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CAGDAS BiR YONETiM ARACI: EGiTiM
SEKTORUNDE TOPLAM KALiTE YONETiMiNiN

ETKiLERi

Ar§. GOr. Erhan EROGLU*

6ZET

Bircok sektorde buyiik boyutlu donusumlere yol acan Toplam Kalite
Yonetirni kavrammm, egitim sistemlerinde basanyla uygulandlgl
ornckler neredeyse yok denecek kadar azdir. Bunun yanrsira, Toplam
Kalite Yonetimi kavramirnn egitim sistemlerine yayilabilecegi iyi bir

deneyim birikiminden sozetmek ise olanaksizdir, Bu cahsmada,
egitimde kalite kavrami tartisrlrms, sonucta da Toplam Kalite
Yorietimi anlayismi benimsernis bir egitim sektorunun elde edecegi

yararlar uzerinde durulmustur.

ctats

Cunumuzde "degisim", cok sik dile getirilip, hakkmda cok fazla
kavrarn uretilen konular arasmda yer almaya basladi. Bugun, ~oyle bir
geriye donup bakugirmzda, degisim kelimesinin kullarulmasi ile birlikte,
cok seylerin degi~tigini goI'iiyoruz. Binlerce televizyon kanah acildi,

onbinlerce radyo istasyonu kuruldu, arac ve cep telefonu kullananlann
saytsl artn, videokonferans gibi araclann kullamrru yaygmlasu. Isletmelerle

ilgili olarak korumacihgm biiyuk olcude kaldmlrnasi, gumI'llk oranlanrnn

azalulmasi, yabanci sermayeye genis imkanlann tanmrnasi (1), uretim
hizi ve kapasitesinin surekli artmasi, ekonornik kutuplasmalann (NAFTA,
APEC) olusmasi, duvarlann yrkilmasi ve benzeri geli~meler gu(lu ve
dinamik kuruluslarm ulusal smirlann otesine cok daha kolay erismelerine

firsat verdi.

* Anadolu Universitesi, Iletisim Bilimleri Fakultesi
1 i. Kavrakoglu (l 994). Toplam Kalite yonetimi. ikinci basun. istanbul:

KaIDer Yayinlari, s. 9.
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Yasanan bu degisimlerle birlikte, 20. yuzyrlm ikinci yansmdan
itibaren, sanayi ve ticaret alamnda kendine has ozellikleri olan yeni bir
doneme girilmistir. Bu donernin en temel ozelliklerini "globellesme" ve
"imheci (yok edici) rekabet" ifadeleri ile tarif edebiliriz (2).

Diger bir deyisle, olusan bu globallesmenin en can ahci sonucu
rekabetin sertlesmesidir. Cloballesme sureci ile birlikte, ekonomik
smirlarm ortada kalkmasi sonucunda bire;:ok kurulus oteden beri sahip
olduklan pazarlarda yeni ve giie;:lii rakipleri karsismda bulmuslardir.
Kolaycihk yerini artik miicadeleye terketmistir. Eger tabir yerindeyse,
sirketler kendi evlerinde de vurulmaya baslarmslardir.

Bu yeni ortamda basarih olabilen kuruluslari inceledigirnizde,
bunlann hepsinin ortak ozelliklerinin Toplam KaHte Yonetimi
felsefesini ve onun getirdigi yaklasimi benimseyen sirketler oldugunu
goriiyoruz.

Toplam Kalite Yonetimi kavrami, her sektorde oldugu gibi, ozellikle
iiretim ve hizmet sektorunde e;:ok tarusilan bir kavramdrr. Ancak bu
kavramm hemen hemen hie tarusrlrnadrgi alanlardan biri ise egitim
alamdrr. Oysa ki, egitim sektoru, diger biitiin sektorlere benzer bir
bicimde yaklasimlarr, iiretim sureci ve urunleri olan aynca diger
ozellikleri acismdan da kendine ozgii birtakirn nitelikler tasryan bir
sektordur. Buna ek olarak, diger sektorler gibi, diinyadaki temel
dinamiklerin ve egilimlerin etkisi altmda degisim gosterir.

