleri'

bashgmi tasiyan bu bolumde en

dustlk ikinci kanhm diizeyi 'Ogretmenlerin yilhk planlanna gore, ders oncesi yazih
olusturduklan, gunluk planlan vardir.' Maddesinde gorulmektedir. Insan miihendisi,
ogretmen egitim ogretim hizmetlerinde adayhkla baslayan yolculugunu zumre baskam,

sef, mildilr yardimcisi, mudur, daire muduru vb. gorevlerle siirdiiriir. tum bu snreclerin
cogunda her seferinde yiirutecegi gorevinin TKY uygulamalannda kullamlan tamrmyla
misyon

ve vizyonunu

belirlemek

zorundadrr. Bu belirlemeden

sonra planiama

asamasma gecilmelidir, Planlama yonetmelikler istedigi icin degil gerekli olduguna
inamldigi icin yapilmahdir. Surekli gelisme icin
gerektiginden

hareketle

her tiir etkinligin

gosterilmelidir, Her etkinlik sonrasmda
yapilabilir?' sorgulanrnahdrr,

PUKO

planlama

dongusnnun kullamlmasr
asamasma

PUKO dongusu isletilerek

gerekli

onem

'Daha iyisi nasil
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'E' B0LUMU~E

TABLO 3.5.13
YER ALA.~ 50. MADDENiN SONU(:LARI
I

2

3

4

5

%16

%24

%42

%16

%2

TP

E-OdRETMENLERiN K1~iS'ELDEGERLENDiRMELERi

50 . Ogrencileri yasam boyu,
6grenmeye hazrrlamak
fah~ma1ar yapilmaktadrr,

ken di
icin

kendine

132

ol:umlu

TABLO 3.5.14
E- 50. MADDEDE LiDER VE OGRETMENLERiN GQRU~LEJUNiNKAR~ILA~TIRMA
(t-TESTi) SONU(;LARI
KONUM
LiDER
OQ:RETMEN

N

X
2,90
2,56

10
39

s
,738
1,046

t
1,169

lsd
I I 9,44(?

IP

I

1,256

I

I

Cahsanlann bu madde ile ilgili konumlanna gore goni$
diizeyleri arasmdaki
,
I
fark anlamsiz bulunmustur [ t (19,446) = 0,256, p < .05).

Lider konumunda olan cahsanlann
ogrcnmeye hazirlamak

icin olumlu

'Ogrencileri yasam boyu, kendi kendine

cahsmalar

yapilmaktadir.'

Maddesine iliskin

gorii~ diizeyleri ( X = 2,90), ogretmenlere gore ( X = 2,56) .daha yqtsektir.

'Ogretmenlerin

Kisisel degerlendirmeleri'

adh bu bolumde en dusuk katihm

duzeyi 'Ogrencilep yasam boyu, kendi kendine ogrenmeye hazirlamak

i,in olumlu

cahsmalar yapilmaktadir.' Maddesinde gorulmektedir.

TKY okullannda
ogrenmeden

hoslanan

amaclardan
ogreniciler

biride 'Hayat boyu ogreniciler yetistirmek,

yetistirmek.surekli

gelismeci

dustmceye

sahip

ogreniciler yetistirmektir.' (AASA,1992:9 dan aktaran Cafoglu,1998:120).

3.6 'Lider

ve Ogretmenlerin Gelecege Yiinelik Dii~iinceleri' 1;3oliimi\niin

Degerlendlrihnest
Bu bolumde ankette 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusunceleri'
bashgi altmda yer alan ve konumu 'Lider' v,e 'Ogretmcn' olan cahsanlara yoneltilen
sorulann yamtlanmn degerlendirilmesi bulunmaktadir.
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TABL03.6.l
'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik ~iinceleri'

BOLUMUNUN G~NEL SONU<;LARJ

F-LiDER VE OGRETMENLERiN GELECEGE 1
2
YONELiK D0~0NCELERi
51 Okulda, bazi bolnmlere yonelik asin talebi %38,8 %16,3
karsilayabilmek icin, saat 13.30 - 1830 arasi 19
8
ikinci ogretim yapilabilir.
52 Ara smav donemlerinde, ilniversitelerde %26,5 %22,4
oldugu gibi derslere ara verilmeden, ders 13
11
ogretmeainin insiyatifinde smav uygulanabilir.
53 Ogretim programlarmm, ogrencinin, i§ ve %6,1 %2,0
yuksek ogretim dunyasmm gereksinimlerine
l
3
uygunlugunu saglanmahdir.
54. Okulun yd ve gun boyunca acik oldugu sure, %24,5 %22,4
ongorttlen ogretim programlanmn verilmesi 12
II
acismdan yetersizdir.
55 Birle§tirilmi§
ders saatleri uygulamasr, %6,1 . %22,4
ogrencilerin temel (fiziksel, duygusal, sosyal
vb.)
gereksinimlerini
karsilamasuu 3
11
zorlasnrmaktadir.

3

4

5

%14,3

%12,2

%16,3

7

6

8

%8,2

%24,5

%16,3

4

12

8

%16,3

o/o28,6

%44,9

TP Srra
126

140

202
14
%1,2

22
%14,3

13

5

7

%36,7

%16,3

%16,.3

8
. %26,5

. 134

1

3

5

2

4
158

18

8

.8

'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusunceleri' adh bolumunde
katihm duzeyi en dusuk madde 'Okulda, bazi bolumlere yonelik asm talebi
karsilayabilmek icin, saat 13.30 - 18.30 arasi ikinci ogretim yapilabilir.' olmustur,
Bu bolumde yer alan gorii~ duzeylerinin ortalama ve standart sapma degerleri
~oyledir.
TABl..03.6.2
'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dii~ilnceleri' BOLUMU
TOPLAM PUANLARININ ve PU.AN ORTALAMALARININ SlRALANMASI
Sira Madde
lama No

1

51

2

54

3

52

4

55

5

53

Toplam
Puan

Madde lcerigi
Okulda, bazr bolumlere yenelik asm talebi karsilayabilmek icin,
saat 13.30 - 18.30 arasi ikinci ogretim yapilabilir,
Okulun yil ve gun boyunca acik oldugu sure, ongorulen ogretim
lprogramlarmmverilmesi acismdan yetersizdir.
Ara smav donemlerinde, ilniversitelerde oldugu-gibi derslere ara
verilmeden, ders ogretmerµnin insiyatifinde smav uygulanabilir.
Birlestirilmis ders saatleri uygulamasi, ogrencilerin temel
gereksinimlerini karsilamasim zorlasurmaktadir.
Ogretim programlannm, ogrencinin, i~ ve yuksek ogretim
dunyasunn gereksinimlerine uygunlugunu saglanmahdir.

x

s

123

2,51

1,516

131

2,67

1,345

138

2,82

1,481

154
198

3,14
4,04

1,137
1,136

148J8 .3,03

1,32

~EKiL3.6.3
'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik DO~finceleri' BOLUMU DAG.ILIMI
58
0

123
2,51

148,8
3,03

------------..•.---

198
4,04

290
5

•••••...............................................
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Ankette sorulara verilebilecek
toplam puanm 290 oldugu,

en d~uk toplam puarun 58 ve en yuksek

toplam puanlann aritmetik ortalamalanmn

X = 148,8

puan oldugu gorulmµ~tfu.

Ank.ette puan ortalamalanrun
oldugu,

anket

goriildilgilnden

sonuclannda

puan

en dusuk degerinin 1, en yuksek degerinin 5
ortalamalanrun

'Lider ve Ogretmenlerin

Gelecege Yonelik Dusunceleri'

altmda yer alan maddelerle ilgili katihmcilann
oldugu

soylenebilir.

Tablo

3.6.4'te

X = 3,03 oldugu

degerinin

konum

basligr

go:cti~ duzeylerinin orta seviyede
ve gorev sureleri

acismdan

puan

ortalamalannm betimsel sonuclan yer almaktadrr,
TABLd3.6.4
'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dii§iinceferi' BOLUMU

GENELBETiMSELSONU~LARI
G, SURESi
l(ONUM
1 1-LiDER
,2 J 6GRETMEN
TOPLAM

0-9 YIL .

x

s

14,78
14,78

Tablo 3.6.4'de
incelendiginde

I

zo

l0-19YIL
YIL VE USTU
TOPLAM
s N
s N X
s
X
16,2(r 3,114 5 1(>,30 2,71()
16,40 2,608 5
23 15,13 5,878 15 14,00
1 14,90 4,424
'
23 i5,45 5,2}6 20 15,83 2,927 6 15,18, 4,147

x

N

3,424
3,424

lider ve ogretmert konumunda

plan cahsanlann

ortalama puamn 15,18 oldugu gorulmektedir.

N
10
39
49

gorusleri

Ogretmenlcrin puan

ortalamasi ( X =14,90) ile en dusuk degerde oldugu gorulmustttr,
Cahsanlann
cahsanlann

deneyimleri incelendiginde, gorev suresi 0-9 yil arahgmda olan

ortalamasmm

( X =14,90) en diil;lilk oldugu gortrlmektedir. Liderlerde

deneyim arttikca puanlannm azaldigi, ogtetmenlerde ise azaldigi gornlmustnr.
Bu bolume ait anova analizinde,

konumlar ve cahsma sureleri arasmda

ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur ( p < 0.05).

'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusunceleri' bashgmda yer alan
goruslerle

ilgili olarak elde edilen sonuclara gore, liderlerin ogrctmenlere

gelecege yonelik dusuncelerinin
degerlendirilmistir.

TKY uygulamalanna

gore

daha yakm oldugu seklinde
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Anketin 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusunceleri' bolumunde
'Ogretmenlerin

Kisisel

karsilasnnlabilmesi

degerlendirmeleri'

bolumunde

oldugu

gibi gornslerinin

amaciyla ayn ayn 'r' testi analizi yapilnnsnr.

TABW3.6.5
'F-51' MADDESi iLE iLGiLi GORU~LERiN DAGILIMI
F-LiDER VE OGRETMENLERiN
D0S0NCELER1

GELECEGE YONELiK l

51 Okulda, bazi bolumlere yonelik asm talebi
karsilayabilmek icin, saat 13.30 - 18.30 arasi
. ikinci ·ogretim yapilabilir.

2

3

4

5

%38

%16

%18

%12

%16

19

8

8

6

8

TP

.126

'I

TABL03.6.6
'F- 51' MADDESiNDE LiDER VE OGRETMENLERiN GQRU~LERiNiN
KAR,5ILA,5TIRMA (t- TESTi) SONU~LARI
KONUM
LiDER
OGRF;TMEN

N
10
39

,,

X

s

i

2,80
2,44

1,619
1,501

,644

jsd
I 13,249

I

IP

I

1,531

I

Calisanlann 'Okulda, bazi bolumlere yonelik asm talebi karsilayabilmek icin,
saat 13.30---18.30 arasi ikinci ogretim yapilabilir.' Maddesi ile ilgili konumlanna
gore
[t

gorii~

diizeyleri

arasmdaki

fark

anlamsiz

bulunmustur.

(13,249) = 0,644, p < .05].
Lider konumunda olan cahsanlann 'Okulda, bazi holtimlere yonelik asm

talebi karsilayabilmek icin, saat 13.30 - 18.30 arasi ikinci ogretim yaprlabilir.'
Maddesine iliskin gorii!j diizeyleri ( X = 2,80), ogretmenlere gore ( X = 2,44) ,daha
yiiksektir.
Anketin 'Lider Ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik bii~iinceleri' adh bu
bolumunde en dustlk katilun 'Okulda, bazi bolumlere yonelik asm talebi
karsilayabilmek icin, saat 13.30- 18.30 arasi ikinci ogretim yaprlabilir.' maddesinde
olusmustur.

Okula kaydolmak icin basvuran
siralama smavi sonucunda

ogrenciler ortaokul diploma notlan ve

istedikleri bolumlere yerlestirilmeye cahsilmaktadrr.

Ancak kapasite yetersizligi nedeniyle ogrenci ilk tercih ettigi bolum yerine baska
bolumlere yerlestirilmektedir. Cokca benimsemedigi bolumde ogrenim gormek
zorunda kalan ogrencilerde disiplin, devamsizhk ve okuldan aynlma gibi sonuclar
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gozlenmektedir. Her bireyin istedigi alanda ogretim gorme hakki oldugundan ve okul
kaynaklarinm daha ekonomik kullamlabileceginden hareketle ikinci ogretim
yapilabilecegi go~u yeterli katihm bulunmamrstir.
TABL03.6.7
F-52 MA:l)DESiNDE GORU~LERiNtN BETiMSEL SO.l'{U<;LARI
1
F-LiDER VE OGRETMENLERiN
DO UNCELER.1

donemlerinde,
universitelerde %26
oldugu gibi derslere ara verilmeden, ders 13
. ogrenneninin insiyatifinde smav uygulanabilir.

52 Ara

3

2

4.

5

TP

%10

%24

%16

5

12

8

GELECEGE YONELiK

smav

%24
12

-

I

140

TABL03.6.8
F- 51. MADDESiNDE LiDER VE OGRETMENLEIDN GORU~~ERiNtN KAR~ILA~TIRMA
(t- TEST]) SONU<;LNU
KONUM
LiDER
OGRETMEN

x

N
10

39

I

s

T

J,3Q

1,418,

1,196

2,69

1,490

1 sd
114,536

IP

I

1,251

.l

Calisanlann 'Ara smav donemlerinde, universitelerde oldugu gibi derslere ara
verilmeden, ders ogretmeriinm insiyatifinde smav uygulanabilir.' Maddesi ile ilgili
konumlarma gore gorii~ duzeyleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur. [ t (14,536)
=

1,196, p < .05].
Lider konumunda olan cahsanlann bu maddeye iliskin goru~ duzeyleri ( X =

3,30), Ogretmenlere gore ( X = 2,69) ,daha yuksektir,
Anketin bu bolumunde yer alan 'Ara smav donemlerinde, universitelerde
oldugu gibi derslere ara verilmeden, ders ogreµn~binih insiyatifinde sinav
uygulanabilir.' Maddesine katihm duzeyi de ortanm altmdadir.
Arastrrmacnu gozlernlerlne gore, ara smav donemleri ozellikle atolye ders
saatlerini olumsuz etkileyerek kisalmasma yol acmaktadir. Ogren~ilerle yapilan
gorusmelerde smavlara smav oncesi on-on bes dakikada hazirlandiklan ifadeleri ve
elde edilen SOJ\U.91arda basan duzeyinin dti~uk:lilgu S:SEML ogretmen kurullannda
ele almmaktadir.

