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ÖNSÖZ 

Hızla gelişerek dünyadaki önemini artıran teknoloji ve mükemmeliyeti arayan iş 

dünyası, Toplam Kalite Yönetimi anlayışına sahip bireylerin gerekliliğini ön plana 

çıkarmaktadır. Toplam Kalite Yönetiminin endüstri alanındaki gelişimi, eğitim ve sağlık 

alanlarını da etkilemiştir.  

Bir ülkenin ilerlemesi ve kalkınması, temel olarak eğitim alanındaki başarısına 

bağlıdır. Eğitimin merkezinde insan bulunmaktadır. İnsan yaşamının vazgeçilmez aracı 

olan iletişim, toplumsal düzenin örgütsel etkinliğini artırmada önemli bir role sahiptir.  

Toplam Kalite Yönetiminde eğitim kurumlarının amacı, kendini hayat boyu 

öğrenmeye hazırlamış bireyler yetiştirmek ve nitelikli eleman yetiştirmede sürekliliği 

sağlamaktır. Sadece eğitim kurumlarına değil, bir bütün olarak eğitim sistemine de 

dinamizm  kazandıran, okul ikliminin belirleyicisi olan yöneticilerin, okul ve çevresiyle 

iletişim halinde olması gerekir. Yöneticilerin iyi bir iletişim ağı yaratması örgüt içindeki 

bireylerin işbirliği içinde çalışmalarını sağlayacaktır. Bunun sonucu olarak örgütün 

dinamizm ve motivasyonu olumlu yönde etkilenecektir.  

Bireylerin mutluluğu üzerinde odaklanan Toplam Kalite Yönetimi, tüm 

süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesini hedeflemektedir. Sürekli 

iyileştirmede en önemli engel, iletişim becerilerinde ki yetersizliklerdir. Toplumun 

ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi ancak iletişim becerilerine sahip 

eğitim liderleriyle mümkündür. Bu noktada, Toplam Kalite Yönetimi ve eğitim 

kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin önemini vurgulamak gerekir. Çünkü 

eğitim kurumlarında yetiştirilen her nitelikli birey, toplumun ihtiyaç duyduğu girdi 

olacaktır. Nasıl ki bir ressam her fırça darbesiyle bir sanat eseri ortaya çıkarıyorsa, 

yöneticiler de iletişim becerileriyle kurumlarında kaliteli eğitimi ortaya çıkarırlar. Bu da 

eğitim kurumları yöneticilerinin, duygu, düşünce ve bilgilerini çalışanlarına olumlu bir 

iletişim ortamı yaratarak aktarmasıyla sağlanır. 

Eğitim sistemi ve eğitim yöneticilerine faydalı olması dileğiyle hazırlamış 

olduğumuz çalışmanın: 

Tüm aşamalarında yardım ve katkılarını esirgemeyen değerli danışmanım Sayın 

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Yılmaz LİVATYALI’ya, 
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Çalışmanın uygulama bölümlerine yönelik katkı ve eleştirilerinden 

yararlandığım, değerli zamanını bana ayıran sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Ali Ünal’a, 

Çalışmanın genel değerlendirilmesinde katkı ve eleştirilerinden yararlandığım 

sayın Öğr. Gör. Ebru Tüzemen Atik’e teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

Ayrıca bu çalışmanın uygulama süresince ölçeklerin dağıtılması ve 

toplanmasında: 

Büyük emek ve zaman harcayarak bana yardımcı olan değerli öğretmen Sayın 

Mustafa Yılmaz’a,  

Eğitim hayatım boyunca hiçbir desteğini esirgemeyen, maddi manevi daima 

yanımda olan en büyük destekçim çok değerli babam sayın Yüksel Atik’e ve sonsuz 

anlayışı olan aileme, 

Çalışmanın değişik aşamalarında bana yardımcı olan tüm öğretmen 

arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin İletişim 

Becerilerinin Toplam Kalite Yönetimine etkisinin incelenmesidir. 

İlköğretim kurumlarında yöneticilerin iletişim becerilerinin Toplam Kalite 

Yönetimine etkisinin belirlenmesi, eğitim sistemine yönetsel açıdan sağlıklı bir bakış 

açısı kazandırmak ve bu yolla eğitimin genel başarısını artıracak gelişmeler sağlamak 

yönünden önem taşımaktadır. Bu araştırmada, eğitim kurumlarının başarısını artırmada 

önemli bir yeri olan ilköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin Toplam 

Kalite Yönetimine etkisi ortaya konularak bu konuda büyük sorumluluk altında olan 

yöneticilere yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın evrenini, Karaman ili merkez ilköğretim okullarında 2008/2009 

eğitim öğretim yılında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemini, Karaman ili merkez ilköğretim okullarında görev yapan tesadüfi 

örneklemle seçilen 402 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araştırmada, ilköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin Toplam 

Kalite Yönetimine etkisini ortaya koymak için ilköğretim kurumlarındaki öğretmenlerin 

görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak, “İlköğretim Okullarında Toplam 

Kalite Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Müdür ve Öğretmenlerin Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi (Öğretmen Anketi)” ve “Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin İletişim 

Becerilerine Yönelik Görüşleri”  ölçekleri kullanılmıştır.   

Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde     “frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, ANOVA, regresyon 

analizi” kullanılmıştır. Veriler p<0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. 

Yapılan araştırma sonucunda, ilköğretim kurumları yöneticilerinin, iletişim 

becerilerinin en fazla etkilediği ve açıkladığı değişken, liderlik kalitesi olarak 

bulunmuştur. İletişim becerisinin en az etkilediği ve açıkladığı değişken, donanım 

kalitesi olarak bulunmuştur. İletişim becerisi, anlamlı olarak liderlik, süreç, insan, 

donanım ve iletişim kalitesini pozitif yönde etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, iletişim, iletişim 

becerileri,  yönetici. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the effect of the communication 

skills of Pimary School Managers on Total Quality Management.  

The assessment of the effect of the communication skills of School Managers on 

Total Quality Management in primary schools is especially important to have a better 

outlook on the current educational system from the management point of view and in so 

doing to provide developments to enhance the overall success of education. In this 

research, by assessing the effect on Total Quality Management of the communication 

skills of Pimary School Managers who play an important role in the success of 

educational institutions, it was aimed to help managers who are under great 

responsibility.   

The teachers working in primary schools in the city center of Karaman during 

the academic year 2008/2009 were included in this study. 402 teachers chosen randomly 

from those schools comprised the samples in this study.   

The teachers were interviewed to investigate the Effect of the Communication 

Skills of School Managers on Total Quality Management in primary schools. Two 

scales, “Evaluation of Teachers’ and Managers’ Opinions on Total Quality Management 

in Primary Schools (Teacher’s Survey)” and “Teachers’ Opinion on The 

Communication Skills of School Managers”, were used  in collecting the necessary data 

for this research. 

The data collected was then analysed using SPSS software program. Such 

parameters as frequency, percentage, arithmetical mean, standard deviation, ANOVA, 

and regression analysis were used to analyze the data obtained.   

As a result of this study, leadership quality was found to be the variable mostly 

affected and explained by the communication skills of the primary school managers. 

The least affected variable by the communication skill was found to be the equipment 

quality. Communication Skills have significant favorable effects on leadership, process, 

human, equipment and communication qualities.   

Key Words: Quality, Total Quality Management, communication, 

communication skills, manager. 
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KISALTMALAR VE SİMGELER 

 

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 
 

1.1. Problem Durumu 

Günümüzde küresel pazarda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette iş 

dünyasının bekleyişlerini karşılayabilecek nitelikte elemanların yetiştirilmesi giderek 

önem kazanmaktadır. Eğitim sistemi nitelikli mezunlar (çıktılar) vermede başarısız 

olursa, bu başarısızlığın faturasını ya işletmeler yeniden eğitim için milyarlar 

harcayarak ya da toplum, kalitesiz mal ve hizmetlere katlanarak ödeyecektir(Yıldız ve 

Ardıç, 1999). 

Yönetim, insan ve madde kaynaklarını örgütün amaçlarını gerçekleştirmede etkili 

ve verimli olarak kullanan bir bilimdir. TKY ise temelde kalite, sürekli iyileştirme 

çalışmaları, takım çalışması, iş görenlerin katılımı, sistem yaklaşımı ve istatistiksel 

süreç denetimini kapsayan bir yaklaşımdır. Her ikisi arasında benzerlikler çoktur. Her 

ikisi de araştırmaya, yeni bilgiler elde etmeye bilgileri uygulamaya, yeni yöntemlerle 

eğitim yapmaya önem vermektedir. TKY uygulaması eğitimin kalitesini artırmakta; 

eğitim konularında, programlarında çeşitliliği ve esnekliği geliştirmektedir (Doğan, 

2002: 40-99). 

Eğitimde standartları sağlayabilmek için de sistem içerisinde belirli bir işlerliği 

oturtabilmek gerekmektedir. Bu işlerliği sağlayabilmek için de eğitimde toplam kalite 

uygulamasının bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerekir. Toplam Kalite Yönetiminin 

başarılı bir şekilde uygulanıp, sürekli gelişmenin sağlanabilmesinde eğitim lider ve 

yöneticilerinin kaliteye olan inançları ilk adımı oluşturmaktadır. Çünkü eğitim lider ve 

yöneticileri değişen dünya düzeninin ortaya çıkardığı rekabet ortamında eriyip yok 

olmamak için değil, yeni düzeni yönlendirmek için aktif rol oynamalıdır (Cafoğlu, 

1996: 2). TKY yaklaşımını benimsemiş eğitim yöneticileri destekleyici ve yönlendirici 

konumunda olan liderlerdir. Bu durumda eğitim yöneticilerinin kurumlarının başarısını 

artırmada iletişim becerilerinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. 

Toplam Kalite Yönetimi anlayışının olmadığı eğitim kurumlarında, mesajlar tam, 

doğru ve zamanında iletilmeyecek dolayısıyla amaçlarda süreklilik sağlamaya, eğitim 
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sisteminde sürekli iyileşme ve gelişmeye, yeni ve zengin bir eğitim programı 

hazırlanmaya önem verilmeyecektir. Bu bağlamda eğitim kurumları başarısız olup, 

toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştiremeyecektir.  

  Eğitim kurumlarının başarılı olup topluma kaliteli çıktılar sağlamasında  büyük 

sorumlulukları olan eğitim yöneticilerinin, iletişim becerilerinin öneminin farkına 

varmaları, iletişim becerilerini devamlı geliştirmeleri, toplumun ihtiyaçlarına cevap 

verecek etkili elemanların yetiştirilmesi gibi sebepler eğitim kurumları yöneticilerinin 

iletişim becerilerinin Toplam Kalite Yönetimine olan etkilerini belirlemeyi gerekli 

kılmaktadır. 

 

1.2. Problem Cümlesi 

İlköğretim okulu yöneticilerinin iletişim becerilerinin, Toplam Kalite Yönetimine 

etkisinin ne olduğu bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

 

1.3. Araştırmanın Amacı 

Toplam Kalite Yönetimi, eğitim sisteminin geliştirilmesinde ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek etkili eleman yetiştirilmesinde büyük üstünlüklere 

sahiptir. Toplumun eğitim sistemine olan güveninin düzenlenmesinde TKY bir fırsat 

oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin geliştirilmesi ülkenin üretim gücünün artmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle toplam kalite anlayışının üretim işletmelerinden önce 

eğitim kurumlarında uygulanması daha anlamlı ve gereklidir. Eğer eğitim sistemimiz 

başarısız olur ve kalitesiz çıktılar üretirse bu tüm toplumun kaynaklarının israf edilmesi 

anlamına gelmektedir. 

TKY, eğitim sistemimize yeni bir soluk kazandıracak nitelik taşımaktadır. 

TKY’yi eğitim kurumlarında hayata geçirebilmek için okul yöneticilerinin toplam kalite 

felsefesini iyi anlaması, inanması ve liderlik yapması gereklidir. Aksi taktirde TKY’ni 

gerçekleştirmek mümkün değildir. 

Okullarda yapılan toplam kalite yönetiminin etkili olabilmesi için iyi bir 

yöneticiliğe ve etkin kullanılan iletişim becerilerine gerek vardır.  
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Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim 

becerilerinin okuldaki Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarına etkilerini belirlemektir.  

Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

1. İlköğretim kurumu yöneticilerinin iletişim becerilerinin okuldaki Toplam 

Kalite Yönetimi uygulamalarında; 

a) Liderlik kalitesine etkisi nedir? 

b) Süreç kalitesine etkisi nedir? 

c) İnsan kalitesine etkisi nedir? 

d) Donanım kalitesine etkisi nedir? 

e) İletişim kalitesine etkisi nedir?  

 

1.4. Araştırmanın Önemi 

Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel amacı bir ülkenin geleceği olan 

çocukların bilgi, beceri ve davranış olarak sağlıklı ve verimli şekilde yetişmelerini 

sağlamaktır. Eğitim sisteminin temelini okullar oluşturmaktadır.  Okuldaki eğitim-

öğretim faaliyetlerinin başında okul yöneticileri bulunmaktadır. Okul yöneticilerinin 

bilgi, beceri ve davranışları başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere eğitici olmayan 

personel ve öğrenci velileri üzerinde etkili olmaktadır. Bu yüzden bu kadar önemli olan 

okul yöneticilerinin belirli yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Okul yöneticilerinin 

etkili olabilmeleri için hem yönetim kavram ve kuramları hem de insan ilişkileri 

alanında bir takım bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir (Töremen ve Kolay, 2003). 

Yöneticinin rolü, okuldaki öğretimin etkililiğini artırmaktır. Açıkça okul 

yöneticisi, okulun öğretim lideridir (Cemaloğlu, 2002). Öğretim lideri olarak okul 

yöneticisinin, etkili bir iletişim becerisine sahip olması, öğretimin kalitesini artırmada 

önemli bir etken olacaktır. 

Okul yöneticileri, yönetim sürecinde, yönettikleri insan ve madde kaynaklarından 

en verimli şekilde yararlanma yollarını bilmelidirler (Ensari ve Gündüz, 2006: 23). 
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Dr. Kaoru Ishikawa’nın tecrübelerine dayanarak yöneticilere birkaç öğüt 

sıralanmaktadır (Kovancı, 2007: 20): 

 Koordineniz altında çalışanlar yanlış yapabilirler; onlara kızmayın. Onlar, 

genellikle bu hataların beşte birinden sorumludur. Kızarak, gerçeğin yok 

olmasına neden olursunuz. Size yanlış veriler ve raporlar vermeye daha elverişli 

hale gelirler. 

 Sorunları tartışırken herkesin katıldığından emin olun. 

 Düzenli ve yerinde yapılan kontrollerle, “Ben bilmiyorum”, “Benim görevim 

değil” vb. mazeretler ortadan kaldırılabilir. 

 Her faaliyetin ardından sonuçları değerlendirerek, hataların tekrarını önlemede 

başarılı olup olmadığınızı inceleyin. 

 Geçmiş sorunların kaynağına inebildiğiniz kadar inin. 

Yöneticilerin yukarıda belirtilen öğütleri sağlıklı bir şekilde sergileyebilmesinde 

iletişim becerilerinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Eğitim yöneticisi; öğretmen, personel, öğrenci, veli, çevre liderleri, çevredeki 

yerel yöneticiler, merkez örgütü ve politikacılar gibi farklı eğitim ve kültür düzeyinde 

bulunan, farklı beklentileri olan öğelerle ilişki kurmak, onların çeşitli beklentilerini 

bağdaştırarak demokratik yönetimi sürdürmek zorundadır. Eğitim politikalarının 

uygulanmasından sorumlu olan eğitim yöneticileri, eğitim sürecinin ülke çıkarları 

doğrultusunda ve çağdaş eğitim anlayışına uygun olarak yürütülmesine gerekli 

katkılarda bulunabilmek için başarılı yönetimsel eylemlerde bulunmak zorundadırlar 

(Kaya, 1991: 123). 

Okulun amaçlarını gerçekleştirecek, yapısını yaşatacak ve havasını koruyacak iç 

öğelerin lideri okul müdürü olmalıdır. Gerçekte müdür, formal yetkilerden güç alan bir 

üsttür. Ancak okuldaki diğer öğeler tarafından kabul edilir ve benimsenirse, liderlik 

statüsü kazanabilir (Bursalıoğlu, 1987: 66).  

TKY, üst yönetimin liderliği konusuna çok önem vermektedir. Birçok kalite 

kuramcısına göre üst yönetim, kurumuna liderlik yapabildiği oranda önem taşır. Sürekli 
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gelişmeyi ve değişen koşullarla yeni ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarına etkili bir şekilde 

uyum sağlamayı ilke edinen TKY, bunu büyük oranda yöneticinin liderlik özelliklerine 

bağlamaktadır. Hatta, bugün birçok kuruluşun başarısı yeni doğan müşteri ihtiyaçlarına 

karşılık vermekten daha çok, yeni ihtiyaçlar yaratabilmesine bağlıdır. Bu tür bir etkinlik 

ise tamamen bir liderlik işlevidir. TKY’nin bir yönetim biçimi olarak gelişmesinde 

önemli katkıları olan Deming, İshikawa ve Juran gibi yazarlar da üst yönetimin liderlik 

fonksiyonu üzerinde durmaktadırlar (Ensari, 1999: 85). 

Bir işletmede iletişim, en az iki kişinin birbiriyle kurduğu mesaj alışverişi olarak 

tanımlanır. Yönetimde iletişim ise, işletme içi ve dışına yönelik olarak gerçekleştirilen 

davranışların bütünüdür. Örneğin, personel ile iletişim, verilen görevlerin net ve 

anlaşılır olması, işin belli aşamalarında geri beslemenin yapılması gibi konuları içerir. 

İletişim yönü zayıf yöneticileri nasıl tanıyabiliriz? Aşağıda yer alan ipuçları size yol 

gösterecektir:  

  Departmanda huzursuzluk hâkimdir, mutsuz çalışanlar vardır, 

  Personel, sorunlarını anlatmaya cesaret edemez, 

  Örgüt içinde kimse işini severek yapmaz, 

  Ortam daima gergindir, her zaman azarlanma korkusu yaşanır (Akbay,2008).  

İletişim yönü zayıf olan yöneticilerin kurumlarında, huzursuzluk ve gerginlik 

yaşanırken çalışanlar görevlerini severek yapamazlar, kendilerini örgütün bir parçası 

gibi hissedemezler dolayısıyla mutsuz olurlar.  

Birer toplumsal sistem olan yönetimlerin oluşması ve varlığını devam 

ettirebilmesi, içte ve dışta kurdukları ilişkileri belli bir düzen içinde sürdürmelerine, 

denetlenmesine ve örgütün amaçları doğrultusunda belli bir düzen ve yapı içinde etkili 

bir iletişim politikasının izlenmesine bağlıdır. Bir sistem olarak iletişim olgusunun 

amacı, örgütsel ilişkilerin belli bir düzen içine alınması ve böylece bireysel amaçlar ile 

örgütsel amaçlar arasında bilinçli bir dengenin kurulmasıdır (Yatkın, 2009: 47). 

Bu amaçlar arasında sağlıklı bir denge kurulduğu taktirde yönetimler belli bir 

düzen ve yapı içinde etkili olarak varlıklarını devam ettirirler. 
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Yatkın (2009) tüm ortamlarda yöneticilerin yaşadığı en büyük sıkıntının iletişimle 

ilgili nedenlerden kaynaklandığını ve yöneticilerin çalışanlarıyla ve çalışanların kendi 

aralarında kurduğu ilişkilerde hayal kırıklığı ve gerginliğin yaşanmasının iletişimin iyi 

olmaması nedeniyle olduğunu belirmiştir. Yatkın (2009)’a göre  eğer bir yerde bir 

sorun varsa bunun altında yatan iki temel neden olabilir; ya yetki sahibi olanlar sahip 

olduğu yetkiyi kullanamıyorlardır ya da yetki sahibi olmayan insanlar, sahip olmadığı 

yetkiyi kullanmaya çalışıyorlardır. Yönetimde iletişim, birimleri ve çalışanları 

birbirlerine bağlayan, anlaşma ve uzlaşmalarını sağlayan temel bir alt sistemdir. 

Böylece birimlerdeki kişiler sorumluluk bilinci içinde yönetimi sahiplenir ve yönetimin 

amacını gerçekleştirmek için fiziksel ve düşünsel gücünü inanarak harcayan kişi haline 

gelirler. 

Yapılacak olan bu çalışma, eğitim sistemimizde etkili olan iletişim ve Toplam 

Kalite Yönetimi anlayışını tanıtmak açısından önemlidir. 

Bütün kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da Toplam Kalite 

Yönetiminin başarıyla uygulanması gerektiği göz önüne alınırsa iletişim becerilerinin 

etkisi araştırılıp mevcut durumları ortaya koyarak, günümüz ilköğretim okul 

yöneticilerinin iletişim becerilerine gereken önemi vermeleri sağlanabilir. 

Eğitim yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi ve iletişim becerileri konusunun 

değişik yönleriyle araştırma konusu yapılmasına katkıda bulunacağı umulmaktadır. 

 

1.5. Varsayımlar (Sayıltılar) 

Örneklem grubunun araştırmaya verdiği yanıtlar gerçeği yansıtmaktadır. 

 

1.6. Sınırlılıklar 

Araştırma yalnızca Karaman’daki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulu 

olarak faaliyet gösteren resmi ilköğretim kurumlarının 2008/2009 eğitim öğretim yılı ile 

sınırlıdır. Yöneticilerin iletişim becerilerinin, kurumlarında uygulanan Toplam Kalite 

Yönetimine etkisi alt problemlerde belirtilen değişkenlerle sınırlıdır. 
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1.7.Tanımlar 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY): Çetin (2002)’ ye göre TKY, üretilen mal ve 

hizmete ihtiyaç duyanların beklentilerinin yerine getirilmesini temel olarak hedef alan, 

bunun yanında çalışanların bilgilendirilmesini, yetkilendirilmesini ve takım 

çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini de hedefleyen bir yönetim 

felsefesidir. 

İletişim: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde açıklandığı üzere; duygu, düşünce 

veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Bildirişim, 

haberleşme, komünikasyon olarak da karşılık bulur. 

İlköğretim Kurumu Yöneticisi: İlköğretim okullarında görev yapan müdürlerdir.  

Resmî İlköğretim Okulları: Öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için 

mecburi olan, MEB Temel Kanunları ile bu kanunlar gereği yürürlüğe konan 

yönetmelik ve yönergelere göre temel eğitim ve öğretim veren kurumlardır. 
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BÖLÜM 2  

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

2.1. İlgili Yayın ve Araştırmalar 

Türkmen (2006) “İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi 

Uygulamalarına İlişkin Müdür ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi” konulu 

araştırmasında TKY’nin ilköğretim okullarında başarılı bir şekilde uygulanabilmesinin 

takım çalışmasıyla doğru orantılı olduğunu, iyi bir takım çalışması için takım üyeleri 

arasında iyi bir iletişimin gerekli olduğunu belirtmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularda 

müdür ve öğretmen görüşleri arasında çıkan anlamlı farklar takım çalışması ve iletişim 

konularında istenilen düzeyde olunmadan ve bu nedenle takımlar kurulurken çalışılan 

kademe, kıdem, cinsiyet gibi değişkenlere bakılmadan  oluşturulan takımlar arasında etkili 

bir iletişimin kurulması gerekliliğinden bahsedilmiştir. 

Çam’ın (1997) iletişim becerileri eğitimi programının öğretmen adaylarının ego 

durumlarına ve problem çözme becerisini incelediği çalışmasında, 14’ü deney grubu, 

16’sı kontrol grubu olmak üzere 30 öğretmen adayı üzerinde bir araştırma yapılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre; iletişim becerileri eğitiminden sonra deney grubunun 

problem çözme becerisi algılarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır                    

(Arslan, 2001: 45).  

