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Uzla ştırıc ı (fa cil ita tor ) veya koor dina tör, Ame rika' da progr am ça 
lışm alar ını yür üte n kişi dir. Önce leri Jap ony a’da bu ayrı bir pçzisy on
ola rak gör üld üğü halde; birç ok şirket, bu programı bölü mler ara 
sınd a çe şit li sor um lulu kla rı payl aştır an endü stri iliş kile r bölümü yolu
ile tan ıttı .
Öğ reti m ve eği tim bazen dışard an eğitim kurum lan tara fında n
yü rü tü lü r ve çe şit li faa liy etl eri izlemek için şirk ette gene llikle kur ulla r
olu ştu rul ur. Eunu nla berab er, A.B.D. ve diğe r bazı ülkel erde kalit e
çem ber prog ram ı yen idir ve bu yüzden program ın koo rdin asy onu n
dan bir kişi nin soru mlu olması, progra mın başarısı için gere klidi r.
Ka lite çem ber progr amın ı başla tmay a bir kez kara r veril di mi,
şi rk et hemen prog ram ın soru mlu luğu nu üstlene cek ve yürü rlüğ e ge
çir ec ek bir uzla ştırıc ı (fa cili tat or) aramay a başlamalıdır .
Ge nell ikle , şir ke t prog ram a bir «part-time» veya «full-time» ça
lışan uzl aşt ırıc ı ile başla r. Başla ngıç ta yüzde yüz dik ka t ge
re kti rm es ine rağmen , bazı şir ke tle r bu iş için «full-time» çalışan uz
laş tırı cı alm aya iste kli olm aya bilir ler. «Part-time» uzlaştır ıcı ile işe
ba şla ma k daha iyidir. Şirk et, progra mın yararlı olacağ ına ikna olu r
sa, «full -time» uzla ştırıc ı tayi n edile bilir. Uzlaştırıcı, gerekti ğind e üst
kad em e des teğ i ist ey eb ilir ve bu yüzden de şirk ette daha üst dü 
zey de bir isin e bağlı çalışm alı ve bilgi verme lidir. Bu bilgi verme dü
zeni , de ğiş ik bölü mle rden işb irliğ i tale p etmede de yardımcı olab ilir.
Bazı şir ke tle rd e kullanıl mış bir başka «part-time» pozisyo nu da mini
ko ord ina tör dü r. Mini koo rdi na tör ler top lant ılar a devam ederler, prob
lem çö zü ml erl er ve tam aml anm ış proje leri izlerler . Mini koo rdi nat ör
ler ka lite kon tro l, üreti m, mühe ndisl ik veya sanayi mühen disliği bö
lüm ler ind en ata na bil ir. Uzla ştırı cıla r gen ellik le mini koo rdin atö rler le
ça lış ırl ar ve tüm prog ramı tak ip ederler. İyi işb irliğ i ve etkin iletişim ,
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başarılı bir progr amın ana hta rlar ıdır. Uz laş tırı cıla r ile mini koo rdi
natö rler, bu soru mlul uğu her zaman taş ıma lıdı rlar .
Kalite çemb er prog ram ında uzla ştır ıcın ın rolü çok öne mlid ir. Bu
tip iş için nasıl biri si se çil ir ve ada yda ne gibi nit el ikl er aran ır, so
rusunun yanıtını, bu nit eli kle rin bazıla rını ta rtı şa ra k verm eye çalı şa
lım. Bunların sadece tav siye old ukl arı hat ırla nm alıd ır. Tüm bu nite 
likle ri bir kişide bulma k mümk ün olm aya bili r. Uzla ştırıc ı çok özel
bir kişi gibi gör üne bilir ; fa ka t tav siy e edile n nitelik ler de n çoğu nu
sahip olan kişi, işe uygun ola bili r.
Uzlaştırıcı (Facilitator)
Bir uzlaşt ırıcını n iyi. bir eğit ime , ter cih en ün ive rsit e eğ itim ine sa
hip olması gerek ir. Bu tip bir eği tim ; kiş ileri plân yap ma kta eğitm eye
ve işin doğru düz enle nme sind e ve etk in çalışma sınd a yardı mcı olur.
Bir uzlaştır ıcının aynı zama nda üret im, kal ite kon tro l, ist at ist ik, mü
hend islik alan ların da iyi bir çalış ma bilg isi ne sah ip olması gere kir.
Uzlaştırıcı çeş itli kiş iler ve sor unl arla çal ışır ve zo rlu kla r karşı sınd a
çemb erlere yardım cı olur.
