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ONSOZ

Toplam
geli$tirilmesi,

Kalite

Yonetimi

(TKY),

tum

organizasyon

iyilestirumesi: cahsan ve rnusteri memnuniyeti

sureclermin

surekli

saqlanrnasma

yonelik

gOnOmOz dunyasina uygun, katihrnci bir yonetirn anlayrsrdrr.
Egitim kurumlannda

kalite arayrsirun giderek artrnasmm nedeni teknoloji ve

bilimin ruzla qelismesi ile doqru orantrhdrr. Bu hrzh qelisrneye paralel olarak yetisrnis
insan qucunu karsilamada okullarm kendine dusen gorevi egitimi ciddiye alip esit
sartlarda rekabet ortarm yaratmall ve insan gOcOnOn kalitesini artrrmalrdrrlar.
Egitimde Toplam

Kalite Yonetirni

ulasrnak gOnOmOz kosullarina

cahsmalanrun

arnaci egitimde

uygun insan yetistirrnedir.

Kazarnlacak

en iyiye

davraruslar

ogrenci merkezli olup ezberci ve geleneksel yonternden uzak ogretmen ve ogrencinin
karsihkh etkilesimi icerisinde tam ogrenmeye yonelik olrnahdrr.
Okullarda; yonetici, ogretmen, ogrenci, okul personeli ve halktan olusturulan
Toplam Kalite Yonetimi ekibi kurup bir okul kulturu olusturulrnah ve egitimde kalite en
ust duzeyde saqlanmahdrr.
Bu arastrrmada

yonetici

ve ogretmenlerin

Toplam

Kalite Yonetimi'nin

alt

boyutlan olan sistem ve surec yaklasrrru, quclu ve sOrekli kalite liderligi ve ogretmenogrenci-veli odeklrhk ile ilgili tuturnlanru olcrnek icin GOzelyurt Bolqesi ilkokullannda
qorevli yonetici ve ogretmenlere anket uyqulanrmstrr.
Konu bes bolumde ele almrrustrr. Birinci bolurnde arastrrmarun
temelleri,

ikinci bolurnde

arastrrrna

ile ilgili literatur

tararnasi,

ucuncu

kuramsal
bolurnde

arastrrmarun yontemi hakkrnda bilgi verilrnis, dorduncu bolurnde bulgular ve yorumlar
tablolar e$1iginde aciklanrrus, besinci bolurnde genel sonuc ve oneriler acrklanrmstrr.
Kaynakc;ada, cahsarnada yaralarnlan kaynaklar belirtilrnistir.
Son olarak bu calismarun gerc;ekle$mesinde desteklerini esirgemeyen
degerli

hocam Doc, Dr. HOseyin Uzunboylu'ya,

arastrrmarun

basta

diger evrelerinde
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yardrrnlanru gordugum esirn Uz. Deger Angm Keskinoqlu'na ve anket cahsmalanna
katrlan yonetici ve ogretmenlere 90k tesekkur ederim.

Yilrnaz Keskinoqlu
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OZET

ilkogretim okullanndaki
arastrrmayla,
ogretmenlerin

okullardaki
katilma

Toplam Kalite Yonetirni uyqularnalannm

Toplam
derecelerine

Kalite
gore

Yonetirni
nasil

Uygulamalan'nin
olduqunu:

bunun

ele alan bu
yonetici

ve

yonetici

ve

ogretmenlerin bireysel ve mesleki ozelliklerine gore farklihk qosterip gostermediginin
saptanrnast ve uyqulayrcrlara oneriler qellstlrilrnesi arnaclanrrustrr.
Tam orneklern almrmstrr. Arastrrrnarun evreni Gi..izelyurt llcesi'ndeki ilkogretim
okularrnda bulunan 19 yonetici ve 102 ogretmenden olusrnaktadrr.
Yarqrsal toreki veriler, likret tipi besli dereceye gore di..izenlenen Toplam Kalite
Yonetirni Olc;egi ile toplanrrustrr.
Verilerin Cozurnlenrnesinde;
frekans, yuzde, standart
ortalama, varyans analizi ve LSD anlarnhhk testi kullarulrrustrr.

sapma,

aritmetik

Arastrrmarun bulgulan asaqidaki gibi ozetlenebilir:
Yonetici ve ogretmenler TKY'nin; Sistem ve surec yaklasrrru, ogretmenogrenci- veli odaklrhk ve toplam kalite liderligi alt boyutlanndaki uygulamalan yuksek
duzeyde bulmaktadtrlar.
Yonetici ve ogretmenler Toplam Kalite Yonetirninin: sistem ve surec yaklasrrru,
ogretmen- ogrenci- veli odaklrhk, toplam kalitehderliqi alt boyutlanna
iliskin
katilrnadereceleri cinsiyetlerine, hizmet si..irelerine, ogrenim si..irelerine gore onemsiz:
gorev surelerine gore cnemlidir.
Yonetici ve ogretmenler Toplam Kalite Yonetirninin: sistem ve surec
yaklasrrru, ogretmen- ogrenci- veli odaklihk, toplam kaliteliderliqi alt boyutlanna iliskin
katilmadereceleri
yaslanna
ve branslarina
gore onern dereceleri
farklrhk
qosterrnekted ir.
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ABSTRACT
This research invetigates 'Total Quality Management' applications in Primary
Schools. It aims to explore how 'Total Quality Management' is done when the level of
participation of administrators and teachers is considered. The research also aims to
find out whether this differentiates between administrators and teahers' personal and
professional attributes or not.Finally, it aims to develop suggestions for applicators of
'Total Qality Management'.
The participants of the research are 19 administrators and 102 teachers at the
Primary Schools in Guzelyurt.
The data is collected by the use of Total Quality Management Scale which was
arranged as Likert Scale with five degrees.
Frequency, percentages, standard deviation, arithmetic mean, variant analysis
and LSD meaning testing are used in order to analyze the data.
The findings of the research can be summarised as being given in the following:
Total Quality Management for the administrators and the teachers is at the high
level when the system and process approach, teacher-student-parents focus, the lower
aspects applications of total quality leadership are cosidered.
Total Quality Management for the administrators and the teachers is not
important according to the system and process approach, teacher-student-parents
focus, the level of participation in relation to the lower aspects of total quality leadership,
their gender, service period and learning period. Total Quality Management is important
when their duty period is considered.
The importance of Total Quality Management for the administrators and the
teachers varies according to the system and process approach, teacher-student-parents
focus, the level of participation in relation to the lower aspects of total quality leadership,
their ages and their branches.
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1.BOLOM

EGiTiMDE TOPLAM KALiTE YONETiMi

Problem Durumu

Kalite kavrarru ile ilgili ilk bilgilere M.0. 2150 tarihli Hammurabi Yasalannda
rastlanrnaktadrr.

Bu yasalarda yer alan hukurnlerden birisi su sekildedir. "Bir insaat

ustasrmn insa ettigi bir ev ustastrun yetersizliqi ve i~ini gerektigi gibi yapmarnasi
nedeniyle yrkilarak ev sahibinin olurnune yol acarsa, o oldurulecektir.
yrhnda ise eski Mrsir'daki muayene elemanlan,
telden olusturduklan

" M.O. 1450

tas bloklann yuzeylerinin

bir aracla kontrol etmekteydiler.

dikligini

Bu brneklerden cikanlabilecek

genel sonuc, bu tarihlerde kalitenin isin doqru yaprlrnast ile e~ anlarnh tutulduqudur .
13. yuzyrl boyunca crraklik ve esnaf localan qelistirilrnistir. Ustalar, hem egitici hem
de muayene

qorevlisl

idiler. Onlar

ticareti,

urunlerini

ve musterilerini

eek iyi

taruyorlardi ve yaptiklan i~ ile birlikte kaliteyi insa ediyorlardr. Ustalar yaptrklan isten
ve baskalanrn kaliteli i~ yapmalan icin egitmekten gurur duyuyorlardr. Bu donemde
ybnetim, ag1rl1k ve blgu standartlan olusmustu (Yrldrnrn, 2002).
Daha sonra sirasiyla ag1rl1k, uzunluk ve alan olculerinde kabul edilen deqerler
ve rnatbaarun icadi gibi qelisrneler standardizasyona
sonlannda
devrim

insanllk

qerceklesmietir.

kullarulrnaya
uretirn

buhar qucune hukmetrneyi
Endustride

baslanmrstrr.

"denetim"

Sanayi devriminden

sekli de atblye tipi uretirnden

hrz kazandrrrrustrr. 18. Yuzytl

ogrenmi$

ve bbylece endustriyel

sozcuqu

ilk defa

bu tarihlerde

sonra makinelesrnenin

fabrikalasrnaya

artmasiyla

ve kitle uretirnine

gegi~

yaprrustrr. Endustri devrimi ile eski bnemini kaybeden usta ve kalfalar yeni sistemin
vasrfh i~gucunu teskil etrnislerdir. Ancak mal arzt a9191 bulunan ekonomilerde basan
kriterleri
gbsterince

eek

uretmek

ve olcek

ekonomisinden

yararlanmak

seklinde

kendini

uretirn artisma paralel ortaya crkan istihdam a9191, vasrtsiz iscilerden
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karsilanmaya

cahsilrms

ve

boylece

kalitede

dusrne

gorulm0$tur (Yatkrn,

2004).

1950'1i yularda Japonya'da, 1980'1i yrllann basinda ABD'de, yine 80'1i yrllarin ikinci
yansmda Avrupa Olkelerinde ve 1990'11 yrllann hemen basrnda da Turkiye'deki
isletrnelerin buyuk bir kisrru Toplam Kalite Yonetirni (TKY) felsefesine ilgi duyrnustur.
<;unku qunumuz isletmelerine, uluslararast kalite duzeyinde uretirn yaparnadrklan
takdirde ihracat, en az rakiplerinin sahip olduqu kalite duzeyinde marnul ve hizmetler
sunarnadrklan takdirde de yerli pazar kaprlanrun kapanacaqi hemen her seviyedeki
yonetici tarafmdan deqerlendirilebilmektedir. ABD'de doqup Japonya'da geli$me
irnkaru bulan TKY felsefesi kalite kavramma 90k geni$ boyutlar katarken, onu teknik
bir kavramdan ate adeta varolrnayt ve saqlrkh yasarnayi sekillendiren her bir
kavramla ozdeslestirrneyi basarabilmistir. Sonuc olarak, bir yasarn felsefesi haline
getirilmesi arnaclanan TKY'nin temel ilkelerinin olusturulmasinda da bu hususun
uzerinde ozenle durulrnustur (Kovanci, 2003).

Kalitenin safhalanru, $LI sekilde siralayabiliriz: Muayene, kalite kontrol, kalite
quvencesl ve toplam kalite. Sanayide ilk defa muayenecilik rnesleqi ortaya 91km1$ ve
bu i$i yapanlar sadece yapilan isleri kontrol edip hatalilan tespit etme qorevini
ustlenrnislerdir. Bu asarnarun temel yaklastrm tuketiciye hatah urunlerin gitmemesini
saqlarnaktrr. Bu yaklasrm, tuketiciyi korurnus ancak Oreticiye srkmti vermistir, <;unku
muayene edilerek hatah bulunan urunler uretici icin zarar olusturmustur. Bu acidan
ureticiyi de koruyan bir sistem uzerinde durulrnus ve kalite kontrol asarnasrna
ge9ilmi$tir. Kalite Kontrol, herhangi bir faaliyetin onceden saptanan kurallar cercevesi
icinde belirli arnaclan qerceklestirecek bicirnde yurutulrnesini saqlarna fonksiyonu
olarak tarurnlanabilir. Feiganbaum, kontrolu herhangi bir yonetsel faaliyeti icin yetki
ve sorurnluluqun delege edilmesi projesi olarak tarurnlar (Oren, 2002).

ikinci Donya Savas: sirasmda ve sonrasmda Kalite GOvencesi kavram, en 90k
askeri alanda meydana qelrnistir. Bunun nedeni, askeri alanda yuksek performans
talebinin bazi standartlann olusturulmasrru zorunlu

hale getirmi$ olmasrdrr.

Gunurnuzde kalite quvencesi artrk sadece askeri alanda degil, qunluk hayatin her
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alaruna qirrnistir. Kalite quvencesl konusundaki geli$meler, 1987 yilmda ISO 9000
diye bilinen yeni bir sistemi meydana ·getirmi$ ve bu sistem sayesinde tom dunyada
bir Kalite Guvencesi Sistemi olusturulmasi arnaclanmaktadrr. Kalitenin klasik tarurru,
standartlara
musterilerin
yonetirn

uygunluktur.
ihtiyaclanna

felsefesi

Ancak

buqun

bu tarum yeterli

uygunluk olarak dusunulrnektedir.

haline gelen Toplam

olmamakta

ve Kalite,

Ancak gunumuzde

bir

kalite kavramlan

ile

Kalite (TK), diger

kanstmlrnarnahdrr. TK, rnusterilerin ihtiyaclanrn en iyi sekilde karsilayan bir yaklasrrn
olduqu kadar, maliyetleri de dusuren bir yonetirn tarzidrr. Baska bir ifade ile TK,
hatalan

onlerneyi

hedefler;

boylece

bir taraftan

rnusteri hatasiz

urunlere

sahip

olurken, diger yandan Oreticinin kurulusta hatah Oretimden kaynaklanan maliyetleri
dusecektir (Merter, 2006).

Orqut ve yonetirnin cesitli tarumlan, bunlar arasmdaki iliskiye yon vermektedir.
Ashnda argot bir yapidrr. Bu yaprrun iyi kurulabilmesi, iyi bir modele dayanrnasryla
olanaklidrr. Yonetirnin tumu ise, bu yapryi isleten bir surectir. Diger yandan argot,
Oyeleri arasrndaki iliskilerin bir orqusudur. Orqutun kendisiyle ilgili diger orqutlerle
olan iliskiteri, bu orqutun baqlanndandrr.

Bu iliskiler ne kadar iyi olursa, argot o

kadar verimli olur. Orqut, Oyeleri tarafrndan kurulan bir koalisyon olarak qorulebilir. Bu
koalisyonun kosullan, uzlasrna, uyma ve kontroldur. Planh bicirnde koordine edilrnis
qucler ve eylemler topluluqu da bir argot meydana getirir. Bu koordinasyon ne kadar
yaratrci olursa, argot o kadar canh ve etkili olur. Son olarak, argot bir iletisim ag1 gibi
dusunulebilir.

Zaten

sistemli

bir

iletisirn

olmadan,

verimli

bir

koordinasyon

saqlanamaz. Modern argot kurarni, sistemin parcalanru kaynastiran 09 sureci, karar,
iletisirn ve denge olarak kabul etmektedir.

Boylece, orqutun bir iletisirn ag1 gibi

gorulmesi, modern kuram tarafmdan da desteklenmektedir

Uzun Bir Sure Boyunca
ataerkil

yonetirn,

uygulanmalan

hizh

toplumlann

teknolojik

qelisrneler

ve

bicirnlerine
bunlann

egemen

uretirn

olan

surecine

sonucu; once yetersiz kalrrus, sonra da toplumun qelisrne cizqisine

ters dusrnustur. Kapitalizmin h 1211 geli$mesi
uyqulanmasryla
kadarki

dusunrne

(Bursalioqlu, 2002).

ve buhar-qucunun uretirn surecine

da islevini yitirrnistir. 20.Yuzyilm

donernde,

F.W.Taylor'un

"Bilimsel

basindan

Yonetirn"

2.Dunya

yaklasrrru

Savasi'na

cercevesinde,

orqutlerin ice donuk rasyonellik arayislan soz konusu olrnustur. Bu rasyonellik arayrsr,
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ikinci asarnada insan ili$kileri yaklasrrm ile daha insancu bir nitelik kazanmrstrr.
Ancak, bu donernde de orqutlerin cevreleri, fazla bir dikkat ve arastrrma konusu
olmarmstir. Onceliqin mal ve hizmet arzi olarak belirlendiqi
onernf

cahsrna

konusu,

merkezlerinden

mekanistik

crkan mallar

kalite

nitel olarak

kontrol

1950'1i yrllara kadar en

cabalandrr.

farkhlastrnlrnadan,

Buyuk

fazla

uretirn

bolunrnemis

pazarlarda rahathkla ahci bulabilrnistir. Bu donernde arnac, rnurnkun oldugu kadar
ucuza eek miktarda Oretmek ve sururnden kazanrnakti. Fransiz yonetirn bilimci Henri
Fayol'un (1841-1925), 1916'da yazd1g1 "Sinai ve Umumi lslerde ldare'' isimli kitabmda
ortaya koyduqu be$ fonksiyonel asarnah yonetirn sureci ve 14 yonetim ilkesi, 1950'1i
yrllara kadar genel kabul qoren temel yaklasrm olusturur (Sezer, 2004 ).

Kuresellesen

rekabet

kosullannda,

tom

sektorlerde

faaliyet

qosteren

orqutler belirli arnaclan yerine getirmek icin cahsmaktadrrlar. Orgotlerin kisa, orta ve
uzun donemli hedefleri, bu arnaclar doqrultusunda ulasilrnak istenen noktalan ortaya
koyrnaktadrr. Gunumuzde

sadece bu arnaclann bilinmesi yetmemekte,

arnaclara

uiasrnak icin orqutun tom unsurlanru

harekete qecirecek bir planlama yaprlrnasi

gerekmektedir.Bu

planlama

bakimdan

stratejik

bir orqutun,

kendi

aktivitelerini,

cevresiyle ve kaynaklanyla karsilastrrmast olarak qorulebillr ve sistemli bir bicirnde
gelecege iliskin en qenis bilgiyle risk ahci kararlar verme, bu kararlan uygulamak icin
gereksinim

duyulan

cabalan

sistemli

olarak

orqutlerne:

orqutlu,

sistemli

bir

geribildirim yoluyla bu kararlann beklentiler karsismdaki sonuclanru olcrneye yonelik
bir surec olarak tarumlanmasi mOmkOndOr."Stratejik Planlama" olarak tarurnlanan bu
yaklasrmla, kurumun misyon, vizyon ve hederleri belirlenerek bunlara ulasrnak icin
gerekli strateji ve faaliyetler ortaya konmaktadrr. Dolayrsiyla stratejik planlama, isletrnenin
misyonu, vizyonu ve uzun vadeli hedeflerini ve bunlara ulasrna yollanru belirleme i$idir.
Planlama sureci sonucu olusan plan, hesaba ve rakama dayanan bir onqorudur, Oysa
stratejiler her zaman yazih olmayabilir. Ancak yazrh hale getirilerek

kesin kimlik

kazandmlan stratejiler, stratejik planlama olarak deqerlendirilebilir (Ensari, 2005).

Orqutler,
uydurabilmek
Bu cercevede

1970'1i yillarda

yasanan

koklu degi$imlere

kisa surede ayak

icin suratle yeni yonetsel ve organizasyonel yonternler qelistirmislerdir.
insan unsuru,

crqutlerin

basansmda

onernli

bir faktor

olarak
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deqerlendinlrneye baslanrrus ve boylece yonetimde katrhmcrlrk anlayrsi geli$meye
baslarrustrr. 1980'1i yrllar, isletrne (orgut) yonetirnlerinin 1970'1erde bas qosteren ve
giderek pekisen uc onemli faktoru artik veri olarak kabul etmeye basladiklan donemdir:
1. Enerji ve hammadde konusundaki krsrtlihkve artan baskilar,
2. Para ve finans piyasalanndaki surekli istikrasrzhklar,
3. Yeni ekonomik dunya duzenine gec;i$ (Sezer, 2004).

lll.Dunya

ulkelerinin artik yalruzca hammadde ihrac eder konumundan

crkrnalan ve qelisrnis ulkelere rakip hale gelmeleri. Bu cercevede 1980'1i yrllardaki
qelisrneler, orgutleri, insan kaynaklannm daha etkin kularurnrna yonlendirrnis ve bu
arnacla, Japan yonternleri de ornek alrnacak sekilde yonetirnde katthmci anlayrstrun
yayqrlastmlmasi cabalan yoqunluk kazanrrustrr. 1980'1erde etkili olan yonetimdekl
katrhmci egilimler, daha onceki on yillarda ortaya crkan stratejik yonetirnle de
yakmdan iliskilidir. Burada arnac: calisanlann (isqorenlerln) hedefleriyle orgutun
hedefleri arasinda butunlesme saqlarnaktrr (Sezer, 2004).

Ozellikle 1990'11 yrllar dunya ulkelerinin, sorunlarma birlikte cozum arama
isteklerini ve bunun sonucu olarak da qloballesme veya kuresellesme diye
adlandrnlan bir noktaya geldiklerini qoruyoruz. Birlikte cozurn aranan konulann
basmda cevre kirliliginin onlenmesi, bansrn korunmasi, insan ve cocuk haklan vb.
gelmektedir. Bununla birlikte ticari alandaki pazar kapma, pazar payrm qenisletmeye
yonelik rekabet alabildiqine acimasrz ve yok edici bir dozda devam etmektedir. lste
bu rekabette basanh olan ve pazar paylanru her gegen gun artrran kuruluslann ortak
ozellikleri yonetirn anlayrslanndaki deqisimdir. Yani bu ortamda basanh olan
kuruluslarm,

Stratejik

Yonetirn,

Yeniden

Yaprlanrna,

Degi$im

Muhendistiqi

(Reengineering), ve Toplam Kalite Yonetirni gibi yonetirn yaklasrmlanru benirnsemis
olduklan gergegini goruyoruz. Toplam Kalite Yonetirni sadece urun ve hizmet kalitesi
ile ilgili olrnayrp yukanda da belirtildig: uzere 9agda$ bir yonetirn yaklasrrmdrr.
Toplam Kalite Yonetirni anlayrsrru benimseyen kuruluslar urettikleri mal ve
hizmetlerde

kaliteyi yukselttikleri gibi

verirnliliqi artrrrnakta ve

maliyeti

de

dusurrnektedirler. Bu durum tabii olarak kurulusa rekabet ustunlugu saqlarnaktadrr.
Oysa Toplam Kalite Yonetirni anlayrst ile yonetilmeyen kuruluslann kaliteyi
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yakalayabilmeleri

ancak maliyetleri artirarak mi..imki..in olmakta, bu da rekabet etme

gi..ici..ini..i zayrflatrnaktadrr (Milli Egitim Dergisi, 2002)

Degi$en bu bakis acrsiyla: orqut ve yonetirnin insan boyutuna verilen bnem,
egitimde si..iregelen daha iyiyi, daha eksiksizi, daha kusursuzu arama cahsrnalanru
da etkilemis ve bu cahsrnalar son 30 yilda "eqitirnde mi..ikemmellik hareketi" adi
altmda surdurulrnustur. Tum bu deqisrnelerin ve yeni teknik veya yontemlerin temel
ve ortak arnaci daha etkili ve kaliteli urun ve hizmet sunabilmektir.

Milli Egitim

Bakanliq: gibi, "karmasrk orgi..itlerin etkili bicirnde cahsrnasi dinamik bir drs cevreye
uyum saqlarnasma ve ayru dinamizmi ii; yaprlanrnada da yakalayrp si..irdi..irmelerine
bagl1d1r". Milli Egitim Bakanhqi'run
yayinlad1g1 yonetrneltkler,

daha etkili ve kaliteli urun- hizmet sunmayr;

genelgeler

ve yonergelerle

ger9ekle$tirmeyi

gori..ilmektedir. Nitekim, ilkogretim Kurumlan Yonetrneliqi'nde
egitim-ogretim

hizmetleri,

gereksinimlerine
doqrudan

uygun

ogrencilerin
olarak

ilgi,

di..izenlenir"

veya dolayh yararlananlann

istek

ve

"llkoqretirn okullarmda

yetenekleriyle

ifadesine

gozetildigine

planladrq:

yer

toplumun

verilerek,

hizmetten

isaret edilmektedir.

Egitim-

ogretimde kalitenin; etkili bir okul olusturularak kaynaklarm etkili ve verimli bir sekilde
kullarulrnastrun,
yonetrnelikte;

aile

ilkogretim

uzere; paylastmci
niteliqini

ve

qelistirmek,

ve

cevre

okullannda

ve isbirliqine

ogrenci
ogrenci

i$birligi

merkezli

Toplam

dayall

basansrru

ile

isaret

Kalite Yonetirni

ilkelerini

yonetirn

artirmak,

egitimde

saqlanacaqrna

anlayrstyla,

okulun

fiziki

edilen

ayru

uygulamak

egitim ve ogretimin

ve

insan

planh ve surekli qelisim

kaynaklanru

arnacryla "Okul

Gelisim Yonetirn Ekibi" kurulur denilmektedir (Sezer, 2004).

Kalite

temel

olarak

ogretmen ve yoneticinin

ogrencinin

gereksinmelerine

gereksinmelerine

gore

gore degil. Orneqin.

tarurnlanmahdtr,
eger oqrencmm

ogrenme gereksinmesi aktif yonternlerle karsilanacaksa, egitimci bu yonternlerle ders
hazrrtarnaya onern verdigi oranda egitimciligi kalite kazarur. Kalite ybnetimi 'si..irekli
qelisirn'

i..izerine kurulrnustur.

Yan11$1 farketme,

meydana cikarrna degil, 'bnleme'

i..izerinde durur (Bridge 2003).
Egitim anlayrsinm

degi$tigi

qunurnuzde,

egitim

sistemlerinin

deqisirni

de

kacrrulmazdrr. Ders kitaplannda sunulan bilgiyi ve aktancrsi olan ogreteni merkeze
alan egitim anlayislan
onqoren ogrenciyi

yerine; bigiyi farkh kaynaklardan

edinen ve surekli geli$imi

merkeze alan egitim anlayis: degi$en egitim sisteminin

odak
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noktasrdrr. Uygulanacak egitim sisteminde, ogretim programlannm,

ogretim teknik ve

rnetodlanrun, ogrenci performans deqerlendirme yonternlerinin, yeni hazirlanan ders
kitaplanrun temel yaklasuru yaprlandrnci kurama dayall olup, ogrenci merkezli, aktif
ogrenmeye
egitimde,

dayau

yasarn

ogrencilerin

boyu

ogrenmeyi

ilgi alanlan,

on qorrnektedir,

Ogrenci

ve yeteneklerini

ortaya

becerileri

merkezli
cikaracak

rehberlik hizmetlerinin etkin bir ~ekilde okul ici ve d1~1 uygulanacak. Uyulama sonucu
aile, ogrenci ve ogretmen i~birliginin daha eek quclenrnesi saqlanacak (mebnet.net).

Arastrrma,
Yonetimi

ogrenci merkezli egitimin unsurlanndan

ilkelerinin,

degerlendirilmesine

ilkogretim

okullanndaki

biri olan Toplam
uygulama

Kalite

durumlannm

katkrda bulunmayi ve bu yolda oneriler getirmeyi planlarnaktadrr.

Amac;

Bu arasttrmarun arnacr, okul yoneticilerinin ve ogretmenlerin qoruslerine gore
Toplam Kalite Yonetirni'nin ilkogretim okullannda uyqulanabilirliliqine

yonelik alqilanru

belirlemektir.
Bu amaca bagll olarak alt arnaclar sunlardrr:
1. ilkogretim

okulu yonetici

ve ogretmenlerin

Toplam

Kalite Yonetimi

ilkelerinin ne kadar uyqulanabildiqine iliskin alqilan nastldrr?
2. ilkogretim okulu yonetici ve ogretmenlerinin, Toplam Kalite Yonetirni'nin
asaqrdaki boyutlarma iliskin alqrlar: nasrldrr?
2.1.

Sistem ve surec alt boyutuna gore nasrldrr?

2.2.

Ogretmen- ogrenci- veli odakhlrk alt boyutuna gore nasildrr?

2.3.

surekli ve toplam kalite liderligi alt boyutuna gore nasrldir?

3. ilkogretim okulu yonetici ve ogretmenlerinin, Toplam Kalite Yonetimi'nin
degi~ik boyutlarma

iliskin alqilan ile asaqrda belirtilen kisisel bilgileri

arasmdaki alqilan arasrnda anlarnh bir fark varrrudrr?
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3.1.

Cinsiyete gore?

3.2.

Yasa gore?

3.3.

Bransa gore?

3.4.

Hizmet suresine gore?

3.5.

En son mezun olduqu okulun ogrenim suresine gore?

3.6.

Gorevine gore?

Arasnrrnanm 6nemi

Toplam Kalite Yonetirninin genel arnact toketicilerin temel ihtiyaclanru tesbit
edip siftr hata ile uretirn yaparak toketiciyi memnun etmek ve buna bagll olarak tom
cahsanlann

surekli qelistirilmeslni

saqlarnaktrr. Toplam kalite yonetirninde

kaliteyi

yakalamak icin srfir hata ve takrrn cahsrnasi esastir.

