




MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ
Ülkem�z korkunç b�r felaketle karşı karşıya kaldı. B�nlerce yıkılan 
ev, b�nlerce kaybed�lm�ş can, b�nlerce hayatını bundan sonra engell� 
veya sağlığını kaybetm�ş olarak yaşayacak �nsanlarımız, b�nlerce 
a�les�z kalmış �nsanlarımız. Yok olan hayaller, üm�tler, arzular, �stek-
ler.. El�m�zde kalan ne? Yok olmuş b�r bölge ve travma dolu �nsanla-
rımız. Hep�m�z çok şaşkın ve üzgünüz. Sebep ne? Doğa Felaket�… 

Aslında Doğa b�ze bütün b�ld�kler�m�z� yen�den acı, 
acı anlattı. Pek�; b�z İNSANOĞLU bu hatırlatmadan 
ne anladı? B�l�m, eğ�t�m, gel�ş�m, kural tanımak, 
ahlak ve v�cdan sah�b� olmak, g�b� dersler� çıkardık 
mı? Yoksa ”ben kazandığım paraya bakarım, ben 
çoluğuma çocuğuma bakarım. Ben dış görünüşe 
bakarım, ben�m �ç�n ne kadar çok o kadar başarı mı?” 
D�yoruz. Bunu ben b�lemem, bu korkunç deprem 
sonrası yukarıda k� soruları herkes kend�ne sorup 
cevabını da kend�ne vermel� d�ye düşünürüm. Ben�m 
BİR EĞİTİMCİ OLARAK anladığım; K�m ne �ş 
yaparsa yapsın en ahlaklısını, en düzgününü ve 
kurallar çerçeves�nde en doğru olanını yapmalı. 
K�msey�suçlamadan her sektörde olduğu g�b� �nşaat

sektöründe de “yet�şm�ş ara elaman” eks�ğ�m�z�n çok 
fazla    olduğunu fark etmel�y�z, �nşaat sektöründe ara 
elaman dem�rc�, kalıpçı,en düzgününü ve kurallar 
çerçeves�nde en doğru olanını yapmalı.K�msey� 
suçlamadan her sektörde olduğu g�b� �nşaat sektörün-
de de “yet�şm�ş ara elaman” eks�ğ�m�z�n çok fazla 
olduğunu fark etmel�y�z. İnşaat sektöründe ara 
elaman dem�rc�, kalıpçı, betoncu, kalfa, usta g�b� 
yet�şm�ş ara elamanlara çok fazla �ht�yacımız var. 
Rahmetl� Vehb� Koç’un  “Meslek L�ses� Memleket 
Meseles�” dey�ş�n� h�ç aklımızdan çıkartmamalıyız. 
Tüm toplum olarak güneşl� ve aydınlık günlere kavu-
şab�lmem�z d�leğ� �le
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ;
ÇOK SEVGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ

YAZAN ve TALEP SAHİPLERİ:

Yunus Toprak (Özel Öğretim Kurumu Genel Müdürü)
Metin HASANBEŞE
(Özel Öğretim Kurumu Coğrafya Öğretmeni)

Konu: MEB’e Bağlı Özel Okullarda Çalışan Uzman Öğretmenlerin Kadroya Alınması Talebi 
B�l�nd�ğ� üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayy�p Erdoğan kadrolu öğretmenler�n yanı sıra özel 
sektörde 10 yılın üzer�nde çalışan öğretmen/yönet�c�-
ler�n de uzman öğretmen olab�lme yolunu açan müj-
dey� b�zlere verm�şt�. Bu doğrultuda MEB tarafından 
yayınlanan genelgede özel sektördek� (okul, kurs…) 
g�b� kurumlarda hal� hazırda 10171 (on b�n yüz 
yetm�ş b�r) uzman öğretmen olab�lecek k�ş� olduğu 
�fade ed�lm�şt�r. B�z öğretmenler uzun yıllar boyunca 
özel sektörde değ�ş�k zorluklarla devlet�m�ze ve 
m�llet�m�ze seve seve h�zmet ett�k. Devlet büyükler�-
m�zde sağ olsunlar teveccühler�yle b�zlere uzman 
öğretmen olab�lme yolunu açtılar. Ancak b�zler yet�ş-
m�ş kal�f�ye öğretmenler�z ve bu doğrultuda da devlet 
kadrosundak� öğretmenler olarak çalışmak �st�yoruz. 
Den�leb�l�r KPSS yolu s�zler �ç�n açık ve puanınızı 
alıp atanab�l�rs�n�z; bu hak s�z�nd�r. Fakat durum o 
kadar kolay olmuyor ne yazık k�. B�zler öyle b�r 
süreçte sınavlara g�rd�k k� KPSS sorularının çalındığı 
döneme denk gel�p keyf� atamaların yapıldığı zaman-
lardan arta kalan atanamamış ve �y� yet�şm�ş �nsanla-
rız. Bu mağdur�yetten ayrı olarak ya KPSS’ ye takılıp 
hayatı kaçıracaktık ya da özel sektörde çalışıp öğret-
men açığını kapatacaktık. İşte bu 10171 (onb�nyüz-
yetm�şb�r) k�ş� b�r şek�lde özel sektöre tutundu ve zor 
şartlar altında görevler�n� yaptılar. B�l�nd�ğ� üzere 
2016 yılında 5 b�n dershane ve etüt merkezler�nde 
görevl� öğretmenlerden atama yapıldı.2017-2018 
eğ�t�m yılında 5 b�n ücretl� öğretmen ataması yapıldı. 
B�r tek Özel Anadolu L�seler�, Özel Meslek� ve 
Tekn�k Anadolu L�seler� vb. okullarda çalışan (yuka-
rıda bel�rtt�ğ�m) uzman öğretmenlerden atama yapıl-
madı. Bu t�p b�r atamanın artıları neler olab�l�r: 1-Ye-
t�şm�ş olan öğretmenler devlet kadrolarına geçerek 
devlet okullarında taze kan olacaklardır. 2-Destekle-
me ve yet�şme kurslarının atama yapılan okulda koor-
d�nasyonu �lerleteb�l�r. Z�ra yıllarca bu alanda uzman 
olarak çalışan öğretmenlerden bahsed�l�yor.

3-Uzman olan �lkokul öğretmenler� köy okullarında 
değerlend�r�leb�l�r. Ortaokul öğretmenler� uzaktan 
eğ�t�mle ders vereb�l�rler, l�se öğretmenler�  �se 
mezun olmuş gençler�m�ze cumartes�-Pazar günler� 
veya hafta �ç� akşam saatler�nde uzaktan eğ�t�mle 
dershane sınav eğ�t�m� vereb�l�rler. Sonuçta mevcutta 
kadrolu olan öğretmenler�m�z� hafta sonu ve hafta �ç� 
mesa� saat� dışında çalıştırmak ekstra b�r ücret ve 
g�der anlamına gelmekted�r. B�zler bu açığı kapatab�-
l�r�z. Bunu sadece ders olarak algılamamalıyız. Oluş-
turulacak olan uzaktan eğ�t�m sınıflarımızla rehberl�k 
yapab�l�r�z mezun olan öğrenc�ler�m�ze. Çoğu öğret-
men özel okullarda müdür ve müdür yardımcılığı 
görev�n�  yer�ne get�rd�. Ve eğ�t�m s�stem�ndek� bu 
açıkta bu öğretmenler ves�les�yle rahatlıkla g�der�le-
b�l�r. 4-En can alıcı nokta �se hakkan�yet olacaktır. 
B�r defaya mahsus ücretl� öğretmen atandı, dershane 
öğretmen� atandı ama atamayı gerçek manada hak 
eden b�z, uzman olab�len “Özel okul” öğretmenler� 
atanamadık. B�zler de b�r defaya mahsus bu atama-
nın gerçekleşmes�n� s�z saygıdeğer yönet�c�ler�m�z-
den talep ed�yoruz.

2



BAKIRKÖY EĞİTİM-ÖĞRETİMİ
EHLİNE EMANET

“Batı yakasının tar�h� 4. Yüzyıla dayanan, çeş�tl� meden�yetlere ev sah�pl�ğ� yapmış; ekonom�,  
s�yaset, sanat, spor, b�l�m, kültür ve eğ�t�m alanında ülkem�ze b�rçok değer kazandırmış, şehr�m�-
z�n sosyal �ht�yaçlarına cevap verm�ş, doğal güzell�kler�yle �nsanımıza huzur �mkanı sağlamış 
KADİM İLÇEMİZ BAKIRKÖY…………” Yukarıdak� paragrafa baktığınızda bu söylem� “B�r 
BAKIRKÖY SEVDALISI” söylem�şt�r d�ye düşünenlere ve düşüneceklere d�yoruz k�; “Evet, o b�r 
Bakırköy sevdalısı ama aynı zamanda Bakırköy’ün eğ�t�m-öğret�m�n�n tümünden sorumlu b�r 
Bakırköy İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Muhammet Fat�h ÇEPNİ.”

              Sadece b�z�m değ�l devlet�m�z�n en üst yönet�c�ler�n�n gözler� de İstanbul’un sah�l kes�m�ne 
çevr�lm�ş durumda. BAHÇELİEVLER – GÜNGÖREN – BAĞCILAR ve ESENLER �lçeler� 1992 
yılında Bakırköy’ün bünyes�nden ayrılırlar ve bugünkü nüfus yapılarıyla Bakırköy’de kalsalardı herhal-
de Bakırköy �lçe değ�l İstanbul Merkez� yönet�m�ne aday b�r yerleş�m yer� olab�l�rd�. Merkez� yönet�m 
Bakırköy’ü �lçe olarak tanımlarken ve sınırlarını yen�den bel�rlerken tar�h� ve kültürel dokuyu da koru-
maya özen gösterm�ş olmalı k� bugün Bakırköy dend�ğ�nde akla  kültürel yapısı üst düzeye yakın b�r 

yerleş�m yer� akla gelmekte. Okullaşma ve eğ�t�m-öğret�m konumlanmasında İstanbul orta-
lamasının üst sıralarında bulunan bu �lçem�zde neler oluyor- neler olacak soru-
ları son zamanlarda b�z�m telefonlarımızı da çok sık gelmeye başladı. Yayın 
�çer�ğ�m�z�n m�henk noktasını eğ�t�m-öğret�m oluşturduğu �ç�n b�zde bu 
konuda en yetk�l� �s�mlerle konuşalım �sted�k.

KADİM İLÇE
BAKIRKÖY’DE EĞİTİM ÖĞRETİM

Türkiye’nin İlk ve Tek

Dergisi
ÖĞRETMENİM

NEDEN BAKIRKÖY?
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Türkiye’nin İlk ve Tek

