Görüﬂ / Viewpoint
www.yuksekogretim.org

Standardizasyon Akademisi
Academy of standardization
Mustafa Yörük
Türk Standardlar› Enstitüsü, E¤itim Dairesi Baﬂkanl›¤›, Ankara

Özet

Abstract

Henüz akademik bir disiplin olarak ortaya ç›km›ﬂ olmasa da standardizasyonla ilgili e¤itim program› ve derslerin say›s› giderek artmaktad›r.
Mevcut programlar ve dersler standartlar›n geliﬂtirilmesi, uygulanmas›
ve yönetilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi ve insan kayna¤›n› karﬂ›lamada yetersiz kalmaktad›r. Müﬂterilerine kaliteli mal ve hizmet sunmak isteyen kuruluﬂlar standardizasyonla ilgili bilimsel bilginin üretilmesine ve
faaliyetlere transfer edilmesine ihtiyaç duymaktad›rlar. Buna ra¤men
standardizasyona dair bilimsel bilgiyi üreten ve ürünlere transfer eden
insan kayna¤›n› yetiﬂtirmeyi amaç edinen e¤itim programlar› yok denecek kadar azd›r. Bu makalede standardizasyon e¤itiminin gereklili¤i ve
uygulamalar› ele al›narak bununla ilgili çözüm yaklaﬂ›mlar› tart›ﬂ›lm›ﬂ ve
standardizasyona dair teorik ve pratik e¤itimleri içeren programlar›n bilgi ve insan kayna¤›n› geliﬂtirmeye yarar sa¤layaca¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.

Having not been recognized as an academic discipline yet, the number of
lectures and academic programs in standardization increases day by day.
Available lectures and programs are insufficient to provide required knowledge and human resources for development, implementation and management of standards. Organizations that aim to provide their customers with
high-quality goods and services need production of scientific knowledge of
standardization and its transfer into their daily activities. Even so, educational programs with purpose of qualifying people to produce and transfer
knowledge of standardization to products are scarcely available. This article discusses solutions for academy of standardization by taking into
account requirements and applications of education about standards and
standardization. The discussion concludes that educational programs
involving theoretical and practical courses in standardization contribute to
development of knowledge and human resources.
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K

ne çözüm üretebilecek insan kayna¤›n› ve bilgi birikimini oluﬂturacak e¤itim programlar›n› geliﬂtirme, kurma ve yürütme görevi e¤itim kurumlar›na düﬂmektedir.

amu sa¤l›¤› ile iﬂletmelerin katlanabilece¤i maliyetleri göz önünde bulundurarak standart kuruluﬂlar›nca
mal, hizmet, teknoloji, süreç ve sistemlerin taﬂ›mas›
gereken yap›sal, teknolojik ve fonksiyonel özellikleri belirleyen
kurallar dizisine standart denilirken; bunlar› geliﬂtirmek, uygulamak, gözetlemek ve sürdürebilir k›lmak için yap›lan faaliyetlerin tümüne ise standardizasyon denir. Söz konusu faaliyetleri
gerçekleﬂtirebilmek, bu alanda oluﬂturulmuﬂ bilgi birikiminin
varl›¤›na ve bu birikimden yararlanma kabiliyetine sahip insan
kayna¤›na ba¤l›d›r. Bu kapsamda, ça¤›n ihtiyaç ve beklentileri-

E¤itim kurumlar› deney ve gözlemden bilimsel bilgiyi,
sezgi ve deneyimden gündelik bilgiyi, beceri ve yetenekten
teknik bilgiyi, ak›l yürütmeden felsefik bilgiyi, inanç ve de¤erlerden dinsel bilgiyi, yarat›c›l›k ve hayal gücünden sanatsal
bilgiyi üreterek yararlan›c›lar›n hizmetine sunarlar. Profesyonel bilgi di¤er bilgi türlerinden de yararlanmas›na ra¤men
kayna¤›n›n büyük bir k›sm›n› bilimsel, teknik ve gündelik bil-
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giden al›r. Her ne kadar standart ve standardizasyon henüz
akademik bir bilim olarak ortaya ç›kmam›ﬂ olsa da disiplin olma yolunda h›zla yol almaktad›r. Nitekim standardizasyonun
bir disiplin oldu¤u ve bunun için profesyonel bilgiye ihtiyaç
duyuldu¤u ilk defa 1973’te Verman taraf›ndan ortaya at›lm›ﬂt›r (de Vries ve Egyedi, 2007)
Profesyonel bilgiyi kavrama, üretme ve kullanma özel yetenek gerektirmektedir. Uygun ö¤renim modeli üzerine inﬂa
edilen e¤itim programlar›, bireylere standardizasyona dair bilimsel bilgiyi üretme ve kullanma yetene¤ini kazand›rabilir.
Bu çerçevede, standartlar›n nas›l geliﬂtirildi¤i, uyguland›¤› ve
yönetildi¤i ile ilgili yap›lan ö¤retici faaliyetlerin tümüne de
standardizasyon e¤itimi denilebilir. Bu makale standardizasyona dair profesyonel bilgiye ve insan kayna¤›na neden ihtiyaç duyuldu¤una ve bu ihtiyac›n nas›l giderilebilece¤ine ›ﬂ›k
tutmay› amaçlamaktad›r.