Modern egitim anlayismm, aym donernde ortaya cikan modern
iiretim ve ya§am bie;:imleriyle cok onemli kosutluklar gosterdigini one
siirmek mumkundur. Bu gorii§e gore imalat ev icinden atolyelere
tasrrnrken, neredeyse eszamanh olarak egitim de ev icinden okullara
tasmrmstrr. Baska deyisle, egitim sistemleri, sanayi devrimini izleyen
doriemde ortaya cikan degisimlere belki de biitiin sektorlerden once
cevap vermistir.

Burada (Toplam Kalite Yorietimi anlayismm benimsenmesi ve
uygulanmasi sirasmda) ortaya cikan e;:ok e;:arplCl olgulardan: birisi, egitim
sistemlerinin bu kez toplumsal degisime daha once oldugunun tersine,
cevap vermekte gecikmis olmalaridir.

2 A.g.k., s. 9.
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Bircok sektorde buyuk boyutlu donusumlere yol acari Toplam
Kalite Yonetimi kavrammm, egitim sistemlerinde basariyla uygulandigi

ornekler neredeyse yok denecek kadar azdir. Bunun yamsrra, Toplam
Kalite Yonetirni kavramun egitim sistemlerine yayilabilecegi iyi bir
deneyim birikiminden sozetmek ise olanaksizdir.

Bu calismada, egitimde kalite kavrarni tartisilacak, soriucta da
Toplam Kalite Yonetimi anlayismi benimsernis bir egitim sektorimun elde
edecegi yararlar iizerinde durulacakur.

EGiTiMDE KALiTE

Bilgi c;;agma ulasan toplumlarda bilim ve teknoloji on plana
gec;;mekte ve ulkenin rekabet gticll onemli olcude sahip oldugu bilgi
potansiyeli ve insangucu kalitesine bagh gelmektedir. Dolayisryla filkemizin
rekabet gucunun arttirrlabilmesi, egitim kalitesinin yukseltilmesine ve
nitelikli insangucii yetistirilmesine baghdu,

Artrk "yeni fikirlerin ve bilgilerin uluslararasi rekabeti" (3)
glllldemde yerini isgal ederken bu bilgiye ve fikirlere ulasabilme ve bunIan

p ayl asab i lm e de bas ar i h is sistemlerini kurmada etkili
gorllllmektedir(4). Cunku kendi cahsma ortamlannda aktif sorumluluk
alabilmeyi ogrenen, ge lisen , mesleki bilgisini paylasan , temel
problemlerde c;;oziimii hemen arasurabilen ve mesleki gtic;;lenmeyi en iyi

sekilde kullanan cahsanlara ihtiyac vardir (5).

Insamn varhgim surdurebilmesinin temeli tarih boyunca yarancihga
dayah bilgi uretme kapasitesi olup bu gunumuze kadar devam etrnistir ve
bundan boyle de devam edecektir (6). Bilim teknoloji ve iyi yetismis
insangiicii aruk basta gelen iiretim faktorleri arasmda sayilmaktadrr.
Yuksek ogrenim kurumlan hem ust diizey insangucii kaynagi hem de
bilgilerin iiretiminde odak noktasidir. Dolayisi ile bir ulkenin yuksek

ogretim sistemini 0 ulkenin bilim ve teknoloji sisteminden bagunsiz ele

3 G. Benveniste (1995). The Twenty First Century Organizations. Jossey
Boss Publishing, s.3.

4 C. Manz (1992). "Self-Leading Work Teams: Moving Beyond Self Management
Mths". Human Relations. 45 (11) ,s. 119.

5 C. Argyris (1996). "Good Communication that Blocks Learning". Managerial
Excellence. A Harward Business Review Book, s. 303.

6 TDsiAD (1995). Tiirkiye'de ve Diinyada Yiiksek 6gretim Bilim ve
Teknoloji. s. 21.
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almak eksik, hatta yanhs sonuclara vanlmasma neden olabilir (7). Bu
bilgiler l~lgmda bilgi toplumunun ihtiyac duydugu insangiicii;

* Teknolojik gelismelere ve bunlann yol ac,;tlgl degisime
adapte olabilme ve surekli olarak kendini yenileyebilme,

* ileri teknolojilere asinahk, ozellikle bilgisayar okuyup
yazabilme,

* Teknolojinin toplumsal etkilerini kavrayabilme,

* Yabanci dil ve iletisim becerisine sahip olma,

* Takim cahsmasi ozelliklerine sahip olabilmelidir.

