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ÖZET:

Toplam Kalite Yönetimi (TKY); KuruluĢun amaçlarına ulaĢması için insan
kaynaklarını ve maddi kaynakları en verimli biçimde çalıĢır kılmak için yapılan kurumsal
pratikler ve yönetim felsefesidir. Eğitimde toplam kalite yönetimi, eğitim sürecindeki tüm
tarafların ( eğitim çalıĢanları, öğrenciler, aileler, vb .. ) belli oranda eğitimde karar alma
sürecine aktif bir Ģekilde katıldığı, sürekli iyileĢtirmeler ile artan yüksek nitelikli eğitim
talebi tatmininin karĢılamaya çalıĢan yönetim yaklaĢımını eğitim sistemine hakim kılma
sürecidir.
Türkiye bir taraftan eğitim sisteminin sayısal olarak geniĢletilmesi için çaba
harcarken diğer yandan toplumun sürekli olarak değiĢen bilgi ihtiyacını karĢılayabilmek
amacıyla eğitim sistemini geliĢtirmek zorundadır. Eğitim sisteminin geliĢtirilmesi
gerektiğini birçok bilim adamı ile birlikte sistemin içindeki yöneticiler de kabul etmektedir.

Bugünün insanı bilime dayalı bir toplum düzeni içinde, bilimin ürünü, yöntemi ve
uygulamalarından yararlanarak yaĢamı zenginleĢtirmek durumundadır. Bu ise toplumun
geliĢmiĢlik düzeyiyle paralellik gösterir. GeliĢmiĢ bir toplum olmanın en önemli koĢulu ise
bilimin ürünü ve yöntemlerini insanlara kazandırmaktır. Bu demektir ki hem bireyin
modem bir yaĢam sürmesini sağlamak hem de toplumun geliĢmesini ve sürekliliğini
güvence altına almak, bilimsel bilgi ve tekniklerden yararlanan bir eğitim sistemini
gerektirmektedir.

Nicel

ve

nitel

olarak

eğitimin

sürekli

geliĢtirilmesinde

ve

güncelleĢtirilmesinde toplam kalite yönetimi önemli bir rol oynayabilir. Söz konusu
olasılık, eğitim alanında toplam kalite yönetiminin uygulamaya küçük çaplı da olsa
konmaya baĢlandığı Türkiye için de geçerlidir. Bu çalıĢmada, geleneksel bilgi
anlayıĢlarının egemen olduğu Türkiye' de, temelinde insan felsefesi yatan ancak ekonomik
bir sistem olan toplam kalite yönetimine gerçekten geçilip geçilemeyeceği sorusu ve
sorununa verilecek yanıtlara katkı sağlaması hedeflenirken, toplam kalite yönetimi
anlayıĢının eğitim alanındaki yansımaları ile uygulama olanakları incelenmiĢtir.

ABSTRACT:

Total Quality Management (TQM) is the philosphical methodology that was
established to make an institution reach its objectives and make its human as well as
material resources operative in the most efficient sense possible. Total quality management
within education is the process that is used to include all the elements directly or indirectly
related to education into the decision making processes within educational institutions,
thus improved customer satisfaction and continuous developments in the positive sense, to
certain extents.
While in need of increasing the quantity of its educational institutions, Turkey
has to improve its educational system so as to meet the ever-changing information need of
Turkish society; whixh is a generally accepted requirement both by intellectuals and state
officials of the country.
Today's human beings are to enrich life by making use of scientific facts and
results, within a social order based on science. This is moreover in line with the degree
ofthe development indexes of those societies. The most important condition to be a
developed nation is to be able to enable access to scientific products and methods to the
nations' peoples. Therefore so as to both sustain a modem life for the individual and the
society, an educational system that uses scientific facts is a sine quos none. TQM can play
an important role in improving and updating the education in a continuous sense. Such a
possibility is valid for Turkey, which became recently familiar with the concept within the
educational area as well. In this study, the possible answers to the question focused on this
possibility for Turkey, where traditional educational systems have continuously been
hegemon were tried to be made more accessible and understandable, and TQM' s
reflections on education in global sense, as well as its application possibilities were tried to
be taken a brief look at.
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BÖLÜM I
I.Giriş

19. yüzyılda gerçekleĢen ve etkilerini hala sürdürmekte olan Endüstri
Devrimi, üretim bakımından yol açtığı devasa geliĢmelerle insanlığın bilim, teknoloji
ve sanat alanlarında daha önce hiç olmadığı kadar çok sayı ve nitelikçe zengin ürünler
ortaya çıkarmasına yol açmıĢtır. Ne var ki söz konusu devrim, üretim bakımından en
temel ve önemli değiĢkenin nitelikli ve eğitimli insan gücü olduğu gerçeğini
değiĢtirmemiĢtir. Ġnsan emeğinin niteliği (kalitesi) ve verimli biçimde kullanılması
kavramları Sanayi Devrimi sonrası toplumların geliĢmiĢlik ölçütlerini belirleyen en
önemli etmenler olmuĢ; iĢgücü eğitimine önem veren ülkelerin gösterdiği geliĢme
çizgisi nitelikli iĢ gücünün ne kadar önemli olduğunun kanıtı olmuĢtur.
Sözü edilen süreçte, endüstriyel geliĢmesini tamamlamıĢ Batı toplumlarına
yetiĢmek için kurulduğu yıldan bu yana uygulanan resmi politikalarla çaba harcamıĢ
olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim konusunda yaptıkları ve yapamadıkları
henüz tartıĢılmakta olan bir olgu olup, bu tartıĢma henüz tamamlanmadığından
istikrarlı bir milli eğitim siyasetine kavuĢulabildiğini söyleyebilmek 2003 yılı itibarı
ile mümkün görünmemektedir. Ne var ki geliĢmiĢ dünya toplumlarının ilerleme
çizgisinin gerisinde kalmak istenmeyen Türkiye' de, son on yıldır çağdaĢlık çizgisini
yakalayabilmenin temel koĢullarından olan eğitim sürecinin verim ve yararını
artırmak için, endüstrileĢmenin dağarcıklarımıza kazandırdığı ve ilk kez Japonya ile
ABD'de uygulamaya konan toplam kalite yönetimi iĢleyiĢini eğitim alanına uyarlama
düĢüncesi hasıl olmuĢtur.

Dünyadaki eğitim kalitesinde iyileĢme sağladığı Ģüphesiz olan toplam kalite
yönetimi anlayıĢının Türkiye'deki uygulamasının kalıcı ve istikrarlı bir gidiĢata sahip
olup olmayacağı konusunda hala soru iĢaretleri mevcutsa da, bu anlayıĢın pilot
uygulamaları ve olası yararları bu çalıĢmanın temel inceleme konusu olmuĢ, toplam
kalite yönetimi anlayıĢı ve eğitimde toplam kalite yönetimi anlayıĢı ile bu iki
kavramın uygulanma biçimlerinin küresel ve yerel ölçekteki yansımalarına
değinilerek eğitimde toplam kalite yönetimi uygulamasının
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gelecekte Türkiye ve dünyadaki yeri konusunda geliĢim süreci ile ilgili olarak gerekli
bilgi, ve verilere aĢağıdaki bölümlerde yer verilmiĢtir.

2. Toplam Kalite Yönetimi Kavramının Tanımı ve Tarihsel GeliĢmesine Kısa Bir
BakıĢ
2.1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı:
Kalite, bir hizmetin veya ürünün belirtilen ve içerilen gereksinimleri
karĢılama yönündeki özellik ve niteliklerinin toplamıdır (Gözaçan ve Ziarati, 2002).
Kalite yönetimi; yönetimin, kalite politikasının belirlenmesi ve yürütülmesini
sağlayan iĢlevidir. Toplam Kalite Yönetimi (TKY); kuruluĢun amaçlarına ulaĢması için
insan kaynaklarını ve maddi kaynakları en verimli biçimde çalıĢır kılmak için yapılan
kurumsal pratikler ve yönetim felsefesidir (a.g.y.).

Toplam Kalite Yönetimi tanımı ilk olarak üç araĢtırmacının - W. Edwards Deming,
J.M.Juran ve Philip Crosby- çalıĢmalarında ortaya konmuĢ ve Japonya'da ortaya
çıkmıĢtır. (Pike ve Barnes, 1994). TKY'nin ilk belirgin uygulamaları, 1970'lerin
sonlarında Amerika BirleĢik Devletleri'nde yapılmıĢ ve 1980'lerde ise oldukça yaygın
hale gelmiĢtir. TKY, Avrupa'da görece olarak daha yavaĢ geliĢmiĢtir.

Jablonski (1991 ), toplam kalite yönetimini, kalite ve üretkenliği ekip yoluyla
sürekli geliĢtiren, hem iĢçilerin ve hem de yönetimin beceri ve yeteneklerine bağlı
olan iĢbirliğine yönelik bir iĢ tarzı olarak tanımlamaktadır.
Wilkinson ve Wilmot (1995), ise TKY'yi ürün ve hizmetlerin elde
edilmesinde uygulanan optimize edici bir felsefe olarak tanımlamaktadırlar. Yazarlar,
TKY uygulamasıyla, önceleri çoğu kuruluĢta insanların becerilerinin kaybolmasına
yol açan planlama ve iĢin yerine getirilmesi arasındaki ayrımın ortadan kalkacağını da
belirtmektedirler.

BaĢka ve daha formel bir tanım da 1989 yılında Ġngiliz Kalite Birliği tarafından
yapılmıĢtır (Güven, 1995). Bu tanıma göre, TKY, müĢterinin ihtiyaçları ile iĢyerinin
amaçlarının birbirinden ayrılamayacağını ortaya koyan iĢ yönetim felsefesidir. Bu haliyle
TKY, hem sanayide hem de ticaret ve hizmet sektöründe uygulanabilir (Pike ve Barnes,
1994). Bu Ģekilde uygulandığında TKY, iĢte azami etkinliği sağlayarak baĢarıyı garanti altına

alan, hataları önleyen ve iĢin bütün yönlerinin, müĢterinin ihtiyaçlarına göre yaratıldığı bir
süreç ve sistemi öngörür. Böylelikle de mükerrerliği önleyerek, iĢ hedeflerine doğru
ilerlemeyi güvenceye alır. TKY'yi özlü veren tanımlardan biri de Ģudur: TKY, amacı,
müĢteriler, tedarikçiler, ürün ve hizmetlerin üretilmesinde çıkarı olanlar ve çalıĢanların,
memnuniyet düzeyini arttırmayı amaçlayan, kiĢisel ve örgütsel bir süreçtir (Kantarcı, 1993).
Aktarılan tanımlardan anlaĢılabileceği üzere, TKY konusunda çok detaylı ve açıklayıcı
tanımlar yapmak mümkündür.

Yukarıda verilen çeĢitli tanımların hepsinde bulunan ortak noktalar Ģunlardır: Ġlk
olarak, TKY bütün seviyelerde ve bütün fonksiyonlarda herkesi ilgilendiren bir kavramdır.
Ġkinci ve daha önemli olarak TKY, "müĢteri odaklılığı" ifade eder. Bunlara ek olarak, TKY,
"sürekli geliĢme" yaklaĢımına önem verir.
2.2.

Toplam Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
Kalitenin tarihi, endüstrinin tarihi kadar eskilere uzanır. Ortaçağ'da, zanaatkarların

denetiminde olan üretim aĢamasına dahil olabilmek için geçirilmesi gereken çok uzun eğitim
( çıraklık) süresi, bir ürünün kalitesinin, çalıĢanların baĢarısına iliĢkin dikkate alınan bir
gösterge olmasını sağlamıĢtır (Kantarcı,
1993).
ĠĢçilerin uzmanlaĢması ise Endüstri Devrimi ile söz konusu olmaya baĢlamıĢ bir
kavramdır. Bu sayede, bir iĢçi, bir ürünün tamamında değil, yalnızca bir bölümünün
üretiminde ustalık kazanmaya baĢlamıĢ, bu ise iĢçiliğe olan gereksinimi tekdüzeleĢtirerek
azaltmıĢtır (Pickard, 1993, 675). Bu azalıĢın temel gerekçesi, o zamanlar üretilen ürünlerin
çoğunun fazla karmaĢık olmaması dolayısıyla kalitenin pek fazla etkilenmemesidir.
Üretkenlik geliĢtiği için
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maliyetler de azalmıĢ, bu ise tüketici beklentilerinde bir düĢüĢe yol açmıĢtır. Ürünler
daha karmaĢık bir biçime gelip, iĢler daha da uzmanlaĢma gerektirmeye baĢladıkça,
"üretim sonrası ürün denetimi" kavramı önem kazanmıĢtır.
1924'te,Bell Telefon Laboratuvarları ġirketi'nden W. A. Shewhart, üretim
değiĢkenlerinin kontrolü için istatistiksel bir tablo geliĢtirmiĢtir. Bu tablo, istatistiksel
kalite kontrolünün baĢlangıcı olarak kabul edilir. Birkaç yıl sonra, aynı Ģirketten H. F.
Dodge ve H. G. Roming, yüzde yüz denetimin yerini alacak örnekleme yöntemini
ortaya koymuĢlardır (Kantarcı, 1993). 1946'da, Amerikan Kalite Kontrol Topluluğu
(American Society for Quality Control) kurulmuĢtur. Bu oluĢum; yayınlar, seminerler
ve eğitim oturumlarıyla, her ürün ve hizmette, kalite kontrolünün önemini vurgulayan
çalıĢmalar yapmıĢtır.
19 50 yılında, istatistiksel kalite kontrolünü Shewhart'tan öğrenen W.Edwards
Deming, Japon mühendislere istatistiksel yöntemler konusunda ve Japonya'daki en
büyük Ģirketlerin yöneticilerine de kalite sorumluluğu konusunda bir dizi seminerler
vermiĢtir. Joseph M. Juran, 1954'te ilk ziyaretini gerçekleĢtirdiği Japonya'da,
iĢletmenin kaliteye ulaĢmasının önemi ve bu konudaki sorumluluklarına vurgu yapan
seminerler

vermiĢtir.

Bu

kavramları

içselleĢtiren

Japonlar,

öğrendiklerini

standartlaĢtırarak sonradan tüm dünyanın örnek aldığı kalite kontrol ölçütlerini
uygulamaya koymuĢlardır (Weintraub, 1993, 39 - 44).

1960 yılında, kalite geliĢimini amaçlayan ilk kalite kontrol çemberleri
uygulaması baĢlamıĢ, Japon iĢçiler, öğrendikleri basit istatistiksel teknikleri
uygulamaya koymuĢlardır. 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin baĢında, ABD'li Ģirket
yöneticileri, Japonya'ya sık sık ziyaretler gerçekleĢtirerek, Japon mucizesi konusunda
daha fazla bilgi almaya çalıĢmıĢlardır. Bunun da sonucu olarak,
1980'lerin ortalarından itibaren, TKY kavramları genelleĢerek, imalat ve hizmet
sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır ( a.g.y., 45).

I 980'lerin sonlarına doğru, otomotiv endüstrisi, istatistiksel

süreç

kontrolüne ("statistical process control"e) vurgu yapmaya baĢlamıĢ, üreticiler ve ara
üreticilerin bu kavramı içselleĢtirmesi gereksinimi doğmuĢtur. Söz konusu kavram, diğer
endüstri kollan ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından da içselleĢtirilerek uygulanmaya
baĢlamıĢtır. Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü verilmeye baĢlanmıĢ ve bu ödül,
TKY'nin ölçme-değerlendirme araçlarından biri olarak kabul edilmeye baĢlanmıĢtır (Bush ve
diğerleri, 1992).

Otomotiv endüstrisinde, kalite kontrolüne verilen önem 1990'larda da sürmüĢtür. ISO
9000 sistemi, tüm dünyada uygulanan ve yaygınlık kazanan bir kalite kontrol sistemi olmaya
baĢlamıĢtır (George, S., Weimerskirch; 1994, 23).
2.3.

Toplam Kalite Yönetiminde Temel Kavramlar ve Özellikler

TKY yaklaĢımı, düĢünsel temelini (felsefesini) altı temel kavram üzerinde yükselir
(Ersan, 1994):
1. Uzun vadeli ve yukarıdan aşağıya örgütsel destek sağlamak için bütünlüklü

işletme yönetimi yaklaşımı: ĠĢletme, kalite programına katılmalı ve açık görüĢlü, uzun
vadeli hedefler öngörebilen, kalite programını yönetebilecek bir kalite konseyi
oluĢturulmalıdır. TKY, bir defalık değil, iĢletmenin kültürüne içselleĢtirilmesi gereken,
süreğen bir etkinliktir ve iĢletmedeki herkesi kapsar nitelikte olmalıdır.

2. Kararlılıkla, içsel ve dışsal olarak müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemek:
Etkili bir TKY uygulamasının anahtarı, iĢletmenin müĢteri odaklı olmasıdır.

3.

Tüm işgücünun etkin katılımı ve kullanımını sağlamak: TKY, iĢletmedeki herkesin
içinde yer alması gereken bir süreçtir. Tüm personel, bu sürecin aĢamalarına iliĢkin
olarak eğitilerek bilgilendirilmelidir. ÇalıĢanların, mümkün olduğunca yetkilendirilerek,
iĢletilmesi ve yürütülmesi gereken süreçleri optimum bir biçimde yerine getirmeleri
sağlanmalıdır.

4. İş ve üretim süreçlerinin sürekli geliştirilmesi: Benchmarking, ISO 9000 ve
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istatistiksel süreç kontrolü gibi teknikler sorun gidermede son derece etkilidir. Bu
ve benzeri uygulamalar, sürekli içselleĢtirilmeli ve bunların geliĢtirilmeleri için
çaba harcanmalıdır.
5. Tedarikçileri ortak olarak görmek: Tedarikçiler de, üreticiler de ürün ya da
hizmetin baĢarısından ya da baĢarısızlığından benzer biçimlerde etkilenirler.
Bundan dolayı, her iki taraf da, fiyatlardan çok, kalite ve yaĢamsal döngü (life
cycle) maliyetleri üzerine odaklanmalıdır. Tedarikçilerin sayıca az olması, gerçek
bir ortaklı yaklaĢımının önünü açabilir.
6. Süreçler için performans
görebileceği

yerlerde

ölçütleri oluşturmak: Bu ölçütler, herkesin
bulunmalıdır.

Sürekli

kalite

geliĢtirimini

ölçümleyebilmek için, niceliksel veriye gereksinim vardır.
TKY'nin amacı, müĢterilere kaliteli bir ürün ulaĢtırmak, böylelikle üretkenliği
artırmak ve maliyetleri düĢürmektir. Daha yüksek bir kalite ve daha düĢük bir
maliyet, bu uygulamayı baĢarabilen Ģirketin, rekabet gücünü artırır. Bu süreç ise
iĢletmenin ihtiyaç duyduğu ve öngördüğü karlılık ve büyüme hedeflerini, ulaĢılabilir
kılacak; çalıĢanlara iĢ güvenliği sağlanacağı için, üretim yapılan yer, çalıĢma tatmini
sağlayacaktır.

2.4. Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasında Dikkat Edilecek
Hususlar
2.4.1. Müşteri Memnuniyeti
Dean ve Bowen'e (1994) göre, müĢteri memnuniyeti, uzun vadeli Ģirket
baĢarısı için en önemli koĢuldur ve müĢteriyi memnun etmek için bütün kuruluĢun,
müĢteri ihtiyaçlarına odaklanması gerekir.
Weintraub'un (1993) iddiasına göre, her Ģirket, müĢterilerini iyice tanımalı,
müĢterilerin ne istediğini ve bunlara sunulacak ürün ve hizmetlerin, hakikaten onların
istediği ürün ve hizmetler olup olmadığını iyi bilmelidir. Bunun da
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ötesinde, Ģirketler, ellerindeki bilgileri, müĢterilerin Ģu anda ve ileride ne istediklerini
belirlemek üzere kullanmaları gerektiğini söylemektedir.
MüĢteri memnuniyeti çok önemlidir ancak müĢterinin kim olduğunu ve
Ģirketin, müĢterileri ne kadar tanıdığını hemen ortaya koyması, fazlaca kolay bir edim
değildir.

ġayet

Ģirket,

müĢterilerinin

"kim"liğini

bütünlüklü

bir

biçimde

algılayamazsa, o zaman, müĢteri gereksinimlerinin karĢılanmasında, istenen verimi
yakalamak zorlaĢır (Juran, 1988).
Jablonski (1991 ), müĢterileri, Ģirket içi müĢteriler ve Ģirketin dıĢındaki
müĢteriler, olarak iki sınıfa ayırır. ġirketlerin, Ģirket dıĢı müĢterilerle iliĢkileri genel
olarak iyidir. ĠĢ, Ģirket içi müĢterilerle olan iliĢkinin desteklenmesine gelince, istek ve
coĢkular azalmaya baĢlar. ġirket içi müĢterilerden (ve müĢterilere) sağlanan hizmetler
ile bu hizmetlerden sağlanan gelirler arasındaki dengeyi kurmak zorlaĢır. TKY'de
baĢarılı olabilmek için Ģirketler, hem iç hem de dıĢ müĢterilerinin ihtiyaçlarının
farkında olmalıdırlar.
George ve Weimerskirch (1994), müĢteri memnuniyeti ile ilgili olarak
"müĢteri endiĢesi" yaklaĢımını ortaya koymaktadırlar. Bu endiĢenin, dört nedenden
dolayı gerekli olduğunu söylemektedirler:
i)

ġirketin getirilerini arttırır: MüĢteri endiĢesi, eksiksiz müĢteri memnuniyetini
sağlayarak, pazar payını geliĢtirip, mali gelirleri arttırır,

b)

ÇalıĢanların ihtiyaçlarını karĢılar: ÇalıĢanların, müĢteriden olumlu geribesleme almak gibi çok temel insani ihtiyaçları vardır,

iii)

Yetki artıĢının geliĢmesini sağlar,

iv) Rekabetçi avantaj üstünlüğü sağlamaya yardımcı olabilir: MüĢteriler, bütün
Ģirketin, gerekli iĢleri yapma endiĢesine düĢtüğünü gördüklerinde, Ģirkete sadık
kalırlar. Bunun nedeni, Ģirketin, iĢ amaçlarına göre hareket ettiğini ve onların
ihtiyaçlarını temel aldığını görmeleridir.