Şimşek (2005)  tarafından yapılan “Okul Yöneticilerinin İletişim Becerileri İle 

Okul Kültürü Arasındaki İlişki” adlı araştırma, okulların sahip oldukları kültürleri, okul 

müdürlerinin iletişim becerileri, görev yaptıkları okullar bağlamında okul kültürleri ile 

okul müdürlerinin iletişim becerilerine yönelik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması 

yapılmış, okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişki ve okul 

müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişkinin öğretmenlerin 

olgusal verilerine göre farklılığı araştırılmıştır.   

Öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü 

arasındaki ilişkinin öğretmenlerin olgusal verilerine göre farklılığın belirlendiği 

çalışmada, iki değişkenin arasındaki ilişkinin cinsiyete göre farklılaşmadığı 

belirlenmiştir. 

Öğüt (2008) “Eğitimde Kalite ve İletişim Olgusu” konulu çalışmasında TKY’nin, 

bir kuruluş içinde kaliteyi odak alan, kuruluşun bütün üyelerinin katılımına dayanan, 
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müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan ve kuruluşun bütün 

üyelerine ve topluma yarar sağlayan yönetim yaklaşımı olduğunu, TKY’ nin temel 

amacının, kalite felsefesini bir yaşam biçimi haline getirmek olduğunu açıklamıştır. 

Kaliteyi etkileyen en önemli faktörün insan, insanları yetiştiren örgütün de okul örgütü 

olduğunu açıklayarak TKY’ ye en uygun kurumlar olan okulların önemini 

vurgulamıştır. 

Tamam (2005) “İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Kapsamında 

Performans Değerlendirmeye İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri” konulu 

araştırmasında,  çalışanların ve özellikle yöneticilerin sağlıklı iletişim kurmalarının 

performans değerlendirme sistemlerinde vazgeçilmez bir unsur olduğu ve bu nedenle 

yöneticiler başta olmak üzere çalışanların iletişim becerileri konusunda eğitim almaları 

gerektiği konusunda öneri sunmuştur. 

Okkalı (2008)’nın “İlköğretim Okullarında Örgütsel İletişim Becerilerinin 

Örgütsel Öğrenmeye Etkisinin Öğretmenler Tarafından Algılanması” isimli 

çalışmasında; 

 Öğretmenlerin mezun oldukları kurum değiştikçe buna bağlı olarak 

yöneticilerinin; çalışanlara karşı tutum, davranış ve örgütsel iletişim 

becerilerinin örgütsel öğrenmeye etkisi; okul çalışanlarının (ya da 

öğretmenlerin) örgütsel iletişim becerilerinin örgütsel öğrenmeye etkisi ve 

örgütsel iletişim becerilerinin örgütsel öğrenmeye etkisini değerlendirmeleri de 

farklılaşmakta olduğu, iletişim konusunda hizmet içi eğitim almış olan 

öğretmenlerin örgütsel iletişim becerilerinin örgütsel öğrenmeye etkisini 

olumlu yönde değerlendirmeleri, almamış meslektaşlarından daha yüksek 

düzeyde olduğu, okuldaki iletişim kanalının iyi olmasının okul başarısının 

artırılmasında önemli bir etken olduğu, 

 Öğretmenlerin meslektaşları ile okul dışında sosyal aktivitelere katılma sıklığı 

değiştikçe buna bağlı olarak okulun genel çerçevesinin örgütsel öğrenmeye 

etkisi, okul çalışanlarının (veya öğretmenlerin) örgütsel iletişim becerilerinin 

örgütsel öğrenmeye etkisi ve örgütsel iletişim becerilerinin örgütsel öğrenmeye 

etkisini değerlendirmelerinin de farklılaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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Ünsal (2008)’in “Örgütlerde İletişim Kalitesinin İyileştirilmesinde Bilişim 

Teknolojilerinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma” isimli çalışmasında ortaya çıkan 

sonuçlardan bazıları şunlardır; 

 İş sürecinde şirket içi “iletişim kalitesi” de direkt olarak müşteriye yansıdığı 

için müşterinin gözündeki kalite olgusunun şekillenmesinde etkilidir. 

 Bilgi ortamlı iletişim araçları konusunda aldıkları eğitimin; iletişim kalitesini  

artırmadaki rolü çok etkin görünmemektedir. 

Demirdaş (1997)’ın “Temel Eğitimde Vizyon ve Konsensüs Arayışları: Toplam 

Kalite Yönetimi Modeli ve Bir Anket Uygulaması” konulu çalışmasında temel 

eğitimde, nitelikli bilgi insanını yetiştirebilmek, kaliteyi elde edebilmek için Toplam 

Kalite Yönetimine uygun bir yapılanmanın gerçekleştirildikten sonra, TK eğitiminin 

başlatılması gerektiğini daha sonra TKY anlayışının tüm temel eğitim kurumlarında 

uygulanması gerektiğini açıklamıştır. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan bazıları 

şunlardır; 

 Öğretmenler, okul yöneticileri ve müfettişler liderlik özelliklerine sahip 

değildirler. Dolayısıyla liderlik fonksiyonlarını yerine getirememektedirler. 

Öğretmen, yönetici ve müfettişlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri 

yetersizdir. 

 Okullarda işbirliği sağlanamamaktadır. Temel eğitim okulları ve 

kurumlarındaki mevcut durum ve uygulamalar Toplam Kalite Yönetimine 

uygun değildir. Temel Eğitim okulları bugünkü yapı ve yönetimleri ile kalite 

ve verimliliği sağlayacak nitelikte değildir. 

Çelik (2007)’in “Yöneticinin İletişim Korkusunun Örgütsel İletişim Sürecine 

Etkisi” isimli çalışmasında ortaya çıkan sonuçlardan bazıları şunlardır; 

 Yöneticilerin iletişim becerisi açısından yeterli oldukları söylenebilir. Yönetici 

bu becerilere sahip değilse, astlarıyla iletişim kurmada çoğu zaman 

problemlerle karşılaşacaktır.  

 Araştırmanın yapıldığı kurumlarda çalışanların, birey olarak kalitesinin iletişim 

olanaklarının artmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır. Birey olarak kalitesi 

yükselen çalışanların ise beklentilerinin de o oranda artacağını dikkate almak 

gerekir. Beklentilerin karşılanmaması, iş verimliliğini ve etkinliğini düşüreceği 

için kurumun toplam kalitesini de düşürecektir. 
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Sabancı (2008)’nın “Toplam Kalite Yönetiminin Başarıyla Uygulanmasında 

Kurumsal İletişim Araçlarının Değerlendirilmesi: Selçuk Üniversitesi” konulu 

araştırmasında şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

 Öğrencilerin üniversitenin düzenlediği sosyal-kültürel etkinlikleri yazılı ve 

elektronik iletişim kanallarından hemen hemen her ikisini de aynı oranda etkin 

bir şekilde kullandıkları görülmüştür. Selçuk Üniversitesi Toplam Kalite 

Yönetimi çalışmaları doğrultusunda öğrencisine ulaşmada etkin bir kurumsal 

iletişim sistemine sahiptir. Üniversitenin en fazla takip edilen iletişim kanalları 

yazılı ve elektronik iletişim kanallarıdır. 

 Selçuk Üniversitesi, Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları doğrultusunda 

öğrencisine ulaşmada etkin bir kurumsal iletişim sistemine sahiptir. Kurumsal 

iletişim, kurumun Toplam Kalite uygulamalarının müşterilere iletilmesinde ve 

Toplam Kalite Yönetiminin müşteriye benimsetilmesinde önemli bir rol 

üstlenmektedir. 

Üstün (2007)’ün “Emniyet Teşkilatı’nda İletişim Ve Çalışanların Verimliliğine 

Etkisi” konulu araştırmasında, Emniyet Teşkilatı’nda sağlıklı iletişim kurabilen ast ve 

üstlerin verimliliğinin arttığı sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçla birlikte, hem yöneticiler 

hem de çalışanların sağlıklı iletişiminin verimliliği arttıran bir faktör olduğunu 

belirtmiştir. Emniyet Teşkilatı’nın medya ile iletişiminin sağlıklı bir yapıda olmadığı 

durumlarda  çalışanların verimliliğine negatif etki yaptığını belirtmiştir.  

Yılmaz (2007)’ın “Kurumlarda Öfke İfade Biçiminin Örgütsel İletişim Kalitesine 

Etkisinin Değerlendirilmesi ve Eskişehir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde Bir 

Uygulama Örneği” konulu araştırmasında çalışanların öfkelerini farklı yollarla ifade 

ettikleri sonucuna varmıştır. Çalışanların öfkelerini sağlıklı bir biçimde ifade 

etmelerinin  önemli olduğunu, sağlıksız biçimde ifade edilen öfkenin kişinin hem 

kendisine, hem çalışma arkadaşlarına hem de örgütün işleyişine zararları olduğunu 

belirtmiştir. 

Bayrak (1995)’ın “Örgütlerde Etkili İletişim Ve İletişim Yönetimi (Bir 

Uygulama)” konulu araştırmasında, araştırmaya katılanlar tarafından iletişimin önemli 

olduğu kabul edilmiş fakat iletişimi, sosyal, psikolojik, teknik ve örgütsel faktörler 

bakımından pek anlayamadıklarını ortaya koymuşlardır. İletişimin engellerle 

karşılaştığı, yetersizlik ve etkinsizlik içinde olduğu, bu durumun da çok yönlü ve çok 

kapsamlı eğitim programlarıyla aşılabileceği belirtilmiştir. 
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Öter (2006)’in “İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının 

Değerlendirilmesi” konulu araştırmasında, TKY’nin uygulanabilir olmasında sağlıklı 

iletişimin öneminin yadsınamaz olduğunu belirtmiş ve şu sonuçlara ulaşmıştır; 

 Hizmet yılı değişkeni genel olarak değerlendirildiği zaman sonuç olarak 

okullarda toplam kalite yönetimi felsefesinin yerleşme düzeyinin, toplam kalite 

yönetimi ile okul yapısının uygunluğunun, toplam kalite yönetimi 

çalışmalarında üst desteğin, toplam kalite yönetimi sisteminin kurulumunun 

düşük olduğu veya istenilen seviyede olmadığı anlaşılmaktadır. 

 Katılımcıların toplam kalite yönetimi felsefesinin yerleşme düzeyi, toplam 

kalite yönetimi okul yapısının uygunluğu, toplam kalite yönetimi 

çalışmalarında üst destek olup olmadığı, toplam kalite yönetimi sisteminin 

kurulup kurulmadığı boyutların katılımlarına yükseltmek, ancak tüm eğitim 

paydaşlarının özellikle okul yöneticilerinin eğitim kurumlarında bilinçli ve 

istekli bir şekilde toplam kalite yönetimi felsefesine inanmaları ve bu 

çalışmalara katılmalarından geçer. 

Yıldız (2006)’ın “İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi: İskenderun 

Örneği” konulu araştırmasında ortaya çıkan sonuçlardan  bazıları şöyledir: 

 Okul yöneticilerinin yöneticilik eğitimi konusunda yeterli olmadıkları 

görülmektedir. Karar alma sürecinde bütün çalışma alanlarında bütün grupların 

katılmasına olanak verebilecek bir anlayışın (TKY) önemli ölçüde (%75) 

benimsendiği görülmektedir. 

 Eğitim sistemindeki aksaklıkların birçok nedeni olmakla beraber, özellikle 

“mali sorunlar” ve “teknolojik yetersizlik” önde gelmektedir. Okullara 

bütçeden ayrılan payın çok az olduğu ve bunun da doğal olarak sistemin 

işleyişini olumsuz etkilediği ortaya çıkmaktadır. Okullarda TKY’ye olan güven 

mevcut iken, yöneticilerin çoğu (%60), TKY için okulların henüz hazır 

olmadığı düşünülmektedir. 

 TKY nin uygulanmasında bazı sorunların olduğu, özellikle “bilinç yetersizliği” 

ve “maddi olanak eksikliği”nin önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca 

yöneticilerin sisteme olan yakınlığının artırılması, sistemin uygulanabilirliği 

açısından önemli olmaktadır. Çünkü okullarda TKY ile ilgili çalışmalar yapılsa 

da duyarsızlık ve işi başaramama korkusu nedeniyle yetersiz kalmaktadır. 
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Çubukçu ve Döndar (2003), okul yöneticilerinin öğretmenlerle kurdukları iletişim 

becerilerinin istenilen düzeyde olmadığını gösteren araştırmasında da, okullarda sağlıklı 

iletişim sisteminin istenilen düzeyde olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

TKY ve iletişim ile ilgili ele aldığımız araştırmalardan anlaşıldığı üzere iletişim- 

kalite kavramlarını ayrı düşünmek imkansızdır. İnsanın olduğu her yerde iletişim vardır. 

İnsanlar hem kendileriyle hem de çevreleriyle etkileşim halindedir. Sağlıklı iletişim 

kuran bireyler başarılı kurumları oluşturur dolayısıyla toplum kalkınır. Bu durumda 

yöneticilerin iletişim becerilerinin kurumlarına olan etkileri yadsınamaz. Toplumda 

kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikte bireylerin yetiştirilmesi eğitimi zorunlu 

kılmaktadır. Bu durumda da en büyük sorumluluk eğitim kurumları yöneticilerine 

düşmektedir.  
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BÖLÜM 3 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

3.1. Kalite Kavramı 

3.1.1. Kalite Kavramının Tanımı 

“Kalite Latince kökenli bir terimdir. Latince’de ki “qualitas” terimi Fransızca’ya 

“qualite” olarak geçmiştir. Daha sonra Fransızca okunuşu olan kalite kavramı Türkçe’ye 

geçmiştir. Kalitenin sözlük anlamı niteliktir. Niteliğin sözlük anlamı, varlıklar arasında 

bulunan ve nicelikle ilgisi olmayan ayrımları şu ya da bu bakıma göre oluşturan 

durumdur (Doğan, 2002: 15). 

İşletmelerde kalite kelimesi her alanda ve oldukça sık olarak kullanılmaktadır. En 

genel anlamı ile kalite, şartları yerine getirilmesidir. Kalite, müşterinin anlayışına 

bağlıdır ve geniş bir tanımlamaya ihtiyaç göstermektedir. Bu durumda kaliteyi şöyle 

tanılayabiliriz: Kalite, müşterilerin ihtiyaçlarını ve mantıklı beklentilerini tam ve sürekli 

olarak karşılayabilecek ürün ve hizmetleri en ekonomik bir şekilde üretmektir (Kovancı, 

2007: 1-3). 

Bir diğer deyişle, kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek 

gereksinimleri karşılama yeterliğine dayanan özellikler toplamıdır (TSE, 1991: 74). 

İyi kalite müşterinin taleplerini karşılar (Kondo, 1999: 27). Kalite, müşteri 

tatmininden önce, müşteri memnuniyeti ile ilgilidir. Hiyerarşik, tepeden aşağıya 

yönetimden ziyade, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilir. Kocaman, dev adımlar 

atmaktan çok, basamaklı gelişimi yeğler. Kalite; yaşamaktır, sevmektir, tutkudur, 

mücadeledir, bağrına basmaktır, yetiştirmektir, çabalamaktır, ağlamaktır ve gülmektir. 

Resmi anlamda ise bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları 

karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır (Güden, 2003: 2-3). 

Kalite konusunun çok boyutlu olmasından dolayı üzerinde görüş birliği bulunan 

bir kalite tanımı yapabilmek pek mümkün değildir. Aşağıda günümüze kadar yapılmış 

olan bazı kalite tanımlarına yer verilmiştir (Bozkurt ve Odaman, 1995: 4): 

 Kalite, bir mal veya hizmetin müşterinin isteklerine uygunluk derecesidir. 
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 Kalite, bir mal yada hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama 

kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.  

 Kalite bir ürünün piyasaya sunulmasından sonra toplumda neden olduğu en az 

zarardır. 

 Kalite kullanıma uygunluktur. 

 Kalite bir ürünün gerekliliğine uygunluk derecesidir. 

Kalitenin birbirini tanımlayan çeşitli tanımları şunlardır (Akgül, 1998: 2, aktaran: 

Pekküçükşen, 2005): 

 Kalite, bir hayat felsefesidir. 

 Kalite, bir yönetim tarzıdır. 

 Kalite, mutlu vatandaştır. 

 Kalite, vatandaşların ihtiyaçlarının ve makul beklentilerinin karşılanmasıdır. 

 Kalite, rekabet gücünün yükseltilmesidir. 

 Kalite, israfın önlenmesidir. 

 Kalite, verimliliğe giden, maliyeti en fazla etkileyen fakat en az yatırım 

gerektiren bir yoldur. 

 Kalite, vatandaş ile hizmet veya ürün satıcısını birleştiren toplu bir sistemdir. 

 Kalite, daimi bir iyileşme sürecidir. 

Kalite, istekleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli 

olmayı gerektirir. Kalite işleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır. İşleri zamanında 

yapmak ve programa uymaktır. Kalite bir süreçtir; uzun vadeli bir yaptırımdır; üründe 

kusursuzluk arayan sistemli bir yaklaşımdır. Kalitenin mal üreten örgütlerde kullanılan 

anlamı ise, tatmin edici üretimin en düşük maliyetle elde edilerek tüketicilerin 

ihtiyaçlarının giderilmesidir (Doğan,2002:16). 

Kalite, ekonomik gelişme için gerekli olan en önemli disiplin ve stratejilerden 

birisidir. Küresel rekabetin çok yoğun olduğu çağımızda, ülkeler; rekabet güçlerini 
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devam ettirmek veya arttırmak için kalite metodolojilerini, stratejik kalite yönetimi gibi 

formlarda uygulamaktadırlar (Şimşek ve Nursoy, 2002: 9). 

Kalite, ürünün müşteriyi kendisine tutkun yapabileceği şeydir. Gizli ihtiyaçları 

açığa çıkarma, fiyat uygunluğu veya ilave edilen özellikler bir cazibe sebebi olarak 

müşterileriniz için tutku haline gelebilir (Halis, 2000: 45). 

 

3.2. Kalite Yazarları 

Kalite yönetimi alanında en etkili sesler Crosby, Juran, Feigenbaum, Ishıkawa, ve 

Deming’dir. Bunlar yönetimin bağlılığı, firma içinde iletişim yolları,iş zenginleştirmesi, 

eğitim programları, kitle muayenesinin kaldırılması, yenilik ve gelişme için ödül ve 

teşviklerin kullanımının önemi gibi konular üzerinde durarak kaliteyi açığa çıkarmaya 

çalışmışlardır. Bu uzmanlar çalışmalarında ve yazılarında Japon yönetim tekniklerine ve 

felsefesine ilişkin örnekler kullanmışlardır (Doğan, 2002: 30). 

Kalitenin taşıdığı anlamı daha doğru olarak ortaya koymak için, kalite kavramını 

tarihsel gelişimi içerisinde, kalite öncüleri olarak bu kavramın içeriğini dolduran kalite 

liderlerinin tanımlamaları doğrultusunda ele almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır 

(Erişti, 2005: 7). 

 

3.2.1. Philip B. Crosby 

Crosby,1960’larda ABD ordusunun mermi üretimi için sıfır hata programını 

geliştirdi. Sıfır hatanın anlamı, hataların parçaların incelenmesi sırasında ya da daha 

kötüsü müşteriler tarafından bulunması yerine olmasından önce önlenmesidir. Bunu 

yapmak içinde hatayı tanımlamak gereklidir. Crosby’nin iletisi işgörenleri iş ahlakı ve 

kaliteyi geliştirmeye doğru güdülemekti. O işgören hatalarının arkasında kültürel boyut 

olduğunu ileri sürmüştür (Aksu, 2002: 102). 

 

3.2.2. Joseph M. Juran 

Joseph Juran (1989) yönetim sorunlarının işgören hatalarından kaynaklandığını 

belirtmiştir. Her düzeyde karşılıklı iletişim kurmak isteyen işgörenlerin iletişim 
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yetilerini iyileştirmek için, kalite çemberlerinin kullanılması ve kalite konusunda 

yöneticilerin eğitimine önem verilmesi üzerinde durulmaktadır. Juran’a göre 

işletmelerin temel hedefi kalite maliyetlerini azaltmaktır. Kalite kullanıma uygunluktur. 

Juran, kaliteyi tasarım kalitesi, uygunluk ve bulunabilirlik ve alan hizmetlerinin kalitesi 

olarak ele almaktadır (Doğan, 2002: 31-32). 

 

3.2.3. Armond Vallin Feigenbaum 

Feigenbaum, kalite yönetimine parasal bir yaklaşım getirmiştir. Kalite 

programlarının etkili bir şekilde kurulması ve yönetiminin bu alanda yapılacak 

yatırımların geri dönüş hızını belirleyeceğine inanmakta olan Feigenbaum, kalitesizliğin 

maliyetinin belirlenmesinin kalite yönetimi için gerekli olduğunu ileri sürmüştür 

(Peşkircioğlu, 1999: 19-20). 

 

3.2.4.  Kaoru Ishikawa 

Ishikawa kalite öğelerini dört başlık altında toplamaktadır. Bunlar:  

- Müşteri ihtiyaçlarının tatmini, 

- Müşterinin merkeze alınması, 

- Bilgi, süreç, hizmet, çalışanlar ve amaç kalitesinin geniş boyutta düşünülmesi, 

- Tam kalite, tam fiyat, tam miktar olarak ifade edilmektedir. 

Kaliteyi açıklamak için güvencenin, ölçme metodunun, kalite özelliklerinin izafi 

önleminin belirlenmesine, eksiklik ve kusur üzerinde anlaşmaya varılmasına, 

gözükmeyen kusurların açıklanmasına, kalite istatistiklerinin gözlenmesine,dizayn ve 

uygunluk kalitesine ihtiyaç olduğunu belirtmektedir (Cafoğlu, 1996: 10). 

 

3.2.5. William Edwards Deming 

Deming (1988), yüksek kalitede iş elde etmek için,engelleri kaldırmak amacıyla, 

işi basitleştirerek yönetimin rolünü artırmayı hedeflemektedir. Deming’e göre üretimi 

iyileştirmek için acilen süreci iyileştirmek gerekir (Doğan, 2002: 34). 
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Deming kalite yönetimi alanında istatistiki metodoloji üzerinde durmuştur. 

Deming üretimdeki hataların %85’inin yönetimden kaynaklandığını belirtirken, 

yönetimin insan üzerindeki etkisini, motivasyonu ve liderliği de önemle 

vurgulamaktadır (Cafoğlu, 1996: 7).  

Deming’in kalite geliştirmeye en önemli katkısı, hataların düzeltilmesinden çok, 

hataların oluşumunun önlenmesine yönelik olarak ortaya koyduğu Deming döngüsü 

olmuştur (Pekküçükşen, 2005: 22). 

Deming kalite yönetimi konusundaki çalışmalarını 14 ilke altında toplamıştır. 

Bunlar (Doğan, 2002: 34-35): 

 Hizmet ya da ürünlerin geliştirilmesi için amaçlarda sürekliliğin 
sağlanması , 

 Gelişim için yeni kalite felsefelerinin benimsenmesi, 

 Her ürün ve hizmette gelişimi sağlamak için yeni kalite felsefelerinin 
kabul edilmesi, 

 Maddi ödüllendirme yerine diğer güdüleme araçlarının da kullanımının 
sağlanması, 

 Sistemin sürekli gelişimine önem verilmesi, 

 Örgüt içerisinde sürekli eğitime yer verilmesi, 

 Örgüt içerisinde liderliğin tahsis edilmesi, 

 Başarıya ya da kaliteye ulaşamamak gibi korkuların yenilebilmesi, 

 Birimler arasındaki engellerin ortadan kaldırılması, 

 Slogan ve öğütlere yer verilmemesi, 

 İş için konan kotaların kaldırılması, 

 İşgörenlerin başarılarından dolayı gurur duymalarını engelleyen 
unsurların ortadan kaldırılması, 

 Yeni ve zengin bir eğitim programının hazırlanması, 

 Değişimin sürekliliği için önlemlerin alınmasıdır. 

