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T M H ZMETLER NDE YERELLE ME VE H ZMET KAL TES

ÖZET
Bu Yüksek Lisans Tezi’nin amacı, e itim hizmetleri kalitesinin arttırılabilmesi için, e itim
hizmetlerindeki yerelle me e ilimlerini incelemek, ülkelerin genel e itim hizmetlerindeki yerelle me
ile hizmet kalitesi arasında bir ili kinin olup olmadı ını ara tırmaktır. “Belli ko ullar altında, e itim
hizmetlerindeki yerelle me, hizmet kalitesi üzerinde olumlu etkide bulunabilir” ifadesi, temel
varsayımımızdır. Dört bölümden olu an bu tez’de, önce e itim hizmetleri ve özellikleri genel olarak
de erlendirilmi , ardından e itim hizmetlerinde kalite ve verimlili i arttıran faktörlerin neler oldu u,
kalite ve verimlili in nasıl ölçülebilece i, kalite ve verimlili i arttıran uygulamalar anlatılmı tır.
Üçüncü bölümde ise, e itimde yerelle me olgusu, nedenleri, olası sakıncaları ve yerelle mede dikkat
edilmesi gereken noktalarla birlikte tartı ılmı , dünyada yerelle en belli ba lı e itim hizmetleri
incelenmi , e itim hizmetlerinde kalitenin arttırılabilmesi, yerelle meyle birlikte hizmet kalitesinin
dü memesi için gerekli önko ullar teorik olarak de erlendirilmi tir. Dördüncü ve son bölümde ise,
e itim hizmetlerinde yerelle me ile hizmet kalitesi ili kisi, bilimsel literatürden elde edilen teorikampirik kanıtlar yardımıyla, ayrıca bu tez’e özgü analiz yöntemiyle tespit edilmi tir. Konunun
ilginçli i ve güncelli inin yanı sıra, bu Tez’in önemli bir ba ka katkısı, analizde kullanılan yerelle me
katsayılarının, ilk defa Pisa okul anketi verilerinden uluslararası düzeyde türetilmi olmasıdır. Bu
sayede, e itim hizmetlerinde yerelle me ile hizmet kalitesi ili kisi, tespit edilebildi i kadarıyla
bilimsel literatürde ilk kez, dördüncü bölümde anlatılan yöntemle incelenebilmi tir. Tezin teorik
altyapısında genel yerelle me teorisi bulunmaktadır. Bu tez’de yerelle me konusu, literatürde çok
fazla kar ımıza çıkmayan ekliyle, e itim hizmetlerine özgü olarak incelenmi , e itim hizmetlerinde
yerelle menin nasıl olması gerekti i konusu, teorik ve ampirik kanıtlarla desteklenerek açıklı a
kavu turulmaya çalı ılmı tır. Sonuç olarak bu Yüksek Lisans Tezi’nin teorik kanıtları ile ampirik
bulguları birbirini desteklemi , ba langıçtaki temel varsayımımız do rulanmı tır.
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