2.4.2. Tam Katılım ve Sistem Desteği

Kalite, organizasyonda değiĢik seviyelerde bulunan herkesi etkiler.
ÇalıĢanlar, "Kalite benimle ilgili değil" diyemez. Üst yönetim, çalıĢanların, eğitim
kurslarına katılmalarını sağlamalı ve bu kiĢileri, TKY uygulamasından da sorumlu
tutmalıdır (Weintraub, 1993).
Deming (1992), TKY'de uyulacak ondört ilkeden bahsederken, Weintraub'un
(1993) ortaya koyduğu düĢünceleri paylaĢmaktadır:
DönüĢümü mümkün kılmak için herkesin çalıĢması gerekmektedir,
Herkes ıçın ciddi ve eğitici bir kendini-geliĢtirme programı
yaratılmalıdır,
Liderlik, yeniliğe uygun hale getirilmeli ve kurumsallaĢtırılmalıdır,
ĠĢbaĢında eğitimle ilgili modem yöntemler yaratılmalıdır.
Bunun da ötesinde, Weintraub(l993), sistem desteğinin önemine, önem
vermektedir: BaĢarısız kalan uygulamalar, genel olarak, TKY'yi, bir program olarak
sunarlar - yani TKY'yi, iĢin gerçek hayattaki yapılıĢ ve yürütülüĢ tarzından ayrı
tutarlar. Halbuki, strateji, finans ve insan kaynaklarının birbiriyle bağdaĢtırılması
gerekmektedir. Yönetim, ödüller, tanınma, iletiĢim, performans yönetim sistemleri,
stratejik

planlama

sistemleri

ve

mali

planlama

sistemlerini

birbirleriyle

iliĢkilendirilmelidir. Ancak bunun yapılmasıyla, TKY, örgütsel sistemle uyumlu hale
gelir.
2.4.3. Sürekli Yenilenme

Deming (1982), ortaya koyduğu ondört noktada, iĢ süreçlerinin hep
yenilenmesi ve sürekli değiĢimin, bir yaklaĢım tarzı olması gereğinden söz eder.
ġirket içindeki her faaliyeti daha iyi, daha mükemmel hale getirmek için, sorunların
kaynağına inilmeli, kalite ve üretkenliğin sürekli artırılması ve maliyetlerin
azaltılması sağlanmalıdır.

Juran (1988) da Deming gibi, sürekli yenilenmeye çok büyük bir önem
atfetmektedir. Ona göre, yenilenme TKY'nin kalbidir. Sürekli yenilenme arayıĢı,
sadece kaliteli ürün ve hizmet üretiminde değil, aynı zamanda iĢ süreçlerinde de
kullanılmalıdır. Hatta, ürün/hizmetlere ve

iĢ süreçlerine uygulanan sürekli

iyileĢtirmenin, iç ve dıĢ müĢterilere, yani bütün müĢterilere uygulanması gerekir.
Yukarıdaki çalıĢmalara benzer bir biçimde, Crosby (1979) de sürekli
iyileĢtirme süreci için bir uygulama geliĢtirmek üzere, Ģirketlerin formel eğitim ve staj
düzenlemelerine gitmeleri gerektiğini belirtmektedir. Crosby'e göre, sürekli ve kalıcı
bir iyileĢtirme için, Ģirket yönetimi, kalite yönetiminin dört mutlak kuralını anlamalı
ve uygulamalıdır. Bu kurallar da:
Kalite; iyi olmaktan çok müĢterinin isteklerine uymak,
Kontrol ve/veya değerlendirmeden ziyade, önlemeye öncelik vermek,
Kabul edilebilir kalite düzeylerinden ziyade "Sıfır Hata" kavramının
kabulü,
Kaliteyi

ölçmek

üzere,

"uymamanın

bedeli"

yaklaĢımının

kullanılmasıdır. Yönetim, kalitenin kendileri için bir sorun teĢkil ettiğini
ve kaliteyi değerli bir bilanço varlığı olarak görmeleri gerektiğini kabul
etmelidir.
Weintraub (1993), Crosby ile aynı düĢüncededir. Önleme yaklaĢımının (yani,
üründe meydana gelen bir hatanın, üretim sürecinin ilk aĢamasında ayrımsanması
yerine, daha sonraki aĢamalarda, söz gelimi, satıĢ aĢamasında anlaĢılması) olmaması,
Ģirkete, 1/100 oranında maliyet/zarar artıĢı getirebilmektedir.

Jablonski'ye göre (1991), sürekli yenilenme, TKY doğrultusunda elde edilen
küçük kazanımların kabul edilmesidir. Uzun vadede, bu parça parça ve küçük
kazanımlar, büyük kazanımların yolunu açar. Büyük kazanımların gelecekte elde
edileceğini bilerek, liderler, bugünden toplam kaliteye, gereken
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önemi vermeli ve yatırımlarını ona göre yapmalıdırlar. Bundan dolayı da yönetim, her
zaman, iĢ süreci analizi ve yeniden-tasarımlama (re-engineering) hareketlerini
desteklemeli ve yönlendirmelidir (Dean ve Bowen, 1994).
3. Eğitimde TKY Kavramına İlişkin Geliştirilen Yöntem ve Çalışmalar
Toplam kalite yönetim biçimi, birçok ülkede, eğitim örgütlerini de etkilemiĢ
ve '"'eğitimde toplam kalite yönetimi" diye yeni bir kavram ortaya çıkmıĢtır. Bu
kavram,, TKY'nin eğitime uygulanmasıyla birlikte geliĢmeye baĢlamıĢtır.

Öğretmenlerin iĢlerinden, çocukların öğrenmeden zevk almalarını sağlayarak,
ortak amaç için, insan, materyal ve metotlar ağının hep birlikte iĢe koĢulması,
Deming'in,

"yeni

yönetim"

teorisinin

dayanağını

oluĢturmaktadır

(Horine,

1993).Deming'in yönetim teorisinin merkezini psikoloji, bilim, değiĢme ve sistemler
teorisi terimleri hakkında derin bilgi sahibi olmak oluĢturmaktadır.
Derin bilgi kavramı, eğitim liderlerine "bir sistemde, yönetimin, okullara
uygun değerlendirmeye sahip olmaları gerektiğini ve bir okul sisteminin hangi
değiĢmelerden etkileneceğini anlamalarının gerektiğini, insanların, görünürde hangi
psikolojiye

ihtiyaçlarının

olduğunu

anlaması

gerektiğini

ve

hangi

bilgiyi

sağlayacağını önceden bilmeleri gerektiğini" önermektedir (Horine, 1993).
Ürettiği ürün, insanların davranıĢlarındaki olumlu değiĢmeler olarak görülen
eğitim kurumlarında, kalite ve verimliliğin arttırılması, bugün, Türkiye'nin de temel
sorunlarından biridir. Klasik yönetim anlayıĢıyla yönetilen eğitim kurumlarındaki
kaliteyi ve verimliliği arttırabilmek için, TKY, bir çıkıĢ yolu olabilir. Ancak burada
karĢımıza, kar amaçlı mal üreten örgütlerde uygulanan ve ekonomik bir sistem olan
TKY'yi, kar amacı olmayan, hizmet üreten ve sosyal bir sistem olan eğitime
uygulama zorluğu ortaya çıkmaktadır.
Türkiye, bir taraftan, eğitim sisteminin sayısal olarak geniĢletilmesi için çaba
harcarken, diğer yandan da toplumun sürekli olarak değiĢen bilgi ihtiyacını
karĢılayabilmek amacıyla eğitim sistemini geliĢtirmek zorundadır (Karip
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1996:245). Eğitim sisteminin geliĢtirilmesi gerektiğini, birçok bilim adamı ile
birlikte sistemin içindeki yöneticiler de kabul etmektedir.
Bugünün insanı, bilime dayalı bir toplum düzeni içinde, bilimin ürünü,
yöntemi ve uygulamalarından yararlanarak yaĢamı zenginleĢtirmek durumundadır. Bu
ise toplumun geliĢmiĢlik düzeyiyle paralellik gösterir. GeliĢmiĢ bir toplum olmanın
en önemli koĢulu ise, bilimin ürünü ve yöntemlerini insanlara kazandırmaktır. Bu
demektir ki; hem bireyin modem bir yaĢam sürmesını sağlamak, hem de toplumun
geliĢmesini ve sürekliliğini güvence altına almak, bilimsel bilgi ve tekniklerden
yararlanan bir eğitim sistemini gerektirmektedir. Nicel ve nitel olarak, eğitimin
sürekli geliĢtirilmesinde ve güncelleĢtirilmesinde TKY, önemli bir rol oynayabilir.
Çağımızın temel gereksinimleri olan yaratıcılık, yenilik, değiĢim, uyum, hız ve estetik
anlayıĢı, TKY'nin özünde mevcuttur.
Çevresel sistemlerdeki değiĢmelerden etkilenen eğitim sistemi, yeni bir
yaklaĢım olan TKY'den etkilenebilir mi? Geleneksel bilgiye dayalı eğitim
anlayıĢından, temelinde, insan felsefesi yatan, ancak ekonomik bir sistem olan
TKYye geçilebilir mi?
Eğitim sistemindeki uygulamalarla, öğretmenlerin, yöneticilerin ve tüm
eğitim çalıĢanlarının sürekli geliĢtirilmesi ve yeni bilgilerle donatılması imkansızdır.
Türk eğitim sistemindeki hizmet ıçı eğitim programları incelendiğinde, bu gerçek,
açık bir Ģekilde ortaya çıkmaktadır. TKY'nin bir ilkesi olan "sürekli geliĢtirme"
ilkesiyle eğitim iĢ görenleri sürekli geliĢtirilmelidir.
Deming'in ilkelerinden bir tanesi "devamlı geliĢme" dir. Eğitimciler için,
devamlı geliĢmeye doğru gitme, eğitim sisteminin bütün birimlerinin, öğretme
metodları, yönetimsel uygulamalar ve beslenme hizmetlerinin, kaliteye doğru
geliĢmesi anlamına gelmektedir.
Deming'in incelemelerinin birçoğu, insanlarla ilgili değil, sistemlerin
örgütlenmeleri ile ilgili problemlerdir. Deming, problemlerin, aĢağı yukarı yüzde
doksan beĢinin, iĢgörenlerden değil de sistemden kaynaklandığını ve yönetimin
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sorumlu olduğunu ileri sürmüĢtür. ĠĢ görenler, sistemin sınırlamaları içinde, kesinlikle
yıpratıcı olan iĢlerini, en iyi Ģekilde yapmaktadırlar (Deming, 1993, 23).
Eğitim çevresi, öğretmenler, ana-babalar ve bütün öğrenciler, sistemi korumak
ve geliĢtirmek için sistemin karar verme sürecinde, bir girdi olarak, destek rolü oynar
(Scholtes, Massaro and Bayless, 1994,4 7 - 49).

3.1. Okul Öncesi Eğitimde TKY
Essa ve Rogers (1992, 21 ), okul öncesi eğitimde öncelikli amacın çocuğa
"kendisi olma" bilincinin aĢılanması olduğunu savunurlar. Çocuğun biliĢsel ve dilsel
geliĢim sürecinde, öğretmenin, çocuğun davranıĢlarını algılayıĢının rolü (a.g.e., 2939), algı geliĢiminde oyun kavramının önemi (a.g.e. 41-47) gibi yönler, çocuğun
(öğrencinin), daha sonraki yıllardaki geliĢimini kökten etkileyeceği için eğitimde
TKY açısından oldukça önemlidir.
Tablo 1. Eğitim Kademeleri ve Yıllarına Göre Türkiye'de OkullaĢma Oranları
(M.E.B., 1997)
Eğitim
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Türkiye, 1997 yılı itibarı ile beĢeri/insanca geliĢme açısından 174 dünya
ülkesi arasında seksen dördüncü sırada, "orta düzeyde geliĢmiĢ ülkeler" kategorisinde
yer almakta olup, temel eğitim ve sağlık olanaklarına, bireylerin ne ölçüde
ulaĢabildiğinin belirtildiği "sosyal imkanlar yoksunluğu" ölçütü bakımından, geliĢmiĢ
ülkeler dıĢında kalan I O I ülke arasında otuz birinci sırada yer alamaktadır (Muter ve
Gökbunar, 2000).
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Türkiye'nin de taraf olduğu BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nin,
tüm çocuklara yeteneklerini geliĢtirmek için eĢit fırsat hakkı tanımasına rağmen
eğitim kurumlarımız, gerekli niteliğe sahip uzmanların, araçgerecın ve mekanın
bulunmaması nedeniyle, çocuklara bu hakkı tanıyamamaktadır. Toplam kalite
yönetimi bakımından bir diğer düĢündürücü nokta ise okul öncesi okullaĢma oranının,
ülke genelinde, ancak yüzde 8.9 düzeyinde bulunmasıdır (M.E.B., 1997).

3.2.0kullarda TKY
3.2.1. Okullarda TKY Kavramına Kimi Yaklaşımlar
Birçok araĢtırmacı, öğrenci sorumluluğunun, güdülenme ve öğrenme etkinliği
kavramları ile bağlantılı olduğunu bulgulamıĢtır (Stephenson ve Weil, 1992, 8-9),
(Knowles, 1986, 37-43).
Knowles (1986, 41 ), "öğrenicinin, genellikle, öğrendiği Ģeyden nasıl yarar
sağlayabileceğini öğrenme çabası içinde olduğunu, bunu baĢaramadığındaysa
öğrenmek için çok fazla enerji yitirdiğini" savlarken, Biggs (1985, 21 O), derinlikli
öğrenebilmenin önemli koĢullarından birinin, öğrenen kiĢinin, biliĢsel kaynaklarını,
kendi baĢına kontrol edebilmesi olduğunu vurgular. Lamdin ve Worby (1976, 66) ise,
öğrenmenin "öğrenci ıçın, öğrenci tarafından" gerçekleĢtirilen bir edim olduğunu
ifade eder. Özet olarak, öğrencilere sorumluluk sahibi olma güdüsü aĢılandıkça,
öğrenme sürecinden sağlanan verimin arttığı ve derinlik kazandığı, bunun da eğitimde
TKY'ye olumlu katkı sağladığı belirtilebilir.

Stephenson ve Weil (1992, 10-12), öğrencilerin, öğrenimleri sırasında
sorumluluk almalarının, Ģu dört öğeye bağlı olduğunu dile getirirler:
1- Daha önceki deneyimleri, bilgileri ve yapılanları incelemek,

2- Planlar hazırlayarak, ne yapmak gerektiğini kurgulamak,
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3- Aktif ve interaktif öğrenme sürecine katılmak,
4- KararlaĢtırılan öğrenme hedefleri doğrultusunda çaba göstermek.
Temel eğitim, dünyanın birçok ülkesinde, son elli yıllık süreçte, temel bir
ınsan hakkı olarak kabul edilegelmiĢtir ve son zamanlarda yapılan kimi çalıĢmalar,
söz konusu hakkın, ekonomik anlamda olumlu katkı sağlayıcı etki yaptığı yönünde
bulgulara ulaĢmıĢtır (Colclough ve Lewin, 1993, 12-14). Bu çalıĢmalar, temel eğitime
yapılan harcamalara karĢılık sağlanan kazanımların, tüm diğer sektörlere yapılan
harcamalara karĢılık sağlanan kazanımlardan daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıĢtır
(Knight ve Sabot, 1990, 274-277), (Colclough ve Manor, 1991, 207) (Lockheed,
Jamison ve Lau; 1980, 37-76), (Colclough ve Lewin, 1993,26-38).

Yukarıda değinilen kazanımlar, hem özel sektör/bireysel, hem kamu
sektörü/toplumsal bazda geçerlidir. Söz konusu çalıĢmalarda, temel eğitimin, yalnızca
kayıt içi sektörlerde değil, Ģehirlerdeki ve kırsal alanlardaki, kayıt dıĢı ekonomik
göstergeler için de göz ardı edilemez yararlar sağladığı belirlenmiĢtir. Bu
araĢtırmalarda ortaya çıkan bir baĢka önemli sonuç ise, doğum kontrolü ve nüfus
planlamasının, temel eğitim uygulamasının yaygınlaĢması ile (özellikle kadınlar için.
ve daha çok, az geliĢmiĢ ülkelerde) yaygınlık kazandığının anlaĢılmasıdır. Colclough
ve Lewin (1993, 13 8), orta gelir düzeyine sahip birçok ülkenin, temel eğitim
olanakları sağlama konusunda baĢarılı sayılabilseler de, yüksek eğitim olanaklarını,
özellikle kırsal alanlarda yaygınlaĢtırmada zorluklarla karĢılaĢtıklarını vurgularlar. Bu
zorluğun ise, söz konusu bölgelerdeki öğrenci/öğretmen oranında yükselme
sağlanması ve sınıflar için kimi özel pedagojik gereçlerin sağlanması yolu ile
üstesinden gelinebilmektedir.
Diğer kurumlarda olduğu gibi, eğitim kurumlarında da, TKY'nin uygulanabilir
hale getirilmesi, eğitime saygınlık kazandıracağı gibi, var olan insan kapasitesi ve
potansiyelinin değerini de artırmasının niçin mümkün olduğu, Fields (1993, 5-10)
tarafından irdelenmiĢtir. Fields (1993, 88-89), aĢağıdaki yedi TKY ilkesinin, eğitimde,
TKY için de uygulanabilir olduğunu ileri sürer:
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I. Toplam iĢletme katılımı (Eğitim yöneticilerinin katılımı olmazsa, TKY
gerçekleĢemez),
2. Önce müĢteri anlayıĢı (Ticari iĢletmelerde yaygın olan bu anlayıĢ, öğrencinin de
potansiyel bir müĢteri olarak algılandığı TKY'de, iyi bir eğitimcinin "önce
öğrenci" düĢüncesinde olması gerektiğini savunur),
3. Ekip çalıĢmasına katılım (Gerçek sorun çözme teknikleri ile ilgili, iyi yetiĢmiĢ
kiĢileri bir araya getirmek),
4. Kendi kendini yönetmek ve liderlik katılımı (Herkesin kendini yönetip
yönlendirebileceğinin ayrımına varması gerekir. Kendi kaderini tayin hakkı,
öğrenciler için de vardır),
5. Sürekli geliĢim çabası içinde olmak,
6. Bireysel potansiyele ve ekip potansiyeline inanmak (Tüm süreçler, hizmetler ve
gereksinimlerde),
7. Kaliteye katılmak (BaĢkalarına yardım etmek).

W. E. Deming'in (1982), kalite ve üretkenlik geliĢimi için iĢletme teorisi, on dört
ilkeyi kapsar. Söz konusu araĢtırmacı, aynı konuya iliĢkin yedi "ölümcül yanlıĢ"ı ve
kimi engelleri de söz konusu çalıĢmasında belirtmiĢtir. Eğitimde TKY kavramı
kapsamında açıklayıcı öğeler içeren bu ilkeler (Crawford, Bodine ve Hoglund, 1993,
18):

I. Hizmet ve ürünlerin geliĢtirilmesi için amaçlarda süreklilik yaratmak (Okullar da
ticari iĢletmeler gibi, gelecekteki sorunları dile getirmek için amaç sürekliliğine
gereksinim duyarlar),
2. Yeni bir felsefe geliĢtirmek ve benimsemek (Okullar da, yanlıĢlar yapmanın ya
da/ve de baĢarısızlığın hiç olmayacağı kurumlar haline getirilebilmelidir),
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3. Toplu denetime bağımlı oluĢa son vermek (Denetim, eğitim sürecının sonlarında
değil, mümkünse her parçasında sağlanmalıdır ki, gerektiği taktirde zamanında
önlem alınabilsin),
4. Yerine getirilen bir görevi ya da baĢarılan bir iĢi, yalnızca para ile değerlendirmek
tutumundan vazgeçmek (Büyük sınıflar ve tekrar sınıfları oluĢturarak, maliyeti
ucuzlatmaya çalıĢırken, eğitimde kalitenin ve baĢarının düĢürülmesi yerine, ufak
ve verimli sınıflar oluĢturmak daha olumlu olmayacak mıdır),

5. Hizmet ve üretim sistemlerini sürekli ve sonsuza değin geliĢtirmek (Kurgulayapdenetle-uygula dörtlüsü ve Shewhart döngüsü, eğitim sisteminde, kimi stratejik
değiĢim ve/veya geliĢimler sağlamak gerektiğinde, iĢe yarayabilir) .
6. Mesleki eğitim baĢlatmak (Kötü mesleki eğitimin etkilerini yok etmek neredeyse
olanaksızdır ve maliyeti son derece yüksektir. Mesleki -eğitimde, kaliteyi
geliĢtirmek için de psikolojik ögeler gözden kaçırılmamalı ve verilmekte olan
eğitimin, olası zincirleme artı/eksi getirileri göz önünde bulundurularak
eksik/yanlıĢ/yetersiz mesleki eğitim yanlıĢına düĢülmemelidir).