Deming yaptığı çalışmalarda kaliteyi arttırma yoluna gitmiş ve işgörenlerin kalite 

teknikleri konusunda yetiştirilmesi gerektiğine inanmıştır. 
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3.3. Kalite Unsurları 

Aktan,  kalitenin genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” olarak 

anlaşıldığını, oysa ürünün kalitesini ortaya çıkaran bir çok unsur bulunduğunu ve tüm bu 

unsurların başlı başına kalitenin birer boyutunu oluşturduğunu belirtmiştir. Aktan, ürün 

kalitesinin esasen sonuç olduğuna dikkat çekerek, bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları 

aşağıda gösterilmiştir:  

 Liderlik kalitesi,  

 Yönetim kalitesi, 

 İnsan kalitesi,  

 Sistem kalitesi, 

 Süreç kalitesi, 

 Donanım kalitesi. 

Toplam kalite yönetiminin başlıca boyutlarının geliştirildiği bu unsurlar,  pek çok 

yönetim tekniğini ve yönetim metodunu kapsamaktadır.  

 

3.4. Kalite İle İlgili Yanlış Düşünceler 

Kaliteyi gerçek manası ile bilen tüketici sayısı azdır. Bugün bir çok kimse 

kaliteyi; ya eksik ve yetersiz olarak, ya da aşağıda belirtildiği gibi yanlış olarak 

bilmektedir. Yaygın rastlanan hatalı düşünceler şu şekildedir: Kalite eşittir; fazla 

harcamadır. İyi kalite demek; yüksek kalite demektir. Kalite sistemi eşittir; pahalı 

kalitedir. Kalite, sadece mamuller için geçerlidir. Kalite, sadece kalite biriminin 

sorumluluğundadır. Kalite, lükstür. Kalite; mutlak anlamda mükemmeliyettir (Uluslu, 

1999: 28). 
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3.5. Toplam Kalite Yönetimi Kavramı 

3.5.1. Yönetim Kavramı 

Her zaman ve her yerde insan grupları amaçlarını gerçekleştirmek için kendi 

aralarında iş bölümü yapmışlardır ve bu iş bölümünde Yöneten-Yönetilen-Önderlik 

şeklinde yönetim olgusu ile karşı karşıya gelmişlerdir. Yönetim sanatların en eskisidir. 

Yönetimden bahsedebilmek ancak insan unsuru ile mümkün olabilir. Yönetim için insan 

gerekli şart olup diğer unsurlar ise yeterli şart konumundadır (Şimşek, 1998: 3). 

Günümüzde meydana gelen aşırı rekabet sonucu ortaya çıkan ve çağdaş bir 

yönetim anlayışı olan Toplam Kalite Yönetimi ilk bakışta uygulaması zor gibi görünse 

de, etkileri ancak uzun vadede görüleceğinden kararlı ve sabırlı bir yönetim, 

profesyonelce bir yaklaşım neticesinde başarıya ulaşmak mümkündür. Başarıya 

ulaşmak için buna öncelikle üst yönetimin inanması gerekir ve üst yönetime büyük 

sorumluluk ve görevler düşmektedir. Bu nedenle işe başlarken değişime önce üst 

yönetimin felsefesi ve düşüncesinden başlayarak sisteme işlerlik kazandırmak, daha 

sonra tüm çalışanları teşvik ederek, grup çalışmasıyla sürekli gelişmeyi amaçlamak ve 

Toplam Kalite yöntemlerini uygulamak gerekir (Uluğ, 2002: 52). 

 

3.5.2. Toplam Kalite Yönetimi Kavramının Tanımı 

Toplam Kalite Hareketi, tüm dünyada en geniş global tırmanışı yaşatmaktadır. 

Ülkemizde ise 1990’ların başından beri, içinde bulunduğumuz yoğun rekabet 

ortamlarında cesur ve ciddi uygulamalarla kurumları büyük başarılara taşıyan Toplam 

Kalite Felsefesi ve Yönetimi, günümüzde artık tartışmaya açılmıştır ve zaman zaman 

kriterleri açısından sektörel farklılıkları göz önünde tutularak değerlendirilmektedir 

(Arkun, 1998: 251). 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), uzun vadede müşterinin tatmin olmasını 

başarmayı, kendi personeli ve toplum için amaçlar elde etmeyi amaçlayan, kalite 

üzerine yoğunlaşmış ve tüm personelin katılımına dayanan bir kuruluş yönetim 

biçimidir. Üst kademe yöneticilerin, işin içine sürekli ve etkili bir şekilde girmesi, tüm 

personelin, genel ve sürekli eğitiminin sağlanması bu modelin başarısı için 

kaçınılmazdır. Bu anlamda müşterinin söylenen ya da söylenmeyen potansiyel 



 

 

21 

ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Toplam kalite yönetimi sadece kaliteye hakim olma 

kavramı değil, aynı zamanda bir yönetim düşüncesi ve felsefesidir. Kalite konusunda 

yapılan tanımlardan ortaya çıkan temel üç nokta vardır. Bunlar (Efil, 1999: 56-57): 

Kalite: Kullanım uygunluğu 

Ürün: Herhangi bir üretim prosesinin çıktısı 

Müşteri: Ürün veya prosesten etkilenen ya da alıp kullanan herkes. 

Bu üç kavram bize Toplam Kalite Yönetiminin çevre ile etkileşim içinde ve bir 

yönetim düşüncesi olduğunu belirtmektedir. 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), mevcut tüm kaynakların ve imkanların en iyi 

şekilde kullanılmasıyla, sürekli bir gelişme sağlamaya çalışan bir yönetim felsefesidir. 

TKY, geleceğin en önemli iş geliştirme stratejisi ve yönetim konusudur, çünkü, 

verimlilik ve rekabet için, en önemli konu kalitedir. TKY’nin amacı, bir kuruluşta 

sürekli gelişmeye imkan veren bir ortam sağlamakla, insana yönelik ölçümü esas alan, 

üretim yönetimini şekillendiren ve müşteri tatmini üzerinde odaklaşan, bir yönetim 

düşüncesidir (Şimşek ve Nursoy, 2002: 18-20). TKY ile ilgili amaçları belli başlıklar 

altında aşağıdaki gibi toplamak mümkündür (Efil, 1999: 51): 

 Savurganlıkları önleme, 

 Verimliliği arttırma, 

 Kaliteyi arttırma, 

 Maliyetleri düşürme, 

 İşlem zamanlarını kısaltma, 

 Sürekli iyileştirme ve gelişme. 

Bu başlıklardan da anlaşılacağı gibi TKY’de amaç, mümkün olan en kısa 

zamanda, düşük maliyetle sürekli gelişerek kaliteyi yakalamaktır. 

Toplam Kalite Yönetimi koordine bir sistem olup başarı sağlanması için buna 

uygun teknolojik ve iktisadi altyapının yanına uygun işletme ikliminin de var olması 

büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda toplam kalite yönetimini sihirli bir değnek veya 
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her derde deva bir ilaç sanmak yanıltıcı olabilir. TKY, kısa dönemde bazı örgüt 

sorunlarına çözüm getirebilmekle birlikte aslında örgütlerin uzun dönemde ayakta 

kalabilmeleri ve gelişmeleri için uygulanması zorunlu yeni bir yönetim modelidir 

(Çetiner, 1996: 27-28). 

Toplam Kalite Yönetimi anlayışında insan faktörü her zaman ön plandadır, 

bilimselliği her faaliyette şart koşar (Uluğ, 2002: 55). TKY bir ortaklıktır: Bir 

işletmenin tüm çalışanları tedarikçileri, pazarlamacıları, servisleri, dağıtıcıları kısacası 

ürünün herhangi bir noktasında emeği geçen her birim ve çalışanın ortaklığı söz 

konusudur. Bu ortaklıktaki en güçlü hisse ortak amaçtır ve bu hissede herkesin payı 

eşittir. Bu hissenin temelini de müşterilerin tam ve sürekli tatmin edilmesi 

oluşturmalıdır. TKY bütün işletmelerde uygulanmalıdır. Çünkü müşteriler bunu hak 

etmişlerdir (Kovancı, 2007: 15-16). 

Bugün birçok sektörde uygulamaları değerlendirilen ve tartışılan TKY, İbrahim 

Kavrakoğlu’nun “Toplam Kalite Yönetimi” (KalDer Yayınları, 1994) adlı kitabında da 

vurguladığı gibi, aşağıda belirtilen temel özellikleri ile çağdaş ve kalıcı olma özelliğini 

korumaktadır (Arkun, 1998: 251-252): 

 Müşteri odaklılık 

 Tedarikçilerle işbirliği 

 Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı 

 Süreçlerle ve verilerle yönetim 

 Sürekli geliştirme ve yaratıcılık 

 Liderlik ve amacın tutarlılığı 

Bu saydığımız özellikler yönetimde olduğu sürece örgüt kendini geliştirmeyi, 

yenilemeyi başaracak rekabete dayanıklı ve sağlıklı olacaktır. 

Toplam Kalite Yönetiminde amaç, kaliteyi kontrol etmek değil, üretmektir ve 

kalitenin belirleyicisi müşteridir. Kalite müşteri tarafından ne şekilde tanımlanırsa 

tanımlansın örgüt kaliteyi her zaman iyileştirme durumundadır ve başarı için kaliteye 

odaklanmak zorundadır. Yapılan faaliyetler sonucu nasıl bir neticenin ortaya çıktığının 
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belirlenebilmesi amacıyla örgütün belirli aralıklarla öz değerlendirme yapıp örgütün 

performansını ortaya koyması gerekir (Uluğ, 2002: 49). 

Toplam Kalite Yönetimi, örgütsel amaçların istenilen nicelik ve nitelikte 

gerçekleştirilebilmesi için bütün kaynakların en etkili kullanımını sağlama ortamını 

yaratmaya yöneliktir (Celep, 1998: 147). 

Sonuç olarak, TKY kamu yönetiminin amacı olması gereken vatandaş 

mutluluğunu sağlama konusunda çok önemli bir araçtır. Çağdaş gelişmelere duyarlı 

olan kurumların, iş yapma biçimlerini, çalışma ortamlarını, bütün süreçlerini, kurallarını 

insanileştirerek vatandaş memnuniyetine odaklı bir sistemi kurmak gibi öncelikli görev 

ve sorumlulukları bulunmaktadır.Bu sebeple TKY bütün kamu ve özel sektör için bir 

şanstır ve fırsattır (Çetin, 2002). 

 

3.5.3. Toplam Kalite Yönetimi’nin Tarihi Gelişimi  

Toplam Kalite Yönetiminin önce endüstride  “Kalite Muayene” ile başlamasının  

ardından “Kalite Kontrol”, daha sonra da “Kalite Güvencesi” dönemi ile devam 

etmiştir. Bütün bu uygulamaların ardından rekabet, kalite, değişim ve müşteri 

beklentileri gibi dış faktörler Yönetim Bilimi literatüründe “Toplam Kalite Yönetimi” 

kavramının yer almasına zemin hazırlamıştır. 

II. Dünya savaşını izleyen yıllarda TKY anlayışının sistemleşmesinde ve 

uygulanmasında Amerikalı Kalite Uzmanı Deming, Juran ve Japon Ishikawa’nın rolleri 

büyük olmuştur. Bunlardan Deming’in TKY ile ilgili 14 temel kuralı, Juran’ın “Kalite 

Yönetimin Sorumluluğudur” ilkesi ve Ishikawa’nın “Kalite Herkesin İşidir” diyerek 

“Kalite Kontrol Çemberleri”ni oluşturması ve Crosby’nin “Üretimde Sıfır Hata” 

yaklaşımını uygulamaya koyması, aslında bir anlamda TKY felsefesinin temellerini 

oluşturan fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bugün etkin ve verimli bir 

yönetim yaklaşımı olarak biçimlendirilmiş olan TKY’de kullanılan teknikler ve 

unsurlar, bu kalite uzmanlarının ortaya koydukları teknik ve unsurların bir 

hamulesinden (toplamından) ibarettir (Çetin, 2002). 
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3.5.4. Toplam Kalite Yönetiminin Temel Prensipleri 

Toplam kalitenin temel prensipleri şöyle sıralanabilir (Nemli, 2006):  

1. İç ve dış müşteriler için üzerinde fikir birliğine varılan gereklilikler olmalıdır. 

2. Müşterilerin ihtiyaçları her zaman ilk seferde karşılanmalıdır.  

3. Kalitenin iyileştirilmesi atıkları ve toplam maliyeti azaltacaktır. 

4. Problemlerin ortaya çıkmadan önlenmesi hedeflenmelidir. 

5. Kalitenin iyileştirilmesi ancak planlı yönetim faaliyeti ile mümkündür. 

6. Her iş bir değer katmalıdır. 

7. Her seviyeden ve her bölümden bütün çalışanların katılımı sağlanmalıdır. 

8. Hedeflerin yerine getirilmesi için ölçme ve değerlendirmenin önemi 

vurgulanmalıdır. 

9. Sürekli iyileştirme kültürü oluşturulmalıdır. 

10. Yaratıcılığı geliştirmek hedeflenmelidir.  

Listedeki 7.unsur, toplam kalitenin  her seviyeden ve her bölümden bütün 

çalışanların kalite sürecine katılması gerektiğini, dolayısıyla, kalitenin onların yaptığı 

bütün işlerde gerekliliklere uygun olarak üretilmiş olduğunun garanti edildiğini ifade 

etmektedir. 

 

3.5.5. TKY Kavramının Genel Özellikleri 

Dilek ve Yener’e göre sürekli başarının sağlanması aşağıdaki gibi açıklanmıştır: 
 

 

3.5.5.1. Müşteri Odaklılık 

Toplam Kalite anlayışında amaç; müşteri talepleri doğrultusunda şirketin tüm 

birimlerinin yönlendirilmesi, desteklenmesi ve müşteri beklentilerini karşılayarak 

müşteri tatminine ulaşılması, hatta beklentilerin de ötesine geçip tam olarak müşteri 

memnuniyetinin sağlanmasıdır. 
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3.5.5.2. Tedarikçilerle İşbirliği 

Tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde, rekabet gücünü artıracak girdileri  

en kaliteli, en ekonomik ve en hızlı şekilde temin etmek amaç olmalıdır. 

 
3.5.5.3. Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı 

Çalışanların potansiyeli, “ kuruluşun değerleri”, “güven” ve yetkilendirmeye 

dayalı kurum kültürü ile ortaya çıkarılır. “Bir işi, en iyi, o işi yapan bilir” temel 

prensibini esas alan bu anlayışta iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde bizzat 

o işi yapan personelin katılımı çok önemlidir. Katılım ve iletişimi yaygın hale 

getirebilmek amacıyla öğrenme ve beceri geliştirmeye yönelik olanaklar seferber 

edilmelidir. 

 
3.5.5.4. Süreçler ve Verilerle Yönetim 

Bütün faaliyetler sistematik olarak süreçlerle yönetilmektedir. Süreçler anlaşılmış 

olmalı ve sahipleri belirlenmiş olmalıdır. Ölçüm ve istatistik tüm çalışanların günlük 

yaşamına entegre olmalıdır. Yönetim sisteminin temelini veriler, ölçüm ve bilgi sistemi 

oluşturmaktadır. 

 
3.5.5.5. Sürekli Gelişme ve Yaratıcılık 

Hedef belli bir standardı tutturmak değil, seviyeyi, hedeflenen seviyeye ne olursa 

olsun sürekli ve hızlı bir tempoda geliştirmektir. Orijinal fikirler ve yaratıcılık 

özendirilmeli ve desteklenmelidir. 

 

3.5.5.6. Liderlik ve Amacın Tutarlılığı 

Kurum kültürünü liderler geliştirmektedir. Her düzeyde yönetim fonksiyonunda 

liderlik davranışları sergilenmektedir. Şirketin politika ve stratejileri sistematik ve 

yapısal araçlarla bütün organizasyonda yaygınlaştırılmalı ve tüm faaliyetlerle uyum 

sağlamalıdır. 
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3.5.5.7. Toplumsal Sorumluluk 

Kuruluş ve çalışanları, düzenleyici kuralların ve yasal gereklerin de ötesine 

geçecek iyi bir ahlaki yaklaşım sergilemelidirler. 

 

3.5.5.8. Sonuçlara Yönlendirme 

Sürekli başarının sağlanması paydaşların tatmin edilmesine ve mefaatlerinin 

dengelenmesine bağlıdır. Paydaşlar kuruluştan menfaat sağlayan müşteriler, 

tedarikçiler, çalışanlar ve hissedarların yanı sıra toplumu da kapsamaktadır. 

 

3.5.6. Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri 

Toplam kalite yönetiminin ilkeleri, her araştırmacı tarafından farklı olarak 

algılansa da genel olarak üzerinde durulan ilkeler hemen hemen aynıdır (Şimşek ve 

Nursoy, 2002:25-36): 

 Üst yönetim liderliği ve sorumluluğu 

Toplam kalite yönetimi uygulamasının hedefe ulaşabilmesi için firma 

yönetiminin, kilit eleman rolünü üstlenmesi gerekir. Çünkü, bir işletmede başlayacak 

herhangi bir değişim, ancak yönetimin liderliğinde ve sorumluluğunda olabilir. Bu 

nedenle, tüm yöneticilere önemli görevler düşmektedir. 

 Tüm çalışanların katılımı 

TKY programının başarıya ulaşmasında, tüm çalışanların bu felsefeye inanmaları 

ve ona bağlı kalmaları büyük önem taşımaktadır. Organizasyonun bütün üyelerinin, 

gerek içinde çalıştıkları süreçlerin ve sistemlerin sürekli iyileştirilmesine çalışmaları, 

gerekse öneriler geliştirmeleri  ve karara katılmaları, TKY sisteminin temel esaslarından 

biridir. 

 Sürekli gelişme (Kaizen) 

Büyük hedeflere ulaşmak, ancak ve ancak, performanstaki sürekli gelişme ile 

mümkündür. “Sürekli gelişme” kavramı, adından da anlaşılacağı üzere, hiç durmayan 

bir gelişme süreci demektir. Bir hedefe ulaşıldığında, daha yüksek ürün, süreç ve hizmet 



 

 

27 

verimliliğini amaçlayan yeni hedefler belirlenir. Bu suretle satik veya yavaş yavaş 

değişen rakiplere karşı bir üstünlük elde edilebilir. 

 Müşteri odaklı olma 

Müşteri odaklı yaklaşımın özünü “sunulan ürün ve hizmetten müşterinin memnun 

olması” anlayışı oluşturmaktadır. TKY’de müşteri memnuniyeti karlılıktan önce gelir. 

Zaten müşteri memnun olduğu zaman karlılık, uzun vadeli rekabet gücü, sağlıklı 

büyüme gibi diğer hedefler de kendiliğinden elde edilmiş olur.  

 

3.5.7. Toplam Kalite Yönetimi İle İlgili Kavram Yanılgıları 

TKY, bugün bazı kavram yanılgıları ve farklı yaklaşımlardan kaynaklanan 

sonuçlarla bundan sonra uygulamaya geçmeyi planlayan kurumlar için doğru felsefe 

olamama durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzden son birkaç yıldır, ülkemizde bu 

felsefenin temsilcisi ve uygulayıcısı olan kişiler, değişik yayın organları aracılığıyla bu 

yanılgıların giderilmesine çalışmaktadırlar. Söz konusu olan bu yanılgıları şöyle 

özetlemek mümkündür (Arkun, 1998: 252-253): 

1. TKY, bir akım, moda, belgelendirme veya bir ödül değildir. Ülkemizde 
daha eski bir geçmişe sahip olan ISO Kalite Güvence Sisteminin, TKY 
ile ciddi anlamda karıştırıldığı bir gerçektir. TKY, ISO değildir. ISO, 
TKY’nin minimum gereklerindendir ve sadece ISO ile TKY olmaz. 

2. TKY, yalnızca iş dünyasında veya sanayi şirketlerinde kullanılmaz. 
TKY’nin üretim sektöründe başladığı ve yayıldığı bir gerçektir; ancak 
kısa bir süre içinde hizmet sektöründe de başarılı uygulamalar 
gerçekleşmiştir ve süregelmiştir. TKY, bir yönetimin söz konusu olduğu 
her yerde kullanılabilir. 

3. TKY, bir çeşit sistem dokümantasyonu değildir. TKY’nin varlığı ve 
gelişimi için bu elbette gereklidir; ancak tamamını oluşturmaz. 

4. TKY, reengineering’de (değişim mühendisliği) olduğu gibi radikal 
değişiklikleri önermez. KAIZEN (daha iyisi için gelişme) adı verilen 
aşamalı gelişimi temel alır. 

5. TKY’nin amaçlarından biri hatasız ürün üretmektir; ancak temel felsefe 
süreçleri sürekli iyileştirmedir. 

6. TKY, organizasyonel ve operasyonel yapıda, yukarıdan aşağıya değil, 
aşağıdan yukarıya işleyen bir süreçtir. Ciddi bir yetki ve sorumluluk 
devrini gerektirebilir. 
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7. TKY, asla bir kişinin veya bir departmanın işi değil,tüm çalışanların 
sorumluluğudur.  

8. TKY uygulamasına geçiş sürecinde pilot departman uygulaması 
yapılamaz, zira TKY bir bütündür ve “toplam olarak uygulanır”. 

9. TKY, süreçlerinden birisi de yüksek kalite ve düşük maliyettir. Ancak 
maliyet düşürme çalışmaları için bir araç olarak kullanılmaz. Bu 
çalışmalar TKY’nin bir parçasıdır. 

10. TKY, mevcut sistemi “iyileştirmek”ten öte, gelişmeye açık ve kendini 
yenileyen bir alt yapı kurma çalışmasıdır. 

11. TKY, insan olgusu üzerine kuruludur ve insan önemlidir. 

12. TKY, “kalite çemberleri” değildir, bunlar TKY’nin bir önceki aşaması 
olan kalite kontrolünün unsurlarıdır ve çalışanların katılımı kavramının 
oluşmasında öncülük yapmışlardır. 

13. TKY, pareto analizi, balık kılçığı diyagramı gibi sorun çözme teknikleri 
değildir, bunlar TKY’de kullanılan unsurlardır. 

14. TKY, toplantı üzerine toplantı, seminer üzerine seminer demek değildir. 
“öğrenen organizasyon” olgusu, sağlam bir alt yapının oluşmasında 
çok önemli konudur; ancak ardı arkası kesilmeyen toplantı ve 
seminerler örgütün “öğrenen” sıfatını kazanmasını sağlamaz. Burada 
temel, organizasyonel öğrenmenin sağlanmasıdır. 

 

3.6. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 

3.6.1. Eğitimde Kalite Yönetiminin Tanımı 

Sanayi kuruluşlarında yaygın uygulama alanı bulan “Sürekli Kalite İyileştirme” 

felsefesinin hizmet sektöründeki uygulamaları nispeten daha yeni ve daha az yaygındır. 

Oysa mevcut uygulamalar hizmet sektöründe de Toplam Kalite Yönetim felsefesi ile 

önemli kalite iyileştirmeleri sağlanabileceğini ortaya koymuştur. Eğitim hizmetleri 

sunumunda önemli kaynak sıkıntıları ve kalite problemleri mevcut olan ülkemizde, 

çağdaş yönetim, izleme, değerlendirme, uygun bir şekilde denetleme ve gerektiğinde 

önlemler alarak uygulanacak iyileştirme çalışmaları, bu alanda kalite farkındalığının 

yaratılmasına ve uygulamaya geçirilmesi yolunda girişimler başlatılmasına neden 

olacağı için son derece önemlidir (Kart ve Akgün, 1998: 193). 

Kalitenin bir yaşam biçimine dönüştüğü günümüzde, Toplam Kalite Yönetimi 

bize müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, aşılması dolayısıyla hiç hata 

yapılmamasından söz etmektedir. Kalite, ürünün ya da hizmetin üretiminden sonra 



 

 

29 

kontrol edilmesine dayanmaz. Ürün ya da hizmetin üretildikten sonra hatalarının 

bulunması örgütsel açıdan önemli değildir. Önemli olan onu hatasız üretmektir (Ensari 

ve Gündüz, 2006: 23). 