Dergisi
ÖĞRETMENİM

ÖNCELİKLE
BAKIRKÖY KAYMAKAMI

“B�lec�k- Bozüyük doğumlu olan Abdullah Köklü aslen 
Ankara – Nallıhanlı’dır.  İlköğren�m�n� Balıkes�r ve 
Kocael�, ortaöğren�m�n� �se İstanbul �ller�nde tamamla-
dı.2003 yılında İstanbul Ün�vers�tes� S�yasal B�lg�ler 
Fakültes� Kamu Yönet�m� bölümünden mezun oldu. 
Açılan sınavları kazanarak Kocael� Kaymakam Adayı 
olarak mesleğe başladı. V�layet stajını Kocael� Val�l�ğ�n-
de, Teft�ş stajını R�ze'de, Kaymakam Ref�kl�ğ� stajını �se 
Sakarya-Akyazı'da tamamladı. Daha sonra sırasıyla 
Bursa �l� Büyükorhan, Harmancık ve Keles �lçeler�nde 
Kaymakam vek�ll�ğ� görev�nde bulundu. 2007 yılında 
b�lg�s�n� artırmak ve yabancı d�l�n� gel�şt�rmek üzere b�r 
yıl süre �le İç�şler� Bakanlığı tarafından İng�ltere-Le�ces-
ter Ün�vers�tes�ne gönder�ld�. Yurda döndükten sonra 
Ankara 'da kamu d�plomas�s� ve 93. Dönem Kaymakam-
lık kursunu üstün başarıyla b�t�rd�. 2009-2011 yıllarında 
Afyonkarah�sar- Hocalar Kaymakamlığı, 2011-2013 
yıllarında Artv�n- Şavşat Kaymakamlığı, 2013-2016 
yıllarında �se B�ngöl- Genç Kaymakamlığı görevler�nde 
bulundu. 2016 yılı Aralık ayındak� Kararname �le İç�şle-
r� Bakanlığı Dış İl�şk�ler Başkan yardımcısı olarak 
atanan Abdullah Köklü, geç�c� görevle Mahall� İdareler 
Genel Müdürlüğünde Köydes ve Özel İdareler b�r�m�n-
de görev aldı. 2017-2022 tar�hler� arasında Çanakkale İl� 
Val� Yardımcılığı ve İl Özel İdares� Genel Sekreterl�ğ� 
görev�nde bulundu. 12 Ağustos 2022 tar�h� �t�bar�yle 
Bakırköy Kaymakamlığı görev�ne atandı. Öğretmen 
Yasem�n Hanım �le evl� olup, �k� çocuk babası.”   Olan 
Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü’yü makamında 
z�yaret ett�k. Gençl�ğ�n�n verd�ğ� d�nam�zm� �le bölgesel 
ama 85 m�lyonun felaket� hal�ne gelm�ş Cumhur�yet 
tar�h�m�z�n en büyük deprem felaket� �ç�n sürekl� b�r 
şeyler� organ�ze etmeye- deprem bölges�ne göndermek 
�ç�n tedar�k etmeye çalışan ve h�ç durmayan telefon 
traf�ğ� arasında sımsıcak karşılaması ve �çten sam�m� 
ağırlaması �le kalpler�m�z� kazanmış Abdullah Köklü; 
eğ�t�m-öğret�me verd�ğ� değer ve önem�n altını ç�zerek 
çok öneml� ve özel açıklamalarda bulundu.
       Mülk� am�r�n de onayını aldıktan sonrak� durağımız 
BAKIRKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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ÇOCUĞA DOKUNABİLMEK,
ONUN RUH DÜNYASINA İNMEK

08.10.2021 Tar�h�nde atandığı Bakırköy 
�lçes�nde M�ll� Eğ�t�m Müdürü olarak göreve 
başlayan Muhammet Fat�h Çepn�, daha �lk 
günden kend�s�n� eğ�t�m sahasına atar. G�rme-
d�ğ� okul, dokunmadığı öğretmen ve öğrenc� – 
d�nlemed�ğ� yönet�c� kalmamasını kend�s�ne 
�lke eder. En öneml� d�ğer b�r özell�ğ� de hem 
Özel ve hem de Devlet Öğretmenl�ğ�n�n her 
kademes�nde görev alması. Öğretmenl�ğ� 
ben�msem�ş ve yudumsamış b�r� olarak d�ğer 
b�r özell�ğ� de MAKAM KAPISININ EĞİ-
TİM-ÖĞRETİM KÖKENLİ HERKESE AÇIK 
OLMASI. Okul-A�le B�rl�kler�nde ve tüm okul 
yönet�c�ler�nde şahs� telefonu bulunan Muham-
met Fat�h Çepn�’ye ulaşmak b�r telefon mesafe-
s�nde. Aynı zamanda emekl� b�r öğretmen olan 
Öğretmen�m Derg�s� sah�b� �le akt�f çalışan 
yönet�c� b�r öğretmen olan İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Muhammet Fat�h Çepn� �le söyleş� 
sımsıcak ve dopdolu �d�. Söyleş�m�ze “Öğret-
men�m �s�ml� b�r derg� çıkarmanız ve eğ�t�m 
alanında okullarla, öğretmenlerle ve onların 
yaptığı çalışmaları yazmanız b�z� memnun 
ed�yor” d�yerek başlayan Bakırköy İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürü Muhammet Fat�h ÇEPNİ daha 
sonra şöyle devam ett�: 

       -“B�z Kaymakamlığa ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlıyız. Yapacağımız �ş ÖĞRENCİYE-ÖĞRET-
MENE- KURUMA faydalı olsun. Harcadığımız enerj� emek yer�n� bulsun. Asıl �ş�m�z eğ�t�m-öğret�m. 
ÇOCUĞA DOKUNABİLMEK, ÇOCUĞUN RUH HALİNE İNEBİLMEK. Çocuğun hak ett�ğ� eğ�t�m� 
alıp kend�s�ne, topluma yararlı b�rey olmasını sağlamak. B�z�m 9 b�n öğrenc�m�z var. Bu kadromuz �le 
en �y�s�n� yapacağız. Öğretmenler, okul müdürler� ve yardımcıları �le.

EĞİTİMİN
MUTFAĞINDAN SAHAYA
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BÜROKRASİNİN SOĞUK YÜZÜ OLMADIK

İŞİNİ AŞKLA ŞEVKLE
YAPANLAR HİÇ HASTA OLMUYOR 

DEVLETİN NE KADAR İYİ
BİR İŞVEREN OLDUĞUNU
ÖZELDE ÇALIŞANLARA SORUN

BÜTÜN OKULLARDA TELEFON
NUMARAM VARDIR

Bürokras�n�n soğuk yüzünden z�yade SAHADA ÇALIŞMAK gerekt�ğ�ne �nanıyorum ve öyle de yapma-
ya çalışıyorum. ÖĞRENCİLERİN YÜZLERİNE BAKIYORUM. Okulda olmaktan mutlular mı? Okul-
lara g�tt�ğ�mde vücut d�ller�ne bakıyorum. ÖĞRETMENLERİN YÜZLERİNE BAKIYORUM. Ben� 
görünce memnun mu oluyorlar yoksa olumsuz mu düşünüyorlar. Çoğu zaman onların mutlu olduklarını 
görüyorum bu da ben� mutlu ed�yor. Ben� �lk gördükler�nde olumsuz bakıyorlardı fakat konuşmaya 
başladığımızda bana “hocam b�z sorular soracağınızı bekl�yorduk fakat s�z sorunlarımızı d�nl�yorsunuz 
ve sorunlarımızı hızlı b�r şek�lde çözdünüz” d�yorlar.

Eğ�t�m �ş�n� aşkla, şevkle yapan öğretmenler�m�z 
var. B�r yandan da �ş�m� b�r an önce b�t�r�p de çıka-
yım d�ye düşünenler var. İş�n� aşkla, şevkle yapan 
öğretmenler yıl boyunca h�ç hastalanmıyor, hasta 
olmuyorlar.  Dersler�ne g�rd�kler� anda hedefler�n� 
gerçekleşt�rm�ş olarak çıkıyorlar. Çocukları bu ülke-
n�n geleceğ� olarak görüyorlar.
Bu öğretmenler�m�ze destek olmamız gerek�yor. 
Her türlü desteğ� de el�mden geld�ğ�nce ver�yorum. 
Sürekl� sahadayım ve saha �le �lg�len�yorum.

 Bütün okullarda ben�m şahs� telefonum vardır. 
Herhang� b�r sorun da ben�m o sorunu çözeceğ�me 
�nanarak ben� ararlar. El�mden gelen� yaparım ve bu 
durumdan da çok memnunum.

 Ben öğretmenler�me hep söyler�m. Devlet�n ne 
kadar �y� b�r �şveren olduğunu özelde çalışanla-
ra sorun der�m. Ve onlara aracılığınız �le �y� b�r 
öğretmen olmak �ç�n b�rkaç tavs�yede buluna-
yım.

• Özelde çalıştığınızda sürekl�l�ğ�n�z� sağlamak 
ve devamlı çalışab�lmek �ç�n orada b�rkaç unsur.  
Bunlardan b�r� akadem�k olarak senden beklenen� 
karşılamak zorundasın. Mesela ben b�yoloj� 

öğretmen�y�m. Bu alandak� tüm kavramları b�lmek ve bunları öğrenc�ler�me aktarmak zorundayım. 
B�lm�yorum d�yemem.
•Çocuğun bana soracağı her soruya hazırlıklı olmak zorundayım. Her an güncel ve hazırlıklı olmak 
zorundayım. Şayet böyle değ�lsen�z bu durum �ş�n�ze olumsuz yansır bu da gelecek yılk� sözleşmen�ze 
yansır. Akadem�k olarak ne kadar başarılı �sen�z ona �mza atıyorsunuz.
Çocuklara nasıl b�r üslupla h�tap edeceğ�n�z�, ders� nasıl anlatacağınızı b�lmek zorundasınız. Çocuğun 
sev�yes�ne �nmek zorundasınız.
 Bunların heps�n� düşününce ÖZELDE İŞİNİZİ KAYBETME KORKUSU VAR. Devlette bunlar var 
ama bunlar daha esnek. Mevzuat bell�d�r ve yaptırımı vardır. Fakat esnekl�k yapılır.
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ÖĞRETMEN SINIFTA DERS
ANLATMAK DIŞINDA HİÇ BİR
ŞEYLE UĞRAŞAMAZ. 

DEPREM TATBİKAT VE EĞİTİMLERİ ÖZEL
VE DEVLET OKULLARINDA YAPILIYOR

Almanya’ya özel eğ�t�m öğrenc�ler� �le �lg�l� b�r 
program �ç�n g�tm�şt�k. Orada şunu gördüm. 
Öğle arasında öğretmenler telefonlarını alıp 
açık b�r alana g�d�p orada telefon görüşmes� 
yapıyorlar. Neden�n� sordum. Ded�ler k�; 
Öğretmenler�m�z derse telefonları �le g�rmez. 
B�zde öğrenc�ler�n telefonlarını �dareye bırak-
ması g�b� orada da öğretmenler bırakıyor ve 
öğle arasında görüşüyorlar.KISACA İYİ BİR 
ÖĞRETMEN OLMASI İÇİN BİR ÖĞRET-
MENİN ÖZELDE ÇALIŞMASI VEYA 
DOĞUDA ÇALIŞIYOR OLMASI GEREKİ-
YOR. Doğuda çalıştım. Sadece b�r prat�syen 
hek�m görmek �ç�n �k� buçuk saat yol g�tmek 
zorunda kaldım. Eğer uzman doktor görmek 
�stersen�z 5 saat yol g�tmen�z gerek.

Orada çalışanlar İstanbul’a geld�kler�nde buradak� 
�mkânların kıymet�n� b�l�r. AYRICA Öğretmen�n 
çocukların ruh haller�n� anlamaları �ç�n anne-baba 
olmaları gerek�yor. Çocukların ruh hal�n� ANLAYIN-
CA MÜKEMMEL ÖĞRETMEN OLUNUYOR. Ben 
�lk aşamada bütün aday öğretmenler�me bunları 
söylüyorum. Bunlar çok öneml�.

Bakanlığımız Türk�ye genel�nde b�r deprem tatb�katı yaptı. B�z de tüm okullarımızda özel-devlet deme-
den bu tatb�katı gerçekleşt�rd�k. Öğrenc� nerede �se ÇÖK - TUTUN – KAPAN tatb�katını başarıyla 
gerçekleşt�rd�ler. Japonlar �le b�z kıyaslanamayız. Japonlar deprem olduğunda ev�n�zden çıkmayın d�ye 
anons yapıyor b�z de �se güvenl� b�r alana çocuklarımızla beraber g�tmem�z �sten�yor. B�z Bakırköy �lçes� 
olarak ÖĞRENCİLERİMİZE DEPREM BİLİNCİNİ AŞILIYOR, DEPREM ÖNCESİ- ANI VE SON-
RASI NE YAPACAKLARI KONUSUNDA GEREKLİ EĞİTİMLERİ VERİYORUZ. Deprem tatb�katı-
mızın yapılmadığı h�çb�r okulumuz yok. Deprem tatb�katlarımızda okullarımızı tahl�ye etme sürec�m�z 
en uzun  4 dak�ka EN KISA SÜRE BİR DAKİKA 10 SANİYE. BİR DAKİKA ON SANİYELİK 
BOŞALTMAYI İKİ KATLI BİR OKULUMUZDA GERÇEKLEŞTİRDİK. Ayrıca bazı okullarımız 
güçlend�r�ld�. Bazıları yıkılıp yen�den yapıldı. ÇOCUKLARIMIZ DAHA GÜVENLİ ORTAMLARDA 
EĞİTİM ÖĞRETİM GÖRÜYORLAR.”