Egitimde kalite denildigi zaman; egitim sisteminin gunumuz kosullarm uygun
islevselliqi, ogrencilerin yenilikleri izleyebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasi kisaca
bu davraruslan kazarup istenilen hedefe ulasrrus insanlarm yetistirilrnesi akla geklir.
Egitim sisteminin
hizmetleri,

kalitesi

bircok faktorun

(doqru egitim,

sosyal ve kulturel 9evre, ogrenci-ogretmen-veli

gelmesi

ile yukseltilebllir.

toplam

kalite yonetiminin

doqru zaman,

ogrenci

i~birligi, vb.) biraraya

lste tom bunlar dikkate almarak ilkogretim okullannda
uyqulanabilirliiiqinin

arastmlmasi

arnact ile bu cahsma

qerceklestirilrnistir.

Srmrhlrklar
1- Arastrrrna,

2007-2008

egitim-ogretim

yilmda

Guzelyurt

ilcesi ilkogretim

okullannda qorev yapan 19 idareci ve 121 ogretmenden elde edilen veriler
ile srrurhdrr.
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2- Arastirma, veri toplama araci olarak kullarulan anketle elde edilen bilgiler ile
srrurhdrr.

Tarurnlar

ilkogretim Okulu
llkoqretirn o yilm 31 Arahk qununden once aln yasrru tamamlayan cocuklann 11
yasrm

tamamlaymcaya

kadar

suren

egitim

ve ogretimlerini

kapsar.

Zorunlu

ilkogretim 9ag1, cocuqun altt yasrru tarnarnladrqi yilm Agustos ayrrun son gununu
izleyen ogretim y1l1 basmda baslar (mebnet.net, 2009).

ilkogretimin arnac ve qorevleri, Kibns Turk milli egitiminin genel arnaclarma ve
temel ilkelerine uygun olarak sunlardir:
•

Ogrencilere, Ataturk ilke ve devrimleri ile Ataturk milliyetc;iligini ve toplumsal
rnucadelernizin kokeninde yatan gerc;ekleri ogretmek;

•

Cocuklara, iyi ve yararh birer yurttas olarak yetisebilmeleri

icin gerekli temel

pilgi, beceri, davrarus ve alrskanhklan kazandrrmak:
•

Cocuklan, ilgi ve yetenekleri yonunde yetistirerek onlan toplumsal yasarna ve
ust ogrenime hazirlarnak:

•

Cocuklann

estetik duyqularim

qelistirmek,

onlara, doqruyu,

quzeli ve iyiyi

qorebilrne yeteneqini kazandrrmak ve onlarda, birlikte hareket etme, i~birligi,
yardrmlasrna. arkadashk, insan sevgisi gibi ustun duygulan yaratmak.
ilkogretim

kurumlan,

olusur. ilkokulun
2009).

bir veya

iki yrlhk anasrruflar

besinci smif bitirildiqinde,

ile bes yulrk ilkokullardan

ilkokul diplomas,

verilir (mebnet.net,
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Okul Mi.idi.iri.i
Okul rnuduru: ders okutrnanm yarunda kanun, tuzuk, yonetmelik,

yonerqe,

program ve emirlere uygun olarak qorevlerini yi..iri..itmeye, okulu di..izene koymaya ve
denetlemeye yetkili olan kisidir (www.kentli.org, 2009).

Okul rnuduru; vizyon sahibi, katrlrrncr, herseyi ogrenciler
personelini her zaman cesaretlendiren

uzerine odaklayan,

ve yeniliqe acrk olan, ogretmen-ogrenci-veli

arasrnda aile ortarru yaratan kisidir,

Srruf Ogretmeni

ilkogretim

okullannda:

resim, muzik,

beden egitimi

ve ingilizce

dersleri

drsmda tum dersleri veren ogretmenJerdir.

Brans Ogretmeni
llkoqretirn okullarinda: resim, rnuzik, beden egitimi ve ingilizce dersleri veren
ogretmenlerdir.

Mi.i~teri

Urun
doqrudan

veya hizmet bekleyen veya alan herkes. Egitim rnusterilerini:

alanlar (ogrenciler)

hizmeti

belirli bir ki~i yada kurum ile ilgili olarak doqrudan

beklentisi olanlar (veliler, devlet yonetirni. burs veren isverenler ya da kuruluslar);
egitimden
toplum);

dolayh

beklentileri

gibi struflandirrnak

olanlar

(gelecekte

olasi

olasidrr.

Bir okulda

sistemin

birbirinin rnusterisidir (Sezer, 2004).

isverenler,

hukumet

tom beseri

ve

unsurlan
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le MO~teri
Ogrenciler, ogretmenler ve diger idari gorevlilerdir.

D1~ MO~teri
Egitim surecinin

ortaya koyduklarmdan

etkilenen

resmi ve ozel kurumlar,

isletrneler, veliler ve genelde ise toplumdur.

MO~teri Odakhhk
Musteriyi merkeze alma anlayisidrr. Gunumuzun rekabet ortammda "yapilaru
satmaya cahsarr'dan eek "istenileni yapmaya cahsan" hale qetirmistir: istenilenin ne
olduqunu belirlemek ise ancak rnusteriye yakmlikla saqlanabilir.

Boylece, rekabetin

ana hedefi musteridir ve musteriyi ele qecirip tatmin eden kurulus piyasada kahci
olrnaktadir (Akdag, 2000).

Okul KOltOrO
Bir kurumu diger kurumlardan
anlamlar butunudur (inanclar.idolejiler,

ayrran, kurum Oyeleri tarafmdan

paylasilan

duy.gular, beklentiler vb.). Okul egitim hizmeti

veren bir kurumdur. Egitim kurumlannda Yoneticiler. ogretmenler, ogrenciler, veliler,
hizmetliler ve toplum el ele vererek ekip halinde egitimi yurutup bir okul kulturu
olusturrnaktadtrlar.

SOrekli Gelisrne (kaizen)

Kaizen;

surece

yonelik,

kucuk adrmlr, insana

dayanan,

bilgiyi

paylasan

surekf iyiyi arama cabasidtr. Kaizen'in bas sloqaru sudur: "En iyi, iyinin dusrnarudtr"
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Sorunlan saklamak, ortmernek Kaizen uyqularnalanrun

on kosuludur. Sorun cozme

asamasmda, farkh uzrnanhk alanlanndan olusturulan Kaizen ekipleri gorevlendirilir.
Sorunlara krsa surede cozurn bulmaktan cok, sorunu kokunden halledecek cozurn
bulmak yeglenir. Arnao: qecici onlernlerle o qunu kurtarmak deqil, kahci cozurnlerle
yanru kurtarrnaktrr. Aksi taktirde sorun kisa sure sonra kendini qosterir (Ulukanoqlu,
2006).

Krsaltmalar

KK:Kalite Kontrol

TKY:Toplam

Kalite Yonetimi

iKK:istatistiksel

150:(lnternational

Kalite Kontrol

Organization

Organizasyonunun

for

ktsaltmasrdrr

OGYE:Okul Gefisirn Yonetim Ekibi

Standardization)

Uluslararasi

Standard
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2.BOLUM

TOPLAM KALiTE YONETiMi FELSEFESi ve EGiTiMDE TOPLAM KALiTENiN

UYGULANMASI

Klite Kavrarru

Kalitenin herkes tarafmdan kabul edilebilir bir tarurruru yapmak oldukca quctur.
Genellikle "ustun nitelikli", "iyi bzelliklere sahip", "pahali'' vb. anlamlarda

kullarulan

kalite kavrarmrun literatordeki tarumlanndan bazrlan sunlardir:
-Kalite, tatmini saqlarnak arnaci ile bir urunun rnusteri gereksinmelerine

uyum

kosullanru tarurnlayan bzelliklerdir.
-Kalite kusur barmdrrmarnaktrr.
-Kalite kusursuzluk arayrsma sistemli bir yaklasrrndrr.
-kalite kullarurna uygunluktur.
Kalite belirli veya belirsiz ihtiyaclan karsrlarna kabiliyetini uzerinde tasiyan urun ve
hizmetlerin ve niteliklerinin toplarrudrr. Tum bu tarurnlardan hareketle kalite $LI sekilde
tarumlanabilir:

kalite, kabul edilebilir

bir fiyat duzeyinde

bir mal veya hizmetin

musterilerin ihtiyac istek ve beklentilerine uygunluk derecesidir (Ytldmm, 2002)

Toplam kalite ybnetimi kavrarm organizasyon
felsefesine
yonetrnekten

son derece

bnemli degi$iklikler qetlrrnistir.

yol qosterrneye

qecistir.

kontrol etmek degil ybnlendirmek
verileri

kullanmak

problemin

olmak bireysel faaliyetler

kulturune ve genel yonetlrn

Toplam

Kalite

Bunlardan

en onemlisi,

Yonetirnln'de

cahsanlan

yardrrnct olmak, karar vermek icin fikirleri degil

tespiti

yerine

doqru

isleri

yapmaya

yerine ekip faaliyeti ortaya cikarrnak,

yerine quven ve inanca dayall bir atmosferin
Toplam kalite yonetirnl, bir organizasyondaki

qelismesine

konsantre

kusku ve sikayet

yardrmci olmak vardrr.

tum birimlerde yurutulen faaliyetlerde

kusursuzluqu amaclayan, organizasyondaki cahsanlann turnunun katrhrruyla bnceden
belirlenrnis rnusteri-yurttas beklentilerinin surekli daha kaliteli, daha dusuk maliyetli ve
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daha hizh bir sekilde karsilanmasuu onqoren, butun bu arnaclan kurum sureclerinin
ve personelinin surekli iyilestirilmesi
sistemidir.

yolu ile qerceklestirrneye

calrsan bir yonetirn

Bu yonetim sisteminde anahtar faktor insandrr. Toplam kalite yonetirninin

bashca 09 ozelliqmden soz etmek murnkundur (Yatkm, 2004):
1.

Musterilerinin

isteklerini

tatmin

edecek

urunleri

ve

hizmetleri

uretmek,

musterilerinin guvenini kazanmak,
2. Kurumu, cahsrna prosOdOrlerini iylestirici, daha az hata, daha dusuk maliyet,
daha az bore; ve daha avantajh sparis getiren tinlemlerle

daha yuksek

karhl1ga yoneltrnek.
3. Calrsanlarm kurum hadeflerine ulasrna yolunda potansiyellerini
7

kullanmalanna

yardirn

etmek,

kurum

politikasrrun

tam olarak

yayrhrrum ve gonullu

faliyetleri tesfik etme.
Japonya'da

TKY'nin

qelismesinde,

Amerikall

istatistikci

Eward

Deming'in buyuk etkisi olrnustur. Eward Deming'in TKY'ni 14 ilke ba$11g1 altmda
acrklarrustrr. Eward Deming'in 14 TKY konusunda

14 ilkesi 9ogu bilim adarm

tarafindan TKY'nin temel ilkeleri olarak da kabul ediliyor. Bu ilkeler Sunlardtr
(Ozkan, 2005):
1- Rekabet gOcOnO arttrrmak, ls hayatmda kalabilmek ve ts saqlayabilmekrnek

icin

urun ve hizmetleri geli$tirme yonunde deqisrnez bir arnac olusturun.
2- Yeni felsefeyi benimseyin. Yeni bir ekonomik c;aga girmi$ dururndayrz. Bundan
boyle ahsaqelrnis gecikme, hata, hatah malzeme, hatali iscilik duzeyleri kabul
edilemez. Ybnetim bu konuda sorumluluklnru

ogrenmeli ve gerekli deqisiklikler

icin onderlik yaprnahdrr
3- Kaliteyi saqlarnak icin muayeneye

quvenrneyi

brrakm. Muayene gereksinimini

ortadan kaldrrrnak icin, istatistiksel verilere dayanan

prosesin her noktasinda

adirn adrrn kaliteyi olusturun.
4- ihaleleri

yalruzca

toplam maliyetleri

fiyat

etiketine

aza indirin.

gore

yaprnayt

birakm.

Her kalem mal icin karsihkh

Onun

yerine

baqhl ve quven

esasina dayall tek tedarikci sistemine doqru ilerleyin.
5- Mal ve hizmet ureten sistemleri surekli olarak ve sonsuza kadar geli$tirin. Boylece
kalite ve verimlilik geli$irken maliyetler surekli azalacaktrr.
6- lsbas: egitimlerini kururnsallastmn.
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7- Onderlik anlayrsrru yerlestirin. Onderliqin arnacr, insanlann, makinelerin ve aletlerin
daha iyi cahsrnalanru saqlarnak icin yardim etmektir.
8- Korkuyu ortadan kaldmn.

Boylece herkes kurum icin daha etkin bir bicirnde

cahsabilecektir,
9- Bolumler aras: engelleri yrkrn.
10- Cahsanlardan yeni verimlilik dOzeyine erismelerini isteyen sloganlan, dayanaksiz
ogOtleri, posterleri, onlara yeni metodlar saqlayarmyorsaruz ortadan kaldrnn.
11- i~ standartlanru, kotalan kaldinn. Onun yerine "onderlik" ilkesini uygulaym.
12- Her kademede

calisanlann

islerinden

gurur duyrnalanru

engelleyen

faktbrleri

ortadan kaldrrin.
13- Kisilerin egitimini ve kendilerini qetistirmelerinl saqlayan programlar olusturun.
14- Kurulusta calisan herkesi yeni felsefeye qecls icin qorevlendirin,

Kalite Onciilerl

1-Dr. William Edwards Deming

Toplam Kalite Yonetirni'nin babasi kabul edilen Amerikall fizikc;i ve istatistikci,
Edwards

Deming,

kullarulrnasr,
Deming,

kalite

ornekleme

1950 yilmda

Japonya'ya

davet

seminerlerde

yontemleri
Japan

edilrnis

istatistiksel

kullarulabileceqini

yonetirni,

ve

istatistiksel
gibi

kalite

kalite

uzerinde

cahsrnalar

konular

Bilim Adamlan
burada

yonternlerin

ve MOhendisler

kaliteyle

ilgili

kontrolOn temellerini

anlatrrustrr. Kalite konusunda

yaprrustrr.

Birligi tarafmdan

seminerler
ve

yonetirninde

kalite

verrnistir.
kontrolde

Bu
nasrl

verdigi bu bilgiler katrhmcrlanrun

beynine civi gibi cakilrrus ve Japonya'da henOz qelisrne asarnasmdaki kalite kontrole
buyuk bir ruz kazandrrrrustrr.

Deming, "Japonlara

kaliteyi ogreten adam" olarak

tarihte yerini alrrustrr. Deming'in kalite konusundaki ilkeleri Batr'da ancak 1980'1erde
kesfedilrnistir (emsozluk.com, 2009).

Dr. Deming istatistiki
uyqulanrnasuu
prensibini

saqlayan

yerlestirmistir

kalite kontrolOne gerc;ek anlamda

"Deming

Donqusu"

tarurruru yaparak

(Sirnsek,

2000). Yapilacak

"Kontrol"

islevinin

kalitede

sureklilik

isler once planlarur,

sonra
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uyqularur
duzeltilir

ve sonra kontrol
ve bu duzeltrne

edilir.

Kontrol

tedbirleri

faaliyetleri

bir sonraki

ile elde edilen

faaliyetin

hedeflerini

Deming donqusil arnaclara gore yonetirn tekniqinden yararlanan
faaliyetler,

bir camber

lcerisinde

qosterilerek

sapmalar
olusturur.

bir faaliyettir.

daha iyi anlasilmast

Bu

saqlanrrustrr.

(Ozveren, 2000).

2-Prof. Dr. Kaoru Ishikawa

Kaoru

Ishikawa,

Japonya'da

liderlerin basrnda gelmektedir.
Bolumu'nden

mezun

olan

toplam

kalite

yonetirnine

katkrda

bulunan

1939 yihnda Tokyo Oniversitesi, Uygulamall

Ishikawa,

kornur

sivrlastrrrna

sektorunde

Kimya

cahsrnaya

basladr. Kisa bir sure sonra askerlik qorevini yapmak uzere Deniz Kuvvetleri'ne
subay olarak katrldr. Ordu'da

fabrika insaatmdan sorumlu olarak qorev yapti. Daha

sonra 1947 yihnda askerlik qorevini tamarnladiktan
gorev

yapmaya

Bilimadamlan
basladr.

basladr.

ve

kalite

yayqrnlasmasmda

sure

Muhendisler

Bu kurulusta

Ishikawa,

Bir

"kalite

kontrol

universitede

Birligi'nde
cemberleri"

alarundaki

kalite

bulunduktan

kontrol

ile

onernli

Japan

cahsrnalara

calrsrnalar

Japonya'da

kalite

yapti.

bilincinin

onernli rol oynadi. Ozellikle "kalite cernberleri" ad: verilen kalite

oldu. lshrkawa'ya

bilimsel anlamda

gore bir organizasyonda

qelistirme araclan ile cozulebilir. Bunun icin organizasyonda
daqrlrna

sonra

konusunda

konusunda

calrsrnalan

qelistirrne ve problem cozme gruplarinin
onernli katkilan

sonra Tokyo Oniversitesi'nde

diyaqrarru,

pareto

diyaqrarru,

kalite

olusturulmasrnda
kalite sorunlan

eek
kalite

neden-sonuc diyaqrarru,

cernberleri,

histogram

ve

saire

istatistiksel araclann kullarumrrun onemli olduqunu savundu. Bu araclardan nedensonuc

diyaqrarru

yonetimi

Ishikawa

literaturunde

tarafmdan

neden-sonuc

qelistirilmistir.

Bu nedenle,

diyaqrarru "Ishikawa

toplam

Diyaqrarru"

kalite

olarak da

adlandmhr (coskun, 2009).
Ishikawa

Diyaqrarru

:Analiz edilen problem, objektif, arnac vs. ile bunlan

etkileyen faktorler arasmdaki iliskiyi grafiksel olarak tasvir eden bir metottur. Ballk
K1l9191 veya Ishikawa Diyaqrarru da denir. Bu metot;

Olumlu veya olumsuz bir

probleme ya da bir crktrya neden olan faktorleri belirler, srk srk sikayet ve konu d1~1
tartrsrnalara meydan vermeksizin

spesifik bir konu uzerinde yogunla~may1 saqlar,
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problemin kok sebeplerini belirlemede planh bir yaklasrm kullarur, yeterli veriye sahip
olmayan bolqeleri tarurnlar (kalitekontrol.org, 2009).

3-J. M. Juran

1904'te

Rornanya'run

Braila kasabasinda dogmu$

olup 1912'de

ABD'ye

909 etmis: elektrik rnuhendisliq! ve hukuk egitimi qorrnus, rneshur Western Elektrik
$irketi'nde

kontrol

Universitesi'nde
basarilannda
edilmektedir.

bolumu

ogretim
Deming

bas denetciliqine kadar

uyesi
gibi

olarak

pay

cahsan

sahibi

olan

yukselmistir.

Juran'm

Japonlar'm

kisiterden

biri

New

York

ekonomik

olduqu

kabul

1954'te Japonya'ya giderek kalite yonetirni uzerine dersler vermis ve

kalite konusunda cesitf kitaplar yazrrustir. 1979 yrlmda da kendi adrru tasiyan bir
enstitu kurarak kalite egitimi seminerleri
turludur.

Bunlardan

birincisi,

vermeye baslarrustir.

ozel talep

ve beklentileri

Ona gore kalite iki

karsilayacak

urunun, ikincisi ise kullarurna uyqun nitelikteki urunun kalitesini

nitelikteki

ifade etmektedir

(Sisrnan ve Tu ran, 2001 )(Y1ld1r1m, 2002).

Juran kalite qelisirni konusundaki

fikirleri ise 10 bashk altrnda toplanrrustrr.

Bunlar (Cafoqlu, 1996)
1 - Gelisrne icin frrsat ve ihtiyaclar konusunda bilinclendirrne

saqlanrnasi.

2-

Geli$me icin doqrudan hedeflerin belirlenmesi,

3-

Surec qeiismesini saqlarnak icin organizasyonel yaprrun olusturulmasr,

4-

Uygun egitimin saqlanmasi,

5-

ilerlemenin tarurnlarup rapor edilmesi,

6-

Problem cozrne icin proje yaklasrrnmm uyqulanrnasr,

7-

Basanrun tarurup kuvvetlendirilmesi,

8-

Sonuclann tartrsrlrnasr,

9-

Degi$imle ilgili kayrtlarin tutulrnasr,

10- Firmadaki butun surecler icin yrlhk geli$mec;evirimlerininolu$turulmas1d1r.
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4-Philip Crosby

Philip B. Crosby, 1931 yrlmda doqdu. Bir sure ITT sirketinde kaliteden sorumlu
baskan yard1mc1l1g1 gorevini yuruttu. Martin Corporation'da

pershing fuze projesini

yuruttu. ABD'nin Florida eyaletinde Kalite Koleji (Quality College) adryla bir okul acti.
Halen

bu okulda

uygulanmaktadrr.

toplam

kalite yonetirni

konusunda

yoqun

egitim

programlan

Crosby daha sonra kendi adrru tasiyan bir yonetirn damsrnannq:

sirketi (Philip Crosby Associates)

kurdu. Crosby, toplam kalite felsefesine

katkrlarda bulunan bir yonetirn dO~OnOrO olarak kabul edilmektedir.

onemli

Toplam kalite

alanrnda "kalite maliyeti" kavrarruru qelistirdi, Ona gore organizasyonlar

her yapilan

yanlrs ve hatalan tedavi etmek icin her y1I milyonlarca dolar harciyorlar. Crosby, "hata
onlerne" nin urun dizaynr asarnasmdan

baslarnak suretiyle olabileceqini

savundu.

Onleme (prevention) , Crosby'e gore "Yasarn Boyu Basanh Organizasyon" (Eternally
Successful

Organizaton)

yaratmanrn

en onernli kosuludur.

Crosby'e

gore kalite

"sartlara uygunluk" anlamma gelmektedir. Kaliteden sozedilince "dusuk kalite" ya da
"yOksek kalite" ayrnrru yapmak anlarnsrzdrr. Kalite standard, "uygun" ya da "uygun
olmama" seklinde yaprlmalrdir. Crosby'e gore kalitede tek performans standard, "srftr
hata'drr. Crosby'e gore, organizasyonun

kaliteyi surekli olarak geli~tirebilmesi

icin

bazi sartlar gereklidir. Crosby bu konuda 14 ilkeden sozetrnektedir:
1. Yonetirnde kararhlik: Organizasyonda

yonetirnin kaliteye onern verdiqi ve bu

amacmda kararh olduqu acik bir sekilde ortaya konulmahdrr.
2. Kalite geli~tirme grubu: Organizasyonda her departmanda krdemli ve tecrObeli
kimselerden olusacak kalite qelistirrne calisma gruplan olusturulrnahdrr.

3. Kalitenin olculrnest Organizasyonda

kalite ile ilgili mevcut ve potansiyel

problemleri tespit etmek icin surecler kontrol edilmelidir.
4. Kalite

deqerlendirrnesirun

maliyeti:

Kalite

qelistirilmesinin

maliyeti

hesaplanmalrdrr.
5. Kalite

konusunda

kalitenin

bilinclenme:

Organizasyonda

tom

calisanlar

arasmda

qelistirilmestmn onernli ve gerekli olduqu bilinci yerlestirilmelidir.

6. Hatalan dOzeltme: Daha onceki asarnalarda ortaya cikan problemleri cozrnek
ic;:i onlemler almrnahdrr.
7. S1f1r hata icin bir ad hoc komite kurulmasi:

Organizasyonda

srfir hataya

ulasrlmasi icin sOrekli gorev yapacak bir komite olusturulrnahdrr.
8. Denetc;:ilerin egitimi: Kalite qelistirrne ve kalite kontrolO konusunda denetim

elemanlannm egitimi saqlarulrnahdrr.
9. Sifrr hata gunu: Organizasyonda cahsanlann konunun onernini anla
icin S1f1r Hata Gunu belirlenmeli ve kutlanrnaudrr.
10.Amac;lan

saptama:

<;al1$anlann hem

bireysel

hem

de

cahstrklan

grup

icerlsinde geli$meyi arnac edinmelerine yardrrnci olunrnalrdtr.
11. hettsim: <;a11$anlann karsrlasrlan problemler ile ilgili olarak yonetirn ile iletisirn
kurabilmeleri saqtamlmahdrr.
12. <;a11$anlann takdir edilmesi: Kalite qelistlrme

calismalanna

katrlanlar takdir

edilmelidir.
13. Kalite

Konseyi

olusturuunasr:

geli$tirme cahsrnalannm

Duzenli

arallklarla

organizasyonda

qozden gec;irilmesi ve ileti$im saqlanmasi

kalite
icin bir

Kalite Konseyi olusturrnalrdtr.
14. Yapuan cahsmalan tekrarla: Kalite qelistirrne calrsmalanrun hicbir zaman sona
errneyeceqi

bilincinin

causanlar

arasmda

yerlesmesi

icin organizasyonda

yapilan cahsmalar tekrarlanmalldir (Aktan, 2000).

5-Armond Vallin Feingenbaum

Feigenbaum, toplam kalite kontrol ve kalite maliyetleri kavramlannm oncusudur.
Toplam

Kalite

Kontrolu

en ekonomik

seviyede,

tam

olarak

rnusteri

tatminini

saqlamaya yonelik olarak, bir isletrne ic;indeki uretirn, pazarlama, insan kaynaklan,
finansman, muhendislik vb. birimlerdeki cesitf gruplann cabalanru entegre eden bir
sistem olarak tarumlarrustrr. Kalite kavramrru: belirli musteri lhtiyaclan icin urunun fiili
kullarurru ve sans fiyatiyla ilgili olarak en iyi anlammda kullaruurken kontrol kavrarrurn
da bir surec olarak ele almaktadrr. Buna gore; kalite standartlannm
bazi standartlara uyqunluqun deqerlendirllmesi,
onlemlerin

almmasi

ve standartlara

da

olusturutrnasr,

standartlara ulastlrnadiqmda duzeltici

iyile$tirmeler

yaptlrnasi

icin

planlama

yaprlrnasi bu surecin asarnalanrn olusturrnaktadtr. Armand Vallin Fiegenbaum'a gore
bashes dart asarnada kalite kontrol onern tasiyor (odevarsivi.com,
1.

Urun

dizayrn kontrolu,

2. Gelen materyal kontrolu (stok kontrol),

3. Orun kontrolu,
4. bzel surec kontrolu

2009):
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Masaaki Imai

Masaaki
aponya'run

Imai 1930 yilmda

Rekabetteki

Japonya'da

doqdu.

1986 yilmda

yayinlad191

Basansuun S1m: Kaizen adh eseri ile bir anda yonetirn

ilimine farkh bir boyut kazandrrdi.

Japon asnh bu yonetirn dusunuru

kitabrrun

emen basmda tom al<;akgonlillligliyle $LI satirlan yazrnaktadrr: Bu kitapta aciklanan
utun fikirlerin bana ait olmadrqrru itiraf etmeliyim. Ben sadece, Japonya'da

yillar

· inde qelistirtlmis ve kullarusrus yonetirn felsefelerini ve araclanrn bir araya getirdim.
Katkim olduysa, o da tom bunlan tek ve anlasrlabilir bir bashk -KAiZEN kavrarrualtrnda

duzenlernis

olrnamdrr.

Kaizen,

Japonca

"surekli

geli$me"

anlarruna

gelmektedir. Imai, organizasyonel basan icin kaizen felsefesinin ev, ozel ve sosyal
yasarnm

tom

alanlannda

uyqulanmasrm

savunrnaktadir.

Masaaki

Imai, Tokyo

Oniversitesi'nden

mezun oldu. Imai, 1957-1961 yillan arasrnda ABD'de Washington

DC'de kurulrnus

olan Japon Verimlilik Merkezi'nde cahstr. 1961 yrlrnda Japonya'ya

geri dondu. Japon Bilimadamlan ve Mlihendisler
projeler yuruttu.
Corporation

adh

Halen Japonya'da
uluslararas:

Birligi ile rnusterek cahsrnalar ve

1962 yilmda

yonetirn

kurulrnus bulunan

damsmanhqi

baskarudrr. Gemba Kaizen admda yeni bir

sirketinde

Cambridge

yonetirn

kurulu

kitabi da 1996 yilmda yaymlanrrustrr

(CO$kUn; 2000).