Neden Standardizasyon E¤itimi?
Standardizasyon faaliyetlerine kat›lan özel ve kamu kuruluﬂlar› standardizasyonu genelde bilimsel e¤itim gerektiren
bir uzmanl›k alan› olarak görmezler (de Vries, 2002). Oysa iﬂ
dünyas›ndaki standart ve standardizasyon iﬂ ve iﬂlemleri, profesyonel bilgi ve beceri gerektiren faaliyetleri kapsamaktad›r.
Mevcut standart ve standardizasyon e¤itimleri standardizasyon geliﬂtirme, uygulama veya kullanma süreçleri üzerine yo¤unlaﬂt›¤›ndan ö¤rencilere standartlar› ve standardizasyonu
anlamalar›n› sa¤layacak teorik bir altyap› sunmamaktad›r
(Krechmer, 2007). Teorik altyap› olmadan uzmanl›k gerektiren çal›ﬂmalar› sadece iﬂ tecrübesiyle baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirmek neredeyse imkans›zd›r. Bunun için, akademik
çal›ﬂmalarla standart ve standardizasyona dair bilgiyi üretecek, derleyecek, geliﬂtirecek ve ilgililerin hizmetine sunacak
e¤itim programlar›na ihtiyaç vard›r. Bu programlar standart
ve standardizasyona hakim nitelikli iﬂgücünün yetiﬂtirilmesi,
mal ve hizmet çeﬂitlili¤ini desteklemesi, sürdürülebilir inovatif sektörlerin inﬂa edilmesi, standardizasyonun akademik bir
disipline dönüﬂmesi, ulusal standardizasyon e¤itim stratejisinin geliﬂtirilmesi, kaynak verimlili¤inin art›r›lmas›, müﬂteri
memnuniyetinin yükseltilmesi ve standardizasyon e¤itiminin
tabana yay›lmas› gibi pek çok alana katma de¤er sa¤layabilirler.
Rekabet dinamiklerine zarar vermeden bir sektörün standartlar›n› haz›rlamak söz konusu sektörün ihtiyaç ve beklentilerini etrafl›ca analiz etme yetene¤i gerektirir. Standart geliﬂtirme, standardizasyon terminolojisini yaz›l› ve sözlü kullanabilen, mevcut uygulama ve sistemlerle bütünleﬂik iﬂlerli¤i
gözetebilen, sektörün ekonomik geliﬂimine standartlar ›ﬂ›¤›n-
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da liderlik yapabilen, uyuﬂmazl›klara yarat›c› çözümler üretebilen profesyonel iﬂgücünün var olmas›na ba¤l›d›r. Bunun
için iﬂ gücüne kat›lacak bireyleri standart ve standardizasyona
özgü niteliklerle donatacak e¤itim programlar›na ihtiyaç vard›r. Bu programlarda standardizasyon bilgi ve becerisi kazanan bireyler; mal, hizmet, teknoloji, süreç ve sistem kalitesini
güvence alt›na al›rlar. Nitekim de Vries “E¤itim, çal›ﬂanlar› gerekli yetkinliklerle donatmak için bir araçt›r.” diyerek e¤itimin
beceri kazand›rma rolünü vurgulam›ﬂt›r (de Vries, 2002, s. 3).
Buna ra¤men, iﬂ hayat›na at›lan insanlar›n birço¤u standardizasyon e¤itimi almadan standartlarla ilgili görevleri üstlenebilmektedir. Uzmanl›k gerektiren faaliyetlerin yeterli yetkinli¤e sahip çal›ﬂanlara yapt›r›lmamas› toplam kaliteyi beklenilen düzeyin alt›na çekmektedir. Avrupa Standart Kuruluﬂlar›
(ESOs) taraf›ndan haz›rlanan Standardizasyon E¤itim Master
Plan› yetersiz standardizasyon e¤itiminin etkisini ﬂu ﬂekilde
özetlemektedir (ESOs, 2010, s. 5): “Avrupa’da standardizasyon
hakk›nda bilgi, beceri ve bilimsel araﬂt›rmalar›n eksikli¤i orta ve
uzun vadede iﬂ dünyas›n›n rekabet edebilirli¤ini azaltmakla sonuçlanacakt›r.”
Uluslararas› standartlar› yerel ihtiyaç ve dinamiklere uyarlay›p uygulayabilen insan kayna¤› inovatif mal ve hizmetlerin
geliﬂmesine ve yay›lmas›na uygun ortam› haz›rlar. Yerel ve
ekonomik farkl›l›klardan ileri gelen dinamikleri dikkate almadan uluslararas› standartlara dayal› pazar oluﬂturma çabas› yerelden genele uzanacak yeni teknoloji ve ürünlerin hem pazara ç›k›ﬂ›n› hem de talebini engellemektedir. Bu da giriﬂimcili¤in geliﬂmesini ve yeni sektörlerin ortaya ç›k›ﬂ›n› ya ötelemekte ya da yok etmektedir. Az geliﬂmiﬂ ülkelerde do¤up küreselleﬂen bir sektörün yok denecek kadar az olmas› yerelleﬂtirilmemiﬂ standartlar›n olumsuz etkisini do¤rulamaktad›r.
Sonuç olarak, uluslararas› standartlar› yerel dinamiklere uyarlamadan uygulamaya koyma çabas› ülkeyi ithal ürünlerin aç›k
pazar› haline getirmekte ve ulusal ekonomik çeﬂitlili¤ini bertaraf etmektedir. Uluslararas› standartlar›n ulusal düzeydeki
olumsuz etkileri standart uyarlama ve yerel standart geliﬂtirme çal›ﬂmalar›yla giderilebilir. Sektör ve standardizasyon uzmanl›¤›na sahip insan kayna¤› söz konusu çal›ﬂmalar› yapabilir. Bu da uzun vadede kararl› ulusal standardizasyon e¤itim
stratejisi ve politikas›yla gerçekleﬂtirilebilir. De Vries “Ulusal
standardizasyon e¤itim stratejisini geliﬂtirilmesi ve uygulanmas›
standardizasyon e¤itimine sistematik bir yaklaﬂ›m›n ön koﬂuludur.” diyerek ulusal standardizasyon e¤itim stratejisinin önemine vurgu yapm›ﬂt›r (de Vries, 2011, s. 73).
Standartlar uygunluk ölçütleriyle kaliteyi belirli bir seviyede tutarken geliﬂmelere de kay›ts›z kalmamaktad›r. Standart kuruluﬂlar›n›n geliﬂen ve de¤iﬂen ihtiyaç ve beklentilere
göre standartlar› güncellemesi kaliteye dinamik bir anlay›ﬂ ge-
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tirir. Dinamik kalite yaklaﬂ›m› sektörlere yenilikçili¤in entegre edilmesinde önemli bir rol oynar. Statik kaliteden dinamik
kaliteye geçiﬂin sa¤lanabilmesi sektör ve standartlar hakk›nda
bilgi, beceri ve tecrübeye sahip uzmanlar›n varl›¤›na ba¤l›d›r.
‹ﬂ hayat›nda standardizasyon faaliyetlerine kat›lan birçok insan bu faaliyetleri profesyonelce gerçekleﬂtirmelerini sa¤layacak standardizasyon e¤itimi almam›ﬂlard›r (de Vries, 2003, s.
26). Ne yaz›k ki, standart ve standardizasyon hakk›nda e¤itim
programlar› olmad›¤›ndan uzmanlaﬂma sadece standart kuruluﬂlar›n›n çal›ﬂanlar›yla s›n›rl› kalmaktad›r. Ürün, hizmet, süreç, organizasyonel tasar›m ve iﬂ modelinde daha inovatif olan
iﬂletmeler katma de¤er üretmekte, rekabet avantaj› yakalamakta ve daha iyi sonuçlara ulaﬂmakta daha baﬂar›l› olurlar
(CEN, 2013). Standardizasyonda uzmanlaﬂman›n sadece
standart kuruluﬂlar›na hapsolmas› inovasyonun sektörlere
transferini güçleﬂtirmektedir. Bu da inovasyona dayal› ulusal
ekonomik dinamiklerin oluﬂmas›n› engellemektedir.
Genel standartlar›n spesifik alanlara uyarlanmas› sektörel
farkl›l›klar›n getirdi¤i dezavantajlar› birer katma de¤ere dönüﬂtürebilir. Beﬂ y›ll›k bir çal›ﬂma neticesinde Amerika Ulusal
Standart Enstitüsü’nün ISO 9000 standartlar›n› e¤itim kurumlar›na uyarlayan bir rehber yay›nlamas› bu yaklaﬂ›m›n
pratik bir örne¤ini ortaya koymaktad›r (ISO, 2004). Standartlar› mal ve hizmetlere özgünleﬂtirmek için paydaﬂlar›n uyarlama çal›ﬂmalar›nda yer almas› gerekmektedir. Özgünleﬂtirmeyi gerçekleﬂtirmek, uygulamaya koymak ve yürütmek için
paydaﬂlar›n sektörel uzmanl›¤›n›n yan› s›ra standardizasyon
bilgi, beceri ve tecrübesine sahip olmas› gerekir. Aksi takdirde, uyarlama çal›ﬂmalar›n›n sektör taban›na yay›lmas› mümkün olmayacakt›r. Standartlar›n yap›s› ve uygulamas› sektörden sektöre farkl›l›k gösterdi¤i için standardizasyon hakk›nda
yeterli donan›ma sahip insan kayna¤›n›n sektöre özgü e¤itim
programlar›yla yetiﬂtirilmesi bir zorunluluktur. Nitekim Hesser standardizasyon e¤itimi üzerine haz›rlad›¤› sunumunda
e¤itim müfredatlar›n›n standartlar›n içeri¤inden ziyade standardizasyonun iﬂlerli¤i üzerine inﬂa edilmesi gerekti¤ini savunmuﬂtur (Hesser, 2010).
ﬁirketler standartlara dayal› kalite yönetim sistemleri kurarak ürünlerin kalitesini, dolay›s›yla müﬂteri memnuniyetini
garanti alt›na al›rlar. Uluslararas› ﬂirketlerin birço¤u bünyesinde standardizasyon, kalite kontrol, kalite güvence ve benzeri isimlerle kalite birimleri bulundururlar. Bu birimlerle
mal ve hizmetleri mevcut standartlara uygun bir ﬂekilde üretmeyi ve bunlar için yeni standartlar geliﬂtirmeyi amaçlarlar.
Örne¤in Siemens, Microsoft ve Mercedes Benz gibi küresel
ﬂirketlerinin standardizasyon birimi üretilen mal ve hizmetlerin standartlara uygunlu¤unu kontrol etmenin yan› s›ra stan-