7



KAPIM HERKESE AÇIK
Bakırköy İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Muhammet Fat�h Çepn�, zoom üzer�nden katılacağı b�r toplantıya 
başlamadan önce açıklamalarını şöyle sürdürerek sonlandırdı:  -“Ben�m kapım herkese açıktır. Yalnız 
öğretmen eğer okulla b�r sıkıntısı olmuş ve okul müdürü �le konuşmadan bana gelm�şse h�yerarş�y� 
bozmama adına onu okul müdürüne yönlend�r�r�m. Eğer okul müdürü soruna çözüm üretem�yorsa bana 
gelmes�n� �ster�m. Ben�m mesa� kavramım yok. Telefonum herkeste var. Okul müdürler�nde, öğretmen-
lerde, okul a�le b�rl�kler�nde ve hatta öğrenc�lerde b�le.

Ben� güçlü kılan; sürekl� sahada olmam. Ben sahadak� �nsanlarla b�re b�r temas hal�ndey�m. Sahada 
öğretmenden öğrenc�den b�lg� alırım. Söylenenlerle yapılanları karşılaştırırım. Söylenenlerle yapılanlar 
b�rb�r� �le örtüşüyor mu? Anında müdahale eder�m. SORUN NEYSE BİR ŞEKİLDE ÇÖZERİM.”

Türkiye’nin İlk ve Tek

Dergisi
ÖĞRETMENİM

BENİ GÜÇLÜ KILAN VE MUTLU EDEN
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NİTELİKLİ KURUMSAL İLETİŞİM,
NİTELİKLİ TEMSİLDİR

Devlet�n resm� kurumlarında, basından sorumlu olarak çalışmak em�n olun çok zordur. Gazetec�l�k 
deney�m�n�z yoksa, b�r gazetec�n�n fotoğrafı nasıl okuduğunu b�lm�yorsanız, 40 dak�kalık söyleş�n�n 
ekranlarda en fazla 15-20 san�ye yer alab�leceğ�nden, yazılı basında tek sütuna çıkab�leceğ�nden haber-
s�zsen�z ve kullandığınız b�nlerce sözcük �çer�s�nde gazetec�n�n en çarpıcı ve vurucu sözcükler� seçece-
ğ�n� düşünem�yorsanız kurumsal �t�bar konusunda kapsamlı b�r stratej�n�z yok demekt�r. 

İşte HAKKI AYDOĞAN BÖYLE BİR İSİMDİ. Gerek İstan-
bul İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünde yaptığı Basın ve Halkla 
İl�şk�ler Müdürlüğü gerekse Bakan Danışmanlığı görevler�n-
de görsel-�ş�tsel ve yazılı tüm basın mensupları �le meslek� 
�lke ve anlayışı önceled�ğ�, sam�m� ve çözüm odaklı �let�ş�m 
tarzı olduğu �ç�n oldukça başarılıydı.Bu başarılı �s�m şu an 
Bakırköy İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünde Şube Müdürü. 
Kend�s�n� z�yaret ett�ğ�m�zde yönet�c�l�k ve basın alanındak� 
tecrübeler� �le yen� kurumuna çok çabuk alışmış ve kurumu-
nu sah�plenm�ş olarak gördüğümüz Şube Müdürüne 4 yıl 
süres�nce İstanbul M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü ve derg�m�z 
arasında kurduğu n�tel�kl� kurumsal �let�ş�mden dolayı b�r 
kez de bu sayfadan teşekkürler�m�z� sunarken, başarılarının 
da�m olmasını da yürekten d�ler�z.

O nedenle ben�m ısrarla söyled�ğ�m b�r 
konu şu: Medya okur-yazarlık dersler� �le 
özel veya devlet kurumları basın büroları 
açıyorsa buralarda gerçek anlamda gaze-
tec�l�kten anlayan k�ş�ler �st�hdam 
ed�lmel�. Haber yazmış, haber� koklama-
sını b�len, haberdek� özney� baktığında 
göreb�len �s�mler söz ett�ğ�m�z.Kravatlı 
takım elb�sel� k�mseler değ�l sözünü 
ett�ğ�m�z. Yurt �ç� ve yurt dışı basın men-
supları �le rahatça �let�ş�m kurab�len, 
Gazetec� �le aynı d�l� yakalayab�len, ortak 
bakışı olab�len, yayınlanacak haber� 
yayınlanmadan önce nasıl yayınlanab�le-
ceğ�n� göreb�lenlerden söz ed�yorum.
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EĞİTİM MODELLERİ, YÖNETİCİ VE EĞİTİMCİ KADROSUYLA
BAKIRKÖY’ÜN PARLAYAN YILDIZI
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FLORYA KAMPÜSÜ

Öğrenc�ler�ne ve görev�ne tutkuyla bağlanan, sevg�s�n� ve tüm çabasını onların 
başarısına adamış olan Bahçeşeh�r Kolej� Avrupa Yakası Koord�natörü ve 
Bahçeşeh�r Kolej� Florya Kampüsü Müdürü Sedat KARAN’la söyleşt�k.  Ata-
türkçü felsefes�yle, evrensel yolculukta öğrenc�s�n�n hep yanında yer alan 
KARAN; başarıya götüren yolculuğun sırlarını derg�m�ze anlattı:
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KÖM (KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ)
K�ş�ye Özgü Öğret�m Model�m�z ve ç�ft d�ll� eğ�t�m 
s�stem�m�z, eğ�t�m anlayışımızın temel�n� oluştur-
makta. Öğrenc�ler�m�z, ç�ft d�ll� eğ�t�m s�stem�m�zle 
�k�nc� d�l� öğrenmekle kalmamakta; Türkçey� konuş-
tuğu g�b�, mezun olduğunda da aynı şek�lde İng�l�zce-
y� konuşab�l�r düzeye gelmekte. 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ
Okulumuzda her öğrenc�n�n yakından tak�p ed�ld�ğ� 
b�r mentor öğretmen� bulunmakta. Mentor öğretmen, 
öğrenc�s�n�n akadem�k ve sosyal gel�ş�m�n� düzenl� 
olarak tak�p ederek raporlaştırmakta. Düzenl� aralık-
larla vel�y� b�lg�lend�rmekte, öğrenc�s�n�n gereks�n�m 
duyduğu destek ağını örmekte. Böylece öğrenc�s�n�n 
güçlenerek �lerlemes�n� sağlamakta.

BAHÇEŞEHİR YAYINLARI
Kurumsal b�r bünyede olan kampüsümüzün okul 
önces�, �lkokul ve ortaokula yönel�k yayınları bulun-
makta. Ders �ç� �şley�ş� sürdürdüğümüz Başarı-Yo-
rum adlı branş kaynaklarımızın yanı sıra Bahçeşeh�r 
soru bankalarımız ve okuma-anlama-düşünme-yaz-
ma becer�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�k yayınlarımız 
öğrenc�ler�m�z� çok yönlü bakış açısına sah�p olmala-
rı noktasında �lerletmekte.

YENİ NESİL EĞİTİM
Dünyada pek çok alandak� değ�ş�m, eğ�t�mde değ�ş�-
m� de beraber�nde get�rmekte. Teknoloj�y� daha etk�n 
kullanab�len, d�j�tal donanımı sağlam b�r eğ�t�m anla-
yışıyla stoys, metodbox g�b� platformlarımız �le 
yapay zekâ temell� uygulamalarımız eğ�t�m�m�z� 
çağdaş, n�tel�kl� ve prat�k anlamda ulaşılab�l�r düzeye 
taşımakta.

AYDIN ÖĞRETMEN KADROSU
Öğretmen Kadromuzu önem�ne �nanan, aydın düşünen seçk�n öğretmenler�m�z oluşturmakta. Kampüsümüzü 
ayrıcalıklı kılan temel özell�kler�m�zden b�r� de budur.”Hayata b�rer armağan olarak sunduğu b�nlerce öğrenc�-
s�n�n yanı sıra, yet�şt�rd�ğ� öğretmenler�, yönet�c�l�ğe kazandırdığı eğ�t�mc�ler�ne l�derl�ğ�, Avrupa Bölges� 
Bahçeşeh�r Kampüsler�n� koord�ne edeb�lme yet�s� ve yaşam deney�m� �le adından söz ett�rmeye devam eden 
Sedat Karan; Bahçeşeh�r Kolej� Kurucusu Enver YÜCEL, İcra Kurulu Başkanı Hüsey�n YÜCEL, Genel 
Müdür Özlem DAĞ ve kurumun yönet�c� ve öğretmenler�yle ahenkl� b�r bütün oluşturduğunun önem�ne de 
değ�nd�. Kend�s�ne teşekkür ed�yor, başarı öyküler�n�n devamını d�l�yoruz.
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EĞİTİM- ÖĞRETİME ADANAN BİR ÖMÜR.
Ertuğrul Yılmaz; Bakırköy Cumhur�yet Ortaokulunun emekl�l�k �ç�n gün sayan ama azm�nden, 
�nancından ve gelecek �ç�n taş üstüne taş koymaktan h�çb�r şek�lde vazgeçmeyen. Yarım asıra mer-
d�ven dayamış b�r meslek ömrü. Bu meslek ömrünün sah�b� 2 yılı öğretmenl�k, 3 yılı müdür 
yardımcılığı ve tam tamına 36 yılı okul müdürlüğü.

Aynı zamanda tar�h öğretmen� olan Yılmaz, Trabzon 
Akçaabatlı. İdeal�nde başka dalda ün�vers�te okumak 
varken, 12 Eylül önces�n�n karanlık kor�dorlarının 
evlatlarına ne get�receğ�n� b�lmeyen tüm ebeveynler 
g�b� Ertuğrul Yılmaz’ın a�le efradı “Trabzon’da 3 
yıllık Eğ�t�m Enst�tüsü var. İl dışına g�tmey� unut. 
Burada oku!”  İçgüdüsel emr�n� ver�nce o da çares�z 
KAZANDIĞI İstanbul Hukuktan vazgeç�p  Trabzon 
Eğ�t�m Enst�tüsüne kaydını yaptırır. İy� k� de yaptır-
mıştır. Çünkü ülkem�z�n onun g�b�; öğretmen ve onun 
g�b� �deal�st b�r yönet�c�ye, öğretmen ve öğrenc�ye rol 
model olacak b�r �sme bu ülken�n gerçekten �ht�yacı 
vardır ve o �ht�yacı g�dermek �ç�n de üzer�ne düşen� 
fazlasıyla bugüne kadar yapmaktan vazgeçmem�ş ve 
vazgeçmeyecekt�r de.
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Okulunda z�yaret ett�ğ�m�z ve her duvarında okulu-
nun her kademes�nde, bahçes�nde, spor salonunda, 
müz�k atölyes�nde, dersl�kler�nde kısaca cümlen�n 
tam dolu �çer�ğ�yle okulunun her sant�metrekares�nde 
emeğ�, alın ter� ve sevg�s� �le çabası olan Bakırköy 
Cumhur�yet Ortaokulu ve 30 yıllık Bakırköy �lçes�n�n 
emektar emekç� öğretmen�, eğ�t�m yönet�c�s�, yönlen-
d�r�c�s� Ertuğrul Yılmaz daha sonrasını şöyle anlat-
makta:

‘Önce Pend�k’te müdürlüğe başladım. 30 yıldır 
Bakırköy’dey�m. Kend�m� tanımlamam gerek�rse 
kuralcı ve d�s�pl�nl� b�r yapım vardır. Daha önce görev 
yaptığım okullarda LGS Türk�ye b�r�nc�l�ğ� ve İstan-
bul dereceler�m�z oldu.1987’de l�sans eğ�t�m�m� Mar-
mara Ün�vers�tes�nde, 2012’de de Yüksek L�sans 
eğ�t�m�m� Aydın Ün�vers�tes�nde tamamladım. Bakır-
köy İstanbul’un en kad�m �lçeler�nden b�r�. Eğ�t�m 
kal�tes�, �çer�ğ� ve f�z�ksel yapısı 90lara göre çok fazla 
yükselm�şt�r. Doksanlı yıllarda sınıf mevcutları 70 ve 
80 ler� bulan Bakırköy’de bugün 40 KİŞİLİK SINIF 
MEVCUDU KALABALIK KABUL EDİLİYOR. 
Okulumuz �l ve �lçe genel�ndek� tüm etk�nl�klere 
katılmaktadır. Okulumuz Erasmas + Projeler�nde 
�l�m�zde en fazla projeye dah�l olan okullardan b�r�d�r. 
Ayrıca Tub�tak başta olmak üzere bakanlığımızın Bu 
Ben�m Eser�m, İstanbul’u Okuyorum g�b� pek çok 
projes� okulumuzda başarı �le uygulanmaktadır. Oku-
lumuz Bakırköy’de açılan �lk ortaokul olup mezunları 
arasında Tarık Akan, Vedat Çet�nkaya, Tugay Ker�-
moğlu, İsma�l Hacıoğlu, Atan Erbulak, Şener Şen, 
Hazım Körmükçü, Pel�n Körmükçü, Özgür Özgül-
gün, Belg�n Doruk, Üstün Asutay, Hülya Hökenek ve 
Al� Güld�ken g�b� toplumumuzun öneml� s�maları 
vardır.

