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Ö              z Kalite kavramının günlük yaşantımıza kadar 
girmesi, internetin ve sunulan hizmetlere kolay eri-
şimin hayatımızın bir parçası olmasıyla birlikte top-

lumu oluşturan bireylerin tüketim bilinci artmış, arz talep 
dengesi farklılaşmış, bu gelişmeler doğrultusunda ürünlerin 
tasarlanması ve piyasaya sunulmasında büyük değişiklikler 
söz konusu olmuştur. Yaşanan bu değişimler neticesinde 
uluslararası standardizasyon kuruluşları,   ürün ve hizmet 
kalitesini arttırmak üzere oluşturmuş oldukları standartlarla 
iç ve dış pazar arasında evrensel bir köprü kurmuştur. ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi de ürün ve hizmet kalite-
sini arttırmaya yönelik oluşturulmuş standartlar dizinidir.  
Devlet kurumlarında bu sistem tam anlamıyla oturmamış 
olsa da birçok kurum tarafından bu ve buna benzer standart-
lara eğilimin olduğu görülmektedir. Bu çalışma, İstanbul’da 
bulunan ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi 
almaya hak kazanan bir devlet üniversitesinin, belgeyi al-
dıktan sonra uygulamalarda karşılaştıkları sorunları analiz 
etmeyi amaçlamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi uygulama-
larında karşılaşılan engellerin irdelendiği ve ortaya çıkarıl-
maya çalışıldığı araştırmamızda en belirgin üç engelleyici 
faktör yönetimin kalite çalışmalarını desteklememesi, aşırı 
bürokrasi ve personel direnci olmuştur. Sürekli iyileştirme 
için yönetimin desteğine, personelin katılımına ve hizmet 
kullanıcılarının geri bildirimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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A              BSTRACT    Until the introduction of the 
concept of quality to our daily lives, the internet and 
its easy access to the service provided becoming part 

of our lives, thus societies have become conscious consumers. 
Differentiation in the balance of supply and demand along with 
these developments, there has been major alterations in the 
production of design and its delivery to the market. As a result of 
these changes, International standard organizations have created 
universal standards to improve the quality of product and service 
both in domestic and foreign markets.  ISO 9001:2008 needs to 
demonstrate its ability to consistently provide product that meets 
customer and applicable regulatory requirements, and aims to 
enhance customer satisfaction through the effective application 
of the system, including processes for continual improvement 
of the system and the assurance of conformity to customer and 
applicable regulatory requirements. While this system is not 
fully seated in public institutions, similar kinds of standards still 
seem trend by many public institutions. This study analyzes 
the problems of a state university in Istanbul after they adopted 
ISO 9001:2008 quality management system.  The three major 
inhibitors of quality management system were lack of support by 
management, bureaucracy and personnel resistance to change. 
In order to achieve continuous improvement in the system top 
management support, involvement of personnel and feedback by 
service users are required. 
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1. GİRİŞ

Küreselleşen ve geçmişten bugüne hızlı bir değişime uğrayan ve bu değişimin devam 
ettiği dünyamızda, üretim şirketleri, hizmet şirketleri, kamu şirketleri ve kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar,  kaliteyi başarının temel unsuru olarak görmeye başlamışlardır (Tetik, 2010:7). Sürekli 
değişimin ve rekabetin yoğun olarak kendini gösterdiği günümüzde başarıya ulaşabilmek için 
her zaman yenilikçi, rekabetçi, yaratıcı, değişimci ve öğrenen örgütler olmak gerekmektedir. 
Bu süreçte bir takım gelişmeleri göz ardı etmek telafisi mümkün olmayan neticeler ortaya 
çıkarabilmekte, belki de işletmelerin hedef kitleler nezdinde saygınlık kaybetmelerine 
neden olabilmektedir (Aykaç vd., 2006:172). Dolayısıyla bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere 
oluşturulan kalite yönetim sistemi standartlarının uygulanması ve başarılı olmasında bazı 
faktörlerin önemli olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. İşletmelerin işleyişinden faaliyet 
türüne kadar birçok konuda başarıyı tam anlamıyla yakalayabilmek ise etkili bir sistem yaklaşımı 
ile mümkün olacaktır.

Yapılan çalışmalar ve literatür taramaları,  kalite yönetim sistemi uygulamalarında 
ortaya çıkabilecek bir takım sorunların olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar genel itibariyle 
yönetim, işgücü, teknoloji, işletme yapısı ve müşteri beklentisi olarak tasnif edilmiştir.

Geçmişten bugüne yapılan standartlaşma çalışmaları özellikle endüstriyel ürün üreten 
işletmeler bazında ele alınmış, hizmet sektöründe ise 20. yüzyıldan itibaren ivme kazanılmıştır 
(Yılmaz, 2003:257). Ürün üreten işletmelerde karşılaşılan sorunlar ile hizmet üreten işletmelerde 
karşılaşılan sorunlar benzerlik göstermekle birlikte, kalitenin standardize edilme noktasında bazı 
farklılıklar görülmektedir. Özellikle ürünü ‘insan’ olan eğitim kurumlarında insan unsurunu 
standardize etmenin neredeyse imkânsız olduğu görülmektedir.  Eğitim kurumlarında ürün 
ve müşteri kavramları yapılan yüzlerce araştırmaya rağmen netlik kazanamamıştır (Bengisu, 
2007:739). Dolayısıyla endüstriyel işletmelerde ortaya çıkan sorunlarla, eğitim hizmeti veren 
işletmelerde ortaya çıkacak sorunlarda benzerlik bulunsa da, bazı yönlerden farklılıklar olacağı 
düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın yapılışındaki amaç yükseköğretim kurumlarında 
kalite yönetim sistemi uygulamalarında karşılaşılan sorunları ortaya çıkarmaktır. Bu temel 
amaç çerçevesinde aşağıdaki soruya cevap aranacaktır: ISO 9001:2008 kalite belgesi alan Yıldız 
Teknik Üniversitesi kalite yönetim sistemi süreçlerinin yönetimi aşamasında ne tür sorunlarla 
karşılaşmaktadır?

2. LİTERATÜR TARAMASI

2.1.  Kalitenin Tanımı

İşletmelerin müşteri kitlesi ve beklentilerinin farklılıkları nedeniyle bugüne kadar kalite 
kavramı için ortak bir tanım yapılamamıştır (Ustaahmetoğlu vd., 2011:168). Bu kavrama ilişkin 
tanımlardan bazıları şunlardır;
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Uluslararası Standardizasyon Örgütü  (ISO)  kaliteyi;  “bir ürün ya da hizmetin belirlenen 
veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır”  şeklinde 
tanımlamıştır (Yılmaz, 2001:70). Amerikan Kontrol Derneği (ASQC), kaliteyi;  “bir mal ya da 
hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan özeliklerin tümüdür” 
diye tanımlamaktadır (Utkutuğ, 2006:206).

Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu’nun(EOQC) tanımına göre kalite; “bir malın /
hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir” (Yıldıztekin, 2005:402). Crosby’e göre 
kalite; “bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir” (İpekten vd., 2003:367). İshakawa 
kaliteyi; “en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi daima tatmin eden kaliteli ürünü geliştirmek, 
tasarımını yapmak, üretmek ve satış sonrası hizmetlerini vermektir.” şeklinde tanımlamaktadır 
(Özçakar, 2010:107). Dr. Garvin kaliteyi sekiz boyutta tanımlamıştır. Bunlar Tablo 1’de 
belirtilmiştir. 

Tablo 1: Kalitenin Boyutları

Performans Üründe bulunan birincil özellikler,

Diğer Unsurlar Ürünün çekiciliğini sağlayan ikincil karakteristikler,

Uygunluk Spesifikasyonlara, belgelere ve standartlara uygunluk

Güvenilirlik Ürünün kullanım ömrü içinde arıza yapmaması ihtimali,

Dayanıklılık Ürünün kullanılabilirliği,

Hizmet Görürlük Ürünün kendisinden beklenen işlevi yerine getirmesi,

Estetik Ürünün albenisi,

İtibar Ürünün geçmiş performansı

Kaynak: İhsan Kaya, Orhan Engin, “Kalite İyileştirme Sürecinde Yapay Zekâ Tekniklerinin Kullanımı”, 
Pamukkale Üniv. Müh. Bilim Dergisi 11-1(2005):104

Kanji, Toplam Kalite Yönetiminden bahsederken gelişimi yönünden kaliteyi şu şekilde 
tanımlamaktadır (Yıldız vd., 2010:200):

Kalite: Müşteri gereksinimlerinin sürekli olarak karşılanması,

Toplam Kalite: Kalitenin düşük bir maliyetle gerçekleştirilmesi,

Toplam Kalite Yönetimi: Tüm paydaşların inancı ve katılımıyla toplam kalitenin elde 
edilmesidir. Görüldüğü gibi kalite kavramına farklı tanımlamalar getirilmiştir. Aslında kalite; 
“iyi ya da olması arzu edilen her şeydir; ürünlerin, malların ve hizmet kalitesinin, hatta 
hayatın kendisinin” (Idrus, 2003:141).

2.2.  Hizmet Kalitesinin Tanımı

Hizmet, herhangi bir şeyin sahiplenilmesiyle sonuçlanmayan, temelde maddi olmayan, 
bir tarafın bir diğer tarafa sunduğu fayda veya faaliyetler şeklinde tanımlanmaktadır (Aslan 
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Tekin vd., 2005). Goetsch ve Davis’e göre hizmet; “ başka biri için iş icra etmektir” (Rahman 
vd., 2007:39). Başka  bir  tanımda hizmet; “tüketicilerin mülkiyetle ilişkisi olmaksızın satın 
aldıkları faydalar” olarak tanımlanmıştır (Devebakan vd., 2003:39). Hizmet üretim içeren 
ve içermeyen hizmetler olarak 2 gruba ayrılabilir (Esin, 2002:15): Üretim içeren ve üretim 
içermeyen hizmetler.

Üretim içeren hizmetler ofis hizmetleri ve ürün destek hizmetleri olarak 2’ye ayrılmaktadır. 
Ofis hizmetleri evrak işlemleri, hizmeti sağlayan ve alan arasında iletişimin kurulması, ilişkilerin 
geliştirilmesidir. Ürün destek hizmetleri ise; üretim, dağıtım ve satış sonrası servis faaliyetlerini 
kapsamaktadır (Levitt, 1972:43).

Üretim içermeyen hizmetler 4 önemli özelliğe sahiptir: 1. Soyuttur, 2. Saklanamaz, 
stoklanamaz, 3. Heterojendir ve 4. Sunum ve alım eş zamanlıdır. Ürün somut olduğunda ölçüm 
ve karşılaştırma soyut olan hizmete göre daha kolay yapılmaktadır. Ölçümün yapılamaması 
kalite çalışmalarını güçleştirmektedir (Dikme, Erişim Tarihi: 2012:431). İşletmeler üretmiş 
oldukları üretim fazlası ürünleri saklayarak stoklayabilirken hizmet sektöründe bu mümkün 
olamamaktadır. Kullanılamayan hizmet kapasitesi saklanamadığından atıl olmaktadır (Sayım 
vd., 2011:245).

Sunulan hizmetler değişkendir, bu nedenle kalite standardizasyonu sağlanması zordur 
(Özgüven, 2008:651). Üretim ve hizmet arasında önemli bir fark vardır. Bu fark hizmette 
sunum ve alımın aynı anda yapılmasıdır. Bu nedenle sunulan hizmetin ilk baştan hatasız 
olması üretim sektörüne göre daha önemli ve zordur (Karafaoğlu, 1998:111).

Şekil 1. Talep Değişim Süreci

Kaynak: Abdullah Okumuş,  Hilal Asil,  “Hizmet Kalitesi Algılamasının Havayolu 
Yolcularının Genel Memnuniyet Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi”, İÜ İşletme Fak. Dergisi 36-
2(2007):07-29

Geçmişte işletmeler üretim eksenli kalite arayışı içindeyken, bilgi ve teknolojinin hızla 
gelişmesi hizmet sektörü kavramını ortaya çıkarmıştır. Skinner, ürün ve hizmet arasındaki 
geçişin Şekil 1’deki gibi olduğunu ifade etmiştir (Okumuş vd., 2007:07). Buradan hareketle 
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hizmet kalitesi, müşteri istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması olarak tanımlanabilir 
(Koçoğlu vd., 2012:29).

Hizmet sektörü soyut ve bireysel algılara bağlı olarak değişkenlik gösterdiği için, hizmet 
kalitesi kavramına ilişkin ortak bir tanım yapılamamıştır. Burada birkaç tanımdan bahsetmek 
mümkündür (Aymankuy, 2005:1). Hizmet kalitesi,  müşterinin hizmeti satın aldıktan sonra 
o hizmetten sağladıklarının kendisinde yarattığı duygu olup, söz konusu hizmetten ne kadar 
tatmin olup olmadığını ifade etmektedir (Yıldız vd., 2011). Hizmet kalitesi,  bir işletmenin 
müşteri beklentilerini karşılayabilme ya da beklentilerini aşma yeteneğidir (Akbaba, 2006:17). 
Hizmet kalitesi, müşterinin hizmetle ilgili istek ve beklentilerinin karşılanma derecesidir 
(Güzel, 2006).