Sinav donemi

sonrasmda o~encilerde

motivasyonun azaldig; gozlenm~ktedir.

derslere ilgi ve

15~

TABL03.6.9
F-53 MADDESiNDE GORUSLERiNiN GENEL SONU<;LARI
F-LiDER VE 0GRETMENLER1N
DQSONCELERi

1

2

3

%6

%2

%18

.. 4

5

TP

GELECEGE YONELlK

53 Ogretim programlannm, ogrencinin, i~ ve
ytiksek ogretim dunyasmm gereksinnn.lerine
uygunlugunu saglanmahdir.

%30

o/o44
202

3

1

9

14

22

TABLO 3.6.10
F- 53. MADDESiNDE LiDER VE OGRETMENLERiN GORUSLERiNiN f(ARSILASTIRMA
(t- TESTi) S0NU<;LAR1
KONUM
LiDER
OGRETMEN

N

X

s

10

4,20
4,00

,789
1,214

39

sd
,632

'

It
I 21,383

I

IP

I ,534

I

Cahsanlann 'Ogr~tim programlannm, ogrencinin, i~ ve yuksek ogretim
dtmyasmm

.gereksinimlerine uygunlugunu saglanmahdir.' Maddesi ile ilgili

konumlanna

gore gorii~ duzeyleri -arasmdaki fark anlamsiz bulnnmustur,

[t

(21,2S3) = 0,632, p < .05]

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretim programlanmn, ogrencinin, i~ ve
yuksek

ogretim dunyasmm

gereksinimlerine uygunlugunu saglanmahdir.'

Maddesine iliskin gorii~ diizeyleri { X = 4,20), ogretmenlere gore ( X = 4,00) daha
yuksektir.

Bu boltimde uygulanan anketin cesitli bolumleri icerisinde en yuksek katihm
'Ogretim

programlanmn,

ogrencinin,

is

ve

yuksek

ogretim

dunyasmm

gereksinimlerine uygunlugunu saglanmahdir.' maddesinde gerceklesmistir.
METGE Cahsmalan cercevesinde duzenlenen 'Mezunlan Izleme Anketi'
sonuclannda mezun olan ogrencilerin yuksek ogretime devam edenlerinin ' Kultur
dersleri arttmlmalidir.' Meslek hayatma devam eden mezunlannda 'Meslek dersleri
arttmlmahdir.' gorusleri yer al~1g1 dii~iinilldugiindebenzer goruslerin ogreuncn ve
liderlerde de buyuk katihmla gerceklestigi soylenebilir.

Arastirmacmm gozlemlerine gore, KKTC MTOO'de k:ullamlan ogretim
programlan Turkiye'de MEB ETOGM tarafindan hazirlanan. programlardir. Bu

,.
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programlar yilik planlara genellikle unite bashklan
programlann

almarak yansitilmaktadir.

Bu

giris bolumlerinde 'Dersin genel amaclan' ve 'Dersin isleyisinde goz

oniine ahnacak
bulundurularak

hususlar'

yer almaktadrr.

Aynca

degisiklikler yapilabilecegi'

'Cevre

aciklamalan

sartlan

goz onunde

da yer almaktadir, Ancak

gozlemlenen planlann bir onceki yil o dersi okutan ogretrnerrlerden kopyalandigrdrr,
Dolayrsiyla

su

an

bile

ogretim

programlarimn

d1~

paydaslann

isteklerine

uygunlugunun saglanmasmm ogretmenin elinde oldugu soylenebilir.
TABL03.6.11
F-54 MADDESiNDE GQRU,SLERiN GENEL BETiMSEL SONU<;LARI
F-LiDER VE OORETMENLERiN
DO UNCELERi
I

I

2

3

4

5

%24

%24

%26

%12

%14

12

12

13

6

7

IP

GELECEGE YONELiK

54 Okulun yil ve giin boyunca acik oldugu sure,
ongorulen ogretim programlanmn verilmesi
acismdan yeterlidir, ,

134
,

I,

TABL() 3.6.12
F-

54 MADDESiNJ>E LiDER VE'QG.lffiTME,NLERiN

GQRUSLERiNiN-KARSILASTIRMA
(t-TESTi) SONU<;LARI

KONUM
LiDER
OGRETMEN

N
, IO
39

X

s

t

I sd

)p

2,90
3,44

1,101
1,392

-1,296

I 17,208

1,212

J
I

Cahsanlann 'Okulun yd ve gun boyunca acik oldugu siire, ongoruien ogretim
programlannm verilmesi acismdan yeterlidir.' Maddesi ile ilgili konumlanna gore
gorii~diizeyleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur. [ t (17,208) = -1,296, p < .05].
Lider konumunda olan cahsanlann 'Okulun yil ve gun boyunca acik oldugu sure,
ongorulen ogretim programlannm verilmesi acismdan yeterlidir.' Maddesi ile ilgili
gorii§ diizeyleri ( X = 2,90), Ogretmenlere gore ( X = 3,44) ,daha dii§~tiir.

Lider ve ogretmenler 'Okulun yil ve giin boyunca acik oldugu sure,
ongoriilen ogretim programlannm

verilmesi acismdan yeterlidir.'

ifadesine

ortalamanm ilzerinde kanlim gostermislerdir. Ancak okulun bir ogretim yilinda
ogretim verdigi gun ve saat sayisi incelendiginde bu snrenin yetersiz oldugu goze
carpmaktadir. Bu durum ogretrr,.enierindiger ulkelerdeki egitim sistemleri ile ilgili
yeterli bilgiye sahip olmadiklan seklinde yorumlanmistrr.
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TABL03.6.13
F-S5. MADDESiNDE GORU~LERiN BET-iM~EL SONU<;LARI
1
fcLiDER VE 00RETMENLERiN
D0$UNCELERi

2

3

4

5

%22

%38

%18

%16

TP

GELECEGE YONELiK

55 Birlestirilmis

ders
saatleri
uygulamasi, %6
ogrencilerin temel (fiziksel, duygusal, sosyal
vb.)
gereksinimlerini
karsilamasuu 3
zorlasnrmaktadir,

158
11

19

9

8

TABLO 3.6.14
F- 55 MADDESiNDE LIDER VE OGRETMENLERiN GORU~LERiNiN KAR~ILA~TIRMA

(t- TESTi) SONU<;LARI
KONUM
LiDER
OGRETMEN

N

X

IO

2,90
3,21

39

Cahsanlann

,994
1,174

'Birlestirilmis

(fiziksel, duygusal, sosyal
Maddesi

s

t
-,833

ders saatleri

vb.) gereksinimlerini

ile ilgili konumlarma

lsd
16,093

I

uygulamasi,

IP

I

I ,417

I

ogrencilerin

karsrlamasuu

temel

zorlastrrmaktadir.'

gore gorus diizeyleri arasmdaki

fark anlamsiz

bulunmustur. [ t (16,093) = -0,833, p < .05].

Lider konumunda olan cahsanlann

'Birlestirilmis

ogreneilerin temel (fiziksel, duygusal, sosyal
zorlasurmaktadir.'

Maddesine iliskin

ders saatleri uygulamasi,

vb.) gereksinimlerini

gorii~ diizeyleri

karsrlamasmi

( X = 2,90), ogretmenlere

gore ( X = 3,21), daha dti~liktiir.

"

KKTC MEK.)3'na bagh devlet orta okullannda ve liselcrde dersler fie; ve iki
ders saatlik bloklar halinde ders yapilrnaktadir. Bu blok uygulamasmm 5grencilerin
temel gereksinimlerini karsilamasim engelledigi gorii~li kabul gormustur.

TKY surecinin yonetim alanmdaki evrimin gelinen son asamasi oldugundan
hareketle, su anki varolan durum icerisinde yonetim sureclerinin degerlendirilrnesi
ile, herhangi bir kurumdaki

uygulamalann

TKY uygulamalanna

olan

yakmhgi

saptanabilecegi kabul edilmistir, Bu saptamanm, TKY ilkeleri ve TKY konusunda
yetkin cesitli kurumlarca kabul edilmis kriterler dogrultusunda, kurumun fotografmm
cekilmesi, oz degerlendirme

gibi adlar altmda gerceklestirildigi,

ve bu saptama

}

sonrasmda kurumda TKY'ne gecis stirecinin tasarlanabilecegi varsayilnnstir.
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Bu saptamalardan

sonra 'Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli'

adinda TKY

gecis sureci tasarlanarak oneri halinde sunulmasi amaclanmisur,

3. 7. Sedat SiMA Vi Yijneti~iinModeli
Tiirkiye'de

MEB-Kalder

kilavuzlannda TKY iie iigili

§U

seminerleri

notlannda

ve

TKY

uygulama

tarumlara rastlanmrsnr.

'Bir kurumda toplam kalite yonetiminin varhgmdan soz
edebilmek icin tum cahsanlann kanlimmr saglayan, surekli iyilestirme
ve mii.~tefi odakhhgi esas alan anlayism etkinliklerde yer almasmr
.gerekli krlmaktadir,
Yonetimin kararhhgi,
liderligi paylasma,
yetkelendirme, takim cahsmalanmn sonuclanndan yararlanma, surekli
izleme, degerlendirme ve gelistirme, egitimin onemine inanma ve bu
imkanlan
saglama,
surekli
9grenme
gibi TKY ilkelerinin
uygulanmasma imkan tammasi dogrultusunda ortaya konabilecektir,
Bµ dogrultuda
tum
cahsanlanni
tammasi,
potansiyellerini
degerlendirebilecekleri ortami olusturmasi onem tasrmaktadir. Surekli
iyilestirme, ol9iilemeyen hizmet gelistirilemez anlayrsmm birimlerde
yerlesmesine baglrdir, Bu dogrultuda egitim 'kalitesinin gostergelerinin
belirlenmesi, kurumdaki etkinliklerle ilgili c;H9ilmlerln yapilmasi ve
sonuclann degerlendirilmesi, insanlan yargilamak icin degil, sistemi
iyilestirme amaci gudulerek yapilmahdir. Hata yapan degil, hatah
yapilan etkinlik tartisilmah, bu konuda cozum yollan ortaya
konmahdir. Toplam Kalite Yonetimi anlayisi hatanm olusmadan once
onlemeye donuktur. Bu dogrultuda tum sureclerin gozden gecirilmesi
ve snrecleri olusturan etkinliklerin uygulaytcilar tarafindan ortaya
konulmasi gerekli gorulmektedir.Bu dogrultuda tum kurumlannuzm
oncelikle asagidaki etkinlikleri yerine getirmeleri ·oneni tasimaktadir,
1. TKY konusunda egitim almmasr,
2. Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi,
3. Yapilacak Olcumlerle ilgili Tablolann Olusturulmasi,
3. Birim Kalite Kurulunun Olusturulmasi,
5. TKY Cahsma Prograrmrun Uygulanmasi' denilmektedir.
Dunya uzerindeki uygulamalara bakildigmda genelde toplam kalite yonetimine
ge9i~ ii9 asamada gerceklestirildigini gorlirijz.
a.Bilinclenme (Awareness) : Bu safhada personel ve yonetieiler toplam kalite
konusunda bilgilenerek bilinclenirler. Bu asamada misyonun belirlenmesi, vizyonun
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olusturulmasi, hedef ve amaclann belirlenen kritik sureclerin ve basan faktorlerinin
tespit edilmesi ve egitimi ...
b.Kararhhk

Stratejilerinin

belirlenmesi,

gozden gecirme ve degerlendirme

sisteminin kurulmasi ve tek:nik egitimin yogunlastinlmasim
c.Uygulama (Implementation):
olusturulmasi

stirec

iyilestirmenin

ol9iilmesini icerir.

Dale
EFOM

stirec iyilestirme,

organizasyonlanmn

ve MBNQA

yapmalanna

analizi,

ve bur

gibi odul
sdrec

Surec gelistirme

TKY'ye

sonucunda

ekiplerinin

degisimin

ge~i~

kriterlerini

icerir.

kurumsallastmlmasi,

surecinde

baz alarak

bir uygulama

oncelikli

olarak:,

bir oz degerlendirme
rnodeli

olusturulmasnu

onermektedir.
SSEML ve TL'sinde
degerlendirme

arastirma kapsammda

anlami tasimaktadir.

Crkan sonuclann

uygulanan
analizinde

ank:et

bir oz

tum sureclerin

gozden gecirilmesi ve yeni bir yapilanmaya gereksinim duyuldugu dusunttlmektedir.
Bu gorusler dogrultusunda

TKY'ne gecis icin bir model onerisinde bulunulmaya

cahsilacaktir. Ge9i~ asamalan olarak ;
1 )TKY Anlayisim Uyandirma
2)TKY Gecis Karanmn Almmasr
3)TKY Egitimlerinin Almmasi
4 )Organizasyonun -olusturulmasi:
A-Kalite Kurulunun Olusturulmasi:
a)Kalite Kurulunca Stratejik Planm Yapilmasr
b) Kalite Kurulunca Kalite Politikasmi Belirlenmesi
c) Kalite Kurulµnca Kurum lyilestirme Plamm Olusturmak
d) Kalite Kurulurtca Yilhk Gelisim Plamru Olusturulmasi
e) Kalite Kurulunca TKY Birim Uygulama Plarnm Olusturuimasi
f) Kalite Kurulunca Yiliik i~ Planlanni Olusturulmasi

g)Kalite

Kurulunca

Okulun

Koordinasyonunu Saglamak
B-Oz degerlendirme Ekibi
C-fyile~tirme Ekipleri;

D1~

Paydaslarla

Iletisim

ve

l(j3

5)Egitimlerin Yaygmiastmlmasi
6) Uygulamalara baslamlmasi;
7) Degerlendirme;

8)TKY' nin yasam felsefesi haline getirilmesi;
SYM ilgili takvim ise soyle olabilir.
SIRA UYGULAMA

bNERlLEN

TA.RIB
1

tKY Anlayismi Uyandrrma

Ocak-Mayis 2003

2

TKY Gecis'Karanmn Almmasi

Haziran 2003

3

TKY Egitimlerinin Almmasi

Haziran 20()3

4

Organizasyonun olusturulmasi:

Haziran 2003

·4A '. Kalite Kurulunun Olusturulmasi:

Haziran 2003

4A-a Kalite Kurulunca Stratejik Plamn Yapilmasi

Haziran 2003

4A-b Kalite Kurulunca Kalite Politikasuun Belirlenmesi

Haziran 2003

4A-c Kalite Kurulunca Kurum lyilestirme (Gelistirme) Plamm Olusturmak

H~iran2003

4A-d Kalite Kurulunca Yilhk Gelisim Planuu Olusturmak

Haziran2003

4A-e Kalite Kurulunca TKY Birim Uygulama Plarumn Olusturuhnasr

Haziran 2003 '

4A-f

Kalite Kurulunca Ytllik i~ Planlanm Olusturuhnasi

4A-g KK'nca Okulun

I

Haziran 2003

D1~ Paydaslarla Iletisim ve Koordinasyonunu Haziran 200?