Yen� nes�l öğrenc�lerle �lg�l� şunları söyleyeb�l�r�m; Nasıl b�r öğrenc� sorusu, nasıl b�r toplum sorusuyla yan 
yanadır. Çünkü okullarımızda eğ�t�m verd�ğ�m�z öğrenc�ler toplumumuzun yanındadırlar. Gelecek nes�ller� 
eğ�tecek olanlar da onlardır. Bu nedenle öğrenc�ler�m�n b�lg�l�, k�ş�l�ğ� �y�ye yönlend�r�lm�ş, özgür düşünce 
sah�b�, karar verme ve seçme yeteneğ�ne sah�p, öğrenmey� öğrenm�ş, çağdaş dünyayı kavrayıp, uyum göste-
reb�len ve b�lg�s�n� kend�s� ve toplum �ç�n faydalı yolda kullanan gençler olmalarını arzu ed�yorum. Okulu-
muzda eğ�t�m paydaşlarımıza kend� güçler�n� fark ett�rmek amacımızdır. Başka b�r dey�şle b�r�m�z olmasay-
dı şu anda çok farklı b�r gün yaşanacaktı anlayışı �le değerl� olduklarını h�ssett�rmek, ‘önce �nsan’ anlayışını 
kazandırmaktır. İç�nde yaşadığımız çağ artık üret�m çağı değ�l, b�lg� çağıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Türk M�llet�n�n �st�dadı ve kes�n kararı meden�yet yolunda durmadan, yılmadan �lerlemekt�r.” Sözünü 
rehber ed�nd�k. Tab�� k� durmadan, yılmadan �lerlemeye devam edeceğ�m�z bu yolda en büyük gücümüz 
öğretmenler�m�z olmuştur. İlg�m�z ve desteğ�m�z her zaman onlardadır.

ÖĞRENCİNİN KAZANIMI
BENİM DE KAZANIMIMDIR 
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FİNAL EĞİTİM KURUMLARININ TÜRKİYE YOLCULUĞU

Yaşam döngüsü �çer�s�nde bazen yollarınızın kes�ş-
t�ğ� �ç�n tanımaktan p�şman olduğunuz, bazen de 
yollarınız kes�şmese de s�z�n yürüdüğünüz yolda 
farkında olmadığınız ama s�z�n yolunuz da ışık 
olmuş �nsanlar vardır ve s�z onları tanımadığınız 
�ç�n tanıdığınızda hayıflanır ve hatta üzülürsünüz. 
Türk�ye’de özel öğret�m�n m�henk taşları ded�ğ�n�z-
de yaşayanların �çer�s�nde sayab�leceğ�n�z üç – beş 
�s�m var. Bunlar Cumhur�yetle kend�ler�n� örtüştür-
müş ve ağaçlar ayakta ölür m�sal� halen daha 
kurumlarındak� öğretmenler�n ve çalışanlarının yol 
göster�c� kutup yıldızları g�b� parlamaktalar. İs�mle-
r�n� sayarken hata yaparım korkusuyla bel�rtel�m k�; 
Kültür 2000 okullarının kurucusu Vahamett�n 
Beyden, Türk�ye’n�n �lk kadın öğretmenler�nden 
olan Arel Okullarının kurucusu Münevver Gözüka-
ra’ ya rahmetl� İbrah�m Arıkan’dan Nazm� 
Arıkan’a….. Enver Yücel’den Kemal Koçak’a Sal�h 
Yılmaz’dan ve İbrah�m Taşel �le başlayan ‘f�nal’ ‘� 
İstanbul’a �lk AÇAN VE GETİREN ZEKİ ÇOBA-
NOĞLU’ na kadar heps� b�rb�r�n� tanıyan ve heps�-
n�n de kalb� ülke geleceğ� �ç�n atan eğ�t�m müteşeb-
b�sler� ve ÖĞRETMENLER. Bunlar öyle öğretmen 
k�; öyle yet�şme ve öyle b�r ülke aşkları var k� tam 
örneğ� Zek� ÇOBANOĞLU, Ankara Gaz�’y� ve 
bölümünü b�r�nc�l�kle b�t�ren b�r� ‘ülkem�n bayrağı-
mın dalgalandığı her yer ben�m vatanımdır. Ben 
Hakkar�’ye atanmak �st�yorum. Devlet�m ben� oraya 
atarsa seve seve g�der görev�m� yaparım’ d�yorsa 
b�l�n k� bu k�ş�n�n �sm�, bu Özel Eğ�t�m Kurumları-
nın m�henk taşları olan tüm b�reylerd�r ama derg�m�-
z�n bu sayı konuğu ZEKİ ÇOBANOĞLU’ dur. 
Çobanoğlu; koluna çantayı takıp, kara tahtanın 
başına geç�p konuları takr�r yöntem�yle öğrenc�lere 
aktarıp sonra da onları notla değerlend�ren BİR 
ÖĞRETMEN OLMAYI HİÇ AMA HİÇ İSTEME-
MİŞTİR. Onun öğretmenl�k anlayışı YOL GÖSTE-
REN ÇOBAN YILDIZI- KUTUP YILDIZI OLA-
BİLMEYİ BAŞARABİLMEK ve yaşadığı sürece 
de b�r�ler�n�n yaşamlarına dokunmak ve yaşamları-
na dokunduğu aydınlık yollarında onlara fark ett�r

meden eller�n� üzerler�nden h�ç çekmemekt�r. 
Eğ�t�m sıcak para ve kısa yoldan köşe dönülecek b�r 
yatırım aracı değ�ld�r. Yatırımın karşılığını almak 
yıllar sonra ve parasal kazanım da herkesten sonra 
PATRON olab�lmey� becereb�lmekten geçmekted�r. 
S�z kurumu açar ve kurum kurumsallık kazanana 
kadar dayanab�l�rsen�z açtığınız kurum daha sonra 
s�z� aşar. Yan� d�ğer dey�mle önce s�z kurumu kurar-
sınız bu kuruluş doğru yapılanma ve doğru �nsanlar 
�le olursa o kurum daha sonra s�z� alır, tepelere taşır. 
Bakırköy’de ve İstanbul’da �lk f�nal kurulurken 
Zek� Çobanoğlu’nun hedef� 10 şubeye ulaşmaktır. 
Şu an Türk�ye genel�nde bu sayı 10’ları değ�l yüzler� 
aşmaktadır. Öğretmen�m Derg�s�’n�n sah�b� olarak 
hep kurumsal eğ�t�m kurumlarından tanıdığım 
Bülent Düzenl� ’n�n L�se Müdürlüğü’nü yaptığı 
F�nal Eğ�t�m Kurumları �le BAKIRKÖY’ DE EĞİ-
TİM-ÖĞRETİM üst başlığı altında gerçekleşt�rd�ğ�-
m�z Zek� Çobanoğlu’nun söyled�kler�n� b�z değ�l de 
kend� anlatımlarına bırakalım ş�md�:

TÜRKİYE ÖZEL EĞİTİM - ÖĞRETİMİN KURUCU MİHENK
TAŞLARINDAN ZEKİ ÇOBANOĞLU:
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TÜRK BAYRAĞININ DALGALANDIĞI HER YERDE GÖREV YAPARIM

İLKOKUL ÖĞRETMENİ
ÇOK ÖNEMLİ

DERSİNİ DİNLEMEDEN
KURUMUMA ÖĞRETMEN
ALMAM

MİLLİ EĞİTİMİN ÇOK BÜYÜK
BİR YÜKÜ ALINMIŞTIR

O günden bugüne h�çb�r öğretmen�m yoktur k� ders�-
n� d�nlemem�ş olayım. Ders�n� d�nlemeden öğretme-
n� almam. Hang� branş olursa olsun �lla ders�n� d�nl�-
yorum. Çünkü öğretmen�n tahtadak� duruşundan, 
el�n� nereye koyacağını b�l�p b�lmemes�nden tebeş�r� 
nasıl kullanacağından, akıllı tahtayı nasıl kullandı-
ğından, ya da beyaz tahtayı kullanıyorsa orada 
kalem� tutuşuna kadar her şey� �le �lg�len�yorum. Bu 
konuda h�ç tav�z�m yok. 

Dershaneler ya da özel okullar gerçekten M�ll� Eğ�t�-
me çok büyük katma değer katmışlardır Eğ�t�mc� 
olarak dershanec�l�k m� okulculuk mu dersen�z aslın-
da okulculuk. Yatırımcılık açısından dersen�z esk�den 
belk� kursçuluktu ama ş�md� pek fazla get�r�s� oldu-
ğuna �nanmıyorum. O nedenle y�ne okulculuk b�r�nc� 
planda gel�yor. B�z�m F�nal Derg�s� Dershaneler�nde 
yapılanma şekl� ayrıydı. Ş�md� k� yapılanma şekl� 
ayrı. O zamank� yapılanma şekl�nde b�z Türk�ye’de 
değ�ş�k bölgeler oluşturmuştuk ve bölge yönet�c�ler� 
vardı. Ben de bölge yönet�c�ler�nden b�r tanes�yd�m. 
Düzce - Bolu - İzm�t - Esk�şeh�r - Kütahya – Afyon – 
Çanakkale – KIBRIS’TA DA İLK DEFA YURT 
DIŞINA BEN AÇTIM FİNAL’İ. Oraların ben sorum-
lusuydum. Dershaneler 2015 yılında kapandıktan 
sonra Temel L�seler serüven� başladı dört yıl. Temel 
L�selerden sonra da mecbur� olarak özel okulculuğa 
geç�ld�. Ş�md� Franch�se s�stem� var.. Yan� b�r yere 
F�nal açmak �stersen�z F�nal yönet�m�ne g�ders�n�z 
s�z� uygun görürlerse s�ze �s�m ver�rler f�lan.  Ben 
sadece Bakırköy’ün kursunun ve okulunun kurucusu 
ve yönet�c�s�y�m.

Okulumuzda hem İlkokul hem Ortaokul hem de Anadolu L�ses� var. Bunların heps� b�rb�r�nden öneml�. Ancak 
İlkokul den�ld�ğ�nde durum başka. Ben 70 yaşındayım. Hala �lkokul öğretmen�m�n adını b�l�r�m rahmetl� 
Sab�ha Durutaş. Ben�m öğretmen�md�. Bana okumayı-yazmayı okuma sevg�s�n� Matemat�ğ� o öğrett� o 
sevd�rd�. Onun sayes�nde ben buralara geld�m. Dolayısıyla b�z buraya geld�ğ�m�z zaman F�nal de �k� tür okul-
lar vardı. 1- Kampüs Okullar 2- Akadem� Okulları. Akadem� Okullarında sadece �lkokul yoktu. Ortaokul ve 
l�seler vardı Anadolu L�ses� vardı. Türk�ye’de akadem� okulu olup da �lkokulu olan tek okuldur burası. TÜR-
KİYE’DE TEKTİR. İlkokul öğretmen� çok öneml�d�r. Dolayısıyla �lkokul öğretmenler�me her türlü desteğ� 
ver�r�m. Okulumuzdak� her öğretmen değerl�d�r. Her öğretmen� özenle seç�p a�lem�ze katarız. Tab� k� az da 
olsa öğretmen s�rkülasyonu olur. Bu b�r kan uyuşmazlığıdır. Kolej�m�z� açtığımızda bugüne kadar emekl� 
ett�ğ�m�z öğretmenler�m�z har�ç �lkokul öğretmenler�n� h�ç değ�şt�rmed�k. Yen�ler� aramıza katıldı elbette.