2.3. Hizmet Kalitesinin Önemi ve Boyutları

1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de hizmet sektörü gelişmeye başlamış ve çağdaş 
pazarlama anlayışının yaygınlaşmasıyla, birçok hizmet sektörü kalite arttırma ve ölçümüne 
ilişkin araştırmalar yapmışlardır (Usta vd., 2009:87). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
işletmeler karlılığı arttırıp memnun müşteri sayısını yükseltme ve buna bağlı olarak 
sadık müşteri kazanma anlayışına yönelmişlerdir. Sunulan hizmetin müşteri tarafından 
nasıl algılandığı, ne derece önemsendiği hususlar ile birlikte işletme tarafından göz ardı 
edilen unsurların tespit edilmesi gerekli görülmüştür. Hizmet kalitesini ölçmek; kalitenin 
standardize edilememesi ve değerlendirmenin tüketici tarafından yapılması nedeniyle 
zordur. Ancak yine de işletmenin müşteri beklentilerini anlayabilmesi ve değerlendirebilmesi 
zorunludur (Ergin vd., 2010:42).

Tablo 2. Hizmet Talebi ve Müşteri Memnuniyet Düzeyi

HİZMET BEKLENTİSİ MÜŞTERİ MEMNUNİYET DÜZEYİ

Algılanan Hizmet < Beklenen Hizmet Memnuniyetsiz Müşteri

Algılanan Hizmet = Beklenen Hizmet Memnun Müşteri

Algılanan Hizmet > Beklenen Hizmet İdeal Hizmet

Kaynak: Mesiha Saat, “Kavramsal Hizmet Modeli ve Hizmet Kalitesini Ölçme Aracı Olarak 
Servqual Analizi” Gazi İİBF Dergisi, (1999):109

Çelikel ve arkadaşları (2011); ‘Bir Kamu Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyeti’ 
başlıklı çalışmalarında, yatan hastaların % 63.56 ile en yüksek personel hizmetlerinden memnun 
oldukları, % 40.87 ile en az kafeterya hizmetlerinden memnun olduklarını, diğer yandan 
hastaların memnuniyet düzeyleri ile sosyo-demografik veriler ve sağlık hizmeti kullanım 
özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda, 
memnuniyet düzeyini arttırmak için hasta taleplerine önem verilmesi, kalite çalışmalarının 
hastane çalışanlara benimsetilmesi ve memnuniyet çalışmalarının düzenli aralıklarla 
tekrarlanması önerisinde bulunulmuştur (Çelikkalp vd., 2001:1).
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Hizmet kalitesini arttırmak isteyen işletmeler müşteri odaklı hareket etmelidir. 
Hedeflenen kaliteyi iyi tanımlamalı, çalışanlara eğitim ve motivasyonu arttırıcı birikimler 
sunulmalıdır. Yöneticilerin sorumluluklarının bilincinde olmaları gereklidir, bununla birlikte 
planlama ve organizasyon yeteneklerine sahip olmaları önem arz etmektedir. Müşterilerin 
ihtiyaçları anlaşılmalı, onların beklentilerine ve sorunlarına cevap verilmelidir. Çalışanlara 
sürekli iyileştirme ve süreç odaklı kalite bilinci aşılanmalıdır (Dikmen, 1997:25).

2.4.  Kalite Yönetim İlkeleri

Kalite Yönetim İlkeleri 8 başlık altında incelenmektedir. Bu başlıklar şunlardır;

Müşteri Odaklılık; Günümüzde ‘alıcının dikkatli olması’ ilkesinin yerini ‘satıcının dikkatli 
olması’ ilkesi almıştır (Dursun, 2004:47). 

Liderlik; Kalite yönetim sisteminin başarısı, değişim ve katılımı amaçlayan, başarıyı 
sürekli hale getirip geliştirmede ön ayak olan ve aynı zamanda astlarının fikirlerine önem 
verip onlarla paylaşımda bulunabilen lider yöneticilerle mümkündür.

Çalışanların Katılımı; İşletmeler, çalışanlarının bilgi ve birikimlerini, kabiliyetlerini 
geliştirmeli ve işletme faydasına kullanmayı amaçlayan bireyler haline getirmeyi vazife 
edinmelidir. Bu kaynağın iyi kullanılması için motivasyon çok önemli bir yer tutmaktadır.

Proses  (Süreç)  Yaklaşımı; Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve müşteri tatminini 
arttırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve işlevselliğinin 
yükseltilmesi gereklidir. İşletmelerin kendi organizasyon yapılarına göre bu süreçleri 
tanımlaması, birimler arası etkileşimleri belirlemesi ve süreçleri yönetmesine ilişkin faaliyetler 
bütününe süreç yaklaşımı denmektedir (Dalgıç vd., Erişim Tarihi:1 Nisan 2012).

Sistem Yaklaşımı; Sistem yaklaşımı süreç yaklaşımının devamı niteliğindedir. İşletmelerin 
iç ve dış çevresi, çalışanları ve işletmeye bağlı alt birimlerin etkileşimi yöneticiye bilgi vermede 
önemli bir husustur. Yönetim, sistem yaklaşımı ile kendine bağlı tüm alt sistemleri ve çevre ile 
ilişkilerini görerek dar bir görev anlayışından kurtulmaktadır. Böylece birimler arası etkileşimi 
değerlendirirken bu birimlerin birbirlerine olan katkılarını ya da zararlarını görme fırsatı 
yakalar.

Sürekli İyileştirme; İşletmenin kalıcı hedefi olması gereken toplam performans 
iyileştirilmesi çağımızda ki rekabet ortamında vazgeçilemez bir unsur haline gelmiştir. 
İşletmeler sürekli iyileştirme felsefesini kendilerine süreklilik arz eden bir iş yapma eylemi 
olarak görmelidirler. Bu eylemde esas olan günümüz kayıtlarından başlayarak geriye dönük 
olarak yapılan takip işlemleri ile dünden bugüne performansın izlenmesidir (Öztaş vd., Erişim 
Tarihi: 9 Ocak 2012).

Gerçeklere Dayalı Karar Verme; İşletmelerin etkin kararlar alabilmeleri için kullanılan 
verilerin ve bilgilerin doğruluğu önemlidir. Bunun için elde edilen bilgilerin incelenmesi, analiz 
edilmesi ve değerlendirilmesinde geçerli yöntemler kullanılmalıdır (Erkılıç, 2007:50).lir
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Tedarikçilerle Karşılıklı Yarara Dayalı İlişkiler; İşletmelerin bütün faaliyetleri 
tedarikçilerine bağlıdır. Uluslararası standartların yaygınlaşması ile birlikte işletmeler tarafından 
tedarikçilerin kendi standartlarına uydurulma zorunluluğu ortadan kalkmış ve bu durum hem 
tedarikçiler hem de işletmeler için maliyetlerin düşmesine neden olmuştur. Bu standartlar ile 
birlikte işletmelerin işleyişini aksatan pahalı, verimsiz ve hantal yapılara büyük ölçüde son 
verilmiştir. Hem tedarikçinin hem de işletmenin karşılıklı memnuniyetine dayalı örgüt yapıları 
ortaya çıkmıştır (Çağlıyan, 2009:461).

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Türkiye’de bulunan özel ve devlet üniversiteleri arasından tüm birimleriyle ISO 9001:2008 
Kalite Belgesi almaya hak kazanan bir devlet üniversitesinin uygulama sürecinde yaşadıkları 
sorunları ortaya koymak üzere, nitel veri toplama yöntemi olan mülakat tekniği kullanılmış ve 
ortaya çıkmakta olan zorluklara ilişkin sorular, ilgili kurumun yöneticilerine, personeline ve 
öğrencilerine yöneltilmiştir.

Araştırma verileri mülakat yöntemi kullanılarak toplandığından dolayı, üniversite 
çalışanlarının tamamına uygulamak mümkün olmamıştır. O nedenle telefonla görüşülerek 
önceden randevu alınmış veya direkt katılımcıyla yüz yüze konuşularak görüşmeyi kabul 
eden personelle mülakat yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, Yönetim grubuna 17 soru, Per-
sonel grubuna 21 soru, öğrenci grubuna 10 soru yöneltilmiştir. Yönetim grubunda 4, personel 
grubunda 15, öğrenci grubunda 10 kişi ile mülakat yapılmış ve cevaplayıcılara ilişkin eğitim 
dağılımı Şekil 2’de verilmiştir.

Grafikte kurumun eğitim kurumu olmasının da etkisiyle eğitim düzeyinin yüksek olduğu 
görülmektedir. Kalite yönetiminde personelin sahip olduğu donanım, sistemin anlaşılması ve 
yürütülmesinde önemlidir. Bu tablo bütün kurum çalışanlarını temsil etmese de, eğitilebilirlik 
oranının yüksek olduğunun görülmesi açısından önemli bir veridir.

Ayrıca, kurumun 2011 yılı faaliyet raporuna göre idari hizmetler sınıfının eğitim durumunun 
tablo 3.1’te belirtildiği gibi olduğu görülmektedir. Tabloya göre kurumun idari hizmetler sınıfında 
görev yapan çalışanlarının eğitim düzeyi genel itibariyle oldukça yüksektir. Akademik personel 
eğitim durumu dağılımı verilme ihtiyacı hissedilmemiştir çünkü hepsi lisans ve üstüdür.

Şekil 2. Yanıtlayıcıların eğitim durumu dağılımı Şekil 3. Yanıtlayıcıların cinsiyet dağılımı
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Tablo 3. İdari Hizmetler Sınıfı Eğitim Durumu Dağılımı

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y. L. ve Dr.

Kişi Sayısı 100 192 165 231 23

Yüzde %14 %27 %23 %32 %3

4. BULGULAR 

Yönetim, personel ve öğrenci grubuna sorulan soruların analizini kolaylaştırmak üzere, 
veriler ana başlıklar altında toplanmıştır. Ayrıca, 2 veya 3 gruba da yöneltilen sorulara verilen 
yanıtlarda, anlaşılırlığı kolaylaştırmak üzere Yönetim için (Y), Personel için (P) ve Öğrenci için 
(Ö) kısaltması kullanılmıştır. Her grupta yanıtlayıcılara ardışık numaralar verilmiş kısaltmaların 
yanına da hangi konuşmacıya ait olduğunu belirtmek üzere rakamlar yerleştirilmiştir. Örneğin 
Yönetim için (Y.1) ifadesi mülakat yapılan birinci yöneticiden alınan yanıtı göstermektedir.

4.1.   Yönetimden Kaynaklanan Engeller

	 Soru 1: Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilginiz var mı? Kurumunuzda ne tür 
faaliyetler yapılmaktadır? 

Bu soruya verilen yanıtlarda bilgi sahibi olduğunu belirten personellere ilave olarak ‘Öyle 
bir sistem mi var?’, ‘İlk defa duyuyorum’ vb. açıklamalar yapılmıştır. Çalışmalar hakkında bilgi 
sahibi olduğunu söyleyen bir personelin ise daha önce yapılan kalite çalışmalarında yer aldığı 
bu nedenle bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Ancak bu personel, bu süreçte yapılan çalışmalar 
içerisinde yer almasına rağmen sistem hakkında yeterli derecede bilgisinin olmadığını 
düşünmektedir. 

Ne tür faaliyetler yapılmaktadır diye sorulduğunda, sürekli iyileştirme çalışmaları, 
süreç ve formlarda standartlaşma, memnuniyet anketleri, öğrenci ve personel şikâyetlerine 
yoğunlaşma, öneri ve şikâyetlerin dikkate alınmak üzere oluşturulduğu 7/24 Yıldızlı Hat 
e-posta sistemi, akademisyen sayısının arttırılması, ulusal ve uluslararası akademik yayın ve 
konferansların arttırılması ve teşviki gibi faaliyetler sıralanmıştır. Ancak yapılan akademik 
iyileştirmelerin KYS çerçevesinde mi yoksa kurumun belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda 
mı yapıldığı hususunun bilinmediği belirtilmiştir. Bu açıklamalara bakıldığında personel ve 
öğrencilerin yürütülen çalışmalar ve oluşturulan sistem hakkında hemen hemen hiçbir bilgiye 
sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Bazı personel ise, KYS isminden yola çıkarak zihinlerinde 
oluşan KYS’yi tanımlamıştır. Ancak verilen yanıtlarda dikkat çeken husus, sistem hakkında 
kısmen bilgisi olanlar da dahil, bütün personelde sistemin uygulanabilme yeteneğini ortadan 
kaldırma düzeyinde sistemi tanımama ve dolayısıyla da neye adapte olacağını bilememe kaygısı 
bulunmaktadır. Bununla birlikte, sistemin kurulumu aşamasında kalite ekibinde yer almış ve 
bundan dolayı sisteme ilişkin bir takım ön bilgiler ve eğitimler almış personel de bulunmaktadır.
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	Soru 2: Çalışanlara kalite konusunda gerekli eğitimler veriliyor mu? 