Kalite KontroH.i
Klasik anlamda kalite kontrolu; mal ve hizmetlerin kalitesi kendilerine uzman
denilen

bir grup cahsmasmm

urununun onceden

belirlenen

kalite standartlanna

uygunlugunu muayene etmesidir. Oretim sureci tarnarnlarup Orlin son halini aldrktan
sonra yapihr. Defolu Orlin maliyetleri arttmr. Mali hizmeti Oretenler kalite kontrollinde
rol oynamazlar.

Moral motivasyon dli$liklligli ve sorurnsuzluqu

surukler (Yamak,

1998).

Glinlimlizde kalite anlayrsmm bir isletrnede yerlestirilebilrnesi

icin, kalitenin o

isletrne icin ulasuabilir bir amac olmasi ve dolayrsryla onun Ozerinde yogunla$mas1,
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ca iyi blr kalite kontrol (KK) sisteminin kurulrnas: gereklidir. Ancak, buradaki kalite
trol faaliyeti,

uretirn sonrasi

kusurlu

arnah, daha

geni~ kapsarnh

isi ortaya

cikaran

olrnalr, isletrne caprnda

lliklerinin hedeflenen sekilde basanlrnasrna,

kisaca

bir kontrol

faaliyeti

ele almrnah ve kalite

kalite quvenliqine

ahdrr. <;unku KK, herkesin ayru kurallan ve prensipleri

yonelik

izlediqi demokratik bir

tir. Sagl1kll bir kalite kontrol sisteminde, kurallar ve standartlar kisilere, ahcilara,
arikcilere, servislere ve musteriye gore farkhlasrnaz. Benimsenmesi

gereken en

mli nokta, kalitenin uretim sureci icinde olustuqu, urunun denetim altrna almrnasi
olusrnadiqrdrr. Uluslararast
iteyi olusturmak,

Standartlar

korumak, qelistirmek

.onomik seviyede surdurmek

Organizasyonu

(ISO) Kalite Kontrolu;

ve uretirni, musteriyi tatmin edecek en

icin uretici tarafmdan

uygulanan

islemler dizisidir"

inde tarurnlarnaktadrr. KK sureci, uretim perforrnansi ile ilgili plan ve ozelliklerin
lirlenmesini,
- eltilmesini

standartlardan
veya

sapmalann

etkilerinin

hesaplanrnasmi,

azaltrlrnasrm

olumsuz

saqlayacak

duzeltici

ndartlann iyilestirilip, standartlar arasi uyumun saqlanmasiru

sapmalann
eylemleri

ve

onqorur. Diger bir

yisle tasarlanan, uretirn kriterleri belirlenen bir urunun uretilmesi icin qerceklesfirilen
r faaliyetin, tasarlandigi gibi yaprlrp yapumadiqmm qozden qecirilrnesidir. Fakat bir
umm tasarlanan

kalitesi,

onun

her zaman

olmasi

gereken

kalite

duzeyinde

- etilebileceqini garantileyememektedir. Bu noktada da KK onernlni hissettirir (Kovancr,
3).

istatistiksel
gulanmas1d1r.

Kalite
Bircok

Kontrolu;
ki~i

istatistik

istatistiki

kalite

tekniklerin

kalite

qelistirrne

metodlanna

lunrnustur. Arna uygulama ve yonetirn felsefesi konusunda
eigenbaum
egi~ik

lider olarak ortaya

bicirnlerde

endustriyel
llarurm

binlerce

uretirndeki
oldukca

kalitenin

cozrneye

ontemlerinin
ontrolu,

kontrolu

Sureclerde

yarayan

kapsamma

deneysel

beri

vardrr.

Fakat

arac

girer.

tasanrru

ve

iKK'nm

Bunlar

ve digerleri

olmak

araclar,

uzere

Yamak, 1998). iKK anlammda surec; urunde hedeflenen
planlanan ve uretirnde

kullarulan makine,

olarak,

donarum,

dart

yonternler

sorunu
Kalite

istatistiksel
grupta

yani

metodlann

istatistik

istatistiksel

: geleneksel

kullarurm,

istatistiki

yonelik

teknikleri

Juran ve

1997). Kalite kontrolu

ve qelismesinde,

iyilestirrneye

katkrda

Deming,

yenidir (Burr, 1976). Kalite Yonetiminde

emli bir yere sahiptir.
icirnde

cikrrustrr (Montgomery,

yrldan

kontrolune

kalrci
Kontrol
surer;

toplanabilir

kaliteye ulasabilmek icin

alet, malzeme,

insanqucu,
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yontern ve cerceve gibi etkenlerin bir bilesimidir. istatistik kalite kontrol; orneklerne,
olcurn, makine/tezgah
kapsar. istatistiksel
ornek

kutle

yeteneqi,

surec kontrol ve bunlann

yetertiliqi

konulariru

kalite kontrolunun arnacr, bir urunun kalitesini temsil eden bir

uzerinde

yapilan

olcurnler

sonucunda,

urunun

turnunun

kalitesi

Dr. Armand V. Feigenbaum, toplam kalite kontrolunu, "rnusterilerin

istek ve

hakkmda bir yarqrya varmak olarak ozetlenebilir (Yrldmrn, 2002).

Toplam Kalite Kontrolu

ihtiyaclanru en ekonomik duzeyde karsrlarnak arnacryla, isletmedeki departmanlann
turnunu kalitenin olusturulmasr, qelisfirrnesi ve korunmasi yolunda koordine eden etkin
sistemdir"

seklinde

tarurnlar.

kelimesinin

vurgulamak

bolurnlerin

kalite

Yukandaki

tarurnda

istedigi ~ey, tasanmdan

kontrolune

goruldugu

servise

katrlnrurun qerekliliqidir.

hie kimsenin

sorurnluluqunda

demektir.

"Toplam"

kadar firmadaki

Bu da

sorurnluiuqunda olmasi demektir. Oysa herkesin sorurnluluqunda
zamanda

gibi,

Bu yuzden,

kalitenin

butun

herkesin

olan bir ~ey, ayru
Dr.Feigenbaum,

toplam kalite kontrolu ayn bir yonetirn sorurnluluqu olarak organizasyona eklemistir.
Dr. Kaoru lshikawa'ya gore, "Toplam Kalite Kontrol, sirketin butun bolumlerindeki her
bir cahsarun kalite kontrolu ogrenmesi, uyqularnasi ve cahsrnalara katrlmasi demektir.
Genel olarak toplam kalite kontrol, yonetirn kontrolunun kendisi demektir. "ishrkawa,
bu tarurnda da acikca goruldugu gibi, toplam kalite kontrolu ayru zamanda "Firma
Capmda Kalite Kontrol" olarak da adlandrrrrustrr. <;unku kalite kontrol faaliyetlerine
her bolurn kat1ld191 gibi, her bolumdeki butun cahsanlar da kattlrnahdir. Hatta bunlara
yan sanayi kuruluslan,

daqrtrrn sistemleri ve ortak firmalar da dahil edilmektedir.

Butun bu katrhrru saqlayacak olan unsur egitimdir (Ozkan, 2005).

Toplam Kalite Yonetimi

Yonetirn,
getirilen

bir orqutte, onceden

insanlan

orqutleyip

belirlenrnis

esqudumleyerek

isleri yapmak

eyleme

qecirrne

uzere bir araya
surecidir

diye de
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arnmlanmaktadrr. Ybnetim'in ugra~ alaru insandtr ve insan da son derece deqisken
bir varhktrr. Orgi..itli..i cabalarm en iyi bicirnde si..irdi..iri..ilebilmesi icin yonetirn'e

lhtiyac

duyulmus ve yonetirnin onerni de orgi..itli..i yasarnla birlikte artrrustrr. Her yonetirnde bir
hizmet vardrr ve hizmetin en belirgin ozelligi de soyutluqudur. Hizmet, elle tutulamaz,
gozle gori..ilemez ve duyulamaz. Krsacasi bir olcu birimiyle de ifade edilemez. Hizmeti
i..ireten ile ti..iketen arasmda yuz yuze ili~ki ve yakmlrk gerekir (Ozcakir, 2009).

Yonetim,

farkh toplumlarda

ve farkh ki..ilti..irlerde

farkh bicirnlerde

anlam

yi..iklenen ve tarurnlanan bir kavrarndir. Turkce'de yonetirn, idare etmek, yonetici,
idareci olarak ifade edilen kelimelere karsihk olarak orneqin ingilizce'de
de

ABO

ingilizce'sinde

"administration",

"administrator",

yanmda "leadership,"
ifade edilen

yonetirnle

ilgili

bzellikle

"management,"

"manager"

vb. bir eek kelime kullarulmaktadrr.

Birde bunlann

"leader," olarak ifade edilip Turkce'de

aynen "lider" olarak

bir kavram vardrr ki bu da yine tarkh ki..ilti..irlerde farkh anlamlar

yi..iklenerek tarurnlanan

bir kavrarndrr.

Cok genel

bir tarurn vermek

liderlik, insanlan qeleceqe donuk belirli hedefler doqrultusunda

gerekirse

etkileme sanatidrr.

Dolayrstyta yonetici ve lider konumunda olan insanlarla ilgili olduqu kadar yonetim
ve liderlikle ilgili sureclerin

isleyisine iliskin de evrensel modellerin ne olcude soz

konusu olabilecegi i..izerinde tartrsilmaya deqer bir konudur (Ytldmrn, 2002).

II. Dunya Savas: yrllanndan itibaren yonetirn konulanmn ele ahrusmda "Sistem
Yaklasuru" olarak bilinen yeni bir yaklasrm hakim olmaya baslarrustrr ve bu yeni
dusunce

tarzi biyolog Von Bertalanffy'nin

Teorisi"

nden

kaynaklanmaktadir.

uygulanabilecek
dtsiphnlerarast

genel

1920' lerde ba~latt191

Genel

Sistem

ilke ve prensipleri

matematiksel

bir cahsma

bulmayi
alarudrr.

Teorisi,
ve

her

"Genel

Sistem

turlu

sisteme

qelistirmeyi

Baska

arnaclayan

bir deyisle,

Biyoloji,

Matematik, Fizyoloji, Ekonomi gibi bilim dallanrun birle~iminden olusan ve ozellikle
orqutsel

geli~me

konularma

uygulanabilecek

ilke ve teorileri

qelistirrnek

Genel

Sistem Teorisinin ilk arnaci olmustur. Boyle bir "butuncu" gori..i~i..in yonetirn konularma
uyqulanrnasi ile yonetirnde sistem yaklasrrm ad: verilen yeni bir yaklasrm tarzi ortaya
crkrrusnr. Sistem Teorisi, tek basrna yeni bir bilimsel disiplin olmaktan eek, belirli
olaylarm, durumlann ve qelisrneierin incelenmesinde
Yaklasrrn, bir sistemi

kullarulan bir dusunce tarzidir.
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1. belirli, parcalardan,
2. bu parcalar arasrnda belirli iliskiler olan,

3. bu parc;alann aynr zamanda da dr~ cevre ile ili~kisi olan bir butun olarak
tarurnlar.
Belirli bir olaya sistem yaklasrrru acrsindan bakildrqmda sorulan sorular sunlardrr:
1. Bu sistemin onemli parcalari neledir?

2. Bu parcalari birbirine baqlayan ve birbirine uyumunu saqlayan bashes
surecler neledir?
3. Sistemin qerceklestirmek istedigj arnaclar nelerdir?
Yonetirnde sistem yaklasrrruru kullanmanrn

yararr, boyle bir yaklasrm sayesinde

Yonetirn Teorisinin kati yaprsrrun disma crkilrmstrr. Boyle bir yaklasrrn isletrnelere
esneklik qetirmistir. Yoneticilere ise saqladiklan faydalarr sunlardrr:
• Yonetici

qorevini

kurtulmus,

sadece

kendi fonksiyonlarr

kendi sisteminin

baglr olduqu

acrsindan

diger

yorumlamaktan

alt-sistemler

ve 9evre

kosullanru da qoz onune alrrustrr .
• Yonetici kendi sisteminin amaclanru daha qenis bir sistemin arnaclan ile
iliskilendirrneye baslarrustrr.
• Yonetici,

alt sistemleri

deqerlendirirken

bu sistemlerin

esas

sistemlere

yapt1g1 katkryr belirleme olanaqina kavusrnustur (Hundur, 2006).
Toplam
iyilestirilrnesi
cahflrnalanna
cahsanlarm

kalite yonetimi:

bir kurulusun

ve bu cahsrnalarda

de

butun

tum faaliyetlerinin

gbrev alan tum personelin

aktif bicirnde istirak etmesiyle,
hem

mevcut

toplumun

hizmetten

tatmin

surekli

surekli

iyilestlrrne

veya uretilenlerden

edilerek

maksimum

hem

kazancin

saqlanrnasrdrr. Goruldugu gibi bu felsefede arnac iki yonludur. Toplam kalite yonetirni
yaklasrrruru benimseyen firmalar, kaliteden odun vererek maliyet dusurrnek yerine,
rekabette on siralarda yer almak icin oncelikle
ortamlarr yaratarak,
artrrarak personelden

onlarrn imkanlanru,
maksimum

cahsanlara

rnotivasyonlanru

performans

hatayla ucuza mal ederek hem toplumun

almak

daha uygun cahsrna

ve uretime

suretiyle,

katrhrnlanru

kaliteli urunu "O"

hem de cahflanlanrun

memnuniyetini

artrrmayi hedeflerle-r. Toplam kalite ybnetiminin en onemli bzelliklerinden

birisi de,
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C

ahsilaqelmis

kontrol

mekanizrnasmdan

farkll

olarak

uretirnden

sonra

hatalan

duzeltmek yerine uretirn surecinin baslanqrcmdan itibaren butun hatalan yok etmek
ve hatasrz bir crknya sahip alma hedefidir. Geleneksel yonetirn rakamlar belirleyip o
kalrbrn drsma cikrnazken, TKY musteri beklentilerini
uzerine crkabilecek urunler uretebilecek,

karsilarnak ve hatta bunlann

bu arada da varhqrru surdurebilscek

bir

sistem olusturrna cabasi icerisindedir (Toptas, 2006).

TKY'nin bir kuruma yerlesrnesi icin oncelikle deqisirnin gerekliligine

inanan

liderler, degi~ime ayak uydurabilecek sirket yaprsi ve personeller gereklidir. c;unku
TKY olan bir duzeni tamamen

deqistirip

firmayt daha aktif yapmak

pesindedir.

Dunyadaki deqisiklikleri takip eden liderlerin bunlan once kendine uyqulayrp ardrndan
da

cahsanlanrun

bu deqisime

ayak

uydurrnalanru

Bununla birlikte bu hareketliliqe ayak uydurabilecek

saqlarnalan

elemanlann

gerekmektedir.

bulunmasi icin de

etkin bir insan kaynaklan cahsrnasi yaprlrnalrdrr. Uygun elemanlar bulunduktan sonra
da

kurum

icerisinde

gerekmektedir.
calrsanlanrun
odullendirme

problemleri

cozen

cahsanlann

tam

yetkiyle

donatrlmasi

insan kaynaklanrun, etkin cansmasrru gerektiren bir baska konu da
performans

deqerlendirmelertni

yaprp, cikacak

sonuclara

gore bir

sistemi belirlemektir. Adil bir odullendirrne sistemi olursa cahsanlarm

organizasyon icindeki etkinligi ve verirnliliqi artacaktrr. Ayru zamanda organizasyonu
parcalara bolen ve sorurnluluqu sirurlayan ydnetimden, farkh birimlerin yonetirne aktif
bicirnde

katilmastru

saqlayarak

deqer yaratan

birimlerin

orqutlenmesi

on plana

almmalrdir. Daha sonra birlikte karar alma ve uygulama sureclerinin yerlesmesi icin
grup calrtlmasma onern verilmelidir. Bunlarm hepsinin doqru bicirnde uyqulanrnasi
icin de egitim gereklidir. Kuruma yuk olarak degil de qeleceqe yapilan bir yatmrn
olarak qorulmesi gereken egitim programlannda

organizasyonda

yer alanlara kalite

yonetirni konusunda surekli bir egitim vermek gereklidir (Toptas, 2006).

Toplam Kalite Yonetiminin Amac; ve Felsefesi

Kalite 9agda~ tarurmru ve ust yonetimin organizasyonu

yonlendirrnesindekl

etkisini qozonune alarak basit ama etkin bir model olarak , Toplam Kalite Ydnetimi'nin
felsefesi

ve

prensipleri

asaqrdaki

gibi

sekillendirilebilir.
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FELSEFE

Denetimi
2.Pazann
Y onlendirdigi
Kalite

2.Proses
iyile ~tirme
3.Proseslerin
Yonetirni

Perform ans
Gelistirrnesi

I.Insen
Kaynaklan
Ybnetimin

lTabm
yah~mas1

2. U st Y orietimin
Liderligi

2.0nce ins an
Anlayisi

Tablo 1:

3.Kalite
Oncelikli
Yonetim

Siirekll
Geli~tiJ1ne
,

TKY'nin Felsefesi Ve ilkeleri

Bu sekilden anlasrlan , Toplam Kalite Yonetirni'nin felsefesi sOrekli geli~tirmedir. Bunu
saqlarnak icin yaprlmasi

gerekenler

ise Rekabetci

Yonetirn

vesilesiyle

etrafmda

yazan ilkeleri uygulamakla sonucunda basanh olunur. SOrekli qelistirme veya ozgun
ismi ile "kaizen"

bir dinamizmi

, sOrekli bir arayrsi

mOkemmellik arayrst ve siftr hata yaklasrrnmm temelidir.

ifade eder

SOrekli iyilestirme .yonetirn ,

liderlik , i~ hayan ile ilgili olduqu kadar bir hayat felsefesi
yasantrsmda

bunu gerc;ekle~tiremeyen

aramasi beklenemez

bireyin

. Bu sebeple , Toplam

. Bu yaklasrrn

ve tarzidrr.

, i~ hayatmda

GOnlOk

sOrekli daha

Kalite Yonetirni anlayrsinda

iyiyi

sOrekli

qelistirrne felsefesi kadar" once insan" yada diger bir deyisle " birey kalitesi" de son
derece

onemlidir.

Eskiden "karlan

Dolayrstyla
maxsimize

son
etmek"

zamanlarda
seklinde

rekabetin krzrsrnasr, gOmrOk duvarlarinm

sirketlerin

olan sirket

politikast

degi~mi~tir.

politikalan

uluslararasi

kalkmasi gibi unsurlarm sonucunda sirket

politikalan "rakipleri yok etmek" seklinde olmustur

Toplam Kalite Yonetiml rekabetci

bir yapilanrnayr, ileriye donuk tom kararlarda ve deqenendirmelerde

rekabet gOcO

unsurlanrun temel ahnmasrru ve uyqularnarun bu cercevede takip edilmesini onqorur.
Toplam Kalite Yonettmi degi~imlerin yonetilrnesinde ve rekabet gOcOnO qellstirrnede
yuksek hrz saqlayan bir sistemdir. Bunu qerceklestirirken

"kalite, maliyet , termin,
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verimlilik,

kar

yaklasmaktadir.
savurqanhqi

"Hiskisine

geleneksel

Bu

bakis

yeni

onlernekte,

verimliliqi

anlayrstan

acisma

gore,

90k
kalite

daha
icin

artrrrnakta ve maliyetleri

deqisik

yapilan

acidan

cahsrnalar,

dusurrnekte.

Yuksek

kaliteli urunlerin daha dusuk fiyattan pazara surulrnesi pazar payrru artirrnakta

ve

"kar" arnacma utasurnasrm saqlarnaktadrr. Rekabetci bir yaprya sahip Toplam Kalite
Yonetimi'nin modelde belirtilen ana ogeleri ve ilkeleri ayru zamanda sirketin kurumsal
kulturunu olusturan ilke ve deqerlerdir. Dunyada olduqu gibi Olkemizde de onernine
raqrnen ihmal edilen bir konu da Toplam Kalite Yonetirni anlayisma

gore sirket

kulturu yaratrlmasidrr (kalitece.net, 2009).

Toplam Kalite Yonetirninin Ozellikleri

TKY; insan unsurunu en degerli kaynak olarak on plana cikaran, yonetirn dahil
her turlu

faaliyette

kat1l1mc1l1g1,

ekip

cansmasrru,

zamanla birlikte

diger

butun

kaynaklann (insan, malzeme vb.) etkin ve verimli kullarulrnasrru ve isin ilk seferde
doqru yapilmasrru esas alan, egitimi surekli qetismenin temeli olarak goren ve orgut
politikalanna kalite olgusunun yon vermesini benimseyen kulturun hakim olduqu bir
yonetirn seklidir. Bu tarurnda TKY'nin temel ozellikleri de bir anlamda ortaya konrnus
olrnaktadrr (Milli Egitim Dergisi, 2002).
TKY'nin temel ozeluklerini 7 bashk altmda toplamak murnkundur:
a- Musteri Odakhhk
TKY, rnusterilerin $LI an icin olduqu kadar gelecekteki beklenti ve ihtiyaclanru
tespit edip bunlan karsilayarak asrnayi ve mutlak musteri memnuniyetini hedef
alan bir yonetirn felsefesi ve i$ yapma bicirnidir. TKY tarurrurun merkezinde rnusteri
tatmini vardir. Toplam kalite dusuncesi
sistemin

birbiriyle

yakm etkilesimi

cercevesinde

yonetirn,

personel

ve

icerisinde tom sistem musteri tatmininde

odaklarur. Burada kullandiqrrruz "rnusteri" kavrarm ile ifade etmek istediqmiz
sadece musteri deqil, ayru zamanda kurum cahsanlanm da kastetmekteyiz.

Bu

anlamda sadece rnusteriler ya da toketiciler degil ayru zamanda cahsanlarin tatmini
de onernlidir. Toplam kalite yonetirni sistemi her seyden once kaliteye bakis a91s1
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e ilgili olup "kalite rnusteri tatminidir"

anlayrstrun kurulusun

tc sureclerinde

benimsenmesi saqlanrnahdrr. Bunun icin cahsan herkesin i~i devrettigi ya da birimi
rnusteri olarak qorrnesi ve isini ilk defada doqru yaparak rnusterisine devretmesi
gerektigini kabullenmelidir (Akgul, 1999,44). Bu anlamda TKY' de tum calrsanlar,
musterinin

hizmette,

rnusteri kavrarnlanm

kalitede ve tatminde merkez olduqunu bilmeli, tc ve di$
anlarnah, rnusterinin isteklerini belirlemek

icin arastirma

yaprnarun onemini takdir etmeli, urun ve ya hizmeti musterinin isteklerine uygun
hale getirmek qerektiqini anlarnah, rnusteri ile ili~kilerin hizmet sonrasinda

da

devam ettiqine dikkat etmeli, her zaman rnusteri isteklerini karsilamak ve bunlan
asrnak icin istekli ve kararh olmahdrr (Yatkrn, 2004).
b- Surekli Gelisme:
Surekli qelisme toplam kalite kontrolun en onemli ozelliklerinden

birisidir.

Bunun nedeni surekli qelisrnenin TKK' un itici qucu, motoru olmasmdan
gelir.

Toplam

Kaliteye

gec;i$

kararh

orqanizasyon butun fonksiyonlanyla

ve

surekli

qellsirn

ile

olur.

ileri
Bunu

mutlaka kabul etmesi gerekir. Cunku surekli

qelisrne:
•

Kalite qelistirrne cahsrnalan icin mutlaka gereklidir,

•

Sorunlarla birlikte yasarna ahskanhqma karst crkar,

•

En buyuk kronik sorunu hedefler,

•

Projeler olusturarak sorunlan proqrarnh olarak ele alir,

•

Ani ve buyuk degi~ikligi" onler ve

•

Mukernrnel bir "kar merkezi" olabilir.

Surekli geli$me ile ilgili olarak, J.M.Juran

"surekli qelisrne olmaksrzm

kalite

qelistirme cahsrnalan yurutulernez ve kuruluslar kalite ile ilgili kronik sorunlarrn
cozurnunde surekli qelisirn yaklasrrrurn kullanmak zorundadrrlar" demektedir.
Surekli qelisme icin en cok kullarulan yonternler sunlardrr:
1) Deming Donqusu,
2) Kalite kontrol cernberlen,
3) Poke-yoke (hata onlerne ve hata minimizasyonu),
4) Sorun cozrne ekipleri,
5) istatistik proses kontrol teknikleri,
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6) Proses akrs analizi.
aponlar savastan harabe halinde bir ulke olarak ciktrklan ve pek eek teknigi
erikanlardan bgrendikleri halde, nasil olup da ekonomik acidan ABD'ni bile tehdit
eden bir ulke haline qelrnislerdir? Bu perforrnansm srrnru Japonca "Kaizen" sozcuqu
aciklamaktadtr, Bu sozcuqun anlarru "SOrekli Gelisrne" olup, bu qelisme iyiye
ogrudur ve ashnda bir felsefeyi temsil etmektedir. Bu felsefeye gore, gerek ls
ayatrrruz. gerek ev hayatrrruz, gerekse sosyal hayatrrruz sOrekli qelisrne gbstermek
zorundadrr. Japonlara gore Kaizen oyle bir kavrarndrr ki, bu herkesin icindedir ve
sanlar bbyle bir kavrama sahip olduklarmm farkmda bile olmadan, her qecen gunun
ir oncekinden daha iyi olmasi icin calistrlar (Ozkan, 2005)
c- Tam Katrhrn
Katrhmla birlikte i$birligine dayah yonetirn anlayrsi, 1970'1i yillardan itibaren
yaygmla$maya oaslarrustrr. Bu durum brgOtlerde TKY gibi yeni yonetim modellerinin
uygulanmaya baslanrnasrna yol acrrustir. Bu yaklas.rnla causaniann bilgilendirilmesi
ve kararlara katilmas: saqlanrrns ve verimlilik ile birlikte uretimde kalite yakalanmaya
cahsilrrustrr. "Toplam Kalite Ybnetiminin arnaci rnusteri isteklerinin karsrlanmasr,
ybntemi yapilan butun islerin sOrekli olarak iyile$tirilmesi, bznesi ise basta Ost
ybnetim olmak uzere butun cahsanlardrr." Toplam Kalite Yonetirninin oznesi olan
cahsanlann yonetime katihrm: yonetirnin klasik fonksiyonlan

olan hedeflerin

belirlenmesine,

denetlenmesine,

islerin

planlanmasma,

uygulanmasma,

standartlastmlrnasma ve nihayet standartlann da qelistirilmesine katkrlan orarunda
saqlanrnis olrnaktadrr. Cahsanlann tam katihrru Ost ybnetimin yaklasrrruyla doqrudan ·
ilgilidir. Ost yonetimle birlikte kurumda qorevli ilk amirlerin de calisanlara rehberlik
etmeleri, iletisimi gOc;lendirip,yOksek moral saqlarnalan, grup cahsmalanru ve oneri
sistemini desteklemeleri ve en onemlisi takrm bilincinin olusrnastru ve paylasrrru
saqlarnaian buyuk bnem tasrrnaktadrr. TKY anlayrsmda yoneticiler antrenor qorevini
ifa ederken, diger butun cahsanlar oyuncu konurnundadrrlar. Her calisanm kurumun
arnaclarina ulasrnasma katkrsi onemlidir. Bu katki klasik anlamda sadece fiziki bir
katki olmayrp ayru zamanda fikri bir katkiyi da ifade etmektedir. Bu manada c;agda$
ybnetim yaklasrmlan, kuruluslann qelisirni konusunda her turlu bneri ve tavsiyeyi
(kimden gelirse gelsin) degerlendirmekte ve teklif sistemini yayqmlastrrarak. elde
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edecekleri sinerji ile rekabette one qecrneyi hedeflemektedirler

(Milli Egitim Dergisi,

2002).

- Kurum Kulturu
Herhangi bir organizasyon bir konumdan baska bir konuma qecmek istiyorsa,
egitim sistemi, yonetirn tarzi, sosyal yaprsi ve kulland1g1 arac ve yontemler bundan
etkilenecek ve bir deqisime ugrayacakt1r. Bu deqisirn, kurumun qecerli olan ilkeler,
degerler ve ortak arnaclar manzumesini de etkileyecektir. Gorulen ve qorulrneyen bu
urallar manzumesi kurumun kulturunu olusturur. Kurumun kulturu her seyden once
izyon sahibi yoneticilerin cahsanlarla birlikte belirledikleri arnac ve hedefler ile qorev
e sorumluluklann
olusrnaktadrr.
yonlendiren

90k iyi belirlendiqi (i$ tarurnlan) cahsrna prensipleri cercevesinde

Bu anlamda, kurum kulturu, bir kurumda calisanlann
normlar,

davraruslar,

deqerler,

inanclar,

ahskanhklar

davraruslanru
ve i$ yapma

sistemleri vb. olarak tarumlanmaktadrr. Yani kurum kulturu bir dizi sembol, toren ve
mitten o1U$Ur. Boyle olusan kurum kulturu kurumda cahsan herkesin yasarn bicirni
aline donusrnektedir. Toplam Kalite Yonetirninde bu kultur kalite ile zenqinleserek i$
yerinde surekli teneffus

anlayrsi ile olusan

edilen yeni bir hava olusturur.