Teknolojinin basdondurucu bir hrzla gelistigi c,;aglmlzda, ilerleyen
teknolojinin gerisinde kalmamak, kalkmmis ulkelerle rekabet edebilmek,
ekonomik yonden giic,;lii olmak ancak dogru dusunebilen, arasurici ruha
sahip, bilgili, yetenekli, iiretken bireylerin varligryla mumkundur. Bunlan

val' edebilmek ise egitim sisteminde kaliteye o n celik vermekle
gerc,;ekle~tirilebilecekbir seydir. Bu baglamda, oncelikli olarak kalite
kavramma, daha sonra da egitimde kalite kavramma deginmekte yarar

vardlr.

Kalite kavrarru insanhk tarihi kadar eskidir. Cunku insanoglu

ihtiyaclariru dogadan tam olarak karsrlayamaymca yasamak icin hemen
uretim faaliyetine baslamisur. Bu lire tim faaliyetlerinin sonrasmda
insanlann birtakim isteklerinin gerc,;ekle~mesi sozkoriusu olrnustur.
Boylece uretimle birlikte kalite olgusu dogmustur (8).

Kalite giinliik yasamda ve isletrnecilikte farkh anlamlarda
kullanrlmaktadir. Ornegin, "cok kaliteli ve ucuz", "keliteli bir elbise,
rcnkleri solmaz", "kalite1i bir eyekkebs, llZllll sure giyilebilir", "X
msgezesmden sldun, cok kaliteli" gibi konusmalar, giinliik yasamdaki
kalite anlayismi simgelemektedir. Oysa, gunluk yasamda iistiinliigii, iyiligi,

uzun omiirliiliigfl, iyi is gormeyi, hos goriinii~ii ya da ucuzlugu veya
pahalihgt belirleyen kalite terimi isletmecilikte de daha baska bicimde
tarumlanrnaktadir .

Isletmecilikte, kalite, en iyi, en iistim ozelliklere sahip mal ya da
hizinet demek degildir. Cunkii en iyiyi tarumlamak zordur. Baska bir

7 A.g.k, s. 9.
8 E. Eroglu (1996). "Toplam Kalite Yon etimi ve Egitim Alanmda

Uygulanabilirligi". Yaymlanmamis Yiiksek Lisans Tezi. Anadolu Universitesi, s. 9.
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deyisle, en iyi her zaman degi~en bir kavrarndir. Birisi icin en iyi veya
kaliteli olan mal, bir baskasi icin en iyi veya kaliteli olmayabilir. insanlar
birkac ay veya yil once en iyi olarak nitelendirip begendigi bir mah, bugun
kalitesiz olarak nitelendirip begenmeyebilir. Gonildligli gibi kalite anlayisi
zamana, tuketicinin iciride bulundugu kosullara, algIlamalanna ve
bekledigi ozelliklere gore degisebilmektedir (9).

Bugiine kadar ne arasurrnacilar ne de uygulamacIlar kalitenin
kolayca uygulanabilecek bir tamrmm yapamamislardir. Ornegin, Edward
Deming "kalitenin musteriler tarafmdan tammlandrgrm: bircok kalite
olcme araligi (standardi ) oldugunu: kaliteye iliskin ozelliklerden her

birinin musterinin onemli gordligiinll" belirtir (10). Juran, kaliteyi "cok
yonlu kalite ozelliklerine sahip olan bir iiriiniin amaca ve kull amrna
uygunlugu" olarak tarnmlar (11). Hem Juran'm hem de Deming'in tarurm
musteri yonluyken; bu tanimlar kalite gelistirrne siirecine musterinin nasil

dahil edilecegini gostermezler. Crosby kaliteyi "gereksinimlere uygunluk"
olarak ifade ettikten sonra daha uygun ve kullarnsh bir tarum ortaya
cikarmak icin cahsmisur (12). Crosby'nin bu tanirm turn tuketicinin

beklentilerini karsilamaya yonlendiren stratejik bir yaklasimdir. Kaliteye
boyle disarrdan (tiiketici goziiylii) bakmak herleflerin saptanmasmda,
iceriden bakmak saptanan hedeflere gore daha gercekci ve zorlayici

olrnasi acisindan cok daha avantajhdir.

