
1. Mükemmellik aşamalarına katılma kararını nasıl aldınız?  

 

Dilek EROL: Bizler okulumuz 1999’da kurulduğundan (1999) bu yana “Çocuklar için 

daha iyi bir eğitim nasıl olabilir?”in cevabını aramaktayız. Aslına bakılırsa bu soru 

cevabının önemli bir kısmını, 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplam kalite 

yönetimi konusunda kurumlarını bilgilendirme kararı ile aldı. Aynı yıl Eskişehir Đl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Kalite Derneği Eskişehir Şubesi, ilimizde toplam kalite yönetimi 

üzerine eğitimler düzenledi.  Özellikle Kalite Derneği Eskişehir Şubesi Eski Yönetim 

Kurulu Başkanı Ahmet Gökçümen’den model eğitimi, eğitim kurumlarında kalite 

teknikleri gibi birçok konuda çok yoğun eğitimler aldık. Alınan eğitimler sonucunda daha 

iyi hizmet verebilmemizin anahtarının EFQM modelinde gizli olduğu gördük. 2003 yılı 

itibari ile de EFQM Mükemmelik Modeli ile kalite yönetim çalışmalarını sistematik 

olarak uygulamaya başladık. 2003 yılında okulumuzun özdeğerlendirmesini yaparak, 

vizyon, misyon ve değerlerimizi güncelledik. Alt yapımızı oluşturan bu çalışmalarımız 

sonucunda 2004 yılı itibari ile çalışanlarımızı Milli Eğitim ve KalDer destekli eğitimlere 

yönlendirerek tüm çalışanlarımızın model eğitimi almasını sağladık ve yerel kalite ödülü 

sürecine hazırlandık. 2004 yılında Eskişehir Yerel Kalite Ödülü başvurumuzla birlikte, 

okulumuzda süreç sistemine geçiş yaptık. 2005 yılında Yerel Kalite Ödülü’ne finalist 

olamamamız, bizleri daha sistemli çalışmaya sevk etti. Anladık ki daha yolun çok 

başındaydık. Geri bildirim raporumuz dışarıdan objektif bir gözümüzdü ve sayesinde 

iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit ettik. Yoğun bir çalışma dönemi sonunda, yapılan 

çalışmalar neticesinde 2006 yılında Ulusal Kalite Ödülü’ne finalist olarak yer aldık ve 

Avrupa Yetkinlik ödülüne layık görüldük. 

 

2. Nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? 

 

Dilek EROL: Kurumumuzda şuana kadar gelinen noktaya baktığımızda EFQM 

Mükemmellik Modeli’nin Yunuskent Anaokulu’nda hayata geçmesiyle, eğitimde 

kaliteden ödün vermeden, tüm çalışanların ortak noktada birleşmesi sağlandı. 

Okulumuzda artık herkes aynı dilden konuşuyor, farklı ve yaratıcı düşünce için yarışıyor 

ve eğitimde yapılması gerekenlerin sonu olmadığı noktasında hemfikir.  



 

3. Şirketiniz için belirlediğiniz hedef ne? Bu hedefe ulaşmada mükemmellik 

aşamalarının katkısı ne? 

 

Dilek EROL : Öncelikle bir eğitim kurumu olduğumuz için bizler ülkemiz yurttaşlarını 

yetiştirmekteyiz. Bu açıdan bakıldığında hata yapma payımızın olmadığının farkındayız. 

Bunu algıladığınız anda ciddi bir sorumluluk altına giriyorsunuz Ülkemizde okulların 

sadece sabah dolup, akşam boşaldığı bir mekân olmasını istemiyoruz. Bizler elimizdeki 

bu gücü ülkemiz yararına kullanarak, kendini tanıyan, sınırlarını zorlayan, yaratıcı, 

yenilikçi ve kendinden emin bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra 

kurumumuzun öğrencilerimiz kadar, çalışan bireyler için de ikinci bir okul olması ve 

Yunuskent Anaokulu adının ayrıcalıklarla anılmasını istiyoruz. Bu hedeflerimizde biz 

EFQM modelini rehber edindik.    

 

4. Çalışanların bu uygulamalara katılımı nasıl oluyor? 

 

Dilek EROL: Kurumumuzda 15 personel ile 150 çocuğa hizmet vermekteyiz. Personel 

sayımız görüldüğü gibi sınırlı, yapılacak işimiz ise çok. Bu sebeple herkes bilfiil sürecin 

içinde. Zaten sistem de bizden bunu istemekte. Öğretmenlerimizin çoğu sınıf 

liderliklerinin yanında süreç sahibi. Yardımcı personelimizin tamamı süreç çalışma 

takımlarının içinde. Görüldüğü gibi her çalışanın birden çok çalışma alanı bulunmakta. 

Đlk bakışta bu durum sıkıntılı gözükse de sistemli çalışma ile başarılabileceğini başarımız 

ile gösterdiğimizi düşünüyorum.  

 

5. Çok boyutlu rekabet ortamında şirketler ve kuruluşlar ister kamu olsun ister özel 

sektör,  toplam kalite yönetimi konusunda yürüttükleri çalışmaların, hatta daha da 

ötesinde kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsemelerinin meyvelerinin de 

alıyorlar. Siz mükemmellik sürecini kendi sektörünüz açısından  

değerlendirdiğinizde neler söylersiniz?  

 



Dilek EROL: Bizim en önemli çıktımız çocuklarımızın başarıları ve okulumuzda 

bulunurken aldıkları keyif. Sistem çocukları çalışmalarımızın merkezine almakta. 

Yapılan tüm çalışmalar onların yararına, onların istekleri doğrultusunda. Bunu sağlayan 

da başta sınıflarımızda kullandığımız kalite teknikleridir. Her gün o kadar güzel veriler 

almaktayız ki onların güzel düşünceleri bizleri ateşlemektedir. 

 

Eğitim kurumu olduğumuz için başarımız özellikle mezun ettiğimiz öğrencilerin 

ilköğretim kurumlarındaki başarılarında saklı. Bizler de bu durumu ciddiyetle takip 

etmekteyiz. Bugüne dek alınan sonuçlar oldukça tatmin edici ve güzel. Daha önceleri 

%70’lerde dolaşan başarı oranları bugün %98’e varmış durumda. Bu da yaptığımız 

çalışmaların doğruluğunu ve doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Birçok öğrencimiz 

mezun olduktan sonra okulumuzu ziyaret etmekte ve şuan bulundukları okulla, bizlerden 

aldıkları eğitimi kıyaslamakta. Şu an için bu kıyaslarda sıkıntı var. Çocuklar birey olarak 

görülmek istiyor her yerde. Biz onlara bunu yaşattık.  Kıyaslar geldikçe görüyoruz ki 

daha çok işimiz var. Okulun dışına taşmak gibi. Đşte bu noktada, model okul olma 

vizyonumuz anlam taşımakta.   
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