 İster kamu, ister özel sektör kuruluşu yönetimi olsun, Toplam Kalite 

Yönetiminin nihai hedefi bireylerin mutluluğunu sağlamaktır. Toplam Kalite 

Yönetiminin eğitim alanında uygulanması özellikle önemlidir. Çünkü eğitimin kalitesi, 

birey ve toplum yaşantısının her alanını çok uzun süreli ve zincirleme olarak etkiler 

(Türe, Kaymak ve Tunoğlu 1998: 165). 

Kaliteli eğitime giden yollardan biri Toplam Kalite Yönetimi (Sürekli Kalite 

İyileştirme) yaklaşımıdır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir kurum/kuruluşta ürün, 

hizmet, proses ve çalışanların bilgi ve becerilerini sürekli olarak artırarak kaliteyi elde 

etme faaliyetlerinin toplamıdır. Bu yaklaşım kurumsal kültür değişimi ve çalışanların 

görevli oldukları işlerde proses iyileştirme faaliyetlerine ve çalışma becerileri 

kazanmalarına ihtiyaç göstermesi TKY uygulanması, sürekli eğitim, etkili bir liderlik ve 

uzun bir zamana odaklanmayı gerektirmektedir (Çoruh, 1998: 10). 

Eğitim örgütlerinde ürün veya hizmeti nesnel bir biçimde değerlendirmek güçtür. 

Çünkü, ürün davranış değişikliğidir. Eğitimde kalite denildiğinde, eğitim ürününe etki 

eden bütün örgüt içi ve dışı gruplar ile kullanıcıların kalite değerlendirilmesi farklı 

olabilmektedir (Celep, 1998: 147). 

Sürekli kalite iyileştirme çalışmaları; eğitimde program geliştirme, ölçme ve değer-

lendirme öğretim elemanlarının hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi, öğrenci hizmetleri ve 

bölüm yönetim (stakeholder satisfaction) konularını kapsar (Güçeri, 1998: 39). 

Cafoğlu (1998) Toplam Kalite Yönetimi ile başlayan topyekün dönüşüm ve bu 

dönüşümün sağladığı başarının tüm örgütlerde dikkate değer anlamlı başarıları gündeme 

getirdiğini, bilgi üretiminin ve özellikle de kullanımının çok fazla önem arz ettiği bilgi 

çağında insanın her şeyden önce “kişisel dönüşümünü” başarabilmesi gerektiğini 

belirterek, insanların kişisel dönüşümlerini başarmada eğitimin sağladığı katkının 

tartışılmasının gerekliliğini vurgulamıştır. TKY’nin insan mutluluğu ve ihtiyacı üzerine 

odaklandığına dikkat çekerek önce insanın bireysel olarak “kendini tanıma” ihtiyacının 

gündeme geldiğini belirtmiştir.  
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3.6.2. Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri 

Toplam kalite yönetimi ilkeleri, bütüncül (holistic) bir anlayışı ifade etmekte olup, 

yalnızca sınıf ve okul yönetimi ile ilgili bir konu olmayıp, oyunda rol alan bütün 

oyuncuların rolleriyle ilgili bir konudur. Deming’in kalite ilkelerinin eğitime 

uygulanmasına yönelik olarak yapılan araştırmalar sonucunda aşağıdaki ilkeler ortaya 

konulmuştur (Lockwood,1992; Lezotte,1992; Bayless ve Others,1993; Andrade ve 

Ryley,1992; Duden,1993; Holmes ve Others,1993; Holt,1993; Schmoker ve Wilson 

1993, aktaran: Celep,1998:148-149): 

1. Eğitimde kaliteyi oluşturmak için, testlere güvenilmekten vazgeçilmesi, 
denetim için standart başarı derslerini, mezuniyet sınavlarını kullanmak 
yerine,öğrenci performansı oluşturmak için gerekli öğrenme 
yaşantılarının oluşturulması ve eğitim sürecinin kaliteye dayalı denetime 
gerek kalmadan işlemesi, 

2. Eğitimde maliyetleri en aza indirmek amacıyla, öğrenci kaynaklarından 
(birlikte çalışılan diğer alt eğitim kademelerinden) ve onların bireysel 
performansı geliştirme etkinliklerinden, öğrencinin bir sonraki sisteme 
uyum sağlaması amacıyla yararlanılması, 

3. Yönetici ve öğretmenler için kurumsal eğitim, iş başında eğitim 
çalışmalarına önem verilmesi, 

4. Bölümler, birimler arası engellerin kaldırılması, gruplar, birimler ve 
bireyler arası eş güdümü gerçekleştirmek için stratejiler oluşturulması, 

5. Düşük kalite ve verimliliğin, öğretmen ve öğrencilerin kontrolüyle ilişkili 
olmayıp, sistemin yapı ve işleyişiyle ilgili olduğunun bilinmesi, 

6. Standart başarı testlerine bel bağlamaktan vazgeçilmesi, yönetimin 
gücünün, çalışanların iş doyumunu ve hoşnutluğunu sağlamaya yönelik 
olarak kullanılması, 

7. “Amaçlara göre yönetim” anlayışından vazgeçilmesi, eğitim 
yöneticilerinin tüm sorumluluğunun, niceliği niteliğe dönüştürmek 
olduğunun bilinmesi, 

8. Eğitim programlarının geliştirilmesinde temel ilke olarak herkese 
kendini geliştirme şansının tanınması, değişimin okuldaki herkesin 
görevi olduğunun bilinmesi, bu nedenle değişim sürecinde herkesin 
birlikte çalışmasının sağlanması. 

Sonuç olarak Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri eğitim sürecinin içinde yer alan 

herkesi kapsamaktadır. Yönetimde kaliteyi yakalamak için yöneticilerin 

sorumluluklarının ve takım çalışmasının etkisi oldukça fazladır. 
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3.6.3. Deming’in TKY İlkeleri 

TKY’nin gelişmesinde önemli katkıları olan Deming’in 14 ilkesinin eğitime 

uygulanması aşağıda açıklanmıştır. 

1. Ürün ve hizmetin iyileştirilmesi için amaçlarda süreklilik yaratın: Okul, 

öğrencilerin potansiyellerini öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalışmalarının 

iyileştirilmesi yoluyla arttırmalarına destek olmaya odaklanmalıdır. Sınav sonuçları ve 

çeşitli değerlendirme sembolleri, her bir öğrencinin doğasında var olan sürekli öğrenme 

sürecinden sağladığı ilerlemeye göre önemsiz kalır. 

2. Yeni felsefeyi benimseyin: Okul liderleri, öğretmen-öğrenci takımlarının daha 

çok yetkilendirilmesi kanalıyla yeni, sürekli iyileştirme felsefesini benimsemeli ve 

tamamen desteklemelidir. Yeni felsefenin sadece okul veya il/ilçe çapındaki sınav 

sonuçlarını iyileştirmeye yönelik uygulaması, başarı için şart olan güveni sarsar. 

3. Kitlesel denetime bağlı kalmaya son verin: Eğer hedef başarıyı arttırmaksa, 

ünitenin sonu öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için çok geçtir. Öğrenme en iyi 

şekilde, öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam uygulamalarında gösterdikleri 

performanslarıyla belirlenebilir. Öğrencilerden, eğer kendi eğitim süreçlerine sahip 

olmaları isteniliyorsa, çalışma ve gelişmelerini nasıl değerlendirmeleri gerektiği de 

öğretilmelidir. 

4. Sadece fiyat etiketi üzerinden iş görme uygulamasına son verin: Okul 

içinde ve okul ile toplum arasında güven ve katılıma dayalı ilişkiler oluşturun. Herkesin 

hem tedarikçi hem de müşteri olarak rolü kabul ve saygınlık görmelidir. Öğrenci, 

öğretmen, yönetici ve toplum potansiyelini arttırmak için mümkün olan her durumda 

birlikte ortaklaşa çalışın. 

5. Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak geliştirin: Okul yöneticileri 

öğretmenlerin kendi öğrenme kaliteleri ve kişisel gelişiminin diğer durumlarının 

kalitesinde, başarısızlıklardan değerli dersler alırken, sürekli ilerleme sağlayacak şekilde 

yetkilendirildiği bir iç yapı oluşturulmalı ve bunu sürekli kılmalıdır. 

6. Eğitim programları oluşturun: Okul liderleri, okulun kendi kültürü ve 

beklentilerine yabancı olan yeni eğitim çalışanları için eğitim programları 

oluşturulmalıdır. Etkili eğitim programları, yeni öğretmenler, hedefler belirlemekte, 
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daha etkin öğretebilmek ve öğrencilerle birlikte çalışmalarının verimliliğini arttırmayı 

sağlar. Öğretmenler  de ayrıca öğrencilerin öğrenme hedeflerini oluşturma, okul 

çalışmalarında daha etkin olabilme yanında kendi iş verimliliklerinin kalitesini 

arttırmaya yönelik programlar oluşturmalıdır. Öğretmenler hem yaklaşım, hem de 

davranışlarıyla “iyi bir öğrenen” in nasıl olması gerektiğini öğrencilere göstermelidir.  

7. Liderlik oluşturun: Okul liderliği, öğretmen, veli, öğrenci ve toplum 

üyeleriyle  “koç” veya “mentor” olarak, tüm öğrencilerin gelişime ve de öğretmen, 

öğrenci, veli ve bu ortak çabayı destekleyen toplum üyeleri tarafından en üst düzeye 

çıkarılması olayın değer kazandığı bir kurum yapısında, birlikte çalışmayı içerir. 

Liderlik tehdit veya cezalandırmak değil, yardımcı olmaktır. 

8. Korkuyu uzaklaştırın: Korku iş yerinde olduğu gibi okulda da üretkenliğin 

karşıtıdır. Korku; okul kültürü ve onun içermesi gereken her güzelliği yıpratır. 

Kurumsal değişimler güç paylaşımı, sorumluluk paylaşımı ve mükafat paylaşımını 

yansıtmalıdır. 

9. Çalışanların bölümleri arasındaki engelleri yıkın: Öğretmen ve öğrenci 

üretkenliği, bölümlerin, öğrenmek ve keşfetmek için daha yoğun fırsatlar yaratma 

becerilerini arttırmak adına birleştirdiklerinde çoğalır. Üretkenliği etkileyebilecek roller 

ve statü engellerini kaldıracak, bölümler arası ve çoklu düzeyde kalite takımları 

oluşturun. 

10. İş gücü için slogan, ders ve hedef oluşturmaktan vazgeçin: Öğretmenler, 

öğrenciler, yöneticiler, aileler ve toplum üyeleri, güç, sorumluluk ve ödüller adil 

dağıtıldığı sürece birlikte çalışmalarını iyileştirecek slogan ve öngörüleri 

oluşturabilirler. Eğitimdeki hedeflere ulaşılmadığında, bireyleri sorumlu tutmak yerine, 

sistemi düzeltmeye çalışın. 

11. Sayısal kotalardan vazgeçin: Öğrenme ve üretkenliği ölçmek için sayısal 

verilere yoğunlaşan ödev ve sınavlar, öğrenci gelişimi ve performansını tümüyle 

yansıtmazlar. Notlar son ürün olarak kabul edildiğinde, öğrencinin yatırımında uzun 

vadeli kazanımların yerini, kısa vadeli edinimler alır, bu da uzun vadede üretkenliğe 

zarar verir. 
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12. Çalışanların mutluluk ve gururunu önleyecek olan engelleri ortadan 
kaldırın: Öğretmen ve öğrenciler genelde başarılı olmak ve bununla gurur duymak 

ister. Okullar ortak çalışmalarla öğretmen ve öğrenci hatalarının sistemden kaynaklanan 

nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışmalıdırlar. 

13. Etkin ve güçlü bir eğitim ve öğretim programı oluşturun: Okulun tüm 

paydaşları, kendi profesyonel ve kişisel dünyalarının sınırlarını aşan fikir ve ilgi 

alanlarının paylaşımıyla eğitimlerinin zenginleştirilmesinin teşvik edilmesinden 

yaralanırlar. Okul müşteri tatminini arttırmak ve önder konumunu sürdürmek istiyorsa, 

yönetici, öğretmen ve öğrenciler için sürekli eğitim programları hazırlanmalıdır. 

14. Dönüşümü gerçekleştirmek için harekete geçin: Öğrenciler dahil olmak 

üzere her düzeydeki eğitim paydaşı, bu yeni felsefeyi öylesine iyi bir şekilde 

uygulamaya sokmalıdır ki, bu felsefe okul kültürü ve okul yapısının derinliklerine nüfuz 

edebilsin. (http://www.ogretmen.info/toplam_kalite_yonetimi_.asp). 

Sonuç olarak eğitimde TKY’nin amacı, çağdaş toplum anlayışıyla sürekli 

gelişmektir. Çalışanların bölümleri arasındaki engelleri yıkmak, yeni felsefeyi 

benimsemek, üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak geliştirmek, etkin ve güçlü bir 

eğitim-öğretim programı oluşturmak gibi ilkeleri amaç edinen eğitim kurumları uzun 

vadeli başarıyı yakalayarak topluma fayda sağlayacaktır. 

 

3.6.4. Eğitimde Kalite Hareketi 

Eğitim sistemlerini “toplam kalite yönetimi” anlayışı içinde organize etmede 

atılacak ilk adım, eğitim ihtiyacını doğru olarak belirlemek olacaktır. Eğitim sisteminin 

bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına dönük, hayat boyu öğrenmeyi sağlayan bir yapıda, 

üründen çok süreçler üzerinde kaliteyi verimliliği gözeten bir yapıda yeniden organize 

edilmesi gerekir. Eğitim sistemine toplam kalite anlayışının hakim olmasında, sistemin 

kalbi konundaki eğitim programları önemli bir işlev görecektir. Hem program geliştirme 

süreçlerinde hem de programlarda kalitenin sağlanmasının etkileri bütün sistemde 

görülecektir (Apay ve Kılıç, 1997: 12-13). 
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3.6.5. Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi 

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 

çalışmaları bir proje çerçevesinde Kasım 1999’dan beri sürdürülmektedir. TKY 

uygulamalarının asıl hedefi okulda ve sınıfta kaliteyi yakalamaktır. Bu gerçekten 

hareketle taşra teşkilatına yönelik olarak, 2001 yılında hazırlanan MEB Taşra Teşkilatı 

Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi yürürlüğe konmuştur. Bu proje çerçevesinde 

TKY il formatörleri yetiştirilerek kalite konusunda bilgilendirme çalışmaları taşra 

teşkilatında da sürdürülmektedir.  

“İhtiyaca uygun olma ve memnuniyeti sağlama” şeklinde tanımlanabilecek kalite, 

günümüzde ürün ve hizmetler için vazgeçilmez unsur haline gelmiştir. Kaliteye 

ulaşmanın yolu ise eğitilmiş nitelikli çalışandan geçmektedir. Bu anlamda kalitenin arka 

planında (birey ve kurum için) yetkinlik bulunmaktadır. Bu yetkinliğin artırılması 

çalışmalarında bireysel ve kurumsal anlamda performansın objektif olarak ölçülmesi ilk 

adımı oluşturur.  

Kurumsal performansın ölçümünde  kullanılan araçlardan biri Avrupa Kalite 

Yönetimi Vakfınca geliştirilen “Mükemmellik Modeli”dir. Milli Eğitim Bakanlığında 

Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları çerçevesinde  bu model kullanılmaktadır. 

Modelin uygulama sürecinde yapılacak özdeğerlendirme çalışmaları kurumsal yetkinlik 

düzeyini ortaya koymaktadır. Özdeğerlendirme sonucu ortaya çıkan “İyileştirmeye Açık 

Alanların” iyileştirilmesi ile bu yetkinlik düzeyi daha iyi noktalara taşınacaktır (MEB, 

2002). 

Eğitimimizin temel dayanağı 1982 Anayasasıdır. Anayasamızın 42. maddesindeki 

eğitim ve öğrenim hakkı eğitimimizde yol gösterici temel unsurdur. Anayasamız ve 

Milli Eğitim Temel Kanunundaki hükümler, basılı ve görsel bütün yayın organları ve 

özel ve resmi bütün eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerini bu temel felsefeye 

göre düzenlemelerini gerektirmektedir. Türk Milli Eğitiminde alınacak bütün tedbirler, 

yapılacak faaliyetler bu amaçlar doğrultusunda olmalıdır (Livatyalı, 2001: 254). 

1982 Anayasası hükmü gereğince çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu ile eğitimimizin genel amaçları ve temel ilkeleri belirlenmiştir. Bu amaç ve 

ilkelere ulaşmak için 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli 
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Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak TKY uygulama 

yönergesi hazırlanmıştır. 

TKY uygulama yönergesinin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt 

dışı teşkilâtı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin “toplam kalite 

yönetimi” anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olarak 

belirtilmiştir. 

Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı 

okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin toplam kalite yönetimi anlayışıyla 

gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır. Ayrıca Toplam kalite 

yönetiminin uygulama süreci ve stratejilerini belirlemek üzere Yönetimi Değerlendirme 

ve Geliştirme Dairesi ile ilgili birimlerin birlikte hazırladıkları toplam kalite yönetimi 

uygulama projesini ifade eder.  

Toplam Kalite Yönetimi uygulamasıyla ilgili temel ilkeler, yönergede aşağıdaki 

gibi düzenlenmiştir: 

a)  Toplam kalite yönetimi uygulamaları bir plân ve proje dahilinde 
gerçekleştirilir.   

b) Eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak 
önlemler alınır.  

c) Toplam kalite yönetimi uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların 
gönül ve beyin gücüyle katılımı sağlanarak, ekip çalışması ön plânda 
tutulur.  

d) Toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde kaynaklar etkili ve 
verimli kullanılır.  

e) Toplam kalite yönetimi uygulamalarında ölçülemeyen hizmet 
geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere ulaşma düzeyi sürekli 
ölçülür.  

f) Sistem sürekli sorgulanarak geliştirilir ve iyileştirilir.  

g) Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi kurumsallaştırılarak 
niteliği yükseltilir ve hizmet sunumunda mükemmelin yakalanması 
sağlanır.  

h) Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği çalışma ortamı sağlanır.  

I) Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde bulundurularak, öğrenen 
birey öğrenen organizasyon anlayışı plânlı bir şekilde 
kurumsallaştırılır.  



 

 

36 

j) Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası 
olunması anlayışı benimsetilir.  

k) Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün 
personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımı benimsetilir.  

l) Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi 
sağlanır.  

m) Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların 
iş doyumu göz önünde bulundurulur denmektedir (MEB, 2002). 

Eğitimde TKY uygulaması sonucunda esnek ve yaratıcı düşünce biçimi 

gelişmekte, sürekli gelişim birincil amaç olmakta ve sonuçta organizasyon kültürü 

değişmektedir. TKY’nin eğitim kurumlarında uygulanabilmesinde, öncelikle üst 

yöneticilerin TKY’ yi benimsemeleri ve uygulamaya destek vermeleri gerekmektedir. 

Eğitim yöneticileri, astlarına güven duymalı, kalite konusunda bazı yetkilerini 

devretmeleri gerekmektedir. Yetki devri ve kaynak kullanımında esneklik sağlanması, 

performans yönlü kültürü geliştirmeyi kabul eden TKY anlayışının temel taşlarıdır 

(http://www.ogretmen.info/toplam_kalite_yonetimi_.asp). 

 

3.7. Eğitimde Kaliteyi Etkileyen Çeşitli Faktörler 

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi süreç, ürün, müşteri, ve yönetim boyutları 

açısından incelenebilir. 

Eğitim örgütlerinde tüm faktörler birbirlerinden etkilenebilir. Eğitimden doğrudan 

etkilenen faktörlere iç faktörler diyebiliriz. 

3.7.1. İç Faktörler: 

 Yönetici 

 Öğretmen 

 Öğrenci 

 Diğer çalışanlar 
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3.7.1.1. Toplam Kalite Yönetiminde Yönetici 

Cemaloğlu (2002) eğitimde Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının olması için 

öncelikle bunu yönetimin hedef alması gerektiğini, yönetimin sorumluluğunu bildiği ve 

bu yönde ki çalışmalarına örgütteki herkesi dahil ettiği takdirde Toplam Kalite 

Yönetimi Çalışmalarının o kurumu başarıya götüreceğini söylemiştir. Yöneticinin rolü, 

okuldaki öğretimin etkililiğini artırmaktır. Açıkça okul yöneticisi, okulun öğretim 

lideridir. Öğretim lideri olarak okul yöneticisi, öğretimi geliştirmek için okulda bir 

vizyon oluşturmalıdır.  

Okul yöneticileri, yönetim sürecinde, yönettikleri insan ve madde kaynaklarından 

en verimli şekilde yararlanma yollarını bilmelidirler (Ensari ve Gündüz, 2006: 23). 

Okul yöneticileri okullarında, öğretimin etkiliğini ve verimliliğini artırmalıdırlar. 

Okul yöneticileri uzun ve kısa vadeli uygulamalarla öğretmenlerin verimliliğini 

artırmak için tedbirler almalıdır. Okul yöneticisi, sürekli değişen, yenileşen ve gelişen 

dinamik bir yapının içerisindedir. Bu sebeple, değişen rol ve sorumluluklarına uygun 

davranışlar sergilemeli ve kendisini yetiştirmelidir. (Cemaloğlu,, 2002). 

Kaoru Ishikawa’nın tecrübelerine dayanarak yöneticilere birkaç öğüt 

sıralanmaktadır (Kovancı, 2007: 20): 

 Koordineniz altında çalışanlar yanlış yapabilirler; onlara kızmayın. Onlar, 

genellikle bu hataların beşte birinden sorumludur. Kızarak, gerçeğin yok 

olmasına neden olursunuz. Size yanlış veriler ve raporlar vermeye daha 

elverişli hale gelirler. 

 Sorunları tartışırken herkesin katıldığından emin olun. 

 Düzenli ve yerinde yapılan kontrollerle, “Ben bilmiyorum”, “Benim görevim 

değil” vb. mazeretler ortadan kaldırılabilir. 

 Her faaliyetin ardından sonuçları değerlendirerek, hataların tekrarını önlemede 

başarılı olup olmadığınızı inceleyin. 

 Geçmiş sorunların kaynağına inebildiğiniz kadar inin. 
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Kaoru Ishikawa’nın yöneticilere verdiği bu öğütler, şu sıralarda kalite üzerine 

odaklaşan amaçlar etrafında birleştirilerek, işletmelerin yok edici rekabetin yoğun 

mücadelesi içerisinde varlığını sürdürebilmelerine olanak sağlamaktadır. 

Eğitim yöneticisi; bir yandan personel işleri, öğrenci işleri ve işletmeye ilişkin 

eylemlerde bulunurken, bir yandan da kişi ve grup çatışmalarında uzlaştırıcı olmak ve 

morali düzeltmek zorundadır. Eğitim politikalarının uygulanmasından sorumlu olan 

eğitim yöneticileri, eğitim sürecinin ülke çıkarları doğrultusunda ve çağdaş eğitim 

anlayışına uygun olarak yürütülmesine gerekli katkılarda bulunabilmek için başarılı 

yönetimsel eylemlerde bulunmak zorundadırlar (Kaya, 1991: 123). 

Okulun amaçlarını gerçekleştirecek, yapısını yaşatacak ve havasını koruyacak iç 

öğelerin lideri okul müdürü olmalıdır. Gerçekte müdür,formal yetkilerden güç alan bir 

üsttür. Ancak okuldaki diğer öğeler tarafından kabul edilir ve benimsenirse, liderlik 

statüsü kazanabilir (Bursalıoğlu, 1987: 66). 

Müdürün en önemli görevi eğitim liderliğidir, çünkü ancak bu sayede iç ve dış 

öğeler üzerinde yetki ve etki yaratabilecektir. Okulun eğitim politikası ve bunun 

uygulaması üzerinde personele söz hakkı tanımak yoluyla, müdür iç öğeleri birleştirir 

ve onların lideri rolüne girebilir (Bursalıoğlu, 1987: 68). 