Toplam

Kalite Yonetirni

bu farkll kurum kulturu calrsanlar icin kalite kulturu anlamma

gelmektedir. Bu kalite kulturunde basanyi birlikte yakalama ve bunun verdigi onur ve
gururu birlikte

paylasrna

vardrr. Kurum cahsanlanrun

tumunun

Oretilen mal ve

izmette kalitenin elde edilmesine katrhrru esastir. Elbette kalite tasanrn surecinden
Oretim surecine kadar olan butun surecleri kapsamaktadir.

kulturil demektir.

lste bu da yeni bir kurum

Diger taraftan Toplam Kalite Yonetirninde

itetisirn ve motivasyon

gibi kavramlann

kurum kulturu acrklik,

da daha bir anlamll

olarak yasanrnastru

saqlayan ortarru hazirlar. Birlikte cahsmarun en onernf sartlarmdan birisi cahsanlann
birbirlerine
ogrenme

acrk olmasi ve kar$1l1kl1
karsrhkh

anlasrna

olan quven

unsuru

baslar.

arkasindan

kuruldukca
doqrudan

kurum

yoneticileri

kendilerini causanlardan izole eden odalanndan cikryor ve yonetilenlerle

ayru arnac

ortaya

Bunun

lletisim
basanyi

etkileyecek

ve

uetrsimin saqlanmasidtr.

91km1$ olur. TKY'de,

etrafmda birlesiyor ve onlara daha yakm olduklann,

hissettirerek

motivasyonlanru

saqhyorlar. Boylece cahsanlari motive etme, yonlendirme, bilgi ve beceri duzeyterini
yukseltlci egitim imkan ve frrsati verme ve is zenqinlestirme

ortarm olusuyor. Kurum
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kulturu ile saqlanan bu ortamda, toplantilar,
araclarla

calisanlar

kurum gazeteleri,

surekii bilgilendirilmektedir.

duvar panolan vb

K,saca degi$ik egitim vasrta ve

yonternleri kullarularak calisanlann bilgi ve becerileri yukseltilrnekte ve kalite kulturu
olusturulrnaktadrr (Milli Egitim Dergisi, 2002).
e- Once insan Anlayis: ve Birey Kalitesi
insan faktoru cahsan kisilerin islerine getirdikleri mesleki , egitimsel ve sosyal
ozelliklerin bir butunudur. insan faktorune verilen deqer o isletrne ya da kurumun
genel yonetirn politikas, cercevesinde belirlenir. Toplam Kalite Yonetirni cercevesinde
ic rnusteri, diyalog, takrrn cahsrnasr, lokallesme, surekli egitim, surekf
kavramlan

bu

dugumlendigini

yonetirn

anlayrsmm

qostermektedir.

"once

insan"

yani

"birey

insan kaynaklan yonetirninde

en verimli ve en tatminkar sekilde yapabileceqi

kosullan

iyilestirme

kalitesi"

'nde

arnac kisilerin i$1erini

saptayip,

bunlan sirket

basarisma kanalize etmektir. Sirket yonetirnine insan taktorune verilen deqer arttikca
orada i$gucu verimi, isin kalitesi ve sirket tcin yapilan ozveriler de artacaktir.
yonetirn felsefesi olarak insana sayg1y1 gerektirir. "insanllk

Bu

" kelimesi ozerklik ve

kendiliginden olmayi ifade e~~r. insanlar iradeye sahiptirler. Toplam Kalite Yonetimi,
insanlann kendilerine soylenmeden, kendi sorumluluk duyqulan dolayrsiyla yaprlmasi
gereken i$i kendiliqinden

yapmalann,

onqorur, Ishikawa, "lnsanhq: esas alan bir

yonetim biciminin insanlann srrursrz quclerinin qelismesine

izin veren bir yonetirn

bicirni " olduqunu ifade etmektedir. Nitekim, Toplam Kalite Yonetirni 'nin araclarindan
biri olan kalite cemberleri etkinliklerini

harekete qeciren "insana sayg, duyulan bir

isyeri" yaratma vizyonudur. Ost ve orta yoneticiler ancak lokallesrneyi basarabilirlerse
sirketlerinde,

insana sayqry: yonetirn felsefesi ve bir sirket kulturu unsuru olarak

yerlestirebiiirler.

Toplam

Kalite

Yonetirni'nde

insan

unsuru,

isletrne

prosesinin

merkezinde yer almaktadrr. Uygulanacak toplam kalite sistemi, cahsanlarin davrarus
ve tavrrlanru etkileyebilecek unsurlann geli$tirilmesi ve tatbik edilmesi ile ilgili kulturel
degi$ikliklerin yonetilrnesi acismdan gerekli deneyime sahip olrnahdir. Toplam Kalite
Yonetirni proqrarnlanrun tasarlanmas, ve analizlere dayandmlmahdrr.

Bunlann hepsi

insan kaynaklan yonetimi kapsarrunda olan hususlardrr (kalitece.net, 2009).
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f-Surec Ybnetimi ve Surec Perforrnansiru Gelistirrne
Surec, bir girdiyle baslayan (ic veya drs rnusteriden gelen bir talep, bilgi veya
hammadde)

ve bu girdiye katma deqer katilarak

belirli bir 91kt1 ureten birbiriyle

baqlantih etkinlikler dizisidir. Giderek kuresellesen ve rekabetin her alanda cok yogun
olduqu

dunyarrnzda

rnusteri

memnuniyetini

saqlarnarun

ve

sadrk

rnusteriler

yaratrnarun onerni herkesce bilinmektedir. Musteriye sunulan her mal veya hizmet bir
surecin

91kt1s1

beklentilerine

olduquna

gore,

bu urun veya

hizmeti,

hem

rnusteri

uygun hem de firma icin az maliyetli sekilde calistrrmak

incelemek gerekmektedir.

istek ve
icin sureci

Bir kurulusun temel surecleri dikey organizasyon sernasi

uzerinde birden fazla bolurn boyunca yatay olarak akan islernler dizisidir. Yetki ve
sorumluluklarm

iyi

tarif

edilrnediqi,

kimsenin

denetiminde

olmayan

bolumler

arasmdaki "beyaz alanlar"da en buyuk iyilestirme firsatlan mevcuttur. En fazla zaman
kayrplanrun

olduqu,

surtusmelerin

ya$and1g1

lkinci Dunya Savas: sonrasmda Japonya'da

yerler

calrsrnalanrun

ozunde

surec

beyaz

alanlardrr.

baslayan 'kaizen' (surekli iyilestirrne)

kavrarruyla baslayan ve giderek dunyada ve Turkiye'de
'kalite'

bu

mantrq:

yayqmlasrnaya

vardrr.

Toplam

baslayan

Kalite

EFQM

Mukemmellik modeline gore bir sistem kurmak veya son yillarda populerlik kazanan
CRM - Musteri lliskileri Yonetirni'ne gec;mek isteyen veya ISO 9001 belgesi almak
isteyen

firmalar

icin

Surec

Ytinetimi

hayatidir.

ISO

9001

versiyonunda yer almayan 'surec yonetirni, surec qosterqelerinin

standardrrun

1994

izlenmesi ve surekli

ivilestirrne' kavramlan ISO 9001 :2000 revizyonunda artrk yer alrnaktadir (Eyupoglu,
2006)
g- Liderlik
Lider, orqutun

arnaclan

doqrultusunda

yasamasrru,

geli$mesini

saqlayan,

yaratrci, baslatrc: ve rol oynayan kisidir. Lider ayru zamanda, grubun yasantrlanru
deqerlendirip duzenleyen ve bu yasantrlar yolu ile grubun gucunden yararlanan kisidir.
Lider, kritik kararlar verir. Yaratrci ve baslatrci kisidir. iyi lider zeki, iyi egitim gtirmO§> ve
alarunda deneyimli olmalrdrr. Lider grup etkinliklerini yonlendirir ve esqudumlemeyi
saqlar.

Lideri statu yada kosullar belirler. Baslica qorevleri,

belirlemek;

bu arnaclan

qelistirecek

yapi

orqutun

ve havayi vermek;

amaclanru

orguton

arnaclan
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doqrultusunda yasamasiru saqlarnak, orqutteki catrsmalan cozrnektir. TKY'de liderin
gbrevi, i~gbrenleri qudulernek; i~gbrenlerin qelisirnlertni saqlarnak; sistemi bir butun
olarak gbrebilmek; ekip cahsrnalanrun yararlanna

inanmak ve uygulamak; i~gbren-

yonetici-rnusteri arasmda eek yonlu iletisirn kurabilmek; elde edilen verileri verimli ve
etkili kullanabilmektir (Dogan, 2002).

Zenger Miller ise, 450 isletrnede 2000 kisiyi kapsayan liderlik arasttrrnasinda,
liderlikte aranan asaqidak! 17 bzelligi tespit etmistir (Canan, 1998)
1- Bir vizyonu benimsemek ve bunu da cahsanlanyla paylasrnak,
2- Degi~iklige acrk olmak ve yeni projeleri ybnetebilmek,
3- Musteri ihtiyaclanna ybnelik cahsrnak,
I

4- insanlarla ferdi olarak ilgilenmek,
5- Ekipleri ve gruplan desteklemek,
6- Bilgiyi paylasrnak,
7- Sorun cozrnek ve karar vermek,
8- lslerin akrsim ybnetmek,
9- Projeleri yonetrnek,
10- Teknik beceri sergilemek,
t i-Zarnaru ve kaynaklan doqru ybnetmek,
12- Sorumluluk alabilmek,
13- Beklenilenin ustunde inisiyatif kullanmak,
14- Duyqularrna hakim olabilmek,
15- Profesyonel ahlaka sahip olmak,
1~ Merhametli olmak,
17- Guvenilir olmak.
Diger taraftan lider, bir kurulusta kurumsal kulturun olusurnunda cok bnemli bir
role sahiptir.

Liderin iyilestirrne sureclerine

katki ve katihrru, kurulus ic;i ve d1~1

iletisimdekl yeri, personeli tarurna ve takdir etmedeki rolu Toplam Kalite Yonetirninde
cok bnemsenen

bir husustur. Toplam Kalite Ybnetimi anlayrsmdaki

9all~t1g1 insanlarda

mevcut

olan

olaqanustu

bilgi, yetenek

ve

liderin, birlikte
hazineyi

ortaya

cikaracak nitelikte olmasi beklenmektedir. 0 halde liderlere dusen gbrev bu niteliklere
sahip olrnarun yol ve ybntemini bulma surecini hemen baslatrnalandrr. Sonuc olarak,
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TKY uretilen mal ve hizmete ihtiyac duyanlann
'emel o/arak a/an, cetissntenn
calrsrnalanyla
elsefesidir.

tum
Buqun

sureclerin
TKY

yerine getirilmesini

bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini
surekli

kamu

beklentilerinin

iyile~tirilmesini

yonetirnlnin

arnaci

hedefleyen
olmasi

ve tekim

bir

gereken

yonetim
vatandas

rnutluluqunu saqlarna konusunda eek onernli bir aractir. <;agda~ qelismelere duyarh
olan

kurumlarm,

i~ yapma

urallanrn insanilestirerek

bicimlerini,

calisrna

ortarnlanru,

vatandas memnuniyetine

butun

sureclerini,

odakll bir sistemi kurmak gibi

oncelikli qorev ve sorumluluklan bulunmaktadrr. Bu sebeple TKY butun kamu ve ozel
sektor icin bir sanstrr ve bir nrsattrr (Milli Egitim Dergisi, 2002).

Kalite Egitimi
Egitim, kalitenin iyile~tirilmesi icin tek ve en onernh taktordur. Egitim ile etkili
olabilmek

i9in, konulara

yalruzca

egitimi,

sistematik

tekno/ojideki

ve

objektif

yenilikleri

yaktasmak

karsuamak

gerekmektedir.

icin degil,

aynca

Kalite

isletrnenin

faaliyette bulunduqu cevresel degi~iklikleri de karsrlamak icin surekn olmahdir. Kalite
egitim faaliyetleri, bir iyile~tirme dong usu seklinde degerlendirilmektedir.
asaqrdaki elemanlardan olusmaktadrr (uzaktanegitimplatformu.com,

Bu "donqu",

2009):

•

Egitimin, kalite politikasmm parcasi olrnasmi saglaym1z.

•

Egitim konusundaki sorumluluklan yonetirn icinde daqrtrruz.

•

Egitim hedeflerini belirleyiniz.

•

Egitim ile ilgili organizasyonu olusturunuz.

•

Kalite egitimi ihtlyaclanru belirleyiniz.
Kim egitime lhtiyac ouymaktadrr?
Ne duzeyde yeterlilik gereklidir?
Egitim ne kadar surecektir?
Ne turlu yararlar beklenmektedir?
Alman egitimin aciliyeti nedir?
Kac ki~i egitim qorecektir?
Egitimi kim ustlenecektir?
Ne cesit kaynaklar gereklidir

• ·

Egitim proqramlanru ve materyallerini nazirlayrruz.
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•

Egitimi yayginla$t1nniz ve gozlemleyiniz.

•

Sonuclan degerlendiriniz.

•

Egitimden elde edilen etkileri qozden gec;iriniz.

Egitime nereden baslanrnahdrr? Egitim lhtiyaci bir istetrnenin 4 seviyesi tcin gereklidir:
•

En Ost Duzey Ybneticiler (Stratejik kararlan verenler)

•

Orta Kademe Yonetlclleri (Taktik kararlan verenler, pohtikayt yurutenler)

•

ilk Duzey Darusrnanlar ve Kalite Ekip Liderleri (i$ basmda karar
verenler)

•

Diger Tum <;al1$anlar (i$ qorenler) (uzaktanegitimplatformu.com,
2009).
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Egitimde Toplam Kalite Yonettmi
Gunumuzde kurese' pazarda yogun bir rekabet ya$anmaktad1r. Bu rekabette
i$ ounvasmm bekleyi$1erini karstlayabilecek nitelikte ogrencilerin yeti$tirilmesi giderek
onem kazanrnaktadrr. Egitim sistemi nitelikli mezunlar (ciktrlar) vermede basansiz
olursa,

bu ba$ans1zllgin

taturasrm

ya isletmeler

yeniden

egitim

lcin milyarlar

harcayarak ya da toplum, kalitesiz mal ve hizmetlere katlanarak odayecektir.

Uzun

yinardan beri kamu, kurum ve kuruluslan ile ozel isletmeler istedikleri niteliklere sahip
eleman

bulmakta

gu91Ctkle kar$1la$maktad1rlar. Yuksek

ogretimden

mezun

olan
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genc;lerin

neredeyse

ucte

birinin

issiz

kald1g1

bir

Olkede

bulunarnamasr, egitim kururnlan hakkrnda kayqilann artmasina

nitelikli

eleman

neden olmaktadrr.

Belirli becerileri kazanrrus, kendini isine adayan bir isqucune sahip olmak isteniyorsa,
kalite kavrarru isletrnelerden once egitim kurumlannda ele almmali ve tartrsrlmahdrr.
Cunku kaliteli bir urun ve hizmet ancak iyi bir egitim ile rnurnkundur. John Akers'sin
ifadeleriyle "eger ogrencilerimiz

bugOn rekabet edemezlerse,

yann sirketler nasil

rekabet edeceklerdir." (Schargel, 1993).

Geleneksel

okullarda,

bicimde ogrendikleri
sistemi

ogretmen-ogrenci

varsayrrm

Ozerine kurulrnus

ve ogretmenden

olup,

19. yuzyihn

hiyerarsik dOzenini yansitmaktadtr.

tempolannda

ogrenmelerine

olanak

verimliliqe

icinde

oncesinde

bilgilendirilmeleri,

kacrrulmaz

krlrnaktadtr.

sokulrnasrru
nelerin

ogretilecegi

donusturebilrnek

Talim

sonuclarim

kullanacak

qunurnuzde

bir zorunluluk

Terbiye

sektorlerce

ayru hrz ve

tek yonlu bilgi akrs:

kitle Oretimine yonelik

fabrikalarm

ise kosulduqu okullarda ise,

degil, birbirlerinden,

etkilenmeleri
ve

ogrenclierin

ogrenciye

Yeni teknolojilerin

ogrencilerin yalruzca ogretmenlerden
ve

iliskileri,

kendi hrz

cevrelerinden

tanmrnaktadir.

Yeni

teknolojilerden

icin de yonetici ve ogretmenlerin
okullann

TKY'nin
Kurulu
ve

rekabet

"rnusteri

doyum

ve ogretmenlerce

egitimin

hedef

olarak ortaya cikrnaktadtr.

ortarru

icerisine

ilkesi"
deqil,

kitlesince

hizmet

uyarmca,
o egitimin

belirlenmesi

Ancak deqisime

hazrrlrku

olmak, hatta degi$imi yonetrnek qorevi, buyuk olcude okul sisteminin dinamik bir
parcasi olan ve onderlik qorevi Ostlenen yonetici ve ogretmenlere
donusurnierin qerceklestirilrnesinde

dusrnektedir.

TKY'den bir arac olarak yararlarulabilir

Bu

(Bayrak

ve Agaoglu, 1998), (Yrldmm, 2002).

Deming'in Egitimde Uygulanan 14 ilkesi

TKY' nin qelismesinde

onernli katkilan olan Deming' in 14 ilkesinin egitime

uyqulanmasi asaqrda aciklanrrustrr.

1.

Orun

ve hizmetin

iyilestirilmesl

icin arnaclarda

sOreklilik yaratm:

Okul,

ogrencilerin potansiyellerini bgretmen ve bgrencilerin birlikte cahsrnalanrun
iyilesttrllmesi

yoluyla arttrrmalanna

destek olmaya odaklanrnahdrr.

Smav
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sonuclari ve cesitli degerlendirme sembolleri, her bir ogrencinin doqasinda
var olan surekli ogrenme surecinden saglad1g1

ilerlemeye gore onernsiz

kalir.

2. Yeni felsefeyi benimseyin: Okul liderleri, ogretmen-ogrenci
90k

yetkilendirilmesi

kanaliyla

yeni,

surekli

takrmlanrun daha

iyilestirrne

felsefesini

benimsemeli ve tamamen desteklemelidir. Yeni felsefenin sadece okul veya
il/ilce capmdaki smav sonuclanru iyllestirmeye yonelik uyqulamasi,

basan

icin sart olan guveni sarsar.

3. Kitlesel denetime bagll kalmaya son verin: Ogrencilerin uretirninin temel getiri
arnaci olarak yalruzca srnavlarla yetinmek doqal olarak zaman kaybrdir ve
guvenilirlikleri
hedef

dusuk olduqu kadar qecerlilikteri de genelde krsrtlrdrr. Eger

basanyi

deqerlendirmek

arttrrmaksa,

unitenin

icin 90k qectir.

sonu

Ogrencinin

ogrencilerin

egitiminde

qelisirnini

testier

ve diger

qosterqeler, tum ogrenme surecinde bilimsel tarn ve oneri araclan olarak
kullarulmahdrr.

Ogrenme

en iyi sekilde, ogrencilerin

bilgi ve becerilerini

ger9ek yasarn uygulamalannda qosterdikleri performanslanyla
Ogrencilerden,

belirlenebilir.

eger kendi egitim surecterine sahip olmalarr isteniliyorsa,

cahsrna ve qellsmelerinl nasil degerlendirmeleri gerektigi de ogretilmelidir.

4.

Sadece fiyat etiketi uzerinden is qorme uyqularnasma son verin: Okul icinde
ve okul ile toplum arasmda quven ve katihma dayah iliskiler olusturun.
Herkesin hem tedarikci hem de rnusteri olarak rolu kabul ve sayqrnhk
qormelidir. Ogrenci, ogretmen, yonetici ve toplum potansiyelini arttrrmak icin
mumkun olan her durumda birlikte ortaklasa cahsm.

5.

Oretim

ve

hizmet

ogretmenlerin

sistemini

kendi

surekli

ogrenme

olarak

kaliteleri

ve

qelistirin:
kisisel

dururnlartrun kalitesinde, ( qecici ) basanstzlrklardan
surekli ilerleme saqlayacak sekilde yetkilendirildiqi
ve bunu surekli krlrnahdrr.

Okul

yoneticileri

qelisirninin

diger

deqerli dersler alirken,
bir ic yap, olusturulrnah
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6.

Egitim

programlan

beklentilerine

olusturun:

Okul

liderleri,

okulun

kendi

kultunl

ve

yabanci olan yeni egitim cahsanlan 19m egitim programlan

olusturulrnahdir.

Etkili

egitim

programlan,

yeni

ogretmenler,

hedefler

belirlemekte, daha etkin ogretebilmek ve ogrencilerle birlikte cahsrnalanrun
verimliligini arttrrrnayt qosterir. Ogretmenler
hedefleri olusturmak, okul calisrnalannda
verimliliklerinin
Ogretmenler
nasil

kalitesini

arttirmaya

de aynca ogrencilerin ogrenme
daha etkin olabilmek ve kendi i~

yonelik

programlar

hem yaklastrn, hem de davraruslartyia

olrnasi

qerektiqini

ogrencilere

gostermelidir

olusturmahdrr.

" iyi bir ogrenen " in
(Egitimciler,

egitimci

olrnayr, ogrenciliklerinde edindikleri modellemeden ogrenirler).

7.

Liderlik olusturun: Okul liderligi ogretmen, veli, ogrenci ve toplum uyeleriyle "
koc " veya " mentor " olarak, tum ogrencilerin geli~ime ve de ogretmen,
ogrenci, veli ve bu ortak cabayi destekleyen toplum uyeleri tarafmdan en Ost
duzeye crkanlmasi

olayrn deger kazandrqt bir kurum yapismda,

birlikte

cahsrnayi icerir. Liderlik tehdit veya cezalandirmak degil, yardrmci olrnaktrr.

8.

Korkuyu uzaklastmn:

Korku i~ yerinde olduqu gibi okulda da uretkennqin

karsitrdrr. Korku; okul kulturu ve onun icerrnesi gereken her guzelligi yipratir.
Kurumsal

degi~imler

gu9 paylastrru, sorumluluk

paylasrrru ve rnukafaat

paylasururu yansrtrnalrdrr.

9.

c;al1§anlann bolurnleri arasmdaki
uretkenliqi,

engelleri yrkrn: Ogretmen

ve ogrenci

bolumlerin, ogrenmek ve kesfetmek icin daha yogun nrsatlar

yaratma becerilerini arttirmak adrna, birle§tirdiklerinde
etkileyebilecek

9ogal1r. Uretkenliqi

roller ve statu engellerini kaldiracak, bolumleraras: ve coklu

duzeyde kalite takimlan olusturun.

10. i§ gucu icin slogan, ders ve hedef olusturrnaktan vazqecin: Ogretmenler,
ogrenciler, yoneticiler. aileler ve toplum uyeleri, gu9, sorumluluk ve oduller
adil dag1t1ld191 surece birlikte cahsrnalanru iyile§tirecek slogan ve onqoruleri
olusturabilirler.

Egitimdeki

hedeflere

tutmak yerine, sistemi duzeltin.

ulasumadrqmda,

bireyleri

sorumlu
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11. Sayisal kotalardan vazqecin: ogrenme ve uretkenliqi

olcrnek icin sayrsal

verilere yogunla~an odev ve smavlar, ogrenci geli~imi ve performansm,
turnuyle yansitmazlar.

Notlar son urun olarak kabul edildiginde, ogrencinin

yatrnrrunda uzun vadeli kazarurnlann yerini, krsa vadeli edinimler ahr, bu da
uzun vadede uretkenliqe zarar verir.

12. Causaniann mutluluk ve gururunu onleyecek olan engelleri ortadan kaldrrin:
Ogretmen ve ogrenciler genelde basanh olmak ve bununla gurur duymak
ister. Okullar ortak cahsrnalarla ogretmen ve ogrenci hatalanrun sistemden
kaynaklanan nedenlerini ortadan kaldrrmaya ugra~mal1d1r.

13. Etkin ve guc;lu bir egitim ve ogretim

program,

olusturun:

Okulun tum

paydaslan, kendi profesyonel ve kisisel dunyalanrun srrurlanru asan fikir ve
ilgi

alanlannm

edilmesinden

paylasirruyla
yaralarurlar.

egitimlerinin

Okul

musteri

zenqinlestirilmesinin
tatminini

arttrrrnak

tesvik
ve

onder

konumunu surdurmek istiyorsa, yonetici, ogretmen ve ogrenciler icin surekli
egitim programlan hazirlanmahdrr.

14. Donusurnu gerc;ekle~tirmek icin harekete qecin: Ogrenciler

dahil olmak

uzere her duzeydeki egitim paydasi, bu yeni felsefeyi oylesine iyi bir sekilde
uygulamaya

sokmalrdir

ki, bu felsefe

okul

kulturu

ve okul

yaprsirun

derinliklerine nufuz edebilsin. Sadece ogretmen ve ogrenciler tek baslarina
plant uygulamaya koyamaz. Bu plarun okul sistemine uygulanabilmesi

iein,

okulun tum paydaslanrun katkrsi ve surekli ust duzey bir adanrmsuk, plarun
iyi lslemesi ve uzun sureli olmasi icin sarttrr (ogretmen.info, 2009).

Okul Acismdan Toplam Kalite Yonetiminin Temel ilkeleri

TKY birdenbire ortaya 91km1~ yonetsel

bir yaklasrm

deqildir.