dart geliﬂtirme, uygulama ve iyileﬂtirme görevlerini de yerine
getirmektedir. Standartlardan yararlanarak kaliteli mal ve hizmet sunan ﬂirketler sad›k müﬂteri kitlesi oluﬂturmakta ve bu
kitleyi muhafaza edebilmektedir.
Firmalar›n büyük bir k›sm› personel istihdam›nda alan uzmanl›¤›na ek olarak standartlarla ilgili bilgi, beceri ve tecrübeyi dikkate almaktad›r. Almanya Yapay Zeka Araﬂt›rma Merkezinde (DFKI) araﬂt›rmac› olarak çal›ﬂan Freericks, standart
mühendislerinin kariyerleri üzerine yapt›¤› araﬂt›rmada mühendislikle ilgili iﬂ ilanlar›n›n üçte birinde standart(lar) veya
standardizasyon ile ilgili yetkinlik veya tecrübe ﬂart› arand›¤›na iﬂaret etmektedir (Freericks, 2013, s. 2). Birçok ﬂirket ve
standart kuruluﬂu kurumsal etkinli¤i ve verimlili¤i art›rmak
amac›yla standart uzmanlar›n› operasyonel ve yönetsel pozisyonlarda görevlendirmektedir. Chrysler, Volvo, Huawei,
STX Finland Shipbuilding ve NVIDIA gibi pek çok ﬂirket
standardizasyon mühendisi unvanl›yla personel çal›ﬂt›rmaktad›r. Çin Jiliang Üniversitesi profesörü Mingshun, Uluslararas› Standardizasyon E¤itimi Komitesine verdi¤i demeçte bu
güne kadar 800’den fazla ö¤renciyi mezun ettiklerini ve bunlar›n yaklaﬂ›k %95’inin standardizasyonla ilgili bir iﬂte çal›ﬂt›¤›n› ifade etmiﬂtir (ISO Focus, 2007). Ayr›ca, Standart kuruluﬂlar› çal›ﬂanlar›na belirli tecrübeden sonra yönetici olma imkan› sunmaktad›r. Örne¤in TSE Personel Yönetmeli¤inde
yönetici görevi olan Grup Baﬂkan› kadrosuna atanabilmek
için asgari 6 y›ll›k iﬂ tecrübesinin 2 y›l›n›n TSE’de olmas› ﬂart› aranmaktad›r.
Standartlar›n ekonomik ve düzenleyici iﬂlevlerinden dolay›, standardizasyon zamanla akademik bir disipline
dönüﬂecektir. Standartlar ulusal ve uluslararas› ekonomik dinamikleri ﬂekillendirmede kullan›lan araçlar aras›nda önemli
bir yer tutmaktad›r. Hoenkamp, Folmer ve Hutiema (2012, s.
7), “Standartlar tek bir pazar›n kurulmas›n› desteklemek için bir
süre Avrupa Birli¤i (AB) politikas›n›n önemli bir arac› oldu ve olmaktad›r.” diyerek AB ortak pazar›n›n oluﬂmas›nda standartlar›n ekonomik iﬂlevine vurgu yapm›ﬂlard›r. Özellikleri ve iﬂlevleri göz önüne al›nd›¤›nda standardizasyonun, hukukun bir
sonraki safhas› oldu¤u söylenebilir. Biri kamu düzenini sa¤larken, di¤eri bu düzene kalite katarak iyileﬂtirmektedir. Bir
ürünün tüketicinin sa¤l›¤›n› bozmas› durumunda uygulanacak yapt›r›mlar›n belirlenmesi hukukun alan›na girerken, söz
konusu ürünün kamu sa¤l›¤›n› bozmamas› için taﬂ›mas› gereken yap›sal ve iﬂlevsel özelliklerinin belirlenmesi standardizasyonun alan›na girmektedir. Di¤er bir ifadeyle hukuk, kural
ve yapt›r›mlarla kamu düzeni sa¤lamay› amaçlarken; standardizasyon hukuk boﬂlu¤u olsun olmas›n kamuya kalite getirmeyi amaçlar. Bu bak›mdan hukukun ve standardizasyonun
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birbirini tamamlayan bir bütün oldu¤u söylenebilir. Hukuk
ve standardizasyonun birçok ortak özelli¤ini maddeler halinde özetlemek mümkündür:
Standardizasyonda ve hukukta kurallar dizisinin haz›rlanmas› söz konusudur.
Hukuk ve standartlar belirli bir alana düzen getirmeyi
amaçlar.
Hukuk ve standartlar soyut olarak haz›rlan›r fakat somut
olay ve olgulara uygulan›r.
Hem hukuk hem de standardizasyonun kendilerine ait yaz›m jargonu vard›r.
Hukuk kurallar› ve standartlar ihtiyaca binaen sürekli geliﬂir ve de¤iﬂir.
Hukuk kurallar› gerekti¤inde standartlardan beslenir.
Standartlarda hukuktaki kadar keskin olmasa da yapt›r›m
vard›r.
Örtüﬂen bunca ortak özelli¤e ra¤men standardizasyonun
hukuk gibi bir ana bilim dal› olamamas›, bu alan hakk›ndaki
fark›ndal›¤›n yeteri kadar oluﬂmad›¤›n› göstermektedir. Amerika’daki yasalar›n 6000’den fazla standarda at›fta bulunmas›
kanunlar ve standartlar aras›ndaki benzerli¤e ve geçiﬂkenli¤e
iﬂaret etmektedir.