Sirndiye kadar da ortaya konulmaya calrsrldigi gibi, kalitenin ne
oldugu konusunda bircok tarum bulunmaktadir. Fakat bunlann egitim

sektorfmde kaliteyi tarumlamaktan cok uzak olduklanna inamlmaktadir.
Mesela, "amaca uygunluk", "rnusteri isteklerinin karsrlanmasi" gibi

tanrmlar, egitim sektoru icin tam kalite anlayismi ifade etmemektedirler.
Egitim sektorunde kalite geni~ kavramlan icine almakla beraber, milli ve
ahlaki degerleri, musteriyi ve surekli iyilestirrneyi vurgular. Bu cercevede
egitim sektorunde kaliteyi tammlarsak; "kalite: ogrencinin simdi ve
gelecekte okuluna ve topluma baglrhgmi artrracak sosyal, psikolojik,
bilimsel ve ahlaki degerlerin i g e listirece k sistemlerin siirekli

iyile~tirilmesidir."

D S. FcratogIu (1D95). "Sanayi Isletmclerindc Toplam Kalite Yonetimi ve ISO
9000 Uygulamasi". Yayinlanrnarms Yiiksek Lisans TezL Anadolu Universitesi, s.6.

lOW. E. Deming (1986). Out of the Crisis. Cambridge, Mass: MIT Center For
Advanced Engineering Studies.

11 o. Peker (1993, Mart). "Toplam Kalite Yonetimi'i.Amme idaresi Dergisi.
C. XXVI, S. 1, s.201.

12 A.g.k.• s, 112.
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Egitim sektorunun temel amaci, hizmet sirrecinin hem girdisi hem
de ciktisr konumundaki ogrencilerin tatmin edilmesi ve topluma nitelikli
i§giicii kazandmlmasidir, Topluma nitelikli i§giiCliniin kazandirrlmast ise ,
sunulan hizmet kalitesine baghdIr. Bir hizmet isletmesi olarak egitim
kurumlarmin kalitelerini arnrabilmeleri. egiticilerin kaliteli egitimden ne
anladiklari ile sunduklan hizrnetin niteliginin bilinmesini gerektirir.
Egitim sektorunde, kalite faaliyetlerinin hareket noktasi ise, ogrencilerin ve
egitimcilerin birbirlerinden ve kurumdan beklentileri olmahdir.

Egitim, toplumun yarauci giiciinii ve verirnini arnran, bireye
yeterieklerini gelistirme olanagi veren, sosyal adalet ve firsat e§itligini
gerceklestiren en etkili aractir (13). Dolayisryla egitim, uretim
faktorlerinden biri olan emege nitelik kazandrrrna surecidir. Nufusun
egitim duzeyi, bir ulkenin onernli kalkmrna gostergelerinden biridir.
Gelismekte olan ulkelerin hizla kalkmabilmelerinin on sarti, egitimin
niteliginin art. nlmasma yani hizrnet kalitesinin iyilestirilmesine ve kalifiye
i§giicii yetisriri Imesine baghdir.

Hizrnet kalitesi, sunulan hizmetin "tuketici beklentilerine uygunluk
dirzeyi'', "kullarum acismdan uygunluk" veya "istekleri tatmin etme duzeyi"
olarak tarumlanabilir (14). Toplam Kalite Yonetirni anlayismm odak
noktasi tuketicilerdir. Gerek kar amach gerekse kar amaci giidmeyen
kurumlann temel amacr musteri tatminidir. Egitim kururnlarrrun
musterileri ise, ogrenciler, aileler, i§ dunyasi ve devlet, yani genel olarak
toplumdur. Dolayisiyla, egitim kurumunun en o nernli hedefi, bu
gruplarm tatmin edil mesi olmahdir. Ta.tmin ise, kaliteli egitim ile

yakmdan iliskilidir.

Kaliteli cgitim, ogretim kurumunun mevcut imkanlariru en iyi
sekilde kullanarak, ogrenciye bilgiye ulasmayi, bilgi uretmeyi ogreten ve
kendi alanmda uluslararasi duzeyde rekabet edebilecek yetenege sahip
bireyler yetistirme kapasitesidir. Baska bir deyisle, ogrencinin yeteneklerini
gelistiren, muhakeme yeteriegi kazandrran, kusku duyrnayi, elestirrneyi ve
dusimmeyi ogreten egitim kaliteli egitimdir.

13 M. Adem (1992, Haziran). "Ulusal Egitim Politikannz". 3. Iktisat Kongresi
Sosyal Degislm ve Sosyal Gelisme Stratejileri. s. 39.