Saglanmasi
4B

Oz degerlendirme Ekibi

Haziran 2003

4C

Iyilestirme Ekipleri

1 Eylul 2003

5

Egitimlerin Yaygmlasnnlmasi

1 Eylul 2003

6

urgulama1ara baslamlmasi

7

Degerlendirme

15 Eylul 2003
I

Ayhk arahklarla

Tablo 3.7.1 : SSEML' de uygulanmasi onerilen SYM'de snreclerle ilgili takvim

Bu basamaklarda sunlann gerceklestirilmesi dustlrrtllmektedir.

1 )TI\Y Anlay1~m1Uyandirmar

TKY anlayrsmm uyandmlmasr ile ilglli olarak arasurma kapsammda
SSEML'de uygulanan ankette yer alan TKY ile ilgili ozet bilgilerin, mudur ve
yardimcilan

tarafmdan olumlu karsrlandigi gorulmustur. Aynca TKY' ye gecis
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surecinde ogretmenin rolu sunusu okul miidiirii tarafindan ilgiyle karsilanmistir.

Aynca TC MER'na bagh okullardaki TKY uygulamalan ile ilgili sunular TKY ile
ilgili olumlu dusunceleri artmmsnr.

'2)TKY Ge~i~ Kararmm Ahnmasu
Bu asamada iki olumsuz sonucun TKY gecis karannm verilmesini saglamasi
gerektigi dusunulmektedir.
l-Okulda yurutulen METGE cahsmalannda elde edilen istatistiksel bilgilerin
olumsuzlugunun degisim istegini baslatmasi gerektigi dusunulmektcdlr. Okul
raporlanrun bitiminde okul miidiiriiniin atolye sefleri ve yardrmcrlan ile birlikte bu
sonuclan degerlendirmesi gerekmektedir. Bu degerlendirmede ogretim programlan
boyutunun METGE ile duzenlenebilecegi, ancak yenetim sureclerinin yeniden
duzenlenmesinde

gereksinim

duyulan

degisimin

TKY

ile

saglanabilecegi

belirlenerek TKY gecis karannm almmasi okul muduru tara:fmdanonerilmelidir.
2-SSEML ve TL brr oz degerlendirme niteligi tasimaktadir.Ankette elde
edilen sonuclarda yonetim sureclerinin yeniden ele ahnmasi gerektigini ortaya
crkarmaktadrr.Bu asamada okul mudurunun teklifi ve mudur yardimcilan ve atolye
seflerinin katilmuyla TKY gecis karannm ahnmasi ve anket sonucu iyilestirilecek
alanlar konusunda ivedi calismalar yapilmasi gerektigi aciktir.

3)TKY Egitimlerinin Ahnmasi:
TKY konusunda ilk egitimler kendi kendine ogretim teknigiyle baslamahdir.
Bu amac icin arastirmaci tarafmdan derlenen TKY konusunda bilgilerin yer aldigi
cd' ler on bilgi olarak mudur.mudur yarduncilan atolye seflerine dag1titacaktrr.
Ikinci asamada universitelerden

ve TC MEB ilgili birimlerinden, TSK ilgili

birimlerinden TKY uygulamalan konusunda tum cahsanlann kanhrmnm saglandigi
egitim etkinlikleri duzenlenmelidir,

4)0rganizasyonun olusturulmasu
Bu asamada onerilen Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli (SYM) dogrultusunda
Sedat SiMAVi Yonetisim Ekibi (SiMYE) kurulusunun gerceklestirilmesi gereklidir.
SMY modeli soyle dusunulmektedir,
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(SiMYE)

Sedat Simavi Yonetisim Ekibi

Okul
MiiclilrU

SYM'
den
Sorumlu
Miidiir
Yrd.

Kultiir
Dersleri
Ziiinre
Baskanlan

Alt ve Ust
Egitim
kurumu
Temsilcileri

M. Dersi

Ogretme
nleri
Temsilcileri

Meslek
Odalan
Temsilcileri

vsn
Bet

Kalite
Kurulu

'

Bolnm-

Cahsma
Ekipleri

den

Okul
Aile
Birligi
Baskam

Ogrenci

Koruma
Dernegi
Baskam

STK
Terhsilcileri

METGE
Temsilcisi

Birligi

Iemsilci- '
l~ri

'

Yerel
I

Yonetim
Temsilci-

leri

Sekil 3.1.2: Sedat SiMAVi Yonetisim Modeli ( SYM)

A-kalite Kurulu:
TKY uygulamalannda calrsanlan harekete gecirecek,

gerekli karar ve

kaynaklarla uygularnanm her asamasmda liderlik yapacak ve destekleyici bir rol

ustlenecek, ayni zamanda iyilestirme takimi olarak da cahsmalar yurutebilecek ve
atolye seflerinden olusan ekipleri anlatmaktadir. Bilindigi gibi atolye seflerinin
gorevlerini yerine getirmeleri arasnrma geiistirme .9al1§malarmdabulunabilmeleri ve
gorev tammlannda belirtilen 'Ogretmenlere liderlik yapma' gorevleri geregi rnaas
karsihg; okutmakla yiikiimlii olduklan ders saatleri haftahk en eok 7 saat olarak
suurlandmlnnstir, Okulun acik oldugu saatlerde tum cahsanlann okulun acik oldugu
saatlerde bulunmalan gereginden hareketle, haftahk 9al1§111a stirelerinin bir bolumtmde
atolye seflerinin kendilerine S.iMYE icerisinde verilen gorevlerini gonulluluk ilkesi
temelinde yerine getirebilecekleri dii§iiniilmi.i§ttir.
Bu ekibin gorevleri olarak;
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a)Stratejik Plamn Yaprlmasr
Okulun vizyon ve hedeflerine ulasmak 19m olusturdugu politikalar
dogrultusunda hazrrlanan izlenecek yol ve hedefleri iceren uzun. vadeli hedef ve
adimlar

taslagidir,

Kumm gelistirme plam da denilen 'strateji plaru' kurum

misyonunun gerceklestirilmesi yolunda alman onlemleri aeiklayan plandir. Orta
vadelik bir siireyi , genellikle ii9 yilhk bir sureyi kapsar, ama 90k kan bir plan
olmayip, iv ve dis faktorlere ore olusacak degisime aciknr.
Juran'a gore stratejik kalite planlamasi ust yonetim diizeyinde uzun
vadeli kalite hedeflerinin olusturulmasi ve bu hedeflere ulasmak icin kullarulan
araclan ifade eden yapisal bir surectir. Stratejik planlama;
-Icsel ve cevresel analizlerle baslamakta,
-Vizyon ve misyon tespit etme,
-Organizasyonel hedefler belirleme,
-Bu hedeflere ulasmayi saglayacak stratejiler gelistirme cahsmalanm icermektedir.

b)Kalite politikasnn belirlemek
Ozevren'e gore isletmenin uzun vadeli amaclan bir kere belirlendikten
sonra isletmeyi bu.asamada stratejik plaria uygun hedefler ve hedeflere ulastiracak
araclar ve faaliyetler belirlenir, Kalite planlan da bu asamada yapihr. Bu asamaya iki
acidan bakabiliriz.
1-Hedeflerle yonetim,
2-,Kaliteplanlan.
Bir kurumun kalite politikasi ile ilgili yazih bir karann olmasi 90k oncmlidir.
Sonraki i~ ise kalite plarnm gelistirmektir, Kalite plaru, kalite politikasmi hayata
gecirmeye arriaclar. Kalite degisim siirecinin nasil yapihp surdurulecegini gosterir. i~
plam ile paralel islevde bulunmasi gerektigi aciknr. Ama her birinin odaklandigi
konu farkhhk gosterir. Kalite Plam (Koksal,1998:67):
-Degisim yolunda surdurulecek surecleri ozetler,
-Kaliteyle ilgili amaclan ve harekete gecmeyi saglayacak yontemleri icerir,
-Cahsanlann kanlacaklan gelisim ekipleri gibi mekanizmalan kapsar,
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Egitim liderleri kalite gelistirme cahsmalannm basanli bit sekilde uygulamak
istiyorlarsa, okulun en kU9iik birimlerinden en bilyiik birimine kadar okul kiiltiiriinii
olusturmak

ve yaygmlastmnak

olustururken

su sorulara

zorundadirlar.

Egitim

liderlerinin

okul kiiltiirti

mutlaka cevap aramalan gerekmektedir. (Leigh' den aktaran

Cafoglu, 1997:167).
'1-0kulun amaci nedir? Amacnmzr nasil yaratabiliriz?
2-Biz ne yapmak Jistiyoruz?
3·Biz neyi hedefliyoruz?
4-0kulun islevi nedir?(Sallis, 1992)
5-0kul vizyonuna dogru nasil hareket edecegiz ve hedeflerimizi nasil
gerceklestirecegiz?
6-0kullarda musterilerimize hizmeti nasil saglayabiliriz?'
Toplam Kalite Yonetiminin okullarda basan ile uygulanabilmede bu sorulara
verilecek yarutlar
planlama,
unsurudur.

gereekten 90k onemlidir, Cok dikkatle ve dii~iinillerek yapilan

olaylann

ilk defasmda dogru olarak

Saptanan

hatalan

derhal

duzeltmeyi

gerceklestirmenin
amaclayan

onemlr

TKY,

bir

hatalann

tekrarlanmamasmi da saglamis olur, (Koksal,1998:68)

c) Kurum iyile§tirme (Ge~tirme) Plamm Olusturmak :Stratejik planlama
dogrultusunda ve kurumun degerlendirilmesi sonucunda ortaya konan iyilestirme ile
ilgili hedefleri gerceklestirmek amaciyla kaynak, zaman, hedef
belirlendigi

3 .. 5 yillrk donemi kapsayan orta vadeli

ve sorumluluklann

planlann olusturulmasi

onerilmekredir,

d) Yilhk Ge~im Plamm Olu§tunnak :
Kurum iyilestirme plam dogrultusunda hazirlanan yrlhk hedef, cahsmalar,
sure, kaynak ve sorumlulann ortaya kondugu bir takvim yih ya da ogretim yih esasma
dayah hareket planlandir,
e) TKY Birtm Uygulama Plamm Ol~turmak :
TKY Uygulamalann iliskin asamalan, is ve islemleri iceren, konuyla ilgili
uzmanlardan da yararlanilarak hazirlanan kurumda bir kez yapilan hareket planlandir.
f)

Ydhk

i§ Planlaruu

Ofusnmnak

Bolnm Ne diger birimlerde olusturulacak Kalite Kurullanmn' Y ilhk
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faaliyetlerini

yilhk gelisim plam dogrultusunda kalite kurullanmn yurutecegi is ve

islemler ile sorumlu Vt;: sorumluluklanrnn

ayhk stlreler dogrultusunda

belirlendigi

hareket planlandir.

g)Okulun di§ paydaslarla iletisim ve koordinasyonunu saglamak
olarak siralanabilir.
Kalite

kurulunun

koordinasyonunu
degerlendirme

ayru

saglamasi

zamanda

cahsma

onerilmektcdir.

ekiplerinin

Cahsma

ekibi, iyilestirme ekipleri onerilmektedir.

kurulmasmi

ekipleri

olarak,

ve
oz

Gereksinim duyulan tum

sureclerde yeni ekipler olusturulabilecektir,

Bc.Qz degerlendirme Ekibi
Okulun

amaclanna

ulasmak

icin yurnuugu

tum cahsmalanrun

EFQM modelli

kriterleri ile kiyaslayarak birimin kuvvetli ve zayif yonlerini sisternatik bir sekilde
tespit etmesini saglamak amaciyla olusturulacak ekibi anlanr.
Oz degerlendirme ekibinin A vrupa Kalite Yonetimi
kurumlan

V akfi tarafindan kamu

icin gelistirilen; liderlik, cahsanlar ve cahsanlann

tatmini, politika ve

strateji, kaynaklar ve surecler, musteri tatmini, toplum icin gelistirilen; liderlik,
9ah~anlar ve cahsanlann tatmini, politika ve strateji, kaynaklar ve surecler, musteri
tatmini, toplum uzerindeki etki ve faaliyet sonuclan olmak uzere toplam dokuz kritere
gore

cesitli

yontemlerle

uygulamalar

duzenlemesi

ve

degerlendirmeleri

gerceklestirmesi dii~iiniilmektedir. Degeriendirme kriterleri olarak;
1) Liderlik
2) Yonetim politikalan ve stratejileri,
3) lnsan kaynaklan yonetimi,
4) Kaynaklar,

5) Surecler,
6) Musteri tatmini,
7) Cahsanlann tatmini,
8) Topluma etki,
9)Faaliyet sonuclannm
onerilmektedir.

olculerinde kullamlan standartlann

taban almmasi
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C-iyile~t{nµe Ekipleri;
Bu ekibin gorevini, cahsanlann okul icerisinde yer alan tum sureclerine
katla ve kanlimlanm saglamak amaciyla, tum sureclerde yasanan sorunlan anketler
veya degisik yontemlerle

eksikligi

saptanan

alanlan

saptayip, cozum onerileri

gelistirmek olarak tammlayabiliriz. Bu surecleri soyle ozetleyebiliriz.
Ana Stire~

Alt Sttre~

Detay Sfire~

Yonetim

- Planlama
-Gorev Dagihmi
-Olcme - Deg.
-Destek Kuruluslar
- Koordinasyon

-Misyon, vizyon, hedeflerin tespiti
-Cahsma gruplannm olusmasi
ve stratejik, kalite plam ve diger planJar
-Kaynak ihtiyaci tespiti ve butceleme
-Organizasyon ve i~ tamnn
-Ogretmen, siruf dagilmu
-D1~ paydaslarla iliskiler

,

Egitim Ogretirq.