Yüksek oranda ‘hayır’ yanıtına ilave olarak yönetimden ‘Belgeyi çok kısa sürede almak 
zorunda olduğumuz için eğitimlere ağırlık veremedik (Y.1).’ veya ‘Öncelikli olan eğitim değil, 
belgenin alınmasıydı (Y.3).’ şeklinde yanıtlar alınmıştır. 

Yalnızca kalite sorumlusu olarak tanımlanan çalışanların katıldıkları eğitimlerin olduğu, 
o eğitimlerin de üst düzey kaldığı, bu eğitime katılanların birime bununla ilgili nasıl bir dönüş 
yaptığının bilinmediği belirtilmektedir. Bu durum, personelin kalite çalışmalarına bilinçsiz bir 
şekilde dahil olduğunu, bunun da çeşitli riskleri beraberinde getirebileceğini göstermektedir. 
Ayrıca, personel tarafından verilen yanıtlar yönetim tarafından da doğrulanmış, eğitim verme 
çalışmalarının istenilen düzeyde olmadığı vurgulanmıştır. Yapılan görevlendirmelerde kalite 
sorumlusu ya da kalite çalışmalarına liderlik yapacak kişilerin bu konuda çok iyi eğitimlerden 
geçirilmesi gerektiği, aksi takdirde sorulan sorulara yanıt alınamadığında, sisteme olan inancın 
kaybolacağı belirtilmektedir. Bu tür olumsuzluklar içermesine rağmen, bir noktadan başlanması 
ve inanıldığı takdirde güzel gelişmeler yaşanacağı düşünülmektedir.

	Soru 3: Üst yönetim katılımcı yönetim anlayışını benimsiyor mu? 

Bu soru yalnızca personel grubuna yöneltilmiş, verilen yanıtlar şu şekilde olmuştur: 
Evet (3), Hayır (10), ve Bazen (2).  Katılımcılar tarafından verilen yanıtlar dikkate alındığında 
personelin kararlara katılmaya istekli olduğu ancak yönetim tarafından büyük ölçüde fikirlerinin 
alınmadığı ortaya çıkmaktadır. Verilen yanıtlara ilave olarak belirtilen ‘öyle olsa fark ederdik 
(P.1)’ veya ‘bizi ilgilendiren konularda soruluyor, onun dışında sorulmuyor (P.5)’ ifadeleri, 
katılımcı yönetim anlayışının hakim olmadığını veya birim bazında farklılıkların bulunduğunu 
göstermektedir.  Katılımcılardan birinin “üst yönetim, bütün çalışanların isteklerini dikkate alma 
doğrultusunda bir eğilim gösterse de, geçmişten gelen alışkanlıkların etkisiyle bu alınan fikirlerin 
verilen kararlarda etkisinin olduğunu söylemek pek mümkün olmuyor (P.3)” şeklindeki ifadesi, 
mevcut koşulların iyileştirilmeye çalışıldığını ama alışkanlıklara bağlı davranışların etkisiyle 
yeterli derecede iyileştirme yapılamadığını ortaya koymaktadır. 

Bu konuda personel tarafından yaşanan sorunlara ilişkin yanıtları aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür. 

- Kararlara katılım yok, bu nedenle ayrışma veya ötekileştirme oluyor (P.5).

- Direktif olarak gelen talimatların yerine getirilmemesi gibi bir durum söz konusu 
değil. Yapılan işler çalışanı sıkıntıya sokuyor mu, iş yükünü arttırıyor mu çok önemli görülmüyor 
(P.2, P.9, P.10).

- Unvana göre ne kadar yukarıdaysanız kararlara katılımınız da o ölçüde güçlü (P.5, P.9).

- Tepe yönetimi seçiminde yalnızca akademisyenlerin oy kullanması idari personelin 
karara katılımını neredeyse minimum düzeye indirmektedir. Kurumun bir parçasıysanız idari- 
akademik ayırımı olmaksızın oy hakkınız olmalı (P.9, P.10). 
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- Yönetimin bu sistemi içselleştirdiğini düşünmüyorum. Belki de bu nedenle zaman 
zaman sistemin getirmek istediği prensiplere uygun olmayan bir yaklaşım sergileniyordur (P.3).

- Fikirleriniz sorulduğunda ve uygulamaya geçirilmediğinde, bir süre sonra fikirlerinizi 
beyan etmemeye başlıyorsunuz. Dikkate alınmadığınız inancı bilinçaltınıza yerleşmeye başlıyor 
(P.9). 

- Bana sorulduğunu hatırlamıyorum, sorulduğu durumlarda ise zorunluluk nedeniyle, 
yaptığımız işin içeriği hakkında bilgi almak amacıyla iletişim kuruluyor (P.11)

Görüldüğü gibi KYS sistemini tanımaya çalışanlar, sistem ve uygulama arasında bir 
tutarsızlık olduğuna inanmaktadır. 

	Soru 4: Üst yönetim personelin kalite çalışmalarına katılımını yeterince özendiriyor 
mu? 

Bu soru da yalnız personel grubuna yöneltilmiş, ve şu cevaplar alınmıştır: Evet (2), Hayır 
(11), İmkanlar Ölçüsünde (2). Cevaplar arasında ‘özendirmediğini düşünüyorum (P.2, P.9, P.10)’, 
‘özendirici faaliyetler yürütülmüyor (P.1, P.3) ’, ‘hiçbir etkinlik yok (P.5) ’ yer almıştır. 

Katılımcılardan gelen yanıtlardan bazıları şöyle olmuştur;

- Belirlenen prosedür ve talimatlara uyulup uyulmadığı denetleniyor ama motivasyon 
arttırıcı bir çalışma yapılmıyor (P.8).

- İşler iyi yapıldığında çalışanlar takdir ediliyor ama onun dışında bir motivasyon aracı 
yok (P.8). 

- Üst yönetimin aşırı yoğunluğu bu tür faaliyetlerin yapılmasına engel teşkil ediyor 
olabilir. Devlet kurumuyuz ve bürokratik süreçler çok fazla (P.9). 

- Devlet kurumu olduğu için parasal motivasyon zaten beklenmiyor ama en azından 
yapılan çalışmalar için özendirme olmalı ve teşekkür edilmeli (P.10).  

Kalite çalışmalarının yürütülmesi sürecinin yalnızca bilgilendirme düzeyinde kalındığı 
düşüncesinin, hayal kırıklığına ve motivasyon düşüklüğüne neden olduğu görülmektedir. 

	Soru 5: Üst yönetim, izlenen tüm süreçlerde sürekli gelişmeyi sağlayan bir yaklaşım 
mı, yoksa hata arayan bir yaklaşım mı kullanıyor? 

Yalnızca personele sorulan bu soruya verilen yanıtlar şöyledir: Gelişme odaklı (2), Hata 
odaklı (9) ve Duruma göre (4). 

Daha ayrıntılı bakılacak olursa; 

- İyi yaptığınızda sorun yok ama kötü yaptığınızda hatalı görülüyorsunuz (P.2, P.11, 
P.14).

- Gelişmeyi sağlayan bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum, çünkü öyle bir çalışma 
görmüyorum (P.1). 
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- Güven eksenli bir iletişim biçimi bulunmadığından dolayı, yapılan hataya ilişkin ne 
açıklama yapılırsa yapılsın, yönetici tarafından inandırıcı bulunmamaktadır (P.5). 

- Hatalarda kırıcı, yıpratıcı veya suçlayıcı değil, düzeltici ve öneri niteliğinde bir tutum 
sergilenmektedir (P.9). 

- Daha çok işin içeriğini ve nasıl yapıldığını bilmeyen ikincil amirler hata odaklı bir 
tutum sergileyerek personeli yargılamaktadırlar (P.11).

Yanıtlara göre yöneticilerin çalışanlarına tamamen yıpratıcı bir tutum sergilediklerini 
söylemek mümkün değildir. Fakat oluşan hataların giderilmesi ve gelişimin desteklenmesi gibi 
çalışmaların yeterli düzeyde olduğunu ifade etmek yanlış olur. Katılımcılar tarafından farklı 
yanıtların verilmesi, birim bazında farklı yönetim şekillerinin uygulandığını göstermektedir. 
Kimi yöneticiler daha yapıcı bir tutum sergileyip çalışanların gelişimine önem verirken, kimi 
yöneticilerin ise aksi bir yönde hareket ettiği görülmektedir.  

	Soru 6: Üst yönetimi meydana getiren kişiler dönüşümsel liderlik özelliğine sahip 
mi?  

Dönüşümsel liderliğe ilişkin öncelikle tanımlama yapılmış, daha sonra personelden bu 
yönde yanıt vermesi beklenmiştir. Verilen cevap dağılımı şöyledir: Evet (2), Hayır (10) ve Bazı 
yöneticiler (3).   

Akademik personelin verdikleri yanıtlarda hiyerarşik anlamda belirgin ve kesin sınırların 
olması nedeniyle liderlik özelliklerinde en belirleyici unsurun unvan olduğu düşünülmektedir.  
Bu da liderlerin niteliklerine göre değil unvanlarına göre yönetim koltuğuna oturduklarını 
göstermektedir.  Burada idari- akademik ayırımı yapılmaksızın cevapların paralel olduğunu 
söylemek mümkündür. Katılımcılardan gelen yanıtlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

- Dönüşümsel liderlik özelliklerinin akademik hiyerarşiye dayalı bir kurumda 
görülmesi neredeyse imkânsız çünkü unvanlar kesin sınırlarla birbirinden ayrılmış durumda ve 
yönetenlerin de liderlik özelliklerinde en belirleyici unsur maalesef sahip olduğu unvanı. (P.3).

- Akademik performans, yönetim becerileri gibi unsurlar ölçü alınmadan yönetici 
atamaları yapılmaktadır. Zaman zaman dönüşümsel liderlik özelliklerine sahip yöneticiler 
atansa da, çoğunlukla beklentilere uygun nitelikte, vizyon sahibi kişiler olmuyor(P.5). 

- İstisnalar hariç dönüşümsel liderlik özelliğine sahip değiller. Yükselme aşamasındalarsa 
bir süreliğine kendilerini iyileştirmeye çalışıyorlar ama yükselme gerçekleştikten sonra kaldıkları 
yerden devam ediyorlar (P.14).

- Genel olarak dönüşümsel liderlik özelliği taşıyorlar ama sürekli ileriye bakmaları 
aşağılarda meydana gelen aksaklıkları görememelerine neden oluyor ve hata kabul etmiyorlar 
(P.11).
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Bu yanıtlardan da anlaşıldığı üzere birimlere göre yönetici özellikleri farklılık 
göstermektedir. Birimlere atanan yöneticilerin liderlik özelliğine haiz olmasında şans faktörünün 
önemli bir etken olduğu ortaya çıkmaktadır. 

	Soru 7: Üst yönetim aynı şeyleri daha iyi yapmayı mı, yoksa daha iyi şeyleri yapmayı 
mı hedefliyor? 

Katılımcılar daha çok mevcut koşulların iyileştirilmeye çalışıldığını düşünmektedir: 
Mevcut koşulları iyileştiriyor (8), Yeni koşullar oluşturuyor (2), Duruma göre çalışma yapıyor 
(5). 

- Yenilikçi bir anlayış, bir bakış açısı yok. Yenilik istense de o yeniliği yürürlüğe sokmak 
için geçilmesi gereken aşamalar ya da prosedürler sınırlayıcı faktör olduğu için ister istemez 
olanı daha iyi, daha nitelikli yapma ya da başkalaştırma kendi içinde denilebilir (P.9) .  

- Başkalarını baz alma ve onlarla kıyaslama yapma çabası amaçlanarak yapılan 
iyileştirmeler mevcut. Yoksa temel amaç daha iyi olma değil, en azından başkaları kadar iyi 
olma (P.10). 

- Duruma göre tavır sergileniyor, bazen iyileştirme bazen de yeni olanı getirme çabası 
içerisine giriliyor (P.11).

