
Eğitimde Kalite “Öğretmenim Anaokulu Örneği” 

 

Eğitim, bireyde istenen olumlu davranış değişiklikleridir. Kalite ise en genel tanımıyla 

şartlara uygunluk olarak tanımlanmaktadır. Eğitimde kalite kavramının tarihi ülkemizde ne 

yazik ki uzun bir geçmişe sahip değildir. Özellikle son yıllarda önem kazanan eğitimde kalite 

kavramı ilk defa 1990’lı yıllarda TKY (Toplam Kalite Yönetimi) adı altında duyulmaya 

başlanmış; kalite standartlarının eğitim kuruluşlarında uygulanmasına ilişkin tartışmalar ise, 

düzenlenen bilimsel toplantılarda ancak son yıllarda yeni yeni yer almaya başlamıştır. 

Ülkemizde bu süreci hızlandıran en önemli adım Milli Eğitim Bakanlığı’nın Toplam Kalite 

Yönetimi üzerine 1999’de yayınladığı genelge olmuştur. Bu genelge ile bakanlık tarafından 

tüm eğitim kurumlarının kalite kavramını benimsemesi ve uygulaması istenmiştir. Genelge 

eğitim dünyasında bu konuda bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü eğitim sistemimize göz 

atacak olursak, 2000’li yıllara girmiş olmamıza rağmen beklentilere cevap veremeyen ve 

oldukça hantal işleyen bir sistemle karşılaşılmakta; kaynak yetersizliğinden, eğitim 

programları ile uygulanan yöntemlerin dayandığı felsefe ve politikalardan yakınılmaktadır. 

Üstelik her eğitim kademesi de kalitesizliğin sorumluluğunu bir öncekilere yüklemektedir. 

Ancak kimsenin suçu bir önceki kademeye atma gibi bir lüksü bulunmamakta bunun da 

üstüne aslında yarının büyüklerini ve ülkeyi yönetenleri yetiştiren eğitim sisteminin kalite 

yönetim sisteminden uzak kaldığı her dakika geleceğe olumsuz biçimde yansımaktadır. Bu 

nedenle çağı yakalamak, yenilikleri takip etmek, öğrenci ve velilere daha kaliteli bir hizmet 

sunmak, her okulun hedefi olmalıdır. Nitekim, Kalite Yönetim Standardı’nı hayata geçiren 

okullarda süreç içerisinde görülmüştür ki hem kurum içinde hem de kurum dışında çok 

önemli kazanımlar elde edilmiştir. Okul çalışanlarından, öğrencilere ve velilere ulaşan kalite 

bilinci ve kültürü ile okullar büyük başarılar göstermekte, öğrenci merkezli olmakta, okulda 



ve çocuklarda görülen ilerlemeler veliler tarafından her aşamada takip edilebilmekte ve 

okulda mutlu olan çocuklar ile okuluna güvenen veliler gözlemlenmektedir.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 2001 yılında hizmete açılan Öğretmenim Anaokulu’unu 

Uluslarası Standartlara çıkarma yoluna girdiğimizde bizleri uzun ve yorucu bir yolculuğun 

beklediğini çok iyi biliyorduk. Çünkü gerçekleştirmek istediklerimiz kolay ulaşılabilir 

olmayan ve kamuda başarılması zor diye tanımlanan çalışmalardı. Ama bizim amacımız, 

çocuklarımıza daha iyi eğitim vermek, velilerimizi ve çocuklarımızı verdiğimiz hizmetten 

memnun etmek, rakiplerimize fark yaratmak, verilerimizi kayıtlı, izlenebilir, takip edilebilir 

kılmak, gelişmek, okulumuzun kapılarını dışarıya açarak, dışarıdan gözlerin okulumuzu 

izlemesine fırsat vererek, daha iyiye ulaşmaktı.  

 

2009 yılının ikinci döneminde yönetim olarak okulumuza kalite yönetim sistemini kurmaya 

karar verdiğimizde vakit kaybetmeden bu kararı çalışanlarımızla paylaştık. Paylaşmamızdan 

kısa süre sonra kurum içerisinde çok farklı düşünce ve sesler duyduk. Çalışanlarımızın genel 

tutumu; önceleri reddetme, direnme, ilgilenmeme idi. Süreç yorucu ve sonu olmayan bir 

süreçti. Bu süreçte en önemli adım çalışanların kaliteye bakış açısındaki direnci kırmaktı. 

Çünkü kalite çalışmaları kamuda genel olarak; ekstra emek, hamallık, kağıt israfı, ücret olarak 

karşılığı olmayan iş yükü olarak görülmekteydi. Okul olarak belki en önemli artımız daha 

önce kalite çalışmalarında uzak olmayan bir yönetimin ve genç bir çalışan profilinin 

bulunmasıydı. Okulumuzdaki bilgi konusundaki birikim ve işe dönük kararlılık belki de ekip 

arkadaşlarının direncinin uzun soluklu olmasını engelledi. Yönetim olarak biliyorduk ki 

direnci kırmak, tüm çalışanları sürece dâhil etmek sistem için son derece önemli idi. 

Çocuklara, bir başka deyişle geleceğe hizmet eden bir kurumdaki bu bakış aslında ülkemiz 



için önem taşıyordu. Çünkü biz konu insan olduğu zaman ortaya çıkacak hataların etkisinin, 

her hangi bir ürün hatasından çok daha büyük olduğunun bilincinde idik.  