Standardizasyon E¤itim Uygulamalar›
Standartlar›n geliﬂtirilmesi, uygulanmas› ve yönetilmesi
hakk›nda yürütülen faaliyetlerin tümü standardizasyon e¤itiminin genel çerçevesini oluﬂturmaktad›r. E¤itim seviyesi hedef
kitlenin ihtiyac›na dikkatli bir ﬂekilde uyarlanmal›d›r (ESOs,
2010). Standart e¤itimlerinin hedef kitlesi ö¤renci, ö¤retmen,
çal›ﬂan ve yöneticiler gibi çok çeﬂitli s›n›flardan oluﬂtu¤u için
e¤itim müfredat› da s›n›f›n yap›s› ve ihtiyac›na göre düzenlenmelidir. Örne¤in, üst yöneticiler standardizasyonun stratejik
önemi üzerinde dururken, çal›ﬂanlar standartlar›n uygulanmas›na ve uygunlu¤una önem vermektedirler. Bu durumda, hedef
kitlenin ilgi ve ihtiyac›na uygun standardizasyon e¤itim müfredat›n›n geliﬂtirilmesi önem arz etmektedir. Geliﬂtirilen e¤itim
programlar›yla standardizasyona dair bilginin üretilmesi, ö¤retilmesi, paylaﬂ›lmas›, özgünleﬂtirilmesinin yan› s›ra iﬂ gücü kayna¤›n›n iyileﬂtirilmesi hedeflenebilir (Mingshun ve Xiao,
2014).
E¤itim kurumlar› standarda dayal› kalite altyap›s›n› kuracak
insan kayna¤›n› yetiﬂtirmek için ulusal ve uluslararas› kurumlarla ortak e¤itim programlar› geliﬂtirmektedirler. Cenevre
Üniversitesi, Uluslararas› Standartlar Kuruluﬂu (ISO) iﬂbirli¤iyle Standardizasyon, Sosyal Düzenleme ve Sürdürülebilir
Kalk›nma yüksek lisans program›n› hizmete açm›ﬂt›r. Müfredat› TTT Ek I’de yer alan program, küresel ekonominin sosyal ve
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çevresel etkilerini kontrol alt›na alma ve uluslararas› yap›sal düzenleme yaklaﬂ›mlar› üzerine akademik çal›ﬂmalar yapmay› hedeflemektedir. 2014 y›l›nda Türk Standartlar› Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi iﬂbirli¤iyle Kalite ve Uygunluk De¤erlendirme Mühendisli¤i (KUDEM) Ana Bilim Dal› kurulmuﬂtur.
Dersleri TTT Ek II’de verilen KUDEM yüksek lisans program›
mal ve hizmet üreticilerinin yararlanabilece¤i deneyimsel, bilimsel ve teknik bilgiyi üreterek ve ö¤reterek standardizasyon
alan›nda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiﬂtirmeyi
amaçlamaktad›r. Ayr›ca, baz› sivil toplum örgütleri de standardizasyon e¤itimiyle ilgili çeﬂitli rol ve sorumluluklar› üstlenmektedirler. Örne¤in, 1993’te Hamburg’da kurulan Avrupa
Standardizasyon Akademisi (EURAS) standardizasyon hakk›nda yap›lan araﬂt›rma, e¤itim ve yay›nlara destek vermeyi amaç
edinmiﬂtir.
Standardizasyonla ilgili bilgi, beceri ve bilimsel araﬂt›rmalar›n endüstriyel ve yönetsel önemini kavrayan e¤itim kurumlar›,
ya yeni e¤itim programlar› açmakta ya da mevcut programlar›n› revize etmektedirler. Çin Jiliang Üniversitesi “Standardizasyon Mühendisli¤i” lisans program›n› 2010 y›l›nda hizmete açm›ﬂt›r. Çin’de halihaz›rda standardizasyon hakk›nda yediden
fazla üniversitede lisans, on bir üniversitede yüksek lisans ve bir
üniversitede doktora program› mevcuttur (Mingshun ve Xiao,
2014). Çin Jilang Üniversitesinin (CJLU) 1996’da kurdu¤u
“Standardizasyon ve Kalite Yönetimi" lisans program›n›n müfredat› TTT Ek III’te verilmektedir. Bu program ekonomi, yönetim, hukuk, mühendislik ve teknoloji; standardizasyon teorisi
ve yöntemleri ile ilgili temel bilgileri kazand›rarak, mezunlar›na standartlar› geliﬂtirme, uygulama ve yönetme becerilerini de
kazand›rmay› amaçlamaktad›r. Vries ve Egyedi, 2006'da Kore’de 46 üniversitede aç›lan 87 standardizasyon dersine 6681
ö¤renci kat›ld›¤›n› ifade etmektedirler (de Vries ve Egyedi,
2007). Fransa’da Compiègne Teknoloji Üniversitesi 1992’de
Kalite Yönetimi yüksek lisans program›n› açm›ﬂt›r. Dersleri TTT
Ek IV’te verilen bu program aralar›nda Çin, Rusya ve ‹ngiltere’nin de yer ald›¤› birçok ülkeyle ö¤renci de¤iﬂim program› da
uygulamaktad›r. Japonya’da Tokyo Tar›m ve Teknoloji Üniversitesi, Stratejik Endüstriyel Standardizasyon ve Telif Hakk›
Yönetimi yüksek lisans program›n› açm›ﬂt›r. Bu programda ö¤retilen standardizasyon dersleri TTT Ek V’te gösterilmektedir.
Di¤er taraftan, Endonezya’da Diponegoro, Surabaya, Trisakti
ve Nasional Üniversiteleri “standardizasyona giriﬂ” dersini baz› bölümlerin müfredatlar›na entegre etmiﬂlerdir. Çeﬂitli ülkelerde standardizasyon derslerini lisans ve yüksek lisans programlar›na entegre eden baz› kurumlar›n listesi TTT Ek VI’da verilmektedir.
Üniversitelerin sosyal ve fen bilimleri bölümlerinin müfrerdatlar›n›, standardizasyonla ilgili dersleri eklemek suretiyle
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zenginleﬂtirmek mümkündür. Mevcut akademik müfredatlara
entegre edilmesi önerilen dersler TTT Tablo 1’de özet olarak verilmektedir.
TTT Tablo 1 müfredatlara eklenmesi önerilen standardizasyon e¤itimleri hakk›nda genel bir çerçeve oluﬂturmaktad›r.
Standardizasyona giriﬂ e¤itimi ö¤rencilere standart ve standardizasyona dair temel bilgi ve becerileri kazand›rarak standartlar› geliﬂtirme ve uygulama yetene¤i kazand›rmay› amaçlamal›d›r. Bu e¤itimi standardizasyonun tarihçesi ve temel kavramlar›, standart geliﬂtirme süreci (yazma, yay›nlama, güncelleme ve
iptal), standartlar› uygulama (anlama, yorumlama, uyarlama,
uygulama, yürütme ve raporlama), uygunluk de¤erlendirme,
akreditasyon, standart ve standardizasyonun ekonomisi (faydalar›, etkileri, inovasyonla iliﬂkisi vb.), önemli standardizasyon
kuruluﬂlar› ve üyelik (ISO, EA, ESOs, IEC, IAF, ILAC vb.) konular›n› kapsamal›d›r. Bütünleﬂik kalite yönetim sistemleri e¤itimi, bir iﬂletmenin kalite ihtiyaç analizini yaparak iﬂletmenin
yap›s›na uygun bütünleﬂik kalite yönetim sistemi geliﬂtirme,
kurma, yürütme ve iyileﬂtirme yetkinliklerini kazand›rmay› hedeflemelidir. Bu kapsamda bütünleﬂik kalite yönetim sistemi
e¤itimi alana özgü standartlara ek olarak kalite (ISO 9001), iﬂ

TTT Tablo 1. Mevcut bölümlere eklenmesi önerilen standardizasyon dersleri.
Akademik
alanlar

Akademik
bölümler

Entegre edilebilecek
standardizasyon dersleri

Sosyal Bilimler

‹ﬂletme
Siyaset Bilimi
Uluslararas› ‹liﬂkiler
Kamu Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
Ekonometri
Uluslararas› Ticaret
‹ktisat
Maliye
Sa¤l›k ‹daresi
Sosyal Hizmetler
Hukuk

• Standardizasyona Giriﬂ
• Bütünleﬂik Kalite Yönetim
Sistemleri
• Uygunluk De¤erlendirme
Metotlar›