 Bu yanıtlardan ve özellikle de sistemi uygulayan örgütün bir devlet kurumu 
olmasından kaynaklanan sınırlılıklar, cevaplayıcıların verdikleri yanıtlarda belirgin olarak 
vurgulanmaktadır. Kurum bütçesinin ne olduğunun ve bu sistemin ihtiyaçlarını karşılayıp 
karşılamadığının bilinememesi, imkânsızlıklardan mı yoksa başka nedenlerden dolayı mı 
iyileştirme yapılamadığının anlaşılmasını zorlaştırdığı belirtilmektedir.  Katılımcılar, mevcut 
koşulların iyi hizmet vermek için elverişli olmadığını ve yapılan iyileştirmelerin de yetersiz 
olduğunu düşünmektedir.  Bu durumun personeli yıprattığı ve motivasyonunu düşürdüğü 
gözlemlenmiştir. Verilen yanıtlardan birinde yeterli donanıma sahip olmadan kaliteli hizmet 
verme anlayışının hem personeli hem de müşteri olarak tanımlanan öğrenciyi zaman zaman 
karşı karşıya getirdiği ifade edilmiştir. 

	Soru 8: Performans değerlemelerinde kişiler mi, süreçler mi değerlendiriliyor? 

Bu soruya personelin ve yönetimin verdiği cevapların dağılımı şöyledir: Kişiler (9), Süreçler 
(3), Değerlendirme yapılmıyor (7). Yapılan görüşmelerde her iki gruptan da değerlendirmelere 
ilişkin 

benzer yanıtlar gelmiştir. Ancak burada 9 personelin de kişilerin değerlendirildiği yönünde 
fikir beyan etmesi, bir takım aksaklıkların olduğunu göstermektedir. 

Soruya verilen yanıtlardan birinde ‘Öğrenci tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate 
alınmamaktadır, yönetim tarafından yapılan değerlendirmeler ise taraflı olmaktadır (P.9)’ 
şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Devlet kurumlarında performans değerlendirme sisteminin 
olmayışı, var olanların da ihtiyacı karşılayamayacak düzeyde eski ve yıpranmış olması, kişisel 
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performans değerlemelerinde objektif kriterleri temel alarak değerlendirme yapmaya elverişli 
bir sistemin oluşturulmasında büyük bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılar 
tarafından değerlendirmelere ilişkin bu eksiklik ve yetersizlik üzerine özellikle vurgu yapılmıştır.  
Bunun yalnızca yönetimsel değil, hukuksal bir sorun olduğu belirtilmiştir. 

Yönetim, bu konuda herhangi bir performans değerlendirmenin yapılmadığını, yapıldığı 
takdirde de süreçlerin değerlendirdiğini belirtmiştir. Bu konuda yönetim-personel ikilisi 
arasında bir sorun olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir yönetici ‘performans değerleme yapılmıyor, 
yapılsa bile kişiler değerlendiriliyor (Y.3)’ şeklinde özeleştiri yaparak sistemi eleştirmiştir. Sistem 
gereği burada değerlendirmeye esas olan kişiler değil prosestir. 

	Soru 17 : Kurumdaki hizmetlerin geliştirilmesi yönünde yetkililere geri bildirim 
(7/24, anketler vb. aracılığıyla) veriyor musunuz?  

Bu soru 3 gruba da yöneltilmiştir. Cevaplar şöyledir: Evet (6+2+7), Hayır (7+0+2) ve 
Bazen (2+2+1). Yönetim tarafından verilen yanıtlarda ‘toplantılarda iletiyoruz (Y.1)’, ‘sözlü 
olarak iletiyoruz (Y.2)’, ‘anket vs. ile değil, resmi yazı ile bildiriyoruz (Y.1)’ ifadeleri kullanılmıştır.  
Görüşmelerde, iletilen aksaklıklara geri dönüşlerde zaman aralığının uzun olduğu, bazen bazı 
sorunların çözülemediği, bazılarının ise imkanlar ölçüsünde çözülebildiğine vurgu yapılmıştır. 
Ancak, hakim görüş iletilen her soruna her zaman çözüm üretilemediği yönündedir. Burada üst 
yönetimin yanıt verme gücünün azlığı ya da çokluğunda kurumun bir devlet kurumu olması ve 
mevzuatlarla yönetilmesi büyük ölçüde etkilidir denilmiştir.

Personel tarafından verilen yanıtlarda, sorunların iletilmesi noktasında yönetime nazaran 
daha düşük bir iç motivasyon olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin ‘hayır bulunmuyorum, çünkü 
değişmeyeceğini düşünüyorum (P.3, P.14)’, ‘geri bildirim yapıyorum ama tatmin edici yanıtlar 
almıyorum (P.2), ‘bunu yapsam bile kim dikkate alır ki? (P.10), ‘geri bildirim yaptığım zamanlar 
oldu ama çözüldüğünü düşünmüyorum (P.11)’ şeklinde yanıtlar alınmıştır.

Öğrenciler de personel ile benzer davranışlar sergilemiştir. Bu sonuç vermiş oldukları 
benzer cevaplardan ortaya çıkmaktadır. Nitekim onlar da ‘bildirdim, dönüş yapılmadı’, ‘hayır 
bildirmiyorum’ gibi ifadeler kullanmışlardır. Sorun yaşamadığını ama yaşandığında çözüm 
üretileceğine inancının tam olduğunu belirten öğrenciler de olmuştur. 

Verilen yanıtlara bakıldığında, personelin ve öğrencinin üst yönetime bu konuda inançsız 
olduğu, bu yönde bir girişimin sadece zaman kaybına neden olacağı algısının yaygın olduğu 
görülmektedir. Alınan yanıtlar doğrultusunda yönetimden kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir; 

	Müşterilerin KYS’den haberdar olmamaları, 

	Müşterilerin KYS’yi tanımamaları ve sistemin yararlarını bilmemeleri,
	Tepkisiz iç ve dış müşteri, 
	Üst yönetime olan güvensizlik, 
	Sorunların çözülmeyeceğine olan inanç ve tükenmişlik duygusu, 
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	Geri bildirimleri zaman kaybı olarak görme,
	Dış müşteri olarak tanımlanan öğrencilerin ‘bu kurumda her zaman personel haklı’ 

telkinleri ile personele karşı agresif tutum sergilemesi ve diş bilemesi,   
	Müşterinin kullanabileceği geri bildirim kaynaklarının sınırlı olması,
	Yetersiz duyuru
	Yetersiz/ eksik bilgilendirme, 
	Üst yönetimin sistemi anlamaması/ içselleştirmemesi, 
	Süreç tanımlamalarında belirsizlikler,
	Kaliteyi direktifle yükleme anlayışı,
	Eğitimlerin üst düzey kalması,
	Kalite sorumluluğunun zorunlu olarak yürütülmesi, 
	Karara katılımda unvan önceliği, 
	Özendirici faaliyetlerin yürütülmemesi, 
	Yönetimin denetleyici rolü üstlenmesi
	Üst yönetimin bürokratik yoğunluğu, 
	Yönetimin kaliteye zaman ayıramaması, 
	Motivasyon araçlarının kullanmaması,
	Hata odaklı bir tutum sergilenmesi, 
	Dönüşümsel liderliğin olmaması, 
	Akademik unvana göre yönetici atama,
	Bürokrasiye aşırı bağlılık 
	Yöneticilerin geçici olarak iyileşmeleri, 
	Yöneticilerin liderlik özellikleri yerine yasal güç kullanmaya olan eğilimleri, 
	Yöneticilerin mevcut koşulları iyileştirmeyi yeterli görmesi, 
	Yöneticiye göre sistem oluşturma
	Performans değerlemelerinde süreçlerin değil, kişilerin değerlendirilmesi, 
	Orantısız iş dağılımı. 

İşletme Yapısından Kaynaklanan Engeller

	Soru 9 : Örgütsel yapının kalite için uygun olmaması, aşırı hantal, katı, bürokratik vb. 
olması, reorganizasyon vb. çalışmaları gerektirmesi kalite çalışmaları önünde engel oluşturmakta 
mıdır? Nedenlerini açıklar mısınız? 

Bu soru için yalnızca yöneticilerden yanıt alınmıştır: Evet (3), Hayır (0) ve İyileştirme 
yapılmalı (1). Bu yanıtlara ilave olarak öne çıkan alt başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Kesinlikle çok büyük engel, işlerin seri bir şekilde yürümesini engellemekte, bu da 
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kalitenin düşmesine neden olmaktadır (Y.1). 

- Sistem hızlı bir dönüşümü ve esnekliği gerektiriyor, buna uygun yönetmeliklerin, 
örgüt yapısının vs. olmaması ister istemez engelleyici birer faktör olabiliyor (Y.3).  

- Sistemin yapmak istedikleriyle, yönetmeliklerin paralellik göstermediği durumlarda 
sorunlar yaşanabiliyor (Y.2). 

Yönetimin neredeyse tamamı örgütsel yapıdan kaynaklanan sorunların olduğunu 
belirtmekte ve bu sorunların giderilmediği sürece kalite çalışmalarının yürütülmesinde bir 
takım aksaklıkların olacağını düşünmektedir. Bu durum sistemle örgüt yapısının bütünleşmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

	Soru 10: Yerleşik kurum kültürünün (mevcut iş yapma ve yürütme anlayışının) 
demokratik yönetimi gerektiren kalite çalışmalarının önünde ciddi bir engel olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

Yönetim ve personel tarafından verilen yanıtlara ilişkin dağılımı şu şekildedir: Evet (6), 
Hayır (3), Zaman zaman (9), Kurum Kültürümüz yok (1).   

- Örgüt kültürü demokratik yönetim anlayışını desteklemiyorsa mutlaka kalite 
çalışmalarını olumsuz yönde etkileyecektir. Örgütsel adanmışlık ve iç motivasyon arttırılmalı 
(P.3), 

- Akademik kültür ve kurumsal kültür, akademik çalışmaların iyileştirilmesi, nitelikli 
yayın sayısının arttırılması, dergiler, ulusal-uluslar arası projeler, Avrupa ülkeleri ile ikili 
işbirlikleri ile oluşturulabilir (P.11). 

- Demokrasinin olmadığını düşünüyorum, yönetimi eleştiremezsiniz, eleştirebilseniz 
bile onlar yine kendi bildiklerini yaparlar, değişmeye çalışmazlar veya devlet memurluğu anlayışı 
ile işten atılma olmadığı için kimseye istemediği sürece iş yaptıramazsınız (P.11).

- Performansı düşük personellerin işine son verilemediği için, sistemi ağırlaştıran, 
yavaşlatan personeller bu çalışmaların yürütülmesinde ciddi bir engel oluşturacaktır (Y.1) 

Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, demokratik yönetim anlayışının 
olmadığı görüşünün yaygın olduğu gözlenmiştir. Bu anlayışın değişmesi için kişilerin birbirlerine 
karşı toleranslı ve anlayışlı olması gerektiği, yargılamadan, fikirlere değer vererek, ast-üst ilişkisini 
sürekli hissettirmeye çalışmadan ve en önemlisi de kurumsal aidiyet duygusunun gelişmesini 
sağlayarak mümkün olabileceği belirtilmiştir. Kurumda unvanların çok ön planda olduğu, 
fikir beyan etmek isteyenlerin ancak bu unvana sahip olduklarında fikir beyan edebilecekleri 
vurgulanmıştır. Dolayısıyla karşılaşılan bu tür engeller, kaliteyi arttırmada bir dinamizm olan ve 
kuruma giren genç çalışanlar için bariyer olarak görülmektedir. Genç personellerin bu konuda 
önlerinin açılmasını istedikleri ve üst unvanlara sahip çalışanlar tarafından desteklenmeyi 
bekledikleri görülmektedir.  Bazı yöneticiler tarafından eski ve yeni personel arasında yeniliklere 
adaptasyon sürecinde performans hızının farklılık gösterdiği, kurumun yeni üyelerinin iç 
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motivasyonlarının yüksek olduğu ancak bir süre sonra eski üyelere benzemeye başladıkları dile 
getirilmiştir. Daha uzun süre çalışan personelin, kurumun yeni üyeleri tarafından performans 
düşürmede rol model olarak algılanmalarının önüne geçilmeli, bunun için gerekli düzeltici ve 
önleyici faaliyetler yürütülmelidir. 

Alınan yanıtlar doğrultusunda işletme yapısından kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir; 

	Aşırı bürokrasi, 
	Birimler arası kopuk iletişim, 
	Mevzuatın KYS’ye adaptasyonu sorunu
	Kurumsal kültürün oluşturulamaması, 
	Örgüt kültürü ile sistemin uyuşmaması, 
	Adanmışlık ve motivasyon düşüklüğü, 
	Mevzuat nedeniyle işe son verememe, 
	Yeni binaların yetersiz/küçük olması,
	Adil olmayan personel dağılımı,
	Organizasyon yetersizliği, 
	İş tanımları belirsizliği,  
	Ast üst ilişkilerindeki belirsizlikler,  
	Yetki ve sorumlulukların belirsizliği, 
	İş bölümü/uzmanlaşma olmaması,
	İdari- akademik işlerin ayrı görülmesi,  
4.2.   Çalışanlardan Kaynaklanan Engeller

	Soru 11: Kurumunuzun kalitesinin arttırılması hakkında kendinizi ne derece sorumlu 
hissediyorsunuz? Nedenlerini açıklar mısınız?