7. Liderlik kavramı oluĢturmak (Liderlik kurumunun alternatifi, patronluk
kurumudur. Eğitimde de patron odaklı bir iĢleyiĢ söz konusu olursa, bu,
öğrencinin odaklanmasını zayıflatıcı ve kendini değersiz hissetmesine yol açıcı
etkiler yapabilir. Bunun yerine, daha kollektif ve geliĢtirici bir kavram olan
"liderlik" benimsenmeli ve özgüven kazandırması bakımından,bireylere de kabul
ettirilmelidir).
8. Korkuyu bir kenara bırakmak (Korkunun bulunduğu bir çevre, eğitimi de olumsuz
etkileyecektir).
9. ĠĢi oluĢturan bölümler arasındaki engelleri/duvarları ortadan kaldırmak (Okul içi
iletiĢimin zayıflayacağı engelli/duvarlı bir ortam, kiĢinin, kendisini bütün olarak
geliĢtirmesini engelleyeceği gibi, disiplinler arası alıĢveriĢi de olumsuz
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öğrencileri

etkileyecek ve

global

düĢünmekten I algılamaktan

alıkoyabilecektir).
10. ĠĢ gücü için var olan sloganları, uyarıları ve kısıtlayıcı hedefleri ortadan kaldırmak
(Örneğin "eğitimde mükemmellik" sloganını benimseyen okullar, eğitimde
mükemmelliğin, yalnızca çalıĢanların yani öğrenci ve öğretmenlerin denetiminde olduğu düĢüncesine kapılmıĢlardır. Bu, sistemin aslında kusursuz
iĢlediğini, yanlıĢların, öğrenci ve/veya öğretmenlerden geleceğini savunmak
anlamına geleceğinden, son derece kısıtlı ve kısıtlayıcı bir bakıĢ açısıdır).

11. Sayısal kotaları ortadan kaldırmak (Öğrenimde kalite, bir Ģeyi "ortalama" olarak
ya da "asgari düzeyde" öğrenmek, anlamına gelmez. Eğitimdeki aĢamaları,
temelde, sayısal ölçütlere bağlı kalarak değerlendirmek, verım getirmeyeceği gibi,
olası yabancılaĢmaları da geliĢtirici olacaktır).
12. ÇalıĢanların, baĢarılan ile gurur duymalarını engelleyen Ģeyleri ortadan kaldırmak
(Öğretmenler,

eğitim

sürecine

iliĢkin

verilecek

kararlara

katılma

mekanizmalarından yoksun bırakılırlarsa, bu, onların Ģevkini ve iĢlerini istekle
yapma çabalarını yok eder).
13. Zengin bir eğitim ve kendini geliĢtirme programı kurgulamak (Altıncı maddede
belirtilenlere bağlı bir biçimde, eğitmenlerin, kendilerini geliĢtirmeleri çok
önemlidir ve eğitim sürecinde de "olmazsa olmaz"lardan biridir).

14.DeğiĢim ve dönüĢümü sağlayıcı önlemler almak (Eğitimle ilgili süreçlerde de
"bin millik bir yol, atılacak bir adımla kat edilmeye baĢlanır").
Deming, ayrıca, dikkat çektiği yedi ölümcül yanlıĢla da yukarıdaki kurguyu
geliĢtirir:
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1. Amaç sürekliliğinde eksiklik (Öğrencinin, yaĢam boyu öğrenim konusundaki

düĢünceleri çok azsa ya da yoksa, bu, eğitimde verim ve kalite sağlanmasını
engelleyici olur).
2. Kısa vadeli çıkarları önemsemek (Bir testten yüksek bir not almaya odaklanan
öğrencinin amacı, öğrenme süreci değil, yüksek not durumuna gelebilecektir ki bu
da öğrenmekten çok yüksek not almaya hizmet eder).
3. Bireysel performans değerlendirmesi ("Karneye odaklı ve kame korkulu bir
eğitim yaĢamı, öğrencileri nereye kadar ve nasıl zenginleĢtirebilir? Korkunun
güdülendirdiği çabalar, ilerisi için umut verici olabilir mi?" sorularına, olumlu
yanıtlar vermek pek de olası değildir).
4. Üst yönetimin hareketliliği ( Üst yönetimin değiĢik iĢlere yönelmeye eğilimli
oluĢu, bir süreklilik kavramı olan eğitim için olumsuz etki yapar).
5. Yalnızca gözlemlenebilen olgular üzerinden iĢletmenin yönetilmesi (Kimi temel
harcamaların, "görünürde çok fazla iĢe yaramadığı" savunularak, kısılması ya da
kesilmesi, ileride, kalite düĢüĢüne yol açabilir).
6. AĢırı sağlık masrafı (Sağlık sigortası ya da benzeri konularda yapılan aĢırı
harcamalar, zincirleme bir etki ile hem eğitim kurumuna hem de eğitim
kurumunun birlikte çalıĢtığı kurumlara olumsuz etki yapar).
7. AĢırı garanti/sigorta harcamaları (Bu kalemler de gerekli özen gösterilmediği
taktirde, eğitim kurumunun hareket kapasitesini azaltır).
Crawford, Bodine ve Holund (1993, 193),yaĢamda var olan kimi genel kabul
görmüĢ doğruların, aĢağıdaki tablo ile (sınıf içi) eğitime aktarılabileceğini
savunmuĢlardır:
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Y

aĢanı Kuralları

Sınıf içindeki davranıĢlarda

karĢılığı

Tez davran.

Verilen çalıĢmaları zamanında tamamla

Hazırlıklı ol.

Gerekli malzemeyi bulundur. Açıklamaları dinle. Yönergeleri
izle.

Katılımcı ol.

TartıĢmaların bir parçası ol. ĠĢleri tamamla. ÇalıĢmaların içinde
yer al.

Saygı göster.

Kendine ve baĢkalarına saygı duy. EĢyalara değer ver.

Sorumlu ol.

Sahiplenici ol. Daha etkili davranıĢ biçemleri kurgula.

Hızını ve geliĢimini artarak sürdüren küreselleĢme ile birlikte, geleneksel
bilgiler de güncellenmedikleri ölçüde değerlerini yitirmekte, toplumun hemen her
kesimindeki kiĢiler, değiĢen koĢulların beraberinde getirildiği yeni bilgileri hızla
öğrenmek zorunda bırakılmaktadır. Bunlar sonucunda, eğitim sistemleri de,
ekonomik, teknolojik ve diğer ilgili yapısal değiĢim olgularının gerektirdiği yeni
koĢullara yanıt vermek ve bu olguları geliĢtirici yönde katkılar sunmak durumundadır.

Eğitime yapılan yatırım, baĢka hiçbir alanın sağlayamayacağı ölçüde fayda
sağlayabilir (Muter ve Gökbunar, 2000). 1995 yılında, ABD'deki 31 OO'den fazla
iĢyerinde, eğitim ile üretkenlik arasındaki bağı incelemek amacıyla gerçekleĢtirilen bir
araĢtırmada, iĢgücü eğitim düzeyinde sağlanacak yüzde on düzeyindeki bir artıĢın,
toplam faktör üretkenliğini, yüzde 8.6 arttırdığı, bununla birlikte, donanım alanında
sağlanacak yüzde onluk bir artıĢın ise, toplam faktör üretkenliğini yüzde 3,4 oranında
arttırabildiği ortaya konmuĢtur (Stewart, 1997, 51 ). Bu açıdan bakıldığında, kalite,
eğitim sisteminin tümünü hedefleyebileceği gibi, dar kapsamlı bir alanda belirli bir
ürüne ya da hizmete de odaklanabilir. Eğitimde kalite, eğitimin kullanma amaçlarına
uygunluğu ile mezun edilmesi,
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mükemmel bir ürün ortaya koymaktan daha anlamlıdır. Okullarda kusursuz iĢleyen
bir eğitim dizesi oluĢturulmasında , birbiriyle bağlantılı üç değiĢken vardır (Eicher,
1993,24 - 25):
i) Öğrenilmesi hedef alınan davranıĢların kazanılması için gerekli ön koĢul oluĢturan
ilgili öğrenimlerin, önceden gerçekleĢmiĢ olma derecesi.
ii) Öğrencinin, kendini öğrenmeye verme, öğrenme sürecine katılma, ya da onun
kendisini öğrenmeye vermiĢ veya sürece katılmıĢ duruma getirebilme derecesi.
iii) Uygulamaya dönüĢen biçimiyle öğretimin öğrencinin gereksinimlerine uygunluk
derecesi. Tam öğrenme ve ya da öğrenmenin kalitesi kavramları burada içerilir.

3.2.2. Değişik Eğitim Disiplinlerinde TKY
Eğitimde TKY kavramı, doğası gereği, hayata geçirmek istediği alanlarda
özgün uygulama biçemlerine haizdir. Bu bölümde, kimi eğitim disiplinlerinde, TKY
kavramının ne biçimde uygulanmasının yararlı olabileceğine kısaca değinilmiĢtir.

Güzel sanatlar ve mimarlık disiplinlerinde öğrenim kalitesini artırmanın yolu,
güzel sanatların özgün yapısı ve tanımı gereği, her bir öğrencinin olabildiğince
bağımsız geliĢiminin önünü açacak uygulamaları hayata geçirmekten geçer.
Profesyonel dıĢ çevre ile sağlanacak yakın bağlar da kapsamlı bir bakıĢ kazandırmaya
yardımcı olacak bir öğedir (Stephenson ve Weil, 1992, 35- 44).

Ġktisadi ve idari bilimlerle bağlantılı disiplinlerdeki eğitimde, söz konusu
disiplinlerin etkin olduğu sektörlerin mevcut durumlarına, koĢullarına göre değiĢim
dönüĢümü sağlanmalıdır. En hızlı değiĢen ve geliĢen söz konusu alanlardaki güncel
geliĢimlerin arkasında kalmak, bu disiplinlerle varolan bağı kopma noktasına
sürüklemekle eĢdeğerdir (Stephenson ve Weil, 1992, 45-48).
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Güncelliğin sürekliliği için Ģu noktalara dikkat edilmesi gerektiği, yapılan kimi vaka
çalıĢmaları sonucunda belirlenmiĢtir (a.g.e., 75):
I. GeçmiĢ deneyimleri, güncel deneyimlerle, hem sınıf içinde hem de sınıf dıĢında
iĢlevsel kılarak, öğrenme sürecine katkı sağlamak,
2. MüĢterilere (öğrencilere), öğrenim amaçları ve beklentileri konusunda yardımcı
olmak,
3. MüĢterileri öğrenme süreçleri ve kaynakları konusunda bilgilendirmek,
4. MüĢterileri öğrenim süreçlerinin sonuçlarına iliĢkin bilgilendirmek,
Mühendislik eğitiminde TKY anlayıĢını geliĢtirmek için de kimi çalıĢmalar
yapılmıĢtır (Cawley, 1989). Mühendisler, her geçen gün daha da farklılaĢan
değerlendirme, iĢveren gereksinimleri, güdülenme, alan geniĢlemesi, teknolojik
değiĢimler, kavramları ve konuları ile baĢ edebilme çabası içindedirler. Bu çabanın
nasıl verimli kılınabileceğine iliĢkin yapılan çalıĢmalar, kanıksanmıĢ önceliklerin,
yeterliliklerin ve ön koĢulların değiĢmekte olduğunu ve değiĢmesi gerektiğini ortaya
koymuĢtur.
Sosyal bilimlerle ilgili disiplinlerde, öğrenim gören öğrencilerin, üniversitede
iken söz konusu disiplinlere iliĢkin bilgi edinmekten çok, belli bir entelektüel düzeye
varmaları beklenir. Kimi okulların, kendilerine özgün disiplinse! yöntemleri varsa da,
sosyal bilimlerle ilgili disiplinlerle uğraĢanlardan, genellikle, kendilerine ve topluma
karĢı eleĢtirel bir bakıĢ açısı geliĢtirmeleri ve entelektüel bir bağımsızlık/otonomi
oluĢturmaları istenir (Stephenson ve Weil,
1992, 111-126).
Temel bilimler ve matematik eğitiminde, "hemen ve biraz öğret,
derinlemesine anlasınlar" düĢüncesi geçerli olmamaktadır. Söz konusu disiplinlerde,
yoğun bir kaynak takibi ile desteklenen "yeniden düĢünme ve alternatifler geliĢtirme"
süreçleri, yaĢamsal önem taĢır. Bu disiplinlerde amaçlanan biricik Ģey, bilim insanları
ve matematikçiler geliĢtirmekten çok, bu
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amaca hizmet ederken, insanlara, dünyayı bilimsel ve matematiksel yöntemlerle
algılama olanağı sağlayacak bakıĢ açıları kazandırmaktır (Stephenson ve Weil, 1992,
129-138).
Öğretmen eğitiminde kalite ise, eğitimde TKY kavramının, belki de en
çetrefilli konularından birisidir. Yenilikleri sürekli izlemenin gerektiği, yaratıcı
düĢünce geliĢtirmenin "olmazsa olmaz" olduğu öğretmen eğitimi, sonuç itibarı ile,
tüm toplumlardaki her bireye etki edecek bir alana seslendiği için, üzerinde en
titizlikle durulması gereken alan olma özelliği göstermektedir. Ne var ki bu alanda,
Ģimdiye kadar geliĢtirilen çalıĢmaların nicel azlığı, bu konuya iliĢkin herhangi bir
sonuç çıkarmaya fazlaca imkan vermemektedir (a.g.e., 139-163).

3.2.3. Yükseköğretim ve Toplam Kalite Yönetimi
GeliĢen dünyada bir çok akademik kurum, farklı yapılara ve etkilere sahip
kalite sağlama ve kontrol etme sistemleri kurmaya çalıĢmaktadırlar. Bir çok ülkede,
devletler yüksek öğretim kurumlarınca verilen hizmetlerin kalitesini kontrol etme ve
yükseltme ihtiyacı içine girmiĢlerdir. Özellikle geliĢmekte olan ve yeni endüstrileĢen
ülkelerde bu ihtiyaç daha da acil ve gereklidir.
Yeni endüstrileĢmekte olan ülkelerde, yüksek öğretimde toplumsal ihtiyaçları
karĢılamak için yeterli miktarda mezun ve maddi kaynak sağlanamamaktadır. Bu
eksiklik devletleri, kısıtlı kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamaya
zorlamaktadır. Bu, mezunların niteliklerinin, bilgi, anlayıĢ ve yeterliliklerinin milli
kalkınma planlarıyla, özellikle ekonomik gereksinimlerle koordineli olması gerektiği
anlamına gelir.
Kültür değiĢimi, TKY uygulanırken değiĢim çabalarının baĢarıya ulaĢabilmesi için
kesinlikle gereklidir. Belirtmek gerekir ki toplam kalite kültürü (Kanji & Yui, 1997)ve
kültürel değiĢim yönetimi (Evans & Ford, 1997; Galpin, 1997), terminolojinin bir
parçası olarak kullanılmaktadır. Bu çalıĢmada üzerinde
durulan kurumsal ve daha özelde yüksek eğitim kurumu kültürü Schein (1987) ve
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Ouchi ve Wilkins (1983, 1990) ile Galpin (1997) tarafından tanımlanmıĢtır. Kurum
kültürü genelde çalıĢma ortamında ortak inanç, değer ve varsayımlara sahip insanlara
gönderme yapar. Kurumlar arasındaki kültür farkları da her millet için ayırt edici olan
milli öğelerce belirlenir. Kurumların iĢi ne olursa olsun milletlerin arasındaki kültürel
değiĢkenler baskındır ve milli kültür çalıĢanları kurumsal kültürden daha çok
etkilemektedir. (Adler & Tompenaars, alıtılayan Bendixen & Burger, 1998;Hofstede,
1991)
Kültür, Hofstede tarafından Ģöyle tanımlanır: "Bir insan topluluğunun üyesini
bir diğer topluluğunkinden ayıran, aklın ortak programlanması." Sonuç olarak
"kurumsal kültür tümcülüğü, tarihsel olarak belirlenmiĢtir; kurumu oluĢturan
toplulukça toplumsal olarak kurulmuĢ, yaratılmıĢ ve korunmuĢ, basit ve değiĢmesi zor
olan tören ve simgelerle iliĢkilidir." (Hofstede, 1991, s. 19)
Kanji ve Yui'nin (1997) belirttiği gibi "Ģimdi kurumlar için düĢünülen kültür
kavramının kökenleri antropolojidedir." ( s.418)
Kurumsal kültür, topluluğu bir arada tutan, dıĢa uyum ve içte düzenleme için icat
ettiği, keĢfettiği ve geliĢtirdiği kalıcı ve ortak temel değerler, inançlar ve varsayımlara
dayalı süreçler bütünüdür. (Hofstede, 1991; Lawson & Ventris, 1992; Schein, 1987)

Ouchi ( 1981) Ģunları belirtir:
"Büyük bir kurum, hepimize biraz benzer. Kurumların da bizim gibi, bizi
eĢsiz yapan inançları, yaklaĢımları, amaçları ve huyları vardır. Kimi bireyler sağlam
ve sosyal kiĢiliklere sahipken kimi de iç çeliĢkileriyle savaĢır. Kimi bireylerin ortak
inançları varken kiminin yoktur. Kurumlar da böyle bir kültür ve kiĢilik çeĢitliliği
geliĢtirebilmektedir." ( s. 132)
Galpin (1997, s.286) kurum kültürünü oluĢturan on bileĢenden söz eder:
Kural ve politikalar, amaç ve ölçümler, norm ve gelenekler, eğitim, tören ve olaylar,
yönetim davranıĢları, ödül ve tanıma, iletiĢim, fiziksel çevre ve kurumsal yapı.
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Fakat üniversitenin kurum kültürü tanımında fakülte ile üniversite arasındaki
iliĢki konusunda tartıĢmalar vardır. Dill (1992, s.308) üniversite gibi akılcı-değer
kurumlarında "üyelerin, değerlerin baĢarıdaki payından bağımsız bir biçimde
kendilerine mutlak inanç beslemeleri gerektiğini" savunur. Handy (1986) ise
üniversiteler için en önemli olanın kurumsal görüĢ birliği olduğunu savunmaktadır.
Profesyonel yargı ile bürokratik rol arasında çeliĢki olduğunda kurumun bütününe
değil üyelerin bilgisine öncelik verilir; diğer kurumlarda olduğu gibi. (Satow; Dill,
1982 içinde) 1990'ların sonunda bundan uzaklaĢılmıĢtır. Son zamanlara dek yüksek
öğretimde akademik kurum kültürü, diğer kurumlardan çok daha karmaĢık görülmüĢ
ve bu konu çok az tartıĢılmıĢtır.
Ġnanç veya ideoloji sistemleri, akademik kurumlara üç ayrı aĢamada
girmektedir:
Akademik teĢebbüs kültürü;
Akademik uzmanlık kültürü;
Akademik disiplinlerin kültürü ya da farklı ideolojileri. (Dill, 1982)
Barnett (1990), kendi topluluklarının kültürünü yaratma amaçlı oldukları
halde YÖ enstitülerinin iç kültürünün göz ardı edildiğini belirtir. YÖ iç kültürünü
çözümlerken Dill' in önerdiğinden farklı iki aĢama önerir. Ġlki, akademik toplulukla
bağlantısı olan genel kültür düĢüncesidir. Bescher (1989) bunu inceler. Diğeri YÖ
içindeki özel süreçlerdir. Akademik kültür Barnett'e göre: " ... kiĢisel kimliği bastıran
ve toplumun toplum olarak devamını sağlayan sorgulanmamıĢ baskın fikirler,
kavramlar, kuramlar, araĢtırma pratikleri stoku. Sonuç olarak içteki herkes birbirini
onlardan biri olarak kabul etmektedir. Bu kabullenme, iletiĢim biçimlerini de
kapsayan çeĢitli biçimlerde olmaktadır." (Barnett, 1990, s.97)
Segne'ye (1992) göre iletiĢim etkinliği topluluğun kültürünü biçimlendirir,
çünkü: "dil, bilinçaltını etkilemektedir. Dilin etkileri özellikle gizlidir çünkü
bilinçaltının içeriğini değil, onu düzenleme ve yapılandırma biçimini etkilemektedir."
(s.366)
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Ġkinci aĢama ıçın Segne (1992) Ģu gerçeğe dikkatimizi çeker: "her öğrenme,
bilinçle bilinçaltı arasında bir oyunu içerir ve bilinçaltı da eğitilir.(s.365)... Kültürler
bilinçaltını programlarlar... Ġnanç da bilinçaltını programlama biçimlerinden biridir.
(s.366)"
Bu karmaĢıklık içinde TKY ilkelerini YÖ kurumlarında uygulayarak kültür
yaratmak veya değiĢim sağlamak büyük bir uğraĢı alanıdır. Atkinson (1990) ve
Drennan (1992) bunun gerekliliğini savunurlar. Tribus (1997), bunu insanların
yaptıkları iĢle ilgili fikirlerinde ve güç iliĢkilerinde dönüĢüm içerdiği için kültürel
dönüĢüm olarak tanımlar. Sinclair ve Collins (1993) kurum kültürü toplumdan ayrı
olarak tek baĢına var olabilirmiĢ ve TKY araçlarıyla dönüĢtürülebilirmiĢ gibi kültür
değiĢimi bileĢenlerini tartıĢırlar. Halbuki baĢka ülkelerin pazarına giren çok uluslu
ürün ve iĢler üzerinde ulusal kültürün de büyük etkisi olduğu bilinmektedir. (Hennart
& Larimo, 1998)

Birçok durumda YÖ'de TKY'nin kullanımı ekonomik, kurumsal veya sosyal
krizlere karĢı uygulanmaktadır. Kökendeki etki ne olursa olsun TKY kurumsal kültür
değiĢimiyle

kurum

içindeki

yaklaĢımların

dönüĢtürülmesini

amaçlamaktadır.