Fen Bilimleri

Yönetim Biliﬂim Sistemleri
Bilgisayar Mühendisli¤i
Biliﬂim Mühendisli¤i
Yaz›l›m Mühendisli¤i
Biliﬂim Sistemleri Mühendisli¤i
‹nﬂaat Mühendisli¤i
Kimya Mühendisli¤i
Ürün Mühendisli¤i
Tekstil Mühendisli¤i
Elektronik Mühendisli¤i
G›da Mühendisli¤i
Genetik Mühendisli¤i
Makine Mühendisli¤i
Tekstil Mühendisli¤i
Enerji Mühendisli¤i
T›p

• Standardizasyona Giriﬂ
• Bütünleﬂik Kalite Yönetim
Sistemleri
• Uygunluk De¤erlendirme
Metotlar›
• Laboratuvar Uygunluk
Teknikleri

sa¤l›¤› ve güvenli¤i (ISO 18001) ve çevre (ISO 14001) yönetim
sistemlerini karﬂ›laﬂt›rmal› olarak irdelemelidir. Uygunluk de¤erlendirme metotlar› e¤itimi ürün, hizmet, sistem ve personelin ilgili standartlar›n belirledi¤i ﬂartlar› karﬂ›lay›p karﬂ›lamad›¤›na yönelik yap›lacak uygunluk de¤erlendirme faaliyetleri
hakk›nda teorik bilgi ve pratik beceri kazand›rma gayesi gütmelidir. Uygunluk de¤erlendirme e¤itimi belgelendirme (ürün,
sistem, personel vb.), muayene, gözetim, tetkik ve akreditasyon
(belgelendirme program›, laboratuvar, yönetim sistemi vb.) konular›n› ele almal›d›r. Laboratuvar uygunluk teknikleri e¤itimi
ö¤rencilere alanlar›yla ilgili laboratuvar uygulamalar›n› standartlara uyun bir ﬂekilde yapma ve yorumlaman›n yan› s›ra yeni standart ﬂartlar›n› belirleyecek deneyleri tasarlama ve uygulama yetkinli¤i kazand›rmal›d›r. Laboratuvar uygulamalar› ölçümleme, do¤rulama, numune alma metotlar›, uygunluk testleri, deney tasarlama ve yapma, analiz, de¤erlendirme ve raporlama konular›n› teorik ve pratik düzeyde ele almal›d›r. Bu e¤itimlerin bölümlere özgünleﬂtirilmesi, sadece bölümün kapsad›¤› alan ve/veya alanlarla ilgili standart ve mevzuatlar› içermesi
gerekti¤i unutulmamal›d›r. Bu bak›mdan, e¤itimlerin konu içerikleri bölümlere göre farkl›l›k arz edecektir.
Standart ve standardizasyona dayal› yeni akademik programlar geliﬂtirmek suretiyle kaliteye dayal› iﬂgücü kayna¤› yetiﬂtirilebilir. TTT Ek I–VI’da verilen lisans ve yüksek lisans programlar›
incelendi¤inde standardizasyon dersleri ile di¤er alan dersleri
ile uyumlaﬂt›r›ld›¤› görülmektedir. Bilgisayar mühendisli¤i ve
iﬂletme derslerini bir araya getiren Yönetim Biliﬂim Sistemleri
(MIS) ile mühendislik ve iﬂletme derslerini bir araya getiren
Endüstri Mühendisli¤i lisans programlar› disiplinler aras› yaklaﬂ›ma örnek verilebilir. Disiplinler aras› yaklaﬂ›mdan hareketle
“Standardizasyon Yönetimi”, “Standardizasyon Mühendisli¤i” ve
“Standardizasyon Bilimleri” gibi lisans, yüksek lisans ve doktora
programlar› kurulabilir. Bu tür programlar›n kurulabilmesi,
standardizasyon disiplinine özgü teori ve araﬂt›rma metotlar›n›n
geliﬂtirilmesiyle yak›ndan iliﬂkilidir. Mingshun ve Xiao standardizasyon biliminin çal›ﬂma alan›n› ﬂu ﬂekilde ifade etmektedirler
(Mingshun ve Xiao, 2014, s. 1): “Standardizasyon bilimi, bir disiplin olarak temelde standart ve standardizasyon faaliyetlerini çal›ﬂ›r;
standartlar›n mekanizmas›n›, standardizasyon teorilerini ve metotlar›n› kullanarak araﬂt›rmalar yapar.” Yerleﬂkesi Hollanda’da bulunan Rotterdam Üniversitesi (RSM) Erasmus Yönetim Araﬂt›rma Enstitüsü’nden de Veries “Implementation and Impact of
ISO 900/ISO 9001’in uygulanmas› ve etkisi” ve “Different routes towards standards and their impact on innovation /Standartlara do¤ru farkl› yollar ve bunlar›n inovasyona etkisi” isimleriyle doktora tez projeleri yürütmektedir (ERIM, 2016).
Standardizasyondan hareketle kurulacak disiplinler aras›
programlar ö¤rencilere alan uzmanl›¤›na ek olarak liderlik ede-
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bilme, bütünleﬂik sistem iﬂlerli¤ini kurabilme, yaz› ve konuﬂma
dilini etkili kullanabilme, de¤iﬂim ve uyuﬂmazl›klar› yönetebilme ve sosyal a¤ kurabilme kabiliyetleri kazand›racak ﬂekilde düzenlenmelidir. Mezun adaylar›na standart kuruluﬂlar›nda belirli bir süre staj yapma zorunlulu¤u getirilerek uygulama tecrübesi kazand›r›lmal›d›r. Böylece, mezunlar standardizasyona dair bilgi, beceri ve deneyimlerini sektörlere aktarmaya haz›r hale gelebilirler. Bu programlardan mezun olanlara iﬂ hayat›nda
aﬂa¤›daki görev ve sorumluluklar› yerine getirebilecek yetkinlikler kazand›r›lmal›d›r:
Standart ve standardizasyon hakk›nda bilimsel ve uygulamal› araﬂt›rmalar yapmak
Mevcut standartlar› kavramak, yorumlamak ve yerel dinamiklere uyarlamak
Yeni standart ihtiyaçlar›n› belirleyecek analizler yapmak
Yeni standart geliﬂtirmek ve bunu standart jargonuyla yazmak
Kurum içi ve d›ﬂ› standardizasyon komitelerinde görev almak
Standardizasyon komitelerinin sekretaryal›¤›n› yürütmek
Standartlar› mallara, hizmetlere, teknolojilere, sistemlere
ve benzeri alanlara uygulamak
Standartlara uygun gözetim, muayene ve tetkik yapmak
Standartlara uygun laboratuvar uygulamalar›n› (ölçümleme, do¤rulama, test, deney, analiz ve de¤erlendirme) yapmak ve yorumlamak
Standartlar›n uygunluk de¤erlendirme raporlar›n› haz›rlamak
Standartlarla ilgili e¤itim ve belgelendirme faaliyetlerini
gerçekleﬂtirmek
Standart projelerini geliﬂtirmek, uygulamak, de¤erlendirmek ve raporlamak
Kurumsal kalite kontrol süreçlerini tasarlamak, uygulamak
ve yürütmek
Yukar›daki görev ve sorumluluklar› üstlenebilen insan kayna¤›n›n yetiﬂtirilmesi, nitelikli iﬂgücü kapasitesini zamanla beklenen düzeye getirebilir.
Mesleki e¤itim kurumlar› standartlar›n geliﬂtirilmesi, uygulanmas› ve yönetilmesi ile ilgili e¤itimler vererek sektörlerin donan›ml› iﬂgücü ihtiyac›n› destekleyebilir. Örne¤in meslek liselerinde okuyan biliﬂim bölümü ö¤rencilerinin Web
Kullan›c› Arayüzü (TS EN ISO 9241-151), Ortak Ölçütler
(TS ISO/IEC 15408), Sistem Yaﬂam Döngüsü Süreçleri
(ISO/IEC 15504 SPICE), Elektronik Belge Yönetimi (TS
13298), Yaz›l›m Kalitesi (TS ISO/IEC 25051) ve benzeri biliﬂim standartlar›n› ö¤renerek mezun olmas› ülkenin nitelikli
iﬂgücü kayna¤›na önemli bir katma de¤er katacakt›r. Meslek
liselerinin müfredatlar›na standartlar› ve standardizasyonu
anlatan derslerin konulmas› toplumsal kalite bilincinin oluﬂmas›na katk› sa¤layaca¤› gibi nitelikli iﬂ gücü kayna¤›n› da
güçlendirecektir.
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Branﬂlaﬂm›ﬂ üniversite ve liselerden hareketle standart ve kalite üzerine meslek lisesi, meslek yüksekokulu, bölüm, fakülte,
enstitü ve üniversite kurulabilir. Güney Kore 2003 y›l›ndan beri
akademik müfredatlarda standardizasyon e¤itimine yer vermektedir (de Vries, 2011). McDonald taraf›ndan 1961’de kurulan
Hamburger Üniversitesi branﬂlaﬂm›ﬂ üniversitelere önemli bir
örnek teﬂkil etmektedir. Çünkü bu üniversite sadece restoran faaliyetleri, süreçleri, hizmetleri, kalitesi ve temizli¤i üzerine e¤itimler vermektedir. Mevcut lise ve üniversiteler müfredatlar›na
standardizasyon ve kalite e¤itimlerini entegre ederek ya da bunlar› ﬂart koﬂan yeni bölümler açarak branﬂlaﬂma gerçekleﬂtirebilir. Bunlar standartlara dair akademik araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar
yapmay›; yeni yöntemler geliﬂtirmeyi; teknik bilgi birikimi oluﬂturmay› ve nitelikli insan kayna¤› yetiﬂtirmeyi amaç edinebilirler. Öte taraftan, kaliteyi ç›k›ﬂ noktas› yapan yeni lise ve üniversiteler –örne¤in TSE Kalite Üniversitesi, Anadolu Kalite Meslek Lisesi, OSB Kalite Koleji vb.– kurulabilir.
Standart, akademik ve sektörel aktörleri bir araya getiren
araç ve mekanizmalar kurulursa kalite güncelli¤i sürdürülebilir.
Komiteler, kurullar, yay›nlar (dergi, makale, e-kitap, interaktif
kitap vb.) aç›k bilgi havuzlar›, forumlar, iﬂbirlikleri, projeler,
programlar ve benzeri araçlarla aktörler bir araya getirilirse
paylaﬂ›m ve buna ba¤l› olarak geliﬂim ve de¤iﬂim do¤ru ve h›zl› bir ﬂekilde gerçekleﬂebilir. Uluslararas› Bilgi Teknolojileri
Standart ve Standardizasyon Araﬂt›rmalar› Dergisi (IJITSR) ile
Uluslararas› Servisler ve Standartlar Dergisi (IJSS) akademik
araçlara örnek verilebilir. Akademi, standart ve iﬂ dünyas›n› bütünleﬂik iﬂlerli¤e taﬂ›yan araç ve yöntemler kaliteye bilimsel bir
altyap› kazand›raca¤› gibi yeni bilgi ve tecrübelerin sektörlere
aktif transferini gerçekleﬂtirerek mal ve hizmet kalitesinin güncel tutulmas›n› da sa¤layacaklard›r.
Biliﬂim teknolojileriyle standardizasyon e¤itimlerinin eﬂzamanl› ve eﬂzamans›z olarak hizmete aç›lmas› yararlan›c›lar›n
zaman ve mekan ba¤›ml›l›¤›n› ortadan kald›r›r ki bu da hedef
kitleye ulaﬂmay› kolaylaﬂt›r›r. Standart kuruluﬂlar› aç›k kaynak
kodlu e-e¤itim sistemlerini (Moodle, OLAT, ILIAS, aTutor,
eFront, Claroline, Fedena, Sakai vb.) kullanarak hedef kitleye
standardizasyon e¤itimlerini daha etkin bir ﬂekilde sunabilirler.
Örne¤in Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE), 2014’te Moodle
sistemini kullanarak baz› e¤itimlerini online eriﬂime açm›ﬂt›r.
Benzer ﬂekilde, Internet tabanl› bilgi havuzlar›yla standartlara
dair bilgi ve tecrübeler ilgililerin eriﬂimine aç›labilir. Ö¤retici
oyunlar, videolar, webinarlar, e-kitaplar, interaktif kitaplar, forumlar ve benzeri teknolojik imkanlar› içeren bilgi havuzlar› insan kayna¤›n› geliﬂtirme ve iyileﬂtirme amac› gütmelidir. Ülkeler her alanda mal ve hizmet sunma çabas› içinde olsalar da belirli alanlarda daha fazla uzmanlaﬂm›ﬂlard›r. Örne¤in Türkiye,
uluslararas› piyasada tekstil ve inﬂaat sektörlerinde uzmanlaﬂm›ﬂ
ve bu alanlarda önemli bir bilgi birikimine sahiptir. Bu birikim
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spesifik e¤itim programlar›yla gelecek nesillere aktar›l›rsa bu
alandaki nitelikli insan gücü güvence alt›na al›nm›ﬂ olur. Bu bak›mdan, standart kuruluﬂlar› da bu alanlara özgü bilgi havuzlar› geliﬂtirerek ve bunlar› biliﬂim teknolojileriyle profesyonel
mesleklerin hizmetine sunarak vas›fl› insan kayna¤›n› geliﬂtirmeyi ve korumay› sürdürülebilir k›labilirler.