Bu soruya verilen yanıtlar şöyledir: Kesinlikle sorumlu hissediyorum (10+4+7), Kısmen 
sorumlu hissediyorum (4+0+3), Hiç sorumlu hissetmiyorum (1+0+0). Bazı yanıtlayıcılar 
‘sonuç alınabilecekse yer almak isterim (P.9)’, ‘kurumda kendimi mutlu hissetmediğim için 
çok fazla sorumlu hissetmiyorum (P.14)’ diyerek gerekli görüldüğünde kalite çalışmalarına 
gönüllü olarak dahil olabileceğini belirtmiştir. Yine bir diğer katılımcı ‘kurumda mutlu değilim, 
kalite konusunda yönetim tarafından verilenden fazlası için çabalamam (P.11)’ diyerek genel 
memnuniyetsizliğini dile getirmiş ve kalite çalışmaları için negatif görüş belirtmiştir.

Bazı personel, iş yüküne bağlı olarak gönüllü bir şekilde bu sistemde yer alabileceğini, 
üzerine düşen görevleri yerine getirebileceğini belirtmiştir. Yönetim, personel ve öğrenci 
grubunun sisteme adapte olma konusunda istekli oldukları, ancak bu sisteme dâhil edildiklerinde 
ise sadece görüntüsel bir var olma değil, fikirlere değer verilecekse, dikkate alınacaklarsa 
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bunu kabul edebileceklerini belirtmişlerdir. Kâğıt üzerinde verilen sorumlulukların, sadece 
iş yüklerini arttıracağı veya sadece angarya işlerin yaptırılacağı kaygısına neden olacağı 
gözlemlenmiştir. Öğrenciler ise üst yönetimin kendilerine bu konuda sorumluluk verdiklerinde, 
ders programlarının uygunluğu ölçüsünde sisteme dahil olabileceklerini, ancak bu konuda 
özendirici faaliyetlere ağırlık vermeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Neden sorumlu hissettikleri 
sorusuna verilen yanıtlar ise, kaliteli bir kurumda, daha iyi şartlarda ve profesyonel düşünen bir 
takımla birlikte çalışma isteği gibi nedenler sıralanmıştır. 

	Soru 12: Kalite çalışmaları sizin iş yükünüzü, iş yapma ve yürütme biçiminizi ne 
şekilde etkiledi?        

Bu soru yönetim ve personele yöneltilmiştir: İş yükümü arttırdı (3+9), İş yükümü 
etkilemedi (1+4) ve İş yükümü azalttı (0+2). Kurumun idari ve akademik yapısı göz önünde 
bulundurulduğunda, yanıtlayıcıların verdikleri cevaplar da farklılık göstermiştir. Bu cevaplardan 
bazıları şunlardır; 

- Arttırma ya da azaltma olduğunu düşünmüyorum, örneğin var olan formlarımız 
yalnızca kalite sistemine dâhil edildi. Bu sistem olmasa da değişen şeyler hep var. Örneğin 
yönetmelikler değiştiğinde süreçler de değişiyor (P.8)

- İşi yapacak olan kişi direkt bilgilendirilmemektedir. Aşamalı olarak size gelen bilgiler, 
aşamalı olarak tekrar ilgili birimlere dönmektedir. Bu da yapılan işlerin zamana yayılmasına ve iş 
yükünün artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda akademik gelişimimizi de devam ettirmek 
zorundayız.  Dolayısıyla sürecin uzamaması için kalite çalışmalarıyla ilgili bir komisyon olmalı 
ve konuya ilişkin dönüt alınabilecek kişilerle direkt muhatap olunmalıdır (P.9)

- Başlangıçta iş yükünü arttırıyor görünse de kesinlikle olumsuz düşünülmemeli. 
Sistemden elde edilecek yararlar belirli bir süreden sonra anlaşılacaktır (P.10)

- Yönetim ile ikili ilişkileriniz kuvvetli, iletişiminiz güçlü ise iş yükü genel işleyişi 
etkilemez, çünkü işinizi severek yaparsınız ve iş yerine koşarak gelirsiniz. Şu an daha sistemli 
çalışıyorum ve geçmişte yapılan hatalar daha da azaldı (P.11).

- Başlangıçta yükümüzü arttırdı, çünkü tamamen yeni bir sistem oluşturmaya çalıştık. 
Ancak ilerleyen zamanlarda sistem oturduğunda bu bir iş yükü olarak değil, kolaylık olarak 
görülecektir(Y.3). 

İdari ve akademik işleyişe ilişkin yanıtlarda, idari personel ‘iş yükümü arttırdı’, ‘ezber 
bozdu’, ‘başa döndük’ şeklinde yanıtlar verirken akademik personelin ‘ne yapıldığını bilmediğim 
için iş yükümü arttıran şeylerin kalite kapsamında olup olmadığını bilmiyorum’ ya da ‘iş yükü 
mü var?’ sorusunu sorarak durumdan haberdar olmadığı gözlemlenmiştir. 

Verilen yanıtlara bakıldığında, sistemin idari işleyişi etkilediği ancak akademik işleyişe çok 
fazla etki yapmadığı algısı oluşmaktadır. Bu durumun herkesin sisteme dâhil olmasını zorunlu 
kılan KYS’nin uygulanmasında bir takım sorunlara zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. 
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Çünkü sistem sadece belirli bir kesimi bünyesine dâhil etme felsefesiyle değil, bir bütün olma 
felsefesiyle hareket etmektedir. Müşteriye sunulacak hizmetin kalitesini arttırmanın en önemli 
unsuru çalışanlardır. Bir grubun sistemi sahiplenmeye çalışırken, diğer grubun bunu angarya 
olarak görmesi, uygulanabilirliği azaltacak ve kalite oluşturmaya çalışan personelin istek ve 
motivasyonunun düşmesine neden olacaktır. Bir akademik personelin ‘işler eşit dağıtıldığında, 
kalite çalışmalarına büyük çoğunluğun dahil olacağına inanıyorum (P.5)’ ifadesi ile başka bir 
akademik personelin ‘çok çalışana daha çok iş veriliyor (P.8)’ ifadesi, KYS’nin ’Liderlik’ prensibi 
göz önüne alındığında sistem bütünlüğüne aykırı bir yönetim anlayışının ön plana çıktığını 
göstermektedir. 

	Soru 13: Kurum çalışanlarına kalite bilinci kazandırmanın (eğitim, iletişim, takım 
çalışması, toplantı vb.) kalite çalışmalarının önünde ciddi bir engel olduğunu düşünüyor 
musunuz? Nedenlerini açıklar mısınız? 

Bu soru kurum yöneticilerine sorulmuş ve onlardan alınan yanıtlara ilişkin dağılım 
şöyledir: Evet (2) ve Hayır (2). Bu soru için yöneticilerden alınan yanıtlar; 

- Engel olduğunu düşünmüyorum, eğitimlerle bu anlayış geliştirilebilir (Y.1).

- Evet, engel olduğunu düşünüyorum, çünkü kurumda işe son vermeme olmadığı için, 
bazı çalışanlar bunu iş yükü olarak görüp direnç gösterebilmektedirler (Y.3). 

- Hayır engel olduğunu düşünmüyorum, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. 
Yapamadıklarında da yardımcı olunmaktadır (Y.2)

Yöneticilerden alınan yanıtlar doğrultusunda, kurum çalışanlarının bilgi düzeyinin 
yüksek olduğu, istenildiğinde bu bilincin oluşturulabileceği vurgusu yapılmıştır. Ancak bir 
hususa eleştirel yaklaşım sergilenmiş ve personel işine son verilemediği için zaman zaman pasif 
ya da aktif dirençlerle karşılaşıldığı vurgulanmıştır. Kalite bilinci oluşturmada en temel adım 
olan eğitimlerin sık ve sürekli olarak yapılması gerektiği, aksi takdirde bu eğitimlerin yeterli 
oranda olmamasının da büyük bir etken olabileceği belirtilmiştir.  

	Soru 14: Kalite çalışmalarının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini 
açıklar mısınız?

Bu soruya yönetim, personel ve öğrenci grubunun tamamı ‘Evet, kesinlikle gerekli 
olduğunu düşünüyorum’ yanıtını vermiştir. Nedenlerine ilişkin yapılan açıklamalarda; 
değişim, ayak uydurma, daha hızlı hizmet verme, planlı hareket etme, istenen bilgi ve belgelere 
kolay ulaşım, müşteri memnuniyeti sağlama, rekabet gücü kazanma, daha iyi yerlerde olma, 
standartlaşma, kurumsal ve bireysel niteliği arttırma gibi nedenler sıralanmıştır. Sürecin 
iyileşmesi, ürünün niteliğinin iyileşmesi olarak görülmekte ve bunun da ancak kalite çalışmaları 
ile mümkün olacağı belirtilmektedir. Ancak, yapılanların denetime tabi tutulması gerektiği, 
denetime tabi olan konularda ortaya çıkan olumsuzluklar için de bir yaptırımının olması 
gerektiği düşünülmektedir. Örneğin bir yardımcı doçentin 14-15 yıl boyunca tek bir uluslararası 
makalesinin bulunmaması, buna rağmen herhangi bir yaptırımın olmaması ağır bir dille 
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eleştirilmektedir. Bu anlamda, yönetimin yaptırım gücünün artabilmesi için mevzuatın yeniden 
düzenlenmesi gerektiği, bunun bir an önce yapılmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

657 Sayılı Devlet Kanunu ile idari ve akademik personelin gereğinden fazla korunduğu, 
bunun da eğitim öğretim hizmetlerinin ve hizmet kalitesinin gelişimini yavaşlattığı, neredeyse 
durma noktasına getirdiği belirtilmiştir. Gelişmiş ülkelerde ve özellikle ABD’de bulunan 
üniversitelerde akademik personelden verim alınmadığı takdirde, sözleşmelerin yenilenmediği, 
bunun da insanları bilimsel araştırmalar yapmaya zorladığı vurgulanmıştır. Ülkemizde 
yapılan tüm araştırmalar için söz konusu olmasa bile, kurumda yapılan araştırmaların büyük 
çoğunluğunun jüri üyeleri tarafından okunmadığı, ilgili enstitüler tarafından yeterince 
denetlenmediği, öğrencilerin bu açıktan faydalanmaya çalışarak bilimsel etik ve kurallara uygun 
olmayan araştırmalar ve çalışmalar yaptığı belirtilmektedir.

Bahsi geçen olumsuzluklara rağmen her üç grubun da kaliteye istekli olması, KYS’nin 
bilinçli bir politika ve gerekli eğitimlerle etkili bir sonucunun olacağını ortaya koymaktadır. 
Özellikle çoğunluk tarafından sistem tanınmıyorken bile yapılan bu çalışmaları takdir etmesi 
ve yönetimin bunu gerçekten sahiplenerek yapması durumunda, kaliteli bir hizmet anlayışının 
ortaya çıkabileceğine olan inançları, bu çalışmanın büyük bir gereklilik olduğunu gözler önüne 
sermektedir. 

	Soru 22 : Üniversitenin yönetiminde siz olsaydınız, kalite çalışmalarından beklenen 
sonuçları almak için neler yapardınız? Sizce kalite çalışmalarında eksik olan şey/ şeyler nelerdir? 

Bu soruya verilen yanıtlarda, eğitim eksikliği ve organizasyon yetersizliğine birçok 
cevaplayıcı tarafından özellikle vurgu yapılmıştır. Personel tarafından verilen yanıtlardan 
bazıları ‘eğitim yetersizliği (P.8)’, ‘organizasyon yetersizliği (P.2)’, ‘disiplin eksikliği, birimler arası 
iletişim kopukluğu ve sistemli bir haberleşme ağının olmayışı (P.11)’ gibi nedenler sıralanmış 
ve bu konulara ağırlık verileceği belirtilmiştir. İletişim kopukluğuna ilişkin yanıtlayıcılardan 
birinin cevabı aşağıdaki şekilde olmuştur; 

- Uygulamaya dönük düşünürsek, anketlerin çok işe yaradığını düşünmüyorum.  Alt 
kadronun birebir görüşleri alınmalı. Çünkü onlar daha fazla sorun yaşıyorlar (P.9). 

- İdari ve akademik personel arası iletişimi güçlendirmeye çalışırım. Akademik 
personel idari personele hiç çalışmayan ve her istediklerini yapmak zorunda olan hizmetli sınıfı 
gibi davranarak iç motivasyonun düşmesine neden olmaktadır (P.14).