-Kitap secimi
-Seviye tespit sinavi
ortalamasi
-Ogretmen sirufdagihnn
-Mufredata uygun olarak yihk -Bolum degistirenlere
plan yapilmasi
-Ara ve donem sonu smavi
-Ogretimin yurntulmesi

Egitime
Destek Hizmetleri,

-Ogrenci Isleri
-Rehberlik
-Disiplin I Onur Kurulu
-Seminerler
-Arsiv

Diger Hizmetler

tesisler

-Fiziksel
yonetimi

-Kayit islemleri
-Mezuniyet isleri
· -Ozluk islemleri

ve

-Oderneler
- Tasuna hizmetleri
-Bannma

'

stok -Temizlik.Bakim Onanm
-Demirbas ve Stok Yonetimi
-];3ag1§
-Kurs, kantin, DOSE gelirleri
-Bakanhktan gelen odenek.

Tablo 3.7.3: SSEML'de Surecler

Iyilestirme ekiplerinin ilk asamada cahsacagi
I) Ogretmen degerlendirme
ogretmenlerin

surec omeklcri

surecinin f9Ikhga

olarak;

kavusturularak

bilgilendirilmeleri

2) Ogretmenlerin
3) Kayit kabul

odtil sisteminin

okul icinde

surecinin iyilestirilmesi,

4) SSEM ve TL yerlesim alanmm bos

yeniden

duzenlenmesi

bu amacla brosur hazrrlanmasi
alanlannm

degerlendirilmesi,

dtizenlenmesi ve cevre temizligi
5) Okul cahsanlannm

ve o~encileriri

yararlanabilecegi

saglanmasi ve dagmrmmn organizasyonu vb. cahsma gruplan olabilir.

ieme

suyunun

170

TKY surekli geli~meyi ongordugiinden her
surecleri icinde de

ogretmen

kendi uygulama

ogrencileri ve drs paydaslan ile bir iyilestirme ekibi gibi

cahsmalrdir. Her etkinligin misyon ve vizyonu belirlenmeli, her etkinlik PUKO
dongusuyle dusunulmelidir,

Ogrencilerin basanlanm
cahsmalanru gerceklestirebilmek

artirmamn bir yolu clan siirekli iyilestirme
icin kalite cemberleri olusturuldugu derslerde,

cember uygulamalannda beyin firtmasi, balik kilcigi, pareto analizi, histogram
tekniklerinden yararlanilarak ogrencilerin derse olan ilgileri artugi, iletisim eksikligi
biiyiik 9l~iide giderildigi, ogrencilerin motivasyonunun artt1g1,.6grencilerin ders
ahskanligi

cahsma

kazandigi, ogrencilerin kendilerine giiven duymalarmm

saglandigi sonuclannm
cahsmasmm

yam sira, en onemlisi ogretmen ve ogrencilerin takun

yararlanm bizzat uygulayarak gMmeleri gibi olunilu sonuclar elde

edilmistir.

5):J;gitimlerin Y aygmlasnrrlmasi

Bu bolum iki asarnada gerceklestirilebilir.
a)<;al1~ma gruplanrnn cahsma konulanyla ilgi1i1 TKY egitimlerine
ahnmalan,
b) D1~ paydaslann TKY konusunda bilgilendirilmeleri

c) Tedarikci okullann TKY konusunda bilgilendirilmeleri
d)Yerel yoneticilerin TKY konusunda bilgilendirilmeleri

6) Uygulamalara baslamlmasu

Uygulamalara baslama tarihi olarak: 2003-2004 ogretim yili baslangici
onerilmektedir.
TKY'nin 'Hedeflerle Planh Yonetim' uygulamasryla gerceklestirilebilecegi
KAL TKY sunusunda belirtilmistir. Burada amacrn 'Okulun vizyonu dogruitusunda
gelecekteki faaliyetlerini planh.olcumlenebilir ve izlenebilir hedeflere donusturecek
sistemi elusturmak ve cahsanlann

dkulun hedeflerinin olusturulmasma ve

gerceklestirilmesine kanhrm saglamak' oldugu KAL sunusunda aciklanrmstir.
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TEMELAMA<;
TKY ilkeleri
STRA TEJiK HEDEFLER
SiMYE
YILLIK HEDEFLER
Ogretmenler Kurulu
BOLUM - BiREY HEDEFLERi
ETKiNLiK PLANLARI

Sekil 3.7.4:

SSEML SYM icin Hedeflerle Planh Yonetim

7) Degerfendirme;

TKY tekniklerinin her bir ders, birim, uygulama sureci iein uygulanarak
her asamada PU:KO dongusunun isletilmesi sonucu degerlendirme asamalannm her
uygulama sonrasmda yinelenmesi onerilmektedir.
Her tiir degerlendirmede iletisimin onemi buyuktnr. KAL'de bulunan iletisim
ortarm cizelgesinin benzeri SSEML ve TL icin dil§ilnillmii~tiir.
Iletisim Ortami

Dusey

Yatay

Ogretmenler Kurulu

X

X

SiMYE Toplantilan

X

X

X

2Kez/Donem

Ziimre Toplantilan

X

X

3Kez/Donem

Afik Kapr Gorii~me1eri

X

Siirek1i

Paydaslar Anketleri

X

Ytlhk

Cahsma Gruplan Sunumlan

Dikey

Sikhk
6 Kez/ Yd

X

X

X

X

'

Kutlamalar-yemekler

X

Panolar

X

Duyurular, anonslar

X

Y azih ve Elektronik Bulten

X
..

X
'

X

X

AydaBir

Sekil 3.7.5: SSEML i9in Onerilen Iletisim Cizelgesi
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8) TKY' nin yasam felsefesi haline getirilmesi;
Ulasilmak istenilen son asamada yasamm her anirun ve alarurun kaliteli hale
getirilmesi olmahdir.

BOLUMIV

OZET SONU~ VE ONERiLER

Bu bolum, arastirmadan elde edilen bulgularm ozetini, bu ozetten yola
cikilarak elde edilen sonuclan ve onerileri kapsamaktadir. Buna

gore asagida,

arasnrmada elde edilen temel bulgulann ozetine, bu bulgulardan ulasilan sonuclara
ve buna bagh olarak arasnrma problemine yonelik onerilere yer verilmektedir.

4.1. OZET
1- Anketin uygulamasi sirasinda 104 cahsana verilen ankete 59 cahsanm
yamt verdigi goriilmu~tiir. Anketin okul icinde yer alan cahsanlarm konumlarma
gore dontlt oram, 'Lider'

konumunda olan cahsanlarda %62,5 'Ogret:men'

konumunda cahsanlarda % 56,52 ve 'Diger Cahsanlar'

olarak konumunu

belirtenlerde ise % 52,65'tur. Cahsma siireleri acismdan bakildigmda ise, cahsma
siiresini '0-9 Yd' olarak belirten calrsanlarda % 47,5, '10-19' olarak belirtenlerde %
37,3 ve, '20 Y1l ve Ustu' olarak belirten cahsanlarda ise % 15,3 diir. Katihmm tiim
cabalara ragmen orta diizeyde kalmasi dusundurncudur,

2- 'Liderlerin Toplam Kalite Yonetimini Sahiplenmeleri' konu bashgmdaki
uygulamalarla ilgili katilnncilann gorii~ diizeylerinin orta seviyenin altmda oldugu
gornlmusttlr. Elde edilen sonuclar, ogret:menlerin liderlerin TKY'ni orta diizeyin
altmda sahiplendiklerini dusundukleri, lider ve diger cahsanlann ise orta diizeyin
iizerinde sahiplendiklerini dusundnkleri seklinde degerlendirilmistir. Gorev siireleri
acismdan bakildrgmda ise, en d~iik gora~ diizeyinin gorev snresi 10-19 yd olan
grupta olustugu saptanmis, anova analizinde ise konumlar ve gorev siireleri arasmda
ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur,
Bu bolnmun alt bolnmleri incelendiginde ise su sonuclara ulasilnusnr.
'Okulun Misyon, Vizyon ve Degerlerini Olusturma' bashgmda verilen yamtlarda,
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lider

konumunda

ogretmenlerin

olan

cahsanlann

puan

ortalamalanrun

en yiiksek

oldugu,

ise en dii~iik puan ortalamasma sahip oldugu goriilmii~tiir. Gorev

sureleri acismdan bakildigmda ise, en dusuk kanhm duzeyinin gorev suresini 10-19
yil olarak isaretleyen grupta oldugu gorulmus, anova analizinde ise konumlar ve
gorev sureleri arasmda ortalama puanlar arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur, Bu
bolnmde, 'Okulun cahsanlannm, ortak davrams bicimini belirleyen etik ilke ve
degerleri vardir.' ve 'Liderler, etik ilke ve degerlerin uygulanmasmda omek
davramslar sergiler.' Goruslerine cahsanlann katihm duzeylerinin en az seviyede
oldugu gozlemlenmistir,
Bu boliimle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev siiresi
l 0-19 yd olan cahsanlann, liderlerin misyon ve vizyon konusundaki yaklasimlanm
TK.Yuygulamalanna gore orta duzeye yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

'Liderlerin iyilestirme, gelistirme etkinliklerine destek ve katihrru' bolnmu
incelendiginde, 'Diger Cahsan' konumunda anketi yamtlayanlann en y-oksek puan
diiieyine sahip olduklan goriilm~tiir. En dusuk puan dtlzeyi 'Ogretmen' konumunda
cahsanlarda saptannusnr. Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma
arahgmda olanlarda en dii~iik katihm duzeyi saptanmrsnr, Lider ve diger cahsanlar
konumunda olanlarda deneyim artnkca puanlannm artt1g1, ogretmen konumunda
olanlarda ise azaldigi gorulmustttr. Bu bolumde 'Liderler, paydaslann ihtiyac ve
beklentilerini rapor, anket, gorusme vb. yontemlerle belirler.' gorusune katihmm en
d~iik duzeyde oldugu gcrulmektedir.
Bu bolnmle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev snresi
10-19 yd olan cahsanlarm, liderlerin iyilestirme etkinliklerine destek ve kanhrmm
orta duzeye yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

'Liderlerin motivasyon, tamma ve takdir yaklasimi' bolumtt incelendiginde,
'Diger Cahsan' konumunda anketi yarntlayanlarm en yuksek puan duzeyine sahip
olduklan gorulmustur. En dusuk puan diizeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda
saptanmisur. Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma arahgmda
olanlarda en dii~iik katihm duzeyi saptanrmsnr. Lider ve ogretmen olan cahsanlarda
deneyim artnkca puanlannm azaldigi, diger cahsanlar konumunda olanlarda ise
<
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azaldigi gorulmustur, Bu bolumde, 'Liderler, iyi
ekibi

esit, adil ve siirekli

performans gosteren personeli-

olarak odiillendirirler.' Gorusune kanhm en dii§iik

diizeyde oldugu gorulmektedir.
Bu alt bolumde elde edilen sonuclar, ogretmen ve gorev suresi 10-19 yil olan
cahsanlann liderlerin tamma, takdir ve motivasyonla ilgili uygulamalanm TKY
uygulamalarma gore orta duzeye yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.
'Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenmeleri' boyutuyla ilgili olarak elde
edilen sonuelara gore, ogretmenlerin liderlerin TKY'ni

orta diizeye yakm

sahiplendiklerini, liderlerin ve diger cahsanlann ise liderlerin TKY'ni orta dnzeyin
ustunde sahiplendiklerini dusundukleri seklinde degerlendirilmistir.
3-'Cali§anlarm

Yonetimi'

konu

bashgmdaki

uygulamalarla

ilgili

kanhmcrlann gorii§ diizeylerinin orta seviyenin altinda oldugu ve 'Lider' konumunda
olan cahsanlann gorii§ duzeylerinin en ynksek, 'Ogretmen' konumunda olan
cahsanlarm en d~iik seviyede oldugu goriilm~tiir. Sorulann yamtlanna gorev
sureleri acismdan bakildigmda ise; en dusuk goril§ diizeyinin gorev snresi 10-19 yil
olan grupta olustugu gorulm~tiir. Diger cahsanlar ve ogretmen olan cahsanlarda
deneyim arttikca puanlannm artngi, liderler konumunda olanlarda ise arthgi
gorulrnustur. Yapilan anova analizinde,

konumlar ve gorev siireleri acismdan

bakildigmda fark anlamsiz bulunmustur. Bu bolumde en dusuk goril§ duzeyi
'Cah§anlarm performanslan, adil siirekli ve gercekci olarak degerlendirilir ve
odullendirilir' maddesinde saptanrmsttr.
Bu bolumun alt bolumleri incelendiginde ise §U sonuclara ulasilrmsnr.
'Performans Degerlendirme' bolnmnnde yer alan sorulann yamtlannm genel
ortalamarun altmda yer aldigi ve 'Diger Cahsan' konumunda anketi yarutlayanlarm
en yilksek puan diizeyine sahip olduklan gorillm~tiir. En dusuk puan duzeyi
'Ogretmen'

konumunda cahsanlarda

saptanmisur.