(Williams, P., 1993)Çünkü TKY, paradigma değiĢimi gerektiren bir yönetim
felsefesidir. 1980'lerdeki büyük pazar güçleri nedeniyle yüksek öğretim kurumları
yönetimin önemini ve yönetimle pazarın yüksek öğretim kurumlarının kültür ve
yönetiminin değiĢimindeki etkilerini tekrar kavradılar. (Miller, 1995) Bu güçler,
sadece yüksek öğretimde değil baĢka eğitim aĢamalarında da kurumsal değiĢimi,
kültür ve biçimlerinin değerlendirilmesini sağladı. (Freiberg, 1998)

TKY ilkelerinin uygulanması yoluyla kültür değiĢimi gerçekleĢince
tartıĢmaya baĢka bir boyut daha katıldı. TKY felsefesi Japonya' da geliĢtirilmiĢtir ve
Japon kültürünün batı kültüründen çok farklı olduğu bilinmektedir (Hofstede,
1991 ). Bu yüzden TKY'nin baĢarısının, yaklaĢımın Japon kültürünce desteklenen
yapısından ötürü sadece burada geçerli olduğu tartıĢıldı. Amacı ne olursa olsun bu
varsayım, ulusal kültür biçimleri doğru anlaĢılmadan TKY uygulamasına geçme
hatasının kurumlar açısından ne denli önemli olduğunu ortaya çıkarmıĢtır.
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BÖLÜM II
1. EGĠTĠMDE TKY KAVRAMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMALAR:

1. 1 .Az GeliĢmiĢ ya da GeliĢmekte Olan Ülkelerde Eğitim ve TKY
1.1. 1 Çin
Nüfus artıĢından olumsuz anlamda en çok etkilenen ülkelerden biri olan Çin,
eğitim sistemini yenilerken, Ģu sorun/çözüm/sonuçlarla karĢılaĢmıĢtır:
Öncelikle yoğun nüfus artıĢı, temel eğitimin finansmanını oldukça zorlayıcı
etkiye sahiptir. Öte yandan, söz konusu artıĢ, azalan bir eğilim gösterdiği için, okul
yetersizliği, giderek bir sorun olmaktan çıkmaktadır. Ayrıca, eğitime ayrılan kaynak
oranı, Çin'in görece düĢük gelir düzeyi de göz önüne alındığında, çok da yüksek
sayılamaz. Çin'de eğitim, giderek daha fazla kamu/toplum desteğine dayanır
olmuĢtur. Bu ise zengin ve yoksul bölgeler arasındaki eğitim kalitesi uçurumunu,
giderek daha da derinleĢtirmektedir.
Tarihteki en güçlü devlet geleneklerinden birine sahip Çin'de, eğitimin içeriği
son derece kapsamlı olarak kurgulanmaktadır. Öğretmenler, kamu sektöründe çalıĢan
diğer emekçilere göre daha yüksek ücret alsalar da, bunun, tatmin edici ölçütlerden
uzak olduğu söylenebilir. Tüm bunları bir yana bırakırsak, Çin gibi, dünyanın en
büyük ülkelerinden birinin son yüzyılda gerçekleĢtirdiği eğitim atılımının, kayda
değer önem taĢıdığı söylenebilir (Colclough ve Lewin, 1993, 84-97).

1. 1 .2.Zimbabwe
1980'lerle birlikte yoğun bir yapısal reformlar gerçekleĢtirme süreci baĢlatan
Zimbabwe, eğitime ayırdığı finansmanı artırarak, temel eğitimi zorunlu kılmıĢ,
öğretmen yetiĢtirme konusunda düĢük maliyetli fakat etkili yöntemler geliĢtirmiĢ ve
bunların sonucu olarak, öğretmen/öğrenci oranında kayda değer
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artıĢ sağlanmıĢtır. Ne var ki, daha çok niceliksel özellikler taĢıyan bu geliĢimler,
kalite (nitelik) geliĢimi ile desteklenememiĢ, ya da söz konusu alandaki geliĢmeler,
ülkenin kimi bölgeleri ile sınırlı kalmıĢtır.
Toplumdan destek/finansman sağlamaya yönelik uygulamalar da yoksulları
"kötü" okullara yöneltirken, olumlu ve kaliteli eğitim koĢullarını, yalnızca zenginler
için ulaĢılabilir kılmıĢtır (a.g.e., 97-110). Belki de eğitimle ilgili her alanda, aynı anda
köktenci reformlar gerçekleĢtirmeye kalkıĢmaktan ve vergi toplarken kimi
yetersizliklerden dolayı yanlıĢlar yapılmıĢtır (World Bank,
1987).

1.1.3.Sri Lanka

Diğer geliĢmekte olan ülkelere benzer bir biçimde, kötü durumdaki temel
eğitim ve yüksek eğitim koĢullarını, son elli yıldır geliĢtirme çabası gösteren Sri
Lanka'da da özellikle finansmandan kaynaklanan sorunların aĢılmasında güçlükler
çekilmektedir. Bununla birlikte, mevcut kaynakların etkili ve eĢitlikçi biçimde
kullanılamaması garip bir kısır döngü oluĢturarak, eğitim finansmanına az para
harcanmasından kaynaklanan bir verimsizliktir. Bu ise eğitime yapılan kısıtlı
harcamaların etkisinin daha da az olmasına yol açmaktadır.
En fazla yardım ve desteğe gereksinimi olan eğitim kurumları, aynı zamanda
en düĢük öğretmen/öğrenci oranı ve en olumsuz çalıĢma koĢullarına sahip olanlardır.
Bu durumdaki okullar lehine yapılacak pozitif bir ayrımcılık, ülkedeki eğitim TKY
anlayıĢına, genel bir olumlu katkı yapabilecektir (Colclough ve Lewin, 1993, 110122).
1.1.4.Gana

1980'lerle birlikte, dokuz yıllık temel eğitim koĢullarını iyileĢtirme yolunda
reformlara giriĢen Gana, kendi bütçesine oranla, eğitime yüksek paylar aktarmaktadır.
Okuryazarlık oranını ve kalitesini, ikinci bir Gana dili ile ( çoklu
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kültürel yapısından dolayı ülkede birçok dil konuĢulmaktadır) Ġngilizce öğrenimi,
çağdaĢ tarım yöntemlerini tanımak, temel matematik bilgilerini edinmek ve ulusal
ilerlemeye katkıda bulunmak gibi hedefleri olan bu atılımın, ne ölçüde baĢarıya
ulaĢacağını zaman gösterecektir. Ne var ki, henüz programla ilgili ciddi bir sorunla
karĢılaĢılmamıĢtır (a.g.e. 1993, 122-127). Gana'ya iliĢkin daha sonra gerçekleĢtirilen
bir baĢka çalıĢmada ise annelerin matematiksel beceri kazanması ile çocukların
sağlıklı ağırlık ve boyda olmaları arasında doğrudan bir bağlantı olduğu saptanmıĢtır
(Glewwe, 1999).

1.1.5. Senegal
Benzer toplumsal I ekonomik koĢullara sahip az geliĢmiĢ ülkelerin aksine,
Senegal'deki eğitim reformu çabalarında, oldukça olumlu sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
Mesleği öğretmenlik olan kiĢilerin, ülkede eğitimle ilgili yönetim kademelerine
getirilmesi ve yüksek ücretli öğretmen istihdamı yerine, genç ve daha az niteliğe sahip
öğretmenlerin istihdam edilmesi, bu baĢarıda anahtar rol oynamıĢtır (Colclough ve
Lewin, 1993, 128-133).

1.1.6.Kolombiya
Kolombiya, birçok benzer durumdaki az geliĢmiĢ ülke gibi, kentsel alanlarda
örgün eğitimi yaygınlaĢtırmayı baĢarabilmiĢse de, bu baĢarıyı kırsal alanlara
taĢıyamamıĢtır. Kırsal kesimlerdeki okullaĢma oranı, gereksinimleri karĢılamaktan
oldukça uzaktır. (Geleneksel ve eski örgün eğitim kurumlarının yerine) "Escuela
Nueva" gibi yeni yaklaĢımlar benimseyen okulların kırsal bölgelerde de
yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılması sayesinde, bu ülke için, eğitimde TKY anlayıĢı
açısından geliĢme sağlatabilecektir (a.g.e. 133-138).
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1.2.GeliĢmiĢ Ülkelerde Eğitim ve TKY
1.2.1.Japonya

W .E.Deming'in ve J.M.Juran'ın 19 50'li yıllardaki çalıĢmaları, Japonya'nın,
eğitimde TKY kavramını ilk uygulamaya koyan ülkelerden biri olmasını sağlayan
baĢlıca etkenlerden olmuĢtur. Geleneksel disiplinlerini ve çalıĢma azimlerini TKY
kavramı ile bir araya getirerek, hem endüstriyel devrim sürecine ivme kazandıran hem
de ilerleyen yıllarda geliĢtirdiği eğitimde, TKY anlayıĢı ile zaten nitelikli olan
iĢgücünü, daha da geliĢtiren Japonya, mevcut yapısı ile TKY yaklaĢımları bakımından
örnek bir ülke durumundadır. (Bonstingl, 2000, 12-16), (Juran 1988, 7-11).

Japon Bilim Adamları ve Mühendisleri Birliği'nin (JUSE), W:E:Deming adına
oluĢturduğu Deming Ödülü, TKY alanında, bu yönde atılmıĢ ve daha sonra (l 987'den
sonra), ABD'de de Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü adı ile bir benzeri
oluĢturulmuĢ ilk adımdır (Bonstigl, 2000, 15-16).
1.2.2. Amerika BirleĢik Devletleri

Japonya'nın, üretim kalemlerinde sağladığı nitelik (kalite) geliĢiminin,
dolayısıyla TKY kavramının önemini, 1970'lerde anlamaya baĢlayan ABD'nin
olumsuz sinyaller vermekte olan ekonomisinin imdadına yetiĢen unsurlar, Deming,
Ishikawa gibi, TKY ve eğitimde TKY konularında söz sahibi araĢtırmacılar olmuĢtur
(Bonstigl, 2000, 18-20).
Yine de eğitimde Toplam Kalite'nin öncüleri Amerikalılardır. Bu öncüler
arasında Mt Edgecumbe Lisesini, en ünlüleri de Fox Valley Teknik Koleji olmak
üzere, George Westinghouse Lisesini ve Millcreek Okul bölgesini saymak
mümkündür (Ensari, 2001 ).
BaĢlangıçta, Japonya'nın kültürel altyapısı ile bağdaĢmayan alıĢkanlıkların
getirdiği uyumsuzluk, zamanla ABD' nin özgün TKY biçeminin ortaya çıkmasına
aracılık etmiĢtir. Deming ve Ishikawa, ABD eğitim sistemine getirdikleri
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eleĢtirilerle yön gösterici olmuĢlardır. On dört TKY ilkesinin, ABD' deki eğitim
kurumlarına nasıl ve hangi koĢullarda uygulanabileceğini irdeleyen Deming, okulun,
öğrenci, öğretmen ve tüm diğer bileĢenleriyle gurur ve mutluluk duyacakları bir yer
durumuna getirilmesi gereğini vurgulamıĢtır (a.g.e., 19).

1.2.3. Britanya
Geleneksel bir merkezi eğitim sistemine haiz Ġngiltere, bu geleneğin olumlu
ve ( daha çok son yıllarda ortaya çıkmaya baĢlayan) olumsuz yanları ile karĢı
karĢıyadır (Ensari, 2000, 187-188). 1980'lerve Thatcher dönemi (1980'ler) ile birlikte,
ekonomik anlamda daralma ve kendi yağı ile kavrulma sürecine yönlendirilen
Ġngiltere'de, Hamblett Okulu vb. kimi kurumlarda, (a.g.e. 183) eğitimde TKY
kavramının öğeleri uygulanmaya baĢlamıĢsa da TKY'yi, Ģirket politikası olarak
benimsediği için ülke çapında yaygınlaĢtırmaya çalıĢan birkaç Ģirket, (Rank Xerox,
ICL, ... ) dıĢında, bu kavramı kabul ettirme çabalarının, Japonya ya da ABD'ye
kıyasla yoğun ya da yaygın olduğunu savunmak çok da mümkün değildir.

Ġngiltere'de Toplam Kalite Yönetimi'nin pek çok uygulamaları vardır. St
Helens'teki Hamblett Okulu TKY'ne (Brownlow, 1994) resmen geçen ilk özel
okuldur. Midsomer Norton'daki Somervale Okulu, üç senedir Toplam Kalite
uygulamaktadır. Somarvale, öğrenciler de dahil olmak üzere tüm tarafların katılımı ile
stratejik bir gözden geçirmeyle iĢe baĢlamıĢ; destek personelini ve öğrencileri içeren
iyileĢtirme ekipleri oluĢturulmuĢtur. Bu ekipler bir süreç içinde iyileĢtirme çevrimine
uygun hareket etmiĢler ve TKY baĢarıyı yakalamıĢlardır (Marsh, 1993).

2. Toplam Kalite Yönetiminin Türkiye ve KKTC'deki Gelişimi
Eğitimde toplam kalite yönetimi, eğitimin bütün taraflarının, ( eğitim
çalıĢanları, öğrenciler, aileler, vb .. ) belli oranda eğitimde karar alma sürecine,
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aktif bir Ģekilde katıldığı, sürekli iyileĢtirmeler ile artan müĢteri tatmininin karakterize
ettiği bir yönetim yaklaĢımını, eğitim sistemine hakim kılma sürecidir
(M.E.B., 2001)
Eğitim maliyetlerinin giderek arttığı, her yıl artan sayıdaki üniversite adayına
karĢın, nitelikli üniversitelerin kontenjanların yerinde saydığı, parasal olduğu kadar,
nitelikli iĢgücü bakımından da oldukça yoksul sayılabilecek ülkemiz eğitim
kurumları, ellerindeki sınırlı olanakları en verimli bir biçimde topluma sunmak
durumundadır (Yağız, 1997,259).
Bu koĢullara bakıldığında, daha önce birçok ülkede denendiği ve halihazırda
denenedurduğu için, toplam kalite yönetiminin, ülkemiz eğitim kurumlarında
uygulanması da büyük önem taĢımaktadır. Eğitimde toplam kalite yönetimi,
akademik ve yönetsel olarak iki bölümde incelenebilir. Söz konusu kavramın
felsefesi, uygulamalara üst yönetimden baĢlanmasını da içerir (Muter ve Gökpınar,
2000). Bu açıdan ele alındığında, toplam kalite yönetimi anlayıĢının, Türkiye' de
yaygınlık kazanması, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu' nun
uygulama konusunda gösterecekleri kararlılıkla iliĢkilidir.
"DĠE hane halkı iĢgücü" anket (1999) sonuçları, ülkedeki nitelikli iĢgücü
durumunu da gözler önüne sermektedir. Bu anketten elde edilen verilere göre,
ülkemizde istihdam edilen toplam iĢgücünün yüzde 72,6'sı ilkokul mezunu ya da daha
alt düzeyde eğitim düzeyindeki kiĢilerden meydana gelmektedir. Bu ise ister istemez
iĢ veriminde düĢüklüğe yol açmakta ve ülkemizin ekonomik durumunu yapısal ve
köktenci bir biçimde olumsuz etkilemektedir.

Tablo 2. Bölgelere Göre Ġnsani GeliĢim Endeksi (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler

Vakfı, 1997, 16)
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Bu durumun açık belirtilerinden biri, ülkemizin de üye olduğu OECD
grubundaki ülkelerin birbirleriyle karĢılaĢtırıldığı Tablo 2'de yer almaktadır. Türkiye,
söz konusu gruptaki ülkeler arasında, eğitime, Gayri Safı Yurt Ġçi Hasıla' sın dan, en
düĢük oranı (yüzde 3. 3) ayıran ülkedir. Dahası, yıllık ortalama nüfus artıĢı yüzde 2,5
olan ülkede, eğitime ayrılan payın artıĢ hızı yıllık yüzde 2, I 'i ancak bulmaktadır
(Borahan ve Ziarati, 2000).
Bir ülkenin rekabet edebilirliği ile o ülkedeki yüksek eğitimin düzeyi arasında
güçlü bir bağıntı bulunmaktadır (Borahan ve Ziarati, 2000).
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Tablo 3. Dünyada Eğitim Kurumlarına Yapılan Harcamalar ve Öğrenci BaĢına
DüĢen Eğitim Harcamaları (MESS, 1997)
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Uluslararası ĠĢletme Enstitüsü'nün, 1997 yılında yayımladığı bir rekabet gücü
sıralama tablosunda, Türkiye, kırk altı ülke arasında otuz sekizinci. olabilmiĢtir.
Eğitim ve araĢtırma alanında Türkiye ve geliĢmiĢ dünya ülkeleri kıyaslandığında,
Türkiye, yapısal ve nicel kimi geliĢmemiĢ öğeleri ile hemen göze çarpan bir ülke
durumundadır (a.g.e.).
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Uzaktan yüksek öğretim, ( diğer bir deyiĢle açık öğretim) oranları temel alındığında - ki bu,
Türkiye' de, üniversitede eğitim gören toplam öğrencilerin yüzde kırkına karĢılık gelir Türkiye, dünyada ikinci sırada yer almaktadır (YÖK, 1998). Bu durum ülkemiz yüksek
öğretiminde pratikten çok teorik bilgilere ağırlık verilmesinin en önemli göstergelerinden
birisidir.
Yukarıda dile getirilen, eğitime ayrılan payın azlığı, söz konusu uzaktan eğitim oranın
ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden birisidir. Diğer yandan, Türkiye'de liseyi bitiren
bir öğrencinin - açık öğretim dahil - yüksek öğrenim olanaklarından yararlanabilme Ģansı
yüzde 17 ,3 iken; aynı oran, Britanya' da yüzde kırkbeĢ, Kanada'da yüzde yetmiĢ beĢ ve
ABD'de yüzde yetmiĢtir. (Borahan ve Ziarati, 2000). Ülkemizde her on bin kiĢiye düĢen yayın
sayısı 0,3 iken, bu oran az önce sözü edilen ülkelerde Türkiye' den en az yirmi kat daha
fazladır
(a.g.y.).
Eğitim kurumlarındaki yetersizliklerin teĢhisi, eğitim-öğretimin

farklı

kademeleri göz önünde bulundurularak belirlenecek bir kalite değerlendirmesi ve
akreditasyon sisteminin hayata geçirilmesi ile mümkün olabilir (Öğeli ve Dursunk:aya,
2001 ). Türkiye'de ulusal standartların belirlenmesi ve akreditasyon için bir sistem
oluĢturulması gündeme gelmiĢtir. Eğitim alanların nitelikli öğretmenler yetiĢtirilmesini
hedefleyen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı iĢbirliği ile
gerçekleĢtirilen, Türkiye'de öğretmen eğitiminde uygulanabilecek bir akreditasyon sistemi
üzerine çalıĢmalar yapılmıĢ (YÖK,
1999), yine YÖK tarafından tüm yükseköğretim kurumlarına uygulanabilecek bir
akreditasyon sisteminin oluĢturulması yönünde giriĢimler baĢlatılmıĢtır (Turkish University
Quality Assessment Project, 1998). Ulusal akreditasyon sisteminin
geliĢtirilmesinde
(Accreditation
Ġngiltere'deki

örnek alınan yabancı kuruluĢların baĢında Amerika'daki ABET
Board for Engineering

and Engineering

Technology)

ve

HEFCE (Higher Education Funding Council of England)

gelmektedir.
ABET yalnızca mühendislik programlarının akreditasyonunu ele almakla beraber,
özellikle 1996 yılından itibaren benimsediği toplam kalite yönetimi
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felsefesini temel alan farklı yaklaĢımı (ABET 2000) ile, sadece yükseköğretim kurumlarının
farklı disiplinlerinde değil, aynı zamanda, ilk ve ortaöğretim kurumlarında da
uygulanabilecek bir kalite yönetim sistemi hakkında fikirler vermektedir. ABET 2000, hem
TKY'yi esas alan bir kalite güvence sisteminin kurum içinde yerleĢmesini gerektirmekte, hem
de kaliteli bir mühendisin sahip olması gereken asgari nitelikleri sunarak, program
hedeflerinin, bir anlamda ürün (mezun) kalitesinin belirlenmesi konusunda yol gösterici
olmasını sağlamaktadır. Belirlenen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılamadığının ölçülmesi ise mevcut
eksiklerin veya aksayan yönlerin saptanmasını beraberinde getirmektedir.
Türkiye' deki eğitimin nitelik bakımından taĢıdığı olumsuz göstergeleri
düzeltebilmek amacıyla, 1990'ların baĢından bu yana çeĢitli projeler sürdürmekte olan Milli
Eğitim Bakanlığı yetkilileri, 25 Kasım 1999'da imzaladıkları "Ulusal Kalite Hareketi Ġçin Ġyi
Niyet Bildirgesi" ile toplam kalite yönetimi anlayıĢının, Türkiye örgün eğitim sisteminde
yerleĢmesi için baĢlangıç adımlarını attılar (Yıldırım ve Uçar, 2001). Aynı yıl içine Milli
Eğitim Bakanlığı, merkez, taĢra ve yurt dıĢı örgütü ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen
faaliyetlerin "toplam kalite yönetimi" anlayıĢıyla gerçekleĢtirilmesine iliĢkin esas ve usulleri
düzenlemek amacıyla, "Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi" hazırlanmıĢ ve
Müdürler Kurulu'nda görüĢülerek kabul edilmiĢtir. Makamın onayı ile, bir proje çerçevesinde
yürürlüğe konulmuĢtur.
Buna göre, toplam kalite anlayıĢı ve yönetiminin eğitim sisteminde, kurumsal açıdan
aĢağıdaki geliĢmeleri sağlaması hedeflenmiĢtir (M.E.B., 2000):

1. Kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanımının sağlanması,
2. Eğitim personelinin ekip çalıĢması anlayıĢı ile ve sürekli kendini yenileyerek, artı değer
yaratmada grup dinamizminin oluĢturulması,

3. "Öğrenen birey, öğrenen organizasyon" felsefesinin yerleştirilmesi,

4.