Ge lişti rilm iş ileti şim (habe rleşm e) ve işb irli ği uyg ula yac ak kişi
de olduğ unda n, uzlaş tırıcı nın diğ er an ah tar nit eliğ i de ins anl arla an 
laşma yete neğid ir. Uzlaş tırıcını n yür üte ceğ i işin çoğu , insa nlar ı il
gilen diri r ve eğer onlar ı nasıl idare ede ceğ ini bil irs e birç ok soru n
kolayc a çözü mle nece ktir. Daha sonr a da bah sed ilec eği gibi bu pr og 
ram, insan iliş kile rin de birç ok pro blem le karşı karşıy a gel ece ktir . Bazı
kişi ler çok çabu k alınır, sar fed ilen sözl erde n inc ine bili r. İşte bu fa rk 
lılıklar ı araş tıra n ve çözüm leyen uzla ştırıc ıdır. Genelde uzlaş tırıcı ,
kişi lerin gelişm esine ilgi duya n din am ik bir insan olma lıdır.
Topl uluk önünd e konuşma , uzla ştırı cını n sahi p olması veya ge liş 
tirm esi gereken bir başka bec erid ir. Top lan tıla rda konuş ması ger e
keceğ inden ve beli rli ara lıkl arl a kiş iler i eği tme si gereke ceği nde n, bu
beceri vazg eçilm ezdir . Top lulu k önü nde konu şma bec eris i etk in eği tim
kurma da yardı mcı olur. İyi eği tim olmaz sa ve doğ ru mesaj ileti lme zse
ya çemb er prog raml arı çok yava ş bü yü ye ce ktir ya da tama men or 
tada n kalk acak tır.
Uzlaştır ıcı, dili fark lı düze ylerd e ku llan ab ilm elid ir. Örne ğin; at öl 
yede, orada çalış anla rın dili ni kulla nma lıdır . Of ist ek ile rle onla rı ikna
edeb ilmek için konuşma tarzı nı de ğiş tire bilm elid ir. İki alan fark lıdır,
başar ı ve işb irliğ i elde edeb ilme k için uzla ştırıc ı her ikis i ile de ya
kından çalışm alıdır. Bu anca k kiş iler e duya rlı ola rak ve uzla ştırıc ıyı
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ken dile rind en biri gibi göre bilm eler i için onlar ın dilin i kul lana rak ba
şa rıla bili r.
Uzla ştırıc ı, ces ur fak at nazik olmalıd ır. Birç ok sorun un çözümü;
üret im, mü hen dis lik ve ilgi li bölü mler in yardım ve işb irliğ ine daya na
bil ir. Bu bölü mle rde n birç ok kişi kalit e çem berl erin in kendi işlerin e
karı ştığ ını his se ttik ler i için işb irliğ i sağla mak bazen zor ola bilir . Uz
laştırıc ı, pro jele ri canlı tuta bilm ek için, bir yolunu bulmalı, kişil erle
konu şma lı, hat ta yön etim le tema sa geçm elidir. Bu bild iğim iz gibi ko
lay bir iş değ ildi r. Çoğ unlu kla asab iyete hatt a mutsu zluğa yol aça 
bili r. Bunu nla bera ber, fark lı kiş ilik ler olduk ça, bu kaçınılm azdır. Ki
şile re doğ ru yolu gös tere bilm ek için sabır ve serin kan lılık gereki r.
Gene lde uzla ştırı cı her zaman nazik olmalıd ır. Çember pro gra 
mının tüm sor um lulu ğun u taşım alıd ır ve kal ite çem ber lerin in temel
fel se fes ini tam am ıyle anla malı dır. Buna rağmen, büyümen in etki n ve
düzg ün başa rılmasın ı sağ lam ak için program ın başarısında baş kal arı
na da pay verm eye gön üllü olmalıd ır.
Uzl aştır ıcını n bir dizi fark lı sor uml uluk ları vardır. Bunlar günden
gün e değ işir. Bazen bir öğret men olar ak kişi leri eğitme si gere ke
bil ir; baze n de çem ber pro jele rind e bir danışman olar ak yardım cı ol
ması ger eke bilir .
Ayr ıca bir danış man; tanıt ıcı, arab ulucu ve hati p rolle rini de do l
dur ma sı ger ekir . Uzla ştırıc ının göre vler inin sonu yok tur ve tam an la
mı ile tanı mlan ama z.
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