Gorev sureleri acismdan

bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma arahgmda olanlarda en du§iik kanhm duzeyi
saptanmis, diger cahsanlar ve ogretmen olan calrsanlarda deneyim artnkca
puanlanmn azaldigi, lider konumunda olanlarda ise degismedigi goriilmil§tiir.
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Ari.ova

analizinde

ise, konumlar

ve gorev

silreleri

arasmdaki

fark anlamsiz

bulunmustur,
Bu bolumle elde edilen sonuclara gore, ogretmenler ve gorev snresi 0-9 yil

arahgmda olan cahsanlar, performanslannm orta dnzeye yakm degerlendirildigini
dusunmektedirler.

'Insan Kaynaklanmn Etkili Yonetimi' bolumu incelendiginde bolumtmde yer
alan sorularm yamtlanmn genel ortalamanm altmda yer aldigi ve 'Diger Cahsan'
konumunda anketi yamtlayanlarm en yiiksek puan dilzeyine sahip olduklan
gorulmustur. En dii~ilk puan duzeyi

'Ogretmen'

konumunda cahsanlarda

saptanmisnr. Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma arahgmda
olanlarda en du~uk kanhm diizeyi saptannus, lider ve ogretmenlerde deneyim
arttikca puanlanrun azaldigi, diger cahsanlarda ise arttigi gorulmustur. Anova
analizinde ise, konumlar ve gorev sureleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur.
Bu bolnmle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi 10-19
yil cahsma arahgmda olan cahsanlann insan kaynaklanmn TKY uygulamalanna
gore, orta dnzeye yakm yonetildigini dnsundnkleri seklinde degerlendirilmistir.

'Kararlara Katihm' bolumundeki yamtlan incelendiginde 'Diger Cahsan'
konumunda anketi yarutlayanlann en yiiksek puan duzeyine sahip olduklan
gorulmustur. En dusuk puan dnzeyi

'Ogretmen'

konumunda cahsanlarda

saptanrmsnr. Gorev sureleri acismdan bakildigmda ise, 10-19 ytl cahsma arahgmda
olanlarda en dusuk kanhm duzeyi saptanmis, lider ve 5gretmenlerde deneyim
artnkca puanlannm azaldigi, diger cahsanlarda ise arttigi gorillm~tilr. Anova
analizinde ise, konumlar ve gorev sureleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur.
Bu bolumle ilgili elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve 10-19 yil cahsma
arahgmda olan cahsanlann kararlara kanhm sureclerini TKY uygulamalarma gore
orta diizeye yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

'Cahsma

Ortami'

bolumu incelendiginde, 'Lider'

konumunda anketi

yamtlayanlann en yiiksek puan duzeyine sahip olduklan goriilmii~tiir.En dil~iikpuan
duzeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda saptanmrsnr. Gorev sureleri acismdan
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bakildigmda ise; 10-19 yd ve 20 yd ve iistii cahsma surelerinde olan cahsanlann
goril~ diizeylerinin birbirine 90k yakm ytlct1gi, liderlerde deneyim artnkca puanlannm
azaldigi, diger cahsanlar ve ogretmenlerde ise artngi gorulmustur. Anova analizinde
ise, konumlar ve gorev sureleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur,
Bu bolumle ilgili olarak elde edilen sonuclar, ogretmenlerin ve gorev suresi
10-19 yil olan cahsanlann, eahsma ortannm orta diizeye yakm bulduklan seklinde
degerlendirilmistir,

'i~birligi ve lletisim' bashgt altmda yer alan maddelerin puan toplamlan
anketin ortalama puanlanmn iizerindedir. Bu bolum incelendiginde, 'Lider'
konumunda olanlann en ytiksek puan dnzeyine sahip olduklan gorulmustnr. En
du~ilk puan dnzeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda saptanrmsnr. Gorev snreleri
acismdan bakildigmda ise; 10-19 yil ve 20 yil ve -Ustu cahsma surelerine olan
cahsanlann

goril~ diizeylerinin birbirine

90k yakm 91ktig1,

liderlerde ve

ogretmenlerde deneyim arttikca puanlanmn azaldigi, diger cahsanlarda ise artt1g1
gorulmustur. Anova analizinde ise, konumlar ve gorev sureleri arasmdaki fark
anlamsiz bulunmustur.
Bu boliimle ilgili elde edilen sonuclar, bu boliimiin puan ortalamasnun diger
bolumlere gore daha yO.ksek oldugu seklindedir, Bu bolumde de ogretmenlerin ve
gorev suresi 10-19 yil olan cahsanlann isbirligi ve iletisimi orta duzeyde gordukleri
seklinde degerlendirilmistir.

'Motivasyon ve Tatmin' bolumu incelendiginde, 'Lider'

konumunda

olanlarm en yilksek puan diizeyine sahip olduklan gorillmii~tilr. En dii~iik puan
duzeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda saptanmis, 'Diger Cahsan' konumunda
olanlann goru~ duzeylerinde bu duzeye yakm oldugu gorulmustur, Gorev snreleri
acismdan bakildigmda ise; 10-19 yil olan cahsanlann goru~ dtizeylerinin en dusuk
seviyede oldugu, liderlerde deneyim artukca puanlarmm azakhgi, ogretmen ve diger
cahsanlarda ise arttJg1 gorillm~tilr. Anova analizinde ise, konumlar ve gorev stlreleri
arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur,
Bu bolumden elde edilen sonuclarla, ogretmen ve diger cahsanlann ve gorev
siiresi 10-19 yd arahgmda olan cahsanlann motivasyon ve tatmin boyutundaki
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uygulamalann,

TKY uygulamalanna

gore, orta duzeye yakm bulduklan

seklinde

degerlendirilmistir,

'Kisisel
incelendiginde,

ve Mesleki
'Lider'

Gelisim'

konumunda

bashg;
olanlann

altmda

yer alan

boliimde

en yiiksek puan duzeyine

olduklan gorulmustur. En dusuk puan duzeyi 'Ogretmen'

en

sahip

konumunda cahsanlarda

saptanrms, 'Diger Cahsan' konumunda olanlann goril§ duzeylerinin de bu duzeye
yakm oldugu gorulmtlstur, Gorev sureleri acismdan
cahsma silresinde olan cahsanlann

bakildigmda ise; 20 yil ve ilstil

gorii§ diizeylerinin en d~ilk seviyede oldugu

Liderlerde ve diger calisanlarda deneyim arttikca puanlanrun azaldigi, ogretmenlerde
ise arttigi goriilmil§tiir. Anova analizinde ise, konumlar ve gorev silreleri arasmdaki
fark anlamsiz bulunmustur.
Bu boliimiin sonuclan olarak, genel olarak cahsanlann bu boliimde yer alan

uygulamalan orta duzeyin ustunde gordukleri, ancak hizmet ici egitim cahsmalanmn
orta duzeyin altmda oldugunu dil§iindiikleriseklinde yorumlanmisur.

'Cahsanlann Yonetimi' boyutu ile ilgili olarak elde edilen sonuclara gore, bu
boyutta degerlendirilmeye alman sureclerle ilgili olarak, liderler ve diger cahsanlann
uygulamalan TKY uygulamalanna orta dnzeyin ustunde dusundnkleri, ogretmenlerin
ise uygulamalan TKY uygulamalanna gore orta duzeyin altmda dusundukleri
seklinde degerlendirilmistir
4-'<;ali§anlann TKY'ni Sahiplenmeleri' konu bashgmdaki uygulamalarla
ilgili kanhmcilann go~ duzeylerinin orta seviyenin altmda oldugu, 'Diger Cahsan'
konumunda olanlann en yilksek puan duzeyine sahip olduklan gorulmustnr.En dusuk
puan duzeyi 'Ogretmen' konumunda cahsanlarda saptannustir. Gorev snreleri
acismdan bakildigmda ise, 10-19 yil cahsma arahgmda olanlarda en d~

kanhm

diizeyi saptannus Iiderierde ve ogretmenlerde deneyim artnkca puanlannm azaldigr,
diger cahsanlarda ise artttgi gortllrnusttlr. Anova analizinde ise, konumlar ve gorev
sureleri arasmdaki fark anlamsiz bulunmustur. Bu bolumde, en dil~ilk katihm
duzeyinin 'Calisanlar, Toplam Kalite Yonetiminin egitim alanmdaki uygulamalanyla
ilgili yeterli bilgiye sahiptir'. Maddesinde oldugu gorulmektedir,
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'Cahsanlann

TKY'ni

Sahiplenmeleri'

boyutu ile ilgili olarak elde edilen

sonuclara gore, lider ve ogretmen olan cahsanlann TKY'ni sahiplenme konusunda
kendilerini orta dnzeye yakm yeterli gordnkleri seklinde yorumlannnstir. Cahsanlann
TKY konusunda orta duzeye yakin bilgiye

sahip olduklanm

dii~fuuneleri, TKY

konusuna ilgi duyduklan ve bilgi almak istedikleri seklinde degerlendirilmistir.

5- 'Lider ve Ogretmenlerin
alan uygulamalarla
oldugu

gorillm~tOr.

puanlannm

Kisisel Degerlendirmeleri'

ilgili katihmcilann
Bu boliim

'Ogretmen'

go~

duzeylerinin

incelendiginde

konumunda

saptanmistir. Gorev sureleri acismdan

cahsanlara

'Lider'
gore

bashgr altmda yer
orta seviyenin altmda
konumunda

daha

yuksek

olanlann
oldugu

bakildigmda ise; 10-19 yil olan cahsanlann

goril~ duzeylerinin en dnsuk seviyede oldugu, liderlerde deneyim artnkca puanlanmn
arttigi, ogretmenlerde ise azaldigi goriilm~tii.r. Anova analizinde ise, konumlar ve
gorev sureleri arasmdaki

fark anlamsiz bulunmustur.

Bu bolumde di.cyiik puan

toplami 'Ogrencileri yasam boyu, kendi kendine ogrenmeye hazirlamak icin olumlu
cahsmalar yapilmaktadir.' ve 'Ogretmenlerin yilhk planlanna gore, ders oncesi yazih
olusturduklan

gunluk planlan vardir.' maddelerinde gcSriilmil~tur.

'Lider ve Ogretmenlerin Kisisel Degerlendirmeleri'

boyutu ile ilgili olarak

elde edilen sonuclara gore, liderlerin ogrennenlere gore kisisel degerlendirilmeleri
TKY uygulamalarma daha yakm bulduklan seklinde degerlendirilmistir.

Lider konumunda olan cahsanlann

'Ogretmenler

ders notu, soru ornegi, is

yapragi gibi ogretimsel materyalleri hazirlayip gelistirir.' Maddesine iliskin go~
duzeyleri, ogretrnenlere gore daha yilksektir.

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenler, ogrencilerin

sosyal, kiiltiir

ve bilim - teknik vb. alanlarmda duzenlenen

etkinliklere aktif olarak kanhmim

saglama

duzeyleri, ogretmenlere gore, daha

yiiksektir.

cabasmdadrr.' Maddesine iliskin go~
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Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenler, ogrencilerle birlikte egitim
- ogretim ortanum stlrekli gelistirme icin cahsmalarda bulunur.' Maddesine iliskin
gorii~ duzeyleri, ogretmenlere gore, daha yiiksektir.
Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogretmenlerin yilhk planlanna gore, ders
oncesi yazih olusturduklan, gunluk planlan vardir.' Maddesine iliskin gorii~
duzeyleri, ogretmenlere gore daha yiiksektir.

Lider konumunda olan cahsanlann 'Ogrencileri yasam boyu, kendi kendine
ogrenmeye hazirlamak icin olumlu cahsmalar yapilmaktadir.' Maddesine iliskin
gorii~ duzeyleri , ogretmenlere gore daha yiiksektir

6- 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege Yonelik Dusnnceleri' bashgi altmda yer
alan uygulamalarla ilgili katihmcilann gorii~ duzeylermin orta seviyede oldugu
gorillmi.i~,

'Lider'

konumunda

olanlann

ortalama

puanlannm

'Ogretmen'

konumunda cahsanlara gore daha yuksek oldugu saptanrmstir. Gorev sureleri
acismdan bakildigmda ise; 0-9 yil olan cahsanlann go~ duzeylerinin en d~uk
seviyede oldugu, liderlerde deneyim arttikca puanlannm azaldigi, ogretmenlerde ise
azaldigi gorulmustnr, Bu bolumde yer alan maddelerle ilgili kanhmcrlann go~
duzeylerinin orta seviyede oldugu ve yarutlanna konumlar acismdan bakrldigmda
fark anlamsiz bulunmustur.

'Lider' ve 'Ogretmen' olan cahsanlara 'Lider ve Ogretmenlerin Gelecege
Yonelik Dusunceleri' bashgi altmda yer alan maddelerde en dti~iik kanhm 'Okulda,
bazi bolumlere yonelik asm talebi karsrlayabilmek icin, saat 13.30 - 18.30 arasi
ikinci ogretim yapilabilir.' Maddesinde olusmustur, Liderlerin bu maddeye iliskin
puanlan ogretmenlere gore, daha yuksektir.

Anketin bu bolnmunde yer alan 'Ara smav donemlerinde, universitelerde
oldugu

gibi derslere ara verilmeden, ders ogretmeninin insiyatifmde smav

uygulanabilir.' Maddesine kanhm duzeyi de ortanm altmdadir. Lider konumunda
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olan cahsanlann

bu maddeye iliskin go~

duzeyleri,

ogretmenlere

gore, daha

yuksektir.

Lider ve ogretmenler 'Okulun yil ve giin boyunca aeik oldugu sure, ongorulen
ogretim programlanmn

verilmesi acismdan yeterlidir.'

altmda bir kauhm gostermislerdir. Liderlerin go~

lfadesine de ortalamarnn

dnzeyleri ogretmenlere gore daha

dusuktur.

'Birlestirilmis

ders saatleri uygulamasi, ogrencilerin temel (fiziksel, duygusal,

sosyal vb.) gereksinimlerini karsrlamasrru zorlasnrmaktadtr.'

Maddesinde de kanhm

orta seviyenin uzerinde yer almaktadrr. Lider konumunda olan cahsanlann
duzeyleri

ogretmenlere gore, daha d~tiktiir.

Bu bolumde uygulanan anketin cesitli bolumleri
'Ogretim

goril~

programlanmn,

gereksinimlerine

ogrencinin,

uygunlugunu

is

ve

saglanmahdir.'

icerisinde en yuksek katihm
yuksek

ogretim

Maddesinde

dunyasmm

gerceklesmistir.