TKY, üst yönetimin liderliği konusuna çok önem vermektedir. Birçok kalite 

kuramcısına göre üst yönetim, kurumuna liderlik yapabildiği oranda önem taşır. Sürekli 

gelişmeyi ve değişen koşullarla yeni ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarına etkili bir şekilde 

uyum sağlamayı ilke edinen TKY, bunu büyük oranda yöneticinin liderlik özelliklerine 

bağlamaktadır. TKY örgütlerinde tüm yöneticiler kalite sürecinin liderleri ve 

şampiyonları olmak durumundadırlar. Bu anlayışı ve görevi tüm kuruma kademeli 

olarak iletebilmelidirler. (Ensari, 1999: 85-87). 

Geleneksel statü kavramı, toplam kalite yönetimi yaklaşımı ile pek 

uyuşmamaktadır. TKY yaklaşımı geleneksel kurumları baş aşağı döndürmekte ve 

işlevlerin hiyerarşisini ters yüz etmektedir. İşte bu nedenle, TKY’yi uygulayan 

kurumlarda, daha az yönetimden ancak daha çok liderlik gereksinmesinden söz 

edilmektedir. Uygun liderlik olmadan hiçbir kalite programı yürütülemez. Liderliğin 

tam katılımı ve inancının sağlanamadığı kurumlarda sonuca gitmek olanaksızdır. 
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Toplam kalite uygulamasına girişmiş bir kurumdaki liderin temel işlevleri aşağıda 

sıralandığı gibidir: 

 Kurumu için bir toplam kalite vizyonuna sahip olmalıdır; 

 Kalite iyileştirme sürecine açık bir biçimde kendini adamış olmalıdır; 

 Kalite mesajını iletebilmelidir; 

 Müşteri istek ve ihtiyaçlarının; kurumun politika, strateji ve 
uygulamalarının daima merkezinde yer almasını garanti altına 
almalıdır; 

 Çalışanların gelişimine önderlik etmelidir; 

 Sorunlar ortaya çıktığında kanıtlara bakmadan birilerini suçlamamaya 
dikkat etmelidir; 

 Kurumdaki yeniliklerin öncüsü olmalıdır; 

 Örgüt yapısının, sorumlulukları açıkça tanımlayacak şekilde olmasını 
sağlamalı ve olabilecek en yüksek yetki devrini gerçekleştirmelidir; 

 Örgütsel ya da kültürel yapay engellerin ortadan kaldırılması için 
kararlı olmalıdır; 

 Etkin takımlar kurmalı ve; 

 Başarının izlenmesi ve ölçülebilmesi için uygun mekanizmalar 
geliştirmelidir (Sallis, 1993: 88-89, aktaran: Ensari, 1999: 88). 

Sonuç olarak, TKY anlayışıyla hareket eden liderin öncelikle TKY vizyonu 

olmalıdır. Ortaya çıkan hatalarda kanıtlara bakarak, hataların tekrarını önlemeye 

çalışmalıdır. Etkin takımlar kurarak, sorumlulukları en açık düzeyde belirtmelidir. 

Mevcut imkanların en verimli şekilde kullanılmasıyla, sürekli gelişme sağlamaya 

çalışmalıdır. 

Eğitim liderleri eğer kurumlarında başarılı olmak istiyorlarsa şunlarda yarar vardır 

(Mattheves, 1993: 105, aktaran: Celep, 1998: 150): 

 Kurumun birincil derecedeki müşterisini belirlemeli, 

 Kalite temelli anlayış geliştirmeli, 

 Özel ve belirlenmiş alanlardaki kalite ve mükemmellik için iç ölçümler 

geliştirilmeli ve kullanılmalı, 

 Seçilmiş standartlarla kimlerin uğraşacağı belirlenmeli, 
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 Güdüleyici ortam oluşturmalı 

 Kalite geliştirme takımını oluşturma, 

 Başarı için ödüllendirme, tanınma, teşvik, rapor etme yöntemleri 

uygulanmalıdır. 

Eğitim kurumlarında başarıyı yakalamak için belirtilen maddelerden de anlaşıldığı 

üzere, liderler TKY’nin müşteri memnuniyeti felsefesini ilke edinerek, çalışanlarına 

olumlu bir çalışma ortamı yaratmalı, onları ödüllendirmelidir. Kalite takımları 

oluşturmalı, belirlenmiş alanlarda mükemmellik için ölçümler kullanmalıdır. 

Çetin (2002)‘e göre klasik anlamda lider tepe yönetimde bulunan ve kararını 

genellikle sezgileri ve tecrübeleri ile alan kişi olarak anlaşılırken, TKY’de lider; 

paylaşım, takdir etme, karşılıklı saygı, ben yerine biz anlayışı ve her şeyden önce takım 

çalışmasına dönük bir felsefeyi benimseyen biri anlaşılmaktadır. Diğer taraftan liderlik 

konusunda araştırmalar yapan Warren Bennis geleceğin iş dünyasında başarı 

anahtarının liderlik olacağını savunmaktadır. Ona göre lider; 

 Doğru kararlar alan, 

 Hedefleri ve stratejiyi düşünen, 

 Yenilikçi bir yönetimi benimseyen, 

 Güçlü bir vizyonu olan, 

 Motivasyon yeteneği olan,  

 Belirlenen hedeflere ulaşmak için çevresindekilere yol göstererek yardımcı olan,  

 Örnekler vererek rehberlik eden,  

 Takdir etmeyi bilen,  

 Çalışanlarına danışarak onlardan aldığı görüşleri değerlendiren ve sonra 
kararını veren  

 İyi bir ekip şefliği yapan, 

 Sistematik düşünen, 

 Yaptığı işten heyecan duyan, 

 Doğru eleman seçebilen ve ekip oluşturan, 

 Değerlendirme yapan ve hızlı karar alabilen, 
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 Vizyon +cesaret+disiplin+önsezi, sahibi kişidir. 

Burada belirtilen lider özelliklerine TKY felsefesinin ilavesi, liderin;  

 Öğrenen, öğrenmeyi alışkanlık haline getiren, 

 Bilgiyi paylaşan, 

 Yönetimde bir antrenör rolünü benimseyen, 

 Astlarını yetiştirmek için gayret gösteren   

 Güncel ve örnek olan,  

 Geleceği tahminde güçlü olan, 

 Hızlı yapısal değişikliklerin yaşandığı belirsiz ortamları aydınlatan, 

 Karmaşıklıkları düzenleyen, 

 Çatışmaları olumlu yönde kanalize eden, 

 Yenilikleri teşvik eden, 

 İnsani değerleri koruyan, 

 Kişilere ve kişiliklere değil verilere dayanan, 

 İş konusunun dışında sosyal gelişmelerin de iyi takipçisi olan, 

 İletişim teknolojisine hakim, 

 Çevresiyle olan ilişkilerinde samimi olan ve güven veren yapı ve anlayışa 
sahip bir kişi olmasıdır. 

Liderin kurumsal kültürün oluşumunda ki rolü çok büyüktür. Liderin iyileştirme 

süreçlerine katkı ve katılımı, kuruluş içi ve dışı iletişimdeki yeri, personeli tanıma ve 

takdir etmedeki rolü Toplam Kalite Yönetiminde çok önemsenen bir konudur.  

 

3.7.1.2. Toplam Kalite Yönetiminde Öğrenci 

Öğrenciler eğitim sisteminin “çıktıları” gibi düşünülebilir. Sistemin en temel öğesi 

olan öğrencilere niteliğin ölçütü olan istendik davranışlar kazandırılacaktır. Bireyler 

yaşamları boyunca karşılaştıkları çeşitli durumlarla etkileşim içinde bulunurlar, bu 

etkileşim sonucu öğrenme yoluyla kişide kalıcı davranış değişmeleri meydana gelir. 

Eğitim kurumlarında ise, belli hedeflere ulaşmak için maksatlı ve planlı olarak yapılan 

faaliyetler sonucunda öğrenme meydana gelmektedir. Birey, eğitim kurumunda 
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planlanan öğrenme ve öğretme durum ve etkinlikleri içinde planlanmış olan hedef 

davranışları öğrenir (Özgüven, 1997: 51-52). 

Şuna inanılmalıdır ki bütün öğrenciler kendi düşüncelerinin kalitesini ve düşünme 

becerilerini eğitimcilerin desteği ile geliştirebilirler ve mutlaka bunun başarılması da 

gerekmektedir. Çünkü “Entellektüel sermaye” olarak ifade edilen “düşünme” 

yaratıcılığı ortaya çıkacaktır. “Yaratıcılık” da değişme ve gelişme için en doğal araçtır. 

“Bütün öğrenciler öğrenebilir ve yaratıcı düşünebilir” ifadesi temel alınarak öğrencilerin 

bir volkan gibi görülmesi ve bu volkandaki gizemin ortaya çıkarılması da rehberlik, yol 

gösterme, ve koordine etme ile sağlanmalıdır. Öğrenci yaratıcı düşünmeye çalıştıkça 

mutlaka öğrenmektedir (Cafoğlu, 1997: 94-95). 

Eğitimde Kalite Yönetiminin uygulanması dikkati “geçen ve kalanı ayırma amaçlı 

not verme”den öğrenciye “rehberlik ve yardım amaçlı not verme”ye çevirmeyi 

gerektirir. Öğretmenin etkisinin değerlendirilmesi “bilgi açığı”nın belirlenerek tekrar 

öğretilmesi gereken konuların belirlenerek öğretilmesi ile son bulur. Geçme/kalma 

felsefesi öğrenme/geliştirme ile yer değiştirir. Öğrencileri “çeşitli not kategorilerine 

yerleştirme” kaygısı yerini “herkesin başarılı olmasına önem verilerek öğrenci 

potansiyelini mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmesini sağlama” kaygısına bırakır 

(Aşçıgil, 1998: 73-74). 

Kalite Yönetimi yaklaşımı ile sınavları,projeleri,katılımı değerlendirme, sürekli 

iyileştirme için bir geri besleme fonksiyonunu yerine getirmede kullanılan bir araç 

olarak görülmektedir (Aşçıgil, 1998: 74). 

Aşçıgil’e göre öğrenci değerlendirmede iki uygulama:  

1. Katılımın Değerlendirilmesinde Öğrenci Katılımı; 

Toplam Kalite Yönetimi kararların doğru verilere dayalı olarak verilmesini ve 

verilerin dokümantasyonunu gerektirir. Öğretmen sadece dersi veren, performansı 

değerlendiren değil, öğrencinin potansiyelini en iyi kullanmasını sağlayan kişi olarak en 

iyi öğrenme sürecini tasarlayan kişidir. Öğrenci ise, pasif değil aktif bir rol oynayarak 

öğretmen ile birlikte süreci değerlendirmekte ve iyileştirme için gerekli geri beslemeyi 

sağlamaktadır.  
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2. Proje Değerlendirilmesinde Süreç Yaklaşımı 

Proje ödevlerinin değerlendirilmesinde Kalite Yönetimi yaklaşımının 

uygulanması proje hazırlama (öğrenme süreci) aşamasında öğrencinin faaliyetlerinin 

yönlendirilmesini ve değerlendirilmesini içerir. Proje değerlendirmesi dersin amaçları 

iyi tanımlanarak öğrenme sürecini de içermelidir.  

 

3.7.1.3. Toplam Kalite Yönetiminde Öğretmen 

Eğitim, birey açısından onun yeni davranışlar kazanması, eğitim kurumu 

açısından ise bireye yeni davranışlar kazandırma anlamını taşımaktadır. Burada sözü 

edilen ilk anlamda eğitim öğrenme ile, ikinci anlamda ise eğitim öğretim ile 

bütünleşmektedir (Çıkrıkçı Demirtaşlı, 1998: 103). 

Okul, yöneticiler tarafından yönetilir. Ancak, okul yönetiminde rol oynayan 

önemli bir unsur da öğretmenlerdir. Onlar, okul yönetiminin gizli kahramanları, eğitim 

ürününün asıl sahipleri ve öğrenci başarısının anahtarıdırlar (Ensari ve Gündüz, 2006: 39).  

Eğitimde kaliteyi etkileyen en önemli etkenlerden birisi de öğretmendir. 

Öğretmenler devletin eğitim politikasını uygulamaya koyan,uygulama sonuçları ile de 

bu politikayı etkileyen önemli kişilerdir. Öğretmenlik çeşitli meslek alanları içerisinde 

kendisinden en çok görev ve rol üstlenmesi beklenilen meslek alanlarından birisidir. 

Öğretmenlik bireylerin ve toplumların yaşam ve gelişim biçimlerini şekillendiren bir 

meslektir. Bu nedenle; eğitime anlam veren, eğitimi işlevsel, etkili ve verimli kılan 

temel bir belirleyici de öğretmendir. Eğitim için sürekli olarak sağlanan tüm teknolojik 

avantajlara rağmen öğretmen, eğitimde temel öğe olma özelliğini korumaktadır (Erişti, 

2005: 32). 

Okul denilen sosyal sistemin en stratejik parçalarından biri öğretmendir. 

Öğretmenliğin meslek olarak seçilmesinde, sosyal, ekonomik ve psikolojik etkenler rol 

oynar. Meslekteki başarısına seçim etkeni kadar, öğretmenin sosyal sınıfı, kişiliği ve 

çalıştığı okuldaki çeşitli öğeler etki yapar. Bu konuda iki önemli nokta, öğretmenin 

sosyal rolü ve statüsüdür. Genel olarak sosyal rol, bireyden beklenilen davranışların 

bütünüdür. Statü bu rolün önemine verilen değer olarak görülebilir. Öğretmenin rolü bir 



 

 

44 

bakıma onun öğretmenlik anlayışına dayanır. Bu anlayış ve kavramlaştırma zekadan 

çok, eğitim ve deneyimin ürünüdür (Bursalıoğlu, 1987: 69-70). 

Bütün eğitim faaliyetlerinin temelinde öğrencilerin potansiyellerini maksimize 

ederek kaliteyi ve verimliliği artırmak amacı yatmaktadır. Öğretmenler öğrenciye, 

öğrenme ve başarma fırsatlarını sürekli sunmalıdırlar. Bunların temelini de katılım 

oluşturmaktadır. Katılma öğrencinin aktif olarak öğrenme ile ilgilendiği gerçek zaman 

miktarı olup, öğrencinin hissetmesinde, başarmasında ve öğrenmesinde etkili 

olmaktadır. Öğrencilerin başarılarında etkileşimin çok önemli bir yeri vardır (Cafoğlu, 

1997: 93-94). 

Müşteri odaklı anlayışa uygun ve bilginin toplumun gelişme gereksinimi 

doğrultusunda işlevsel kılınması amacına yönelik olarak öğretmen;  

 Öğrenme etkinliklerinin kolaylaştırıcısı, 

 Diğer öğretmenlerle birlikte takım üyesi, destekleyici, 

 Hizmet sunucu ve yönlendirici olmalı ve ayrıca 

 Bilgiye en kolay ve nasıl hızlı ulaşabileceğini bilen, 

 Ulaştığı bilgiyi değerlendirip, yorumlayıp, yaşama dönük kullanabilen, 

 Tarafsız ve eleştirel bir yaklaşım içinde yeni bilgiler üretip yeni sentezlere 

varabilen kişidir. Bireylerin yetişebilmesi için kendinin de böyle bir yaklaşım 

içinde olması gereklidir. Öğretmen; bilginin yayıcısı, sınıfın tek hakimi ve 

denetleyicisi olmamalıdır (Güler ve Çevik, 1998: 244). 

TKY’de öğretmen bilgiye nasıl hızlı ulaşabileceğini bilmelidir. Yeni bilgileri 

üreterek bu bilgileri değerlendirip yorumlayabilmelidir. Ayrıca öğretmen, öğrenme 

etkinliklerinin kolaylaştırıcısı, birlikte çalıştığı takımda da destekleyici olmalıdır. 

Öğrenme kavramlarında ve öğretim teknolojisinde de önemli değişiklikler 

olmaktadır. Öğretimin, öğretmenden öğrenciye pasif olarak bilgi transferinin yeterli 

olmadığı, çevre ve duygularımızın öğrenmemizde etkili olduğu bilinmektedir. 

Öğreticilerin derslerini öğrencileri ile takım çalışmaları içinde yürütmelerinin 
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öğrencinin eğitiminde daha etkili olduğu ve yaratıcılığı artırdığı gösterilmektedir 

(Çoruh, 1998: 9) 

Kaliteli öğretmen; alanında gerekli bilgi ve becerilere sahip, öğretmenlik meslek 

bilgisi ve becerisiyle donanmış, düşünen, soru soran, eleştiren, gelişmeye ve yeniliklere 

açık, kendisini sürekli yenileyen, mesleğini seven, topluma ve ülkeye hizmeti ilke 

sayan, dünyayı güzelleştirmek için çaba harcayan, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları 

ile temel ilkelerini benimseyen, Türkiye Cumhuriyetine, Atatürk ilke ve devrimlerine 

bağlı, çağdaş, demokratik ve laik bir dünya görüşüne sahip, mesleğinin gerektirdiği 

kişilik özelliklerini ve sorumluluk duygusunu taşıyan, Türkçe’yi doğru ve düzgün 

kullanan aydın kişidir (Tezbaşaran, 2001, aktaran: Erişti, 2005: 35). 

TKY kuşkusuz, bir evrimden geçerek sınıftaki eğitime ulaşmıştır. Spanbauer ve 

Hillman, öğretmen, yönetici, öğretim programı, yoğunlaşma ve değerlendirme 

boyutlarında TKY öncesi ve sonrasını şöyle karşılaştırmaktadır (Aksu, 2002: 156-157):        

Şekil-1:  TKY’den Önce ve Sonra Öğretmen Yönetici Öğretim Programı 

Yoğunlaşma ve Değerlendirme Boyutları                  

 TKY’den önce TKY’den sonra 

öğretmen Bilgi yayıcısı Öğrenmeyi kolaylaştıran 

öğretmen Sınıfa ilişkin tek karar 

verici 

Başkalarıyla birlikte takım üyesi 

öğretmen Denetleyici Destekleyici, müşteriyi merkeze 

alıcı, hizmet sunucu 

yönetici Denetleyici Destekleyici, müşteriyi merkeze 

alıcı, hizmet sunucu 

öğretim programı Tek metne dayalı Yetişkin yaşamının sorumlulukları 

ile tanımlanmış yeterlikler 

yoğunlaşma Kendisi üzerinde Öğrenci ve ilgililer üzerinde 

değerlendirme Normal dağılıma dayalı Tam öğrenme ölçütüne dayalı 
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TKY’den önce okul ortamında öğretmen bilgi yayıcı, sınıftaki tek karar veren 

kişiydi. Aynı zamanda öğretmen sınıfı denetleyen, tek bir metne bağlı kalarak ders 

anlatan kişiydi. Öğretmen merkezli bir eğitim ön planda idi. Değerlendirmede normal 

dağılım gözlenmekteydi. TKY’den sonra okul ortamında öğretmen öğretmeyi 

kolaylaştıran, sınıfın bir üyesi olan, çalışmaları destekleyen kişi olmuştur (Doğan, 2002: 

45). KY’den önce yönetici denetleyici iken TKY’den sonra destekleyici, müşteriyi 

merkeze alan hizmet sunucu olmuştur. TKY’de yetişkin yaşamının sorumlulukları ile 

tanımlanmış yeterlilikleri kapsayan öğretim programı vardır. TKY’de yoğunlaşma, 

öğrenci ve ilgililer üzerinde olmakla birlikte tam öğrenme ölçütüne dayalı 

değerlendirme yapılmaktadır. 

 

3.7.1.4. Toplam Kalite Yönetiminde Diğer Çalışanlar 

Bursalıoğlu (1987)’na göre yöneticiler ve öğretmenlerin dışında kalan bu gruba, 

okulda çalışan memurlar, hizmetliler ve diğer işçiler girer. Okul denilen sosyal sistemin 

parçalarından birini meydana getirdiklerinden, meslek bakımından eğitici olmayan 

bunların, dolaylı eğitim görevleri vardır. Eğitimci olmayan personelin okulun işletme ve 

bakımı konusunda ne kadar önemli rolleri olduğu unutulmamalıdır. Eğitimci olmayan 

personelin seçimi kadar yetiştirilmesine de önem vermek gerekir. Böyle personelin 

hizmet içi eğitimden geçirilmesinde, ilk girişimi yapacak olan okul müdürüdür.  

 

37.2. Dış Faktörler: 

  Diğer okul kademeleri 

  Veliler 

  İş dünyası 

  Toplum 
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3.7.2.1. Toplam Kalite Yönetiminde Diğer Okul Kademeleri 

Kaliteli bir eğitim için okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler dış müşterilerin 

kendisinden ne istediğini bilmeleri gerekir. Bunun için de iş hayatıyla iletişim ve 

işbirliği içinde olmaları; onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek müfredat programları 

geliştirmelidirler. Eğitimde Toplam Kaliteyi uygulamaya koyarken kurumlar için 

önemli olan, kalite amaçlarının, politikalarının ve planların belirlenmesidir (Yıldız ve 

Ardıç, 1999). 

 

3.7.2.2. Toplam Kalite Yönetiminde Veliler 

Toplumdaki gelişmeye paralel olarak beklentilerin sürekli yükselmesi ve 

değişmesi sonucu veliler hedeflediğimiz müşteri grubuna girmektedir (Güler ve Çevik, 

1998: 243). 

Okul-aile işbirliği; öğretmenin aileyi ve çocuğu tanıması kadar, ailenin de okulu, 

programı ve öğretmeni tanımasına yardımcı olmaktadır. Böylece aile, çocuğun eğitim 

ortamını, okulun ve öğretmenin koşullarını öğrenme fırsatı bulabilmektedir Okul ve 

ailenin amacı, çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı hazırlamak olduğundan, okul ve 

aileler arasındaki işbirliği hem öğretmenin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıracak hem 

de anne-baba eğitimi yoluyla çocuklardan beklenen davranış değişikliklerinin kalıcı 

olmasını sağlayacaktır (Kandır, 2001). 

 

3.7.2.3. Toplam Kalite Yönetiminde İş Dünyası  

İş dünyası okulların, ihtiyaç duydukları insan gücünü yetiştiremeyişinden şikayet 

etmektedirler (Özden, 2005: 13). 

Uzun yıllardan beri kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeler istedikleri 

niteliklere sahip eleman bulmakta güçlükle karşılaşmaktadırlar. Yüksek öğretimden 

mezun olan gençlerin neredeyse üçte birinin işsiz kaldığı bir ülkede nitelikli eleman 

bulunamaması, eğitim kurumları hakkında kaygıların artmasına neden olmaktadır. 

Belirli becerileri kazanmış, kendini işine adayan bir işgücüne sahip olmak isteniyorsa, 

kalite kavramı işletmelerden önce eğitim kurumlarında ele alınmalı ve tartışılmalıdır. 
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Çünkü kaliteli bir ürün ve hizmet ancak iyi bir eğitim ile mümkündür (Yıldız ve Ardıç, 

1999). 

 

3.7.2.4. Toplam Kalite Yönetiminde Toplum 

Günümüzde küresel pazarda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette iş 

dünyasının bekleyişlerini karşılayabilecek nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi giderek 

önem kazanmaktadır. Eğitim sistemi nitelikli mezunlar (çıktılar) vermede başarısız 

olursa, bu başarısızlığın faturasını ya işletmeler yeniden eğitim için milyarlar 

harcayarak ya da toplum, kalitesiz mal ve hizmetlere katlanarak ödeyecektir (Yıldız ve 

Ardıç, 1999). 

Okulların beklentileri karşılayamadığı, eğitimciler dahil herkes tarafından kabul 

edilmektedir (Özden, 2005:13). 

Bir toplumun genel olarak davranış ve değer normları o toplumun gerçek 

tercihlerini gösterir. Bununla beraber, dinamik bir toplum bireylerde bazı ülkü ve 

isteklerin gelişmesine yol açabilir. Organize eğitim, bir taraftan bireyin değer 

normlarına uyumuna hizmet ederken, diğer taraftan da bireyin istek ve özlemlerini 

toplum dinamizmini olumlu davranışlar halinde oluşturur (Varış, 1991: 125, aktaran: 

Gürsel, 2006: 160).  