Çocukların, ıyı ınsan, iyi meslek insanı ve iyi yurttaĢ olarak yetiĢmelerinin yanında,
çevreleriyle ve dünya ile rekabet edebilme becerisini kazanmaları,
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5. Bilgiye önem verilmesi, bilginin üretilmesi, paylaĢılması yanında bilgi ve
teknolojinin etkin kullanılması,
6. Hizmetin, gerek üretiminde, gerekse tüketiminde rol alan insana değer verilmesi
ve bireyin toplumla birlikte değerlendirilmesi,
7. Eğitim hizmetlerinden yararlananların beklentilerinin karĢılanarak, memnun
olacakları kaliteli bir eğitim hizmeti sunulması,
8. Merkez ve taĢra örgütünde hizmet alan ve veren tarafların oluĢturacakları kurullar
ve ekiplerle yönetimde katılımcı bir yaklaĢımın gerçekleĢtirilmesi,
9. Kurumsal anlamda, demokratik kültürün oluĢumuna katkıda bulunulması,
10.Birimin süreçlerinin sürekli sorgulanarak hataların saptanması ve önlem alınması,

11. Hizmet sunumunun güvenilir ve güncel olmasının sağlanması,
12. Süreçlerin rasyonelleĢtirilmesi,
13. Uygun bir kurum kültürünün oluĢturulması,
14.Her okulun kalite kurulu, kalite geliĢtirme ekibi ve kalite çemberleri aracılığı ile
sorunlarını kendilerinin çözebilmesi gerçekleĢtirilmiĢ olacaktır.
Benzer bir biçimde birim çalıĢanlar açısından da:
I. ĠĢbirliğine ve güvene dayalı bir anlayıĢın oluĢturulması,
2. Birim ıçı koordinasyonu sağlayarak, çalıĢanların, birbirlerini hizmet sunumundan
yararlanan bireyler olarak görmelerinin özendirilmesi ve iç müĢteri bilincinin
geliĢtirilmesi,
3. Bilgi akıĢı ve katılımcılıkla iĢ doyumunun sağlanması,
4. Karar verme, yetki ve sorumluluk almanın özendirilmesi,

3
7

5. Açık ve objektif bir değerlendirme yapılarak, personelin eksiklerini görmesi ve kendisini
yetiĢtirmesi sağlanacaktır.

Yukarıdaki amaçlara ulaĢabilme gayesiyle, 1999- 2000 yılları boyunca;

I.

Merkez örgütünde, her birimden üçer Ģube müdürü olmak üzere, toplam 192 yönetici,

2.

TaĢra örgütünde, değiĢik illerden milli eğitim müdür yardımcısı ve Ģube müdürü
düzeyinde toplam 82 yönetici,

3. 208 müfredat laboratuar okulu müdürü,
4.

123 lise müdürü,

5.

131 Anadolu lisesi müdürü,

6. 20 çok programlı lise müdürü,
7. 41 O ilköğretim okulu müdürü,
8.

12 yaygın eğitim enstitüsü yöneticisi ve

9.

KKTC'den on üç yönetici

olmak üzere toplam I. 191 yönetici, I. ve II. kademe toplam kalite yönetimi seminerine
katılmıĢtır.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, toplam kalite yönetimi felsefesinin sisteme
entegre edilmesinde bir alt çalıĢma olarak, görev tanımları ile ilgili faaliyetler; okul ve kurum
müdürleri, merkez örgütü birimleri ve taĢra örgütündeki il-ilçe milli eğitim müdürlükleri
olmak üzere üç kategoride yürütülmektedir. Okul ve kurum müdürleri görev tanımları,
makam onayı ile yürürlüğe konulmuĢtur. Merkez örgütü birimlerine ait görev tanımları, görüĢ
alınmak üzere Devlet Personel BaĢkanlığı'na gönderilmiĢtir. TaĢra örgütüne ait görev
tanımları ile ilgili çalıĢmalar devam etmektedir (M.E.B., 2000).
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Mim Eğitim Bakanlığı'nın yukarıda dile getirilen yeni yönelimi, aĢağıdaki
gerekçelere dayandırılarak gerçekleĢtirilmiĢtir (M.E.B., 2001):
Bilgi

I
.

çağındaki

güncelleĢtirmelerinin

2.

kurumların,

yenilemelerinin

kendilerini

zorunluluğu,

Mal ve hizmet üreten kurumlar ıçın kalitenin önemli bir kavram haline
gelmesi,

3. Kalitenin günümüzde iyi organize olmuş yönetimlerle gerçekleştirilmesi,
4.

Verimlilik, etkinlik, hız, sıfır hata, estetik, ulaĢılabilirlik vb. özelliklerin,
2000'li yılların hizmet kalitesinin ölçümünde vazgeçilmez göstergeler olarak kabul
edilmesi,

5. Nitelikli insanın, kaliteli bir eğitim ve kaliteli bir eğitim yönetimiyle yetiĢtirilebilir olması,

6.

Bilim ve teknolojideki geliĢmelere ayak uydurabilmek ve sorunlara çözüm
üretebilmek için, kalite organizasyonlarına ihtiyaç duyulması,

7.

Ġnsan kaynağı ile diğer kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının hizmet
üretiminde kaliteyi arttırması,

8.

Hizmetten yararlanan toplum kesimlerinin memnuniyetinin sağlanmasının
esas alınması,

9.

Yöneticilerin

yönetim

alanındaki

geliĢme

ve

değiĢmeleri

takip

edebilmelerinin sürekli eğitimle sağlanabilir olması,

10. Gerek hizmet kalitesi, gerekse personel yeterliliği sorunların
varlığı vb. nedenler, eğitim yönetiminde gündeme gelmesini
zorunlu kılmıĢtır.

açısından

yaĢanan

yeni yaklaĢımların
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Türkiye, eğitim sisteminde toplam kalite yöntemi anlayıĢının yerleĢtirilmesi ve
Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taĢra örgütünde toplam kalite yönetimi
uygulamalarıyla; aĢağıdaki amaçlara ulaĢmayı hedeflemiĢtir:
1. Çağın getirdiği değiĢim ve geliĢmelerin doğru algılanıp değerlendirilmesi,
2. Sürekli eğitimle, çalıĢanların niteliklerinin yükseltilmesi,
3. Hizmet

sunumunda kaliteyi

artırarak

hizmetten

yararlananların

memnuniyetinin artırılması,
4. Karar alma sürecinde tam katılımın gerçekleĢtirilmesi,
5. Verilerle yönetim anlayıĢının hakim kılınması.

"Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi" çerçevesinde, merkez örgütünde
her birimde, Kalite Kurulu (KK) ve Kalite GeliĢtirme Ekibi (KGE) oluĢturulmuĢtur
(M.E.B., 2001). Kalite Kurulu; Birim Amiri'nin baĢkanlığında, birimde kritik
sorumlulukları üstlenmiĢ 5- 7 kiĢiden, KGE ise kalite kurulu üyelerinden birimin
baĢkanlığında 3-5 kiĢiden oluĢmaktadır.
MEB, TKY kapsamında verilen eğitimleri, TKY Uygulama Projesi'nden önce
düzenlenen eğitimler ve TKY Uygulama Projesi'nden sonra düzenlenen eğitimler
olarak iki bölümde ele almaktadır.
TKY Uygulama Projesinden Önce Düzenlenen Eğitimler: 1987 yılından itibaren, hem
merkez hem de taĢra örgütünde yürütülen eğitim faaliyetleridir. Bu kapsamda; 268
merkez örgütü yöneticisi, 1.968 taĢra örgütü yöneticisi ve 3.456 ilköğretim müfettiĢi
eğitim almıĢtır.
TKY Uygulama Projesinden Sonra Düzenlenen Eğitimler: TKY Uygulama Projesi
çerçevesinde verilen eğitimlerdir. Merkez örgütü yönetim kademesinde yer alan
toplam 2.029 personel TKY konusunda, 871 personel ise hem TKY hem de
"Mükemmellik Modeli" konusunda, bilgilendirme seminerine alınmıĢtır. TaĢra
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örgütünde ise 122 yönetici eğitimlere alınmıĢtır. Bu güne kadar 8.839 personel eğitim fIiyetlerine katılmıĢtır.
TKY' de hedef , sınıfta kaliteyi yakalamak olarak belirlenmiĢtir. Bu nedenle, 2001
yılından itibaren, taĢrada örgütü olan birimler, hazırlayacakları uygulama planlarında
kendilerine bağlı kurum/kuruluĢlara nasıl ulaĢacaklarını planlayarak, TKY anlayıĢının
örgütlerine yaygınlaĢtırılması gerçekleĢtireceklerdir.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalite Derneği (Kal-Der) arasında "Ġyi niyet Bildirgesi"
imzalanmıĢtır. Ġyi Niyet Bildirgesi; Ulusal Kalite Hareketi içinde yer alan tüm kurum ve
kuruluĢlarla imzalanan ve Ulusal Kalite Hareketine katılımın ana Ģartlarını içeren temel
belgedir.
Türkiye'de eğitimde toplam kalite yönetimi alanındaki sınırlı uygulama çabalarına
iliĢkin bir dizi araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Tozkoparan ( 1997) eğitimde kaliteye iliĢkin
olarak mevcut durumu ortaya çıkarmak ve eğitimde toplam kalite yönetiminin gerekliliğini
vurgulayabilmek amacıyla Ġzmir' de ilk ve orta öğretim okullarında görev yapan 105 öğretmen
ile yapmıĢ olduğu araĢtırmasında toplam kalite ilkelerinin uygulanmadığını ve eğitim alanında
bu yaklaĢımı benimseyen altyapının oluĢturulamadığı sonucuna varmıĢtır.
Bayrak ve Ağaoğlu (1998)

1997-1998 öğretim yılında EskiĢehir'de

"Ġlköğretim okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine ĠliĢkin
GörüĢleri"ne iliĢkin yaptıkları araĢtırmada yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite
yönelimleri geliĢimci özellikler taĢımakta olduğunu, toplam kalite yönetimine iliĢkin
bilgilerin uygulamaya baĢlatmaya uygun bir görünüm arz ettiği sonucuna varmıĢlardır.
Ensari (2001) ilköğretim düzeyindeki öğrenciler, öğretmenler ve velilerle anket
yaparak gerçekleĢtirdiği çalıĢmada, eğitimde toplam kalite konusunda önceden belirlenen 31
kavramın öğrenciler ıçın ne denli anlam ifade ettiğini sorgulamıĢ, araĢtırma sonucunda en
fazla önem verilen beĢ kalite kavramının "Önce insan, ĠĢbirliği, Sağlıklı iletiĢim, Yenilikçi
olmak ve Sorun çözme", en az önem verilen 5 kalite kavramının ise "MüĢteri odaklı olmak,
Ġstatistiksel süreç

kontrolü, Vizyon, Kıyaslama ve Misyon" olduğu belirlemiĢtir. AraĢtırmada toplam kalite
kavramının eğitimle dolaylı ya da doğrudan ilgilenen bireylerce (yönetici, öğretmen, öğrenci
ve veli) bilindiği, oldukça kabul gördüğü ve önemsendiği tezi ileri sürülmüĢtür.

Borahan ve Ziarati (2002) Özel DoğuĢ Lisesi, DoğuĢ Üniversitesi ve Oxford Brookes
Üniversitesi'ndeki eğitimcilerle gerçekleĢtirdikleri bir çalıĢmada - HEFCE tarafından
kullanılan aĢağıdaki kavramların Türkiye'de, eğitimde kalite yönetimi anlayıĢının güvenli ve
sağlıklı bir biçimde yerleĢtirilebilmesi ıçın öncelikle ele alınmasını önermiĢlerdir:

Program iĢletimi ve operasyon,

Müfredat düzenleme, içerik ve örgütlemesi,
Öğretme, öğrenme ve değerlendirme,
Öğrenci desteği ve yönlendirimi,
Öğrenim kaynaklan,
Kalite güvence ve geliĢtirimi.

BÖLÜM ill

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
1. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimine Yönelik araştırmalar :
Yukarıdaki bölümlerde sözü edilen, eğitimde toplam kalite yönetimi uygulama
çalıĢmaları ve TKY araĢtırmacılarının kimi ahlaksal ( aile ahlakı, okul ve düzen içi ahlak) ve
kurgusal ön kabullerine karĢı çıkarak, farklı bir kalite anlayıĢının temsilcisi olmuĢ kimi
araĢtırmacılar da var olmuĢtur.
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Alternatif pedagoji kuramcısı Wilhelm Reich, yerleĢik aile ve eğitim
yargılarına karĢı çıktığı çalıĢmalarında, çocukların, klasik ·okul düzeni yerine,
akranlarından oluĢan bir topluluk içinde, kendi toplumsal düzenlemelerini
oluĢturmalarına izin verilmesi gerektiğini vurguluyordu (Reich, 1962, 240-24 7).
Reich' a göre, bu sayede, çocuktaki öz düzenleme iĢleyiĢinin verimi artacak ve
toplumdaki genel yaĢam kalitesi yükselecekti.
Reich, özellikle cinsel öz-düzenlemede var olan kalıplara getirdiği radikal
eleĢtiriler ıĢığında, ABD' de oluĢturduğu çalıĢma gruplarında, 1950-1955 yılları
arasında düĢüncesini, belli ölçülerde uygulamaya aktarabilmiĢtir.
Eğitimde yaĢanan sorunların temelinde, ekonomik düzen (neo-liberalizm) ve
buna bağlı aile kurumunun yer aldığını savunan Neill (1944, 19-32), okul ve ailenin
yarattığı kalite yoksullaĢmasının üstesinden gelmesi amacıyla, eğitim, öğretim ve
cinsellik konularında genel kabul görmüĢ kalıplara radikal eleĢtiriler ve alternatifler
getiren Summerhill Okulları'nın, ABD'de yaygınlaĢmasına (1960'lardan itibaren) aracı
olmuĢtur (Spring, 1997, 82-92).
Bir baĢka alternatif eğitim kuramcısı olan Paulo Freire de, var olan eğitim
sistemlerini, ""bankacı eğitim modeli" adıyla betimleyerek, bu modelin, kiĢinin ve
toplumun yaĢam kalitesinin yükselmesine engel oluĢturduğunu savunur (Freire, 1998,
50-66) ve alternatif olarak, "problem tanımlayıcı eğitim modeli" adını verdiği
uygulamayı önerir.
Marksçı bir din adamı olan Freire de, tıpkı Neill ve Reich gibi düĢüncelerini belli ölçülerde
uygulamaya akıarabilmiĢ, özellikle Güney Amerika'da yoksul insanların aldığı eğitimin kalitesini
yükseltmesi için harcadığı çabalan kayda değer baĢarı sağlamıĢtır.

AĢağıdaki bölümde

ise Türkiye ve K.K.T.C.

çalıĢmalarının

değerlendirildiği XI. Eğitim Bilimleri Kongresi'ne sunulan araĢtırmalara, TKY'nin
eğitimde uygulanması ile ilgili diğer araĢtırmalar ile bazı proje uygulamalarına yer
verilmiĢtir.
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2. XL Eğitim Bilimleri Kongresi'ne Sunulan Araştırmalar

23-26 Ekim 2002 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen XI.
Eğitim Bilimleri Kongresi'ne sunulan bildirilerden II Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması
ve Ekonomisi" konu baĢlığında yer alan bazı bildiri özetleri aĢağıya alınmıĢtır.

Uluğ (2002) 11 Okul Kalite Sistemi üzerine bir model uygulaması" adlı bildirisinde
amacını "Kalite odaklı bir okul geliĢtirme projesinde ulaĢılan süreç ve ürün bağlamındaki
kazanımların paylaĢılması yoluyla, yeni kalite paradigmalar için çerçeve oluĢturmak" olarak
açıklamıĢtır.
Uluğ çalıĢmasının özetinde son kırk yılda ulaĢılan bilimsel ve teknolojik değiĢimin
kaçınılmaz olarak eğitim alanına da yansıdığı, değiĢime uymayan eğitsel modellerin kısa
sürede çağdaĢ olma özelliğini yitirme yoluna girdiğini belirterek gelinen nokta açısından
bakıldığında eğitim, bireyin içsel-dıĢsal gereksinimlerini tanıma ve bunları karĢılama yollarını
edinme sürecine dönüĢmüĢ göründüğünü söylemiĢtir. Böylece, geleneksel bilgi odaklı yöntem
ve yaklaĢımların yerlerini hızla öğrenen odaklı uygulamalara bırakmaya yüz tuttuğu tespitini
yapmıĢtır.
Öğretim olgusundaki bu köklü değiĢimin kuĢkususz yalnızca öğretmen yeterlilikleri
ve öğretim yöntemleriyle sınırlı olmadığı dönüĢüm sürecinin okulun her yönüyle yeni baĢtan
öğrenme merkezi konumunu üstlenecek bir anlayıĢla yeniden yapılanmasını gerektirdiği
saptamasıyla; örgütsel rol, araç ve iliĢkilerde olduğu kadar okul sistemini kurup çalıĢtıran
insan düĢünce, bilgi, birikim ve anlayıĢının da yeniden kurgulanmasını, geliĢtirilmesi
gerektiğini öngörmektedir.
Uluğ'a göre yeni okul düzene; eğitime bakıĢ ve ele alma yönünden deyim yerindeyse
"tepeden tırnağa" kılık değiĢtirmeyi, bunu yaparken de çağdaĢ dünya formlarını yorumlayarak
onları kılavuz edinmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kılavuzun stratejik özellikteki hareket odağı
ise kısaca kalitedir. Kalitenin toplum yaĢamında kazandığı önem eğitimcileri bu olguya daha
duyarlı olmaya yöneltirken, kalite artık kendi baĢına bir varlık sorununa dönüĢmüĢ
durumdadır.

Bir

özel

öğretim

çalıĢmalarıyla

okullar

grubunda

ilgili proje uygulamasında

süreçleri

üzerinde

sürecinde

anlayıĢ,

varlığını

sürdürülebilir

kalite

ağırlıklı olarak okul yönetim ve iĢleyiĢ
yoğunlaĢılmıĢtır.

Yürütülen

yaklaĢım

ortaya

üzerinde

gerçekleĢtirilen

ve ınsan

sonuçlar

belirleyici

geliĢtirilen kalite modeli düzleminde

gücü yeterlikle

bunları

koyarken

aĢmak
doğurduğunu

söz konusu sorun ve çözmsel stratejiler ele

alınmıĢtır.
Yalçınkaya, Münevver ve Nursun vd, (2002) "Toplam Kalite Yönetimine
adlı çalıĢmalarında

GeçiĢte Öz Değerlendirme"
var olan okul kültürünün
olduğu

öngörülerek,

tanımlanmasının

toplam kalite uygulamasında
ve haritasının

öz değerlendirme

sonrasında

önce

çıkarılmasının
iyileĢtirme

gerekli

çalıĢmalarına

baĢlamanın daha doğru olacağı düĢüncesi belirtilmiĢtir.
ÇalıĢmada

özet olarak; günümüzde

yaygın olan görüĢün hiç kimsenin

ınsan sermayesını verımsızce kullanma lüksüne sahip olmadığı belirtilmiĢtir. Bu bağlamda sanayi
toplumunun çok önem verdiği kurumlar arasında okulların yırmı
birinci yüz yılın ihtiyacı
olan insan gücünü
yetiĢtirmede
tartıĢılarak

içinde yaĢadığımız

yüzyılın

değerlendirilmesinde

anahtar bir kavram olarak niteliğini sürdürdüğünü,

yetersiz

kaldığı

"Kalite"

sözcüğü

kalitenin tüm dünya ıçın ortak

bir değer bilinci ve ortak bir değer üretimi olduğu belirtilmiĢtir.
TKY bir kurum/kuruluĢta
becerilerini

ürün, hizmet, proses ve çalıĢanların bilgilerini

sürekli arttırarak kaliteyi elde etme etkinliklerinin

toplamıdır.

Bu

yaklaĢım kuramsal kültür geliĢimini, sürekli eğitimi, etkili bir liderliği ve uzun bir
zamana odaklanmayı
gündemine

anlamında
olmuĢtur.