Bu anlayrsin

qellsmesine yonetimte ilgili qecmiste ozellikle insan ve davrarus bilimleri merkezli
yaklasrrnlann onemli katkilan olmustur. Asaqrda TKY ile ilgili alanyazinda

uzerinde
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urulan

hususlar,

egitim

orqutleri

acisrndan

ele

almarak

yorumlanmaya

ahsrlrrusttr (Yildrnrn, 2002).
t-Eqitim

ve okula

iliskin vizyon

ve misyon

cisuiden gelecekte utesitme): istenen

belirleme:

Vizyon,

hedefJeri, okul ve egitimin

bir okul

gelecekteki

esmini ifade eder. Diger taraftan okul ve egitimin bir misyonu olmahdir. Okulun
emel misyonu, tom cocuklann ogrenebilecegi ve basanh otabileceqi inane: Ozerine
\

.urulrnahdrr. Sozkonusu vizyon ve misyon, okul toplumunu olusturan tom Oyelerce
.aytasrtrnahdrr.
2-Egitimde

acrk arnaclar

belirleme:

Okulun

ve egitimin

ntaya konulrnahdrr. Sozkonusu arnaclar okul toplumunu
benzer bicirnde anlasrhp yorumtanmadrkca

iaylasilarak,

soz

arnaclan

acrkca

olusturan tum uyslerce
egitimde toplam kaliteden

edilemez. Aynca sozkonusu arnaclar, cevre, aile ve toplumca da paylasilabilir

olrnalrdtr. Okulun arnaclan, okulun vizyon ve misyonuyla da yakmdan ilgilidir.
3-0kulda herkesin birbirini bir muster: olarak gormesi: TKY musteri merkezli
bir yaklastmdir. MO~teri kavrarru, TKY'inde ic ve d1~ musteri olarak snuftanrrustrr. Bu
acidan

yakla~1ld1gmda okul ogretim

kurulunu,

diger ogretmenleri,

kadrosu,

ogrencileri,

okul yonetirnini,

Ost yonetirni

okul

ybnetim

ve bir sonraki ogretim

kademesi icinde yer alan okullan, aileleri, i~ dunyastru ve geni~ anlamda da tom
toplumu musteri olarak qorerek sozkonusu musterilerin beklentilerini

karsilayacak

egitim hizmetlerinin uretilmesini arnaclarnahdrr.
4-0kul yoneticileri
iderlik, insanlan
edebilmelidir.

liderligi: Yoneticilikten

belli hedefler doqrultusunda

Okul

ger9ekle~ebilmesi

ve ogretmenlerin

yonettclleri,

ve kaliteli

okulun

egitsel

vizyon,

urunler

kolaylastmcr, sorun cozucu ve yureklendirici
Ozerinde yapilan
olduklan

behrlenmistlr.

ojusturuunasmda
Aynca

arastrrrnalarda

okul

Okul vonetlcileri,

liderlik,

ve eyleme

misyon

Oretilebilmesi

ve

sevk

amaclanrun

icin destekleyici,

bir rol Ostlenmelidir. Etkili okullar

da okul yoneticilerinin

ve surdurulmesinde

acismdan

etkileyebilirle

tarkh olarak

okulda

birer "ogretim

toplam

kalite

lideri"

kulturuntln

de en onernli taktorterden biri olmaktadir.

sadece

yoneticilerle

srrurh

kalrnayrp

TKY

yaklastrru ile birlikte paylasilan bir liderlik gOndeme gelmi~tir.
5-0kulda takim calrsrnasma
merkezli bir yaklasimdrr:

dayah surecler:

TKY insan ve takrm/qrup

ogretmen, ogrenci ve yoneticiler,

bir takrrrun Oyeleri
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olarak cahsmahdrr. Ogretmenlerle yoneticiler, ogretmenlerle ogrenciler ve bu
gruplan olusturan uyeler, kendi aralannda

birer qrup/takrm uyesi olarak

cahsrnahdrr. Bu cercevede, okul yonetirn kurullan, okul ogretmenler kurulu,
zurnre ve siruf ogretmenleri kurullan, ogrenci kurullan, birer kalite kontrol
cernberi olarak i$ qorebilir.
6-0gretq,en ve ogrencilerin quclendirilrnesi. Guclendirme. sahip olunan
yetki (otorite) ve gucun (power) baskalanyla paylastlmasrdrr. Basta ogretmen ve
ogrenciler olmak uzere okulu olusturan herkes, kendileri ve okulla ilgili
onularda karar sureclerine kattlabilrneli, sorumluluk ustlenebilmeli,
uyqularnalanmn sonuclanru deqerlendirebilrnen.

kendi

islerine yeni yaklasrrnlar

uygulayabilmeli ve basansizlrk korkusuna kaprlmamahdrr.
7-0kul

sureclerinin surekli iyilestirilmesi: TKY surekli qelisrneye ve

iyile$meye donuk bir yasarn ve cahsrna felsefesidir. Okulun iyilestiriirnesi ve
egitimin kalitesinin yukseltiimesinde herkes aktif rol ustlenmelidir. lyilestirrne,
sadece okul yoneticllerinin bir i$i degildir. Okulda herkes kendi rol ve
gorevleriyle ilgili olarak "bunu daha iyi nasil yapabilirim?" diye dusunrneli,
surekli qeleceqe donuk yeni oneri ve projeler geli$tirebilmelidir.
8-0kul calisanlanrun surekli egitilmesi: TKY, insan kaynaqrrun surekli
egitilmesini ve qelistirtlrnestni, yeni bilgi ve becerilerle donatrlmasrru onqorur.
Bir okulda da basts ogretmenler olmak uzere insan kaynaqrrun hizmet icinde
surekli egitilmesi, egitim ve ogretimle ilgili caqdas qelismelerden haberdar
otrnasr, sozkonusu qelisme ve yenilikleri uygulayabilmelerine firsat verilmesi
gereklidir.
9-0kulda

quclu bir odul sisteminin olusturulmast:

Okulda her turlu

basanlar, degi$ik yonternlerle odullendirilmen, sozkonusu basanrun herkes
tarafmdan tarunmasi saqlanrnahdrr. Sozkonusu odulter, maddi ya da manevi
nitelikte olabilir. Ancak TKY'de bireysel odullerden eek qruplann/takrmlann
odullendirilmesi

onemlidir.

Dolaytstyla

yansmarun

qruplarztekrmlar

arasmda qerceklesrnesi sozkonusudur.

yonetilen orqutlerde kalite gun ve toplantilan

da

bireylerden

eek

TKY anlayrsi ile

yaptlmakta,

kaliteyle ilgili

basarilardan sozedilrnekte, birey ya da gruba donuk cesitli odul sistemleri
geli$tirilmektedir.
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10-Guc;lu bir okul/orqut
ulturel

temelleri

olan

ve kalite kulturunun

bir

yaklastrndrr.

Bu

olusturulrnasr.
anlayrsm

TKY, bazi

qelistirtlmesi,

erseyden once buna uygun sosyal ve kulturel bir ortarrun varlrqiyla olanakhdir.
layrsiyla okulda TKY anlayrsrrnn uygulanabilmesi,

buna uygun zihinsel bir alt

apryi gerekli krlrnaktadir. Yerle$ik okul kulturunde egemen olan deqerler, bu
anlayisla ortusrnuyorsa,

okul yoneticilerlnin

oncelikle bir kulturel degi$im plaru

azrrlamalan ger~kli olabilir. Kulturel deqisim ve donusurn, kisa bir sure icinde
gerekle$ebilecek bir durum olrnayrp c;ogu kez uzun zaman ahci bir surectir.

Egitimde Toplam Kalite Yonetiminin Unsurlan

- Liderlik:
Bir

egitim

ukseltrnek,

kurumunda

bu

esteklemektir.

arnacla

liderin

da

gorevi,

egitimi

Cok acrk, belirgin

egitim

verecek

hedef

olan

ve islevleri

ve

ogretimin

ogretmen
var

kalitesini
kadrosunu

gibi gorunse

de

okuilanrruzdaki idarecilik kavrarrurun farkll i$1edigini c;ogumuz biliyoruz. idarecinin,
yani egitim yoneticisinin

geleneksel

(klasik) anlarm ve statusu Toplam

Kalite

yaklastrru ile pek baqdasrruyor. <;unku TKY, geleneksel kurum yapismi tepetaklak
ediyor ve hiyerarsik fonksiyonlan

ters ceviriyor (Kavrakoqlu, 1996). Orneqin; bu

anlayrsta yonetici, ogretmenleri eek daha fazla yetkilendirip,

insiyatiflerini daha

donatrr. lste bu nedenledir

ki; egitim liderinin

azla kullanabilme

serbestisiyle

bunyesinde daha az "idarecilik", daha eek "liderlik" kavrarru onern kazanmaktadir.
Bir uctan bir uca her okulun bir kalite okuluna donusmesini amac'adrqrrmz $LI
donemde,

tum dikkatimizi egitim sistemine yogunla$t1rip, basta ideal bir okul

liderinin tasrmasi gereken ozellikleri belirlemek zorundayrz (Bonstingl, 1992). Bir
kalite okulu yaratrnarun on sartr; rehberlik yonu guc;lu bir lider modeli ve bu lider
onderliqinde her cahsarun kaliteyi yakalamak yolunda bireysel sorurnluluqunu son
derece

guc;lu

saqlanrnasrdrr.

bir

sekilde

Bir diger

hissedip,
gereklilik,

geli$tirebildigi
kaliteyi

topluma

bir

calisma

ve

ogrencilere

ortarrunm
ogretip

tasiyacak olan egitim lider ve ogretmenlerine ve hatta tum personele verilecek her
urlu egitim ve bilinc;lendirme cabasrdrr. insana yapilan yatmrn gerc;ekle$tirilirken,
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sistem ve surec icindeki prosedi..irlerin de ihmal edilmemesi gerekliligi bir diger
onernli nokta. Kaliteye olan inane, toplam kalitenin cekirdeqi kabul edilebilir ama
doqaldir ki, bu inane: ve tutkuyu besleyecek olan egitimin ve verilen desteqin 90k
daha yogun olmasi gerekiyor. Bu yolla kurumda kaliteyi, kurum kulturunun dogal
bir parcasi olarak ger9ekle~tirebiliriz (Ishikawa, 1985 ).

Egitim kurumlan

acismdan

bakrldrqinda:

iyi bir egitim

liderinin a~ag1daki

ozelliklere sahip olmasi gerektigi dusunulebilir (Sallis, 1996):
1. iyi bir egitim lideri, okulunun vizyon ve degerlerini

ogretim kadrosuna,

ogrencilerine ve okulun icinde ya~ad191 topluma 90k iyi iletebilmelidir ..
2. Egitim kurumlan icin, kurumun yaprst geregi kesinlikle "Katrhrnct Liderlik" tip
gerekmektedir.
3.

Lider,

okulun

birincil

rnusterisi

olan

ogrencilerin

gereksinimlerine

odaklanmis olmahdrr.
4. Egitim

Lideri,

ogretim

kadrosunu

yenilikci

olmaya

yonlendirrneli

ama

basansizhqt da asla kabul etmeyen bir tavra kesinlikle girmemelidir.
5. Okul liderleri; ogrenci, ogretmen, veli ve personel arasmda bir aile ortarru
s1cakllg1 yaratmaya cahsmaudrr.
6.

Okul

lideri

kesinlikle;

"toparlayrcrlrk",

"birtestirtcitik",

"uyum",

"sevgi",

"hosqoru", "ilgi" ve "heyecan" gibi duygulan yureqinde dolu dolu tasiyan biri
olmahdrr.

2-0gretmen

bgretmenlik,
ogretim

devletin egitim ve ogretim etkinliklerini

kururnlanrun

bgretmenlik
kazamhr.

mesleqi,

yonetirn qorevlenni

yuruten ve egitim ve

i..istlenen ozel bir uzmanllk

genel kultur, ozel alan egitimi ve pedagojik

Bu nitelikleri kazanabilmeleri

rnesleqidir.
formasyonla

icin, qorevleri hangi ogretim basarnaqmda

olursa olsun, ogretmenlerin yi..iksek ogrenim gormeleri esastrr. bgretmenler;

mesleki

qorevlerini. Krbns Turk Milli Egitiminin genel arnaclan ile temel ilkelerine uyqun olarak
yurutrnekle

yukurnludurler.

KKTC'de ogretmenlik

mesleqini

icra edecek olanlann,
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Ogretmenler

Yasasi'nda

onqorulen

ozel ve genel nitelikleri

tasrrnalan

gerekir

(mebnet.net, 2009).

Ogretmen, en genel tarurmyla, ogrenmeye rehberlik eden kisidir. Bu surecte
ogretmenin bnemli sorumluluklan, bOyOk fedakarllklan

vardrr. Ogretme evrensel bir

ugra$t1r. Yasadrqrrruz cevrede her ana baba cocuklanna, usta crraqma, ogretmenler
bgrencilerine sOrekli bir seyter ogretirler. Yani sOrekli bir bgretme ve bgrenme durumu
soz konusudur. Ancak ogretme ve ogrenmenin iki degi$ik islev oldugu her zaman gbz
onunde

bulundurulrnalrdtr.

<;OnkO ogretme

bir ki$i tarafmdan

qerceklestirilirken

ogrenme baska bir kiside olusur. Cok acik ve basit gibi qorulse de aslmda Ozerinde
ciddi bir sekilde durulmasi gereken bir durumdur. Ogretme ogrenme sOrecinin etkili
olabilmesi icin o iki ki$i arasmda 90k ozel bir ilisklntn kurulrnasi gerekir. Baska bir
deyisle ogretmen ve ogrenci arasmda ozel bir bag kurulrnahdrr (ogretmen.info, 2009).

Ogretmen, srrufm nabzrru elinde tutan bir doktor, yasarnm kurallara uygun
qerceklesmesine

ozen gosteren bir hakem, srruf i9i uyum ve ahengi saqlayan bir

orkestra sefidir (Jones and Jones, 1984). Esasen sruf, qercek yasarrun bOton gizem ve
karrnasrkhqrru icinde tasir. Bu nedenle ogretmen, duyarh, bilgili ve sevecen bir uslup
icinde olmalrdrr. Aynca mesleki bilgilerini geli$tirmek icin, mevcut olanaklardan
geni$ sekilde yararlanarak

kendini surekli olarak yenilemelidir.

en

Bu arnacla bilimsel

toplanti ve seminerlere katrlmah, alarundaki yaymlan izlemeli ve hizmet i9i egitim
etkinliklerinden

yararlanrnahdrr. Cunku ogretmen egitimi, sOreklilik gerektirir. Baska

bir anlatrrnla, hizla deqisen bir toplumda, egitim sisteminin bu degi$imin dinamiklerine
uygun bir anlaytsla yeniden yaprlandmlmasi

ger9egi karsrsmda, ogretmen durum

bilgileri ile yetersiz kahr. Ancak esnek yaprlandmlrms ve sOreklilik iceren bir ogretmen
eqitirm ile, bugOnOn ve gelecegin beklentilerine karsihk verilebilir (Aydin, 2003).

Ogretmen, okuldaki 6gretme-6grenme

sOrecinin nazrrlayrcrst, uyqulayrcrsi ve

degerlendiricisidir.

Hicbir okul, ogretmenlerinin

Oretmez. Nitelikli

ve kaliteli

ogretmen,

biridir. TKY acismdan yaklasildrqmda
sureclerinin

kolay isleyeblleceqi

nlteliqinin

egitimde

ogretmenin

Ostonde egitim hizmeti

kalitenin

temel

gereklerinden

temel islevi. 6grenme-6gretme

ortamlar haz.rlarnaktrr.

Bu sureclerde

ogrenmeyi

krlavuzlayan biri olarak ogretmen, tom ogrencilerin ogrenmeleriyle ilgili sorumluluk
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sahibi

bir

darusman

arnaclanrun
cabasi

qerceklesrnesi

pek anlarnh

olusturrnah,

olusturrnaktadir.

Ogretmenler

birbirinden

yaratici

bulmasi,

Ogretmenler

bir

takirn

icin cahsrnak dururnundadrr.

degildir.

ogretmenler

ogretici cozumlerin
cozurnler

olrnahdrr.

ogrenmelidir

qorevlileridir.

ogrenme-ogretme

Ogretmen,

bu

arasmda

olarak

birlikte

Bir ogretmenin

guc;IO bir i~birligi

(Sisman,

okul

bireysel
sistemi

1999). Ogretmenler

Her cocuk icin ve her konuda, ogretici
surecinin

baqmtilan

eek

bilinmeyenli

ogrenci

merkezli

baqrntrlanru
bir

yaklasrrnla

saptayacak ve her ogrencinin etkilesirn sureci icindeki olusurnunu dOzenleyecektir.
Artik

ogretmenler

tehditleriyle,

ogrenciyi

korkutarak

kaba

egitmek

kuvvet,
yerine,

disiplin
onlara

kurulu

sevgiyle

ve sirufta
yaklasarak,

brrakrna
ogrenme

cabalarina rehberlik etmek ve yardtmci olmak yonternini secrnelidir (Bilgen, 1993).
Ak1I ve kalplerini
cozumlerinin

(Kulahoglu

kullanacak

aktif ureticileri konumunda

ogretmenlerin,
etmeliyim,

butunlestirerek

ogrencilerini

kalrplarnaya

ogretmenler,

olacaklardrr

egitimdeki

(Cafoqlu,

problemlerin

1999). Kaliplasrrus

yonelik bes tipik yanlrst vardir.

Kontrol

ben ustunurn, hakkrrn var, mOkemmel olmalryrm, ben onernli deqilirn
ve

degi~tirmelerini

digerleri,

2000).

TKY

ogretmenin

kalrplasrrus

davraruslanru

zorunlu kilar. c;onkO bu kahplanrrus davraruslar ogrenme-ogretme

sOrecini olumsuz etkiler. Ancak unutulmarnahdrr
bicirnde karsrlanrnayan

ki, dogal gereksinmeleri

saqhkl:

bir ogretmen ogrencilerine verecek sagl1kl1 ilgi ve sevgiyi

icinde bulamaz ( Yrldmrn, 2002).

3-0grenci
TKY acismdan .ogrenci, okul sisteminin hem uyesi, hem musterisi. hem de
Orono olarak deqerlendirilebilir.

Ogrenci edilgen bir uye degil aktif bir katrlrrncr,

egitim-ogretim hizmetinin Oretilmesinin bir araci olmahdrr (lnci, 2000).
TKY uygulayan

okullardan

elde edilen sonuclara

gore TKY uyqulanrnas:

sonucu ogrencilerde asaqrdaki ozelliklerin geli~tigi qorulrnektedir:
- Takim cahsrnastrun ogrenilmesi,
- Sorumluluk kazarulmast,
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- Gercek hayatta yararh olacak kavramlann ogrenilmesi,
- Daha gu9lu hissetmelerinin saqlanrnast,
- Surekli iyitesrnenin ogrenilmesi (Bayrak C.; Agaoglu, E., 1998)

4-0grenen Okul
Bir

egitim

ogretim

kurumu

olarak

okulun

fonksiyonlannda

qecrnisten

qunurnuze gelinceye kadar onemli degi~iklikler meydana qelrnistir. Okulun bu hizh
geli~melere ayak uydurabilmesi ve bilgi toplumunun

gereklerini yerine getirebilmesi

"ogreten argot" anlayrsma ge9i~i benimseme hrziyla orantihdtr. Okulun ogrenen okul
alma zorunluluqu onun sosyal duzeyde gerekli duzeltrnelerin
olrnasi ozelliqine de dayarur. Gelisrne durumundaki
kulturu

deqerlendirip

yetistirrnesi,

okulun

toplum

icin en

ancak

uygun

ogrenen

her ulkede olduqu gibi, deqisen

yone

bir

yaprlmasina yardirnci

sokabilecek

argot

gu9te

olrnasryla

bireyler

qerceklesir.

Ogrenen okul, ogrencilerin aktif olduqu "ogretme" deqil, "ogrenme" etkinliginin

on

planda olduqu okuldur. Ogrenen okul, icinde yer ald1g1 ana sistemin izin verdiqi
oranda degi~imi ve kendi icinde yeniden
Ogrenen

okulda

ogretenler

ve

yaprlanrnayi

qerceklestirmeye

aynrru

Okul

ogrenenler

yoktur.

rnustahdernine, ogrencisine, velisine kadar herkes ogrenendir.

calisrr.

mudurunden

Ogrenmeyse

birey,

takrrn ve kurum duzeyinde olur. Okul degi~imi yakalamavi bilmeyi, kendini yenilemeyi
ve quncel olabilmeyi ogrenme sayesinde basanr. Ogrenen okul, birlikte ogrenme
disiplinini elde etmeyi hedefleyen

okuldur. Bu disiplin ortak vizyon qelistirrne ve

bireysel yetenek disiplini uzerine kurulur, ancak ortak vizyon ve yetenek yeterli
deqildir. Senge'ye gore, orqutlerde kilit ogrenme birimi "eylem icin birbirlerine thtiyac
duyan ki~iler"dir. bgrenen

okul bu ihtiyaci

personelde

doqru

ogrenmeye

canh tutarak

aksiyoner

Ogrenen okul, insan kaynaklanrun

surekf

Ogrenen

yenileyen,

okul, ogrenerek

kendini

gerilim

qelismesine

yonetici,

ogretmen

olusturabilen

ve

okuldur.

yon veren okul olacaknr.

ogrenmeyi

tesvik

eden,

personel

geli~tirmeyi on plana cikaran. degi~mek icin ogrenen, ogretmenlerin cahsrna arkadasi
olarak alg1land191, okul icerisinde personeli cahsrna ortarrunda oasanh kilacak ve
uyelerce kabul edilebilir bir ogrenme

iklimine zemin

hazirlanan

krizlerden

uzak

l
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okuldur. Butun bu qerceklerden hareketle kisaca sunu diyebiliriz: Ogrenen orqutlerin
acik ve srrurlan asan bir anlayrsla ogrenme politikasma sahip olmalanndan

oturu:

boyle bir anlayisa dayah bir yaprlanrna, bilgi toplumu alma yolunda hrzh ilerlemelerin
ya$and191 son yillarda ayakta kalabilme ve rekabetci bir stratejiye sahip olabilmenin
geregi haline gelmi$tir (Foremen, 2009).
Ogrenen

okulda soz konusu olan kavramlar

ve kutlandiklan

anlamlan

soyledir (Yrldrnrn, 2002)
a.

Pedagoji: Aktif ogrenme uzerine vurgu,

b.

Program: Ogrenci merkezli programa doqru egilim,

c.

Degerlendirme:

d.

i$birligi: Kurumsal cahsrna. mesai arkadasuq], diyalog ve rnuza

$ekilsel ve pozitif deqerlendirrne.

kere,
e.

Ortaklik: Okullar, ebeveynler ve halk.

S1n1f Yonetirninde

Kalite

Eqitim sektorunde

kalite kavrarru, rnusteri isteklerinin

karsilanabilmesi

icin

erekli sistemlerin ve sureclerin kurulmasi ve aynca bu sistem ve sureclerin surekli
olarak iyile$tirilebilmesi
e hizmet
rnusterilere

kalitesini
daha

ic;in ihtiyac; duyulan gerekli yonetim kalitesini, insan kalitesini
kapsarnaktadrr.

yakm

olmaktan

oh;ulebilir olc;ulere donusturulmesl,

Egitimde

kaliteyi geli$tirmenin

gec;tigi bilinmektedir.

Gelecekteki

tek yolunun
thtiyaclann

surekli kaliteyi arnaclayan bir egitim kurumu icin

azqecilrnez bir unsurdur. Buda ancak kurumla iliski icinde olan ic; ve drs rnusteriyi iyi
degerlendirmekten

qecer. Egitim hizmetlerinden

olarak yararlanmaktadtr.
akademik

bircok insan dolayh ve doiaysiz

Yararlanma derecesine gore ic rnusteriler (ogrenci, yonetici,

personel ve diger cahsanlar)

ve di$ musteriler

(Ost egitim kurumlan,

opium, i$ dunyast ve aileler) olarak adlandrnlan bireylerin beklentilerinin arastmlmasi
ve karsuanrnasi gerekmektedir.

Egitimde hizmet sureci icinde hizmeti alan ve sunan

kisiterde hizmete kar$1 bircok tutum sekillenir. Hizmet kalitesinin saqlanabilmesi
iyilestirebllmesi
tepki qostermek

ve

icin 90k rnusterin kurumlar olan egitim kurumlan, musteri almak ve
zorundadir.

Diqer bir degi$1e, amaci toplumun

ve ogrencilerini

48

istihdam edecek

lsletmelerin · beklentilerine

uygun mezunlar

vermek

olan egitim

kururnlanrun, arnacrru gerc;ekle$tirmede kendisine yardrmci olan ogretim elemanlanru
tarumasr,

onlann

adtandrrdrqmuz
gerekmektedir.

ihtiyac

ogretim

ve

beklentilerini

elernanlanru

bilmesi,

anlarnast

Bunun yaprlabnmesi

krsacasi

ve buna

de, herseyden

ic musteri

olarak

gore tepki qostermesi

once, ogretim

elernanlannm

kendilerine verilen yonetim hizmetini ve kurumsal iletisim kalitesini nasil alquadrklanru
ortaya cikarrnasma bagl1d1r. Egitim kurumlannda

ic musteri olan ogretim elemanlan

tarafmdan alqrlarulan hizmet kalitesinin belirlenmesi, rnusterilerce belirlenen ihtiyaclar
-s-

ve degerlendirilmesine

yardrmci

olacaktrr.

Daha sonra elde edilen bilginin karar

verme surecinde kullamlmast, egitimde surekli iyile$tirme ve qelistirrne etkinliklerinin
gerc;ekle$tirilmesini saqlayacaktir (Agaoglu ve Eroglu, 2009).

TKY ilkelerinin genel olarak siruf icinde uyqulanmasi
ogrencilere kazandmlmasi

kotaylasacaktrr.

ortarruna uyarlanrnasrdrr.

Asaqida

ile istenen davraruslarin

Burada onernli olan TKY ilkelerinin srruf

Tablo-3'de

bazi TKY ilkelerinin

gorOnOmOne yer verilmi~tir (Y1ld1rrm, 2002)

Tabla 3. TKY'nin Srruf Ortarrunda Gorlinlimli
TKY'nin ilkeleri
• Surekli geli§me

Srruf icinde goriiniimii
Ogrenciye ogrenmeyi

ogretmek,

• MO§teri merkezlilik

lincini kazandrrrnak
Ogrenci merkezli egitim anlay1§1

• S1f1r hata

Tam ogrenme

• Onleyici yaklasirn

•Tam katrhrn

hayat boyu ogrenme

istenmeyen davraruslari cezalandrrma

bi-

yerine, bu davrarus-

lann ortaya c;:1kmasin1 engelleme
BOtun ogrencilerin katrhrrurun sagland191 aktif ogrenme ortarm, Aynca kalite c;:emberi gorlinlimlinde calrsma gruplan
olusturma.

• Tedarikc;:ilerle i§birligi

• insana sayg1

Ailelerle ve bir onceki egitim kademeleri ile i§birligi

Motivasyona

ve iletlsirne onern verme, istenmeyen

davra-

• scree odakll olma

ruslann yonetiminde basan
Egitim-ogretim slirecinin amaca uygun olup olrnadrqrru su-

• istatistikten yararlanma

rekli kontrol etmek
ogrencilerin genel basan dururnlanrun

• Ost yonetirnin liderligi ve

edilmesi icin istatistik tekniklerden vararlanmak
Ogretmenin srruf icinde lider ogretmen olarak kalite arttmci

sorumluluqu

etkinlikleri uygulamaya

gec;:irmesi

sayisal olarak ifade

siruf icindeki
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Egitim Sisteminde Toplam Kalite Yonetirninin Yaralan

TKY antayrsr, egitim sistemine yonelik farkh bir bakrs acisi tasiyan yeni bir
yontembi9imidir.

Egitimcilerin,

ailelerin ve toplum uyelerinin

bakrs a91s1, degi~en

demografik yapr, qelisen teknoloji ve azalan kaynaklan anlayarak yarut vermelerini
saqlayacak bir can olusturur. Boylece okul, rnusterlterlnin lntlyaclanna yarut verecek
sekilde, sistemleri tasarlayarak, liderin, egitim sisteminin uyeleri ile i~birligi icerisinde
cahsacaq: bir atmosfer yaratabilir. Egitimde TKY kapsammda,
olmak

uzere tum paydaslarrn

katrhrru ile stratejik

ogrenciler de dahil

bir qozden

qecirme

baslanarak, lyilestirilecek surecler belirlenmelidir. Aileler, ogretmenler,

ile ise

ogrenciler ve

diger personelden olusan iyllestirme ekipleri kurularak kalite yonetirni uyqulanmahdrr.
Aynca kalite konusunda orqutte herkese egitim saqlanrnaudrr.
kalite yonetimtnin onculerinden

Mt. Edgecumbe

Orneqin, egitimde

Koleji'nde (ABO) okula giren her

ogrenciye kalite felsefesi, araclar, teknikler, ogrenme, Covey'in yedi al1~kanl191 ve
pratik psikoloji ogretilmektedir ve bu temel bilgileri tom derslerde uygulama irnkaru
saqlanrnaktadrr.
boyutlarda

Toplam Kalite Yonetimi egitimde koklu degi~iklikler yaratarak cesitli

yararlar

saqlayacaktrr.

Toplam

Kalite Yonetirni'nin

egitim

sistemine

qetireceqi yararlar sunlardrr : Yonetim actsmdan; merkeziyetc;ilikten uzaklasma, kalite
konseyi,

kalite

savurqanlrqm

cernberleri
onlenrnesi,

aracihqryla
her

duzeyde

sorunlann
yonetnne

yerinde

her turlil

cozulmesi,

katitrnayi

saqlar.

Ogrenciler

acrsindan, takrm cahsrnasma katrlrnayr, smavda basansiz alma korkusundan

uzak

daha iyiyi istemeyi, liderlik ozelliklerini kazanrnayi saglar(Yaylac,, 2009)

KKTC Milli Egitim Bakanhg1'nda TKY Uygulamalari
Krbns Turk Egitim Sisteminin genel arnacr; bilgili insan, bilginin farkmda olan,
bilgiye ulasrnarun yollanru bilen, ula~t191 bilgiyi anlarnlandirarak
olduqu

bilgilerden

yeni

bilgiler

uretebllen

ve urettigi

ogrenen, bgrenmi~

bilgileri

sorun

cozmede

kullanabilen bireyler yetistirrnektir (talimterbiye, 2009)
Genel arnac dogrultusunda hazrrlanan yeni program yaklasrmlan temelde;
1.0grencinin,

mevcut

ve

varmasma yardimci olmak.

gelecekteki

egitsel

gereksinimlerinin

farkma
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2.Kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini,

srmrlanru, yani "ogrenme profilini"

kestetmesine yardunci olamak.
3.Belirlenecek

egitsel ihtiyaclarimn

qerektireceqi

bilgi, beceri, ve tutumlara

yonelik davraruslann, ogrenme profiline uygun yollarla ve bizzat kendisince
kazannrnasma yardirnci olmak, "ogrenmeyi ogrenme" ye dayall bir yaklasur,
uyqulanacaktir.
Egitim anlayismm

degi~tigi

qunumuzde,

egitim

sistemlerinin

deqislrni

de

acrrulmazdrr. Ders kitaplannda sunulan bilgiyi ve aktancrsi olan ogreten merkeze
alan egitim anlayislan
-ngoren

ogrenciyi

yerine; bigiyi farkh kaynaklardan

edinen ve surekli qelisirni

merkeze alan egitim anlayrsi deqisen

egitim sisteminin

oktasrndrr. Uygulanacak egitim sisteminde, ogretim programlannm,
e metodlannm,

ogrenci performans degerlendirme

yonternlerinin,

odak

ogretim teknik
yeni hazirlanan

ders kitaplannm temel yaklasrrru yaprlandrnci kurama dayah olup, ogrenci merkezli,
aktif ogrenmeye dayall yasam boyu ogrenmeyi on qorrnekteyiz.