Sonuç
Standart ve standardizasyon hakk›nda bilimsel bilginin ve
uzmanlaﬂm›ﬂ personelin eksik olmas› ulusal kaliteyi küresel kalitenin gerisinde b›rakmaktad›r. Kaliteden beslenen sürdürülebilir bir ekonomik yap›n›n kurulmas› standardizasyon e¤itiminin mevcut e¤itim sistemine entegre edilmesi ve yeni e¤itim
programlar›n›n geliﬂtirilmesine ba¤l›d›r. Kaliteye dayal› yetkin
iﬂgücü kayna¤›n›n yetiﬂtirilmesi, katma de¤eri yüksek ürünlerin
üretilmesi, ulusal markalar›n rekabet gücünün art›r›lmas›, müﬂteri memnuniyetinin sa¤lanmas›, ithal ürünlerin kalitesinin güvence alt›na al›nmas›, kalite eksikli¤inden kaynaklanan ihracat
engellerinin aﬂ›lmas›, bilimsel bilginin oluﬂturulmas› gibi pek
çok faktör standardizasyon e¤itimi ile yak›ndan iliﬂkilidir. Standardizasyon e¤itim programlar› bu bak›mdan ele al›nd›¤›nda
önemli bir aç›kl›¤› giderebilir. Çünkü standardizasyon e¤itim
programlar› ﬂu faydalar› sa¤layacakt›r:
Standardizasyon faaliyetleri hakk›nda uygulamal› ve bilimsel
araﬂt›rmalar›n yap›lmas›
Standardizasyona yeni e¤itim ve uygulama modellerinin
geliﬂtirilmesi
Standardizasyona iliﬂkin bilimsel bilginin üretilmesi
Standardizasyon faaliyetleri hakk›nda edinilmiﬂ tecrübelerin yaz›l› bilgiye dönüﬂtürülmesi
Kaliteye dayal› bilgi birikiminin oluﬂturulmas›
Mezunlar›yla teknik ve bilimsel bilginin sektörlere aktar›lmas›
Standardizasyon hakk›nda uzmanlaﬂm›ﬂ bir meslek grubunun oluﬂmas›
Standardizasyon hakk›nda oluﬂturulan bilimsel bilgiden
yararlanabilecek yetkin insan kayna¤›n›n yetiﬂtirilmesi
Yukar›da say›lan faydalar›n kaliteye, dolay›s›yla ekonomiye
olumlu etkileri zaman içerisinde çeﬂitli ﬂekillerde ortaya ç›kacakt›r. Örne¤in standartlar› geliﬂtirecek, uyarlayacak, yorumlayacak, uygulayacak, yönetecek ve kalite sistemlerini kuracak insan kayna¤›n›n yetiﬂtirilmesi zamanla ulusal kalite kültürünü de
oluﬂturacakt›r.
Ekonomiyi bilimsel bilgi, kalite ve yetkin insan kayna¤›yla
sürdürülebilir k›lmak için standardizasyon e¤itiminin ulusal
e¤itim programlar›na hem entegre edilmesi hem de yeni programlar›n aç›lmas› yararl› olacakt›r. Çin Jiliang Üniversitesi
1996’da Standardizasyon ve Kalite Yönetimi, 2010’da ise Standardizasyon Mühendisli¤i isimleriyle iki lisans program›n› hiz-