Bu soru özellikle sistemin uygulanmasıyla ilgili görülen eksikliklerin neler olduğunu 
ortaya çıkarmak üzere personele sorulmuştur.  Verilen yanıtlarda yukarıda sayılan engellerin 
ortadan kaldırılması ve bu yönde bir kalite planlaması ile sistemin istenen etkiyi yaratacağı 
belirtilmiştir.  Soru öğrencilere sorulmadığı halde, öğrenciler tarafından öneri niteliğinde ilave 
edilen mevzulardan bazıları şunlardır; 
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- ‘Çalışan-Öğrenci diyaloğu geliştirilmeli’

- ‘Öğrencilere kalite çalışmaları uygulamalarında yer açılmalı ve onların enerjisinden 
yararlanılmalı’

- ‘Duyurular daha iyi yapılmalı ve öğrenciye bazı konularda bilgilendirme yapılmalı’

- ‘Biz öğrenciler bu kalite çalışmalarının bizim için yapıldığını hiç bilmiyorduk, ilk 
defa sizden duyuyoruz. Demek ki yönetim bu anlamda yeterince açık değil öğrencilerine karşı. 
Böyle olmamalı.’

- ‘Kalite çalışmaları yapılıyorsa bile, bizler bunun başarılı olabileceğine inanmıyoruz. 
İnanmamız isteniyorsa, o yönde faaliyetlere ağırlık verilmeli’ 

Öğrenciler tarafından verilen yanıtlara bakıldığında, sistemin getirdiklerinden ziyade, 
zihinlerinde oluşan kalite kavramını ön plana çıkardıkları görülmektedir. 

Ancak bunun hatalı bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü KYS 
süreçlerin iyileştirilmesi olarak görülse bile, iyi uygulandığında beklentilere uygun bir yapı 
meydana getireceği görülecektir. 

	Soru 15 : Sizce kurum çalışanları kalite çalışmalarının gerektirdiği bilgi (örneğin 
istatistik), beceri ve yeteneklere sahipler mi? 

Bu soru yalnızca yöneticilere sorulmuştur. Verilen yanıtlar şu şekildedir: Evet (2), Hayır 
(1) ve Eğitilebilir (1). Yöneticiler genel olarak çalışanların ‘eğitilebilir’ niteliklere sahip olduğunu 
düşünmektedir. Ancak bazı personelin eğitime direnç göstermeye eğilimli oldukları ve işi 
istenilen nitelikte yapmaya çalışmamalarının söz konusu uygulamalarda yavaşlatıcı özelliğe 
sahip olduğu belirtilmiştir. Alınan yanıtlar doğrultusunda bilgi ve beceri yetersizliğine ilave 
engeller aşağıdaki gibi özetlenmiştir; 

	KYS’yi yalnızca belge olarak görme,
	Sisteme olan inançsızlık, 
	Yönetime olan inançsızlık |
	İş yüklerinin artması kaygısı, 
	Mevcudu sürdürmeyi yeterli görme duygusu ve alışkanlıklar,  
	Direnç gösterme eğilimi, 
	Talimatların anlaşılmaması
	Eğitim yetersizliği, 
	Sistemi idari iyileştirme olarak görme, 
	Orantısız iş dağılımının personeli verimsizleştirmesi, 
	Yükselmelerin sübjektif olduğu inancı, 
	Aşırı iş yükünün nitelikli araştırma ya da yayına engel olması,
	Akademik araştırmaya özendirme/ zorunlu tutma araçlarının olmaması, 
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	Fırsat oluştuğunda personelin kurum değişikliğine gitme arzusu, 
	Performans değerlendirmelerinin gerçekçi olmadığı inancı, 
	İdari – akademik hizmetler sınıfı personeli arasındaki iletişim zayıflığı, 
	Akademisyenlerin, idari personeli emir eri olarak görmeleri, 
	Personelin kendi bilgi ve tecrübelerini arttırıcı faaliyetler içerisine girmemesi, 
	Eski personellerin, yeni personellere kendi sistemlerini dikte etme eğilimi,

4.3.   Teknoloji Yetersizliğinden Kaynaklanan Engeller

	Soru 16: Kurumun alt yapı eksikliklerinin kalite çalışmalarının önünde bir engel 
olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini açıklar mısınız? 

Bu soruya yönetim, personel ve öğrenci tarafından benzer cevaplar verilmiştir: Evet 
(9+2+8), Hayır (3+1+1) ve Kısmen (3+1+1). Yanıtlayıcılar tarafından kullanılan bazı ifadeler 
şöyle olmuştur:  

- ‘Alt yapı yetersizlikleri nedeniyle öğrencilerin her isteğine olumlu yanıt veremiyoruz (P.1)’, 

- ‘Teknolojik alt yapının yetersiz olduğunu düşünüyorum (P.9)’, 

- ‘Fiziksel koşullar kesinlikle yetersiz (P.10)’, 

- ‘Fotokopi, baskı makinaları, yazıcılar mütemadiyen bozuluyor ve onarımları uzun 
sürüyor (P.13)’

- ‘Çalıştığım oda çok küçük (P.14)’, 

- ‘Sınıflarımız mevcut kontenjan için küçük(Ö.3)’, 

- ‘Ses sistemi yeterli değil, hocaların sesini duymakta güçlük çekiyoruz (Ö.10)’ .

Bilgisayar, projeksiyonların çoğu zaman çalışmadığı, e-posta alım ve gönderimlerde 
sorunlar yaşandığı, yurtdışından kurum e-postasına ulaşılamadığı, zaman zaman internetin 
gün boyu gelmediği, ısıtma sistemlerinin yetersiz olduğu, bu tür eksikliklerin kurumsal bağlılığı 
düşürdüğü vurgulanmış, kampüs içi dolaşım yapan servislerin belirli bir saatten sonra veya önce 
çalışmadığı, o nedenle ofislere ulaşımın zor olduğu belirtilmiştir. Bazı fakültelerin henüz binası 
olmadığı için sunulan hizmetlerin de ister istemez kalitesizleştiği üzerinde durulmuş, yeni gelen 
öğrencilere yeterli rehberlik hizmetinin verilemediği, engelli öğrencilerin diğer öğrenciler kadar 
rahat hizmet alamadığı ve daha da önemlisi bir engelli biriminin dahi olmadığı söylenmiştir. 

Verilen yanıtlarda her 3 grubun da fiziksel ve teknolojik alt yapının yeterli olmadığını 
düşündüğü ortaya çıkmaktadır. Özellikle müşteri memnuniyetine vurgu yapan sistemin, 
hizmet kullanıcıları tarafından bu konuda şiddetle eleştirilmesi gerekli alt yapıya ulaşmadan 
KYS’ye girmenin bir takım sakıncalarının olduğunu ortaya koymaktadır. Hiç kuşku yok ki 
kalite, kurumun tüm bileşenlerini etkileyen ve tüm bileşenlerden etkilenen bir kavramı ifade 
etmektedir. Dolayısıyla alt yapının sağlam olması diğer örgüt bileşenlerinde yapılacak çalışmaları 
doğrudan etkileyecektir.  
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Alınan yanıtlar doğrultusunda teknolojiden kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir;  

	Fiziksel koşulların yetersizliği, 
	İnternet erişimi zorluğu (wireless),
	Yetersiz arşiv, 
	Bilgisayar laboratuvarlarının yetersizliği, 
	Otomasyon sisteminin yetersizliği, 
	Güncelliğini yitirmiş teknolojik altyapı, 
	Büyük sınıflarda yetersiz ses sistemi, 
	Kurumsal e-postanın uluslararası erişime açık olmaması, 
	E-posta veri hafızası düşüklüğü, 
	Teknik fakültelerde basit testlerin yapılamaması,
	Deneyler için başka fakültelerden yararlanılmak zorunda kalınması, 
	Bazı test ve deney cihazlarındaki yüksek maliyet nedeniyle kullanım sınırlılığı, 
	Yüksek maliyetli cihazların kontrol ve denetiminin uzmanlarca yapılmaması, 
	Kalibrasyonu olmayan cihazlar,
	Engelli dostu uygulamaların yetersizliği

4.4.   Maliyetten Kaynaklanan Engeller

	Soru 19: Kurumun kalitesini arttırmaya dönük çalışmaların maliyetinin (danışmanlık, 
belge ve eğitim masrafları vs.) getirilerinden büyük olduğunu düşünüyor musunuz? 

Bu soru yönetim ve personel grubuna yöneltilmiş ve alınan yanıtlara ilişkin genel dağılım 
şöyledir: Evet (0+1), Hayır (4+11) ve Kısmen (0+3).  Bazı yorumlar aşağıda verilmiştir:

- Kısa vadede yük ama uzun vadede getiri büyük (Y.1, P.3, P.11), 

- Kurumun finans sıkıntısının olduğunu düşünmüyorum, sadece kalite çalışmalarına 
değil, akademik çalışmalara da fon ayrılmalı (P.5), 

- Kesinlikle maliyet daha büyük yük, çünkü içi boş bir belgeden ibaret (P.9), 

- Kalite çalışmaları israfı önler, bunu yapmadığınızda da zaten belirli bir masrafa 
katlanırsınız çünkü o zaman da bilinçsizce israf yapılır (P.11).

Sisteme nasıl bir masraf yapıldığı personel ve yöneticiler tarafından bilinmemesine 
rağmen, yanıtlayıcılar çoğunlukla sistemin iyi uygulanması durumunda getirilerinin maliyetten 
büyük olacağını düşünmektedirler. Ancak aksi yönde düşünen ve sistemin özel işletmelerde 
uygulanabilecek bir uygulama olduğunu, devlet kurumlarında sadece belge düzeyinde 
kalacağını düşünenler de bulunmaktadır. Genel itibariyle çalışanların masraflardan ziyade 
getirileri önemsemeleri, kaliteye duydukları özlemi ve isteği de gözler önüne sermektedir. 



178

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

DÖKMENER AYSAL,  AĞAN  ı Obstacles In Applıcatıon Of The Iso 9001:2008 Qualıty System In ...

Alınan yanıtlar doğrultusunda maliyetten kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir; 

	KYS giderlerinin, getirilerinden büyük olacağı algısı, 

	KYS’deki yoğun kırtasiyeciliği devlete yük olarak görme, 

	Belge olmadan da işler yürüyor anlayışı, 

	Devlet tarafından getirilen mali sınırlar, 

	Kalite çalışmaları ile birlikte fon kaynaklarının araştırma-geliştirmeye aktarılması 
gerektiği inancı. 

	Akademik personelin KYS’ye yönelik maliyetleri gereksiz görüp, bu harcamaların 
kendi araştırmaları için yapılması gerektiği inancı,

	KYS’ye yapılan harcamalar sonucunda kurumun kar marjının artmayacağı düşüncesi 
ve bu düşüncenin personellerde harcamalara karşı önyargı oluşturması.

4.5.   Yasal Düzenlemelerden Kaynaklanan Engeller

	Soru 20: Bürokratik süreçlerin, yönetmelik, tüzük vb. düzenlemelerin uygunsuzluğu 
nedeniyle sorunlar yaşanmakta mıdır? Yaşanıyorsa, örnek verir misiniz? 

Yönetim, personel ve öğrenci tarafından bu soruya benzer yanıtlar verilmiştir: Evet 
(2+10+7), Hayır(0+2+1) ve Bazen (2+3+2). Bürokrasinin kurumdaki en büyük problem 
olduğuna ‘bürokrasi buradaki en büyük problem (P.5, P.9)’, ‘takılıp kalıyoruz (P.9)’, ‘bazen 0,5 
kuruş için 15 lira masraf yapıyor, bir sürü insandan imza topluyorsunuz, bu çok büyük bir bedel 
devlet için (P.11)’ ifadeleri ile vurgu yapılmıştır. 

Yanıtlarda, yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetlerin uzun zaman dilimine 
yayılmasına neden olduğu, bazen yapılabilecek basit işlemlerin bile bürokrasiye takılması 
nedeniyle yapılamadığı belirtilmiştir. Özellikle idari ve akademik işleyişi kolaylaştırıcı 
uygulamalara geçilmesi gerektiği, aksi takdirde kalite çalışmalarından beklenen verimin 
ortaya konamayacağı üzerinde durulmuştur. Akademik anlamda bir özgürlük alanı sağlanması 
gerektiği, idari anlamda katı bir bürokrasi eğiliminin olmamasının önemli olduğu anlatılmıştır. 
Ayrıca, zaman zaman bürokrasiye takılan işlerin, ilgili kişilere ulaşması ve dönüt alınması 
arasında geçen zaman diliminin kaliteli ürünün ortaya konmasını zorlaştırdığını, hataya neden 
olduğunu ve aynı işle defalarca uğraşmak zorunda kalındığı belirtilmiştir.  Bu durumun bir 
süre sonra yıpratıcı bir etkisinin olmaya başladığı, yorgunluğa ve yılgınlığa neden olduğu 
vurgulanmıştır. Yine ilave olarak tedarikçilerle yapılan ikili anlaşmalar gündeme getirilmiş ve 
firmalar için kusurlarından dolayı caydırıcı bir yasal gücün olmadığı ifade edilmiştir. 