Ogrenci merkezli

egitimde,

ortaya

ogrencilerin

ilgi alanlan,

becerileri

ve yeteneklerini

cikaracak

rehberlik hizmetlerinin etkin bir sekilde okul ici ve d1~1 uygulanacak. Uyulama sonucu
aile, ogrenci

ve ogretmen

i~birliginin daha 90k quclenrnesi

saqlanacak.

Temel

egitimin, okul oncesi donerninden baslayarak ogrencinin yasarru boyunca destekleyici
ve yonlendirici egitim sisteminde aile.oqrenci ve ogretmenin i~birligi ile belirlenecek
egitim hedefine yonelik calisrna qeceklestirilecek

.
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Tablo- 4 Geleneksel ve Ogrenci Merkezi Egitimin Kars1lastmlmas1

Hatrrlarna ve
Ezber Bilginin
Birikmesi

Bilgi Kazarurru
-··-··-

, -

I

Basan Gosterqesi

Zamana gore, •[surece gore, performas , kalite
miktar

Olc;:me-Degerlendirme

Genel,Normlara Bireysel Kriterlere ve qelisime goere
,

Teknoloji Kullarurru

· ~;~~~~~~
....... ·- ...•.........

Ogrenci

merkezli

egitim

I

}1~~i§i, -~at1hm, bilgi~e ensim
""

·•

yaklasrrru

temel

alan

etkili

bir

ogrenmenin

ger9ekle$mesi sonucu ogrencilerde;
•

Merak uyandrrma ve planlarna,

•

Arastrrrna ve kesfetrne,

•

Cozurnleme ve derinlestirrne,

•

Paylasrna
yasamlarinm

ve

yasantiya

her asarnasmda

(talimterbiye.mebnet.net,
Egitim ve ogretim

uygulama
bilgiyi

basamaklariru
kullanma

ozurnseyerek

becerisi

geli$ecektir

2009)

sadece okullarda

degil, yasam

boyu devam

eden bir suec

olduqunu ve bu yonde qelistirilen projelerle ogrencileri iyi birer yurttas olarak en iyi
sekilde hayata hazirlarnak istiyoruz (talimterbiye, 2009).

ilkogretim kurumlan lcln TKY uygulama modeli
Okullar, onerilen modelin uyqulanmasi ile ilgili olarak; egitim cahsanlarmm,
degi$menin

ve geli$menin

geregini

tam anlarruyla

kavramalan

hususuna,

okul

kulturunde degi$im ve ogrenci merkezli egitim anlayrsmm qerektiqi gibi uyqulanmasi
konularma ozel bir onern verilmelidir (Yrldmrn, 2002).
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Okul Gelisim Yonetim Ekibi (OGYE)
Okul Geli$imi ve Yonetim Ekibi okul mudurunun

liderliginde

cansarak okul

1eli$imini planlayan, planlanan cahsrnalan uygulayan 9al1$malarda gerekli okul ici ve
11$1 koordinasyonu

ve organizasyonu yuruten bir cahsma grubudur (karaman.Meb,

~009).
)GYE' nin Gbrevleri
• OGYE, okul toplumunu temsil eder.
·,

• Okula sag!anan mali kaynaklan kullanarak okul butcesini haztrlar ve yonetir.
• OGYE okul qelisim plaruru hazirlar ve bu plarn uygular
• OGYE okul geli$im si.irecinde yer alacak alt "<;a11$ma oruplanm" kurar. Bu
gruplan planlama sureci ile ilgili olarak bilgilendirir ve cahsmalanna rehberlik
eder.
• Okulun mevcut durumuyla ilgili bilgi toplar ve geli$tirilmesine

ihtiyac duyulan

cahsrna alanlanrn belirler.
• Okul Geli$im Sureciyle ilgili olarak ilgililere toplantr, seminer vb. duzenler .
• Durum analizi(swot, pest) uygulayarak sonucunu deqertendirir .
• ihtiya<;lan oncelik sirasina gore dizer.
• <;al1$ma qruplanrun planlama ve cahsmalanru organize eder ve her calisma
grubunun hazuladiq: plaru dikkate alarak yrllrk okul geli~im planrru hazirlar.
<;al1$ma gruplarmca ger9ekle$tirilecek cahsrnalan koordine eder .
• Okul geli~im plaru dogrultusunda ger9ekle$tirilen cahsmalann "Bicirnlendirici
Degerlendirmesini"

yapar ve ahnan sonuclar dogrultusunda

plan uzerinde

gerekli duzenlerneleri yapar .
• Duzeltilmis

Okul

degerlendirmesini

Geli~im

Plarurun

ogretim

yrh

sonunda

son

yapar.

• Okul Geli$im Y1I Sonu

Raporunu

yazarak

ii Milli Egitim

Mi.idi.irli.igi.ine

qonderir.
• Raporu Okul Toplumunun Bilgisine sunar .
• Okul personelinin
birimine bildirir.

hizmet i<;i egitim ihtlyaclarrm

belirler ve ilgili Bakanhk
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• Okul Personelinin

hizmet ici egitim thtlyaclarma

yonelik

okulda

kurslar

duzenler (lsparta. Meb, 2009).
Okul Getisimi Yonetim Ekibi (OGYE) Oyeleri:
1. Okul Muduru,
2. Projeden Sorumlu Mudur Yardrmctst,
3. Ogretmen (ikiden az olmamak uzere okuldaki ogretmenlerin
almarak yeter sayrda okul tarafrndan

belirlenir.

sayrsi dikkate

ilkogretim

birinci kademeden ve ikinci kademeden ogretmenlerin

okullannda,

bulunmasina dikkat

edilir.),
4. Rehber Ogretmen, (birden fazla ise koordinator rehber ogretmen),

5. En az bir-Destek Personeli,
6. Veli (ikiden az olmamak uzere okuldaki ogrencilerin sayist dikkate alinarak
yeter sayida okul tarafmdan belirlenir.),
7. Ogrenci (ikiden az olmamak

uzere okuldaki ogrencilerin

saytsi dikkate

almarak yeter sayida okul tarafmdan belirlenir.),
8. Bir Okul Koruma Dernegi Temsilcisi

(okulda

bizzat ogrencisi

bulunan

velilerden secilecektir.),
9. Bir Okul Aile Birligi Temsilcisi (okulda bizzat ogrencisi bulunan velilerden
secilecektir. ),
10. Okul Aile Birligi Siruftar Temsilcisi (okulda bizzat ogrencisi bulunan veliler
arasmdan

her

srruftan

bir

temsilci

secilecektir.)

(causmalann

belirli

secilen

bir

(cahsmalarrn

belirli

bolurnlerine katihrlar.),
11.Sivil

toplum

orqutlerinden

temsilci

bolumlerine katrlir.),
12.Muhtar (okulun bagl1 bulunduqu mahallenin muhtan.) (calrsrnalarrn belirli
botumlerine katrhr.),
13.0kulun

bulunduqu

mahallede

bulunan

Sanayi/Ticaret

Odalannm

birer

temsilcisi, (cahsrnalann belirli bolumlerine katrhr.), (http://www.ogye.tr).

Okul Geiisimi Yonetirn Ekibi Oyelerinin Gorevieri:
1. Okul Muduru:
Gelisirnl

icin

Okul qelisiminin
gerekli

planlama,

surekliliqinden
organizasyon

sorumludur,
ve

planh Okul

gorevlendirmeleri
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yapar,ilgili

bakanlrk

birimleri

ile koordinasyonu

saqlar,

Okul-unlverslte

i§birligini saqlar, okul personelinin mesleki geli§imini destekler.

2. Projeden
yonetim

Sorumlu

Mudur Yardrrncrsi:

kadrosunu

yurutulmesinde

temsil

gerekli

Planh Okul Geli§imi'nde

ederler.

okul

lei

Planh

Okul

koordinasyon

Geli§im
ve

okulun

Surecinin

organizasyondan

sorumludur. OGYE'nin toplantilanm duzenler, uyeleri toplantiya 9ag1m ve'
toplantrlarda

kullamtacak her turlu dokurnarun 9ogalt1lmas1 ve daqrtrmm:

yapar, okul mudurunun katrlrnadiq: OGYE toplantilanna

baskanlrk yapar,

Calisma Gruplan'nm kurulrnasi icin gerekli on hazrrhk calrsmalanru yurutur
ve surec boyunca Calisrna Gruplan'nm cahsrnalanru izler, Okul qelisimi ile
okulda kaydedilen qelismelerden
icin gerekli duzenlerneleri

okul toplumunun

haberdar edilebilmesi

yapar ve yurutur, Okul personelinin

mesleki

qelisimi icin onlann hizrnetici egitim ihtiyacnu belirler ve okul personelinin
katrhrmru saqlar.

3. · Ogretmen:

Planh Okul Gelisimi'nde

okulun

ederler. Okul Gelisim Sureci Basamaklan
cahsrnarun

planlarnasr,

ogretim

kadrosunu

lcerisinde yapilacak

organizasyonu

ve

temsil

her turlu

yurutulrneslnden

de

sorumludurlar. <;all§ma Gruplan'nin amaca yonelik olarak etkili bir sekilde
planlanru uygulamalannda

onlara rehberlik ve liderlik yaparlar, cahsrna

gruplan'nm planladrklan cahsrnalan
gerc;ekle§tirebilmeleri

icin

gerekli

organizasyonu

ve

koordinasyonu

saqlarlar, cahsrna gruplan'nin planlamalarmdaki zarnanlarnayi izlerler.

4. Rehber Ogretmen: Okul-veli, okul-cevre i§birliginin qelistirtlmesi ve ogrenci
basansmm

artmlrnasi

cahsmalanna

rehberlik,

ve

damsmanhk

eder.

Ogrencilerin kisilik qelisirnine yonelik olarak yapilacak calisrnalan yurutur,
ogrenci

basansrrun

darusmanhk

eder,

artrnlrnasma
Ogrenme

artmlmasma

yonelik

potansiyelini

etkili bir sekilde

calisma

gruplannm

zorluqu

calrsmalan

etkinliqini

duzenlenrnesinde rol alrr.

yonelik

c;eken ogrencilerin

yurutur,

kullanmaya
ve

cahsmalara

hrzh

ogrenen

yonelik

verlmliliqin:

rehberlik

basanlanrnn
ogrencilerin

calismalan

arttmci

ve

yurutur,

uygulamalann
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5. Destek Personeli: Okul c;:evresini, bmasrm, fiziki kaynaklanru, ekipmanlannin
quvenliqini, duzenini, ternizliqini ve etkili kullarurrum saqlar. Okul-c;:evre
ternizliqi ve guvenligine yonelik calismalan duzenler ve yurutur. Okul
esyalanrun ve ekipmanlannin korunrnasi, temizligi ve etkili kullarumma
yonelik

yapilacak

kullarurrurn

cahsrnalan duzenler.

duzenler.

Okulun

Okulun

guvenligine

fiziki

mekanlannm

yonelik

causmalann

organizasyonunda rol alir.
6. Veli: Okul-cevre ve okul-veli i~birligini qelistirirler, okulun cevre ve veliler ile
i~birliginin geli~tirilmesinde yonelik causrnalan organize edip yuruturler,
Okulun fiziki kaynaklanrun qelistirilrnesine onderlik ederler, okulun tarutim
cahsmalanm organize ederler, yardrrna muhtac ogrencileri belirleyip gerekli
desteqln bu ogrencilere saqlanrnas: cahsrnalanru yuruturler. Ogrenci: Okul
geli~imine yonelik cahsmalarda ogrencileri temsil ederler. Ogrencilerin
qoruslerini, isteklerini ve sorunlanru OGYE'ye iletirler.
7.

Okul

Koruma

Dernegi

Temsilcisi:

Okulun

parasal

kaynaklannm

qeiistirilmesine ve bu kaynaqm en verimli sekilde kullarulmasrna katrnrlar.
Bakanllk kanaliyla saqlanan odeneklerin kutlamrm icin gerekli planlamalan
ve organizasyonu yapar, velilerin parasal desteqini saqlarnak tcin uygun
duzenlerneleri yapar, okulun parasal kaynaklannm kullarurrn sonunda
yaprlan harcamalan qosteren mali raporlann velilere duyurulmasi icin
gerekli duzenlemeleri yapar.
8. Okul Aile Birligi Temsilcisi: Okul-cevre ve okul-veli i~birligini qelistirirler.
Okulda sosyal yardrrnlasrna etkinliklerini duzenleyip yurutur, ogrenci
basansmm artmlrnasma yonelik yaprlacak cahsrnalann butun velilere
duyurulmasmda ve veli desteqinin saqlanrnasmda rol ahr (Atl1oglu,2009).
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3. BOLUM
YONTEM

Ara§tlrmanm Modeli

Bu arastirmada var olan bir drumun oldugu sekliyle betlmlendiqi tarama modeli
banimsenrnistir. Arastirmada: alan yazm tararnasi yapilrrus veri toplama araci olarak
yoneticilerin ve ogretmenlerin bireysel ve mesleki ozelliklerini kapsayan "Kisisel Bilgi
Formu" ve "Toplam Kalite Yonetimi" olc;:eginden olusan bir anket uyqulanrmstrr. Bu
anketle elde edilen verilerle arastrrmarun sorulanna yarut aranrmstir.

Evren

Tam orneklern
Okullannda

ahnrmstrr. Arastrrmarun

gtirev yapan ogretmenler

evrenini

Guzelyurt

ve okul yoneticileri

ltcesi'nceki

ilkogretim

olusturmaktadrr.

olusturan okul yoneticlsi ve ogretmen daqrhrm table 5'de verilmektedir.

Evreni

•
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Tablo 5 Evreni olusturan okullarda okul yonetlcisi ve ogretmen daqrhrru

GOZEL YURT B0LGESi OKULLARI
Okul Yoneticisi
( n )

Ogretmen
( n )

Kurtulus ilkokulu

3

23

Ozqurluk ilkokulu

3

18

Aydmkoy ilkokulu

2

16

B.Fikri Karayel
ilkokulu

2

15

Doganc1 llkokulu

1

8

Gemikonag1
ilkokulu

1

7

Lefke istiklal
ilkokulu

3

15

Serhatkoy ilkokulu

1

7

Yedidalga ilkokulu

1

10

Yesilyurt ilkokulu

1

8

Zumrutkoy
ilkokulu

1

8

19

135

Okul Adi

Toplam

Tablo 5' de gorOldOgO uzere arasturnarun

evrenini

Guzelyurt

Bolqesi'nde

bulunan 11 ilkokuldaki 19 okul yoneticisi ile 135 ogretmen olusturrnaktadrr.

Anketin daqmlmasi ve donmesine iliskin veriler tablo 6' da verilmektedir.

Tablo 6 Anket uygulanan okul yoneticileri ve ogretmenlerin dag1l1m1

Anket verilen
ogretmen
Anket Verilen \
Yonetici

(n)

%

Geri
Donrneyen
Anket

135

24.5

33

I

75.5

0

I

100

19

I

0

I

I

%

Gecerli
Anket

I
I

102
19
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Tabla 6' da goruldOgO gibi ogretmenlere

135 anket daqrtrlrrustrr. Daqrtrlan

anketlerden 33'0 % 24.5 gibi bir oranla geri donmernis. 102 anket % 75.5 gibi bir
oranla islerne tabi tutulmustur. Yoneticilere 19 anket dag1t1lm1§t1r .. sonucta 19 anketin
tarnarru %100'10k bir oranla isleme tabi tutulrnustur.

Verileri Toplama, cozurnleme ve Yorumlanmasi

Arastrrrnarun

kramsal

yprsrru

ousturmak

icin

ilgili

literatur

taranmaya

cahsrlrrustrr.

Bu

arastrrmada,

uygulanabilirliligi

egitimde

Toplam

Kalite

Yonetimi'run

ilkokularda

incelenrnis. Yarqisal tureki veriler, Erdoqan Sezer'in geli§tirdigi ve

likret tipi besli dereceye

gore

duzenlenen

Toplam

Kalite Yonetirni

Olc;egi ile

toplanrrustrr.

Arastirmadan

elde edilen veriler olgusal ve yarqisal veri turleridir. Olgusal

olanlar, "Kisisel Bilgi Formu" ile elde edilen ve arastrrmaya

katilan ogretmenlerin

bireysel ve mesleki ozelliklerini qosteren verilerdir. Yarqrsal olanlar ise "Toplam Kalite
Yonetirni Olc;egi" nde bulunan yarg1 maddelerine verilen yarutlan iceren verilerdir.
Verilerin

kaynaq: TKY uygulamalanna

katrlrna derecelerini

besli Likert tipi olcek

Ozerindeki isaretlerine dayanrnaktadrr.

Ogretmenlerin

toplam kalite yonetirni uygulamasma

ile olusan dusunceleri baqrrnh degi§kenler; bireysel-mesleki

iliskin katrlrna dereceleri
ozellikleri ise baqrmsrz

deqiskenlerdir.

Anketin uyqulanmasi

asarnasmda,

Milli Egitim Bakanl1g1 ilkogretim

Dairesi

MOdOrlOgO'nden izin almarak arastrrmaci tarafmdan arastrrrna srrurlan kapsammda
olan ogretmenlere

olcek brrakrhp bir sure sonra da toplanarak

olcek uyqulamasi

yapilrrustrr. Evreni temsil edecek bicirnde okullarm statusu gibi ogelere dikkat edilerek
toplam

11 okula

verrnernislerdir.

qldilrnistir.

Ancak,

bazi okullardaki

ogretmenler

anketleri

geri
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Toplanan
Arastrrmarnn

verilerin

cozumlenrnesinde,

genel arnaci cercevesinde

cevaplan

bilgisayardan
aranan

toplanan veriler, once veri kodlama formuna isaretlenrnistir.

yarartamlrmstrr.

alt arnaclara

yonelik

Daha sonra bilgisayara

aktanlan veriler Ozerinde gerekli istatistiksel cozurnler icin SPSS (The Statistical
Facket for The Social Sciences) paket proqrarnmdan yararlarulrmstrr.

Arastrrmarun

alt proplemerinin

cozumlenmesinde

0.05 onernlilik

duzeyi securnis.

proplem ve alt proplemlerin ozellikleri dikkate alind1ginda frekans, yuzde, standart
sapma, aritmetik ortalama, varyans analizi ve LSD anlarnhhk testi kullarulrmstrr.
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4. BOLUM

BULGULARveYORUMLAR

Bu bolumde arastirrnada elde edilen verilerin cozurnlerne ve yorumlanna yer
verilmektedir.

1.Ki$iSEL BiLGiLER
Bu bolurnde arastrrrnaya katilan yonetici ve ogretmenlerin; cinsiyet, yas, brans,
hizmet surest, ogrenim suresi ve qorevlerine lliskin bilgilere yer verllrnistir.

1.1. Yonetici ve Ogretmenlerin Cinsiyeti

Yonetici ve ogretmenlerin cinsiyete gore daqrhrm tablo 7'da verilrnistir.
Cinsiyet
Ka din
Erkek
Toplam

n
78
43
121

Tablo 7'de yonetici ve Ogretmenlerin
olduqu gorulmektedir.

1.2. Yonetici ve 6gretmenlerin

Yonetici-Ogretmen
%
64.5
35.5
100
% 64.5'i kadrn, %35.5'inin

de erkek

Yaslarrna Gore Daqrhrm

Yonetici ve Ogretmenlerin yaslarma gore dag1llmlan tablo 8'de verilmektedir.

....•
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Tabla 8 Y6netici ve Ogretmenlerin yaslanna gore daqrhrm
Y6netici-O_gretmen

Yas

%
9.1
30.5
38.9
21.5
100

n
11
37
47
26
121

24 ve alti
25-34
35-44
45-54
Ta_elam

Tabla 8 incelendiqinde yirmidtirt yas ve altt %9.1, yirrnibes ya$ otuzdort yas
arasi %30.5, otuzbes yas kirkbes yas arasi
blciminde daqtlnn qostermektedir.

38.9, kirkbe$-ellidort

Y6netici ve Ogretmenlerin

yas arasi %21.5

1/3'i.ini.in orta

yas

gurubunda oldugu s6ylenebilir.

1.3. Y6netici ve Ogretmenlerin Bran$1anna Gore Dag1l1m1
Y6netici ve Ogretmenlerin branslarna gore dag1l1m1 tabla 9' da verilmektedir.

Tabla 9 Y6netici ve Ogretmenlerin branslanna gore daqrhrru
Y6netici-Ogretmen

Brans

%

n
76
36
112

Ta_elam

67.9
29.5
97.4

Tabla 9 incelendiqinde yonetici ve ogretmenlerin %67.9' u siruf ogretmeni,
%29.5' i brans ogretmenidir (Yonetici ve ogretmenlerden 9 ki$i brans seceneqini
i$aretlememi$1erdir).

1.4. Y6netici ve Ogretmenlerin Hizmet Si.irelerine Gore Dag1l1m1

Y6netici
verilmektedir.

ve 6gretmenlerin

hizmet

si.irelerine

gore

daqthrm tabla

1 O da
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Tabla 1 O Yonetici ve ogretmenlerin hizmet surelerine gore dag1llm1
Yonetici-Oq retmen

Hizmet Suresi

%
17.4
19.8
21.5
14.0
27.3
100

n
21
24
26
17
33
121

5 vii ve altt
6-10 y1I
11-15y1I
16-20 VII
21 ve ustu
ToQlam

Tabla 10'a gore yonetici ve ogretmenlerin %27.3'0 21 y1I ve ustu, %14.0'u 1620 y1I, % 21.5'i 11-15 y1I hizmet suresine sahipken; 6-10 y1I %19.8 ve 5 y1I ve aln
% 17.4 ile daha az hizmet suresine sahip gruptur. Bu durum yonetici ve ogretmenlerin
genellikle deneyimli olduklanru qosterrnektedir.

Hizmet suresi 90k olan Yonetici ve

ogretmen sayrsi bu saptamavi guc;lendirmektedir.

1.5. Yonetici ve Ogretmenlerin Ogrenim Surelerine Gore Daqrhrm
Yonetici ve ogretmenlerin

en son mezun olduklan okulun ogrenim suresine

gore daqrhrru tabla 11 'de gosterilmi~tir.
Tabla 11 yonetici ve ogretmenlerin ogrenim surelerine gore daqrhrm
Yonetici-Ogretmen

Ogrenim surest

%
79.3
14.0
6.6
100

n
96
17

4
3

8

2

121
Tabla

11 'e gore

yonetict

ve ogretmenlerin

% 96's1 dort

yrlhk yuksek

ogrenimden mezun olugunu,%14'0 uc yrlhk yuksek ogrenimden mezun olduqunu ve
%8' i iki y1ll1k yuksek ogrenimden mezun olduqunu gostermektedir. Bu durum yonetici
ve ogretmenlerin

buyuk oranda dort y1ll1k yuksek ogrenimden

mezun olduklanru
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gostermektedir. Dort y1ll1k yuksek ogrenim sayrsi en eek clan yonetlci ve ogretmenler
bu saptarnayi gu9lendirmektedir.

1.6. Yonetlci ve bgretmenlerin

qorevlerine gore daqrhrru

Yonetici ve ogretmenlerin qorevlerine gore daqihrru tabla 12'de qosterllrnistir.

Tabla 12 Yonetici ve ogretmenlerin qorevlerine gore daqrhrru

Yonetici-bgretmen

G6rev\n\z

%
15.7
84.3
100

n
19
102
121

Yonetici
TaQlam

Tabla 12'de goruldugu gibi yonetlci ve ogretmenlerin

% 15.?'si yonetici olarak

gorev yapmakta. %84.3'0 de qorevini ogretmen olarak surdurrnektedir.

Yonetlci ve Ogretmenlerinin TKY Olcegine Katrlma Dereceleri
Guzelyurt bolqeslnde qorev yapan ilkogretim olulu ogretmen ve yoneticilerinin
akullarda Taplam Kalite Yonettminln
ogrenci-veli
katilrna

(a) "sistem ve surec yaklasirru", (b)"Ogretmen-

odakhlik" ve (c) "gu9lu ve surekli taplam

alt problemlerine

iliskin daqrhrru qosteren

kalite liderligi" olceklerine

artalama

ve standart

sapma

sonuclan tablalar seklinde verilmektedir.

1- Yonetici ve bgretmenlerin

TKY Ol9eginin "Sistem ve Surec Yaklasirm" Alt

Bayutuna ili~kin Kat1lma Dereceleri

Yonetici ve bgretmenlerinin

Taplam

Kalite Yonetimi

Surec Yaklasirm" Alt Bayutuna lliskin Katrlrna Derecelerinin
qostertlrnistir.

bl9eginin

"Sistem ve

Dag1l1m1 Tabla 13'de
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Tabla 13 Sistem ve Surec Yaklasrrm
Kaynak

I
A1
A2
A3
A4
A5
A6

2
Cf},

A7

<(
_J

::::c
<(

AS

0

A9

>w

0:::
::::>
(j)

ui

>

A10
A11
A12

2

ui
I(j)

(j)

A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

Ogretmen

Olcek Maddeleri

Mad de
No

Okulun hadeflerinin belirlenmesinde
katihrmnm onemsenmesi

okul

Velilerin,okul proqrarnmrn duzenlenmesine

toplumunun

kat1lmas1

Okulda,ogrenmenin temel ihtiyac;: olrnasi
Okulda estek hizmetlerinin etkili ve ogrenmeyi

tesvik

etmesi
Okuldakilerin, farkh dusunce ve deqer yarg1lanna sahip
olsalar bile gorCl§lerini acrkca ifade etme ve bunlann
kabul qorrnesi olanaqma sahio olrnasi
Ogretmenlerin ne ogretecegi kadar nasil ogretecegini de
bilmesi
Okulun fiziki kaynaklarmm ve ekipmanlann1n en etkili
sekilde kuuamlmasi icin Yapilacak i§lemler ogretmenlere
zaman kaybettirmemesi
Okulun ilgi cekici bir yer olup egitim-ogretim ve sosyal
falivetler icin veterli olrnasi
Okulun; yoneticilerin, ogrencilerin, velilerin ve destek
oersonelinin kaunrmvta belirelenen kurallar ile cahsrnasi.
Kurallann az ve basit olmasi
Butun gorevlilerin okulun kurallanna uymasi
Okuldaki

onernli kararlann; ogrenci, veli, ogretmen ve
tarafmdan
olusan ekipler
temsilcilerinden
yonetlci
ahnrnasi
Okulda "Biz" ruhunun olmas:
Bireylerle gruplar (hem ogretmenler hem de ogrenciler)
arasmdaki farkhhklartn, Okulu zenginle§tirmeye
katkrda
bulunana unsurlar olarak dusunulrnesi
Ogretmenlerin, okul degi§tirmek yerine okulda kalmayi
istemesi
Okulun, ogrencilerde ogrenme coskusu olu§turmas1
Ogretim materyallerinin cesitli ogrenme blcirnleri dikkate
almarak haztrianrnasi
Ogretmenlerin, egitim teknolojilerinden etkili bir sekilde
yararlanmas1
Okulun geli§im hedeflerini gerc;:ekle§tirmede
strateillerin net olarak tesbit edilmesi

Toplam

izlenecek

X
3.71

ss
1.30

2.02
4.26
4.00

1.26
.88
1.02

3.88

1.23

4.28

.90

3.54

1.26

3.40

1.21

3.61

1.28

3.62
3.62
3.35

1.19
1.36
1.37

3.68
3.72

1.34
1.02

3.65

1.22

3.85
3.92

1.18
1.08

3.72

1.20

3.64

1.17

3.65

1.18

Tabla 13 tncetendiqinde yonetici ve ogretmenler "Sistem ve Surec;; vaklasimr'
(X=3.65) alt boyutuna 9ogunlukla kartrldiklan gozukmektedir. Yonetici ve ogretmenler
bu alt boyuttaki uygulamalara yonelik bir tutum geli~tirmi~lerdir.
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Ybnetici ve bgretmenler "Sistem ve Surec Yaklasuru" alt boyutunda en yuksek
katrlma derecesine "Ogretmenlerin ne ogretecegi kadar nasil ogretecegini de bilmesi"
(4.28) ve "Okulda ogretmenin temel ihtiyac olrnasr" (X=4.26) yarg1 maddelerinde, en

katrlmast"

dusuk katilma derecesine ise "Velilerin, okul proqrarrurun duzenlenrnesine
(X=2.02),

"Okuldaki

temsilcilerinden

onernli

kararlarm;

olusan ekipler tarafmdan

ogrenci,

veli,

ogretmen

ve

yonetici

almrnasi" (X=3.35), yarq: maddelerinde

qorulmektedir.