-‘Ben 1974 mezunuyum. Ankara Gaz�’den hem okul hem bölüm b�r�nc�s� olarak mezun oldum. O zaman 
okul b�r�nc�ler�n� Türk�ye’de �sted�ğ� b�r yere tay�n�n� yapıp göndereb�l�yorlardı. Ben de terc�hler�mde 
Afyonlu olduğum �ç�n b�r�nc� sıraya Afyon’u yazdım. İk�ye İstanbul üçe de Hakkar� yazdım. Hala belgeler 
saklı �se M�ll� Eğ�t�mde bu belgeler duruyordur. B�z�m yet�şme şekl�m�z ve yaşama bakış tarzımızda TÜRK 
BAYRAĞININ DALGALANDIĞI HER YER VATANDIR. Hakkar� �m�ş Afyon �m�ş b�z�m �ç�n fark etmez. 
B�z böyle yet�şt�k çünkü. Afyon’a atamamı yaptılar. B�r buçuk ay sonra �st�fa ett�m. BEN NOT VEREREK 
ÖĞRETMENLİK YAPMAK İSTEMİYORDUM. Ben�m öğretmenl�k anlayışım nota bağlı olmamalıydı. O 
yüzden �st�fa ett�m. Aynı zamanda İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�nde Genel Mak�ne Mühend�sl�ğ� bölümünde 
okuyordum. O yüzden İstanbul’a geld�m. Özel Gökşen Dershanes� vardı Mahmut Gökşen’�n. 1974’ten 
1988’e kadar Mahmut Gökşen �le beraber çalıştım. Sonra 1988 de Mahmut Gökşen Anakent L�ses�n� açtı ve 
ben de oradan ayrıldım. 1988 yılından 1996 yılına kadar Özel Uğur Dershaneler�nde Matemat�k öğretmen�, 
bölüm başkanı, genel müdür yardımcılığı görevler�nde bulundum. 1996 yılında öğretmen arkadaşlarımla 
beraber F�nal’ � açtık.
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BEN ÖĞRETMENİM
ÖĞRETMENDEN YANAYIM

ÜÇ İLKEMİ HERKES BİLİR 

Öğretmenlere ayrıca şunu da söylüyorum. ‘ Hocam 
yanlışlık olab�l�r hata olab�l�r. Taş taşa değmeden 
duvar olmaz. İlla hata olur. Bazen koşarken d�rseğ�-
n�z b�r�n�z�n böğrüne değeb�l�r. YANİ İNCİTEBİLİ-
RİZ BİRBİRİMİZİ. HİÇ MERAK ETMEYİN. 
BEN ÖĞRETMENİM VE ÖĞRETMENDEN 
YANAYIM. Ama hatanızı burada düzelt�r�z.’ Başka-
sının yanında g�d�p söylemem. Öğrenc�n�n yanında 
konuşmam, d�ğer öğretmenler�n yanında söylemem. 
Çağırırım buraya güzelce sohbet eder�m. BEN 
ÖĞRETMENİN YANINDAYIM HER ZAMAN. 
AMA VARSA BİR YANLIŞI KUSURU VEYA 
VARSA BENİM BİR YANLIŞIM KUSURUM 
ONU ENİNDE SONUNDA DÜZELTİRİZ.

ESKİYE ÖZLEMİMİZ VAR AMA
B�z esk� eğ�t�m-öğret�m� ne de olsa özlüyoruz. Ben 
Sentet�k Geometr�- Anal�t�k Geometr� okudum. 
Astronom� okudum. Jeoloj� okudum. Tarım ders�-
m�z vardı. İş B�lg�s� ders�m�z vardı. Düğme d�kme-
s�n�, c�lt yapmasını öğren�rd�k. Hal ve G�d�ş ders�n-
de adab-ı muaşeret kurallarını öğren�rd�k. Büyükler-
le oturup kalkmayı, selam ver�p selam almayı vs. 
Öğretmenl�k eğ�tmenl�kt�r.. Öneml� olan şey; yaptı-
ğınız şey� severek yapmak ve zorlaştırmamak kolay-
laştırmak. Matemat�k çok kolay b�r ders. Öneml� 
olan çocuklardak� yetenekler� bulup ortaya çıkar-
mak lazım. Herkes�n Matemat�ğ� �y� b�lmes� ya da 
F�z�ğ� �y� b�lmes�ne gerek yok. Başka yetenekler� 
doğrultusunda yet�şt�rmek gerek�r. OKULUN EN 
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ BU OLMA-
LIDIR. Onun �ç�n uygulamalı ders öğretmenler�n� 
b�z çok t�t�z tak�p ed�yoruz. Ben başımı yastığa 
koyduğum zaman çok rahat uyuyorum. Devlet�me 
ve m�llet�me karşı olan v�cdan� borcumu yüzde yüz 
öded�ğ�me �nanıyorum. Atalarımız kanlarını 
dökmüşler şeh�t olmuşlar. Ben de bu ülke �ç�n ter�m� 
döktüm. Öğrenc�m�n asla b�r dak�kasını heba etme-
d�m. Ben�m öğrenc�ler�m bunu b�l�yor. K�m� profe-
sör oldu, k�m� doktor oldu, k�m� mühend�s. El�m�z-
den gelen�n en �y�s�n� yaptığıma �nanıyorum.. Son 
cümlem tüm �nsanlara şu; ‘İNSANLAR ARAŞTIR-
MALI, OKUMALI VE DÜŞÜNMELİDİRLER. 
AKLIMIZI KULLANMAYI BİLMELİYİZ.’

Ben herhang� b�r k�ş�y� FİNAL AİLESİNE almadan 
önce onlara üç tane �lkem� söyler�m. 1- Bu arkadaşı-
mız bu kuruma katma değer yaratır mı ve bu kurum 
ona katma değer yaratır mı? Yan� kazan kazan. Eğer 
buna evet d�yorsanız alın oturun konuşun der�m. 2- 
K�m olursa olsun h�ç fark etmez. Ben bu masadan 
kalkıyorum doğrudan arkadaşımın oturduğu koltuğa 
oturuyorum. Şöyle soruyorum kend�me        ‘ Zek�, 
sen arkadaşın oturduğu yerde otursan kaç l�raya 
kabul eders�n, ney� almak �sterd�n? ‘ Yan� ş�md�k�le-
r�n EMPATİ, esk�ler�n HEMHAL OLMAK ded�kle-
r�. Onun makosenler� �le yürümek yan�. 3- Çalışan-
larınıza alnının ter� kurumadan zamanında maaşları-
nı ödey�n. B�z kurumlarımızda el�m�zden geld�ğ�nce 
bu üç �lkey� uygulamaya gayret ed�yoruz. 

BURASINI BURAYA GİRİNCE ANLARSINIZ

Hemen herkes der ya; ‘burası b�r a�le kurumu g�b�-
d�r’ d�ye. Buraya g�r�nce anlarsınız burasının b�r a�le 
kurumu olduğunu. Söylemeye gerek yok yaşayarak 
görürsünüz. Burası gerçekten �y� öğretmenler�n 
olduğu �y� b�r kurumdur d�ye düşünüyorum.

YÖNETİCİ SEÇİMİMİZ
Ben genell�kle yönet�c�ler�m� kend� öğretmenler�-
m�n �çer�s�nden, yönet�m becer�s�ne sah�p olan 
öğretmenler�m�n �çer�s�nden aldım ve ben onları 
�kna ett�m. Ded�m k�; s�z� müdür yardımcısı yaptım 
sonra müdür oldular. Ya da rehber öğretmen�m �se 
rehber öğretmen�m� önce rehberl�k bölüm başkanı 
yaptım sonra müdür yardımcısı yaptım ve ş�md� 
müdür oldu. Dolayısıyla basamakları tek tek çıkma-
ları �ç�n el�mden gelen� yaptım, her türlü desteğ� 
ver�r�m. Yönet�c� çok öneml�. Her bakımdan her 
şey� �le s�z� tems�l ed�yor. Kurumu tems�l ed�yor. 
Yönet�c� kurumun görünen yüzüdür. 
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Türkiye’nin İlk ve Tek

Dergisi
ÖĞRETMENİM

BAKIRKÖY MEDENİ BERK İLKOKUL MÜDÜRÜ
Ergün AKŞAHİN: “OKULUMUZUN BAKIRKÖY’E
ÖZGÜ BİR KÜLTÜRÜ VAR”

“ OKULUMUZ ÇEVRE DOSTU
BİR OKUL”

ÖĞRETMENİMİZE İZİN DEĞİL DESTEK VERİRİZ

Ben okulu tek başına yönetm�yorum.Öğret-
menler�m�n heps� yıllarını eğ�t�m-öğret�me 
verm�ş ve yaş ortalaması 50 olan b�r okul 
olduğumuz �ç�n karşılıklı görüş alış-ver�ş� 
�çer�s�nde beraberce yönet�yoruz. B�z�m 
kavgamız-gürültümüz kes�nl�kle olmaz. 
Görüş alış ver�ş�m�z bugüne yetmed� m� 
ertes� gün devam eder�z. B�ze gelen b�r 
sorun mutlaka çözüme ulaşır. ÖĞRET-
MENLERİM DE SORUNUN TARAFI 
DEĞİL ÇÖZÜMÜ OLURLAR. B�z�m en 
güçlü tarafımız �let�ş�m. Ben kend�m� 
�darec� olarak değ�l LİDER OLARAK ve 
l�der b�r yönet�c� olarak görüyorum. Kapım 
eğ�t�mc� ve öğretmen arkadaşlarımla vel�-
ler�me sonuna kadar açık.

      “Bakırköy’de Eğ�t�m-Öğret�m” üst 
başlıklı ser� röportajlarımız esnasında 
Bakırköy-Ataköy’de bulunan Meden� Berk 
İlkokulunu da z�yaret ett�k. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolaysıyla düzenlenen 
etk�nl�ğ�ne de şah�t olduğunuz okulun 
kültürü-çevreye olan etk�ler�-çevresel etk�-
leş�mler�-okul �şley�ş�- başarıları konula-
rında b�lg� ve görüşler�ne başvurduğumuz 
Samsunlu okul Müdürü Ergün Akşah�n 
sosyo-ekonom�k kültür düzey� yüksek b�r 
bölge olan Ataköy’ün Bakırköy’ün adeta 
lokomot�f� olduğunu bel�rterek b�zlere 
şunları söyled�: -Okulumuzun bölgesel 
anlamda kend�s�ne özgü, kend�s�ne has b�r 
kültürü yıllar �ç�nde oluşmuş durumda.  

İstanbul’da her �lçede b�rer tane 
çevre dostu okul vardır. B�z de 
Bakırköy İlçes�n�n çevre dostu 
okullarından b�r�y�z. Kor�dor-
larımızda yanan elektr�k 
GÜNEŞ ENERJİSİNDEN 
ELDE EDİLMEKTEDİR. 
Yağan yağmur suları b�z�m 
okulumuzda boşa kes�nl�kle 
akmaz. B�r depo da toplanır ve 
ger� dönüşerek lavabolarda 
kullanılır.

B�z�m öğretmen�m�z b�r şey yapmak �sted� m� “ben şunu yapa-
b�l�r m�y�m? Yapmak �st�yorum. İz�n ver�r m�s�n�z? Demez. 
Demey�n d�yorum zaten. BİZ SİZE NASIL DESTEK OLABİ-
LİRİZ DERİZ BÖYLE DURUMLARDA. Veya kend� tecrübe-
ler�m�z� de katarak “şöyle olsa daha da �y� olur, bunu da ekle-
yel�m der�z. B�z de öğretmen�m�z�n önü da�ma açıktır.
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17 ÜLKEDEN ÖĞRENCİMİZ VAR.

ADRES TAŞIMA SİSTEMİNİ KONUŞARAK
ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ.