14 C. D. Edwards (1968, Ekim). "The Meaning of Quality". Quality Progress. s.
37.
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Bu baglamda, bir yiiksek ogretim kurumundaki egitim kalitesi
belirleyen ve etkileyen faktorleri bes grupta toplayabiliriz:

1 . Ogrencilerin kalitesi

2. Ogretim elemanlanmn kalitesi

3. Fiziki ortamm ve teknik donammm kalitesi

4. Sosyal-kulturel ve akademik faaliyetlerin yeterliligi
5. Yonetim anlayisi

Egitimde kalite yaklasimlarma bircok yonden baki lmaktadrr ,
Cercekte, egitimde kalite yaklasirm ile endustriyel kalite yaklasirm arasmda
buyuk benzerlikler bulunmaktadu-, Bilindigi gibi, endustr'ide kalite
yaklasmu ternelde,

*
*

Girdilerde ve proseslerde kalitenin saglanmasi

Cikan urfmde, kalitenin ve musteri tatmininin
saglanmasi ilkeleri ile aciklanmaktadir.

Bunun yarn srra, i nsangficu kalitesinin ar ti rt lm ast , cahsma
kosullarmm insancrllastirrlmasr, zamanm verimli kullarulmasi v.b. gibi
bircok kalite ayrmtilarma da girilcbilmektedir.

Egitimde kal ite yaklasimlarmda kullamlan ol<;iilcrden biri de
verimliliktir. Bireyin pratik hayatta nasil verirnli olmasi isteniyorsa ve bu
bir anlamda kali tenin ol<;iisllyse, egi timde verimlilik kali tenin ol<;iisii

sayilmahdrr. Bu goruse gore; egitim sisterninde vcrimlilik denildiginde,
sisteme girdi olarak aiman ogrencilerdeki bilgi, beceri, ahskanhk ve

davranrslarin egitim suresi sonunda olusan bilgi, beceri, aliskanhk ve
davranislardan yani ciktidan olan farki anlasrlmalidrr. Bireyin sayilan
ozelfikleri ol<;llierek girdi ve ciku arasmda olusan farklrlrgm egitim
siuesince kazandrrrldigr varsayihr.

EGiTiMDE TOPLAM KALiTE YONETiMi

Yenilikci bir yonetim anlayismi ternsil eden Toplam Kalite Yonetimi,
gunumuzde tiim sektorleri kapsayan orglltsel yapilanmalarda bir toplam

performans artirma stratejisi olarak gcli§mi§tir.

Hizla degisen ve geli§en bu <;agda kalite kavram ve sisternleri de bu

geli§meye paralel olarak degi§mektedir. Bu geli§melerin sonuncusu ise
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daha once de bahsedildigi gibi Toplam Kalite YOnetimi adi verilen bir
sistemdir. Toplam Kalite Yonetirni, en basit anlamda, musteriniri

ih tiyaclarrrun en iyi sekilde karsrlanmasi icin kurulmasi gereken bir
yonetim sistemi olarak tarumlanabilir. Bu sistem, musteririin ihtiyaclari
odak noktasi ahnarak, firrnarnn Zkurulusun perforrnansim her alanda ve

her duzeyde tiim cahsanlarin buninlesmis katkilariyla, siirekli olarak

gelisrirmesi geregini vurgulamaktadir (15).

Genis katihmh kalite yonetimi olarak da ifade edebilecegimiz
Toplam Kalite Yorietimi: "bir kurulusta uretilen mal ve hizmetlerin,
isletme sureclerinin ve personelin surekli iyilestirilrnesi ve gelistirilmesi

yolu ile en dusuk toplam maliyet duzeyinde, onceden belirlenrnis musteri
ihtiyac ve beklentilerinin, turn cahsanlarm kendilerinden beklenen

yu kurn lul ukler i yerine getirmeleri ile tatmin edilerek isle tm e
perforrnansmm iyilestirilmesi stratejisi" seklinde tarumlanmaktadir (16).