Yonetici ve bgretmenlerin "sistem ve surec yaklasrrru" alt boyutunda
destek

hizmetlerinin

etkili

ve

ogrenmeyi

tesvik

etmesi"

"Okulda

(X=4.00),

"ogretim

materyallerinin

cesitli ogrenme bicicrnleri dikkate almarak nazrrlanmast"

(X=3.92),

"Okuldakilerin,

farkll dusunce ve deqer yarqrlarina

sahip olsalar bile goru$1erini

acrkca lfade etme ve bunlann kabul qorrnesi olanaqrna sahip olmasi" (X=3.88),
"Okulun,

ogrencilerinde

egitim teknolojilerinden

ogrenme coskusu olusturmasr"
etkili birsekilde yarartanmasr"

(X=3.83),

(X=3.72), "Bireylerle gruplar

(hem ogretmenlr hem de ogrenciler) arasindaki tarkhhklarm.okulu
ktkrda

bulunan

belirlenmesinde

unsurlar

olarak

okul toplumunun

dusunulrnesi

"Ogretmenlerin,

(X=3.72),

katrummm onemsenmesi"

zanqinlestirmeye

"Okulun

hedeflerinin

(X=3.71), "Okulda biz

ruhunun olrnasi" (X=3.68), "Okulun qelisim hedeflerini ger9ekle$tirmede

izlenecek

stratejilerin net olarak tesbit edilmesi" (X=3.64), "Butun qorevlilerin okulun kurallanna
uyrnasi" (X=3.62), "Kurallann az ve basit olmasr" (X=3.62), " Okulun; yoneticilerin,
ogretmenlerin,

velilerin

ve destek

personelinin

katrhrmyla

belirlenen

cahsrnasi" (X=3.61 ), "Okulun fiziki kaynaklanrun ve ekipmanlarmm
kullarulmas:

icin

yapilacak

i$1emlerin

ogretmenlere

zaman

kurallar

ile

en etkili sekilde
kaybettirmemesi"

(X=3.54), "Okulun ilgi cekici bir yer olup egitim- ogretim ve sosyal faliyetler icin yeterli
olrnasi" (X=3.40), "Okuldaki onemli kararlann;
temsilcilerinden

olusan ekipler tarafmdan

ogrenci, veli, ogretmen ve yonetici

ahnmasi"

(X=3.35)

yarq: maddelerine

9ogunlukla katrldiklart qorulmektedir.

Yonetici ve ogretmenler "Sistem ve Surec Yaklasirru" alt boyutunda "Okuldaki
onemli kararlann; ogrenci, veli, ogretmen ve yonetlci temsilcilerinden

Olusan ekipler

tarafmdan ahnrnasi" (X=3.35), "Velilerin,okul proqrarrumn duzenlenrnesine katrlmasi"
(X=2.02) maddelerinde kararsrzdirlar.
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Yonetlci ve ogretmenler "sistem ve surec yakla!?1m1" alt boyutunda iki yarq:
maddesi dismda diger tom yarq: maddelerinde

"9ogunlukla

kararh" dOzeyde bir

tutuma sahiptirler. Bu durum ; ogrenci merkezli egitimin yeterli duzeye ulasmaya
ba!?lad1g1 yonunde yorumlanabilir.

2- Yonetici

ve Ogretmenlerin

TKY

Ol9eginin

"Ogretmen-

Ogrenci-

Veli

Odaklrlrk" Alt Boyutuna lliskin Katilrna Dereceleri
Guzelyurt Bolqesi ilkogretim okulu Ogretmen ve yonetlcilertntn Toplam Kalite

vonetiml Ol9eginin " "Ogretmen-Ogrenci-Veli

Odaklihk" Alt Boyutuna lliskin Katilma

Derecelerinin Dag1l1m1 Tablo 14'de qosterilrnistir.

Tablo 14 Ogretmen-Ogrenci-Veli
Kaynak

Mad de
No

Ogrencilerimiz, butun 9al1§malanm1zin odak noktasrdir.

02

Okulumuzda,daha yakmdan takip ve denetimi gereken
ogrencilere rehberlik onlann oururlan incitilmeden vaorlir.
Ogrencilerimiz, ogretmenlerinin adil olduklanna inarullar.
ogretim
uygun
bi9imlerine
ogrenme
Ogrenciler
rnetootanru, ooretrnenler ile belirleme firsatma sahiptirler.
degerlendirilmesinde
kendilerinin
Ogrencilerimiz,

05

::J
.....J

06

~

<(

0

07

'::J
w
>

08

0

I

09

o
z

010

0::::
>(9

011

w

:Q
I

z

w

012

~
I-

w

0::::
,(9
:Q

Olcek Maddeleri

01,

03
04
~

Odakl1llk

013
014
015
016
017

kullamlan krriterleri bilirler.
Her ogrenci, kisise' becerilerini (zihinsel, estetik, sosyal ve
albeceriieri) qelistirmesi icin tesfik edilir.
Her ogrenci, kendi potansiyeli icindeki basan artrsi dikkate
almarak deaerlendirilir.
Okulumuzda, ders arac ve qerecleri ogrencinin istenilen
olcude odrenmesi icin kullaruhr.
Okulumuzda uygulanan ogretim metodlan ogrencilerimizin
varancrhqrm gelistirecek sekilde hazirlarur.
ogrenebilecegine
ogrencilerin
bu tun
Ogretmenler,
inaruriar.
Srruf icl davraruslan olusturan kurauan, ogretmen ve
ocrencrler birlikte olusturullar.
Okulumuzda bir ogretmen, uygulad191 ogretim stratejisi bir
ogrencisi icin bile etkili olrnadrqmda, bir baska yolu dener
ve bu oqrencisini basansrzhqt nedenivle suclarnaz.
Veliler okulumuz icin vazqecilrnez bir destektir.
Bu okuldan bulunmaktan ho§laniyorum.
kararlarin
etkileyebilecek
doqrudan
beni
Okulda
alinmasma benim de katkim olrnahdrr.
Bu okulda ihtiya9 duyulan ve istenilen bir birey olduqumu
du§unuvorum
Ogretmenlerle rahatca iletisim kurabildigimi dusunuyorum

-

Toplam

Ogretmen
X
4.25
3.86

ss
1.09
1.19

4.02
3.23

.86
1.29

3.45

1.22

4.04

1.01

4.08

1.06

3.95

1.14

3.95

1.03

3.74

1.15

3.86

1.16

3.83

1.01

3.86
4.30
4.56

1.22
1.05
.83

4.37

.80

4.55

.76

3.99

1.05
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bgretmen
"okulda

beni

olmaudrr"

ve ybneticiler
dogrudan

(X=4.56),

"ogretmen-ogrenci-veli

etkileyebilecek

"ogetmenler

kararlann

ile rahatca

odaklrhk"

alinmasma

alt

boyutunda

benimde

llettsim kurabildigimi

katkim

d0$0nOyorum"

(X=4.55), "bu okulda ihtiyac; duyulan ve istenilen bir birey oldugumu d0$0nOyorum"
(X=4.37), "bu okulda bulunmaktan

nostaruvorum" (X=4.30), "Ogrencilerimiz,

butun

9al1$malanm1zm odak noktasidtr" (X=4.25), yarg1 maddelerine tamamen katnmakta:
"ogrenciler ogrenme bic;imlerine uygun ogretim metodlanm. ogretmenleri ile belirlem
nrsatma sahip olamasi" (X=3.23) yarq: maddesinde ise kararsizdnlar.

bgretmen ve ybneticilerin, "her ogrenci, kendi potansiyeli icindeld basan artrsi
dikkate almarak degerlendirilir"

(X=4.08), "her ogrenci, kisisel becerilerini (zihinsel,

estetik, sosyal ve el becerileri) geli$tirmesi icin tesfik edilir" (X=4.04), "Ogrencilerimiz,
ogretmenlerinin

adil olduklanna

inarurlar" (X=4.02),

"okulumuzda,

ders arac ve

qerecleri ogrencinin istenilen olcude ogrenmesi lcin kultaruhr" (X=3.95), "okulumuzda
uygulanan

ogretim

hazrrlarur"

(X=3.95),

ogrencilere

metodlan

ogrencilerimizin

"okulumuzda,

rehberlik gururlan

olusturan

kurallar,

ogretmen

okulumuz

icin vazgec;ilmez

daha

yakmdan

incitilmeden
ve ogrenciler
bir destektir"

yarat1c1l191ni
takip

qelistirecek
ve denetimi

sekilde
gereken

yaprhr" (X=3.86), siruf ic;i davraruslar
birlikte
(X=3.86),

olusturur"

(X=3.86),

"okulumuzda

"veliler

bir ogretmen,

uygulad191 ogretim stratejisi bir ogrencisi icin bile etkili olmadtqmda, bir baska yolu
dener ve bu ogrencisini ba$ans1zl191 nedeniyle suc;lamaz" (X=3.83), "ogretmenler,
butun ogrencilerin ogrenebilecegine
degerlendirilmesinde

kullarulan

marurlar" (X=3.74), "ogrencilerimiz,

kmterteri

bilirler"

(X=3.45),

yarg1

kendilerinin
maddelerine

c;ogunlukla kat1lmaktadirlar.
bgretmenler bir takim olarak birlikte okul amaclanrun
cansmak

durumundadir.

Bir ogretmenin

bireysel

cabasi

gerc;ekle$mesi ic;in

pek anlamh deqildir.

bgretmenler arasrnda g09IO bir i$birligi sistemi olusturrnah, ogretmenler birbirinden
ogrenmelidir(www.ogretmen.info,

2009). stsman'm (1999) gor0$1eri; "ogetmenler

ile rahatca ileti$im kurabildigimi d0$0nOyorum" yarg1 maddesine tamamen katuan
yonetici ve ogretmenlerin qoruslerlni destekler niteliktedir.
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Ogretimde hersey ogrenciye yonelik olmak durumundadrr. Cunku, ogrenci,
ogretimin odak noktasidrr. Bu nedenle hi<;bir ogretim ogesi ogrenciden beqrmsiz
olamaz. Ogretim cevresinin amaca uygun blcirnde · duzenlenebilmesi icin,
ogrencilerin geli~im ozellikleri, egitim gereksinmeleri, ilgi ve yonelimleri yakmdan
bilinmelidir. Yrldmrn'm (2002) qorusleri "Ogrencilerimiz, butun 9all~malanm1zm
odak noktasrdir"

yarq: maddesine tamamen katilan yonetici ve ogretmenlerin

goru~lerini destekler niteliktedir.
Tablo 14 incelendiginde ogretmen ve yoneticiler "ogretmen-ogrenci-veli
odaklrhk"

(X=3.99) alt boyutuna 9ogunlukla kat1ld1klari gorulmektedir. Egitim

sisteminin en onemli ogeleri yonetici, ogretmen, ogrenci ve velidir. Bu ogelerin
birbiriyle yapacaklan i~birligi, egitimin ruteliqlni, kalitesini belirler. Yonetici ve
ogretmenlerin, bu alt boyuta ili~kin uygulamalan genelde yeterli gordugu
soylenebinr.

3- Yonetici ve Ogretmenlerin TKY Olc;eginin "GO<;IO ve Surekli Toplam kalite
Liderligi" Alt Boyutuna ili~kin Kat1lmaDereceleri
Guzelyurt Bolgesi ilkogretim okulu Ogretmen ve yoneticilerinin Toplam Kalite
Yonetimi Ol9eginin "GO<;IO ve Surekli Toplam Kalite Liderligi" Alt Boyutuna lllskin
Katilma Derecelerinin Dag1l1m1 Tablo 15'de gosterilmi~tir.
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Tablo 15 G09IO ve SOrekli Toplam Kalite Liderligi

·,

X
4.16
Yonetirn, ogretmenlerin destekleyicisidir.
4.12
Yonetim, ogrencilerin destekleyicisidir.
4.19
Okul rnuduru, bizi en iyi sekilde temsil eder.
4.09
Oklu rnuduru, okulda takirn anlayrsiru geli§tirir.
Okul rnuduru, ogretimde yeni programlann ve ogretim 4.28

I

G1
G2
G3
G4
G5

w
I-

_J

~
~

<(

G6

a,
o;c.9

G7

_J

I-·-

_J
. _J Cl::'.'.

metodlanmn denenmesini destekler.
Okul rnuduru, okul toplumunu, okulun ortak arnaclan 4.13
cer9evesinde birlestirir.
Ogretmenler, okul muduru ile tletisirn kurmada kendilerini 4.11
rahat hissederler.
4.22
Okul rnuduru, kendini geli§tirmeye onern verir .
4.19
Okul muduru, yenilikct fikirlerden yararlarur.
Okul rnuduru, i§i dogru yapmak yerine, doqru i§i yapmayi 4.11
tercih eder.
4.09
Okul muduru, basansrzhqiru astlanna yuklemez.
Okul muduru. okuldaki sorunlar ortaya cikmadan qorup 3.93
enqeller.
Oklu rnuduru, denetleme yetkisini baskt araci olarak 4.23
kullanmaz.
4.01
Okul rnuduru, tum calisanlan motive etmektedir.

G8
G9
G10

~w
WO

o::·_J

:::,

CJ)

G11
G12

(I)

>

:::>
_J
0

:::,

Ogretmen

Olcek Maddeleri

Madde
No

Kaynak

G13

(9
G14
Toplam

4.13

ss
1.66
1.25
1.12
1.06
1.02
1.11
1.17
1.18
1.18
1.12
1.21
1.21
1.08
1.19
1.18

Tablo 15 lncetendiqinde ogretmenlerin ve yoneticilerin "g09IO ve sOrekli toplam
kalite liderliqi" alt boyutunda yOksek katrhrn derecesine sahiptirler.

Yoneticiler
boyutunda

ve ogretmenler;

"g09IO ve sOrekli toplam

"Okul rnuduru, ogretimde

denenmesini

destekler"

yeni programlann

kalite

ve ogretim

(X=4.28), "Oklu muduru, denetleme

lidertiqi"

alt

mstodlanmn

yetkisini

bask, aract

olarak kullanmaz" (X=4.23), "Okul muduru, kendini geli~tirmeye onern verir" (X=4.22),
"Okul rnuduru, yenilikcl fikirlerden yararlarur" (X=4.19), "Okul rnuduru, bizi en iyi
sekilde temsil eder" (X=4.19), yarg, maddelerine tamamen kat1lmaktad1rlar.

Yonetici ve ogretmenler; 90910 ve sOrekli toplam kalite liderligi alt boyutunda
"Yonetim, ogretmenlerin

destekleyicisidir"

okulun

9er9evesinde

ortak

arnaclan

destekleyicisidir"

(X=4.16), "Okul muduru, okul toplumunu,

birlestirir"

(X=4.13),

-Yonettm.

ogrencilerin

(X=4.12), "Okul rnuduru, i~i dogru yapmak yerine, doqru i~i yaprnayi

tercih eder" (X=4.11 ), "Ogretmenler,

okul muduru ile uetisim kurmada kendilerini

rahat

rnuduru,

hissederler"

(X=4.11 ),

"Okul

basansrzhqrru

astlanna

yOklemez"
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(X=4.09),

"Oklu muduru,

tom cahsanlan
crkrnadan

motive

yeterli olmaya

bircoqunu

yarq: maddelerine

(X=4.13);

(X=4.09),

ve TKY

Bunu nedeni

okuldaki

c;ogunlukla

yoneticilerin

ger9ekle~tirdikleri

ba~lad1g1 soylenebilir.

egitim anlaytsi

geli~tirir"

(X=4.01 ), "Okul rnuduru,

(X=3.93),

baktldrqmda

davrani~larmm

takrm anlayrstru

etmektedir"

qorup engeller"

Olc;ege

merkezli

okulda

olcekte
anlayrsma

Milli Egitim

"Okul

rnuduru,

sorunlar

ortaya

katilmaktadrrlar.

belirtilen

liderlik

yonelik

cabalann

Bakanhqr'run

Ogrenci

onemli bir etken olarak qorulebilir.

Yonetlcl ve Ogretmenlerin TKY Olceginin Alt Boyutlarna Katllma Dereceleri ile
klsisel bilgileri arasmdaki farkhhk
A- "Gi..izelyurt B61gesi ilkogretim okulu Yonetici ve ogretmenlerinin
Kalite Yonetlmrnin

"sistem ve surec yaktastrru" alt boyutu ile ilgili uygulamalara

katilma dereceleri olan(1) cinsiyetlerine,
si..irelerine,

(5)

Toplam

ogrenim

suresine,

(6)

(2) yaslarma,
gorevlerine

(3) branslanna,
gore

onernli

(4) hizmet
bir

farkhlik

gostermektemidirler?"

1- Yonetici ve Ogretmenlerinin

Toplam Kalite Yonetimi Ol9eginin "Sistem ve

Surec Yaklasrrm" Alt Boyutuna lllskin Katilma Dereceleri ile Cinsiyetleri Arasmdaki
Farkllllk
Yonetlci veogretmenlerinin

Toplam Kalite Yonetirni ol9eginin "Sistem ve Surec

Yaklasirru" alt boyutuna iliskin katrlma derecelerinin cinsiyetlerine gore daqrlrm: tabla
16'da gosterilmi~tir.
Tabla 16 Yonetici ve ogretmenlerin "Sistem ve Surec Yaklastrm" alt boyutuna
iliskin katilma derecelerinin cinsiyetlerine gore daqihrn
Kaynak

I

Cinsiyet
Erkek

Sistem ve

n
43

Yonetici-Oqretmen
ss
X
11.76
67.97

P=0.38
P> 0.05

surec
Yaklastrru

ToQlam

I

Onern Denetimi

Kadm

78

70.34

15.47

121

69.15

13.61

Fark Onemsiz
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Tabla 16 incelendiqinde, yonetici ve ogretmenlerin cinsiyetlerine gore Taplam
Kalite vonetimmin

"sistem ve surec yaklasirru'' alt bayutu ile ilgili uygulamalara

katuma dereceleri arasmda P>0.05 duzeyinde

onernf bir tarkulasmarun bulunmadrqt

anla§1lmaktad1r.

2- Yonetici ve Ogretmenlerinin; Toplarn Kalite vonetirnl Olc;eginin "Sistem ve Surec
Yaklasirm'' Alt Bayutuna lliskin Kat1lma Derecelerinin Yaslarna Gore Dag1l1m1
Guzelyurt ilkogretim Okulu yonetici ve ogretmenlerinin Taplam Kalite Yonetirni
ol<;eginin "Sistem ve Surec vaklasrrm"

alt bayutuna

ili§kin katrlrna derecelerinin

yaslarrna gore daqrhrru Tabla 17 de qosterilmlstir.
Tabla 17 yonetici ve ogretmenlerin "Sistem ve Surec Yaklasirru" alt bayutuna
iliskin katrlrna derecelerinin yaslanna gore dag11lm1

Y onetici-Oq retmen

Kaynak

ve

Si stem

ss

Ya§

n

24 ve alt,

11

65.81

15.11

25-34

37

64.43

15.42

X

onern denetimi

p=0.01
P<0.05

Su rec;
35-44

Yaklastrru

47

71.48

13.79
Fark Onernli

45-54
Taplam

I

26

74.69

10.61

121

69.10

13.73

Tabla 17incelendiginde, yonetici ve ogretmenlerin Taplam Kalite vonetiml'nin
"sistem ve surec yaklasuru" alt bayutu ile ilgili uygulamalara

katrlrna dereceleri

arasmda yaslanna gore anlamll bir farkhuk olduqu anlasurnaktadrr.

3- Yonetlci ve ogretmenlerinin;

Taplam Kalite Yonetirni Olc;eginin "Sistem ve Surec

Yaklastrru" Alt Bayutuna lliskin Kanlma Derecelerinin Bran§larna Gore Daqrhrru
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Guzelyurt ilkogretim Okulu yonetici ve ogretmenlerinin Taplam Kalite Yonetirni
6l9eginin "Sistem ve Surec Yaklasnru" alt bayutuna

iliskin katrlrna derecelerinin

branslanna gore daqrhrm Tabla 18 de qosterilrnistir.

Tabla 18 yonetici ve bgretmenlerin "Sistem ve Sure<; Yaklastrru" alt bayutuna
iliskin katilma derecelerinin branslanna gore dag1l1m1
Yonetici-Oqretmen

Brans

Kaynak

Sistem

ve

Brans

6nem Denetimi

ss

n

X

36

63.80

P=0.00

15.35

P<0.05

surec
Yaklasrrrn

Taplam

Siruf

76

112

71.43

67.61

13.67

Fark 6nemli

14.51

Tabla 18 incelendiqlnde. ybnetici ve ogretmenlerin branslanna gore "sistem ve
surec yaklasirru'' alt bayutu ile ilgili uygulamalara katilrna dereceleri arasmda P<0.05
duzeylnde onernli bir tarkhlasrnanm bulunduqu anlasrlrnaktadrr.

4- Yonetici ve Ogretmenlerinin;

Taplam Kalite Yonetirni Olc_;;eginin "Sistem ve Surec

Yaklasrrru" Alt Bayutuna luskin Katilma Derecelerinin Hizmet Suresine Gore Dag11im1

Guzelyurt ilkogretim Okulu yonetici ve ogretmenlerinin Taplam Kalite Ycnetimi
olc_;;eginin "Sistem ve Surec Yaktasirru'' alt bayutuna
hizmet surelerine gore daqihrru Tabla 19 da qostertlmtstir.

iliskin katilrna derecelerinin
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Tabla 19 yonetici ve ogretmenlerin "Sistem ve Surec vaklasum" alt bayutuna
tliskin katurna derecelerinin hizmet sOrelerine gore daqrhrm
Y onetici-Oji retmen
Hizmet Suresi
Kaynak
bnem Denetimi
ss
X
n

Sistem ve Surec

5 y1I ve Alt1

21

65.19

14.33

6-10 y1I

24

64.54

16.81

11-15y1I

26

73.65

P=0.07

12.09

P>0.05
Yaklasrrru
17

16-20 y1I

69.64

16.43
Fark bnemsiz

21 ve ustu

33

Taplam

121

72.51

11.30

69.10

14.19

Tabla 19 incelendiginde, yonetlci ve ogretmenlerin Taplam Kalite vonetiminin
"sistem ve surec yaklasmu"

alt bayutu ile ilgili uygulamalara

katilrna dereceleri

arasinda P>0.05 duzeyinde onemli bir farkl1la~manin bulunmadrqt anla~1lmaktad1r.
(

5- Yoneticl ve Ogretmenlerinin; Taplam Kalite Yonetirnt Ol<;eginin "Sistem ve
vaklasmu"

Alt Bayutuna

lllskin

Katilma

Derecelerinin

Ogrenim

surec

SOresine Gore

Oag1l1m1
GOzelyurt ilkogretim Okulu yonetici ve ogretmenlerinin Taplam Kalite Yonetirnl
ol9eginin "Sistem ve

surec

Yaklasirru'' alt bayutuna

ili~kin katuma derecelerinin

ogrenim sOrelerine gore dag1l1m1 Tabla 20 de gosterilmi~tir.
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Tabla 20 yonetici ve ogretmenlerin "Sistem ve Surec Yaklasrrm" alt bayutuna
ili~kin katrlrna derecelerinin ogrenim surelerine gore daqrhrm

I

Kaynak

Ogrenim surest

Y onetici-Oq retmen

I
n

Sistem ve
Su rec;
yaklasirru

3 yrlhk yuksek ogrenim

17

72.00

8

70.37

Onern Denetimi

14.37

68.98

96

4 yrlhk yuksek ogrem

ss

X

11.03

P=0.71
P>0.05

I

2 yrllrk yuksek ogrenim '

I

I

Taplam

19.63
15.01

70.45

121

Fark bnemsiz

Tabla 20 incelendiqinde, yonetici ve ogretmenlerin Taplam Kalite Yonetiminin
"sistem ve surec yaklasuru'' alt bayutu ile ilgili uygulamalara

katilma

dereceleri

arasmda P>0.05 duzeyinde onernli bir tarkhlasrnarun bulunmadrq: anlasumaktadir.

6- Yonetici ve Ogretmenlerinin;

Taplam Kalite Yonetirni Olc;eginin "Sistem ve surec

yaklastrru" Alt Bayutuna ili~kin Katrlma Derecelerinin oorevlerme Gore Dag1llm1

Guzelyurt ilkogretim Okulu yonetici ve ogretmenlerinin Taplam Kalite Yonetimi
olc;eginin "Sistem ve Surec Yaklasirm"

alt bayutuna

ili~kin katilrna derecelerinin

qorevlerine gore dag1llm1 Tabla 21 de gosterilmi~tir.

Tabla 21 yonetici ve ogretmenlerin "Sistem ve

surec

Yaklasirm" alt bayutuna ili~kin

katilma derecelerinin qorevlerine gore dag1l1m1
Yonetici-Ogretmen

Sistem

n

Gorevi

Kaynak

Yonetici

ve

19

X

77.89

ss

7.35

bnem

Denetimi

P=0.00
P<0.05

Su rec;
Ogretmen

Yaklastrm

102

67.94

14.70
Fark bnemli

Taplam

I

I 121

72.91

11.02
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Tabla 21 incelendiginde, yonetici ve ogretmenlerin

branslarma gore TKY'nin

"sistem ve surec yaklastrru" alt boyutu ile ilgili uygulamalara

katilma

dereceleri

arasmda P<0.05 dUzeyinde onemli bir tarkhhk bulundugu anlasrlmaktadrr.

B- "Guzelyurt ·solgesi ilkogretim akulu Yonetici ve ogretmenlerinin
Yonetirninin

"Ogretmen-Ogrencisi-Veli

a Ian

katrlma dereceleri
surelerine,

(5)

Odakhhk" alt bayutu

(1) cinsiyetlerine,

ogrenim

suresine,

(2) yaslanna,

(6)

gorevlerine

Taplam

ile ilgili uygulamalara

(3) branslanna,
gore

Kalite

onernli

(4) hizmet
bir

farkltlik

gostermektemidirler?"

1- Yonetlci
Ogrenci-Veli

ve Ogretmenlerinin
Odakhlik"

Alt

Taplam

Bayutuna

Kalite Yonetirni

lliskin

Katrlma

Olc;eginin "Ogretmen-

Dereceleri

ile Cinsiyetleri

Arasmdaki Farkl1l1k

Yonetici
ogrenci-veli

ve ogretmenlerinin

Taplam

Kalite Yonetimi

olc;eginin "ogretmen-

odaklihk" alt bayutuna ili~kin katilma derecelerinin

cinsiyetlerine

gore

dag1llm1 tabla 22'de qosterumistir.

Tabla 22 Yonetici ve ogretmenlerin

"ogretmen-ogrenci-veli

odaklihk" alt bayutuna

ili~kin katilma derecelerinin cinsiyetlerine gore daqihrm
Kaynak

I

Cinsiyet
Erkek

n
43

Yonetici-Ogretmen
ss
X
10.82
65.74

Ogretmen Ogrenci-Veli

P=0.11
P> 0.05

Odaklrlrk
Kadin

Taglam

bnem Denetimi

78

69.29

12.32

121

67.51

11.57

Fark bnemsiz

Tabla 22 mcelendiqinde, yonetici ve ogretmenlerin cinsiyetlerine gore TKY'nin
"ogrenci ogretmen-veli odakhlrk" alt bayutu ile ilgili uygulamalara

katrlma dereceleri

arasmda P> 0.05 dUzeyinde onemli bir tarknlasmarnn bulunrnadiqt anlasilrnaktadtr.
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2- Yonetici

ve Ogretmenlerinin

Taplam

Kalite Yonetimi

Olc;eginin "Ogretmen-

Ogrenci-Veli Odakhhk" Alt Bayutuna [liskin Kat1lma Dereceleri ile Yaslan Arasrndaki
Farkl1l1k
Yonetici

ve ogretmenlerinin

Taplam

Kalite Yonetimi

olc;eginin "ogretmen-

ogrenci-veli odaklihk" alt bayutuna ili!?kin katrlrna derecelerinin yaslarma gore daqihrru
tabla 23'de qosterllrnistir.