 

Kurumsal olarak fikirbirliğini sağladıktan sonra yapmamız gereken en önemli iş; kalite 

yönetim sistemi üzerine eğitim almaktı. Piyasaya baktığımızda ülkemizde sistem 

belgelendirmelerini yapan birçok özel kuruluş bulunmakta olduğunu gördük. Çevremizdeki 

birçok rakip okulun da bu özel kuruluşlara başvurarak kısa sürede istediklerine ulaşmakta 

olduğu fark ettik. Fakat Türkiye’de kalite güvencesi deyince ilk akla gelen kurum; Türk 

Standartları Ensitüsü idi. Bu sebeple bizim de tek adresimiz TSE olmalıydı. Hiç düşünmeden 

TSE’nin kapısını çaldık ve Mart 2008’de ISO 9001:2008 standartı için gerekli tüm eğitimleri 

kurumum adına ben aldım.  Eğitimlerin genellikle üretim sektöründen gelen bireylere yönelik 

olması sebebiyle benim gibi hizmet sektöründe çalışan biri için sistemi algılamak ilk etapta 

oldukça zor oldu. Eğitimler bitmesine rağmen zihnimde her şey tam olarak oturmamıştı. 

Ancak işi öğrenene kadar da TSE’nin kapısından ayrılmamaya kararlıydım. Bitmek bilmeyen 

sorularım, görüşmelerim ve e-postalarıma yılmadan cevap veren başta Muzaffer ÖZEN ve 

diğer TSE yetkilileri sayesinde ne yapacağımızı anlamaya başlayıp, süreci çalışanlarımıza 

anlatmaya başladım. Ciddi ve düzenli bir çalışma ile yaklaşık 1 ay içerisinde kurumumuz için 

gerekli tüm dokümantasyon işlerini bitirmiştik. Sistem için hazırlanan her doküman aynı anda 

hayata geçmekte, işlenmekte ve revize edilmekteydi. Tıpkı büyük bir çark gibiydi okul. Bir 

yandan yeni dişleri eklerken bir yandan da topyekün onu döndürmeye çalışıyorduk. 2 ay 

geçtikten sonra sistemimizi izlemeleri için TSE’ye başvurduk. Ve 11 Haziran 2008 tarihinde 

gerçekleşen tetkikimiz sonucunda belgelendirmeye hak kazandığımızı öğrendik. Tetkik 

sonucu söylendiğinde okulumuzdaki mutluluk gerçekten görülmeye değerdi. Emeklerinin 

karşılığını alan her çalışan sevinç içinde birbirine sarılıp, gözyaşlarına boğulmuştu. Bugün 

dönüp baktığımda o günün o anının kameraya alınması ve görüntülerin bu yolda ilerlemek 



isteyen her kurum ve kuruluşa (başta kamu kurumları olmak üzere) gösterilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Belki çalışan için ne ifade ettiğini, çalışanların sisteme nelerini verdiğini 

görmesi açısında kısa ama anlamlı kisa bir film olurdu… 

Genel olarak, hedeflenmiş bir iş gerçekleşmişti ve sistemimiz belgelendirilmişti fakat bunun 

buzdağının görünen kısmını oluşturduğunun farkındaydık. Ve bu doğrultuda çalışmalarımızı 

ayni heves ve düzenlilikle devam ettirdik. 

 

Sonuç olarak bakıldığında, sistemin belgelendirilmesinin çok daha ötesinde kurumumuzun 

kazanımları söz konusuydu. Bunlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz; 

• Okulumuzdaki eğitim seviyesinin kalitesi arttı, 

• Okulumuzun bulunduğu bölgede diger okullarla aramızda kendi lehimizde daha 

avantajli bir rekabet ortamı oluştu, 

• Okulumuzdaki tüm satın alma işlemleri kayıt altına alınarak izlenebilir hale geldi, 

• Öğrencilerimizin başarısı arttı; alanımızda ilk defa izlenebilir ölçekler düzenlenerek 

çocuklarımızın başarısı takip edilebilir, izlenebilir hale geldi, 

• Öğrenci ve öğretmen memnuniyeti oluştu, 

• Öğrenci, veli ve tedarikçiler arasında sağlıklı bir iletişim kuruldu, 

• Velilerin kuruma ve çalışanlara olan güveni arttı, 

• Okulda çalışanlar arası etkili iletişim sağlandı, 

• Birimler arası koordinasyon güçlendi, 

• Tüm çalışanları içerecek şekilde takım ruhu ortaya çıktı, 

• Uygulanan eğitimler sonucu nitelikli iş gücü arttı, 

• Çalışanların motivasyonunda artış sağlandı, 

•  Kurumumuzda herkes aynı dili konuşur oldu, 

• Kaliteye bağlılık ve sahiplenme sağlandı, 



• Yerinde ve zamanında karar alma mekanizması işlemeye başladı, 

• Yönetimde şeffaflık elde edildi. 

 

Bizler, cehaletin eğitimden daha pahalı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Öğretmenim 

Anaokulu ailesi olarak, toplam kalite yonetimi sistemi ve standartlarını uygulayarak bugün 

kayıt potansiyelinin çok üstünde talep alan okulumuzda, “Okulöncesi eğitimde sınır yoktur” 

ilkesi ile ve alanımızda ilklerimizle 2025 – 2030 yılları Türkiye’sinin yönetiminde söz sahibi 

olacak nesiller yetiştirme hedefimizle yolumuza devam etmekteyiz.  
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