Yazarlara göre yıllardan beri Türkiyenin

giren toplam kalite anlayıĢı sadece kar amaçlı kullanılmıĢtır.

sonra eğitim sisteminde
iyileĢtirme

gerektirmektedir.

de kaliteli
kullanılan

eğitime giden yollardan
Toplam Kalite Yönetimi

Daha
kısaca

proj

sürekli

(TKY) yaklaĢımı

üzere

göstermektedir
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(TKY) yaklaĢımı olmuĢtur. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
bir çok ilde TKY geçiĢ çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. MEB'e bağlı Teknik Liseler Genel
Müdürlüğü de, ülkemiz genelinde teknik liselerin yönetici kadrolarına hizmet içi
eğitim kapsamında TKY bilinci vermeye ve uygulama için teĢvik faaliyetlerine
baĢlamıĢtır. Eğer, okullarımızda sınıf etkinliği takım çalıĢması , yenilik ve eğitimsel
iĢlemlerin sürekli iyileĢtirilmesi varsa eğitimin kalitesinden söz edilebilir. Toplam
kalite uygulamasında önce var olan okul
kültürünün tanımlanmasının
ve haritasının çıkarılmasının gerekli olduğu
öngörülmektedir. Sonra

bu harita çerçevesinde iyileĢtirme çalıĢmalarına

baĢlamanın daha doğru olacağı düĢüncesinden hareketle bu çalıĢma ele alınmıĢtır.
AraĢtırmacılar Ġzmir ili merkez ilçelerine bağlı teknik liselerde görev yapan
yönetici ve öğretmenlerden tesadüfi olarak seçilenlere uyguladıkları anketle
Ülkemizde ara insan gücü yetiĢmesinde önemli bir yeri olan teknik liselerin toplam
kalite yönetimine geçiĢte hazır bulunuĢluk/öz-değerlendirme düzeylerini belirlemeyi
amaçlamıĢlardır. Veri toplamak üzere araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen iki
bölümden oluĢan bir anket kullanılmakta olduğu, anketin birinci bölümünde ömeklem
grubuna iliĢkin bazı kiĢisel bilgilere yer verilmiĢtir; ikinci bölümde ise , adı geçen
okullardaki fotoğrafı çekmek üzere Likert türü ,52 sorudan oluĢan bir 'Oz değerlendirme' anketi kullanıldığı ve araĢtırmanın sürdüğünü belirtmiĢlerdir.
Aytekin (2002
'Kıbrıs'ta Yönetici olarak ÇalıĢan BranĢ
Öğretmenlerinin Yöneticilik YaklaĢımları' adlı bildirisinde KKTC MEKB 'na bağlı
resmi ortaöğretim kurumlarında yönetici olarak çalıĢan çeĢitli branĢlardaki
öğretmenlerin yöneticilik yaklaĢımlarını saptamaya çalıĢmıĢtır. ÇalıĢmada verilen
anket yoluyla toplanmıĢ ve sonuçlar Mc Gregor tarafından ortaya konulan X ve Y tipi
yöneticilik anlayıĢı temel alınarak değerlendirilmiĢtir. X kuramı iĢten kaçmayı ,
sorumluluk yüklenmemeyi;_ Y kuramı ise bunun tersine uygun koĢullarda insanların
kendiliklerinden çalıĢacaklarını varsayar. AraĢtırmada yönetici olarak çalıĢan branĢ
öğretmenlerinin çoğunluğunun X görüĢünü benimsedikleri saptanmıĢtır. Bunun
Kıbrıs'ta siyasi çözümsüzlüğün devam etmesinden kaynaklandığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
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OkumuĢ (2002) 'Eğitim Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimine GeçiĢ
Sürecinde Öğretmenin Rolü' adlı bildirisinde öğretmenlerin TKY süreci içerisinde
(Kaizen) sürekli geliĢme anlayıĢı ile süreci iyileĢtirmeye katkılarını irdelemiĢtir.
OkumuĢ öğretmenlerin Ģu anki varolan eğitim sistemi içerisindeki
durumlarını ele alarak öğretmenlerin yaĢadığımız bilgi çağında ve yeni bilgi
toplumunda, edilgen geleneksel eğitim yerine, etkin çağdaĢ eğitimin sistem içinde
yerini alması kaçınılmaz olduğunun bilinciyle kendi kendine öğrenen sürekli
geliĢmeci öğretmenler olması gerektiğini belirtmiĢtir.
Öğretmenlerin

'Savunmacı

nedenselleĢtirmenin'

arkasına

sığınması

durumunda , kendi yetersizliklerini baĢkalarının üzerine yükleme yolunu seçtiklerini,
"Bana öğretmediler ki", "Bana kaynak vermesiler ki", "Bu paraya bu kadar",
"Zamanım yok" gibi bahanelerle günü kurtarmaya , öğretmencilik oynamaya devam
ettiklerini belirtmiĢtir. OkumuĢ'a göre " Öğretmenlik ikinci iĢ olarak yapılacak kadar
önemsiz bir meslek değildir ve olmamalıdır."
Öğretmenin,

içinde

bulunduğu

sistemin

bileĢenlerini

düzenleme

denetleme ve değiĢtirme yetkisi ve yeteneğine sahip olmalı, çağdaĢ teknoloji her
alanda olduğu gibi öğretmenin iĢlevlerini de yenilediğinden, eğitim-öğretimin yaĢam
boyu doğumdan ölüme bir süreç olduğu, öğretmenlerin de kendini yenileme için
gerekli giriĢimlerde bulunması gerektiği saptanmasında bulunarak TKY' de
öğretmenlerin sürekli geliĢmeci düĢünceye ve kalite inancına sahip olmaları
gerektiğini belirtmiĢtir.
TKY uygulamalarında kullanılan planla uygula kontrol et onayla
(PUKO) döngüsünün aslında yıllık plan gibi etkinliklerin süreç içinde geliĢimi olarak
değerlendirilmesi gerektiğini belirterek planlama iĢi yönetmelikler istediği için değil
gerekli olduğuna inanıldığı için yapılması gerektiğinin altını çizerek planlama ile ilgili
örnekler vermiĢtir.
OkumuĢ (2002) "Eğitimde toplam kalite yaklaĢımı" adlı poster
bildirisinde ise Ģu anki durumu "Plansız programsız-kara düzen" diye özetleyip, TKY
sonrası için "Planlı programlı kaizen" adını vererek Kaizen felsefesinin temellerini
incelemiĢtir.
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3. Diğer Araştırmalar
Balcı (1998) yılında yaptığı "Ankara Üniversitesi'nin sosyal bilimler alanındaki
fakültelerinde toplam kalite yönetiminin uygulanabilirliği araĢtırması" adlı
çalıĢmasında toplam kalite yönetimi(TKY), bugün endüstriden sağlığa, eğitimden
savunmaya hemen her alanda uygulama imkanı bulan bir yaklaĢım durumunda
olduğunu, yüksek öğretim kurumlarının da bu uygulamanın dıĢında kalamayacağını
belirtmiĢtir. Yazar, Türkiye'de de son yıllarda TKY 'nin yüksek öğretime uygulanması
araĢtırma ve denemeleri sürmekte olduğunu belirtip; araĢtırmasında, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne lisans üstü programlar ile bağlı bulunan
fakültelerin öğretim elemanlarını görüĢlerine dayanarak bu fakültelerde TKY
uygulamalarının durumu, -bir baĢka anlatımla bu fakültelerin TKY uygulamasına
hazır oluĢ dereceleri-tespit edilmek istendiğini belirtmektedir. ÇalıĢmanın özetinde,
Türkiye' de TKY 'nin yüksek öğretime uygulanabilirliği konu edinen öncü
çalıĢmalardan biri olduğunu belirtmiĢtir. AraĢtırmada Ankara Üniversitesi sosyal
bilimler fakültelerini öğretim elemanları arasından 109 kiĢinin, veri toplama aracını
eksiksiz doldurdukları tespit edilmiĢtir. Veri toplama aracı araĢtırmacı tarafından
geliĢtirilmiĢ olup TKY 'nm altı asıl boyutuna karĢılık gelen altı ayrı ölçekten -( 1 )
müĢteri beklentileri ölçeği, (2) müĢteri ihtiyaçları hakkında bilgi edinme
mekanizmaları ölçeği, (3) formel performans standartları ölçeği, ( 4) iç müĢteri
iliĢkilerini destekleyen mekanizmalar ölçeği,(5) iç müĢteri iliĢkileri yönetimini
engelleyen faktörler ölçeği ve ( 6) fakültede iç çevre -kültür ölçeği olmak üzereolmuĢtur. Ölçeklerin yapı geçerliliğinin sınanmasında faktör analizi, güvenirlik
yoklamaları için de Cronbach Alpha güvenirlik kat sayısı ile madde -toplam
korelasyonları uygulamalarına gidilmiĢtir. Bulgular, sözü edilen kurumlarda TKY'nin
bazı yönlerinin "nicelikten çok niteliğe önem verme, öğretim elemanlarının
performans değerlendirmesinde bir dereceye dek jüri raporlarının, yayınların
katkısının olması, öğretim elemanlarını ders içerik ve materyallerini seçme
özgürlükleri, fakültelerin vizyon, misyon ve stratejik planlarının olması gibi" bir
dereceye dek uygulama imkanı bulunmasına karĢın, bazı yönlerinin (bölümler ve
akademisyenler arası bağlılık, iç müĢteri ve iç Pazar anlayıĢı, takım çalıĢması, iç
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müĢteri ihtiyaçlarının sistemli olarak araĢtırması, öğrenci tepkilerinin alınması, TKY
kültürünü oluĢturulması gibi) bu kurumlarda ya hiç uygulanmadığını ya da yeterince
uygulanmadığını göstermiĢtir.
AraĢtırmacı eğitim ve öğretim kurumlarında kalite kapsamında kullanılan performans
göstergeleri arasında formal olarak öğrenci kabul standartları, mezuniyet oranları, öğretim
elemanlarının öğretme becerilerinin kullanıldığını belirtmiĢtir. Yüksek öğretimde kalitenin,
akademik toplumun, temelde belli standartların sürdürülme ve geliĢtirilmesine bağlılıklarına
dayandığını belirtmiĢtir.

Sonuç olarak yazar, toplam kalite yönetiminin, hangi sektör ya da hizmet kolunda
olursa olsun örgütlere daha fazla iĢletmecilik anlayıĢıyla bakmayı gerektirdiğini
vurgulamıĢtır. Bu çerçevede nitelik, rekabet edebilme, toplama karĢı sorumluluk duyma,
tüketicilerin tercih ve ihtiyaçlarına eğilme, çalıĢanların katılımını sağlama, örgütte olup
bitenler konusunda onları bilgilendirme zorunluluğu duyma, eğitim kurumlarında da artık
uygulama imkanı bulan, hatta buna zorunluluk duyulan kavram ve ilkeler arasında olduğunu
belirtmiĢtir. Bu doğrultuda toplam kalite yönetiminin eğitim kurumlarında hem yönetim
felsefesi hem de bir yönetim yaklaĢımı olarak uygulanmasının kaçınılmaz görüldüğünü
belirtmiĢtir.

Azade(2000), "Meslek Liselerinde Yönetici ve Öğretmenlerin
Kalite Yönetimine ĠliĢkin

Toplam

GörüĢleri" adlı tez çalıĢmasında EskiĢehir ili

merkezinde Endüstri Meslek Liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite
yönetiminin yönetime katılma, takım çalıĢması, sürekli geliĢme, liderlik iletiĢim, değiĢme ve
yenileme boyutlarına iliĢkin katılma düzeylerinin saptanmasını amaçlamıĢtır.

Bu amaç doğrultusunda

1989-1999 öğretim yılında EskiĢehir Ġl

merkezindeki Meslek Liselerinde yönetici ve öğretmen olarak çalıĢanlardan araĢtırmacı
tarafından geliĢtirilen anket yoluyla toplanmıĢtır. Toplanan verilerin analizinde betimsel
istatistik olarak ortalama ve standart sapma, anlam çıkarıcı

istatistik olarak "t" testi uygulanmıĢtır. ulaĢılan
temel sonuçlar Ģöyle özetlenebilir.

toplam kalite yönetimi

I- Meslek liselerinde yönetici ve öğretmenlerin
ilkeleri içinde yer alan 'ÇalıĢanların

katılımı' boyutuna iliĢkin görüĢleri

arasında anlamlı farklılık vardır. 'Katılım artarsa yönetim daha etkili olur' maddesine
öğretmenler en yüksek düzeyde, yöneticiler daha az
düzeyde katılmaktadırlar.

Öğretmenler,

yöneticilere

göre toplam kalite

yönetiminin bu boyutunu daha fazla önemli görmektedirler.
Takım

2-

üyeleri

arasında

öğretmenler

iĢbirliği

aynı

düzeyde

öğretmenlerin

toplam

boyutuna'

iliĢkin

Öğretmenler

ve

önem
yönetimi

kalite
görüĢleri
yöneticiler

arasında
takım

görmektir.
3- BaĢarılı çalıĢma ıçın yönlendirme

önemlidir'

ifadesini yöneticiler çok

öğretmenler

desteklerken

'okulda

öğretmenlerin

birbirlerine

vermektedirler.

Yönetici

iliĢkin

görüĢleri

ınanması

öğretme

ve
arasında

anlamlı

yöneticiler, sürekli geliĢmeyi aynı derecede önemli görmektedirler.
en yüksek düzeyde 'yönetimin

4- Öğretmenler
bağlılığı

sağlanması gerekir' ifadesini desteklemektedirler.

ise daha az önem vermektedirler.
boyutuna

iliĢkin

5- Öğretmenlerin
kaçınılmazdır.'

görüĢleri

arasında

bilgilendirilmesi
ifadesini
daha az düzeyde

Yöneticiler

Yönetici ve öğretmenlerin
anlamlı

'liderlik'

bir farklılık

vardır.

daha önemli görmemektedirler.

Öğretmenler liderliği yöneticilerden

Yöneticiler

zümre ve birimler arası

ve görüĢ birliği sağlanmasında

öğretmenler

iletiĢim

daha çok desteklemektedirler.

önem vermektedirler.

Yönetici

ve

öğretmenlerin toplam kalite yönetimi ilkelerinden 'iletiĢim' boyutuna iliĢkin görüĢleri
arasında anlamlı farklılık vardır. Öğretmenler, iletiĢimi
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öğrenci

6- Yöneticiler 'Eğitim-Öğretim programı
olmalıdır. -ifadesini desteklemektedirler.
araç-gereçleri etkin kullanılmalıdır'

ihtiyaçlarına

uygun

Öğretmenler 'okulda öğretim
ifadesine önem vermektedirler

yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite yönetimi ilkelerinden 'değiĢme ve
yenileĢme' boyutuna iliĢkin görüĢleri arasında anlamlı bir farklılık

yenileşmeyi ayni

yoktur. Öğretmenlerle yöneticiler değiĢme ve
derecede önemli görmektedirler.
Azade araĢtırmasının sonunda öneriler olarak Ģunları sıralamıĢtır.

Toplam kalite yönetimi ilkelerinden olan 'çalıĢanların katılımı' boyutunun
uygulanabilmesi
bilgilendirilmeleri

ıçın

öncelikle

yöneticilerin

ve

öğretmenlerin

gereklidir.

Yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite yönetimi ilkelerinden 'takım çalıĢması' boyutunu
iyi anlamaları gereklidir. Toplam kalite yönetimi eğitimi verilirse daha bilinçli ve
koordineli takım çalıĢması yapılarak eğitimde daha iyi baĢarılar elde edilebilir.
Toplam kalite yönetiminin ilkelerinden olan 'sürekli geliĢme' boyutunun çok önemli
görülmesi için eğitim verilmelidir. Sürekli geliĢmeyi sağlayabilmek için yönetici ve
öğretmenler toplam kalite yönetimi ile ilgili yayınlanan kitap ve dergileri takip
etmelidirler. Okullar sürekli kendini geliĢtiren, çağa uygun kurumlar haline getirilmelidir.
Toplam kalite yönetiminin 'liderlik'

boyutunu özellikle yöneticiler ıyı

algılamalıdırlar. Öğretmenler yöneticilerden klasik yöneticilik değil toplam kalite
yönetimine uygun liderlik istemektedirler. Liderler kademe kademe yetiĢtirilmelidir.
Öğretmenler müdür yardımcısı, müdür yardımcıları müdür olarak adım adım tecrübe ve
bilgilerle donatılarak yetiĢtirilmelidir. Ġyi bir lider vasıflarına sahip olmalıdırlar. Bunun
için sık sık toplam kalite yönetimi hizmet ıçı eğitimi almalıdırlar. Toplam kalite yönetimi
liderlik boyutuna destek vermeleri ıçın müdür yardımcıları ve öğretmenler de eğitime
alınmalıdırlar. Eğitim örgütlerinin liderleri toplam kalite yönetimine iliĢkin yüksek lisans
ve sonrasında doktora eğitimi almalıdır.

Toplam kalite yönetiminin 'iletiĢim' boyutunu özellikle yöneticiler ve öğretmenler iyi
anlamalıdırlar. Öğretmenler ve yöneticiler arasında iletiĢim sistemi oluĢturulmalıdır.
Okulda küçük konferanslarla öğretmenler toplam
I
kalite yönetimi konusunda eğitim verilmelidir.
Toplam kalite yönetimi ilkelerinden 'değiĢme ve yenileĢme' olabilmesi için yönetici ve
öğretmenler bilgilendirilmelidir. Okulda değiĢme ve yenileĢme
için örgüt ikliminin değiĢmesi gerekir. Bunun için en üst düzey yöneticiden en alt
kademeye kadar çalıĢanlar toplam kalite yönetimi eğitimine alınmalıdır.
Toplam kalite yönetimini tüm ilkelerinin iyi bir Ģekilde uygulanabilmesi
ıçın yönetici ve öğretmenlere hizmet ıçın eğitim verilerek bilinçlenmeleri
sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı hizmet ıçı eğitimlerle öğretmen ve yöneticilerine
toplam kalite yönetimini yaĢam ve çalıĢma felsefesi olarak benimsemelerini sağlamalıdır.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görsel ve iĢitsel yayınlar okullara gönderilip
desteklenerek toplam kalite yönetiminin sürekli uygulanmasını sağlamalıdır. Eğitim alanında
çağdaĢ düzeye erıĢmemız ıçın toplam kalite yönetimi uygulamaları ve hizmet ıçı eğitimleri
arttırılmalıdır. Böylece toplam kalite yönetimine iliĢkin görüĢler en üst seviyeye getirilebilir
ve eğitimde en mükemmele ulaĢılabilir." görüĢünü belirtmiĢtir.

Binzet (1998), 'Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Okul Yönetiminde TKY
uygulanmasına ĠliĢkin Bir Model GeliĢtirilmesi' adlı çalıĢmasında Deniz Harp Okulu
(DHO)'nda TKY'nin uygulamasına iliĢkin bir araĢtırma ve okul yönetiminde uygulanabilir
örnek bir TKY geçiĢ modeli için çalıĢma yaparak
'Binzet merdiveni' adını verdiği geçiĢ modelini tasarlamıĢtır.

Deniz kuvvetleri komutanlığının muharip sınıf subay kaynağı olan Deniz Harp
Okulu'ndan daha iyi subay yetiĢtirmek ve tüm paydaĢları mutlu etmek amacıyla toplam kalite
yönetiminin uygulanması uygun görülerek böyle bir
araĢtırma düĢünülmüĢtür.

1997 yılında yaptığı araĢtırmada DHO'da bulunan tüm personele uygulanan anketin
ilk bölümünde personele TKY'nin gerekleri olan hususlardaki algılamaları sorulmuĢ ve Deniz
Harp Okulu'nun TKY'nin prensiplerine göre yönetilmediği tespit edilmiĢtir. Anketin ikinci
bölümünde ise TKY'nin genel esas ve prensiplerine iliĢkin ifadeleri, personelin benimseme
derecesi, beĢli likert ölçeğine uygun olarak tespit edilmiĢ ve deniz harp okulunda TKY'nin
uygulanmasının personel tarafından istendiği saptanmıĢtır.

Daha sonra iĢletmelerde TKY'ne toplam kalite yönetimine geçiĢ modelleri
incelenerek, eğitimde uygulanabilir bulunan 'Binzet Merdiven Modeli' adlı eğitimde toplam
kalite yönetimine geçiĢ modeli oluĢturulmuĢtur. Bu modelin Deniz Harp Okuluna özgü olarak
üretilmiĢse de genel yapısı itibariyle tüm örgün eğitim kurumlarına uygulanacak durumda
olduğu, böylece okullarda mezunların kalitesinin artacağı, hizmetlerde kalitenin sürekli
iyileĢeceği, müĢteri doyumunun çoğalacağı araĢtırmacı tarafından savunulmaktadır.

AraĢtırmacı kaliteli eğitimin en önemli unsurlarının öğrenci, öğretim elemanı fiziksel
ortam ve yararlanılan araç gereç ve yönetim anlayıĢı olduğunu, hizmetin kalitesi öğrenci
yönetici ve öğretim elemanı kalitesi ile doğru orantılı olduğunu belirtmektedir. Kaliteli
eğitimin nitelikli iĢgücü yetiĢtirilmesi dolayısıyla bir ülkenin kalkınması açısından son derece
önemli olduğunu, bütün eğitim kurumlarının ana hedefi kalitenin sürekli iyileĢtirilmesi olması
gerektiğinin savunmaktadır. Binzet bu felsefeden hareketle eğitim kurumlarında toplam kalite
yönetimini uygulamanın BaĢ Öğretmen Atatürk'ün 'ÇağdaĢ Uygarlık Düzeyinin Üstüne
Çıkma' vasiyetini yerine getirmek olarak algılanması gerektiğini belirterek Kal-Der'in 'Ulusal
Kalite Hareketi'nin kalite bilincini yaĢamın her alanında uygulamaya geçirmek amacına
uygun olarak kabul edilmesini diğer araĢtırmacı ve uygulayıcılar tarafından sorumluluk
anlayıĢı ile "Ülkemizi en güzele en ıyıye götürme azminde olan Atatürkçü, dinamik ve
proaktif düĢünceli eğitim bilimcisi ve yöneticilerinde kalite bilincinin uyanmasına katkıda
bulunacağını, çalıĢmalarını
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bu yönde yapmalarını isteklendireceğini

ve anahtar rolü oynayacağını

umduğunu" belirmiĢtir.