BİLİMİN YUVASI DÖRT DUVARDAN
FAZLASI

BİR ETKİNLİKLE UĞRAŞMAK DEMEK
KÖTÜ ALIŞKALNLIKLARDAN UZAK
OLMAK DEMEK

MÜTEVAZİ OLAMAYIZ. ÖZEL OKULLAR
DÂHİL İLK BEŞTEYİZ

ÖĞRENCİLERİMİZİN DOĞANIN BİR
PARÇASI OLARAK YETİŞTİRİLİRLER

Okulumuz çok �stek alan b�r okul. 17 ülkeden öğrenc�m�z var. Amer�ka’dan-Yunan�stan’dan-Azerbay-
can’dan –İrak’tan – İran’dan –Romanya’dan – Almanya’dan- Ukrayna’dan.. Türkçe öğrenmem�şlerse onlara 
ayrıca onlarla �lg�l� eğ�t�mler ver�yoruz. Ama genell�kle öğrenerek gel�yorlar.

       Okulumuz çok �stek alan b�r okul olduğu �ç�n bu 
okula öğrenc�s�n� vermek �steyen vel� adres taşıma 
s�stem�n� kullanıyor. Adres taşıma s�stem�yle kayıt 
zamanı karşımıza çok yüksek b�r sayı çıkıyor. Onları 
güzel b�r şek�lde konuşarak �kna ederek adresler�n� 
ger� taşımalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Okulumuzdak� öğretmenler�m�z�n b�rçoğu zaten 
alanlarında uzmanlaşmış �s�mler. Maaş bordrosu 
asıldığında okul müdürü olarak ben�m �sm�m ortalar-
da b�r yerde oluyor. B�z� b�rçok okuldan ayıran çok 
farklı özell�kler�m�z var. B�z �st�yoruz k� her öğrenc�-
m�z kend�s�ne özgü ve kend�s�n�n yetk�n olduğu b�r 
alanda başarı gösters�n. Spor-müz�k g�b� �fade becer� 
dersler�nde akt�f olsunlar. Her öğrenc� b�r veya b�r 
den fazla b�r müz�k alet� çalab�ls�n. B�r spor dalında 
eğ�t�m alab�ls�n ve o dalda akt�f ve etk�n olsun.  
B�z�m çok öneml� olduğunu düşündüğümüz atölye 
sınıflarımız var. Müz�k atölyem�z. Spor salonumuz. 
Uzak doğu sporlarına eğ�l�m gösteren öğrenc�ler�m�z 
var.

B�r öğrenc�y� b�r etk�nl�ğe yönlend�rmek demek onu 
kötü ve zararlı alışkanlıklardan kurtarmak demek. 
B�z�m b�r�nc� sınıflarımızın tamamında j�mnast�k 
hocamız vardır. Üçüncü sınıflarda spor ve gençl�k 
merkez�ne götürüyor ve gerekt�ğ�nde oradan hoca 
alıyoruz. Senen�n başında öğretmenler�m�zden her 
b�r� bu spor branşlarının başında olur ve görev alırlar.

Kar yağdığında öğrenc�ler�m�z üşüyecek d�ye tenef-
füslerden olmaz. Hep beraber dışarıda kar topu 
oynanır. Öğrenc�ler�m�z doğanın efend�s� değ�l 
doğanın b�r parçası olduklarını b�lerek yet�ş�rler.

Mütevaz� olmak �sterd�m ama ne yazık k� olamaya-
cağım. ŞU ANDA BİZ 20 TANE ÖZEL OKULDAN 
ÖĞRENCİ ALMIŞ DURUMDAYIZ. Bakırköy’de 
özel okullar dah�l �lk beştey�zd�r. B�z okulumuzu 
anlatmaya kalktığımızda sadece bel�rl� olan sloganı-
mız yet�yor. BİLİMİN YUVASI DÖRT DUVAR-
DAN FAZLASI. B�z�m her sınıfımız b�r proje üret�r. 
Okulumuzda 32 sınıf var bu da demekt�r k� okulu-
muzda 32 proje de gerçekleşt�r�lecek. Projeler�m�z� 
de hem üst düzey yönet�c�ler�m�ze hem de vel�ler�-
m�ze zaman zaman serg�ler�z.
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Türkiye’nin İlk ve Tek

Dergisi
ÖĞRETMENİM

MUSTAFA PARS ANAOKULUNUN
VELİLERİ ÇOK ŞANSLI

BAKIRKÖY’ÜN
BİR ŞANSI O

HEM SAĞLIKÇI- HEM OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ, HEM DE KLİNİK PSİKOLOG
      “Bakırköy’de eğ�t�m-öğret�m” üst başlığı altında kend�s�n� tanıma fırsatı bulduğumuz Sev�nç ŞEN-
TÜRK b�r koltuğa b�rden fazla karpuzu sığdırmış ve b�r türlü eğ�t�mden kopmamış adeta okumaya 
doymamış. Sağlık Bakanlığında sek�z yıl hemş�rel�k yapan Şentürk, bu sek�z yılın 5 buçuk yılını ambu-
lans hemş�rel�ğ�, 1, b�r buçuk yılını 1999 deprem�nde Değ�rmendere’de hemş�rel�kle, �lk yıllarında 
ebel�k ve bu süre �çer�s�nde okumaya da zaman ayırarak ün�vers�te öğren�m�nde d�rsek ağartmış. S�nop 
�l�m�zden   çıkarak kend�s�n� �nsanlığın geleceğ�ne adayan Sev�nç Şentürk’ü tanıyınca �nsan “acaba 
bütün anaokulları müd�reler� böyle olsa mı?” d�ye düşünmeden edem�yor. GÖREVİNİN HER 
ANINDA HER AŞAMASINDA İNSANA – İNSANOĞLUNUN GELECEĞİNE DOKUNMAKTAN 
ÇEKİNMEYEN Sev�nç Şentürk’ün okul müd�res� olduğu okulun vel�ler�n� �nsan olumlu kıskanmaktan 
ger� duramıyor.

Deney�mler�, b�r�k�mler� ve yaşanmışlıkları �le 
kend�s�n� yarınlarımızın güvences� ded�ğ�m�z 
çocuklara ve topluma adayan k�ş�l�kler� öncelemek 
b�z�m yayıncılık anlayışımız. 657 Sayılı Devlet 
Memurları kanunun tanıdığı hakla Sağlık Bakanlı-
ğından M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına geçen Mustafa 
Pars Anaokulu Müdürü Sev�nç ŞENTÜRK. Teor�k 
ve prat�k aldığı tüm eğ�t�mler� sahaya yaymaktan ve 
b�lg� paylaşıldıkça çoğalır �lkes� gereğ� tüm b�ld�k-
ler�n� hem eğ�t�m paydaşları - hem de Bakırköylüle-
re sunmaktan ve Bakırköy Halk Eğ�t�m Müdürlüğü 
�le �nterakt�f bağını eğ�t�mler�yle güçlü tutan b�r 
�s�m. Em�n olun bu cümleler�n h�ç b�r�s� övgüsel 
anlamda art arda get�r�lm�ş cümleler değ�l. B�z değ�l 
kend�s�n�, kend�s�n�n anlatımıyla s�ze sunduğumuz-
da em�n�z s�z de b�z�m g�b� düşüneceks�n�z.
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KAHVALTIYI DOSTUNA, ÖĞLE YEMEĞİNİ
ARKADAŞINA-AKŞAM YEMEĞİNİ DÜŞMANINA

HALK EĞİTİM ARACILIĞIYLA
TÜM BAKIRKÖYLÜLERE
ULAŞMAK İSTİYORUM

Öğretmen�m Derg�s�’n�n sah�b� ve sorumlu yazı �şler� müdürünün k�lo sorununa “akşam ve gece yemek 
yememey�” yukarıdak� vec�z özdey�ş�yle d�le get�ren Mustafa Pars Anaokulu Müd�res� Sev�nç ŞENTÜRK; 
sımsıcak açıklamalarına şöyle başladı ve devam ett�: -“ Ben Sağlık Bakanlığında 8 yıl hemş�rel�k yaptım.5 
buçuk sene ambulans hemş�rel�ğ� olarak geçt�. Yaklaşık b�r buçuk sene de1999 yılında Değ�rmendere de 
SAHRA çadırında hemş�rel�k yaptım. Deprem zamanında atandım çünkü. Pamukkale Ün�vers�tes� Okul 
önces� öğretmenl�ğ� okudum. 4 yıl Eğ�t�m Enst�tüsünde okudum. Marmara Ün�vers�tes�nde okul önces� 
çocuk gel�ş�m�nde yüksek l�sans mastır yaptım. Arel Ün�vers�tes�nde de kl�n�k ps�koloj�de doktora eğ�t�m� 
aldım. Sosyoloj� alanında y�ne l�sans eğ�t�m� aldım. Dolaysıyla toplumsal ver�ler, çocuk sosyoloj�s�, çocuk 
ps�koloj�s� �le hem deney�m hem de tecrübeler�m var. Okul önces� öğretmenl�ğ� okuduktan sonra da M�ll� 
Eğ�t�m Bakanlığına geçt�m.  2014 yılından ber� Mustafa Pars Anaokulu’nda müdürlük yapıyorum. Aynı 
zamanda İlk yardım eğ�t�c� EĞİTMENİYİM. Her yıl dönem dönem Halk eğ�t�m Müdürlükler� aracılığı �le 
eğ�t�mler vermektey�m. Hatta bu akşam da vel�lere �lk yardım eğ�t�m� vereceğ�m.

Vel�ler�me, öğretmenler�me ve çocuklarımı da �lk 
yardım eğ�t�mler� ver�yorum. Halk eğ�t�m rehberl�-
ğ�nde e devlet üzer�nden gönüllü b�r şek�lde �lk 
yardım eğ�t�mler� ver�yoruz. Ben şunu aktarmak 
�st�yorum: B�z �lk yardım eğ�t�m�nde öncel�kle 
b�l�nç kontrolü yapar sonra A B C ye bakarız. Yan� 
hava yolu-solunum yolu ve dolaşım yolu kontrolü 
yaparız. Eğer hastanın b�l�nc� kapalı ama solunum 
ve dolaşım yolu varsa b�z o hastaya daha öncel�k 
ver�r�z. Yaralılarda da sadece tek �lk yardımcı �sek 
yaralılarda da öncel�k vardır. Örneğ�n b�r kafatası 
parçalanmış �se bu hastayı kurtarmamız b�raz daha 
zordur. Dolaysıyla KURTARILABİLİR YARALI-
YA müdahale etmem�z daha doğrudur. Tek �lkyar-
dımcıysanız YARALI ÖNCELİĞİNİ MUTLAKA 
ÖNÜMÜZE KOYMALIYIZ.
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KURUMUMUZDA TÜM AFET
TATBİKATLARI YAPILIR

SANİYELER İÇERİSiNDE OKULUMUZU BOŞALTABİLİYORUZ

Kurumumuz 2014 yılında Sel�m Pars �şadamı 
tarafından yapılıp devlet�m�ze bağışlanan b�r 
kurum. B�z 220 tane çocuğa tam gün eğ�t�m ver�yo-
ruz. Sabah 8 den akşam 18 arası. Bu deprem olayları 
ülkem�zde başlayınca zaten bunun önces�nde de 
deprem tatb�katı ve yangın tatb�katları yapmıştık. 
En az 3 ayda b�r çocuklarımızla bunu yapıyoruz. 
Çocukların çıkış yapılacağı yerler öğretmenlere ve 
çocuklara toplantılarda anlatılıyor. Uygulamalı 
olarak da anlatıyoruz. Işıklandırmamız hazır. 
Herhang� b�r durumda elektr�kler kes�ld�ğ�nde 
ışıklandırmamız hazır. Yangınlarda kaydırmalı ağla-
rımıza kadar her türlü şey�m�z hazır. B�z�m toplan-
ma alanımız okul bahçes�nde bel�rl�. Vel�ler�m�z de 
nerde toplanacağımızı ve nerde toplanılacağını 
b�l�yorlar.