mete açm›ﬂt›r. Ürün kalitesi konusunda sorunlar› olan Çin örne¤inde oldu¤u gibi mesleki lise, lisans, yüksek lisans ve doktora programlar› standardizasyon ve kalite üzerine inﬂa edilebilir.
Alternatif olarak bu makalenin ekinde verilen müfredatlar ve
dersler mevcut e¤itim kurumlar›na entegre edilebilir. Küresel
ve yerel dinamikler göz önünde bulundurularak bu programlara özgü müfredat modelleri geliﬂtirilmelidir. Uzmanl›k alanlar›na göre oluﬂturulacak komiteler bu programlarda okutulacak
standardizasyon ve mesleki derslerin kapsam› ve içeri¤inin oluﬂturulmas›nda önemli rol ve görevler üstlenebilirler. Buna ra¤men müfredat modelleri standartlar›n içeri¤inden ziyade standardizasyonun faaliyetlerini, iﬂleyiﬂini, tekniklerini, teorilerini
ve metotlar›n›; teknik bilgi, beceri ve tecrübeyle birleﬂtirecek
ﬂekilde tasarlanmal›d›r. Oluﬂturulacak yeni programlar standardizasyon kabiliyetinin yan› s›ra analitik, korelatif, inovatif ve
harmonik düﬂünebilen; yaz›l› ve sözlü dili etkin kullanabilen ve
liderlik yapabilen insan kayna¤› yetiﬂtirmelidir. Sonuç olarak,
standardizasyon üzerine branﬂlaﬂm›ﬂ lise, bölüm, fakülte ve üniversite kurarak ya da mevcut bölümlere uygun standardizasyon
dersleri entegre ederek standardizasyona dair nitelikli iﬂ gücü ve
bilimsel bilgi kayna¤› oluﬂturulabilir. Böylece, kalite geliﬂimi ve
dönüﬂümü bilime ve profesyonelli¤e dayand›r›labilir.
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TTT Ek I. Cenevre (Geneve) Üniversitesi Standardizasyon, Sosyal Düzenleme ve Sürdürülebilir Kalk›nma Yüksek Lisans Program› dersleri (Courses of Master in

Standardization, Social Regulation and Sustainable Development).
No

Dersler

Kredi

Temel Dersler
1.1

Say›sal Metotlar (Quantitative Methods)

3

1.2

Kalk›nma (Development)

3

1.3

Küresel Ekonomi (Economics of Globalization)

3

1.4

Çevresel Ekonomi (Environmental Economics)

3

1.5

Yönetiﬂim ve Kamu Politikas› (Governance and Public Policy)

3

1.6

Örgütsel Davran›ﬂ (Organisational Behaviour)

3

1.7

Gönüllü Mutabakata Dayal› Standartlar (Voluntary, Consensus-Based Standards)

3

1.8

Küreselleﬂmenin Sosyo-ekonomik Etkileri (The Socioeconomic Impact of Globalization)

3

1.9

Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi (Governance of Global Supply Chains)

3

1.10

Küresel Sa¤l›k (Global Health)

3

1.11

‹ﬂçi Piyasas› Politikalar› (Labour Market Policy)

3

1.12

Çevresel Politikalar (Environmental Policy)

3

1.13

Plan, Program ve Proje De¤erlendirme: Yöntemler ve Uygulamalar (Policy, Programme and Project Evaluation: Methods and Practice)

3

1.14

Modern Kapitalizm Sosyolojisi (Sociology of Contemporary Capitalism)

3

Ara toplam

42

Operasyonel Sistemler (Operational Systems)
2.1

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Corporate Social Responsibility)

3

2.2

Uygunluk De¤erlendirme (Conformity Assessment)

3

2.3

Sürdürülebilir ‹ﬂ Stratejilerini Planlama (Strategic Planning of Sustainable Business)

3

2.4

Sürdürülebilir Yönetim Sistemleri (Management Systems for Sustainability)

3

2.5

Risk Yönetimi ve Etki De¤erlendirme (Impact Assessment and Risk Management)

3

Ara toplam

15

Seçmeli Dersler (Elective Courses)
Üniversitenin di¤er yüksek lisans programlar›ndan seçebilece¤i dersler

8

Tez ve Staj
Tez – Staj Raporu (Thesis - Internship Report)

18

Genel toplam

90
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TTT Ek II. Hacettepe Üniversitesi Kalite ve Uygunluk De¤erlendirme Mühendisli¤i tezsiz yüksek lisans program› dersleri.
Dersin kodu

Dersin ad›
adi

T-P-K

AKTS

Mühendisler için Olas›l›k ve ‹statistik

3-0-3

8

Zorunlu dersler
KUM611
KUM613

Kalite Yönetimi

3-0-3

7

KUM615

Ürün ve Süreç Tasar›m›nda Kalite Mühendisli¤i

3-0-3

8

KUM620

Kalite Kontrol

3-0-3

8

KUM622

Mühendislik Deneylerinin Tasar›m› ve Analizi

3-0-3

8

KUM624

Kalite Yönetim Sistemleri ve Tetkiki

3-0-3

7

KUM662

Uygunluk De¤erlendirme

3-0-3

7

KUM690

Seminer

2-2-3

6

KUM699

Dönem Projesi

1-2-2

10

Zaman Serileri Analizi ve Öngörü

3-0-3

7

Seçmeli dersler
KUM651
KUM652

Regresyon Analizi

3-0-3

7

KUM653

Alt› Sigma Kalite Giriﬂimi

3-0-3

7

KUM654

Güvenilirlik Mühendisli¤i

3-0-3

7

KUM655

Yaz›l›m Kalite Yönetimi

3-0-3

7

KUM656

Sistem Mühendisli¤i

3-0-3

7

KUM657

Yaz›l›m Mühendisli¤i

3-0-3

7

KUM658

Bilgi Teknolojileri Standartlar› ve Tetkiki

3-0-3

7

KUM659

G›da Yönetim Sistemleri

3-0-3

7

KUM660

Çevre Yönetim Sistemleri

3-0-3

7

KUM661

Metroloji ve Kalibrasyon

3-0-3

7

KUM663

Uygunluk De¤erlendirme Uygulamalar›

1-4-3

7

KUM664

Deney ve Laboratuvar Bilgisi

1-4-3

7

KUM665

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

3-0-3

7

KUM691

Kalite ve Uygunluk De¤erlendirme Mühendisli¤inde Özel Konular

3-0-3

7

TTT Ek III. Çin Jiliang Üniversitesi (CJLU) Standardizasyon ve Kalite Yönetimi lisans program›n›n müfredat›.
Müfredat katalo¤u