Gürel (1998), 'Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamadan Örnekler' adlı
yüksek lisans çalıĢmasında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Özel Yüzyıl IĢıl
Okullarında yüz yüze görüĢme ve anket uygulamaları kullanılarak gerekli analiz ve \ıkarımlar
yaparak TKY ile ilgili çalıĢmaların durumu saptanmak amaçlandığını belirtmiĢtir.

Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı yönetimi kullanılmıĢtır.
GörüĢmelerin değerlendirilmesinde her iki kurumda da müĢteri odaklılık, motivasyon artıĢı
sorunlara sistematik yaklaĢım ve benzeri konularda olumlu ilerlemeler kaydettiği saptandığı,
liderlik vasfında bulunan kiĢilerin TKY konusuna çok sıcak baktıkları, kendilerini bu konular
hakkında sürekli eğitmeye çalıĢtıkları ve bilgilerini aktarmaya çalıĢtıkların saptanmıĢtır. Her
iki kurumda da kalite uygulamaları sonrasında çalıĢanların ve öğrencilerin motivasyonlarında
artıĢ olduğu belirtilmiĢtir.

AraĢtırmacı, Türkiye' de TKY uygulamalarında Ģu anda daha özerk bir yapıya sahip
üniversitelerin ve her seviyedeki özel eğitim kurumlarının avantajlı olduğunu ve çoğu eğitim
kurumları da bazı bölümlerinde ve sınırlı konularda TKY uygulamanın Ģu anda daha yararlı
olacağını düĢünmektedir. Uygulamaların elde edilen sonuçlara göre tüm bölümlere ve tüm
faaliyetlere yaygınlaĢtırabileceğini, askeri eğitim kurumlarında kapsamlı ve çok yararlı TKY
çalıĢmalarının olduğunu belirtmektedir. AraĢtırmacı incelediği kurumlarda eğitimde kaliteyi
geliĢtirmek için TKY araç ve gereçleri ile istatistik bilgilerden oldukça fazla yararlanıldığını
ve bunun daha bilinçli değerlendirme ve daha iyi ölçüm imkanları tanıdığını belirtmekte,
eğitimde TKY uygulamaları sürekli olarak en iyi öğrenme stratejilerinin takip edilmesi ve
uygulanmasını gerektirdiğinden bu da olumlu bir geliĢme olarak öğrencilere yansıdığını
düĢünmektedir.

AraĢtırmacı TKY okullarının ana amacının; öğrencilere daha çok söz hakkı tanınması
ve onların öğrenmeden hoĢlanan ne ömür boyu öğrenmek isteyecek, çevresine saygılı toplum
için üretici, paylaĢmayı seven, giriĢken bir yapıya sahip, kendine güvenen ve aldığı eğitim ile
uluslararası arenada boy gösterebilecek, bireyler olarak yetiĢmelerini sağlamak ve
çalıĢmalarını bu doğrultuda yönlendirmek olduğunu belirtmektedir. Gürel TKY
uygulamalarında liderin rolü çok önemli olduğunu, eğitim gibi yüz yüze iletiĢimin, güvenin,
karĢılıklı sevgi ve saygı anlayıĢının bu denli önemli olduğu bir hizmet sektöründe üst
yönetimde bulunanların bu iĢe gönüllü değiller ise gerçekleĢmesi çok güç olduğunu, TKY
uygulamalarının asla bir birimin veya birkaç kiĢinin sorumluluğuna bırakılmaması gerektiğini,
üst yönetimin önderliğinde tam katılım sağlanarak herkesin görevi haline getirilmesinin
önemli olduğunu belirtmektedir. AraĢtırmacı araĢtırmasında TKY'nin özünde insan faktörü,
bireyin kendisine ve çevresıne saygı duyması gibi temel nitelikler yattığından bu konuda
verilen eğitimlerin mutlaka olumlu değiĢimlere kaynak olabileceğini, TKY kültürünün
kuruma yerleĢtirilebilmesi için sistematik ve planlı eğitimlerin öneminin çok fazla olduğunu
önemle belirtmektedir. AraĢtırmacı TKY' de karĢılaĢılan sorunlar olarak TKY için hazırlanan
stratejik plan eksikliği, bir vizyon oluĢturulamaması veya teorik olarak öğrenilen bazı TKY
kural ve prensiplerinin gerçek hayata geçirilememesi, ve TKY uygulamalarının etkilerinin
ölçülmemesini belirlemiĢtir. BaĢlangıçta TKY tüm fonksiyonları ve faaliyetleri, tüm personeli
ve tüm müĢterileri kapsadığından tam olarak uygulanabildiğinde zaman kaybı, aĢırı yazıĢma,
her iĢe karıĢma, vb. Ģikayetlere maruz kalmasına rağmen sonrasında bilinçli adım atma,
kaynakların denetimi, düzenlilik, buz dağının altında kalan ve görünmeyen maliyet ve zaman
kayıplarının sona ermesi, çalıĢanların ve müĢterilerin memnuniyeti, sürekli geliĢmenin
sağlanması vb. birçok konuda büyük avantajlar sağlanacağı araĢtırmacı tarafından
belirtilmiĢtir.
TKY'nin diğer tüm yönetim modellerinde olduğu gibi tek baĢına tüm sorunları
çözecek bir ilaç olarak görülmemesi gerektiği, kurumun yapısına uygun olarak uyarlanması,
mantıklı yöntemlerle beklentilere cevap verecek Ģekilde hayata geçirilmesi gerektiği,
çalıĢmalarda gerçek amaçtan sapmaması v sonuçta
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TKY'nin daha kaliteli eğitim verebilmek, kurumu her yönden daha iyi bir konuma
getirmek ve sürekli geliĢmeyi sağlamak, kurumdan beklentisi olan tüm gruplara daha
iyi hizmet verebilmek amacı ile kullanılan bir araç olduğu, TKY'nin bir araç olmaktan
çıkarılıp bir amaç haline dönüĢtürülmemesi gerektiği ana hedef ve öncelikler gözden
kaçırılmamasının öriemi araĢtırmacı tarafından belirtilmiĢtir.

Pirgarip (2002), 'Endüstri Meslek Liselerinde TKY'nin Uygulanabilirliği' adlı
yüksek lisans tezi çalıĢmasında Metal ĠĢleri Bölümü Cisimlerin Dayanımı dersinde
TKY ilkelerini dikkate alarak sürekli iyileĢtirme çalıĢması yapmayı amaçladığını
belirtmiĢtir.
AraĢtırmada veriler sorulan soruların yazılı olarak öğretmen ve öğrenciler
tarafından cevaplandırılmasıyla elde edilmiĢtir. Çözümleme yöntemi olarak
kontrolsüz ön test-son test modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmada öğrencilerin baĢarılarını
artırmanın bir yolu olan sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarını gerçekleĢtirebilmek için
kalite çemberleri oluĢturmuĢ, çember uygulamalarında beyin fırtınası, balık kılçığı,
pareto analizi, histogram tekniklerinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmacı uygulamalar
sonucunda bir yarıyılda elde edilen sonuçları Ģöyle sıralamıĢtır.

1. Öğrencilerin derse olan ilgileri artmıĢtır.
2. ĠletiĢim eksikliği büyük ölçüde giderilmiĢtir.
3. Sınıf düzeni ve tertibi sağlanmıĢtır.
4. Öğrencilerin motivasyonu artmıĢtır.
5. Öğretmenler görsel iletiĢim cihazlarını (Tepegöz vs.) kullanarak öğrencilerin
konulan daha iyi kavraması sağlanmıĢtır.
6. Öğrenciler boĢ vakitlerini değerlendirmiĢtir.
7. Öğrenciler ders çalıĢma alıĢkanlığı kazanmıĢtır.
8. Öğrencilerin kendilerine güven duymaları sağlanmıĢtır.
9. Öğretmenlerin ,öğrenciler ile olan diyaloğu geliĢmiĢtir.
10. Öğretmenlerin kendilerine güven duymaları sağlanmıĢtır.
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11. Öğretmen ve yöneticiler takım çalıĢmasının yararlarını bizzat uygulayarak
görmüĢlerdir.
12. Toplam 'Kalite Yönetiminin Meslek liselerinde uygulanmasının yararlı
olacağı,' görülmüĢtür
AraĢtırmacı bu bulgulardan sonra Ģu önerilerde bulunmuĢtur.
Meslek liseleri, görev tanımı, geleceğe iliĢkin hedefleri, temel ilke ve
değerleri, bunları gerçekleĢtirmek üzere benimsenen toplam kalite ilkeleri ve
kavramları, yazılı bütün belgelerde toplam kalite anlayıĢının yansıtılmıĢ olması,
politika ve stratejilerin toplam kalite açısından önem taĢıyan bilgi ve veriler üzerine
temellendirilmesi ve bunlar düzenli olarak gözden geçirilerek iyileĢtirilebilir.
Okulda eğitim-öğretim sürecine katılan tüm bireyler ve birimler , okulun
amacı konusunda bilgi sahibi olup, kendilerini sistemin bir parçası gibi görür ve
hareket ederler.
Okullarda çalıĢan herkes kaliteden sorumlu olacaktır. Sorumluluk paylaĢımı
herkesin görevlerini eksiksiz yerine getirmesini sağlayacaktır.
Okullarda rutin olarak yapılan dönem baĢı ve dönem sonu toplantıları yerine
daha sık kontrolü ve değerlendirmeyi sağlayan toplantılar yapılarak sürekli iyileĢme
sağlanır.
Toplam kalite yönetimi uygulamalarıyla sorunlar giderek azalır ve
katılımcıların analiz ve sorun çözme yetenekleri geliĢir.
Sürekli; çalıĢanların ve öğrencilerin ihtiyaçları araĢtırılarak toplantılarda
bunları karĢılamaya yönelik kararlar alınır.
Kalite çemberlerinin uygulanmasıyla, kavrama, fikir yürütme ve muhakeme
yapma yeteneğine sahip olaylardan sonuç çıkartabilen öğrenciler yetiĢtirilebilir.
Öğrencilerin beceri ve yetenekleri hedeflenen standartlar doğrultusunda
geliĢtirir, gerekli istihdam eğitim ve kariyer planları hazırlanabilir ve uygulanabilir.
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Öğrencilerde araĢtırmaya, daha fazla öğrenmeye ekip çalıĢması yapmaya iliĢkin
becerilerin ve isteklerin geliĢtiği görülür.
Öğretmenin

kendi

alanındaki

bilgisi

öğrencilerin

baĢarılarını

etkilendiğinden sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarıyla kendi alanındaki geliĢmeleri takip ederek ,
baĢarının artmasında önemli rol oynayabilir.
Öğretmenlerin iletiĢim becerileri geliĢir.
Öğretmenlerin

güncel

bilgilerle

donanması

sağlanır.

OluĢturulan

takım

çalıĢmalarında yeni bilgiler ortaya konur bu durum personelin geliĢmesini sağlar. Aynı
zamanda, güncel, uygulanabilir bilgilerle donatılmıĢ öğrenciler yetiĢtirilir.
Toplam kalite yönetimi uygulamalarıyla öğretmenler sürekli kendilerini
geliĢtireceklerinden; özel yetenekleri, yaratıcılık yetenekleri geliĢir.
Okulda takım çalıĢmalarıyla okul daha baĢarılı olarak iĢleyecektir. Birlikte çalıĢma
ruhunun geliĢtirilmesiyle belli aralıklarda yapılacak toplantılarla olumlu sonuçlar alınabilir.
Toplantıların sürekliliği, eğitim -öğretim etkinliklerinin kontrol altına alınmasına ve
bu etkinliklerin sürekli geliĢmesine de yol açar.
Özellikle meslek liselerinin insanlara istihdam ve eğitim olanağı tanınmıĢ olmasının
bir lütuf olarak görüldüğü bir ortamda insanların memnuniyetini araĢtırarak tatmin
derecelerini yükseltici iyileĢtirmeler yapmaya çalıĢmanın okul kültüründe önemli
değiĢiklikler getirebilir.
Toplam kalitenin uygulanması hem olumlu sonuçlarından burada ıĢ ortamının
iyileĢmesi ve birbirine güvenen, görüĢlerine önem verilen ve ortaya çıkan sonuçlardan
haberdar olan, gurur duyan insanların bir arada olması ve çalıĢma isteğine yoğunlaĢması
sağlanır.
Kalitesizliğin nedenleri belirlenip bunların ortadan kaldırılması ve bir daha aynı yada
benzer sorunlarla karĢılaĢmamak, kurumun bütün olarak iyileĢmesini sağlamak için
uygulanacak toplam kalite anlayıĢının kurumda yerleĢtirilmesi kaçınılmazdır. Bu konuda en
önemli görev yöneticiye düĢmektedir.
Kaliteli bir eğitim için eğitimde toplam kalite yönetimi anlayıĢının eğitim
kurumlarına girmesi gerekmektedir. Eğitimde kalite artıĢlarını sağlayabilmek, baĢta
yöneticiler olmak üzere bütün çalıĢanlarını bu alanda eğitilmelerine, toplam
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kalite uygulamaları ıçın hazır hale gelmelerine ve yeterliliklerini geliĢtirmelerine bağlıdır.

Türkiye'de eğitimin kaliteli hale getirmek ıçın toplam kalite yönetimini
uygulamalarına geçiĢ kaçınılmazdır.
Yöneticilerin toplam kalite yönetimi eğitime almaları, okullarda toplam kalite
uygulaması için destekleyici olmalarıyla gerçekleĢebilir.

AraĢtırmacı yukarıdaki görüĢlerinin sonunda, TKY anlayıĢının okullardaki
toplantılara yeni bir felsefi boyut getirmekte olduğunu, bu nedenle en büyük görevin
yöneticilere düĢtüğünü, etkili takımların oluĢturulabilmesi için okul yöneticilerinin ısrarlı,
dinamik bir lider olması gerektiği, katılımı sağlama, çözüm önerileri getirme konularını
teĢvik etmesi, ortak amacın gerçekleĢmesini sağlayacak bir okul kültürü oluĢturmasını
sağlaması gerektiğini belirtmiĢtir.
Birol (2002), KKTC' de ikinci kademe olarak adlandırılan ortaöğretim okullarında
yaptığı 'Sınıf Ortamında Beden Dili Ġle Gönderilen Mesajlara Yüklenen Anlamlara Yönelik
KarĢılaĢtırmalı Değerlendirme' adlı doktora çalıĢmasında araĢtırmasında amacı, ortaöğretimi
süreçlerinde görev yapan öğretmenlerle, öğretim gören öğrencilerin, sahip oldukları denetim
odağı ile sınıf ortamında kullandıkları beden dili kökenli hareketlere yükledikleri anlamlar
arasında farklılıklar olup olmadığını cinsiyet, yerleĢim yeri ve öğrencilerin öğrenim
gördükleri sınıf değiĢkenlerini de dikkate alarak, karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirme olarak
açıklamıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, öğretmen ve öğrenciler kendi yetenek özellik ve
davranıĢlarından çok Ģans, kader, talih ve güçlü baĢkaları değerlerine, dıĢ denetime
eğilimlidirler. AraĢtırma sonucunda; 'Olaylar karĢısında Ģans kader talih ve güçlü baĢkaları
gibi dıĢ denetimli yargılara ulaĢan öğretmen ve öğrenci yoğunlukları karĢısında kendi yetenek
ve davranıĢlarını ön plana çıkararak iç denetimli öğretmen ve öğrencileri yetiĢtirmek amaçlı;
a) Öğretmen yetiĢtiren programların iç denetimli öğretmenleri yetiĢtirebilme ölçütü
çerçevesinde gözden geçirilmesi,
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b) KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı olarak öğretmenlik
görevını

sürdürmekte

olan eğitimci kadronun

dıĢ denetim yoğunluklu

öğretmenlerini iç denetimli öğretmenler sınıfına geçirebilme adına hizmet içi eğitim yolu ile
kurslar ve seminerler düzenlenmesi,
c) DıĢ denetimli öğrenci yoğunluğunu iç denetimli öğrenci grubu ıçerısıne
kaydırabilme hedefine dayalı olarak ortaöğretim programlarının gözden geçirilmesi
öğrencilerin kendi yetenek ve değerlerini tanıyarak kendi kendilerine güvenebilecekleri
programlara ağırlık verilmesi gerektiğini' önermiĢtir.

Küçüksönmez

(1999) ,KKTC'de yaptığı 'Toplam Kalite Yönetimi ve

Okullarımızda Kaliteli Eğitim-Öğretim' adlı yüksek lisans tez çalıĢmasında "Eğitimin amacını
yaĢamını kaliteli kılmak, daha yaralı,daha güzel, daha insancıl duygu ve düĢünce tohumlarını
atmak" olarak tanımlamıĢtır. Bilgisayar kullanmak,bir Ģiir yazmak,bir oyunu sahneye
koymak,bir müzik parçası bestelemek, bir fidan dikmek. .. gibi üretimlerle yaĢam kalitesini
arttırmak olarak belirterek kaliteli eğitim ve verimli eğitimde çocuklarımızın öncelikli
gereksiniminin 'Öğrenmeyi öğrenmek, bilgiye ulaĢmak' olduğunu belirtmiĢtir.

ÇalıĢmasında, eğitimin kalitesinin artmasında disiplinin önemli bir yen olduğunu,
liderce yaklaĢım sergileyerek disiplinin sağlanabileceğini öğretmenin kendilerini disipline
ederek boĢ zamanlarını eğitim kalitesinin artması yönünde
harcamaları
gerektiğini,
gerekirse
sözleĢmeli

öğretmen

uygulamasına

geçilebileceğini belirtmiĢtir.

Küçüksönmez, eğitimin genel ve özel amaçlara göre etüt edilip, eğitim
kurumlarımızın veya dairelerimizin herhangi bir kademesine tayin edilecek kiĢinin bütün
kalifikasyonları (sahip olduğu diploma, sertifika, bonservis, taktir vb. belgeler) dikkate
alınması gerektiğini, eğitim kurumlarının, devletin eğitim politikalarına sıkı sıkıya bağlı, her
türlü siyasal otoriteden bağımsız özerk bir yapıya kavuĢturulmasını önererek ana ve ara
hedeflere ulaĢmak için, yani toplam
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kaliteyi yakalamak için tam bir ulusal eğitim seferberliği baĢlatılması gerektiğini
belirtmiĢtir.
KKTC'de verilere bakıldığında okul sayıları, öğretmen öğrenci oranları, dünya
standartlarına göre iyi bile sayıldığını, eksik olanın organizasyonun verimli
iĢletilmemesi olduğunu belirtmiĢtir. Küçüksönmez'e göre değiĢimlere açık, günün
koĢullarına kolayca uyarlanabilen bir eğitim sistemini takım çalıĢmalarıyla hayata
geçirilirse; yani teknoloji, bilinç ve eğitimli insan gücü (vizyonu geniĢ, ufku açık) ile
eğitim programları uygulanabilirse 'Ben' yerine 'Biz' anlayıĢı yaygınlaĢırsa okullar da
kalite okulları olacak; herkes mükemmele ulaĢmak için vazife bilinciyle çalıĢacak,
mesleğine derin sevgi besleyecek takım ruhunu sergileyecek, insan sevgisi, sürekli
öğrenme tutkusu ön planda olacak, ve insanlar mutlu olacak, geleceğe daha güvenli
bakabilecektir.
4. KKTC' de Mesleki ve Teknik Eğitimi GeliĢtirme (METGE) Projesi

METGE projesi, K.K.T.C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Gime
Amerikan

Üniversitesinin

iĢbirliği

ile

yürütülmektedir.