 KYS’de yapılan işlerin kayıt altına alınması bir zorunluluktur. Bu da bürokratik işlemlerle 
birleştiğinde ciddi bir engel olarak algılanmaktadır. Bu konuda yalnızca kurumun değil, aynı 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

179

Yükseköğretim Kurumlarında Iso 9001: 2008 Kalite Yönetim ...  ı DÖKMENER AYSAL, AĞAN

zamanda yasal düzenlemelerin, mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi ve ona uygun esneklikte 
yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi zorunludur. 

Alınan yanıtlar doğrultusunda yasal düzenlemelerden kaynaklanan engeller aşağıdaki 
gibi özetlenmiştir; 

	Özel işletmelere kıyasla, KYS’ye geçişte yönetmelik vb. tüzüklerin yavaşlatıcı etkisi, 

	Yürütülen veya yürütülmesi planlanan kalite çalışmalarının bürokratik işlemlere tabi 
tutularak uzun zaman dilimine yayılmasına neden olması,

	Kurumun tarihi binalarda eğitim veriyor olması nedeniyle devlet tarafından denetim 
altında tutuluyor olması (yenileşme ve geliştirme olanaklarının kısıtlanması), 

	Tedarikçi firmalarla yaşanan olumsuzluklarda, caydırıcı bir yasal yaptırımın 
bulunmaması, 

	Çalışanı ödüllendirme gibi özendirici faaliyetlerin yasalarla güvence altına 
alınmaması,

4.6.   Tedarikçilerden Kaynaklanan Engeller

	Soru 21: Hizmet alınan şirketlerin (yemek, temizlik, güvenlik, banka, ulaşım vb.) 
kurumunuzdaki kalite çalışmaların destekleyen anlayış, kültür, sistem ve işleyişe sahip olmaması 
(kalitesizliği), kalite çalışmalarında sorunların yaşanmasına neden olmakta mıdır? Örnek verir 
misiniz? 

Bu soru yönetim, personel ve öğrenci grubuna yöneltilmiş ve genel dağılımı şöyledir:  
Evet (1+12+7), Hayır (1+2+2) ve bazen (2+1+1). Burada soruya verilen yanıtlarda 3 grubun da 
söylemleri paralellik göstermektedir. Genel olarak kusurlu görülen hizmetler ‘yemek’ ve ‘temizlik’ 
olmuştur. Kurumun personel ve öğrencilerine vermiş olduğu ring servis saatlerinin belirli 
zaman dilimleri dışında yapılmamasının, ulaşım hizmetlerinin beklenen düzeyde olmadığını 
gösterdiği ifade edilmiştir. Öğrenciler tarafından yine belirgin bir şekilde vurgulanan bir başka 
konu ise ‘sınıf ’ ve ‘lavabo’ temizliklerinin yeterli düzeyde olmayışı olmuştur. 

Yemekle ilgili yaşanan sorunlardan bazılarının yemekhanenin küçük olması, yemek 
dağıtımı yapılan yerin arkasında bulunan kısmın dağınık olduğu, yerlerin sürekli ıslak olduğu 
ve zaman zaman yemeklerin soğuk olduğu belirtilmiştir. Daha önceden zehirlenme olaylarının 
vuku bulduğu, ancak yönetimin ve tedarikçi yemek şirketinin yasal yaptırımlar uygulamadığı ve 
kişilerden özür dilemediği belirtilmiştir. 

Alınan yanıtlar doğrultusunda tedarikçilerden kaynaklanan engeller aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir;

	Temizlik hizmetlerinin yetersizliği,

	Temizlik çalışanlarına ulaşma güçlüğü, 

	Güvenlik hizmetleri çalışanlarının keyfi davranışları, 
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	Ring servisinin belli saatlere yığılması, 

	Banka şubelerinin yetersiz olması, 

	Yemek hizmetlerinin sağlıksız sunumu, 

	Yemek zehirlenmesi gibi vakalarda yaptırım uygulanmaması, 

	Tedarikçi firmaların kaliteli ürün kullanmaması, (yemek örneği)

	Tedarikçi firma/kurum tarafından memnuniyet anketlerinin yapılmaması

	Tedarikçi firmalar tarafından müşterileri beklentilerinin dikkate alınmaması ve 
verilen hizmetlerin ihale şartnameleri ile sınırlandırılıp memnuniyeti arttıracak şekilde 
çeşitlendirilmemesi

Son olarak tüm yanıtlayıcılara kalite yönetim sisteminin uygulanmasında engellerin 
zorluk derecesi sorulmuş ve 1’den 10’a kadar puanlamaları beklenmiştir. Verilen yanıtlar 
doğrultusunda engel sıralaması önem derecesine göre Tablo 4’de verildiği şekildedir.

Tablo 4. Puanlamaya Göre KYS Önündeki En Büyük Engel Sıralaması

No Yönetim Ort. Personel Ort. Öğrenci Ort.

1 Personel 8,00 Yönetim 7,00 Yönetim 8,50

2 Bürokrasi 7,50 Personel 6,93 Bürokrasi 7,10

3 Teknoloji 7,25 Bürokrasi 6,93 Teknoloji 7,00

4 Alışkanlıklar 7,25 Alışkanlıklar 6,73 Alışkanlıklar 6,10

5 Yönetim 7,00 Teknoloji 6,60 Eğitim Eksikliği 5,70

6 Eğitim Eksikliği 5,25 Eğitim Eksikliği 6,00 Personel 5,50

7 İş Yükü ve 
Sorumluluk 3,75 Tedarikçiler 4,53 Maliyet 5,40

8 Maliyet Artışı 3,50 Müşteri Baskısı 4,00 Tedarikçiler 3,60

9 Tedarikçiler 3,25 İş Yükü ve 
Sorumluluk 3,13 Müşteri Baskısı 3,40

10 Müşteri Baskısı 2,25 Maliyet Artışı 3,13 İş Yükü ve 
Sorumluluk 3,00

Yönetimden gelen yanıtlarda kalite çalışmaları önünde birinci engel olarak personelin 
görülmesi ancak öğrenciler ve personel tarafından ise yönetimin görülmesi, yönetimin katı bir 
tutum sergiliyor olabileceği izlenimi vermektedir.

Kurumda görev yürütmekte olan tüm yöneticiler aynı zamanda birim kalite sorumlusu 
olarak tanımlanmışlardır. Birebir bütün faaliyetlerde KYS’ye karşı birinci derecede sorumlu 
olan yöneticilerin, çalışanlar tarafından bir engel olarak algılanması, KYS ilkelerinden en 
önemlisi olan ‘Liderlik’ prensibine ters düşmektedir. Tepe yönetimin bu iki değişken arasında 
ortaya çıkan tutarsızlığı gidermeye yönelik çalışmalara ağırlık vermesi gerekmektedir.
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Bununla birlikte öğrenciler tarafından sistemin uygulanmasında en büyük engelin 
yönetim olduğunun düşünülmesi yönetim-öğrenci ilişkisinin gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşündürmektedir.

Yanıtlarda yönetim ve personelin kısmen de olsa özeleştiri yaptığını söylemek 
mümkündür. Nitekim personelin vermiş olduğu yanıtlarda kendilerini ikinci derecede engel 
olarak görmeleri, yönetim tarafından verilen yanıtlarla paralellik göstermektedir.

Tablo 4’de belirtilen engellerin devamında ise,    beşinci önemli engel olarak üç 
grubun da hemfikir olduğu görülmektedir. Tepe yönetimin eğitim hizmetlerine ağırlık 
vermeleri gerektiği düşüncesi üç grupta da ortak bir temenni olarak görülmektedir. KYS’de 
eğitim hizmetleri tepe yönetimin güvencesi altında olmalıdır, nitekim sistemin anlaşılırlığının 
sağlanması, benimsetilmesi sistem uygulanabilirliği için ön koşullardan bir tanesidir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması aşamasına geçmeden önce, 
kalitenin tanımı, amacı, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için gerekenler ve hedeflenen kalite 
faaliyetleri yürütülürken karşılaşılan sorunlar açıklanmaya çalışılmıştır. Günümüz işletmeleri 
için kalite çalışmalarının önlenemez yükselişi, bilinçli müşteri istek ve beklentileri ile birlikte 
doruk noktaya ulaşmıştır. Dolayısıyla, yalnızca özel sektör değil, kamu sektörü de bu değişim 
rüzgârının etkisine kapılarak kendini yenileme ihtiyacı hissetmeye başlamıştır. Bu ihtiyaç 
sadece ulusal değil uluslararası arenada da var olmak isteyen işletmeler için ciddi bir arayışı 
beraberinde getirmiştir. Yalnızca ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile sınırlandırılmadan, 
ihtiyaçlara göre benzer sistemler geliştirilerek hem işletmelerin hem de müşterilerin hizmetine 
sunulmuştur. Ancak sistemlerin anlaşılması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında 
bir takım sorunlar ortaya çıktığı için, bazı işletmeler sistemi başarı ile uygulayabildikleri 
halde, bazıları da başarısız olarak piyasada farklılık yaratamamışlardır. Bu başarısızlıklardaki 
en büyük pay ise sistemi sadece belge almak olarak değerlendiren zihniyet yapısıdır.

Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında karşılaşılan engellerin irdelendiği ve ortaya 
çıkarılmaya çalışıldığı araştırmamızda en belirgin iki engelleyici faktöre vurgu yapılmaktadır. 
Bunların birincisi yönetimin kalite çalışmalarını desteklememesi, ikincisi ise aşırı bürokrasi 
ve personel direnci olmuştur. Cevaplayıcılar, teknolojinin çok iyi olmadığı bir ortamda 
bile, kaliteli hizmet verebilmenin mümkün olduğunu belirtmiş ancak yönetim tarafından 
benimsenmemiş,  personel tarafından yeterince anlaşılmamış bir sistemin hizmet 
kullanıcılarına ve paydaşlara kaliteli hizmet vermesinin mümkün olamayacağı üzerinde 
durmuştur.  Bu nedenle, yönetim sistemi benimsediğini hissettirmeli ve mutlak surette eğitim 
faaliyetlerine ağırlık vererek personelin sisteme direnç gösterme eğilimlerini yok etmeyi 
amaçlamalıdır. Bir diğer unsur personel arasında ve özellikle ast üst ilişkilerinde keskin sınırların 
olması nedeniyle astların üstlere fikirlerini kabul ettirmesi zorlaşmakta, sonuç olarak astlar 
üzerinde baskı oluşturmaktadır.  Kurumda kendini rahat hissetmeyen ve kurumsal aidiyet 
duygusunu kaybeden personel ise fırsat bulduğunda başka kurumlara geçmeye çalışmaktadır. 
Bu da kurumun personel devir hızını yükseltmekte, doğal olarak tecrübesiz personelin 
çabalarıyla işler yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilebilmesi için yalnızca 
üstlerin fikirlerinin alınması yerine toplantılar düzenlenmeli ve tüm katılımcıların önerileri, 
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beklentileri, istekleri dikkate alınmalıdır. Nitekim KYS müşteri mülkiyeti kavramı ile kendi 
kontrolü altında olan veya kendisi tarafından kullanılan eser, fikir, proje gibi çalışmaların 
korunma altına alınmasını istemektedir. Sistem bütün iç ve dış müşterilerin kurum için 
yürütecekleri yararlı ürün ya da ürünleri bu kapsamda değerlendirmektedir. Dolayısıyla her 
bir personelin kurumsal yararı arttırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşviki esas alınmalı, 
mülkiyet hakları korunmalıdır.

Üçüncü temel hedef alt yapı ve teknolojinin iyileştirilmesi olmalıdır.  Yönetim, personel 
ve öğrenciler; otomasyon sistemi alt yapısının eski ve yetersiz olduğunu, laboratuvarlarda 
bulunan bilgisayar ve internet ağının yüksek ölçüde sorunlu olduğunu ifade etmiş, dolayısıyla 
otomasyon sisteminde ve bilgisayarlarda yaşanan aksaklıkların çalışmaların en yoğun olduğu 
dönemlerde iş trafiğini felç ettiğini belirtmişlerdir. Alt yapının iyileştirilmesi için kurumun, 
dış paydaşlarla ikili işbirliklerine giderek, ortak projelere ve başarılara imza atması, var olan 
finans kaynağını genişletmesi gerekmektedir. Çünkü bu alt yapının iyileştirilmesi ancak yeterli 
bir bütçeyle mümkündür.

Bilindiği üzere devlet kurumlarında bürokratik işlemlerin işleri karmaşıklaştırdığı ve 
geciktirdiği birçok araştırma ile ortaya konulmuştur. Cevaplayıcılar KYS ile birlikte her yapılan 
işlemin kayda alınması gerektiğine, bürokratik süreçlerle birleştiğinde iş yüklerini orantısız 
bir şekilde arttırdığına dolayısıyla yapılması gereken işlerin zaman zaman aşırı strese neden 
olduğuna işaret etmişlerdir. KYS’nin temel prensiplerinden biri olan ‘iyileştirme’ felsefesine 
göre karmaşıklığa neden olan her eylem için düzeltici önlemler alınmalıdır. KYS’de amaç işi 
arttırmak ya da hata oranını yükseltmek değil, temel faaliyetleri tanımlamak ve standart bir iş 
akışı ile hatasız ya da minimum hata ile faaliyetleri yürütmektir.