Çocuklarımıza onun önces�nde �lk yardım eğ�t�m� verd�k. İlk yardım tatb�katımızda b�r dak�ka 1 dak�ka 18 
san�yede üst kattak� çocuklarımızı bahçeye çıkardık. Alt kattak� çocuklarımızı da 43 san�yede bahçeye çıktı-
lar. Öğretmenler�m�z en son çıktı. Onlardan sonra da b�z okul müdürü ve yardımcım daha sonra çıktık. B�z 
b�nada en sona kaldık. Buna şah�t olan vel�ler�m de oldu.
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SOMUT VE SOYUT
İŞLEMLER
DÖNEMLERİ
BİLİNMELİ
0-7 yaş arası somut �şlemler dönem� 7 yaşından 
sonra soyut �şlemler dönem�d�r. 0-7 yaş arasında 
çocuğun b�r şey öğreneb�lmes� �ç�n ona mutlaka 
dokunması temas etmes� gerekmekted�r. Yaparak ve 
yaşayarak öğrenmes� gerek�r. Örneğ�n b�r rüya 
kavramını çocuğa anlatamazsınız. Hayal�, mutlulu-
ğu çocuğa anlatamazsın. Sadece bunu beden d�l� ve 
m�m�klerle drama yoluyla yansıtır ve anlatab�l�r�z. 
B�z 3 yaşından sonra çocuklara 4 ana duyguyu öğre-
t�yoruz. 4 ana duygu da ayna karşısında göster�yo-
ruz. Kızdığımızda yüzümüzde şu �fade olur, güldü-
ğümüzde şu �fade olur, duyguları doğru tanımlama 
ve beden d�l�ne doğru göstermes�n� göster�yoruz. 
Bunları da “çocuğum bu bu” d�yerek değ�l şarkıyla, 
oyunla, drama tekn�kler� �le oyun ve h�kâye etk�n-
l�kler� �le deney�mleterek göster�yoruz. Depremle 
�lg�l� mesela fen etk�nl�ğ�m�z var. Fen etk�nl�ğ�nde 
taşları üst üste koyarak ev yaptırıyoruz. Eğer taşları 
düzgün b�r şek�lde küçükten büyüğe onları orantılı 
koyduğumuzda bak bu b�na yıkılmaz ama rastgele 
koyduğumuzda yıkılır g�b� göster�yoruz. Ayrıca 
yapı �nşa logolarımız var b�z�m. Yapı �nşa oyunları 
�le dünyamızı, yerkürem�z� anlatıyoruz.

 OKULUMUZU YAPAN MÜTEAHHİDİ OKULA DAVET ETTİM    
Bu maalesef 11 �l�m�z� kapsayan depremde hemen okulumuzu yapan müteahh�d� okulumuza davet ett�m. 
Okulun yapım aşamaları �le �lg�l� bütün res�mler� temel atılırken, katlar ve kolonların durumuyla �lg�l� br�f�ng 
çalışması yaptık. Yaklaşık b�r saat kend�s�yle okulun yapım aşamalarını konuştuk, katları tekrar gezd�k. 
İnşaat mühend�s� vel�ler�mden destek aldım. Vel�ler�m� de davet ett�m. Bu depremde yen� b�nalarda yıkıldığı 
�ç�n Vel�lerde kaygı oluşmuştu çünkü. YENİ VE ESKİ BİNA KAVRAMI MAALESEF KALMADI GÜNÜ-
MÜZDE. DOĞRU YAPILAN BİNA VE DOĞRU YAPILMAYAN BİNA KAVRAMI GELİŞTİ. Vel�ler�m�z-
le zoom üzer�nden 3 akşam peş peşe yaş gruplarına bölerek, vel�ler�m�z�n, müteahh�d�m�z�n ve �nşaat mühen-
d�s�m�z�n katıldığı toplantılar yaptık. Bakırköy’de bu konuda b�z �lk�z. Sosyal ağlarda toplantıları paylaştık.
İk�nc� çalışmamızda vel�lere deprem�n çocuklara etk�ler� �le �lg�l� b�r d�z� sem�ner verd�k zoom üzer�nden. 
Çocuklara da 8 modül üzer�nden. Modül modül 3-4-5 yaş çocuklarına depremde neler yapılacağını, kend�le-
r�n� NASIL KORUYABİLECEKLERİNİ OYUNLAR eşl�ğ�nde oyun temell� ver� temell� deprem eğ�t�mler� 
verd�k.
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DÜNYAMIZIN
DOĞAL DENGESİNİ
ÖĞRETİYORUZ
Her sınıfımızda projeks�yonumuz var. Projeks�yon-
la çocuklara dünyamızı gösterd�k. Dünyamız yer 
küre den�z ve karalardan oluşuyor. Dünyamız dönü-
yor. Dönerken �nsanlar da bazen sallanab�l�yor. 
DÜNYAMIZIZN DOĞAL DENGESİ İŞTE. 3 yaş 
çocuğuna verd�ğ�m�z eğ�t�m �le 5 yaş çocuğuna 
verd�ğ�m�z farklıdır.3 yaş çocuğu daha çok oyun 
etk�nl�ler� �le 5 yaş çocuklarında fen-matemat�k-o-
kumaya hazırlık çalışmalarına daha çok yer ver�l�r.                       
Çocuklarda gel�şme aşamalarında Oral dönem-Aral 
Dönem-Fall�k dönem Latent dönem d�ye g�der. 
Çocuklar oto-kontrolün kend�ler�nde olduğunu 
anladığı dönem 2 yaşa tekabül eder. O-3 yaş ta 
ebeveyn desteğ� çok öneml�. ANNE-BABA 
DEĞİL. Bakım veren k�ş�ye güven çok öneml�d�r. 
0-3 yaş arasında çocuğa özbakım �ht�yaçlarının 
zamanında olması çok öneml�d�r. İler�de hırçın b�r 
k�ş�l�k, sabırsız b�r k�ş�l�k, aşırı t�t�z b�r k�ş�l�k görü-
yorsa b�l�n k� zamanında altı değ�şt�r�lmem�ş, yete-
r�nce ona dokunulmamış, sarılınılmamış çocuklarda 
yet�şk�nl�kler�nde agres�f ve negat�f davranışlar 
daha sık görülür. Temas ed�lm�ş, onaylanmış çocuk-
lar yet�şk�nl�k dönem�nde daha mutlu olurlar.

24
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5 YAŞ ÖĞRENCİLERİME KENDİLERİNİ
KORUMA EĞİTİMLERİ VERDİK

5 yaş öğrenc�ler�me �lk yardım ve kend�ler�n� nasıl 
koruyacakları eğ�t�m� verd�m. Burunlarına yaban-
cı c�s�m kaçtı. Sürüme tekn�ğ�yle nasıl çıkartab�le-
cekler�n� nefes almaya zorlandıklarında kend�ler�-
n� nasıl �fade etmeler� gerekt�ğ�n�, eller�n� hemen 
boğazına götürerek bunları BİZ ÇOCUKLARIMI-
ZA ÖĞRETTİK. BENİM AMACIM: Bakırköy’de 
olab�ld�ğ�nce çok sayıda �nsanımızın İLKYAR-
DIM EĞTİMİ ALMASI. Çünkü �lk b�r dak�kada 
yapılacak doğru �lk yardımla k�ş�n�n hayatı kurtu-
lab�l�r S�z yaralıyı yanlış b�r yöntemle taşırsanız 
onda �ler�de öneml� b�r oranda SEKEL bırakab�l�r-
s�n�z.

AİTEP ANNE BABA EĞİTİMCİSİYİM
Un�ceff’�n aynı zamanda anne -baba eğ�t�mc�s�-
y�m. Eylül ayında ebeveynler�m�ze verd�ğ�m�z �lk 
eğ�t�m�m�z doğru anne baba tutumunu �le �lg�l� 
sem�nerler verd�k. B�z�m �lk önce �lk yardımı çok 
�y� b�lmem�z gerek�r. İk�nc� olarak da ben olmadı-
ğım zaman çocuğum nasıl ayakta kalab�l�r çocuk-
lara öğretmem�z lazım. Ayrıca 5 yaş çocuklarımıza 
b�z haftada b�r gün �lkokula hazırlık çalışması 
yapıyoruz. Haftada b�r gün bölge �lkokulların 
okullarına g�d�yor ve 40 dak�ka derse katılıyoruz. 
Kend� öğretmen� çıkıyor okulun sınıf öğretmen� 
derse g�r�yor. Ders�, tahta, z�l parmak kaldırarak 
söz �steme kavramlarını öğren�yor. B�z değerler 
üzer�ne her ay çalışma yaparız. Somut değerler 
üzer�nde çalışırız. B�z�m çocuklarımız paylaşmayı 
ve yardımlaşmayı b�l�yorlar.