Liderlerin goril§ diizeyleri ogretmenlere gore daha yuksektir.

'Lider ve Ogretmenlerin

Gelecege Yonelik Dusunceleri'

basligmda yer alan

goruslerle ilgili olarak elde edilen sonuclara gore, liderlerin ogretmenlere
gelecege yonelik dii~fincelerinin

TKY uygulamalanna

gore

daha yakm oldugu seklinde

degerlendirilmistir.

Genel olarak bakildigmda,

ogretmenlerin

yoneltilen

sorularla ilgili goril§

diiZeylerinin orta seviyenin alnnda kalmasr dii~iindilritciidiir. 6gretmenlerin
uygµlamalarla ilgili degerlendirmelerinin
dusunulebilecekken,

su anki

orta duzeye yakm cikmasi normal olarak

gelecege yonelik uygulamalarda da orta duzeye yakm goril§lerin

belirlenmesi dustmduruct; bulunmustur.

Elde edilen verilerin degerlendirilmesi sonrasmda, cesitli model omeklerinden
yararlarularak 'SSEML Yonetisim Modeli' 'SYM' gelistirilmesine cahsrhrusnr,

182

4.2. SONU~LAR

1- Liderlerin TKY uygulamalanm orta dOzeye yakin sahiplendikleri sonucuna
ulasilrrustir.

2- Cahsanlann yonetimi uygulamalanmn TKY uygulamalanna orta dOzeyde
yakin oldugu sonucuna ulasilnustir.

3- Cahsanlann TKY uygulamalanni orta dnzeye yakm sahiplendikleri
sonucuna ulasilrmstir. Bu duruma neden olarak cahsanlar, TKY uygulamalan
hakkmdaki bilgi eksikliklerini gostermektedirler. Cahsanlann TKY uygulamalan ile
ilgili orta duzeyin altmda bilgiye sahip olduklanm dusnnmeleri, cahsanlann TKY
uygulamalanm ogrenmek icin istekli olduklan seklinde degerlendirilmistir.

4- Lider ve ogretmenlerinin kisisel degerlendirmeleri bolumunde, ogrencileri
yasam boyu kendi kendine ogrenmeye hazirlamak icin olumlu cahsmalann, ders
oncesi giinlilk plan ahskanhgmm, egitim ogretim ortamlanmn snrekli gelistirilmesine
yonelik cahsmalann ve ogrencilerin cesitli alanlarda etkinliklere katihmunn orta
dOzeye yakin oldugu, lider ve ogretmenlerin ogreumsel materyalleri hazirlamada
kendilerini orta dOzeyiniizerinde gdrdilkleri sonucuna ulasrlnusnr.

5- Lider ve ogretmenlerin gelecege yonelik dustmceleri bolumunde, ikinci
ogretim yapilmasi gorii~iiniinorta diizeyin alnnda desteklendigi, okulun acik oldugu
snrenin yeterli oldugu gorusnne orta seviyenin uzerinde katihm oldugu, ara smav
donemlerinin surmesi gorii~iiniin orta duzeyin iizerinde desteklendigi sonucuna
ulasilmistir. Birlestirilmis ders saatlerinin ogrencilerin cesitli gereksinimlerini
karsilamasmi orta seviyenin uzerinde engelledigi, ogretim programlanmn i~ ve
yilksek ogretim dunyasmm gereksinimlerine uygunlugunun tam olarak saglanmasi
gerektigi du~iiniildugilsonuclanna ulasilmistir.
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Genel olarak bakildigmda, ogretmenlerin goruslerinin orta seviyenin altmda
kaldigi, gorev siireleri acismdan ise 10-19 ytlhk

deneyime sahip cahsanlann

goruslerinin orta diizeyin altinda kaldigi sonucuna ulasrlrmstir.

Ulasilan sonuclann 1~1gtnda, cesitli model orneklerinden yararlamlarak 'SSEML
Yonetisim Modeli' 'SYM' gelistirilmesine cahsrlrrusnr,

Ancak sistem ya da modeller ne kadar iyi olursa olsun, uygulayicilan bu sistemi
benimsemeyip, sistemin gelistirilmesi iyin calrsmadiktan sonra basanya ulasma sansr
hie yoktur. Toplam Kalite Yonetiminde, sorumluluklanru eksiksiz olarak yerine getiren
ancak bunun yanmda yapngi isin daha verimli yapilmasi, is snreclerinin gelistirilmesi

konusunda snrekli dnsunen ve belirlenmis cesitli sistematik katihm yontemleri ile bu
d~uncelerini ve becerilerini sisteme katan yeni bir cahsan davramsi sergilenmesi
gerektinnektedir.

TKY' de liderlerinde, cahsanlan destekleyici, kanlmu saglayici, yetki kullanmayi
sorumluluk almayr ve yenilikler yaratmayi destekleyen bir insan kaynaklan planlama
sistemi kurmasi ve en onemlisi omek davramslar sergilemesi gerekmektedir. Ozetle
tum cahsanlann icinde bulunduklan sureclerin surekli gelistirilmesine yonelik
gonnlluluk cercevesinde daha 90k cahsmasi gerekmektedir. B~ Ogretmen Ataturk'un
yillar oncesinden bize gosterdigi "Cagdas uygarhk duzeyine ulasmak ve asmak... "
hedefine akhn ve bilimin yol gostericiliginde erisebilmek icin O'nun belirttigi gibi
'' Tek bir seye ihtiyacimiz var. Cahskan olmak ... ".

4.3. ONERiLER

Arasnrma problemi cercevesinde, elde edilen bulgular ve ulasilan yargiya
gore, oneriler uygulama ve arasnrmaya iliskin olmak iizere iki baslik altmda
toplanabilirler.
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4.3.1 Uygulamaya ili~kin Oneriler

l-Arastirmada elde edilen bulgular ozellikle ogretmen algilan acismdan
liderlerin TKY uygulamalarrm orta duzeyin altmda sahiplendigi, okulun degerlerini
olustururken

paylasima

yeterince

acmadigr,

ve

uygulanmasmda omek davramslar sergileyemedigi,

etik

ilke

ve

degerlerin

takim cahsmasim yeterince

ozendiremedigi; baska bir deyisle liderlik davraruslannm TKY' de istenilen liderlik
davramslanna ulasamadrklanru ortaya koymaktadrr. Bu durum, lider konumunda
olan yonetici, atolye sefi, zumre baskam gibi ogretmenlerin liderlik davramslannm
gelistirilmesi ve onderlik becerilerinin yukseltilmesini gerekli kilmaktadir. Bu
egitimler liderler tarafmdan 'kendi kendine ogrenme' teknigiyle saglanabilecegi gibi,
'

Bakanhk tarafmdan diizenlenen hizmet ici egitim cahsmalanyla da giderilebilir. Bu
sorunun ~ozilmiinekatki saglamak amaciyla, SYM' de onerilen takvim dogrultusunda
Turkiye'de MEB TKY cahsmalannda kullarulan egitim cd'si cogalnlarak lider
konumunda olanlara dagmlacaknr.

2-Ara§tlrma sonuclanna gore cahsanlann yonetimi uygulamalarrmn TKY
uygulamalarmm uzagmda yer aldigi sonucuna ulasrlrmsnr. Arastirmadan elde edilen
bulgularda

'Performans

degerlendirme',

'Motivasyon

ve taruma ve takdir

yaklasimlan' sureclerinin TKY uygulamalarrmn en uzagmda oldugu seklinde
degerlendirilmistir. Cahsanlar performanslannm yeterince degerlendirilmedigini ve
odii1Iendiri1mediklerinidu§iinmektedir. Ozellikle calrsanlann memnuniyet derecesini
belirlemeye yonelik geri bildirim almmasmm TKY uygulamalannm uzagmda
gerceklestigi de elde edilen sonuclann arasmda yer almaktadir. Buna gore, odill ve
performans degerlendirme sureclerinin gozden gecirilip islerlige kavusturulmasi ve
cahsanlann memnuniyeti ile ilgili bilimsel yontemlerle geri bildirim almmasi
onerilmektedir. Bu sureclerle ilgili SYM' de onerilen takvim dogrultusunda cahsma
gruplannm olusturulmasi sorunun 9oztimiine katki saglayacaktir. Bu sekilde X tipi
yonetici ve yonetim tipinden 'Toplam Kalite'nin amaclandigi 'Yonetisim' modeline
gecilmesi kolaylasacaknr,
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3- Eide edilen bulgulara gore cahsma ortamlanmn fiziki sartlanmn yeterli olmadigr
sonucuna ulasrlmisnr. Son donemde okul icinde uretim sureclerinin zorianmasi ve
Bakanhk

destegiyle

gerceklestirilen

yenilestirme

cahsmalanna,

uluslararasi

kuruluslardan kaynak saglanmasi amaciyla meslek orgutleri aracihgryla cesitli
girisimlerde

bulunulabilir.

Bu

girisimlerden

biride,

egitim

alt

yapismm

modernizasyonu ile ilgili hazrrlanacak bir proje ile olabilir. Ornegin 'Fiziki kosullann
iyilestirilmesi'

b~11g1 altmda hazirlanacak bir proje ile dersliklerin iklim

degisikliklerinden en az etkilenecek sekilde kullamlmasma yonelik girisimler yada
ayru amacla okul bahcesinin uzay can ile kaplanmasi icin kaynak arasnrmasi
yapdabilir.

4- Cahsanlar TKY'nin egitim alamndaki uygulamalan ile ilgili kendilerini yeterli
diizeyde gormemektedir, Bu konuda tum cahsanlann kendiliklerinden kanluncr
olamadtklanndan hareketle, lider kadrosuna onemli gorevler dnsmektedir. Lider
konumunda cahsanlar, SYM takvimini hayata gecirerek, onderlik ve liderlik ve TKY
uygulamalan ile ilgili alacaklan egitimleri gelistirerek cevresine yaymahdrr. SYM
uzerinde d~ilniilmeli, soru isaretleri olan noktalarda 'Kendi kendine ogrenim'
teknigi cercevesinde kaynak taranmasi yaptlarak bilgi toplanmasi gerceklestirilmeli,
edinilen bilgiler her alanda uygulanmaya baslanmali ve cahsanlara omek
olunmahdir.

5- Lider ve ogretmenler kisisel degerlendirmelerinde, ogrencileri yasam boyu kendi
kendine ogrenmeye hazrrlamak icin olumlu cahsmalar yapilamadigi, ders oncesi
gunluk plan ahskanhguun orta diizeye yakm oldugu, egitim ogretim ortamlanmn
surekli gelistirilmesine yonelik cahsmalann orta diizeye yakin kaldigi, ogrencilerin
cesitli alanlarda etkinliklere katihmmm desteklenmesinin orta duzeyin altmda
saglanabildigi degerlendirmesinde bulunmuslardir.
Gilnilmilzde egitim - ogretim hizmetlerini her rolde yerine getiren ogretmenin
rollerinde de yeni bir anlayis ve yeni bir degisme olusmasr gerekmektedir. Ogretmen
savunmaci nedensellestirmeden siynlarak kendini ve icinde

bulundugu sistemi

iyilestirme ve gelistirme icin silrekli caba ieerisinde olmahdir, Bunu da her asamada
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ustlendigi gorevin, misyon ve vizyonunu belirleyip, her etkinligini PUKO dongust;
cercevesinde gerceklestirerek ve siirekli gelismeyi ilke edinerek gerceklestirilebilir,

6- Lider ve ogretmenlerin
ders

saatlerinin

gelecege yonelik dusunceleri bolumunde, birlestirilmis

ogrencilerin

cesitli

gereksinimlerini

karsilamasmi

engelledigi

gorO§finun orta dtlzeyin uzerinde destek bulmasmdan hareketle, 2003-2004 ogretim
yilmda derslerin blok gerceklestirilmesi uygulamasi disma cikilarak ders aralannda 5
dakika, iki ders arasmda da 10 dakikahk aralar, Bakanhk ilgili birimleri ile gorO§OlOp
uygulamaya konabilir. Tasimah

egitimin aksatilamamasi

da, derslerin suresi 35

dakikaya indirilmesiyle saglanabilir.

7- Lider

ve ogretmenlerin

programlanrun

gelecege

i§ ve yiiksek ogrenim

yonelik

dusunceleri

dunyasi

bolumunde

gereksinimlerine

ogretim

uygunlugunun

saglanmasi konusunda yuksek duzeyde fikir birligi bulunmaktadir. Okulda yurutulen
METGE

projesinin

amaclanndan

birinin de bu oldugu cahsanlara

aktanlarak,

yonetim sureclerinde SYM ile hedeflenen iyilestirmenin METGE ile butunlesmesi
saglanmahdir.

Bu amacla

METGE btmyesinde olusturulacak kurullann SYM ile

koordineli cahsmasi TKY'nin yasamm her alanmm ve anmm kaliteli hale getirilmesi
sonucuna daha cabuk ulasilmasim saglayacaktir.

4.3.2 Arasnrmaya ili~kin Oneriler

1- Bu arastirma
sureclerinin

SSEML

ve TL'sinde

TKY uygulamalanna

cesitli konumlarda

yakmhgnu

cahsanlann,

cesitli

saptamaya yoneliktir. KKTC Milli

Egitim Sisteminin bntunnne yonelik yapilacak benzer arastirmalar TKY snrecine
gecisi kolaylasnracaknr.

2- Bu tur arastirmalann

MEKB bunyesinde baslanlabilmesi

icin, Bakanhga

bagh

tfim okul kurum ve birimlerde "Ioplam Kalite Yonetimi' modeline gecilmesi icin
gerekli hazirhklara baslanmahdir. Bu hazirhklann ilk asamasinda olusturulacak TKY
birimi ile Turkiye ve diger ulkelerdeki TKY gecis modellerinin ve uygulamalannm
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incelenip,

egitim

frekanslanndan

dokiimanlan

hazirlanmahdir,

Bakanhgm

BRT-2

giiniin bazi saatlerinde yaym yapan EKTV kanahndan

kanah

her diizeyde

TKY egitimleri icin yararlamlabilir.