Dersin ad›

Temel Dersler (Basic Courses)

Akademik ‹ngilizce (College English)

172

‹leri Matematik (Advanced Mathematics)

172

Olas›l›k ve ‹statistik (Probability and Statistics)

54

Liner Cebir (Linear Algebra)

54

Fizik (Physics)

72

Kimya (Chemistry)

36

Mühendislik ve Teknoloji
(Engineering and Technology)

E¤itim saati

Elektroteknik ve Elektronik (Electrotechnics & Electronics)

54

Mekanik Tasar›m (Mechanical Design)

54

Ölçüm Teknolojisi (Measurement Technology)

36

Mühendislik Kartografi (Engineering Cartography)

36
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TTT Ek III. [Devam] Çin Jiliang Üniversitesi (CJLU) Standardizasyon ve Kalite Yönetimi lisans program›n›n müfredat›.
Müfredat katalo¤u

Dersin ad›

Ekonomi ve ‹ﬂletme
(Economics and Management)

Mikroekonomi (Microeconomics)

54

Makroekonomi (Macroeconomics)

36

Uluslararas› Ticaret Teorisi (Theory of International Trade)

36

Yönetim Teorisi (Management Theory)

36

Temel Standardizasyon Dersleri
(Fundamental Courses Related
to Standardization)

Standardizasyon Teori ve Metotlar›
(Theory and Methods of
Standardization)

Standardizasyonun Saha Prati¤i
(Field Practice of Standardization)

E¤itim saati

Pazarlama (Marketing)

36

Finansal Yönetim (Financial Management)

36

e-Ticaret (e-Business)

36

Metroloji (Metrology)

36

Belirsiz Ölçüm De¤erlendirme (Evaluation of Measurement Uncertainty)

36

Güvenilirlik Mühendisli¤i (Reliability Engineering)

36

‹statistiksel Süreç Kontrolü (Statistical Processing Control)

36

Deney Tasar›m› (Design of Experiment)

28

Kalite Yönetimi (Quality Management)

54

Standardizasyon Prensipleri (Standardization Principles)

36

Uluslararas› Standardizasyon (International Standardization)

36

WTO/TBT-SPS ve Ticaretin Teknik Bariyerleri (WTO/TBT-SPS and Technical Barriers to Trade)

36

ISO 9000 Standartlar› Familyas› ve Kalite Sertifikasyonu (ISO 9000 Family Standards and Quality Certification)

54

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyonu ve ISO 14000 Standartlar› (Environmental Management System
Certification and ISO 14000 Standards)

28

ILIAS E-E¤itim Platformu (ILIAS E-Learning Platform)

16

Elektroteknik ve Elektronik Pratikleri (Electrotechnics & Electronics Practice)

2 hafta

Metal Pratikleri (Practice of Metal)

2 hafta

Standardizasyon Staj› (Standardization Internship)

4 hafta

Mezuniyet Öncesi Standardizasyon Projesi (Pre-graduation Project about Standardization)

13 hafta

TTT Ek IV. Fransa Compiègne Teknoloji Üniversitesi (University of Technology of Compiegne) Kalite Yönetimi yüksek lisans program›nda verilen baz›
dersler.

10

No

Dersin ad›

1

Performans ve Geliﬂim Yönetimi (Performance and improvement Management)

2

Standardizasyon, Metroloji, Test ve Uluslararas› Ticaret (Standardization, Metrology, Testing and International Trade)

3

Metroloji Hizmetlerinin Yap›s› ve Fonksiyonlar› (Structures and Functions of Metrological Services)

4

Yönetim, Organizasyon ve Sistemler (Management, Organization and Systems)

5

Organizasyon içi Risk Yönetimi (Risk Management within Organizations)

6

Biliﬂim Sistemleri Yönetimi (Information Systems Management)

7

Vaka Çal›ﬂmalar› (Case Study)

8

Di¤er Yönetim Sistemleri (Other Management Systems)

9

‹statistik (Statistic)

10

Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System)
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TTT Ek V. Tokyo Tar›m ve Teknoloji Üniversitesi (Tokyo University of Agriculture and Technology, TUAT) Stratejik Endüsriyel Standardizasyon ve Telif Hakk›

Yönetimi yüksek lisans program›nda verilen standardizasyon dersleri.
No

Dersin ad›

E¤itimci

1

Standardizasyon Stratejisi (Standardization Strategy)

Prof. T. Yamamoto

2

Endüstriyel Standar-tlar (Industrial Standards)

Prof. M. Tsutsumi

3

Standardizasyon Politikas› (Standardization Policy)

4

Üretim Sistemleri Standardizasyonu (Manufacturing Systems Standardization)

Prof. Y Furukawa

5

Ürün Yaﬂam Döngüsü Standartlar› (Products Life Cycle Standards)

Prof. Y Furukawa

6

Toplam Kalite Yönetimi ve ISO (Total Quality Managment and ISO)

Prof. R. Kaneko

Prof. M. Takagi

TTT Ek VI. Standardizasyon derslerini mevcut programlara entegre eden üniversite ve bölümler.
No

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Dersin ad›

Kredi

Ö¤retim üyesi

Türü

1

Washington
Üniversitesi

Halk Sa¤l›¤›
Fakültesi

Çevre ve ‹ﬂ Sa¤l›¤›
Anabilim Dal›

‹nﬂaat Endüstrisi
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Standartlar›

2.6

-

-

Denizcilik Endüstrisi
‹ﬂ Güvenli¤i
ve Sa¤l›k Standartlar›

3.5

-

-

Endüstriyel ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Standartlar›

2.6

-

-

Makine ve Makine
Koruma Standartlar›

2.6

-

-

Elektrik Standartlar›

2.6

-

-

2

Johns Hopkins
Üniversitesi

Sa¤l›k Bilimleri
Enformasyonu

Sa¤l›k Politikas› ve
Yönetimi Bölümü

Sa¤l›k Biliﬂim
Standartlar› ve
Bütünleﬂik Sistem
‹ﬂlerli¤i

7

Doç. Dr. Anna Orlova

-

3

Diponegoro
Üniversitesi
(UNDIP)

Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Mühendisli¤i
Bölümü

Standardizasyona
Giriﬂ

3

Ir. Bambang Purwanggono, M. Eng.
Arfan Bakhtiar ST, MT.

Alana özgü konular

4

Surabaya
Üniversitesi
(UBAYA)

Mühendislik
Fakültesi

Endüstri
Mühendisli¤i

Kalite Yönetim Sistemleri
Standardizasyona Giriﬂ

2
3

M. Rosiawan, ST., MT.
M. Rosiawan, ST., MT.

Standardizasyon konular›
Alana özgü konular

5

Middlesex
Üniversitesi
Londra

‹ﬂletme Biliﬂim
Sistemleri Bölümü

Biliﬂim Sistemleri
Kalite Yönetimi

30

Navaz KHan

Zorunlu ders
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