Bu aciklamalardan sonra Toplam Kalite Yorietiminin en temel

ozelliklerini su sekilde siralayabiliriz:

*

*

*
*

*

*

*

*

*

insana saygl esasnr,
Musterinin tam ve siirekli tatmini ilk hedeftir,
Politikalann olusturulmasma kalite kavrami yon
vermelidir,

Kalite bilinci yaygmlastmlrnah ve cahsanlar kaliteyi
artirmaya cahsmahdir,

Herkesin isini zamanmda, ilk defada ve dogru olarak

yapmasl esastir,
Surekli gelisme anlayisiesas olmah, iininiin kontrohi
degil surecin kontrolii onern tasimahdrr,

Yoneticiler dahil butun cahsanlann kaulacagi surekli
bir egitim programl uygulanmahdir,

Her kademede grup cahsmasi yapilmahdir,
Her kademede katihmci yonetim uygulanmahdn' (17).

15 E. Mergen (1993). "Toplam Kal ite Yoner.imi ". Eakisehir Anadolu
Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakiiltesi Dergisi. C: XI. S:
1-2, s. 27.

16 N. Peskircioglu (1995). "Toplam Kalite Yonetimi ve Kauhrncrhk". Verimlilik
Dergisi (Toplam KaHte). Ozel Sayi. Ankara: MPM Yayuu, s. 31.

17 A. Kovanci (1995). Basarrli Bir Toplam KaHte Yonetimi Siirecinin
O'luatu r u lmasr n da Tepe Yonetiminin Rolii. Birinci Sistem
Muhendisligi ve Savunma Uygulamalan Sempozyumu. Ankara, s.739-740.
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Toplam Kalite Yon e tim i In i egitim alamnda uygulamaya

koydugumuzda bazi gucluklerle karst karsiya kalmaktayiz, Sanayi
sektoruride iiretimde kabul edilen hammaddenin degismesi iiretim
seklinin, makinanm, teknolojinin, i§giiciiniin, yonetim anlayismm, pazann

degi§mesi sozkonusu olabilir. Aynca bu degisiklikleri sayisal verilerle

olcebiliriz. Ancak egitimde davranis degisikliklerini sayisal olarak olcmek
zordur, bazi durumlarda imkansrzdrr. Egitimde ogrencinin egitim

kurumlanndan kazandigi bilgi, yetenek ve davrarnslar degerlendirilmeye
tabii tutulurlar. Ancak bunlann kirne gore degerlendirilecegini olcmek
zordur. Bu da egitim kurumlannm hizmetler sektorunde yer almasmdan

kendine ozgii ozelliklerinin bulunmasmdan kaynaklanmaktadir. Egitim
hizmetinin kendine ozgii ozellikleri ise sunlardir;

*
*
*
*
*
*

Hizmet dogrudan dogTuya insandan insanadn-,

Musteri ile hizrneti veren arasmda dogrudan bir iliski vardu,

Hizrnetin zamanmda yapilmasi esasnr,
Hizmet kusursuz ve rnukemmel olmahdir,
Hizmette verimliligi ve basarryr olcmek cok zordur,
Hizmeti gerc;ekle§tirirken dis etkenler nedeniyle
sosyal problernler fazladir (18).

Egitim sisternimize Toplam Kalite Yonetirni anlayisiru amaca uygun
olarak uyarlayabilir ve bunu surekli krlabi lirsek, bu degi§imin
toplumumuza saglayacagi yararlann en belirginleri sunlar olabilecektir:

* Egitimdc Fuset csitligi saitlanacaktIr. Giiniimiizde yasanan
bolgelerarasr egitim farkh ligi giderilmi§ olacaktir. "En az diizeyi"
kavrami otesine gecilerek "yeterince" veya daha otesi, "oldukca iyi
duzeyde" yctistirilmis egiticiler, ergonomik standartlan belirlenrnis
ortamlannda, vazgecilmez ozelliklerde , standartlan belirlenmis
alterriatifli ogretim programlan ile egitim yapabileceklerdir. Dayauci

ogretmeye degil, ogrenmeye dayah egitim programIan hem egiticiler
hem de egitim alanlar arasmda surekli yariscr bir rekabet ortami
saglayacaktlr. Bilgi aglanna dayah, etkilesimli yaygm egitim uygulamalan
ile kaliteli egitimcilere, cografi bolg e olarak uzakta bu lunan

ogrencilerin ulasmasi da saglanabilecektir.