Okul ve çevrenin birbirini etkilemesi, aynı amaçlara dönük çalışması, birlik ve 

bütünlük özelliği göstermesi, birindeki değişmeyi diğerinin izleyip değerlendirilmesi 

gerekir. Okul, bu değişmelerden kendi amaçlarına dönük olanlara uyum gösterecek, 

aykırı düşenleri amaçları yönünde düzeltmeye çalışacaktır (Gürsel, 2006: 160) 

Ulusal zenginlik için eğitimin kalite etkinliği birinci derecede önem taşımaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı, dünyada giderek daha çok okul ve üniversite toplam kalite ile 

ilgilenmekte ve eğitimin kalitesini iyileştirmeye çalışmaktadır. Eğitimin bir toplumun 

geleceği üzerinde ne kadar etkisi olduğu açıktır. Hızla değişen dünya koşulları daha 

iyiye götürebilecek bilgi ve beceriye sahip nesillerin yetişmesini gerektirmektedir  

(Barkan ve Eroğlu, 2004). 
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3.8. İletişim ve İletişim Kavramı  

3.8.1. İletişim Kavramının Önemi 

İletişim, insanlar arasında duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına 

bildirimi olmaktadır. 

Tüm yaşamı boyunca, psikolojik olarak insanın, varlığını bildirmek ve varlığının 

farkındalığının kendisine bildirilmesi ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç içindeki insan, sözlü 

veya sözsüz çeşitli iletişim yollarına kaçınılmaz olarak başvurur. Her türlü iletişim 

insanın psikolojik gereksinmelerinin sonucudur. Kendisini tanıması, tanıtması ve dönüt 

alarak kendini değerlendirmesinde bu iletişim süreçleri önemli rol oynar. Kişiler arası 

iletişimle ilgili olarak yapılan tanımların buluştuğu nokta bu iletişimin psikolojik 

nitelikli bir bilgi alışverişi olduğu yolundadır (Capelle, 1987, aktaran: Kuzu, 2003). 

İnsan, yaşamını iletişim kurarak sürdürür. Yaşam bir bakıma iletişim kurma 

serüvenidir. Normal zihinsel fonksiyonlara sahip olan bir insan, iletişim kurmadan 

yaşayamaz. İletişim, insanın, bireysel ve sosyal yaşamanın vazgeçilmez unsurudur. 

İnsan gündelik yaşamında diğer insan(lar)la, kurumla, kuruluşla, grupla veya kendisiyle 

iletişim kurarak yaşar (Tutar, Yılmaz ve Erdönmez, 2004: 5). 

 

3.8.2. İletişim Kavramının Tanımı 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak Türkçe’de çok sık kullanılan iletişim terimi 

Latince “bölüşmek” anlamına gelen “communis” kelimesinden gelmektedir. Bu 

bağlamda iletişim bilgi, düşünce, davranış gibi kapsamın bireyler veya gruplar arasında 

bölüşülmesini sağlamak için yapılan çabalar olarak tanımlanır. Bu terimi sadece 

haberleşme kavramının içine hapsetmek, anlamını daraltmak olur; çünkü bireyler ve 

gruplar arasındaki her türlü ilişkiyi iletişim bağlamında düşünmek mümkündür. Bu 

yüzden iletişimi, insan davranışlarını değiştirmek amacıyla her türlü kavram ve 

sembolün iletilme süreci olarak görmek daha doğrudur (Kayaalp, 2004: 15). 

İletişim en basit şekliyle bir kişiden diğerine bir mesajın aktarılması ve karşılıklı 

anlaşmanın sağlanmasıdır. İletişim, verici (kaynak) ile alıcı (hedef) konumundaki iki 

tarafın birbirlerinin aktardıklarını karşılıklı olarak anlaması ile gerçekleşir. Ancak her 
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iki tarafın da iletişim sonucunda aynı şekilde düşünmeleri, sürecin doğru işlediğinin bir 

göstergesi sayılmaz. Çünkü bu noktada iletişimdeki amaç, üzerinde durulan konuda bir 

fikir birliğine ulaşmak değil, mesajın verici ve alıcı tarafından aynı şekilde 

anlaşılabilmesidir ( Dinçer, 2002: 53). 

İletişim, kaynaktan alıcıya bilgilerin aktarılması, kaynak ile alıcı arasında 

olayların anlamlı bir duruma  getirilmesi sürecidir. 

İletişim bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, vb’nin simgeler kullanılarak 

iletilmesidir. İletişim bir anlam arama çabasıdır. İletişim esas olarak simgeler 

aracılığıyla bir kişiden ya da gruptan diğerine bilginin, fikirlerin, veya duyguların 

iletimidir. Toplumsal açıdan ise iletişim, mesajlar aracılığıyla gerçekleşen toplumsal 

etkileşimdir (Tutar, Yılmaz ve Erdönmez, 2004: 6). 

İletişim sözcüğünün kökeninde iletmek, paylaşmak ve vermek vardır. O halde 

insanlar arası iletişim (Guilane-Nachez, 2003: 6) : 

 İki (veya daha fazla) kişi arasında bilgi alışverişidir; 

 İki (veya daha fazla) kişi arasındaki bilgi alışverişine dayalı karşılıklı 

etkileşimdir; 

 Bilinçli olduğu kadar bilinçaltı üzerinde de etkilidir; 

 Bilincin kontrol edemediği bazı tepkileri harekete geçirebilir, organik 

biyokimya konusunda olduğu gibi; 

 Anlayış üzerinde değişiklikler yaratır: iletişimden önceki anlayışımızla 

iletişimden sonraki anlayışımız arasında fark vardır. 

İletişim kavramı o denli değişik alanlarda kullanılmaktadır ki, birbirinden çok ayrı 

anlamlar yüklenmektedir. Yazılı kaynakların taranması yöntemiyle yapılan bir 

araştırmada sözcüğün 4560 kullanımı derlenmiş ve daha sonra 15 anlamı belirlenmiştir 

(Schramm,1985, aktaran: Zıllıoğlu, 2003: 4-5). 

1. Düşüncenin sözel olarak (konuşma ile) karşılıklı değiş tokuşu; 

2. İki kişinin birbirini anlaması, insanın karşısındakine kendisini 

anlatabilmesi; 

3. Organizma düzeyinde bile olsa ortak davranışa olanak veren etkileşim; 
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4. Bireyde benlikle ilgili olarak belirsizliğin azaltılması; 

5. Duyguların, düşüncelerin, bilgi ve becerilerin aktarılma süreci; 

6. Bir kişi ya da bir şeyin başka bir kişiye/bir şeye içinden aktarımla, değiş 

tokuşla dönüşme, değişme süreci; 

7. Yaşayan bir evrenin parçalarının ilintilenmesi, bağlantılarının kurulması 

süreci; 

8. Bir kişinin tekelinde olanın başkalarıyla paylaştırılması, başkalarına da 

aktarılması süreci;  

9. Askeri dilde iletinin (komutun) gönderilmesi ile ilgili araç,usul ve 

teknikler; 

10. İletiyi alanın belleğinin, iletiyi gönderenin beklentisine uygun yanıt 

verecek biçimde uyarılması; 

11. Organizmanın ortamdaki uyarıya verdiği fark edilir yanıt, ortamdaki 

değişime uyarlanma yanıtı; bu yanıtla diğerini etkileme; 

12. Kaynaktan çıktıktan sonra iletiyi alan için bir uyaran olan davranış; 

13. Kaynağın karşı tarafı etkilemeyi amaçlayan davranışı; 

14. Belli bir konumdan, yapıdan bir diğerine geçiş süreci; 

15. Güç iktidar kaynağı olarak kullanılan mekanizma.    

 
Bu çok değişik anlamlardaki kullanımına karşın “iletişim” deyince ilk akla gelen 

genellikle insanlar arası iletişim ve bu amaçla kullanılan araçlardır (Zıllıoğlu, 2003: 5). 

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’ündeki açıklamasıyla iletişim:  Duygu, düşünce veya 

bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, 

haberleşme, komünikasyon olarak tanımlanmakla beraber telefon, telgraf, televizyon, 

radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme 

olarak da tanımlanmaktadır. 

 

3.8.3. İletişim Türleri 

3.8.3.1. Kişisel İletişim 

İnsan pasif bir varlık değil, etrafındaki uyarıcılara tepki veren, bunları işleyen, 

anlamlandıran aktif bir sistemdir. Bunun anlamı yaşamı süresince insanın her an 
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çevresiyle ve diğer kişilerle etkileşim halinde olmasıdır. Ancak, insan çevresiyle veya 

başka kişilerle ilişki ve etkileşim içinde olduğu kadar bizzat kendi bedeni, düşünceleri 

ve hislerini tanımak için kendi kendiyle de iletişim ve etkileşim içindedir. Böyle bir 

ilişki ise kişinin kendini anlamasına, düşünce ve duygu özelliklerinin farkına varmasına 

ve çeşitli duyu organlarıyla gerekli ilişkileri kurmasına imkan verecektir (Bayrak, 1995: 

10). 

Kendi doğrularını belirleyen insanlar, iletişim içinde olduğu insanlarla daha 

başarılı ilişkiler kurarlar. Bunun aksi düşünüldüğünde ise duygu, düşünce ve bilgi 

paylaşımı yeterince anlamlı olmayacak dolayısıyla da sağlıklı bir iletişim söz konusu 

olamayacaktır. 

 

3.8.3.2. Kişiler Arasında İletişim 

İnsanlar için iletişim doğal, kaçınılmaz, “olmazsa olmaz” bir olgudur. İletişim 

kurarız çünkü çevremizle ilişkiye girmek, bilmek, anlamak isteriz. Başka türlü ne 

varlığımızı sürdürmemiz, ne de kendimizi tanıyıp geliştirmemiz olası değildir (Zıllıoğlu, 

2003: 60). 

İnsanın varlık mücadelesini sürdürebilmesi için kendi dışındakilerle iletişim 

halinde olması gerekir. Bütün bilimler insanın kendisi ve kendi dışındaki varlıklarla 

iletişimini amaçlamaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim bütünlüğünü, geleceğin 

toplumlarının temelini oluşturan yeni ve özgün nitelikli iletişim ilişkileri olarak 

tanımlamak mümkündür. Bir kuşağın kendinden sonra gelen kuşaklarla bilgi, görgü ve 

deneyim aktarımı amacıyla kurduğu özgün nitelikli iletişim ilişkileri dizgesi, diğer 

yandan da yeni kuşakların toplumla daha iyi bütünleşmesini ve uyum sağlamasını 

kolaylaştırma işlevini üstlenmektedir (Barkan, 1988: 12, aktaran: Kayaalp, 2004: 16-

17). 

Kişiler arası iletişim sözlü ve sözsüz iletişim olarak iki şekilde olmaktadır.  
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3.8.3.2.1. Sözlü İletişim 

En etkili iletişim sözlü ve yüz yüze olandır. Bunun nedeni alıcının yalnızca 

duymakla kalmayıp, göndericinin duygu ve niyetini açıklayan el ve yüz hareketlerini de 

görebilmesidir (Can, 1994: 241).  

Sözlü iletişim; yüz yüze görüşmeler toplantılardaki konuşmalar, sözlü brifingler, 

halka hitaplar, sözlü sunumlar, telefonla yapılan görüşmeler, eğitim kursları, 

konferanslar, resmi konuşmalar, kurmay toplantıları, komiteler ve oryantasyon 

programları gibi çeşitli biçimlerde kurulur (Tutar, 2000: 190).  

 

3.8.3.2.2. Sözsüz İletişim 

Günlük iletişimin önemli bir kısmı sözsüz iletişimle de gerçekleşmektedir. Sözsüz 

iletişim, konuşulan dilin dışında, beden dili ya da diğer dilsel olmayan işaretler 

aracılığıyla ifade edilen iletim biçimlerini kapsar.  

Kişilerarası iletişimde sözsüz iletişimin önemli işlevleri vardır. Bu işlevler iki ana 

gruba ayrılabilir. Bunlardan birincisi, sözsüz iletişimle bir takım anlamlar iletilebilir. 

İkince işlevi ise, sözlü iletişimi desteklemesi, onun akıcılığına katkıda bulunmasıdır. 

Dinleyen ise, sergilediği yüz ve beden ifadeleri ile konuşana geribildirim verir (Dökmen 

1998: 34). 

 

3.8.3.3. Örgütsel İletişim 

İletişim, insan yaşamının tüm etkinlikleri ile ilgilidir, bu nedenle her zaman her 

yerde vardır. Toplumsaldır ve anlamların paylaşımıdır; temel amacı insanın çevresi 

üzerinde etkili olma isteğidir ve değişik katmanlarda gerçekleşen bir etkinliktir 

(Zıllıoğlu, 2003: 21). 

İletişim genel anlamıyla düşününce, mesaj ya da bilgilerin konuşma, sinyaller, 

yazma ya da davranışlar vasıtasıyla en az iki kişi grup ya da kurum arasında değişimin 

sağlanmasıdır (Telli Yamamoto, 2009: 10). 
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Türkmen (1992), örgütsel iletişimi, örgütün hedeflerine ulaşmak için gereken 

üretim ve yönetim süreci içinde gerçekleşen iletişim biçimi olarak tanımlamıştır. 

Örgütler insanların gereksinimleri karşısında ortaya çıkan yapılardır. 

Yeryüzündeki ilk örgütler,insanların birtakım gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

verdiği uğraşlar sırasında,bu ihtiyacını başka birinin ya da birilerinin yardımı 

olmaksızın karşılayamayacağını anlamasıyla ortaya çıkmıştır (Karakoç, 1989: 81). 

Toplumsal yaşamda var olmak ve üretebilmek, bunu davranışlara 

dönüştürebilmek, ancak iletişim süreciyle gerçekleşir. Bu iletişim sürecinin en karmaşık 

olanı ise; “örgütsel iletişim”dir. Çünkü diğer iletişim süreçleri örgütsel iletişim süreci 

kapsamında gerçekleşir. Bir örgütün başarısı,çalışanlarının örgüt amaçlarının ve 

hedeflerinin bilincinde olmalarına bağlıdır. Örgütsel iletişim bireyler arasında 

koordinasyonu sağladığı gibi,aynı zamanda çalışanların bireysel amaçları ile örgütün 

amaçlarının paralellik göstermesi yönünde mesajlar içerir (Gökcan, 2007). 

 

3.8.3.4. Kitlesel İletişim 

Bilginin aktarımında en temel araç olan iletişim günümüzde önemini daha da 

artırmaktadır.Toplumun ilerleyen zaman da biraz daha karmaşık hale gelmesiyle ve 

hızla gelişen teknolojiyle iletilecek mesajların yüz yüze olması her defasında  yeterli ve 

mümkün olmamaktadır. Anlamların paylaşılması olan iletişim, teknolojik gelişmeler 

kullanılarak yapıldığında kitlesel iletişim olarak adlandırılmaktadır. 

 

3.9. İletişim Süreci 

İletişim her zaman ve her yerde vardır ve iletişim birkaç aşamadan oluşan bir 

süreçtir. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’ündeki açıklamasıyla süreç, aralarında birlik 

olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve 

hareketler dizisidir. İletişim süreci kaynak, mesaj, kanal ve alıcı olmak üzere dört temel 

öğeden oluşmaktadır. Bu öğeler olmadan iletişim olgusunun gerçekleşmesi söz konusu 

değildir. 
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3.9.1. Kaynak (Gönderici) 

İletişim süreci ilk olarak, kaynağın zihinde düşündükleri ile başlar. Kaynak 

kendisine ulaşan bilgi ve verilere göre mesaj iletecek bir fikir oluşturur. Fikir oluşturma 

aşamasından sonra kaynak, iletmek istediği fikri kodlar. Bu aşamada kaynak, alıcı 

olarak düşündüğü kişilere fikirlerini ileteceğini umduğu bir dizi simgeleri (kelimeler, 

rakamlar, şekiller v.b.) kullanır. Kaynak simgeleri kullanarak kodladığı mesajı belirli bir 

iletişim kanalından alıcıya gönderir (Bayrak, 1995: 29). 

 

3.9.2. Mesaj (İleti) 

Mesaj, belirli bir anlam içeren, kaynak ve alıcı için aynı anlamı taşıyan bir 

olgudur. Kaynak, alıcıya ulaştırmak istediklerini bazı semboller vasıtasıyla gönderir. 

Ulaştırılmak istenen mesajın taşıması gereken birtakım özellikler bulunmaktadır. 

Mesajın taşıması gereken özelliklerden en önemlisi, kullanılan dildir. Mesajda 

kullanılan dil, alıcı ve hedef tarafından kolayca anlaşılabilen ortak, açık, net ve kesin bir 

nitelik taşımalıdır. Mesajın içeriği ise, yanlış yoruma yer bırakmayacak derecede açık 

anlam ve düşüncelerden oluşmalıdır. Mesajın doğru anlaşılabilmesi, mesaj içeriğinin 

alıcı tarafından algılanabilmesine ve yorumlanabilmesine bağlıdır. Bunun için gönderici 

mesajı kodlarken, alıcının onu algılama yeteneğini göz önünde bulundurmalıdır 

(Tutar,Yılmaz ve Erdönmez, 2004: 16). 

 

3.9.3. Kanal 

Kanal, iletişim sürecinde mesajın, kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan araçtır. 

Mesajın sunuluş biçimidir. Kanal ses dalgaları, ışık dalgaları, radyo dalgaları, telefon 

kabloları, sinir sistemi, ses, söz, müzik, yazı, renk gibi mesaj taşıyan araçlardır 

(Cüceloğlu, 1999, aktaran: Şeker, 2000: 11). 

 

3.9.4. Alıcı 

İletişimin en önemli öğelerinden birisidir. Alıcı kaynaktan gelen mesajları 

yorumlayarak, bu mesajlara anlam verir. Verilen anlam, alıcının iletmek istediğiyle aynı 
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ise iletişim amacına ulaşmış demektir. Kaynak, iletişimin amacına ulaşıp ulaşmadığını  

alıcının verdiği tepkilerle anlar. Bu tepkilere dönüt veya geribildirim denir. 

Geribildirimler, kişinin konuşması, susması, beden dilini kullanması, şeklinde 

olabilmektedir. 

 

3.10. Etkili İletişim ve İletişim Becerileri 

Etkili iletişim, müşteri-işletme ilişkileri, çalışan-yönetici ya da çalışanların kendi 

aralarında olsun hemen tüm iş ilişkilerinin temelinde yer alır, hatta daha da ileri giderek 

bu ilişkilerin çıkış noktasını oluşturur. İletişimin kalitesi ve etkinliği konularına verilen 

değer, her boyutta başarılı iş ilişkileri kurup geliştirmek isteyenlerin iletişim 

konusundaki becerilerini en üst düzeye çıkarmaları gerektiği gerçeğini ortaya  

koymaktadır. Bunu izleyen adım ise, iletişim sürecinde ister mesajın kaynağı, ister 

hedefi konumunda bulunulsun, iletişim becerisinin en etkin biçimde kullanılmasıdır 

(Dinçer, 2002: 33). 

 

3.10.1. Okul Yöneticilerinde Etkili İletişim: 

Dinçer (2002)’e göre örgütsel iletişim ortamının etkinliği büyük ölçüde 

yöneticinin bu konudaki becerisiyle doğru orantılıdır. Yönetici ona bağlı astlar ve genel 

olarak tüm çalışanlarla arasında oluşturduğu açık ve özgür iletişim süreciyle yöneticilik 

başarısını sürekli kılar. Yönetici –tüm diğer çalışanlar gibi- diğerleriyle iletişim kurar. 

Buna ek olarak, yöneticinin diğer görevi, kendisine bağlı çalışanlar arasında iyi iletişim 

iklimi yaratmaktır. Ayrıca yönetici, kendi departmanı ve örgüt içindeki diğer 

departmanlar arasında iletişim akışının etkin işlemesinden sorumlu olan kilit kişidir  

Bir okulda, amaçların yerine getirilebilmesi için işgörenleri örgütleyen, emirler 

veren, çalışmaları yönlendirip, koordine eden ve denetleyen kişilere okul yöneticisi 

denir (Gürsel, 2006: 95). Okul yöneticisinin kendini aynı zamanda lider olarak da  

görmesi gerekir. Lider çalışanlarıyla duygusal bağlamda da ilişkiler kurar ve onların 

beklentilerine cevap vermeye çalışır. Çalışanlarının beklentilerini karşılayabilmesi 

doğru iletişim akışının olmasıyla mümkündür. 
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Liderlerin kurumun yönetim sistemini oluşturması, uygulamaları ve bunların 

geliştirilmesi konusunda kişisel etkinliklerini ve yine liderlerin çalışanlar, işbirliği 

yapılan kurumlar ve toplumun temsilcileri ile ilişkilerini Kayaalp (2004) şöyle 

sıralamaktadır: 

 Okul ihtiyaçları, mesleki ve kişisel ihtiyaçlar, sınıf ihtiyaçları 
alanlarında uzman kişilerin bilgi ve becerilerine işlevsellik 
kazandırılması. 

 Diğer okullarla yakın ilişkilerin kurulması; bu zümreler (branşlar) 
düzeyinde de olabilir. 

 İş dünyası-eğitim ilişkilerinin düzeyli bir biçimde sağlanıp faydaya 
dönüştürülmesi. 

 Öğretimde meydana gelen olumsuzlukların önlemlerinin alınması. 
 Kurum çalışanlarının çeşitli kültürel aktivitelere katılmalarının 

sağlanması (kurs,konferans vb.). 
 Okulda konferanslar düzenlenmesi. 
 Eğitim liderlerinde bulunması gereken ilk vasıf empatidir. Öğretmenlerin 

ihtiyaçlarına özen göstermesi, istekleri ve korkularıyla ilgilenmesi. 
 Eğitim liderinin maksadını etkileyici ve duygusal bir dille ve eylemleri 

aracılığıyla ile ifade etmesi. 
 Eğitim liderinin özgüven duyması ve emniyet hissiyle hareket etmesi. 
 Kişisel yetkinliği konusunda iyi izlenimler uyandırması, zafer kazanmaya 

yatkın olduğunu hissettirmesi. 
 Öncelikle öğretmen ve öğrencileri yetkinlik ve kabiliyetine inandırması; 

büyük işler başarabileceği izlenimini vermesi. 
 Öğretmen ve öğrencilere başarıya ulaşma konusunda fırsat vermesi, 

sorumluluğu paylaşması, öğretmenlerin önünden engelleri kaldırması. 

Bu ilkeler doğrultusunda okul yöneticileri çevresiyle iletişim halinde olacak ve 

okulda olumlu bir iklim oluşturabileceklerdir. Yöneticiler çalışanlarının başarılı 

olmaları için onları desteklemeli, kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı 

sağlayabilmelidir. 

İletişim örgütler için vazgeçilmezdir. Bireyler örgütler içinde iletişim ile ilişki 

kurabilir ve işbirliği içinde çalışabilirler. İletişim aynı zamanda yönetim süreçlerinin 

içinde ve yönetsel çalışmaların amaçlara yönelik bir şekilde sürdürülmesinde etkin bir 

rol oynar ( Elma ve Demir, 2003: 158). 
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Sonuç olarak, yönetici departmanları arasındaki bağlantıyı sağlayan zincirdeki 

önemli bir halka ve örgütün toplam iletişim iklimi üzerinde de söz sahibi olan yetkilidir 

(Dinçer, 2002: 64).  

Eğitimde TKY iletişim ilişkisine baktığımızda, eğitimde başarıya ulaşmanın 

öncelikli yollarından birisi kurum içinde sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturabilmektir. 

TKY felsefesinin kurumlarda uygulanabilmesi için de güçlü bir kurumsal iletişim 

sistemine sahip olması gereklidir. İlköğretim kurumlarında özellikle yöneticilerin 

kurdukları iletişim eğitimin kalitesini etkilemektedir.  