Projenin

akademik

danıĢmanlık hizmetleri Gime Amerikan Üniversitesi,eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr.
Hıfzı Doğan tarafından sürdürülmektedir. proje üç yıl süreli olup Ekim 2002'de
baĢlamıĢtır. Projenin birinci yılında çalıĢmalar Atatürk Meslek Lisesi, HaydarpaĢa
Ticaret Lisesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinin katılımı ile
sürdürülmektedir.
METGE Projesinin temel amacı; mesleki ve teknik eğitime taraf olan
bakanlık, okul, iĢletme ve sivil toplum örgütlerinin katılımını sağlayarak, bireyin ve iĢ
hayatının ihtiyaçlarına duyarlı, değiĢikliklere en kısa zamanda uyum sağlayabilen,
kendi

kendini

yenileyebilen

ve

geliĢtirebilen

getirmektedir.(Metge Genel amaçlar; 2002: 2)

bir

okul

yapısı

meydana
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Bu genel çerçeve içinde proje aĢağıdaki alt amaçları içeren dokümanda yer
almaktadır.
I. Eğitim ihtiyacını belirleme,
2. ÇağdaĢ yönelimleri de dikkate alarak iĢ hayatının ihtiyaçlarını karĢılayacak
Ģekilde eğitim programlarını geliĢtirme.
3. Yeni öğretim teknolojilerini esas olarak öğretim yöntemlerini geliĢtirme.
4. Modüller temele dayalı öğretim materyalleri hazırlama.
5. Öğretimi ve sistemi değerlendirme.
6. Hizmet-içi eğitim yolu ile eğitici personeli (Öğretmen-Yönetici-Rehber)
yetiĢtirme.
7. Genel eğitim örgün mesleki eğitim ve yaygın mesleki eğitim arasında yatay ve
dikey eğitimleri sağlama.
8. Genç ve yetiĢkinlerin ihtiyaçlarına uygun eğitim hizmeti sunmak.
9. Matematik, fen, dil v.b. derslerde kazandırılan kavramlarla günlük yaĢamda ve iĢ
hayatında karĢılaĢılan sorunlar arasında iliĢkiyi geliĢtirecek meteryaller
hazırlama.
10. Orta okullarda teknoloji eğitimi geliĢtirme... 'olarak açıklanmıĢtır'

Bu amaçlar çerçevesinde 'mezunları izleme anketi' oluĢturulmuĢ, ve
mezunların çeĢitli konularda görüĢleri alınmıĢ, görüĢler değerlendirilip rapor haline
getirilmiĢtir. Aynı amaçlar doğrultusunda iĢverenlerin görüĢlerinin alınabilmesi
amacıyla meslek standartları çerçevesinde ayrı bir anket oluĢturarak uygulamaya
baĢlanmıĢtır.
Proje koordinatörü Hıfzı DOGAN okullarda gerçekleĢtirilen okul raporlarının
genel değerlendirilmesinde öğrenci maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, öğrenci
baĢına düĢen öğretmen oranının diğer ülke oranlarına göre yüksek olduğu ve proje
okullarında kapasite kullanımının düĢük olduğunu, yetiĢkinlere yönelik uygulanan
programların ve iĢ dünyası hizmeti için eğitim çalıĢmalarının yetersiz olduğunu
açıklamıĢtır.
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5. KKTC MEKB'ndan BİTİB Ve NEBNET Projeleri
KKTC MEKB web sayfalarında 1997yılında düzenlenen 'Neden BĠTĠB'
adlı sayfalarda bu proje ile ilgili olarak özetle;
Bakanlık merkez teĢkilatı, birimleri ve okulların dıĢ dünya ve tüm yurt çapında
iletiĢimlerini elektronik posta ile tüm bakanlık birimleri ile okullar arası bilgi
akıĢını hızlı ve güvenilir Ģekilde NEB NET aracılığı ile sağlamak;

Bakanlığa bağlı okullardaki ders araçları ve donatımlarının çağdaĢ eğitim
teknolojisine uygunluğunun araĢtırmalarını yaparak bu konuda önerilerde
bulunmak' vb. olarak sıralanmıĢtır.
Ayrıca 'NEBNET nedir?' baĢlığı altında NEBNET'in Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı'nın tüm KKTC genelindeki orta dereceli okulları bünyesine alacak
bilgisayar tabanlı bir Network sistemi olduğu tanımlanarak, 'Neden NEBNET ?'
baĢlığı altında;

Tüm okulları gerek idari gerekse eğitim olarak bir çatı altına toplanmasını
sağlayacak.
Okullar arasında bilgi paylaĢımını ve haberleĢmeyi sağlayacak.
Okulların dıĢ dünyaya açılmasını ve bilgiye ulaĢmasını sağlayacak
Teknoloji kullanımının yaygınlaĢtıracak ve toplumun 2000'li yıllara hazırlayacak,'
denmektedir.

Ġlgili araĢtırmalar bölümünün yapılan araĢtırma ile ilgileri konusunda özetle
Ģunlar söylenebilir.
Uluğ (2002) 'Okul kalite sistemi üzerine bir model uygulaması' adlı
çalıĢmasında, okulların yeniden yapılanması gerektiğinden bahsederek, yeni okul
düzeninin de kalite kılavuzluğunda olması gerektiğini belirtmiĢtir. Bir özel öğretim
okullar grubunda gerçekleĢtirilen sürdürülebilir kalite çalıĢmalarıyla ilgili proje
uygulamasında, ağırlık olarak, okul yönetim ve iĢleyiĢ süreçleri üzerinde
yoğunlaĢılmıĢtır. Yürütülen proje etkinlikleri, kalite geliĢtirme sürecinde anlayıĢ,
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yaklaĢım ve insan gücü yeterlilikleri yönüyle belirgin serumların varlığını ortaya
koyarken, bunları aĢmak üzere üretilecek stratejilerin süreç üzerinde belirleyici
sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Sunulan bildiride, geliĢtirilen kalite modeli
düzleminde söz konusu sorun ve çözümsel stratejiler ele alınmıĢtır. YapmıĢ olduğum
araĢtırmada da okul yönetim ve iĢleyiĢ süreçleri sorgulanıp, bu süreçlerin
iyileĢtirilmesine

yönelik

model

geliĢtirilmesine

çalıĢılacağından

ilke

olarak

araĢtırmalar örtüĢmektedir.
Y alçınkaya, Münevver ve Nursun vb. (2002) 'Toplam Kalite Yönetimine
geçiĢte öz değerlendirme' adlı çalıĢmalarında toplam kalite uygulamasında önce var
olan okul kültürünün tanımlanmasını ve haritasını çıkarılmasının gerekli olduğu ön
görülerek, öz değerlendirme sonrasında iyileĢtirme çalıĢmalarına baĢlamanın daha
doğru olacağı düĢüncesi belirtilmiĢtir. Toplam kalite uygulamasında önce var olan
okul kültürünün tanımlanmasını ve haritasının çıkarılmasının gerekli olduğu
öngörülmektedir. Sonra bu harita çerçevesinde iyileĢtirme çalıĢmalarına baĢlamanın
daha doğru olacağı düĢüncesinden hareketle bu çalıĢma ele alınmıĢtır. Dolayısıyla
yapmıĢ olduğum çalıĢma SSEML ve TL çalıĢanlarının görüĢleri ile bir öz
değerlendirme niteliği taĢıdığından bu araĢtırma
ilkesi ile örtüĢmektedir.
Aytekin (2002)' 'Kıbrıs'ta yönetici olarak çalıĢan branĢ öğretmenlerinin
yöneticilik yaklaĢımları' adlı bildirisinde KKTC MEKB'na bağlı resmi ortaöğretim
kurumlarında yönetici olarak çalıĢan çeĢitli branĢlardaki öğretmenlerin yöneticilik
yaklaĢımlarım saptamaya çalıĢmıĢtır. AraĢtırmada yönetici olarak çalıĢan branĢ
öğretmenlerinin çoğunluğunu X görüĢünü benimsedikleri saptanmıĢtır. YapmıĢ
olduğum araĢtırmada da yönetim ve Ģeflik görevinde bulunan liderlerin çeĢitli
görüĢleri alındığından bu araĢtırmanın paralellik taĢıdığı ve araĢtırmamda önemli bir
referans oluĢturduğu düĢünülmektedir.
OkumuĢ(2002) 'Eğitim yönetiminde toplam kalite yönetimine geçıĢ sürecinde
öğretmenin rolü' adlı bildirisinde öğretmenlerin TKY süreci içerisinde (Kaizen)
sürekli geliĢme anlayıĢı ile süreci iyileĢtirmeye katkılarını irdelemiĢtir. OkumuĢ'a
göre "Öğretmenlik ikinci iĢ olarak yapılacak kadar önemsiz bir meslek
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değildir ve olmamalıdır." Bu araĢtırmada öğretmenlerin görüĢleri alınması amaçlı
sorular hazırlanırken bu bilgilerden yararlanılmıĢtır.
Balcı (1998) yılında yaptığı 'Ankara Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler
Alanındaki Fakültelerinde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği AraĢtırması'
adlı çalıĢmasında kaliteyi, en yüksek standartlara uygun olarak performansta
bulunmak için de tanımlanmıĢtır. Toplam kalite uygulamasının eğitim kurum ve
kuruluĢlarında bugüne dek olmayan bir örgüt kültürünü zorunlu kıldığı belirtilmiĢtir.
Balcı'ya göre Ģu anki durumdan yola çıkılarak 'TKY'nin uygulanabilirliği'
saptanabilmektedir. AraĢtırmamda SSEML ve TL'sinde böyle bir saptama yapılması
amaçlandığından bu araĢtırma ile örtüĢmektedir.
Azade(2000), 'Meslek Liselerinde Yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite
yönetimine iliĢkin görüĢleri' adlı tez çalıĢmasında EskiĢehir ili merkezinde Endüstri
Meslek liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin toplam kalite yönetiminin
yönetime katkılama, takım çalıĢması, sürekli geliĢme, liderlik,iletiĢim, değiĢme ve
yenileĢme boyutlarına iliĢkin katılma düzeylerinin saptanmasını amaçlamıĢtır.
YapmıĢ olduğum araĢtırma SSEML ve TL'sinde çeĢitli konumlarda çalıĢanların
görüĢlerini saptamaya yönelik amaçlarda içerdiğinden bu araĢtırma ile ilgilidir.
Binzet (1998), 'Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin ve Okul
Yönetiminde TKY uygulanmasına iliĢkin Bir Model GeliĢtirmesi' adlı çalıĢmasında
Deniz Harp Okulu (DHO)'nda TKY'nin uygulamasına iliĢkin bir araĢtırma ve okul
yönetiminde uygulanabilir örnek bir TKY geçiĢ modeli için çalıĢma yaparak 'Binzet
Merdiveni' adını verdiği geçiĢ odelini tasarlamıĢtır. YapmıĢ olduğum araĢtırmada da
TKY'ne geçiĢ modeli oluĢturulması amaçlar arasında yer aldığından, bu araĢtırma ile
ilgilidir.
Gürel (1998), 'Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamadan Örnekler'
adlı çalıĢmasında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Özel Yüzyıl IĢıl
Okullarında yüz yüze görüĢme ve anket uygulamaları kullanılarak gerekli analiz ve
çıkarımlar yaparak TKY ile ilgili çalıĢmaların durumu saptanmak amaçlandığını
belirtmiĢtir. YapmıĢ olduğum araĢtırma SSEML ve
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TL'sinde çeĢitli konumlarda çalıĢanların görüĢlerini saptamaya yönelik amaçlar da
içerdiğinden bu araĢtırma ile ilgilidir.
Pirgayip (2002), 'Endüstri Meslek Lisesi TKY'nin Uygulanabilirliği' adlı
yüksek lisans tezi çalıĢmasında metal iĢleri bölümü cisimlerin dayanımı dersinde
TKY ilkelerini dikkate alarak sürekli iyileĢtirme çalıĢması yapmayı amaçladığını
belirtmiĢtir. AraĢtırma TKY ilke ve tekniklerini kullanılmasıyla yeni bir anlayıĢın
oluĢtuğu ve bu anlayıĢın olumlu yansımalarını göstermesi açısından önemlidir.
Birol (2002), KKTC'de ikinci kademe olarak adlandırılan ortaöğretim
okullarında 'Sınıf Ortamında Beden Dili Ġle Gönderilen Mesajlara Yüklenilen
Anlamlara Yönelik KarĢılaĢtırmalı Değerlendirme' adlı doktora çalıĢmasında elde
ettiği sonuçlara göre, öğretmen ve öğrencilerin kedi yetenek ve özellik ve
davranıĢlarından çok Ģans, kader, talih ve güçlü baĢkaları değerlerine, dıĢ denetime
eğimli olduklarını saptamıĢtır. TKY'ne geçiĢ sürecinin tasarlanmasında değiĢik
konumlarda bulunan öğretmenlerin konumu belirlemek açısından yapmıĢ
olduğu araĢtırma ile ilgilidir.
Küçüksönmez (1999) tarafından KKTC'de TKY ile ilgili olarak yapılan
'Toplam Kalite Yönetimi ve Okullarımızda Kaliteli Eğitim-Öğretim' adlı yüksek
lisans tez çalıĢmasında, KKTC'de verilere bakıldığında okul sayıları, öğretmen
öğrenci oranları dünya standartlarına göre iyi bile sayıldığını, eksik olan
organizasyonu verimli iĢletilmemesi olduğunu belirtmiĢtir. Bu araĢtırmanın yapmıĢ
olduğum araĢtırma ile ilgili olduğu düĢünülmektedir.
KKTC'de eylül 2002'de baĢlatılan METGE projesinin temel amacı; Mesleki
ve Teknik Eğitime taraf olan bakanlık, okul, iĢletme ve sivil toplum örgütlerinin
katılımını sağlayarak, bireyin ve iĢ hayatının ihtiyaçlarına duyarlılık değiĢikliklere en
kısa zamanda uyum sağlayabilen, kendi kendini yenileyebilen ve geliĢtirebilen bir
okul yapısı meydana getirmektedir. Dolayısıyla bu proje, yapmıĢ olduğum
araĢtırmama bir çok konuda yol göstermiĢ, rehberlik etmiĢtir.
KKTC MEKB tarafından yürütülen BĠTĠP Ve METNET projelerinden TKY'
nin ülke genelinde yaygınlaĢtırılmasında ve eğitim çalıĢmalarında kullanılması
düĢünüldüğünden bu araĢtırma ile ilgili olduğu düĢünülmektedir.
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BÖLÜM IV
SONUÇ ve ÖNERĠLER:
Sonuç:

Ekonomik eĢitsizliklerin meydana getirdiği fırsat eĢitsizliklerinin en açıklıkla
gözlemlendiği alanlardan biri olan eğitim, toplumların geliĢme ve ilerlemelerinde en
temel iĢlevi yüklenen üstyapı oluĢumudur.
Eğitimde toplam kalite yönetiminin, dünyadaki eğitim sistemlerinde verim
artırıcı etkilerde bulunduğu, bu çalıĢmada da belirtildiği gibi, belirgin bir gerçekliktir.
Türk eğitim sisteminde henüz uygulamaya konmamıĢ olmakla birlikte, birçok ön
araĢtırma ve pilot uygulamada ortaya çıkan sonuç toplam kalite yönetimi anlayıĢının
Türkiye eğitim sisteminde olumlu etkiler yapma olasılığı bulunduğudur. Ne var ki,
eğitime bütçeden ayrılan payın yüzde üçleri geçememesi, eğitim politikalarında
istikrarlı ve oturmuĢ eğilimlere iĢlerlik kazandırılmasındansa günübirlik ve popülist
politikaların sürdürülmeye devam edilmesi - ki eğitim alanında uygulanması
düĢünülen toplam kalite yönetimi anlayıĢının da uygulanması konusundaki
politikalarda samimi olunup olunmadığı dahi henüz kesinlik kazanmamıĢtır.

Toplam Kalite Yönetiminin eğitimde baĢarıyla uygulanabilmesi, söz konusu
yöntemin uygulanacağı kurum ve kuruluĢların özellikle üst kademelerinde çalıĢan
kiĢilerin göstereceği uyum ve çabaya bağlı olup; Türkiye gibi bürokratik anlamda
birçok hantal yapılanmayı haiz bir ülkede bu uyum ve çabanın ne ölçüde
gösterilebileceği üzerinde tartıĢılmaya değer bir konudur. Asgari ölçüde de olsa, ülke
genelinde sağlanması gereken eğitim ve fırsat eĢitliği kavramının her yıl üniversiteye
giriĢ sınavlarında görüldüğü üzere geçerliliğini yitiriyor oluĢu (ÖSYM, 2003), sağlam
bir altyapı örgütlenmesi olmaksızın üstyapı kurumlarının - burada ulusal ilköğretim ve
yüksek öğretim kurumlarının - baĢarıyla hizmet verebilmesinin önündeki en önemli
engellerdir. Toplam kalite yönetimi anlayıĢı da, Ģimdiye değin birçok geliĢmiĢ ve
geliĢmekte olan ülkede baĢarıyla
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uygulandıysa da, söz konusu engellerin varlığında istenen sonuçları vermeyebilir. Bu,
toplam kalite yönetimi anlayıĢının eksik ya da yanlıĢlıklarından çok, uygulama alanı
ülkenin yukarıda kısaca dile getirilen - altyapısal eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

Öneriler
Toplam kalite yönetimi anlayıĢının eğitim alanında uygulanması konusu,
dünyada - özellikle - Türkiye'de ve KKTC'de üzerinde araĢtırmalar yapılmaya hala
muhtaç olan bir konudur. Toplam kalite yönetimi anlayıĢının Türkiye'de ve KKTC'de
baĢarıya ulaĢabilmesi için aĢağıdaki önerilerin dikkate alındığı eğitim politikalarını
uygulamaya koymakta yarar olabilir:
ÇağdaĢ eğitime iliĢkin birçok öğeyi bir araya getiren toplam kalite yönetimi
anlayıĢına iliĢkin felsefe, kavram ve uygulamaların toplumun geniĢ kesimlerine
tanıtılması ve benimsetilmesi için hükümet dıĢı örgütlere, kamu kurumu ve özel
kurumlara ulusal kalite hareket(ler)ine katkıda bulunmaları doğrultusunda
kampanyalar düzenlenmesi; söz konusu anlayıĢın ulusal eğitim politikalarına
dönüĢtürülmesini kolaylaĢtıracaktır.
Türkiye ve KKTC' deki eğitim sisteminde var olan fırsat eĢitsizliklerinin sonuçları
olarak etkinlik gösteren dersaneler ile paralı üniversiteler ve devlet üniversiteleri
arasındaki nitelik uçurumlarının ortaya çıkmasına neden olan gereksinim ve
koĢulların incelenmesi ve bunların özellikle geri kalmıĢ yörelerdeki okullarda
gerçekleĢtirilecek iyileĢtirme ve geliĢtirme çalıĢmalarında önemli bir veri girdisi
olarak değerlendirilmesi eğitim sisteminde giriĢilecek toplam kalite yönetimi
uygulamaları için önemli geri bildirim (feedback) verisi sağlayacaktır.

Eğitim kurumlarının - ve dersanelerin de - hizmet verirken maruz kaldıkları
rekabet koĢulları ve anlayıĢının, söz konusu kurumların kendi aralarında değil,
kendilerine yönelik olarak da sürdürmeleri bu kurumların daha iyiye varmalarını
sağlamakla kalmayıp, toplam kalite yönetimi anlayıĢının bu
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kurumlarda hayata geçirilmesinin temel koĢullarından birinin de sağlanmasına yol
açacaktır.
Eğitim sistemi ve eğitim kurumlarının kendi içlerinde ve bir birileriyle rekabet ve
iliĢkileri dıĢında baĢka ülke ve kültürlerle iliĢki kurmaları, dünya ölçeğinde
bilimsel ve teknolojik geliĢmeleri yakından izlemeleri toplam kalite yönetiminin
önemli ilkelerinden biri olan sürekli eğitimin, sürekli geliĢtirme ve iyileĢtirmenin
gereklilik olmaktan öte zorunluluk olduğunun kavranması ve hayata geçirilmesine
yol açacaktır.
Resmi okullarda, özel okullarda olduğu gibi müĢteri (öğrenci) için değil, müĢteri
memnuniyeti için rekabet etme anlayıĢı yerleĢtirilmelidir. Bu da eğitim sisteminin
yeni bir vizyon ve misyon geliĢtirilmesi ile liderleri tarafından yaygınlaĢtırılması
sağlanacak olan uygulanabilir politika ve stratejilerin oluĢturulması, çalıĢanların
motive edilmesi ve makul eylem ortaklıklarının kurulması ile gerçekleĢebilecektir.

Ġlköğretim kurumları kaliteli hizmet verme yönünde motive edilmeli, bu
kurumlara uygun yapı oluĢturulmalı ve gerekli kaynaklar sağlanmalı, buralardaki
yönetim birimlerine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı' nca 1999 yılında baĢlatılan
toplam kalite ve eğitim konusundaki bilgilendirmeler sürdürülmelidir.

Eğitim sisteminin ve eğitim kurumlarının hem ürün olarak, hem müĢteri olarak
öğrencilerin ve velilerin kalite kavramına neden az önem verdikleri konusunda öz
değerlendirme yapmalarında yarar vardır. Bu, belki de özellikle Türkiye'de son
derece yaygın bir kurum haline gelen dersanelerin varlık nedenlerinin mantıklı bir
gerekçeler çerçevesi dahilinde açıklanması olgusunu da beraberinde getirecektir.

Eğitim sisteminin, amaçlarını gerçekleĢtirebilmesi ve eğitim kurumlarının
iĢlevlerini yerine getirebilmesi için her durumda öğrenci ve veliyi etkin olarak
eğitim-öğretim süreci içine katacak, ihtiyaçlarını karĢılayacak ve bu süreci kiĢisel
ve toplumsal geliĢmenin bir aracısı olarak algılamalarını sağlayacak yönetsel
önlem ve kararlar acilen hayata geçirilmeyi beklemektedir.
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Okul yönetim birimleri ve öğretmenlerini etkili liderlik ve takım çalıĢması ve
iĢbirliği yapabilecek yeterliklerle donatacak programlar geliĢtirilmeli ve
uygulanmalıdır. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin bu yeterliliklerini eyleme
uygulamaya koyabilmeleri için olmazsa olmaz bir ön koĢul olan 'okul kültürü'nün
yaratılabilmesi için müĢteri memnuniyetini merkeze alan, sürekli iyileĢtirme ve
geliĢtirmeyi hedefleyen yetkilendirme yapılmalıdır.
Okul yöneticisi ve öğretmenlerin motivasyonunu arttıracak ve pekiĢtirecek,
sürekli geliĢmelerinde itici güç olacak etkili bir tanıma ve ödüllendirme stratej isi
geliĢtirilmelidir.
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