Sistemin oluşturulmasında en temel faktör hizmet kullanıcılarıdır ve onların memnuniyeti 
önemlidir. Ancak sistem sadece dış hizmet kullanıcılarına memnuniyet kazandırma amacı 
gütmemektedir. Aynı zamanda iç hizmet kullanıcıları olan çalışanların da memnuniyetini esas 
almaktadır. Yanıtlarda müşteri olarak tanımlanan öğrencilerin sorunlarına zamanında dönüt 
verilirken, personelin sorunlarına yeterince ilgi gösterilmediği belirtilmektedir. İç hizmet 
kullanıcısı mutsuz olan bir kurumun dış hizmet kullanıcısını memnun edebilmesi maalesef 
imkânsızdır.

Tedarikçilerle karşılıklı yarar prensibi gereği kurumun iç ve dış hizmet kullanıcısına 
sağladığı yararlar, yalnızca kendi verdiği hizmetlerle sınırlı değildir. Birlikte çalıştığı, ulaşım, 
banka, güvenlik, temizlik ve yemek firmalarının da aynı felsefeye sahip olmaları hizmet 
kalitesini arttırmada önemli bir etkendir.

Kurum ya da işletmelerin yalnızca belge alarak pazarda bir farkındalık yaratmayı 
amaçlaması mümkün değildir. Elbette devlet kurumlarının, kalite yükseltme felsefesini 
sahiplenmeleri ve bu yönde geliştirdikleri pozitif yaklaşımları takdir görmeye değer bir 
girişimdir. Fakat yasal düzenlemelerle bu tür sistemlere geçişin hızlandırılması, uygulanmadığı 
takdirde cezai müeyyidelerin bulunması ya da isteklendirme araçlarının fazlalaştırılması 
ülkemiz adına elzem bir eylem planı olmalıdır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kalite yönetimi felsefesini yaygınlaştırmak üzere farklı 
metotlar geliştirmeye çalışmıştır ancak yapılan araştırmalar bunların yetersiz kaldığını 
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göstermektedir. YÖK’ün 1981 yılında o dönemin ihtiyaçları çerçevesinde merkeziyetçilik 
anlayışı üzerine kurulması ve hala günümüzde mevcut yapısını devam ettirmesi, kalite 
sisteminin getirmekte olduğu esnekliğe ayak uyduramamasına ve ulaşılmak istenen kaliteli 
hizmet standartlarına sahip olunamamasına neden olmaktadır. Kaldı ki verilen yanıtlarda da 
açıkça görülmektedir ki;  YÖK’e bağlı üniversitelerde aşırı merkeziyetçilik ve bürokrasi 
ile kalite sisteminin getirdiği aşırı kırtasiyecilik birleştiğinde çalışanlarda sisteme karşı 
direncin oluşmasına, yılgınlığa ve iç motivasyonlarında düşmeye neden olmaktadır.

Yine bu bağlamda, yükseköğretim hizmetlerinin en temel müşterisi olan öğrencilerin 
isteklerinin kalite güvencesini arttırıcı bir etken olarak görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Verilen 
yanıtlar, öğrenci istek ve baskısının kalite çalışmaları önünde engel olarak görülmediğini 
dolayısıyla da pozitif olarak algılandığını göstermiştir. Öğrenciler kalite çalışmalarının 
yürütülmesinde yönetimi en büyük engel olarak görmüş, personel ile herhangi bir sorunlarının 
olmadığını göstermiştir. Ancak hem personelin, hem öğrencinin yönetimi en büyük engel 
olarak görmesi ve fikir birliği içerisinde olması, yönetimde bir takım yeni yapılanmaların 
olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yine her üç grubun da yönetim, teknoloji ve bürokrasiyi ilk dört engel içerisine dahil 
etmiş olması,  YÖK’e bağlı hareket etmek zorunda kalan üniversitelerde yapılan veya 
yapılacak olan kalite çalışmalarında merkeziyetçilik ve bürokrasinin negatif bir yansımasıdır.

Yanıtlarda, personel kendini ikinci sırada,  yönetim kendini dördüncü sırada engel olarak 
görmektedir. Burada iki grubun da özeleştiri yaptığını, farkındalıklarının yüksek olduğunu 
söylemek mümkündür.  Buradan hareketle,  yönetime ve personele bilinçli bir politika ile 
KYS’nin uzun vadede kuruma kazandıracağı yararlar ve kaliteli hizmet sunumunda önemli 
bir araç olduğu anlatılmalı ve bu sistemin benimsenmesi sağlanmalıdır. Böylece yapılacak 
yönlendirme ve eğitimler kurum içi KYS’nin pozitif yönde artışını hızlandıracak ve bunun 
kalıcı olmasını sağlayacaktır.

KYS sihirli bir değnek değildir,  kurumu bir anda değiştirmeye ve dönüştürmeye 
çalışan bir sistem de değildir.  Küçük adımlarla ama sürekli iyileştirme anlayışı üzerine 
oluşturulmuş standartlar serisidir. Kurum tarafından yürütülen çalışmaların sayısal verilere 
dönüştürülmesi esasına dayanır ve bu sayede kurumsal gelişimin takibini mümkün kılar. 
Sürekli iyileştirme için yönetimin desteğine, personelin katılımına ve hizmet kullanıcılarının 
geri bildirimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle de üst yönetim tarafından bu üç noktaya 
da erişimin sağlanması şarttır.

Özetlemek gerekirse, kalite çalışmalarından beklenen sonucu alabilmek için dikkat 
edilmesi gereken hususlar;

-  Gerçekçi ve sayısal verilere dönüştürülebilir kurumsal hedefler,

-  Kaliteye dayalı örgüt kültürünün oluşturulması,

-  Yaygınlaştırılmış hizmet içi eğitimler,

-  Belirginleştirilmiş yetki sınırları, organizasyon yapısı ve iş tanımları,

-  Uzmanlaşma odaklı yönetim şekli,
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-  Karara katılım, ödüllendirme gibi araçlarla aidiyet duygusunun oluşturulması,

-  Hizmet kullanıcıların mülkiyet hakkının korunması,

-  Teknolojik alt yapının iyileştirilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması,

-  Kalite çalışmalarının takibi için uzman bir ekibin kurulması,

-  Ölçülebilir, izlenebilir ve iyileştirilebilir faaliyetlerin oluşturulması,

-  Memnuniyet ölçümü ile gerekli iyileştirmelerin sağlanması,

-  Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarının yılda en az 2 defa yapılması,

-  Düzeltici ve önleyici faaliyetlere önem verilmesidir.

Yapmış olduğumuz araştırma ile sistemin uygulanabilirliğini arttırmak için bu 
hususlara dikkat edilmesinin çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır.
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Sorulan Sorulara Verilen Yanıtlar ve Gruplara Göre Kişi Sayısı                                                                                                                                           
(Her Soru Tüm Yanıtlayıcılara Sorulmadığından (-) İşareti Kullanılmıştır)  

Y
ön

et
im

 

Pe
rs

on
el

 

Ö
ğr
en

ci
 

Yanıtlar 

1. Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilginiz var mı? Kurumunuzda ne tür faaliyetler yapılmaktadır? 
- 2 1 Evet 
- 5 7 Hayır 
- 8 2 Kısmen 

2. Çalışanlara kalite konusunda gerekli eğitimler veriliyor mu? 
- 1 - Evet 
2 12 - Hayır 
2 2 - Bilgilendirme Var 

3. Üst yönetim katılımcı yönetim anlayışını benimsiyor mu? 
- 3 - Evet 
- 10 - Hayır 
- 2 - Bazen 

4. Üst yönetim personelin kalite çalışmalarına katılımını yeterince özendiriyor mu? 

- 2 - Evet 
- 11 - Hayır 

- 2 - İmkânlar 
Ölçüsünde 

5. Üst yönetim, izlenen tüm süreçlerde sürekli gelişmeyi sağlayan bir yaklaşım mı, yoksa hata arayan bir yaklaşım mı 
kullanıyor? 

- 2 - Gelişme Odaklı 
- 9 - Hata Odaklı 
- 4 - Duruma Göre 

6. Üst yönetimi meydana getiren kişiler dönüşümsel liderlik özelliğine sahip mi? 
- 2 - Evet 
- 10 - Hayır 
- 3 - Bazı Yöneticiler 

7. Üst yönetim aynı şeyleri daha iyi yapmayı mı, yoksa daha iyi şeyleri yapmayı mı hedefliyor? 

- 8 - Mevcutlar 
İyileştiriliyor 

- 2 - Yenilik Yapılıyor 
- 4 - Duruma Göre 
- 1 - Hiçbiri 

8. Performans değerlemelerinde kişiler mi, süreçler mi değerlendiriliyor? 

- 9 - Kişiler 
1 2 - Süreçler 

3 4 - Değerlendirme 
Yok 

9. Örgütsel yapının kalite için uygun olmaması, aşırı hantal, katı, bürokratik vb. olması, reorganizasyon vb. çalışmaları 
gerektirmesi kalite çalışmaları önünde engel oluşturmakta mıdır? Nedenlerini açıklar mısınız? 

3 - - Evet 
- - - Hayır 

1 - - İyileştirilme 
Yapılmalı 

10.  Yerleşik kurum kültürünün (mevcut iş yapma ve yürütme anlayışının) demokratik yönetimi gerektiren kalite 
çalışmalarının önünde ciddi bir engel olduğunu düşünüyor musunuz? 

- 6 - Evet 
1 2 - Hayır 
3 6 - Zaman Zaman 

- 1   Kurum Kültürü 
Yok 

11. Kurumunuzun kalitesinin arttırılması hakkında kendinizi ne derece sorumlu hissediyorsunuz? Nedenlerini açıklar 
mısınız? 

4 10 7 Kesinlikle 
Sorumluyum 

- 1 - Hiç Sorumlu 
Değilim 

- - 3 Kısmen  

12. Kalite çalışmaları sizin iş yükünüzü, iş yapma ve yürütme biçiminizi ne şekilde etkiledi?  Nedenlerini açıklar mısınız? 
3 9 - Arttırdı 
1 4 - Etkilemedi 
- 2 - Azalttı 

13. Kurum çalışanlarına kalite bilinci kazandırmanın (eğitim, iletişim, takım çalışması, toplantı vb.) kalite çalışmalarının 
önünde ciddi bir engel olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini açıklar mısınız? 

2 - - Evet 
2 - - Hayır 
- - - Bazen 

14. Kalite çalışmalarının gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini açıklar mısınız? 
4 15 10 Evet 
- - - Hayır 

15. Sizce kurum çalışanları kalite çalışmalarının gerektirdiği bilgi (örneğin istatistik), beceri ve yeteneklere sahipler mi? 
2 - - Çoğunlukla Evet 
1 - - Çoğunlukla Hayır 
1 - - Eğitilebilirler 

Ek 1. Mülakat Soruları ve Verilen Cevapların Özeti
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16. Kurumun alt yapı eksikliklerinin kalite çalışmalarının önünde bir engel olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerini 
açıklar mısınız? 

2 9 8 Evet 
1 3 1 Hayır 
1 3 1 Kısmen 

17. Kurumdaki hizmetlerin geliştirilmesi yönünde yetkililere geri bildirim veriyor musunuz? Aksaklıkları, sorunları vb. 
yetkililere aktarıyor musunuz? 

2 6 7 Evet 
- 7 2 Hayır 
2 2 1 Bazen 

18. Kurumun kalitesini arttırmaya dönük çalışmaların maliyetinin getirilerinden büyük olduğunu düşünüyor musunuz? 
- 1 - Evet 
4 11 - Hayır 
- 3 - Kısmen 

19. Bürokratik süreçlerin, yönetmelik, tüzük vb. düzenlemelerin uygunsuzluğu nedeniyle sorunlar yaşanmakta mıdır? 
Yaşanıyorsa, örnek verir misiniz? 

2 10 7 Evet 
- 2 1 Hayır 
2 3 2 Bazen 

20. Hizmet alınan şirketlerin (yemek, temizlik, vb.) kurumunuzdaki kalite çalışmaların destekleyen anlayış, kültür, sistem ve 
işleyişe sahip olmaması, kalite çalışmalarında sorunların yaşanmasına neden olmakta mıdır? 

1 12 7 Evet 
1 2 2 Hayır 
2 1 1 Bazen 

21. Kalite çalışmalarını, diğer örgütlere/ kurumlara tavsiye eder misiniz? 4 15 10 Evet 
- - - Hayır 
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