3- Yine aym dusunceden hareketle, TKY konusundaki beklentilerin arastmlmasi ve
saptanmasi amach olarak 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi' ana bashgi altmda bir
'Milli Egitim Surasi' diizenlenmeli tiim egitim-ogretim kademeleri birimleri ile ilgili
alt komisyonlar

olusturularak

egitim ogretimde

kalitenin

artmlmasma

yonelik

sorunlar ve yOziim yollan arayisi 'Sosyal paydaslann' katihmma acilmahdir.
Bu sura oncesi on kanhmlann
gerceklestirilmesi
gelecek

MEKB'na

ait web sitesinde sanal ortamda

ve BiTiB ve MEBNET projeleri aracihgr ile KKTC devletinin

yillarda

e-devlete

donusum

snrecinde

bir

baslangic

olabilecegi

dnsnnulmektedir.

4) Arastirma sonuclannda cahsanlar TKY uygulamalan ile ilgili olarak orta duzeyin
altmda bilgiye sahip olduklanru belirtmektedirler. KKTC Ekonomisinde onemli

bir

yere sahip olan iiniversiteler TKY uygulamalan ve egitimleri konusunda KKTC'ye
onderlik ederek, bu bilgi acigim gidermelidirler.Bu

amacla iiniversitelerde

TKY

egitim ve uygulama cahsmalan bir an once baslanlmahdir.

5) Egitim bilimleri alanmda yuksek lisans alanmda cahsma yapanlarm genellikle
ogretmenler oldugundan hareketle ogretmenler, kendi gorev alanlarmda TKY'nin
uygulamaya konmasi konusunda yapacaklan arasnrma ve uygulamah arastrrmalarla
katkida bulunmahdir.

187

incelenip,

egitim

dokiimanlan

hazirlanmahdir.

Bakanhgm

BRT-2

kanah

frekanslanndan giiniin bazi saatlerinde yaym yapan EKTV kanahndan her duzeyde
TKY egitimleri icin yararlantlabilir.
3- Yine aym dusttnceden hareketle, TKY konusundaki beklentilerin arastmlmasi ve
saptanmasi amach olarak 'Egitimde Toplam Kalite Yonetimi' ana bashgi altmda bir
'Milli Egitim Surasi' diizenlenmeli tum egitim-ogretirn kademeleri birimleri ile ilgili
alt komisyonlar olusturularak egitim ogretimde kalitenin artmlmasma yonelik
sorunlar ve c;oziim yollan arayist 'Sosyal paydaslann' kanhmma acilmahdir.
Bu sura oncesi on kanhmlann MEKB'na ait web sitesinde sanal ortamda
gerceklestirilmesi ve BiTiB ve MEBNET projeleri aracihgi ile KKTC devletinin
gelecek

yillarda

e-devlete

don~iim

surecinde

bir

baslangic

olabilecegi

dii~iinulmektedir.
4) Arastirma sonuclannda cahsanlar TKY uygulamalan ile ilgili olarak orta duzeyin
altmda bilgiye sahip olduklanru belirtmektedirler. KKTC Ekonomisinde onemli bir
yere sahip olan universiteler TKY uygulamalan ve egitimleri konusunda KKTC'ye
onderlik ederek, bu bilgi acigrm gidermelidirler.Bu amacla iiniversitelerde TKY
egitim ve uygulama cahsmalan bir an once baslatilmahdir.
5) Egitim bilimleri alamnda yiiksek lisans alanmda cahsma yapanlarm genellikle
ogretmenler oldugundan hareketle ogretmenler, kendi gorev alanlarmda TKY'nin
uygulamaya konmasi konusunda yapacaklan arasnrma ve uygulamah arasurmalarla
katktda bulunmahdir.
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Ek:2 Uygulanan Anketin KK.TC MEKB MTOOD Izni

(&\

',,

~

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM VE KULTUR BAKANLIGI
, MESLEKi TEKNiK OGRETiM DAiRESi MUDURLUGU

ay1:MT0.0.00-63-02/2
f'
aym Adem Okiimus
gretmen
edat Simavi Endiistri Meslek Lisesi

25 Kasun 2002

I

efkosa.

ilgi: 6.11.2002 tarihli dilekceniz,
ilgi dilekcenizde Yuksek Lisans Progranu geregi ''Toplam Kalite Yonetiminin
ygulanabtlirligi" konulu Sedat Simavi Endustri Meslek Lisesi ogretmen ve cahsanlanna
·onelik anket uvgulayacagnuzr belirterek izin talebinde bulundunuz.

'

Talebinizle ilgili olarak yapilan degerlendirme sonrasmda anket uygulamamz uygun
"riilmii~ olup anketin ne zaman uygulanacagi konusunda ilgili okul mudurlugu ile istisarede
Iunmaniz da gerekmektedir.
Bilgi edinmenizi ve geregini saygi ile rica ederim.

Ali A. Ydnel

Miidiir
aga1hm:
eftis Dairesi Mildtirltigtl
Sedat Simavi Endiistri Meslek Lisesi Mudurlugu

ail

(90) (392) 228 3136
(90) (392) 228 2334
meb(al,mebnetnet
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EK:3 UYGULANAN ANKETiN GUVENiLjRLiK ANALizi
Parca Bullin
Korelasyonu
1

2 ,
3
4
5
6

'7
8
9
10

l1
12
13

14
15
16

17
1&
19

20
21
,1

22
23
24
25
, 26
27
28
29
30
31

32

,3876
okulun misyon ve vizyonu ile ilgili tammlan olustururken
paydaslann (veli.ogrenci, calisanlar, i!] ve yuksek ogretim dunyasi, toplum ... )
goruslerini dikkate ahr ..
,6593
l Liderler, kurumun Ihisyon ve vizyonunu payda!]lara iletir.
I Okul'un cahsanlanrun, ortak davranis bicimini belirleyen etik ilke ve ,7673
de_gerleri vardir
_. _._.
,7742
I Lider1er, etik ilke Vie degerlerin uygulanmasmda omek davram!]lar sergiler.
M38
I Liderler, okulda gerceklestirilen
iyilestirme ve gelistirme etkinliklerine
aktif olarak kat1hr,
,8079
I Liderler, okulda hirlµct~ah~rriay1(tak1ID c;a,1!]masm1) ozendirir _ _ ___.
I Liderler, paydaslarm ihtiyac ve beklentilerini raper,' anket, gorQ~me vb. ,p793'
yontemlerle belirler.
1
I Liderler, cahsanlann bireysel plan ve hedeflerini Perc;ekle~tirmeleri icin ,7793
gerekli destegi sunar.
'
,7842
I Liderler,, okuldaki jyile~tirme ve geli~tirme cahsmalanna kat1IIm1 desteklt!r.
I 1tjderler, farkh bir performans gosteren personeli- ekibi, toplann-toren vb. ,5551
ortamlarda duyurur.
.
I Liderler, iyi performans gosteren personeli- ekibi e~it, adil ve snrekli ,6274
olarak odullendirirler.
I Cahsanlar
performans
degerlendirme
kriterleri hakkinda yeterince ,6248
. bilgilendirilmi§_fu:_
..
..:,_,
I Cahsanlann performanslan! adil surekli ve gercekci olarak degerlendirilir ve ,5792
i, odiillendirilir.
;s'674
· 1 Cahsanlann y1i boyunca yppacaklan etkinliltjeri tanlilllayahpl~lan v_¥__ci}r.
-, 5545
I ~~1~anlar arasmda i~ ylikil dengeli laraj,c dagmhr,
I Cahsanlann memnuniyet derecesini belirlemeye yonelik cesitli yontemlerle ,6777
diizenli geri bildirim almrr,
I Okulda, islerin yap th!] pic;imini iyilestirmek arnaciyla yenilikci yaklasimlar / , 75 5 7
uygulanrr.
I c;ah~anlar, oklll1!fi misyon ve vizjonunu payl~rr.
T, 7106'
I Cahsanlann, kendilerini. dogruda» veya dolayh olarak etkileyebilecek I , 6670
kararlara kanlum saglanrr,
,6]71
I <;ah~ma programlan yap1lrrken cahsanlann goru~leri dikkate alnur.
'',~
I <;alwanlar; _)'eniiik~i· ve yaratiq dll§uncelerin:i rahathkla ifade ederler.
,735g
I <;ah~anlara yapttlµan i§in gereklerine uygun i§ ortamlan saglamr.
,5275
I <;::ah~ma ortamlarmm . fizikj ~artlan yettirlidir.
I Cahsanlara yaptiklan isin gereklerine uygun arac - gerec materyal vb. ,5896
sazlamr,
<;ah§anlara , ·ve cahsma ortamlanna yapilan arac gerec dagmnnnda esitlik 1··, 6288
. ilJ<:esi uygulamr.
I <;ah~ru,itar,okulctakeniliierfui qzgur ve guvende hissecterier:f , 6 319
I Cahsanlara bakanhgm, okulun i§ ve islemlerine iliskin rum duyurular l , 5949
zamanmda iletilir.
'
,8135
I Calisanlar bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile payl~rr.
i 709-6
I Qah§anlar arasmda sevgi ve saygiya dayah iletisim vardir.
,0076
I <;ah~anlar,jyile~tinne ve geli§tirme c;ah§malanna g(}niillti olarak katihr.
,7942
I <;ah§anlar, kendile_rini okulun degerli bir uyesi olarak gbrtir.
I Calisanlara yonelik duzenlenen
sosyal - kulturel etkinlikler yeterli ,E,431
dtizeydedir.
I Liderler,

•.

I

___J__

o

I

,/
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33
34
35
36
37

38

I Cahsanlann, su, cay, kahve, temizlik malzemesi vb. ihtiyaclan geregince 1

,

karsilarur.
I ulke-~artlan goz onilne ahndigmda, cahsanlann yapnklan isin karsihgmdaki I I
ekonomik kazammlan yeterli duzevdedir,
I <;ah~anlann degi~un yaratacalc fikirleri desteklenmektedir.
I Calisanlann izin, ek odenek.vergi iadesi vb. idari islemleri zamanmda ve 1 ,
dogru o1arakvamhr.
I
Cahsanlann kariyer gelistirmek icin kurslara , yuksek lisans I , 594
programlanna, seminer, kongre, sempozyum vb. etkinliklere kanlmu
desteklenir.
I <;al1~anlanngereksinim duyduklan hizmet ir;i egitim konulan dUzenli olarak r ,
tesnit edilerek aiderilmesi ir;in cahsmalar duzenlenir.

40 I Cahsanlar, yaptiklan islerde, kaliteyi goz onilne alarak ,i~i bir defada ve t ,
dogru oJarak yapmay1hedefler.
41 I Cahsanlar, kendi oz denetimlerini gerceklestirerek, gorevleri ile ilgili zaman , ,
r;izelgelerine uyarlar.
42 I Cahsanlar, cahsma ortamlanmn gelistirilmesi ve gtmcellenmesi konusunda 1 ,
.2.aba _gosterir.
43 I Cahsanlar.Toplam Kalite Yonetiminin egitim alanmdaki uygulamalanyla ] ,
ilzili veterli bilaive sahiptir.
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

I Cahsanlar,

Ogrencilerin
Ozgiln ve arasnrmaci uygulamalanm 1 ,
er.2.ekle$tirmeleri
vonunde destek verir.
I 6gretmenier. ders. iiotu, soru ornegi, i~ yapragr gibi ogretimsel materyalleri I '
hazirlavm zelistirir.
l 6gretmenler, ogrencilerin sosyal, knltur ve bilim - teknik vb. alanlannda I , 1101
duzenlenen etkinliklere aktif olarak katilnmm sazlama .2.abasmdadrr.
I 6gretmenier ' &grencilerle birlikte egitim - ogretim ortamun surekli I ,
elistirme icin cahimalarda bulunur.
I 6gretnien1erin yilhk planlanna gore.ders oneesi yazili olusturduklan , I , 3451
Unluk planlan vardrr.
__ --~_ _ __ .
I 6grencilen yasam boyu, kendi keridme -O~enmeye hamlamak t~in-olurnluT~bCf4
.2.al1smalar yamlmaktadir.
I Okulda, bazi bolumlere yonelik asm talebi karsilayabilmek icin, saat 13.30 - ,3201
18.30 arasi ikinci om-etim vaPJlabilir.
I Ara smav donemlerinde, universitelerde oldugu gibi derslere ara verilmeden, I , I
ders Ogretmeninininsivatifinde smav uvzulanabilir.
I Ogretim programlanmn, ogrencinin, i~ ve ytlksek Ogretim dnnyasmm 1 ,
ereksinimlerine uvaunlugunu sazlanmahdir.
I Okulun yil ve gun boyunca acik oldugu sure, ongorulen ogretim I , 4
rogramlanmn verilmesi acismdan yeterlidir.
I Birlestirilmis ders saatleri uygulamas1, ogrencilerin temel (fiziksel, 1 ,
duygusal, .sosyal vb.) gereksinirnlerini karsilamasmr zorlasnrmaktadir.

r
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EK:5

MiLLiEGiTiM VE KULTURBAKANLJCI
2002-2003 OGRETIM YlLI
ORT.AOKUL-Lis'E VE MESJLEK LiSESi
YILLIK <;ALISMA TAKViMi VE RES.Mi TATiL GlJNLERi

6 EyliH 2002 (Pazartesi)

Ogretmenler Kurulu ve Haftahk ders td~g1tmll~izelgresiniin
ogretmenlere dagmlmasi
~

7 Eyltil 2002 (Sall)

2002-2003 ders yih ve derslerin baslamasi

Eylul 2002 (Pazartesi)

Endustri Meslek Liselerinin "lsletrnelerde Meslek Egitimi"
uygulamasmm baslamasi.
Dunya Ogretmenler Gunu

Ekim 2002 (Sah)
Kasun 2002 (Pazar)

'"lf'

Cumhuriyet Bayrarm (1 gun tatil)

.q~ti1i

- 11 Kasun 2002 (P/tesi-P/tesi)

er iki tarih dahil)
Kasim 2002 (Cuma)
Kas1m 2002 (Pazar)
~ 7 .Arahk 2002
arsamba-Cumanesn

Ataturk'u Anma Gunu

I. Donem Ara Smavlari (6 gun)

K.K.T.C'nin ilam-Cumhuriyet Bayrarm (1 gun tatil)
Ogretmenler Gunu
Ramazan Bayrami (Arife dahil 4 gun tatil)

·.