Tabla

23 Yonetici

ve ogretmenlerin

"ogretmen-ogrenci-veli

odakhlrk"

alt

bayutuna ili!?kin katilrna derecelerinin yaslanna gore daqrhrru
Ybnetici-Ogretmen

Kaynak

n
24 ve alti

~gretmen-

\ 25-34 ·

onern denetimi

ss

X

11

68.18

10.26

37

66.08

11.76

p=0.63
P>0.05

Ogrenci-Veli
Odaklilrk

\ 35-44

68.46

47

13.49
Fark Onemsiz

45-54
I

Taplam

26

69.96

9.58

121

68.17

11.27

Tabla 23 incelendiginde,
"ogretmen-ogrenci-veli

ogretmen ve yoneticuerin yaslarma gore TKY'nin

odaklihk" alt bayutu ile ilgili uygulamalara

katurna dereceleri

arasmda P>0.05 duzeyinde onemli bir tarkhtasrnarun bulunrnadrqt anla!?1lmaktadir.

3- Yonetici

ve Ogretmenlerinin

Taplam

Kalite

vonetimi Olc;eginin "Ogretmen-

Ogrenci-Veli Odaklihk" Alt Bayutuna lliskin Katilrna Oereceleri ile Branslari Arasmdaki
Farklihk
Yonetici
ogrenci-veli

ve ogretmenlerinin

odakhhk" alt bayutuna

daqrlrrru tabla 24'de gosterilmi~tir.

Taplam

Kalite Ycnetimi

ili~kin katilma

olc;eginin "ogretmen-

derecelerinin

oranslarina

gore

77

Tablo

24 Yonetici

ve ogretmenlerin

"ogretmen-ogrenci-veli

odakhlik"

alt

boyutuna iliskln katrlrna derecelerinin branslarma gore daqihrm
Yonettcl-Ogretrnen

Brans

Kaynak

n

Brans

Ogretmen-

36

Onem Denetimi

ss

X

65.22

P=0.10

12.18

P>0.05

Ogrenci-Veli
S1n1f

Odaklihk

Toplam

76

69.26

12.16

112

67.24

12.17

Fark Onemsiz

Tablo 24 mceiendiqinde. yonetici ve ogretmenlerin
"ogrenci-ogretmen-veli

branslarina gore TKY'nin

odaklrhk" alt boyutu ile ilgili uygulamalara

katilma dereceleri

arasmda P>0.05 duzeyinde onemli bir tarkhlasmarun bulunmad1g1 anlasrlmaktadrr.

4- Yonetici

ve Ogretmenlerinin

Toplam

Kalite

Yonettmi

Olgeginin

"Ogretmen-

Ogrenci-Veli

Odaklrhk" Alt Boyutuna lliskin Katilrna Dereceleri ile Hizmet Sureleri

Arasmdaki Farkl1l1k

Yonetici

ve ogretmenlerinin

Toplam

Kalite Yonetirni

olgeginin

"ogretmen-

ogrenci-veli odakliltk" alt boyutuna illskin katilma derecelerinin hizmet suresine gore
dag1l1m1 tablo 25'de qosterilrnistir.
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Tabla

25 Yonetici

ve ogretmenlerin

"ogretmen-ogrenci-veli

odakhlik"

alt

bayutuna iliskin katilma derecelerinin himet surelerine gore daqrhrru
Yonetlcl-Oqretmen

Hizmet Suresi

Kaynak

n

10.37

67.71

21

5 y1I ve Alt1

6nem Denetimi

ss

X

,.

6-10 y1I

24

66.95

11.91

11-15y1I

26

68.96

12.25

OgretmenOgrenci-Veli-

P=0.98
P>0.05

Odakhhk
14.99

68.23

17

16-20 y1I

Fark 6nemsiz
33

68.18

121

68.00

21 ve ustu

Toplarn

Tabla 25 tncelendiqinde,
TKY'nin

arasmda

P>0.05

12.17

yonetici ve ogretmenlerin

"ogretmen-ogrenci-veli

dereceleri

11.36

odakhhk"
duzeyinde

alt

bayutu

anlamh

hizmet surelerine gore

ile

uygulamalara

bir tarkhlasrnarun

katilma

bulunrnadrq:

anlasilmaktadrr.

5- Yonetici

ve 6gretmenlerinin

Taplam

Kalite Yonetirni

Ol9eginin

"Ogretmen-

Ogrenci-Veli Odakulik" Alt Bayutuna lliskin katuma Dereceleri ile Ogrenim surelen
Arasmdaki Farkhlrk

Yonetici

ve ogretmenlerinin

Taplam

Kalite Yonetimi

ol9eginin

"ogretmen-

ogrenci-veli odaklihk" alt bayutuna iliskin katilma derecelerinin ogrenim suresine gore
daqrhrm tabla 26'de qosterilrntstir.
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Tablo

26 Yonetici

ve ogretmenlerin

"ogretmen-ogrenci-veli

cdakhhk"

alt

boyutuna iliskin katrlrna derecelerinin ogrenim surelerine gore daqihrru

n

I Ogrenim suresi

Kaynak

OgretmenOgrenci-Veli

Odakrhk

I
12.79

66.28

I 121

I

Topi am

Tablo 26 tncelendiqinde, yonetici ve ogretmenlerin

odakhhk"

"ogretmen-ogrenci-veli

dereceleri

arasmda

P>0.05

duzeyinde

alt

boyutu

anlarnh

Fark Onemsiz

14.88

64.37

,8

2 yrllrk yuksek ogrenim

TKY'nin

P=0.42
P>0.05

11.84

65.76

17

3 yrllrk yuksek ogrenim

11.66

68.73

96

4 yrllrk yuksek ogrem

Onem Denetimi

ss

X

ogrenim surelerine gore
ile

uygulamalara

bir tarkhlasmarun

katnrna

buiunmadrq:

anlasilrnaktadtr.

6- Ybnetici

ve Ogretmenlerinin

Ogrenci-Veli

Odakhlik"

Alt

Toplam

Boyutuna

Kalite
ili~kin

Yonetimi
Katilma

Ol9eginin

Dereceleri

"Ogretmenile

Gbrevleri

Arasmdaki Farklrhk
Yonetici
ogrenci-veli

ve ogretmenlerinin

Toplam

odakhhk" alt boyutuna

Kalite Yonetimi

iliskin katilma

ol9eginin

derecelerinin

"ogretmen-

gbrevlerne

gore

dag1l1m1 tabla 27'de gosterilmi~tir.

Tablo

27 Yonetici

ve ogretmenlerin

"ogretmen-ogrenci-veli

odakhlrk"

alt

boyutuna ili~kin katurna derecelerinin qorevlerne gore daqihrru
Ybnetici-Ogretmen
Kaynak

Gbrevi

Ogretmen-

Ybnetici

n

19

X

72.05

ss

6.62

Onern Denetimi

P=0.00
P<0.05

Ogrenci-Veli
Ogretmen

Odakhlik

102

67.28

12.50
Fark Onemli

Toplam

I

I 121

69.66

9.56
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Tabla 27 incelendiqinde,
''ogretmen-bgrenci-veli

yonetici ve bgretmenlerin

odaklihk"

alt bayutu

branslarna gore TKY'nin

ile uygulamalara

katrlrna dereceleri

arasmda P<0.05 duzeyinde anlarnh bir tarkhlasmarun bulunduqu anlasrlrnaktadrr.

B- "Guzelyurt

Bolqesi ilkbgretim okulu yonetici ve ogretmenlerinin

Toplarn Kalite

Yonetirni'nin "guc;lu ve surekli toplarn kalite liderligi" alt bayutu ile ilgili uygulamalara

a Ian

katilma dereceleri
surelerine,

(5)

(1) cinsiyetlerine,

ogrenim

suresine,

(2) yaslanna,

(6)

gbrevlerine

(3) branslanna,
gore

onernli

(4) hizmet
bir

farkllllk

qosterrnekternidlrler?"

1- Yonetici ve Ogretmenlerinin
Taplam

Kalite

Liderligi"

Taplam Kalite Yonetimi Olc;eginin "Guc;lu ve Surekll

Alt Bayutuna

ili~kin Katrlma

Dereceleri

ile Cinsiyetleri

Arasmdaki Farklll1k

Yonetici ve ogretmenlerinin Taplam Kalite Yonetirni olc;eginin "guc;lu ve surekli
taplam kalite liderligi" alt bayutuna iliskin katilrna derecelerinin

cinsiyetlerine

gore

daqiurru tabla 28'de qosterilrnistir.

Tabla 28 Yonetici

ve ogretmenlerin

"guc;lu ve surekli toplarn kalite tiderliqi" alt

bayutuna ili~kin katrlrna derecelerinin cinsiyetlerine gore daqilnm.

Kaynak

I

Yonetlci-Oqretrnen
Cinsiyet
Erkek

n
43

X

55.88

ss
12.75

ve
Guc;lu
Surekli Toplarn
Kalite Liderligi

P=0.22
P> 0.05
Kadm

TaQlam

Onem Denetimi

78

59.00

13.60

121

57.44

13.17

Fark Onemsiz
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Tablo 28 incelendiqinde,

yonetici ve ogretmenlerin

branslarna gore TKY'nin

"guc;lu ve surekli toplam kalite liderligi" alt boyutu ile uygulamalara katilma dereceleri
arasmda P>0.05 duzeyinde anlamll bir tarkutasrnarun bulunmadrqi anlasrlmaktadrr.

2- Yonetici ve Ogretmenlerinin

Toplam Kalite Yonetimi Olc;egi'nin "guc;lu ve Surekli

Toplam Kalite Liderligi" Alt Boyutuna lliskin Katilma Dereceleri ile Yaslan Arasindaki
Farkllllk
Yonetici ve ogretmenlerinin Toplam Kalite Yonetimi olc;eginin "guc;IO ve surekf
toplam

kalite

liderligi" alt boyutuna

iliskin katilrna

derecelerinin

yaslanna

gore

daqrhrnlan tablo 29'de qosterilrnistir.

Tablo 29 Yonetici ve ogretmenlerin

"quclu ve surekli toplam

kalite lidertiqi" alt

boyutuna iliskln katrlma derecelerinin yaslanna gore dag11lm1
Kaynak

Yonetici-Oqretmen

I

I

Guc;lu ve
Surekli Toplam

onern denetimi

ss

Yas

n

24 ve alt,

11

53.00

15.54

25-34

37

55.83

14.14,

X

p=0.30
P>0.05

Kalite Liderligi
47

35-44

59.46

12.32
Fark Onemsiz

26

45-54

121

I

Toplam

60.03

Tablo 29 incelendiqinde,

57.08

12.79
13.69

yonetici ve ogretmenlerin

yaslarma

gore TKY'nin

"guc;IO ve surekli toplam kalite liderligi" alt boyutu ile ilgili uygulamalara

katurna

dereceleri arasmda P>0.05 onernli bir farkhlrk bulunrnarnaktadtr.

3- Yonetici ve Ogretmenlerinin

Toplam Kalite Yonetimi Olc;eginin "Guclu ve Surekli

Toplam

Boyutuna

Kalite

Liderligi"

Arasindaki Farkhhk

Alt

lliskin

Katrlma

Dereceleri

ile Branslan
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Yonetici ve ogretmenlerinin Toplam Kalite vonetimi olc;eginin "quclu ve surekli
toplarn kalite liderligi" alt boyutuna ili~kin katilma derecelerinin

branslarma

gore

dag1l1m1 tabla 30'da gosterilmi~tir.

Tabla 30 Yonetici

ve ogretmenlerin

"guc;lu ve surekli toplarn

kalite liderligi" alt

bayutuna iliskin katurna derecelerinin branslanna gore dag1llm1
Y onetlci-Oq retmen

Brans

Kaynak

n

bnem

ss

X

Denetimi

Guc;lu ve
Surekli Toplarn

Brans

53.36

36

P=0.04

15.02

P<0.05

Kalite Liderligi
S1n1f

58.90

76

56.13

112

Toplarn

12.52

Fark Onemli

13.77

Tablo 30 incelendiqinde. yonetici ve ogretmenlerin

branslartna gore TKY'nin

"guc;lu ve surekli toplam kalite liderligi" alt boyutu ile ilgili uygulamalara

katilma

dereceleri arasinda P<0.05 onernli bir farklilrk bulunrnaktadrr.

4- Yonetici ve Ogretmenlerinin

Toplam Kalite vonetimt Olc;eginin "guc;lu ve surekli

toplarn kalite liderligi" Alt Bayutuna

lliskin Katrlrna Dereceleri

ile Hizmet Surest

arasmdaki farkhhk

Yonetici ve ogretmenlerinin Toplarn Kalite Yonetimi olc;eginin "guc;lu ve surekli
toplam kalite liderligi" alt boyutuna iliskin katilrna derecelerinin hizmet surelerine gore
daqrhrm tablo 31 'de qosterilrnistir
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Tabla 31 Yonetici ve ogretmenlerin

"guc;IO ve surekli taplam

kalite lidertiqi" alt

bayutuna iliskin katrlrna derecelerinin hizmet surelerine gore daqihrm
Y onatici-Oq retmen

Hizmet Suresi

Kaynak

n

X

bnem Denetimi

ss

5 yrl ve Alt,

21

54.61

14.48

6-10 y1I

24

54.91

14.94

11-15y1I

26

59.73

13.47

ve

Guc;lu

Surekli T aplam

P=0.33
P>0.05

kalite Liderligi
16-20 y1I

17

57.58

11.63

21 ve ustu

33

60.84

11.86

121

57.53

13.27

Taplam

Tabla 31 incelendiginde,

yonetici ve ogretmenlerin

Fark bnemsiz

hizmet surelerine

gore

TKY'nin "guc;IO ve surekli taplam kalite liderligi" alt bayutu ile ilgili uygulamalara
katilma dereceleri arasmda P>0.05 onemli bir farkhlik bulunmamaktadtr.

5- Yonetici ve Ogretmenlerinin

Toplarn Kalite Yonetirni Olc;eginin "guc;lu ve surekli

toplarn kalite liderligi" Alt Bayutuna lliskin Katrlrna Dereceleri

ile Ogrenim SOresi

arasindaki farklilrk

Yonetici ve ogretmenlerinin Taplam Kalite Yonetiml olc;eginin "guc;lu ve surekli
taplam kalite liderligi" alt bayutuna iliskin katrlrna derecelerinin
gore dag1l1m1 tabla 32'de gosterilmi~tir.

ogrenim surelerine
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Tabla 32 Yonetici ve ogretmenlerin "guc;IO ve surekli taplam kalite liderligi" alt
bayutuna iliskm kaulrna derecelerinin ogrenim surelerine gore dag1llm1
Yonetici-Ogretmen

Ogrenim surest

Kaynak

n

Guc;lu ve
Surekli Taplam
Kalite Liderligi

3 y1lllk yuksek ogrenim

2 yuhk yuksek ogrenim

17

63.35

8.46

8

57.75

12.65

121

Taplam

bnem Denetimi

13.95

56.93

96

4 yithk yuksek ogrem

ss

X

59.34

Tabla 31 tncetendiqinde, yonetici ve ogretmenlerin

P=0.18
P>0.05

Fark bnemsiz

11.6

ogrenim surelerine gore

TKY'nin "guc;IO ve surekli taplam kalite liderligi" alt bayutu ile ilgili uygulamalara
kanlrna dereceleri arasinda P>0.05 onernli bir farklilrk bulunmamaktadir.

6- Yonetici ve Ogretmenlerinin

Toplarn Kalite Yonetimi Ol<;eginin "guc;lu ve surekli

taplam kalite liderligi" Alt Bayutuna lliskln Katrlma Dereceleri ile Branslan Arasmdaki
Farkl1l1k
Yonetici ve ogretmenlerinin Toplarn Kalite voneumi olc;eginin "guc;IO ve surekli
· toplarn kalite liderligi" alt bayutuna

ili~kin katrlma derecelerinin

branslarma

gore

dag1llm1 tabla 33'de qostenlmtstir.

Tabla 33 Yonetici ve ogretmenlerin "guc;IO ve surekli taplam kalite liderligi" alt
bayutuna ili~kin katurna derecelerinin oranslanna gore daqihrru
Y onetici-Ogretmen

Guc;lu

n

Gorevi

Kaynak

ve

Yonetici

19

X

65.78

bnem Denetimi

ss

4.83

P<0.05

sureklrToplarn
Kalite Liderligi

P=0.00

Ogretmen

102

56.42

"·

13.90
Fark bnemli

Toplarn

121

61.1

9.36
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Tabla 33 incelendiqinde, yonetici ve ogretmenlerin branslarina gore TKY'nin
"guc;lu ve surekf toplam kalite liderligi" alt boyutu ile ilgili uygulamalara katilma
dereceleri arasmda P>0.05 onernli bir farkhhk bulunmaktad1r.
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5. BOLUM

SONUC ve ONERiLER

Bu bolurnde, arastrrmanm bulgu ve yorumlarmm

1~1gmda vanlan sonuc ve

onerilere yer verilmektedir.

1. Sonuc;lar

1. Yonetici ve ogretmenler; Toplam Kalite Yonetimt'nin sistem ve surec yaklasrrm
alt

boyutunun

okullardaki

uyqularnasrrun

yuksek

duzeyde

olduqu

qorusundedirler,

2. Yonetici

ve ogretmenlerin;

Toplam

Kalite Yonetimi'nin

yaklasrrm alt boyutunun okullardaki uygulamasma
ya~larina,bran~lanna

ve qorevlerine

gore farklihk

sistem

ve surec

iliskin katrlrna dereceleri
gostermektedir.

Ancak;

cinsiyetlerine, hizmet ve ogrenim surelerine gore farkllllk gostermemektedir.

3. Yonetici ve ogretmenlerin; Toplam Kalite Yonetimr'nln ogretmen-ogrenci-veli
odakhlik alt boyutunun

okullardaki

uygulamasma

yonelik

katrhrm yuksek

derecededir.

4. Yonetici

ve ogretmenlerin;

Toplam

Kalite Yonettrni'nin

yaklasrrru alt boyutunun okullardaki uygulamasma
cinsiyet,

yas,

brans,

hizmet

ve

ogrenim

sistem

ve surec

ili~kin katilma dereceleri
suresine

gore

farklihk

gostermemektedir. Ancak qorevlerine gore tarkhltk gostermektedir.

5. Yonetici ve ogretmenlerin; Toplam Kalite Yonetirnt'nin quclu ve surekli toplam
kalite liderligi alt boyutunun
yuksek derecededir.

okullardaki

uygulamasma

yonelik

katrhmlan
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6. Yonetici ve ogretmenlerin; Toplam Kalite Yonetirni'nin guc;IO ve surekli toplam
kalite liderligi alt boyutunun okullardaki uygulamasma iliskin katilma dereceleri
cinsiyet,

yas,

brans,

gostermemektedir.

hizmet

ve

ogrenim

suresine

gore

farklihk

Ancak qorevlerine gore farklrlrk gostermektedir.

2. Oneriler

1. Her ne Kadar TKY'nin alt boyutlanna yonetici ve ogretmenler yuksek katrhrn
gosterselerde

mukemrnelliqe

giden yolda surekliliqi

saqlarnak ictn ulkerniz

egitim sistemini ve varolrnasmm nedeni olan insan': 21. yuzyilm qerektirdiqi
niteliklerle donatilrrus bicimde yetistirmede en uygun arac olan TKY'ne ili~kin
felsefe, kavram ve uygulamalarm
benimsetilmesi
ve

katkt

toplumun qenis kesimlerine tarutilmast ve

icin kamu ve ozel kurumlara Ulusal Kalite Hareketine destek

vermelerinin

onerninin

anlatrlrnasi

ve

hizmet

ic;i

egitimler

ile

desteklenmesi gerekliligi uzerinde durulmalidtr

2. Velilerin,

okul programma

katkis: ve okuldaki

ogretmen, ogrenci ve veli temsilcilerinden

onemli

kararlann;

yonetici,

olusan ekipler taranndan alrnrnas:

konusuna yonetici ve ogretmenler orta duzeyde katrlmrslardrr. Bu ileti~imsizligi
giderebilmek icin paylasirnct ve i~ birligine dayrh yonetim anlayrsiyla, egitim ve
ogretimin

niteligini ve ogrenci basansrmn

kaynaklanrn

artrrrnak, okulun fiziki ve insan

geli~tirmek, ogrenci merkezli egitim yapmak, egitimde planh ve

surekli qelisirn arnacryla "Okul Geli~im Yonetim Ekibi" (OGYE) kurulup bunun
surekliligi saqlanmaudrr.

3. Yonetici

ve ogretmenler

okulun

basansi

icin, egitim ve diger alanlardaki

yeniliklerden yararlarup bilgi ve birikimlerini surekf yenilemelidirler.
seminerlere, kurslara ve hizmet ic;i egitimlere katrlrnahdtrlar.

Bunun icin
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4. Okulun ilgi cekici bir yer olup egitim-ogretim ve sosyal faliyetler icin yetrli bir
yer olmasi konusuna yonetici ve ogretmenler orta duzeyde kanlrruslardrr. Bu
durumdan okullarm fiziki yapilarrnm egitim-ogretim ve sosyal faliyetler icin
yetersiz olduqu ve zor sartlar altmda bu etkinliklerin yOrOtoldOgO sonucu
crkmaktadr. Bunu giderebilmek ve ogrenci merkezli egitimi geli~tirebilmek icin
milli egitim bakanhqrrun bu konuda onlern almasi gerekmektedir.

5. Ogrenciler, uygun ogretim metodlanru ogretmenleri ile belirleme firsatma
sahiptirler maddesine orta duzeyde kanlrrnstardu. Bunun nedeni okuldaki ders
arac-qerec yetersizligi olabilir. Okul yonetimlernin ogretim metodlanna uygun

ders-arac gerec;lerinibelirleyip milli egitim bakanliqma bildirmelidirler.

6. Yoneticilerle ilgili uyqularnalan ogretmenler orta dercede bulmaktadrr. Okul
Yoneticilerinin atanmasmda liderlik ozelliklerini dikkate alan duzenlemelere
gidilmelidir. Aynca qorevdekt yoneticilerin liderlik vasiftanru qelistirici hizmet ic;i
egitim kurslan acrlrnahdir.
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Ki~iSEL BiLGiLER
Liitfen size uygun secenegi i~aretleyiniz.
A. Cinsiyetiniz

: 1. Erkek ( )

B. Yasimz:
1. 24 ve alti
2. 25-34
3. 35-44
4. 45-54
5. 55 ve ustii
C. Bransuuz:

(
(
(
(
(

2. Kadm ( )

)
)
)
)
)

1. Brans Ogretmeni

2. Suuf Ogretmeni

D. Hizmet Siireniz:
1.
2.
3.
4.
5.

5 yil ve alti
6-10 yil
11-15 yil
16-20 yil
21 ve ustu

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

E. En son mezun oldugunuz okulun ogrenim suresi
1. Dort yilhk yiiksek ogrenim ( )
2. U9 yilhk yuksek ogrenim ( )
3. iki yilhk yuksek ogrenim ( )
4. Diger ( Lutfen Yazm) :
F. Goreviniz: 1. Yonetici ( )

.

2. Ogretmen ( )

11.BOLUM
E

SiSTEM VE SURE<; YAKLASIMI
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1-0kulumuzun hedeflerinin belirlenmesinde, okul
toplumunun katihmi onemsenmcktedir.
2-Veliler, okul programmm dilzenlenmesine katihrlar.
3-0kulumuzda, ogrenme temel ihtiya9tlr.
4-0kulumuzda destek hizmetleri etkili ogrenmeyi tesvik
eder.
5-0kulumuzdakiler, farkh dtisunce ve deger yargilanna
sahip olsalar bile goruslerini acikca ifade etme ve
bunlann kabul gormesi firsatma sahiptir.
6-0kulumuzun ogretmenleri, ne ogretilecegi kadar nasil
ogretilecegini de bilirler.
7-0kulumuzun fiziki kaynaklannm ve ekipmanlannm en
etkili sekilde kullamlmasi icin yapilacak islemler
ogretmenlere zaman kaybettirmez.
8-0kulumuzun ilgi cekici bir yer olup egitim - ogretim ve
sosyal faliyetler icin yeterlidir.
9-0kulumuz; yoneticilerinin, ogretmenlerin, ogrencilerin,
velilerin ve destek personelinin katilumyla belirlenen
kurallar ile 9ah~1r.
10-Kurallar az ve basittir.
l l-Butiin gorevliller okulun kurallanna uyar.
12-0kulumuzdaki onemli kararlar; ogrenci, veli, ogretmen,
ve yonetici temsilcilerinden olusan ekipler tarafmdan
ahrur,
13-0kulumuzda "Biz" ruhu vardir.
14-Bireylerle gruplar (hem ogretmenler hem de ogrcncilcr)
arasmdaki farkhhklar, okulumuzu zenginlestirmeyc
katkrda bulunan unsurlar olarak dil~ilnillilr.
15-0gretmenler, okul degistirmek yerine okulumuzda
kalmayi isterler.
16-0kulumuz, ogrencilerimizde ogrenme coskusu
olu~turur.
17-0gretim materyalleri cesitli ogrenme bicimleri dikkate
almarak hazirlarur.
18-0gretmenler, egitim teknolojisinden etkili bir sekilde
yararlamrlar.
19-0kulumuzun gelisim hedeflerini ger9ekle~tirmede
izlenecek stratejiler (su anda nerdeyiz, nereye varmak
isteriz, nasil varacagiz, bunun icin kimler ne yapacak?) net
olarak tesbit edilmistir.
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111. BOLUM
E
OGRENCi-OGRETMEN-VELi

ODAKLILIK
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1-0grencilerimiz, butun c;ah~malanm1zm odak noktasidir.
2-0kulumuzda, daha yakmdan takip ve denetimi gereken
ogrencilere rehberlik onlarm gururlan incitilmeden yapihr.
3-0grencilerimiz, ogretmenlerinin adil olduklarma
inamrlar.
4-0grenciler ogrenme bicimlerine uygun ogretim
metodlanm, ogretmenler ile belirleme firsatma sahiptir.,
5-0grencilerimiz, kendilerinin degerlendirilmesinde
kullamlan krriterleri bilirler.
6-Her ogrenci, kisisel becerilerini (zihinsel, estetik, sosyal
ve el becerileri) geli~itirmesi icin tesfik edilir.
7-Her ogrenci, kendi potansiyeli icindeki basan artist
dikkate almarak degerlendirilir.
8-0kulumuzda, ders arac ve gerecleri ogrencinin istenilen
olcude ogrenmesi icin kullamhr.
9-0kulumuzda uygulanan ogretim metodlan
ogrencilerimizin yarancihguu gelistirecek sekilde
hazrrlanir.
10-0gretmenler, butun ogrencilerin ogrenebilecegine
inamrlar.
l l-Suuf ici davramslan olusturan kurallan, ogretmen ve
ogrenciler birlikte olustururlar,
12-0kulumuzda bir ogretmen, uyguladigi ogretim stratejisi
bir ogrencisi icin bile etkili olmadiginda, bir baska yolu
dener ve bu ogrencisini basansizhgt nedeniyle
suclamaz.
13-Veliler okulumu icin vazgec;ilmez bir destektir.
14-Bu okulda bulunmaktan ho~lamyorum.
15-0kulda beni dogrudan etkileyebilecek kararlarm
almmasma benim de katkim olmahdir.
16-Bu okulda ihtiyac duyulan ve istenilen bir birey
oldugumu dil~ilnilyorum.
17-0gretmenlerle rahatca iletisim kurabildigimi
dil~ilnilyorum.
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lV.BOLUM
E

GU<;LU ve SUREKLi TOPLAM KALiTE

LiDERLiGi
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1-Y onetim, ogretmenlerin destekleyicisidir.
2-Yonetim, ogrencilerin destekleyicisidir.
3-0kul muduru, bizi en iyi sekilde temsil eder.
4-0kul muduru, okulda takim anlayisim gelistirir.
5-0kul Muduru, ogretimde yeni programlarm ve
ogretim metodlarmm denenmesini destekler.
6-0kul Muduru, okul toplumunu, okulun ortak amaclan
cercevesinde birlestirir.
7-0gretmenler, okul muduru ile iletisim kurmada
kendilerini rahat hissederler.
8-0kul Muduru, kendini geli~tirmeye onem verir.
9-0kul Mudurii, yenilikci fikirlerden yararlamr.
10-0kul Muduru; isi dogru yapmak yerine, dogru isi
yapmayi tercih eder.
11-0kul Muduru, basansizhgmi astlarma yuklemez.
12-0kul Muduru, okuldaki sorunlan ortaya cikmadan
goriip engeller.
13-0kul Muduru, denetleme yetkisini baski araci olarak
kullanmaz.
14-0kul Muduru , tum cahsanlan motive etmektedir.
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