Toplam Kalite Yönetimi anlayışına dayalı eğitim sisteminde tespit edilen hatanın 

anında düzeltilmesi, hatta bununla da kalmayarak sürekli gelişme ve yenilenme ilkesiyle 

hareket edilmesi, eğitimde TKY’nin ürünü olan öğrenciyi başarılı bir hale getirmenin 

yanında, mutlu bir birey yetiştirmeye de katkıda bulunmaktadır. Bir de buna kalite 

yönetimine dayalı iletişim becerilerine sahip yönetici anlayışı eklendiğinde, eğitim 

kalitesi yükselmekle bireyler memnun olmaktadır.  

Toplam Kalite Yönetimini etkileyen en önemli öğe insandır. İnsanları, eğitim 

sisteminin bir kurumu olan okullar yetiştirmektedir. Yetiştirilen insanların istenilen 

düzeyde olması veya olmaması tüm kurumları etkileyecektir. Eğitsel amaçların 

gerçekleştirilmesinde okul yöneticilerinin rolü çok büyüktür. Bu anlamda yöneticilerin 

iletişim becerilerinin sağlıklı olması çalışanların mutluluğu demektir. Ancak böylelikle 

eğitim sisteminin temel taşı olan okullarda kalite seviyesinin yükselmesi hedefine 

ulaşılabilecektir. Yetiştirilen her nitelikli birey toplumda kurumların ihtiyaç duyduğu 

girdiyi oluşturacaktır. 

 

 



 

 

59 

BÖLÜM 4 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

4.1. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veriler ve verilerin 

toplanması, verilerin analizi ve yorumu açıklanmıştır. 

 

4.1.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, Karaman ilindeki merkez resmi ilköğretim okullarında görev 

yapan yöneticilerin iletişim becerilerinin  toplam kalite yönetimine etkileri belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

Araştırmada tarama modelinin bir türü olan genel tarama modeli kullanılmıştır. 

Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında 

genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek 

ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2005: 79). Mevcut 

durumun değerlendirilmesi için betimsel niteliktedir.  

 

4.1.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Karaman ili merkez ilköğretim okullarında 2008/2009 

eğitim öğretim yılında görevli bulunan 815 öğretmen oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemini, araştırmanın yapıldığı 2008/2009 eğitim öğretim 

yılında Karaman ilindeki 38 merkez ilköğretim okulundan 25’i tabakalı örnekleme 

yöntemi seçilmiştir. Bu okullarda görev yapan 402 öğretmen de  tesadüfi örnekleme 

yöntemi ile (random sampling) seçilmiştir. Araştırma için 435 ölçek dağıtılmış, 402’si 

değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmaya katılan okullar ek- 3’ te sunulmuştur. 

 

4.1.3. Veriler ve Toplanması 

Araştırmada, ilköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin toplam 

kalite yönetimine etkisini ortaya koymak için ilköğretim kurumlarındaki öğretmenlerin 

görüşlerine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak, “İlköğretim Okullarında Toplam 

Kalite Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Müdür ve Öğretmenlerin Görüşlerinin 
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Değerlendirilmesi (Öğretmen Anketi)” ve “Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin İletişim 

Becerilerine Yönelik Görüşleri”  ölçekleri kullanılmıştır.   

 

4.1.3.1. İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına 

İlişkin Müdür ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

(Öğretmen Anketi) 

 Ölçek Türkmen (2006)’in, “İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi 

Uygulamalarına İlişkin Müdür ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi”  konulu 

tezinden alınmıştır ve ölçek sahibinin izniyle gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Türkmen (2006), ölçeği geliştirmek için, Birol ve Bayraktar (2003) ve 

Sarıkaya’nın (2001) hazırlamış olduğu ölçek formlarından yararlanarak  öğretmen, 

müdür, müfettiş ve uzman görüşlerini de değerlendirerek “İlköğretim Okullarında 

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Müdür ve Öğretmenlerin Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi (Öğretmen Anketi)” ölçeğini hazırlamıştır. Araştırmanın geçerlik ve 

güvenirliğini artırmak amacıyla Random Yöntemiyle seçilen 5 ilköğretim okulundaki 5 

müdür ve 96 öğretmene ön uygulama yapıp, ölçeğin geçerlilik ve güvenirliği için 

olumlu uzman görüşleri yeterli bulunup ölçeği örneklemdeki okullara uygulamıştır. 

Türkmen (2006) tarafından geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

yapılmadığı için araştırmada toplanan veriler üzerinden geçerlik ve güvenirlik hesapları 

yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanmasında faktör analizinden yararlanılmıştır. 

KMO ve Bartlett testinin anlamlı çıkması üzerine (p=0;00), ölçeğe açımlayıcı faktör 

analizi uygulanmıştır.  

Yapılan faktör analizi sonrası ölçeğin beş boyuttan oluştuğu görülmüştür. Ortaya 

çıkan boyutlar; liderlik kalitesi, süreç kalitesi, insan kalitesi, donanım kalitesi ve iletişim 

kalitesi Aktan’ın “Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması” konulu 

çalışmasından yararlanılarak isimlendirilmiştir. Liderlik kalitesinde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26; Süreç kalitesinde 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42; İnsan kalitesinde 23, 27, 28, 29; Donanım kalitesinde 1, 2, 3, 5; İletişimde ise 

19, 20, 21, 22 numaralı maddeler yer almaktadır.  Boyutlar ve maddeleri ek-4’ te 

sunulmuştur. 
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 Varimax dik döndürme tekniği kullanılarak hesaplanan faktör yük değerleri Ek-

1’de sunulmuştur. Bu faktör yapısıyla açıklanan varyans 69.66’dır. Faktör analizi 

sonucunda faktör yük değerleri .30’un altında çıkan 4, 6, 7, 43 numaralı dört madde 

ölçekten çıkarılmıştır. Ölçekteki her bir soru, hiç (1), az (2), orta (3), çok (4), tam(5) 

şeklinde sıralanan seçeneklere verilen yanıtlarla değerlendirilir. Ölçeğin olumsuz ucu  

“1”  olumlu ucu “5” ve orta noktası “3” olacak şekilde beş nokta üzerinde planlama 

yapılmıştır.  

Yapılan güvenirlik çalışmaları sonucunda liderlik kalitesi için elde edilen 

Cronbach Alfa  katsayısı .970, süreç kalitesi için .943, insan kalitesi için .835, donanım 

kalitesi için .696, iletişim kalitesi için ise .830 bulunmuştur.  

 

4.1.3.2.Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerine Yönelik 

Görüşleri Ölçeği 

Araştırmada Şimşek(2005)’in “Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri ile Okul 

Kültürü Arasındaki İlişki” konulu tezinde, Şimşek tarafından geliştirilen 

“Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerine Yönelik Görüşleri” ölçeği 

kullanılmıştır.  

Şimşek, okul kültürü ile okul müdürlerinin iletişim becerileriyle ilgili yerli ve 

yabancı alan yazın taramasını yapmış ve ilgili araştırmalardan da yararlanarak ölçeği 

oluşturmuştur. Ölçek, uzman görüşlerine sunularak içerik, uygulama ve yapı geçerliliği 

açısından incelenmiştir. Ölçek maddelerinin 35’i okul müdürlerinin iletişim becerilerine 

yönelik olup, bir maddesi de kontrol sorusu olarak yer almıştır. Şimşek, öğretmenlerin 

okul müdürlerinin iletişim becerilerine yönelik görüşlerine ilişkin olan ölçeğin 

güvenirlik katsayısını ,98 olarak hesaplamıştır. 

Yapılan araştırmada okul müdürlerinin iletişim becerilerine yönelik görüşlerini 

belirlemeyi amaçlayan ölçek kullanılmıştır. Ölçek öğretmenlere uygulandıktan sonra 

istatistiksel analizler yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanmasında faktör 

analizinden yararlanılmıştır. KMO ve Bartlett testinin anlamlı çıkması üzerine (p=0;00), 

ölçeğe açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır.  
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 Yapılan faktör analizi sonrası ölçeğin tek boyuttan oluştuğu görülmüştür. 

Varimax dik döndürme tekniği kullanılarak hesaplanan faktör yük değerleri Ek-2’de 

sunulmuştur. Orjinal ölçekte 36 madde yer almaktadır. Faktör analizi sonucunda faktör 

yük değerleri .30’un altında çıkan 2, 3, 4, 13, 14, 15, 18, 27  numaralı maddeler 

ölçekten çıkarılmıştır. 

Her bir soru için 5,4,3,2,1 şeklinde sıralanan seçeneklere yer verilmiştir. Ölçeğin 

olumsuz ucu “1”, olumlu ucu “5”, orta noktası “3” olacak şekilde beş nokta üzerinde 

puanlama yapılmıştır.   

Bu faktör yapısıyla açıklanan varyans 68,205’tir. Ölçeğin güvenirliğinin 

hesaplanması sonucunda  Cronbach Alfa katsayısı .982’dir. 
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BÖLÜM 5 

BULGULAR VE YORUM 

5.1. Bulgular Ve Yorum 

5.1.1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde örneklem grubunun demografik özelliklerine göre dağılımı frekans 

ve yüzde tanımlayıcı istatistikleri kullanarak incelenmiştir.  

Örneklem grubunun eğitim düzeylerine göre dağılımları Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Ölçeğe cevap veren 402 öğretmenlerden %17,2’si (69 kişi) ön lisans, %78,4’ü (315 kişi) 

lisans ve %4,5’i (18 kişi) yüksek lisans mezunudur. Araştırmaya katılan öğretmelerin 

büyük çoğunluğunun lisans mezunu olduğu görülmektedir. 

Tablo-1. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 
 

Eğitim Düzeyi Frekans Yüzde 

Ön lisans 69 17,2 
Lisans 315 78,4 

Yüksek Lisans 18 4,5 

Toplam 402 100,0 
 
 

Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans

 
 

Örneklem grubunun kıdemlere göre dağılımları Tablo 2’de özetlenmiştir. Ankete 

katılan öğretmelerin %11,2’si (45 kişi) 1 – 5 yıl , %18,2’si (73 kişi) 6 -10 yıl, %31,8’i 
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(128 kişi) 11 -15 yıl, %18,4’ü (74 kişi) 16 -20 yıl deneyime sahip oldukları 

anlaşılmaktadır.  21 ve üzeri yıl deneyimi olan öğretmenler ise örneklem grubunun  

%20,4’üdür (82 kişi). Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunu 10 yılın üzerinde 

deneyimi olan öğretmeler oluşturmaktadır. 

Tablo 2: Örneklem Grubunun Kıdemlere Göre Dağılımı 

Yaş 
 Frekans Yüzde 

22-30 74 18,4 
31-40 201 50,0 
41 ve üstü 127 31,6 
Toplam 402 100,0 

 

22-30
31-40
41 ve üstü

 
 

Örneklem grubunun yaşlara göre dağılımı Tablo 3’de düzenlenmiştir. Anketi 

cevaplayan 74 kişi (%18,4) 22 – 20 yaş, 201 kişi (%50) 31 – 40 yaş ve 127 kişi ise 

(%31,6) 41 yıl ve üzerinde deneyime sahiptir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

yarısının 31-40 yaş arasında olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Örneklem Grubunun Yaşlara Göre Dağılımı 

Yaş Frekans Yüzde 

22-30 74 18,4 

31-40 201 50,0 

41 ve üstü 127 31,6 

Toplam 402 100,0 



 

 

65 

22-30
31-40
41 ve üstü

 
 

Örneklem grubunun cinsiyete göre dağılımları Tablo 4’de özetlenmiştir. 

Tablodaki değerlerden araştırmaya katılan öğretmenlerin %42,8’nin bayan(172 kişi), 

%57,2’sinin (230 kişi) erkek olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 4: Örneklem Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Cinsiyet 
 Frekans Yüzde 

Bayan 172 42,8 
Erkek 230 57,2 
Toplam 402 100,0 

 

Bayan
Erkek
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5.1.2. İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Liderlik 

Kalitesine İlişkin Bulguları 

Tablo 5: İletişim Becerilerinin Liderlik Kalitesi Etkisine İlişkin Regresyon      
Analizi Tablosu  

Standardize 
edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

Model   B 
Standart 

Hata Beta t 
Anlamlılı

k 
Sabit 4,586 1,915   2,395 0,017 Liderlik 

İletişim 
Becerisi 0,411 0,016 0,783 25,14

5 0,000 

R= 0,783 R2=0,613 

F=632,274 p=.0000 

________________________________________________________________ 

Analiz sonuçları incelendiğinde model içinde yer alan iletişim becerisi 

değişkeninin anlamlı olduğu görülmektedir. (t=25,145; p<0,05). 

İletişim becerisi, liderliği pozitif yönde (B=0,41) etkilemektedir. İletişim becerisi 

1 puan arttığında, liderlik 0,41 puanlık artış göstermektedir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde iletişim becerilerinin, liderlik kalitesinin anlamlı 
bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. [R=0.783, R2=0.61, F=632,274, p<.05].  Liderlik 
kalitesine ilişkin toplam varyansın %61’inin iletişim becerileri ile açıklandığı ifade 
edilebilir. 

Liderliğin amacı, kişilerin hatalarını bulmak değil hataların nedenlerini ortadan 
kaldırmak ve insanların daha az çaba sarf ederek daha iyi iş yapmalarını sağlamaktır. 
Süreç ilk olarak yönetim kademesinde başlamalıdır. TKY’nin bir örgütte başarıyla 
uygulanabilmesi için yönetimin, yol gösterici, katılımcı ve etkin liderliğe dayalı bir 
strateji izlemesi gerekir. Görev ve yetki alanının, sorumlulukların açık bir plan ve 
program dahilinde belirlenmesi gerekir (Tekin ve Gül: 5).  

Arslan (2001) “Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Problem Çözme 
Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” konulu araştırmasında, 
Çam’ın (1997) iletişim becerileri eğitimi programının öğretmen adaylarının ego 
durumlarına ve problem çözme becerisini incelediği çalışmasının sonuçlarına göre; 
iletişim becerileri eğitiminden sonra deney grubunun problem çözme becerisi algılarının 
yüksek olduğu sonucuna varıldığını belirtmiştir.  
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Başarılı bir yönetici çevresiyle iyi iletişim kurar. Yaptığı işe inanan bir yönetici 
kaliteli hizmet vererek gücünü etkin kullanacaktır. Doğru zamanda doğru kararlar alarak 
kurumunun başarı çizgisini yükseltecektir. Bu anlamda iletişim becerilerinin liderlik 
kalitesine etkisinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

 

5.1.3. İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Süreç 

Kalitesine İlişkin Bulguları 

Tablo 6: İletişim Becerilerinin Süreç Kalitesi Etkisine İlişkin Regresyon      
Analizi Tablosu 

Standardize 
edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

Model   B 
Standart 

Hata Beta t Anlamlılık 
Sabit 23,951 1,887   12,692 0,000 Süreç 

İletişim 
Becerisi 0,212 0,016 0,549 13,150 0,000 

R= 0,549 R2=0,302 

F=172,917 p=.0000 

_____________________________________________________________ 

Analiz sonuçları incelendiğinde model içinde yer alan iletişim becerisi 

değişkeninin anlamlı olduğu görülmektedir. (t=13,15; p<0,05). 

İletişim becerisi, süreç kalitesini pozitif yönde (B=0,21) etkilemektedir. İletişim 

becerisi 1 puan arttığında, süreç 0,21 puanlık artış göstermektedir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde iletişim becerilerinin,süreç kalitesinin anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu görülmektedir. [R=0.549, R2=0.30 , F=172,917 , p<.05]. Süreç 

kalitesine ilişkin toplam varyansın %30’unun iletişim becerileri ile açıklandığı ifade 

edilebilir. 

Okkalı (2008) iletişim konusunda hizmet içi eğitim almış olan öğretmenlerin 

örgütsel iletişim becerilerinin örgütsel öğrenmeye etkisini olumlu yönde 

değerlendirmeleri, almamış meslektaşlarından daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Bu sonuç, iletişim becerilerinin süreç kalitesini pozitif yönde etkilediğini 

destekler niteliktedir. 
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Tamam (2005), çalışanların ve özellikle yöneticilerin sağlıklı iletişim kurmaları 

performans değerlendirme sistemlerinde vazgeçilmez bir unsur olduğunu ve bu nedenle 

yöneticiler başta olmak üzere çalışanların iletişim becerileri konusunda eğitim almaları 

gerektiğini belirtmiştir. 

Performans değerlendirme sistemi, bir anlamda süreç kalitesini açıkladığı için 

iletişim becerilerinin etkisi bu anlamda da desteklenmiştir. 

Süreç kalitesi, kurumların etkililiğini en üst seviyede devam ettirmek için 

çalışmaktır. Toplumsal bilgi ve ekonomik kalkınma, kültürel yaşam üzerinde büyük bir 

etki ve emeği olan eğitimde ise (MEB) eğitim ağının oluşturulması, örgütlenmesi ve 

bilginin öğrenciye aktarılmasındaki süreç muhakkak çok önemlidir.  

 

5.1.4. İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin İnsan 

Kalitesine İlişkin Bulguları 

Tablo 7: İletişim Becerilerinin İnsan Kalitesi Etkisine İlişkin Regresyon     
Analizi Tablosu 

Standardize 
edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

Model   B 
Standart 

Hata Beta t Anlamlılık 
Sabit 2,043 0,740   2,761 0,006 İnsan 

Kalitesi İletişim 
Becerisi 0,084 0,006 0,556 13,373 0,000 

R= 0,556 R2=0,309 

F=178,834 p=.0000 

_____________________________________________________________ 

Analiz sonuçları incelendiğinde model içinde yer alan iletişim becerisi 

değişkeninin anlamlı olduğu görülmektedir. (t=13,37; p<0,05). 

İletişim becerisi, insan kalitesini pozitif yönde (B=0,08) etkilemektedir. İletişim 

becerisi 1 puan arttığında, insan kalitesi 0,08 puanlık artış göstermektedir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde iletişim becerilerinin,insan kalitesinin anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu görülmektedir. [R=0.556, R2=0.30 , F=178,834 , p<.05].  İnsan 
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kalitesine ilişkin toplam varyansın %30’unun iletişim becerileri ile açıklandığı ifade 

edilebilir. 

TKY’de takım çalışması, sorumluluk paylaşımı, tam katılım ve sürekli iyileştirme 

bireyin kalitesinde düğümlenmektedir. TKY’de en önemli amaç insana saygı duyan bir 

çalışma ortamı yaratmaktır. Kaliteyi üretmek herkesin işi olduğundan temel amaç, ekip 

çalışması sayesinde optimal iş sonuçlarının başarılabilmesi için insanlara yetki 

vermektir. Bu amaca giden yol, iletişim becerileri, interaktif beceriler ve etkin toplantı 

becerileri üzerinde odaklanan eğitimle başlar. Bu türden bir eğitim, hem insanların grup 

faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmasını hem de ürün ve hizmetlerin sürekli 

iyileştirilmesine aktif şekilde katılmasını sağlar (Tekin ve Gül:4). 

Çelik (2007), araştırmasının yapıldığı kurumlarda çalışanların, birey olarak 

kalitesinin iletişim olanaklarının artmasına bağlı olduğunu, birey olarak kalitesi 

yükselen çalışanların ise beklentilerinin de o oranda artacağını dikkat çekmiştir. 

Beklentilerin  karşılanmaması, iş verimliliğini ve etkinliğini düşüreceği için kurumun 

toplam kalitesini de düşüreceği sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç, iletişim becerisinin  

insan kalitesine pozitif etkisini  destekler niteliktedir. 

Öğüt (2008), TKY’nin temel amacının, kalite felsefesini bir yaşam biçimi haline 

getirmek olduğunu ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörün insan faktörü olduğunu 

belirtmiştir.  

İnsanları bu anlamda yetiştiren ve eğiten okullardır. TKY için eğitim, eğitim için 

sağlıklı iletişim olmazsa olmazlardandır. Eğitim sürecinin ürünü insan davranışıdır. 

Hatalı olan her insan davranışı toplumun bir köşesine yerleşir ve bunun topluma olan 

zararı çok büyük olur, öyle ki bu hatanın etkisi yıllarca hissedilir ve toplumu oluşturan 

tüm örgütler bundan etkilenir. 
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5.1.5. İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Donanım 

Kalitesine İlişkin Bulguları 

Tablo 8: İletişim Becerilerinin Donanım Kalitesi Etkisine İlişkin Regresyon 
Analizi Tablosu 

Standardize 
edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

Model   B 
Standart 

Hata Beta t Anlamlılık 
Sabit 9,681 0,694   13,948 0,000 Donanım 

İletişim 
Becerisi 0,037 0,006 0,297 6,228 0,000 

R= 0,297 R2=0,088 

F=38,792 p=.0000 

_____________________________________________________________ 

Analiz sonuçları incelendiğinde model içinde yer alan iletişim becerisi 

değişkeninin anlamlı olduğu görülmektedir. (t=6,23; p<0,05). 

İletişim becerisi, donanım kalitesini pozitif yönde (B=0,04) etkilemektedir. 

İletişim becerisi 1 puan arttığında, donanım 0,04 puanlık artış göstermektedir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde iletişim becerilerinin,donanım kalitesinin anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. [R=0.297, R2=0.08 , F=38,792 , p<.05]. Donanım 

kalitesine ilişkin toplam varyansın %08’inin iletişim becerileri ile açıklandığı ifade 

edilebilir. 

Yıldız (2006), Eğitim sistemindeki aksaklıkların bir çok nedeni olmakla beraber, 

özellikle mali sorunlar ve teknolojik yetersizliklerin önde geldiğini, okullara bütçeden 

ayrılan payın çok az olduğunu ve bunun da doğal olarak sistemin işleyişini olumsuz 

etkilediği ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu sonuçla donanım kalitesinin olumsuz 

etkilendiğini söyleyebiliriz.  

Kurumlarda iletişim eksikliği işbirliğinin sağlanamamasına neden olacak 

dolayısıyla bu durum gerekli donanımın sağlanmasını da olumsuz yönde etkileyecektir. 

Kurumlarda donanım kalitesinin yetersiz olması sistemdeki ilerlemeyi yavaşlatacak 

zaman zaman da çıkmaza sokacaktır. Bundan dolayı kurumlarda düzenli bir yönetsel 
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işleyişin sağlanabilmesi için etkili bir iletişim ağına ve gerekli donanıma sahip olmak 

gerekir. 

5.1.6. İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin İletişim 

Kalitesine İlişkin Bulguları 

Tablo 9: İletişim Becerilerinin İletişim Kalitesi Etkisine İlişkin Regresyon  
Analizi Tablosu 

Standardize 
edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
katsayılar 

Model   B 
Standart 

Hata Beta t Anlamlılık 
Sabit 3,943 0,623   6,334 0,000 İletişim 

İletişim 
Becerisi 0,092 0,005 0,657 17,414 0,000 

R= 0,657 R2=0,431 

F=303,245 p=.0000 

_____________________________________________________________ 

Analiz sonuçları incelendiğinde model içinde yer alan iletişim becerisi 

değişkeninin anlamlı olduğu görülmektedir. (t=17,41; p<0,05). 

İletişim becerisi, iletişim kalitesini pozitif yönde (B=0,09) etkilemektedir. İletişim 

becerisi 1 puan arttığında, iletişim 0,09 puanlık artış göstermektedir. 

Analiz sonuçları incelendiğinde iletişim becerilerinin,iletişim kalitesinin anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. [R=0.657, R2=0.43 , F=303,245 , p<.05]. İletişim 

kalitesine ilişkin toplam varyansın %43’ünün iletişim becerileri ile açıklandığı ifade 

edilebilir. 

Okkalı (2008), okuldaki iletişim kanalının iyi olmasıyla okul başarısının 

artırılmasında önemli bir etken olduğunu belirtmiştir. Okuldaki iletişim becerilerinin 

iletişim kalitesini pozitif yönde etkilemesi okul başarısını da arttırdığından araştırmanın 

sonucu desteklenmiştir. 