18 E. Sallis (1993). Total Quality Management In Education. London:
Kogan Page Educational Management Series, s. 29-31.
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* Ogrenme siiresi kiszlecek, egitim maliyetleri ezelecektir. Egitim
sureleri icinde programlan uygulama yogunlugunu egitici-ogrenci ikilisi
birlikte belirleyebilecektir. Bunun sonucunda istege bagh ogrenim

ortarm saglanacak, ogrenim kalitesi yiikselecektir. Diger yandan,

ozellikle temel egitim sonrasi egitim ile uzman yetistirme amach yuksek
okul egitimlerinde, ogrenciler degi~ik arastirma veya ure tim

projelerinde gorev alarak egitim maliyetlerini azaluci ekonomik degerler
saglayabilecekrir.

* Uzman veya meslek sahibi birey saylSl ertecektu: Ezberci olmayan,
yeteriekleri gelistirici egitim sistemi ile kisiler, ilgi duyduklan alanlarda
uzrnanlasacak veya meslek edineceklerdir. Uzman veya meslek sahibi
bireylerin \=ogunluk oldugu toplumlarda i~giiCli planlamasi daha
duzenli ve verimli olabilecektir.

* Toplutnsel bilinclenme artabilecektir. Bir uzmanliga veya meslege
sahip bireylerin olusturdugu insiyatif gruplan, toplumsal dinamigi
artrracaktir. Bu da toplumsal bilinclenrneyi ve cozurn alternatiflerinin

olusumunu aruracakur,

* Toplumde homojen bir yapl saglayabilecektir. En az yeterlilik
diizeyinde egitim alnus fertlerin \=ogalmasl ile toplum bir anlamda aym
dili konusan birbirine daha saygih ve toleransh, gerektiginde paylasimci,
sahip oldugu kisisel kaynaklan ve kamu kaynaklanm daha ozerile

kullanan homojen bir yaplya kavusabilecektir,

* Teknolojik degistnelerin, gelismelerin, toplum iistiuuieki olutnsuz
etkilcri oldukce azalabilecektir. Kaliteli bir egitim sistemi ile yetisen bir
toplumun fertleri, teknolojik degi~melerle ortaya ci kan
olumsuzluklardan daha az etkilenebilecektir.

* Verimli ve etkin itisengiicii yctistircbileccktir. Ye te n e kl eri

geli~tirilmi~ insan, yaptrgi calismalarmda daha cok sorumluluk
alabilecek ve insiyatif kullanabilecektir. Bu olculer icinde sezgileri de
gii\=lenen bireylerin yaptrklari iste etkinlikleri ve verimlilikleri
yukselecektir.
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SONDe;

Egitim sistemimizin surekli iyilestirilmesi, insana verilen degeri ve
insanm gelecekteki yasamirun gerektirdigi bilgi ve becerileri elde
etmesine baghdrr. Gelecegin bugiinden farkh olacagiru unutmamak
gerekir. Bunun icin Toplam Kalite Yorietiminin saglayacagi yararlan
soyle sayabiliriz:

*
*
*
*
*

*

*

Hayat boyu ogreniciler yetistirrnek,
Ogrenmeden hoslanan ogreniciler yetistirmek,
Toplum icin uretici uyeler yetistirmek,
istihdam edilebilir kisiler yetistirmek,

Digerleri ile i§birligi yapmaya istekli insanlan
tesvik etmek ve desteklemek,
Surekli gcli§meci dusunceye sahip ogreniciler

yetistirrnek,
Toplumdaki herkes icin yukselen karlar saglamak.

Daha once Toplam Kalite felsefesini benirnsernis bir okulun
amaclarmda da ifade edildigi gibi, toplum iiyelerinin ihtiyaclarina yonelik
olarak hizmet veren egitim kurumlarirun ye nilige acik, istikrarh ve
topluma yonelik olarak egitimlerini sekillendirrnesi degisen dunya duzeni

ve yaklasan bilgi <;agl ortarru icin artik zorunlu hale gelmi§tir.

Toplam Kalite Yorietirniriin sagladlgl yararlar, birtfm egitim

kurumlannda ortak bir calismayi gerektirdigi, cahsan turn personelde
motivasyonu arurdigi icin oldukca onemlidir. Toplam Kalite Yorietimi
cahsanlarm problem cozme yonurideki yeteneklerini gelistirdigi ve
sorunlara hemen cozum uretrnesi nedeniyle kaynak israfiru da onledigi
icin egitim sisteminde en kisa zamanda uygulanmaya konulmasi

gerekmektedir.
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