- 25 Aralik 2002 (C/tesi-c;ar$amba)

Milli Mticadele Sehitlerini Anma ve Kibnsli Turklerin Soykmm Gunu
ve Haftasi

cak 2003 (Carsamba)

Y1Iba$1 (I gun tatil)

Ocak 2003 (Carsamba)

Dr; Fazil Kucuk'un OWm Yildonurnu

- 24 ocak 2003 (Per~embe-Cuma)
er iki tarih dahil)

I. Donem Sonu Smavlari (7 gtln)

Ocak 2003 (Sall)

Sinav kagitlannm ogrencilere gosterilmesi

- 30 Ocak 2003
samba -Persernbe)

Kame yazirrn

Ocak 2003 (Cuma)

I. donem sonu karne dagitmn

15 ~ubat 2003
martesi/Cumartesi)

Yan Yd Tatili

- 14 Subat 2003 (Pazartesi-Cuma)

Kurban Bayrarm (Arife dahil 5 gun tatil)

Subat 2003 (Pazartesi)

II. Donemhu Baslamasi

Subat - 18 Nisan 2003

C
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,··
Tum Meslek Liselerinin "Isletrnelerde Meslek Egitimi" uyguiarnasimn

bas Iamasi
art - 7 Nisan 2003

U. Donem Ar.a Srnavlart (6 g:iil.n)

esi-Pztesi) (Her iki tarih dahil) .

.

18 Nisan 2003 (Cuma-Cuma)
iki tarih dahil)

Ortaokullar arasi Bilgi Yansmasi

isan

Ticaret Liseleri Otelcilik - Turizrn Bi:ilU.n1ii son siruf ogrencilerinin is
yerlerinde staj cahsmalan

>

30 Mayis 2003

isan 2003 (Carsamba)

Ortaokullar arasi Matematik Yansma Sinavi

isan2003 (Persembe)

Mes1ek Liseleri.Bilgi ve Beceri Yansmasi

isan 2003 (Cuma)

Ortaokullar arasi Fen Bilgis. Yansrna Smavi

isan 2003 (Carsamba)

Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami (1 gun tatii)

yis 2003 (Persembe)

i$9i ve Bahar Bayrami (1 gun tatil)

16 Mayis 2003 (Cuma-Cuma)

Orta Ill. Smiflann Mesleki Teknik okullanni incel eme gezisi.

ayis 2003 (Carsamba)

Mevlit Kandili (1 gun tatil)

20 Mayis 2003 (P/tesi-Sah)

Ataturk'uAnma, Genclik ve Spo:r Bayrami

ayis 2003 (Carsamba)

Ogrenci disiplin, davrams ve devam -· devamsizhkla.ilgili
kurulu toplantisi

30 Mayis 21()03

U. Donem Sonu Smavlarr {7 gun}

ogretmenler

sembe-Cuma) (Her iki tarih
'')

ziran - 3 Haziran 2003
artesi-Sah) (Her iki tarih dahi1)

Sorumluluk Smavi (2 gl'.im}

iran 2003 (Carsamba)

Smav kagitlarmm ogrencile:.·e gosterilmesi

iran 2003 (Persembe)

Kame Yazirm

iran 2003 (Cuma)

n. Donem

iran 2003 (Pazartesi)

Btltunleme sinavlan ile iigili Ogr-etm.~.nl,;:r Kurul T oplantisr

16 Haziran 2003 (Sah-Prtesi)

Sonu Karne [hagrhm1
Smav komisyonundaki c,:iret:menlerin, butunlemeye kalan 6~trerdleri
sinav hakkinda bilgilendirmeleri.

Biltiinleme Sinavlars (5 giin)

ild tarih dahil)
8 Haziran 2003 (Sali-Carsamba)

Ortaokul ve Lise son snuflarm elk. lrrLi!HJuo!e:me: ve engel smavlari
(2 giin)

aziran 2003 (Cuma)

Ortaokul ve Liselerin karne ve diploma dagitirm

r

r
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.faziran 2003 (Cuma-Carsamba)
· , iki tarih dahil)

Ortaokul ve Liseierin diploma torenleri

-24 Haziran 2003 (P/tesi- Salt)

Fen Lisesi vb Anadolu Liseleri sinavlanna basvuru gunleri.

-24-25 Haziran 2003
/tesi-Sah-Carsamba)
Haziran 2003 (Persernbe)

Orta I., Lise I: Si.nflann kayit islemleri ve ortaokul - lise ara sirnflanmn
kayit tazelemeleri
~
'•
•.
Fen Lisesi ve Anadolu Liselerine g::.ri$ sinavlan

-30 Haziran 2003
uma - P azartesi)

Fen Lisesi Lise I. snuf \';~ Anadolu Lisesi Haz.rhk s.ruflanna kayit
islernleri

I

emmuz 2003 (Sah)
Temmuz 2003 (Pazar)

Bans ve Ozgurluk Bayrami ( 1 gun taril)

gustos 2003 (Cuma)

Toplumsal Direnis Bayrarrn (] gun tatil)

Agustos 2003 (Curfiartesi)

Zafer Bayrami (1 giln tatil)

12 Eylill 2003 (P/tesi-Cuma)
Eylul 2003 (Pazartesi)

Ogretmenlere Ycnelik lli.zm:::tic;i Egitim kurslan ve Zurnre Toplantilan
Ogretmenler Kurulu ve Hafrahk Ders Dagmm Cizelgesinin
dagmlmasi

o gretmenlere
Eylill 2003 (Sall)

2003-2004 dlers yih ve derslerin baslamasi

·,
OT: Stnavlar 08.30 -12.30 saatleri arastnda diizenlenir.
Ara sinavlarla ilgili sinav prograrm gi.inde iki sinav olacak sekilde ayarlamr. Ancak ara smav
tarihlerinin yetersiz olmasi halinde Din Kulturu ve A. hlak Bilgisi, Milli CJ[h,·,:::c.:m~, Bilgisayar, Beden
Egitirni, Muzik ve Uygularnah derslerin ara smavlan smav tarihinden once veya soma uygulanan ders
saatleri icinde yapilabilir.
Endustri Meslek Liselerinde donern sonu smavlan geregi halinde bir gun uzatilabilir,
Isletmelerde Meslek Egitirni uygularnasmda bulunan ,Sgrencilerinsmavl.an
yapilacaktrr.

isyerlerinde

5 Haziran 2003 Persem be gunu ogreirnenlere, burunleme sinavlan ile ilgili toplar.u tarihi,
smav prograrm ve diger gorevleri yazih olarak duyurulacaktir.
Tum smiflarda "Beklemieli" dururndaki ogrencilerin smavi II. Di'.i,nern Sor.u Smavlan ile
Butunleme Smavlan donerninde yapilrr.
Ogrenci Velilerinin katilimlanm saglamak amaciyla diploma torenlerinin saat 18 .00' den
soma yapilrnasi uygun clacaktir.
Genel Ortaogretim Dairesi Mudurltigune bagli okullar II. donem icerisinde, Orta -U:L siruf
ogrencilerine yonelik Mesleki Teknik Ogretirn Dairesi MCtdtirliigfaie ba~th okullara incel erne
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EK:6 ANOV A ANALiZLERi
'BOLUMU
F
Kareler
Ortalamasi
1,970
12 164,016
424
t2 135,273
863
13 rn,836
51 83,260
159

Iderlerln Tonlam Kalitevi Sab'
Karel er
Varyansm
Toplamr
Kavnazi
1328,032
KONUMLAR
70,547
YYGS
KONMLAR * G.SRS1 1215,508
14246,251
Hata
58651,000
Too lam

•T

-J>-cl) .I..JIU.::::l
llll:,I JII '-'ftUIUH

Yaryansm
Kavnagt
KONUMLAR
YYGS
KONUMLAR*
GOREY SOR.Est
Hata
Too lam

J.T.a•.:t.JuaI,

't'

(p)

sd

...r..,_T-••,

Karel er

"' - __ ,.,.. • ._ .•• _. .• -..---

sd

Tonlamt

Kareler
Ortalamasi
812
11,034
311
14,222
1,207
16,391

12

092,800
8248,000

51 13,584
59

2

'BOLOMO

~v---

(p)

F

22,068
18,445
149,173

13

"l

bl50
657
466

450
.734
317

'B-b) Liderlerin Iyilestirme, Geli~tirme Etkinliklerine Destek ve Katilum' BOLUMU
Yaryansm
Kavnazi
KONUMLAR
YYGS
KONUMLAR*
GOREY SURESi
Hata
Too lam
Dtizeltilmis Toolam

370,012
4724,000
486,712

51 ~,255
59
58

-~
Ill

I U.11"-"Hll.U

Y aryansm
Kavnag1
KONUMLAR
YYGS
KONMLAR * G.SRSi
Hata
Too lam

F
Kareler
Ortalamasi
2,882
20,908
1,963
14,241
1,012
7,339

2
12
3

'B-c) Liderlerin Motivasvon, Tamma
Kareler
Varyansm
Tonlarm
Kavnazi
50,211
KONUMLAR
4,879
YYGS
KONUM * GSURES1 15,131
641,735
Hata
7165,000
too lam
Duzeltilmis Toolam 712,644

-'-.,..-"illl~illllill

sd

Kareler
Tonlami
41,817
128,482
22,017

(p)

065
151
.395

ve Takdir l'aKla:mm' uuLu1nu
(p)
F
Kareler
sd
Ortalamasi
146
1,995
!2 25,105
,824
194
2 !2,440
753
401
3 5,044
51 12;5s3
l59
l58

_.,'-'...,"1.LY•V

Kareler
Toplami
1494,156
42,149
884,464
18076,286
1346824,000

Kareler
Ortalamasi
,.697
t2 1247,078
1,059
12 21,075
832
13 !294,821
51 1354,437
159

(p)

sd

503
942
483

200

,
'C-a) Performans Degerlendirme' BOLUMU
Kareler
Varyansm
Toolann
Kaynagi
15,677
KONUMLAR
19,063
YYGS
KONMLAR * G.SRSi 14,815
143,990
Hata
106,50()
Top lam

- .- , ------ -

---- - ---Kareler
Varyansm
Toplami
Kaynag;
t.23,310
KONUMLAR
11,270
YYGS
12,316
KONUMLAR*
GOREY SURESi
499,004
Hata
6659,000
Top lam
DOzeltilmis Toplam 1577,627

sd

iz

Karel er
Ortalamasi

(p)

F

i:?,839

I,005

,373

4,531
13 ~.938
151 ~,823

1,605
1,749

211
.,169

~

159

sd
l2

t2
~

Kareler
Ortalamasi
11,655
15,635
14,105

(p)

F
312
566
740

1,191
576
420

51 9,784
159
158

'C-c Kararlara Kanhm' BOLUMU
Varyansm
Kavnag;
KONVMI,AR
YYGS
KONUMLAR*
GOREY sOREsi
Hata
Toof am

Karel er
Tonlami
40,247
,696
~2,180

2
2
3

F
Kareler
Ortalamasi
1,576
20,124
027
348
2,145
27,393

651,270

151

12,770

7947,000

59

sd

o- -" -·--Yaryansm
Kavnagt
KONUMLAR
YYGS
KONUM * G SURESi
Hata
Toolam
Dnzeltilmis Toplam

l

-

Varyansm
----cKavnaih
KONUMLAR
YYGS
KONUMLAR*
GOREY sOREst
Hata
Too lam

sd

F
Kareler
Ortalamasi
1,711
18,582
269
2,680
,629
9,793

Kareler
Toplami
07,164
15,360
29,380

12
2
3

682,917

51 i3,39l

1794,535
7200,746

51
58

sd

Kareler
Ortalamasr
6,976
2,883
17,985

Kareler
Tonlanu
13,952
15,766
123,955

2
2
J

682,917
9927,000

151 13,391
159

(p)
217
973
,106

(p)
,264
,780

600

(p)

F
521
215
596

5~7
807
,620

201

<r _.._ _..
Varyansm
Kaynagi
KONQMLAR
YYGS
KONUMLAR *G.SURES1

Hata
Top lam

Kareler
F
Ortalamasi
i.102
t2 [2,566
b095
12 12,392
311
13 17,853
~l t25,214
159

Kareler
Toplami
l5,131
14,784
t23,560
1285,903
19280,000

(p)

sd

903
h910
817

'C-g) Ki~isel ve Mesleki Gel~im' BOLOMO
Varyansm
Kaynagi
KONUMLAR
YYGS
KONUMLAR*
G.SURESi
Hata
Top lam

Kareler
F
Ortalamasi
128
546
~,4622
h013
1;122
14,807

Kareler
Toplami
1,093
109
14,421

t2
12
13

218,412
235,000

l5 l 4,283
~9

sd

(p)

881
.987
,349

J

Karel er
F
Ortalamasi
2,885
2 91,975
1,096
12 34,953
723
3 123,061
51 31,885
59

Varyansm
Kareler
Tonlami
Kavnail1
183,950
KONUMLAR
59,907
YYGS
KONMLAR * G.SRS1 Ki9,201
Hata
1626,135
Top lam
26066,000

.
Varyansm
Kareler
Kaynagi
Toplann
KONUMLAR
41,482
YYGS
. 44,837
KONUMLAR * GOREV [26,209

(p)'

sd

-

i.065
.342
543

1

<>LOMO
(p)
F
Kareler
Ortalamasi
41,482
12,346
133
1,268
22,418
.291
26,209
1,482
,230

f14

17,679

sd
1

2

SURESi
Hata
Toolam

777,878
10496,000

-

Varyansm
Kareler
Toolanu
Kavna/!1
KONUMLAR
8,194
YYGS
1,481
KON.LAR * G.SURE 594

Hata
Top lam

~W7,646

12122,000

~9

sd

Karel er
F
Ortalemasr
h446
~.194
040
1,740
594
032

1
12
1
'44 18,356
149

(p)

508
961
858
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