 Ünsal (2008), iş sürecinde şirket içi “iletişim kalitesi” de direkt olarak müşteriye 

yansıdığı için müşterinin gözündeki kalite olgusunun şekillenmesinde etkili olduğunu 
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belirtmiştir. Okullardaki iletişim kalitesi de öğretmen ve dolayısıyla da öğrencilere 

yansımakta, iletişim becerilerine sahip yöneticiler kurumlarını, iletişim kalitesi yönünde 

pozitif yönde etkilemektedir diyebiliriz.  

Türkmen (2006) TKY’nin ilköğretim okullarında başarılı bir şekilde 

uygulanabilmesinin takım çalışmasıyla doğru orantılı olduğunu, iyi bir takım çalışması için 

takım üyeleri arasında iyi bir iletişimin gerekli olduğunu söylemiştir. Araştırmadan elde 

edilen bulgularda müdür ve öğretmen görüşleri arasında çıkan anlamlı farklar takım 

çalışması ve iletişim konularında istenilen düzeyde olunmadığını, bu nedenle takımlar 

kurulurken çalışılan kademe, kıdem ve cinsiyet gibi değişkenlere bakılmadan  oluşturulan 

takımlar arasında etkili bir iletişimin kurulması gerekliliğinden bahsetmiştir. 

Yapılan ilgili araştırmaların sonuçları doğrultusunda araştırmanın bulguları 

desteklenir niteliktedir. 

İletişim, TKY’nin önemle üzerinde durduğu olgulardan biridir. İletişimin öneminin 

bilincinde olan kurumlar başarıya daha kolay ve hızlı ulaşırlar. Yönetimde amaçların ve 

planların tutarlı olabilmesi için sistemde düzenli bilgi akışı sağlanmalıdır. Bu da, ancak 

iletişimin kalitesiyle sağlanabilir. Yönetsel faaliyetlerinin değerlendirilmesi de yine 

iletişimle sağlanabilmektedir. Sonuç olarak, iletişim becerilerinin iletişim kalitesine 

etkisi eğitim alanında olduğu gibi her alanda önemlidir. 
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BÖLÜM 6 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1.1. Sonuç 

Araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar aşağıda açıklanmıştır; 

 İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin, liderlik kalitesinin 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.  İletişim becerileri liderlik 

kalitesini 0,41 düzeyinde etkilemekte ve %61 oranında açıklamaktadır. 

 İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin, süreç kalitesinin 

kalitesinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.  İletişim becerileri süreç 

kalitesini 0,21 düzeyinde etkilemekte ve %30 oranında açıklamaktadır. 

 İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin, insan kalitesinin 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.  İletişim becerileri insan kalitesini 

0,08 düzeyinde etkilemekte ve %30 oranında açıklamaktadır. 

 İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin, donanım kalitesinin 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.  İletişim becerileri donanım 

kalitesini 0,04 düzeyinde etkilemekte ve %9 oranında açıklamaktadır. 

 İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin, iletişim kalitesinin 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. İletişim becerileri iletişim 

kalitesini 0;09 düzeyinde etkilemekte ve %43 oranında açıklamaktadır. 

 İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin, en fazla etkilediği 

ve açıkladığı değişken, liderlik kalitesi olarak bulunmuştur (%61). 

 İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin, en az etkilediği ve 

açıkladığı değişken, donanım kalitesi olarak bulunmuştur (%9). 

 İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerileri, anlamlı olarak liderlik, 

süreç, insan, donanım ve iletişim kalitesini pozitif yönde etkilemektedir.  
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Sonuç olarak, iletişim becerilerine sahip olan ve bunları etkili bir biçimde 

kullanabilen yöneticiler, kendilerini sürekli geliştirecekler ve her alanda olduğu gibi 

liderlik, süreç, insan, donanım ve iletişim kalitesi alanlarında da yeterli bilgi ve 

donanıma sahip olacaklardır. Böylece toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar 

yetişecektir. İletişimin sağlıklı olduğu yerlerde bilginin aktarımı daha hızlı, daha kolay 

olacaktır. Bilginin çok değerli bir olgu olduğu günümüzde, iletişim, kaliteli bir okul için 

en önemli araçlardan biri olmaktadır. 

402 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın bulgularına dayalı 

olarak ulaşılan sonuçları, kuramsal çerçeve ve ilgili araştırmalarda destekler nitelikte 

olup, ilköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin Toplam Kalite 

Yönetimine etkisinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

 

6.1.2. Öneriler 

İlköğretim kurumları yöneticilerinin iletişim becerilerinin Toplam Kalite 

Yönetimine etkisini konu alan bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda aşağıdaki 

öneriler geliştirilmiştir. 

 

6.1.2.1. Eğitim 

 Araştırmada yöneticilerin iletişim becerilerinin liderlik, süreç, donanım, insan 

ve iletişim kalitesinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. İlköğretim 

kurumları yöneticilerine iletişim becerileri ile ilgili seminerler düzenlenmelidir. 

 İlköğretim kurumları yöneticilerini eğitim yöneticiliği alanında yeterince 

eğitim almaları ve iletişim becerilerinin tekniklerinden yararlandırılmaları 

sağlanmalı ve kişisel gelişim olanakları arttırılmalıdır. 

 İlköğretim kurumlarında, öğretimdeki kaliteyi artırmak amacı ile seminer ve 

konferans çalışmalarına daha fazla zaman ayrılmalıdır. Bununla birlikte Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından verilen hizmet içi eğitim kursları, daha çok müdür 

ve öğretmenin katılabileceği biçimde plânlanmalı ve düzenlenmelidir ve 

ilköğretim kurumları yöneticileri lisansüstü eğitim almalıdır. 
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6.1.2.2. Araştırma 

 Benzer bir araştırma, öğrenci ve velilerin görüşlerini kapsayacak şekilde 

yapılabilir. 

 Aynı araştırma (Karaman ili dışında) başka evrenlerde de yapılabilir. 

 İlköğretim kurumları yöneticilerinin mevcut iletişim becerileri düzeyi 

saptanabilir. 

 İlköğretim kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını etkileyen 

başka etkenler araştırılabilir. 

 Aynı araştırma resmi ve özel ilköğretim okullarında, karşılaştırılmalı olarak 

yapılabilir. 

 Aynı araştırma orta öğretim kurumlarında da yapılabilir. 
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EKLER 

Ek 1: “İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Müdür ve 

Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Öğretmen Anketi)” Madde Faktör Yük Değerleri 

Maddeler Madde Faktör 
Yükleri 

a1 ,684 
a2 ,593 
a3 ,599 
a4 ,464 
a5 ,792 
a6 ,796 
a7 ,690 
a8 ,771 
a9 ,786 

a10 ,806 
a11 ,812 
a12 ,808 
a13 ,764 
a14 ,803 
a15 ,813 
a16 ,639 
a17 ,770 
a18 ,712 
a19 ,562 
a20 ,703 
a21 ,808 
a22 ,777 
a23 ,737 
a24 ,570 
a25 ,654 
a26 ,717 
a27 ,673 
a28 ,725 
a29 ,728 
a30 ,714 
a31 ,694 
a32 ,723 
a33 ,700 
a34 ,672 
a35 ,676 
a36 ,647 
a37 ,643 
a38 ,651 
a39 ,715 
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Ek 2: “Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin İletişim Becerilerine Yönelik Görüşleri” 

Ölçeği  Madde Faktör Yük Değerleri  

 

Component Matrix(a) 
 

Maddeler 
Madde Faktör 

Yükleri 
b1 ,742 
b2 ,849 
b3 ,793 
b4 ,781 
b5 ,604 
b6 ,872 
b7 ,648 
b8 ,814 
b9 ,812 
b10 ,871 
b11 ,791 
b12 ,874 
b13 ,851 
b14 ,890 
b15 ,862 
b16 ,810 
b17 ,735 
b18 ,865 
b19 ,831 
b20 ,856 
b21 ,852 
b22 ,859 
b23 ,825 
b24 ,845 
b25 ,822 
b26 ,886 
b27 ,898 
b28 ,905 
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Ek 3: Araştırmaya Katılan Karaman İli Merkez İlköğretim Okulları 

 

 

 Araştırmaya Katılan İlköğretim Okulları Kullanılan Ölçek 

Sayıları 

1 100. Yıl İlköğretim Okulu 25 

2 19 Mayıs İlköğretim Okulu 11 

3 75. Yıl Şehitler İlköğretim Okulu 15 

4 Anafartalar İlköğretim Okulu 40 

5 Atatürk İlköğretim Okulu 6 

6 Bekir Sıtkı Erdoğan İlköğretim Okulu 19 

7 Bifa İlköğretim Okulu 9 

8 Cumhuriyet Nihat Arslan İlköğretim Okulu 10 

9 Durmuş Ali Gülcan İlköğretim Okulu 9 

10 Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 24 

11 Hamza Anaç İlköğretim Okulu 8 

12 Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu 7 

13 İbrahim Bey İlköğretim Okulu 20 

14 İsmet İnönü İlköğretim Okulu 6 

15 İstiklal İlköğretim Okulu 45 

16 Karamanoğlu Mehmet Bey İlköğretim Okulu 16 

17 Mümine Hatun İlköğretim Okulu 10 

18 Piri Reis İlköğretim Okulu 21 

19 Sabiha Gökçen İlköğretim Okulu 23 

20 Şehit İsmail Erez İlköğretim Okulu 8 

21 Vali Ali Akan İlköğretim Okulu 21 

22 Vali Hakkı Teke İlköğretim Okulu 14 

23 Yem Sanayi İlköğretim Okulu 29 

24 Yılmaz Babaoğlu İlköğretim Okulu 18 

25 Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 21 
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Ek 4: Toplam Kalite Yönetimi Faktör Tablosu 

 
FAKTÖRLER MADDELER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LİDERLİK 
KALİTESİ 

5. Okul müdürlerini vizyon sahibi olması ve onu çalışanlar ile 
paylaşması 
6. Okul müdürlerinin, okulun hedeflerini gerçekleştirmek için 
öğretmenlere liderlik yapması 
7. Okul müdürlerinin, öğretimin kesintiye uğramaması için gerekli 
önlemleri alması 
8. Okul müdürlerinin, okulun iyileştirme çalışmalarında öncelik 
verilecek isleri saptaması 
9. Okul müdürlerinin, okulun iyileştirme çalışmalarında aktif rol 
oynaması 
10. Okul müdürlerinin, öğretmenlerin mesleki sorunlarıyla 
ilgilenmesi 
11. Okul müdürlerinin, öğretmenlerin bilgi birikiminden 
yararlanması 
12. Okul müdürlerinin, çalışanları harekete geçirmek için dış 
güdüleyiciler (Parasal özendiriciler, ceza v.b.) yerine, iç 
güdüleyicileri (tanınma, takdir edilme, saygı görme v.b.) 
kullanması 
13. Okul müdürlerinin, öğretmenleri kariyer yapmaları konusunda 
teşvik etmesi 
14. Okul müdürlerinin, öğretmenlerin yenilikçi girişimlerine destek 
vermesi 
15. Okul müdürlerinin, okulda, öğrenen liderlik (sürekli öğrenme, 
öğrendiklerini etrafındakilerle paylaşma) davranışlarını 
sergilemesi 
21. Okul müdürlerinin, öğretmenlerin moral düzeyini üst seviyede 
tutması ve çalışma isteklerini arttırması 
22. Okul müdürlerinin, öğretmenleri sınıflarında ziyaret etmesi , 
onlara rehberlik edip, destek vermesi 
23. Öğretmenlerin ihtiyaçlarını ve uygulamalardan tatmin 
durumlarını tespit etmek için düzenli bilgi toplanması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Öğretmenlerin öğrencilere yakın ilgi göstermesi ve onlarla 
diyalog kurması 
28. Okulda, öğrenci merkezli bir öğrenmenin yapılması 
29. Öğretmenlerin öğrencilere rehberlik etmesi 
30. Öğretmenlerin öğrencileri eleştirme yerine onlara yol 
göstermesi 
31. Öğretmenlerin öğrencilerle koordineli çalışması 
32. Öğretmenlerin öğrenci başarısızlığını yargılayan değil, 
başarısızlığın nedenlerini araştıran bir davranış sergilemesi 
33. Yaratıcı düşüncenin teşvik edilmesi 
34. Öğrenmeyi öğrenen, yeni teknolojileri kullanabilen ve bilgiyi 
sürekli arayan öğrencilerin yetiştirilmesi 
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SÜREÇ 
KALİTESİ 

35. Eğitim ve öğretime ilişkin öğrenci tepkilerinin düzenli olarak 
değerlendirilmesi 
36. Öğrenciler için hedeflenen davranışların, onlara tam olarak 
kazandırılması 
37. Velilerin ihtiyaçlarını ve uygulamalardan tatmin durumlarını 
tespit etmek için düzenli bilgi toplanması 
38. Okulda alınan kararlara okul-veli işbirliği açısından velilerin 
Katılması 
39. Öğrenci velilerinin, eğitimle ilgili yapılan etkinliklere 
katılımlarının sağlanması 

İNSAN 
KALİTESİ 

20. Verimli çalışan personelin ödüllendirilmesi 
24. Okul öğretmenlerinin mesleki gelişiminin sağlanması için 
üniversiteler ile işbirliğine gidilmesi 
25. Okul personeline mesleki gelişimlerini sağlayacak olan kitap, 
dergi, v.b. kaynakların sağlanması 
26. Okul öğretmenlerinin, mesleki gelişimleri için gerekli olan 
kaynaklardan yaralanması 

DONANIM 
KALİTESİ 

1. Okulun fiziksel çalışma ortamının (bina durumu, sınıf sayısı, 
laboratuar v.b) yeterliliğinin sağlanması 
2. Eğitim ve öğretim için gerekli olan ders araç ve gereçlerinin 
(tepegöz, bilgisayar,video v.b) sağlanması 
3. Okulunuza T.K.Y için gerekli olan mali kaynağın ve desteğin 
Sağlanması 
4. Okulun ihtiyacına göre öğretmen yeterliliğinin sağlanması 

İLETİŞİM 
KALİTESİ 

16. Okulun öğretmenleri arasında sağlıklı bir iletişimin kurulması 
17. Okulun amaçlarını gerçekleştirmek için takım çalışmasının 
yapılması 
18. Okulda çalışanlar arasında bilgi paylaşımının sağlanması 
19. Rehberlik ve danışma hizmetlerinin okuldaki etkililiğinin 
sağlanması 
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İLKÖĞRETİM OKULLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
UYGULAMALARINA İLİŞKİN 

MÜDÜR VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
(ÖĞRETMEN ANKETİ) 

 
Sayın Meslektaşım, 
Bu araştırmanın amacı, “İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi 

Uygulamalarına ilişkin Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirmesini” yapmaktır. 
Araştırma sonuçları araştırmacı tarafından bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır. 

Bu bilimsel çalışmaya katkıda bulunmanız için soruların tümünü içtenlikle ve samimi 
olarak cevaplandırmanız beklenilmektedir. 

Araştırma ölçeği iki bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde kişisel bilgiler, II. 
Bölümde ise “İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına ilişkin 
Öğretmenlerin Görüşleri”ni ölçen sorular bulunmaktadır. Ölçeğe isminizi yazmanıza 
gerek yoktur. Şimdiden ilgileriniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

 
Leyla ATİK 

Selçuk Üniversitesi 
Yüksek Lisans Öğrencisi 

 
1.BÖLÜM 
 
Bu bölümde, kendinize uygun olan yalnız bir seçeneği (X) seklinde işaretleyiniz. 
 
1. Eğitim düzeyiniz. 

1( ) ön lisans 
2( ) lisans 
3( )yüksek lisans 
4( ) Başka (lütfen belirtiniz………………………………………….) 

 
2. Öğretmenlikteki toplam çalışma süreniz. 

1( ) 1-5 yıl 
2( ) 6-10 yıl 
3( ) 11-15 yıl 
4( ) 16-20 yıl 
5( ) 21 ve daha fazla yıl 

 
3. Yaşınız. 

1( ) 22-30   2( ) 31-40    3( ) 41 ve yukarısı 
 
4. Cinsiyetiniz:  

1 ( ) Bayan 2 ( ) Erkek 
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2. BÖLÜM 
Okulunuzda Uygulanma 

Derecesi 
 Etkinlikler  Hiç Az Orta Çok Tam 
1 Okulun fiziksel çalışma ortamının (bina durumu, sınıf 

sayısı, laboratuar v.b) sağlanması 
     

2 Eğitim ve öğretim için gerekli olan ders araç ve 
gereçlerinin (tepegöz, bilgisayar,video v.b) sağlanması 

     

3 Okulunuza T.K.Y için gerekli olan mali kaynağın ve 
desteğin sağlanması 

     

4 Okulun ihtiyacına göre öğretmen yeterliliğinin 
sağlanması 

     

5 Okul müdürlerini vizyon sahibi olması ve onu çalışanlar 
ile paylaşması 

     

6 Okul müdürlerinin, okulun hedeflerini gerçekleştirmek 
için öğretmenlere liderlik yapması 

     

7 Okul müdürlerinin, öğretimin kesintiye uğramaması için 
gerekli önlemleri alması 

     

8 Okul müdürlerinin, okulun iyileştirme çalışmalarında 
öncelik verilecek isleri saptaması 

     

9 Okul müdürlerinin, okulun iyileştirme çalışmalarında 
aktif rol oynaması 

     

10 Okul müdürlerinin, öğretmenlerin mesleki sorunlarıyla 
İlgilenmesi 

     

11 Okul müdürlerinin, öğretmenlerin bilgi birikiminden 
Yararlanması 

     

12 Okul müdürlerinin, çalışanları harekete geçirmek için 
dış güdüleyiciler (Parasal özendiriciler, ceza v.b.) yerine, 
iç güdüleyicileri (tanınma, takdir edilme, saygı görme 
v.b.) kullanması 

     

13 Okul müdürlerinin, öğretmenleri kariyer yapmaları 
konusunda teşvik etmesi 

     

14 Okul müdürlerinin, öğretmenlerin yenilikçi girişimlerine 
destek vermesi 

     

15 Okul müdürlerinin, okulda, öğrenen liderlik (sürekli 
öğrenme, öğrendiklerini etrafındakilerle paylaşma) 
davranışlarını sergilemesi 

     

16 Okulun öğretmenleri arasında sağlıklı bir iletişimin 
kurulması 

     

17 Okulun amaçlarını gerçekleştirmek için takım 
çalışmasının yapılması 

     

18 Okulda çalışanlar arasında bilgi paylaşımının sağlanması      
19 Rehberlik ve danışma hizmetlerinin okuldaki 

etkililiğinin sağlanması 
     

20 Verimli çalışan personelin ödüllendirilmesi      
21 Okul müdürlerinin, öğretmenlerin moral düzeyini üst 

seviyede tutması ve çalışma isteklerini arttırması 
     

22 Okul müdürlerinin, öğretmenleri sınıflarında ziyaret 
etmesi , onlara rehberlik edip, destek vermesi 
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23 Öğretmenlerin ihtiyaçlarını ve uygulamalardan tatmin 

durumlarını tespit etmek için düzenli bilgi toplanması 
     

24 Okul öğretmenlerinin mesleki gelişiminin sağlanması 
için üniversiteler ile işbirliğine gidilmesi 

     

25 Okul personeline mesleki gelişimlerini sağlayacak olan 
kitap, dergi, v.b. kaynakların sağlanması 

     

26 Okul öğretmenlerinin, mesleki gelişimleri için gerekli 
olan kaynaklardan yaralanması 

     

27 Öğretmenlerin öğrencilere yakın ilgi göstermesi ve 
onlarla diyalog kurması 

     

28 Okulda, öğrenci merkezli bir öğrenmenin yapılması      
29 Öğretmenlerin öğrencilere rehberlik etmesi      
30 Öğretmenlerin öğrencileri eleştirme yerine onlara yol 

göstermesi 
     

31 Öğretmenlerin öğrencilerle koordineli çalışması      
32 Öğretmenlerin öğrenci başarısızlığını yargılayan değil, 

başarısızlığın nedenlerini araştıran bir davranış 
sergilemesi 

     

33 Yaratıcı düşüncenin teşvik edilmesi      
34 Öğrenmeyi öğrenen, yeni teknolojileri kullanabilen ve 

bilgiyi sürekli arayan öğrencilerin yetiştirilmesi 
     

35 Eğitim ve öğretime ilişkin öğrenci tepkilerinin düzenli 
olarak değerlendirilmesi 

     

36 Öğrenciler için hedeflenen davranışların, onlara tam 
olarak kazandırılması 

     

37 Velilerin ihtiyaçlarını ve uygulamalardan tatmin 
durumlarını tespit etmek için düzenli bilgi toplanması 

     

38 Okulda alınan kararlara okul-veli işbirliği açısından 
velilerin katılması 

     

39 Öğrenci velilerinin, eğitimle ilgili yapılan etkinliklere 
katılımlarının sağlanması 
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ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE 
YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

 
Bu bölümde “okul müdürünün iletişim becerilerine” yönelik görüşleri belirlemeyi 
amaçlayan maddeler yer almaktadır. Aşağıda belirtilen maddelerden size uygun olan 
seçeneğin üzerine çarpı işareti koyarak belirtiniz. Seçiminizi yaparken, olması gereken 
durumu değil, okulunuzdaki mevcut durumu ifade eden seçeneği işaretleyiniz. 
Lütfen birden fazla seçenek işaretlemeyiniz.  
 
 
Karşılıklı olarak girdiğimiz iletişim 
süreçlerinde okul müdürümüz; 

SEÇENEKLER 
Katılıyorum         Katılmıyorum 

5           4         3         2          1 
 

  5 4 3 2 1 

1 Karşısındakinin düşüncelerine saygılıdır.      

2 Yapıcı duygulara sahiptir.      

3 Güvenilirdir.       

4 Cinsiyet ayrımı yapmaz.      

5 Giyim-kuşam ve dış görünüşe dikkat eder.      

6 Öğretmenlere yönelik olumlu tutumlara sahiptir.      

7 Bilmediği konular hakkında görüş bildirmekten 
kaçınır. 

     

8 Okulda yaşanan olumsuzluklardan sürekli 
başkalarını sorumlu tutmaz. 

     

9 Okulda yaşanan olumsuzlukları özür dileyerek 
geçiştirmeye çalışmaz. 

     

10 Mesajlarını mantıksal nedenlere dayandırır.      

11 Öğretmenlerin yetki ve sorumluluklarını açıkça 
tanımlar. 

     

12 Öğretmenlerin işlerini gereğince yerine 
getirebilmeleri için, o işle ilgili ilgilendirilmelerine 
önem verir. 

     

13 Mesajlarının bir amacı vardır.      

14 Mesajlarını karşısındaki kişinin gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde oluşturur. 

     

15 İletişim sürecinin amaçlanandan farklı boyutlara 
kaymasını önler.  

     

16 Gereksiz kelime ve ifadelere yer vermez.       

17 Karşısındaki kişinin sosyo-kültürel durumunu 
dikkate alır.  
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18 Görüşlerinin nedenini açıklar.      

19 Dinlemeye başlamadan önce iletişimin etkililiği 
için uygun yer düzenlemeleri yapar. 

     

20 Dinlemeye yönelik tutumları ile öğretmenlerin 
kendisi ile iletişimde bulunmalarını teşvik eder. 

     

21 Karşısındaki kişinin içinde bulunduğu durumu 
dikkate alarak iletişimde bulunmaya özen gösterir. 

     

22 Mesajın anlaşılıp-anlaşılmadığını kontrol eder.      

23 Öncelikle mesaj konusuyla ilgili kişilerle iletişim 
kurar. 

     

24 Okul üyelerini ilgilendiren konular hakkında onları 
zamanında bilgilendirir. 

     

25 Öğretmenleri etkilemekte makam gücünden çok 
dostluğu kullanır. 

     

26 Öğretmenlerin düşüncelerine önem verir.      

27 Okul üyelerinin okulla ilgili sorunlarıyla ilgilenir.      

28 İletilerin hedefi olan alıcıları doğru olarak belirler.      
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