ÇOCUKLARA MAHREMİYET EĞİTİMİ
Çocuklara MAHREMİYET EĞİTİMİ 3- 6 YAŞ DA VERİLİR. 0-3 yaş arasında çocuğun bakım veren anne-
n�n yanında ona temas ederek kalması gerekt�ğ�n� söylüyoruz k� güven oluşsun. 3 yaşından sonra çocuğun 
mahrem�yet eğ�t�m�n� alması çok öneml�. Bunu da oyun şekl�nde ver�yoruz. Oyun v e drama etk�nl�kler�yle  
ver�l�r. MAHREMİYET EĞİTİMİ TÜM OKULLARDA İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
VELİ AKADEMİK ÇALIŞMA İLE VERİLMEKTEDİR. 3-6 YAŞ ALANINDA HER ÇOCUĞUN GELİ-
ŞİM ALANI FARKLI. Bu çocuğun vel� boyutları da farklı. 3 yaşındak� çocuğun annes� çocuğunu �lk defa 
okula get�r�yor ve �lk vel�l�ğ�n� kazanmış oluyor. 5 yaşındak� çocuğun annes� 2-3 sened�r çocuğunu okula 
get�rm�ş anne, okulun kurallarına uyma ve entegre olma da daha �stekl� oluyor. BİZ HER AY VELİLERİMİ-
ZE BU TATBİKATLAR DIŞINDA İLK YARDIM EĞİTİMLERİ VERMEKTEYİZ. Öğretmenler�m�ze 18 
saat Halk Eğ�t�m üzer�nden �lk yardım eğ�t�mler� vermektey�z. HAFTAYA BAKIRKÖY MUHTARLARINA 
İLK YARDIMEĞİTİMLERİ VERECEĞİZ. Ondan sonra k� hafta da 140 vel�m�zden talep geld� onlara �lk 
yardım eğ�t�mler� vereceğ�z.
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DOĞRU İLK YARDIM DOĞRU
ZAMANDA DOĞRU KİŞİ
TARAFINDAN UYGULANMALIDIR.
İlk yardımda öncel�k b�l�nç kontrolüdür. B�z yere 
düşen b�r k�ş�y� gördüğümüzde önce uzaktan sesl� 
sonra dokunsal uyaranlarla b�l�nç kontrolü yapmalı-
yız. İlkyardımcı ÖNCE KENDİSİNİ- SONRA ÇEV-
RESİNİ VE SONRA YARALIYI KORUMALIDIR. 
Yaralı üçüncü sıradadır. B�l�nç kontrolü yaparken de 
önce uzaktan kend�n�z� de koruyarak sesl� b�r uyaran vermel�s�n�z. “İy� m�s�n?” g�b� ses yükselterek soru 
sorma. B�z� duyacak mı? Daha sonra dokunsal uyaran. D�zler�m�z�n üzer�nde yarım kaçacak g�b� oturarak, 
kend�m�z� ger�ye atıp kuruyab�leceğ�m�z şek�lde. Çünkü b�z yere düşen k�ş�n�n ne kadar sağlıklı veya sağlıksız 
olduğunu b�lm�yoruz. Bunlar çeş�tl� oyunlar da olab�l�yor. K�ş�ler çeş�tl� oyunlar yapab�l�yorlar. Daha sonra 
önce b�l�nç kontrolünü yaptık, sonra havayoluna bakı caz, ağzının �ç�ne bakacağız. Kopmuş, kırılmış veya 
dönmüş d�l var mı d�ye. Ondan sonra da 10 san�ye k�ş�n�n nefes alıp almadığına ve göğsüne kafamızı koyarak 
kalb�n� d�nleyeceğ�z ve üç parmağımızla şah damarında dolaşım kontrolüne bakmalıyız. Tüm bunlardan sonra 
�lk yardımcının TEMEL YAŞAM DESTEĞİ BAŞLAR. Yet�şk�nlerde önce 30 kalp masajı sonra 2 sun� tenef-
füs çocuklarda önce solunum başlar. Önce sun� solunum 2 tane sonra 30 tane kalp masajı. Eğer tek k�ş�ysek 5 
tur attıktan sonra 112 ambulans aranır. B�lg�n�z olsun. Sun� teneffüs demek duran akc�ğerler�n hareketlenmes� 
�ç�n 2 büyük solunum ver�l�r k�ş�ye. Burun kapatılarak, ağzı çok yapıştırmamıza da gerek yok. Sadece nefes 
vererek.
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BİZ KURABİYEYİ YAPARIZ
Verd�ğ�m�z eğ�t�m� kurab�ye örneğ� �le anlatmak �ster�m. B�z okul önces�nde çocuklarımıza şek�l ver�r�z. Bu 
şek�l �lkokul ve d�ğer eğ�t�m kademler�nde şek�l alır. Yan� artık çocuk hazırdır. Sunumu �lkokulda öğren�r. 
İlkokul öğretmen� bu kurab�yey� sadece süsleyeb�l�r. Ama artık asla h�çb�r şek�lde onun hamurunu ve şekl�n� 
bozamaz. Dolayısıyla şöyle düşünel�m. 0-7 yaş b�r temeld�r. Ev�n temel�d�r yan�. Ondan sonra gelecek 
eğ�t�mler artık gövded�r. Ondan sonra gelecek olan eğ�t�mlerde dallar ve ç�çeklerd�r. İlkokul öğretmen�, orta-
okul öğretmen� artık dallara ç�çekler� kondurarak ona görsell�k katar. Temel sağlamsa sorun yoktur. Temel� 
de b�z atarız. 3-6 yaş arasında çocuk okul önces�ne g�tm�şse AKADEMİK BAŞARISI DAHA DA FAZLA 
ARTAR. Ben bütün çocukların 3-6 yaş arasında okul önces� eğ�t�m� almasını �st�yorum. Ben dokuz yıldır 
burada h�zmet ver�yorum. Bakırköy’de vel�ler�m�z�n sosyo-ekonom�k durumu d�ğer �lçeler�m�ze göre daha 
yüksek. Sosyo-ekonom�k durum �y� olduğunda paralel�nde anne -baba eğ�t�m oranları da yüksek. Ben�m 
vel�ler�m b�l�nçl� ebeveynler. İYİ BİR GELECEK İÇİN EĞİTİMİN OLMAZSA OLMAZ OLDUĞUNA 
İNANAN VELİLER. Vel�l�k de hazır bulunmuşluk durumu çok �y�. Öğretmen de bunun farkında olunca her 
gün kend�n� rev�ze etmek ve yen�lemek gerekt�ğ�n� b�l�yor. Bu b�z�m �ç�n çok büyük b�r artı. Ben�m okulum-
da 30 dan fazla öğretmen�m var.5 tane yardımcı personel�m var. B�z de okul a�le b�rl�ğ� çok akt�f çalışıyor. 
Mustafa Pars’ta Bakırköy’de müdür olmak çok büyük b�r key�f. Çünkü Bakırköy eğ�t�me çok önem ver�yor, 
okul önces� eğ�t�me  Yaptığımız çalışmalar  öncel�kle fark ed�l�yor ve takd�r ed�l�yor. Bu çok öneml�. Bakır-
köy’de vel� zorbalığı kes�nl�kle yoktur sadece Bakırköy’ün vel�s� çok b�l�nçl� b�r vel�. Öğretmen GELENEK-
SEL YAKLAŞIM MODELİNDEN ÇIKMALI MODERN EĞİTİM SİSTEMİNİ BENİMSEMELİ VE DÜN-
YAYI BİLMELİDİR. Vel�y� de eğ�t�m sektörünü �ç�ne almalı. Bu b�r sac ayağıdır. Saç ayağının b�r� vel�-b�r� 
�dare b�r� de öğretmend�r. Üstünde p�şen yemek de ÇOCUKTUR. Vel� �le kolekt�f çalışılmalıdır. SEVGİ 
HER ŞEYİ ÇÖZER. Okul önces� mutlu gelecek, mutlu yarınlardır.
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Sabri Çalışkan Anadolu Lisesi Müdür V. Sevil ERÇETİN: 
“Başarı Oranımız İçin Miladi Bir Senedeyiz”

18 SENE İDARECİLİK

LİSEDE ÇOK BOCALADIM

Türkiye’nin İlk ve Tek

Dergisi
ÖĞRETMENİM

   -“İlk atama yer�m Bakırköy Halk Eğ�t�m Merkez�. 20 yıl orada görev yaptım. 18 senes� �darec� olarak 
geçt�. Rotasyonla bu okula geld�m. 1 yıl görev yaptıktan sonra tekrar Bakırköy Kız Meslek L�ses�’ne 
g�tt�m. Aynı zamanda o l�seden mezunum. Orda 5 yıl görev yaptım. Sonra tekrar Sabr� Çalışkan Anadolu 
L�ses�ne geld�m. Burada aslında müdür yardımcısıyım şu an vekâlet ed�yorum. Kend� branşımsa el sanat-
ları.

Örgün eğ�t�me geçt�ğ�m zaman bu okula �lk geld�ğ�mde müdür yardımcısı b�r arkadaşım vardı o bana çok 
destek oldu. Çünkü l�se çocuğuyla çalışmamıştım. Heps� ergen. Yaklaşık 2-3 ay ağzım açık gezd�m. Çok 
bocaladım. Ama sonra  �çler�ne g�rd�kçe k�rp�ğ�n�n oynamasından b�le anlayab�l�yoruz yalan mı söylü-
yorlar doğru mu söylüyorlar. 

(Öğretmen�m Derg�s� / Özel – 
İstanbul) “Bakırköy’de 
Eğ�t�m-Öğret�m” üst başlığı 
altında z�yaret ett�ğ�m�z okullar 
ser�s� �çer�s�nde, doğma büyüme 
İstanbullu olan ve 52 yıldır 
Bakırköy’de �kamet eden Sabr� 
Çalışkan Anadolu L�ses� Müdür 
Vek�l� Sev�l Erçet�n’� görmezsek 
olmaz ded�k. Uzun yıllardır 
devlet sektörünün çeş�tl� kurum-
larında görev yapmış olan Sev�l 
Erçet�n l�sede �darec� olmanın 
çok daha farklı olduğunu b�zlere 
tüm sam�m�yet�yle anlattı. B�z 
de   tüm şeffaflığıyla okurları-
mızla buluşturuyoruz.
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BUTİK BİR OKULUZ
Sabr� Çalışkan b�z�m bağışçımız. Kend�s� �nşaatçıy-
mış. Arsa onlara a�tm�ş. Babasının �sm�n� yaşatmak 
�ç�n b�nayı kend�s� yapmış. Okulumuzun güzel b�r 
konumu var. Mahalle arasındadır ama çocukları kötü 
yola sevk edeb�lecek şeyler yok. Güven�l�r b�r 
mahalle burası Okulumuzsa but�k b�r okul. Öğrenc�-
ler�m�z� b�reb�r tanırız. Güvenl�k görevl�m�z yok ama 
çocuklarımız kapı açık olsa dah� dışarıya çıkmaz. 
B�l�rler k� bu okulda d�s�pl�n yönetmel�ğ� �y� uygula-
nır.

GENÇ BİR KADROYA SAHİBİZ
27 öğretmen�m�z var. 1 müdür yardımcımız, 3 perso-
nel�m�z, 420 öğrenc�m�z var. Öğretmen kadromuz �y� 
genç b�r kadromuz var. Deney�mler�m�z� genç öğret-
menlerle paylaşıyoruz. Öğretmen kadromuzda aday 
öğretmenler de var. Onlara öncü olmaya çalışıyoruz. 
16 tane dersl�ğ�m�z var. Kütüphanem�z� geçenlerde 
öğrenc�ler�m�z� de dah�l ederek yaptık. Öğrenc� 
kulüpler�m�z heps� olmasa da b�rçoğu akt�f. Okulu-
muzun f�z�k� şartları çok uygun değ�l       ama m�n�-
mal�ze ed�lm�ş olan akt�v�telere öğrenc�ler öğretmen-
ler�yle b�rl�kte katılıyorlar. Res�m dersler�nde görsel 
sanatlar atölyes� kullanılıyor. Yapım aşamasında olan 
atölyem�z açılırken çocuklar kend� yaptıkları res�m-
ler� asacaklar. Kurslarımız var öğrenc�ler�m�z çok da 
katılım sağlamıyorlar ama �şte hala �st�krarla kapat-
mıyoruz açık tutuyoruz. 1 öğrenc� b�le gelse yarar-
lansa faydalı olur d�ye düşünüyorum.

ANADOLU LİSESİ OLARAK
MİLADİ BİR SENE

Okulumuz meslek l�ses�nden döndüğü �ç�n daha 
düşük puanlı öğrenc�ler gel�yordu. Her sene yüksel�-
yor ş�md�. Meslek l�seler�nde b�z�m zamanımızın 
mantığı yok. Ülken�n aslında ara elemana                            
çok �ht�yacı var. Rehberl�k serv�s� �y� �şl�yor. Öğren-
c�ler�m�z� güzel yönlend�r�yor. Yak�nen tanıdığımız 
�ç�n onlar da neye yatkınlarsa öngörüler�m�z oluyor. 
Bu sene �lk kez Anadolu L�ses� olarak mezun verece-
ğ�z. Kademel� olarak meslek l�ses� kapatıldı. Geçen 
sene en son mezunlarımızı verd�ğ�m�z �ç�n b�z bu 
seney� kend�m�ze hedef alıyoruz M�lad� b�r sene g�b� 
göreceğ�z �nşallah.  

GENÇLER HATA YAPABİLİR

Gençler �ç�n duyarlıdır veya duyarsızdır d�yem�yo-
rum. Kend� aralarında da çok farklılar. Bazıları 
vatana m�llete çok bağlı, bu çocuklar b�z�m geleceğ�-
m�z çok şükür ded�kler�m�z var. D�ğer taraftan ne 
yaparsak yapalım o çocuğu kazanamadığımız 
durumlar var. Hep söylüyorum akadem�k başarısı �y� 
olmayab�l�r b�r çocuğun ama saygısız öğrenc�ye 
tahammülüm yoktur. Hata yapab�l�r. Onlar b�z�m 
çocuğumuz. Ama saygısızlığa geç�nce o boyut olmu-
yor.

ÇALIŞANLARIMLA ARAM
GAYET İYİ

Ben b�raz anacım. Kadın olmanın da etk�s�yle. Oku-
lumda çalışanlarımla aram gayet �y� çok şükür. B�r 
sorunumuz yok. Öğretmenler�m�zle de öyle. Ben hep 
der�m önümdek� masayı kaldırdığım zamanda sam�-
m�yet� tutab�l�yorsam eğer ben�m �ç�n öneml� olan o. 
Bu okuldan g�tt�ğ�m zamanda b�r yerde karşılaştığı-
mızda y�ne aynı sam�m� duygularla kaldığımız 
yerden devam edeb�l�yorsak  ne ala. Ben ona b�raz 
fazla önem ver�yorum.
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NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ?

Hazırlayan: Adnan Gündüz
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

İl�m ve fenn�n dışında rehber aramak d�kkat-
s�zl�kt�r, b�lg�s�zl�kt�r, yanlışlıktır. Yalnız 
�lm�n ve fenn�n yaşadığımız her dak�kadak� 
devreler�n�n olgunlaşmasını kavramak ve 
yüksel�ş�n� zamanla �zlemek şarttır.        Cum-
hur�yet� b�ze emanet eden kadro, b�ze bunları 
emanet ederken, b�z�m de emanet edeceğ�m�z 
geleceğ�m�z olan çocuklara en büyük m�rası-
mız yukarıdak� paragraf satırları olacaktır ve 
olmalıdır.Sağcısı – solcusu – l�beral� – sosya-
l�st� – faş�st� – demokratı – ant� demokratı – 
akıncısı – bozkurdu –b�rleşt�r�c�s� – kutuplaş-
tırıcısı – entelektüel� – cah�l�  ve hatta ZIR 
CAHİLİ İLE son yılların meşhur dey�m�yle 
TÜRKİYE GEMİSİNDEYİZ

Bu gem�de hep�m�z aynı sev�yede olan 
KAMARALARDA MI YOLCULUK YAPI-
YORUZ? KESİNLİKLE HAYIR! B�zler 
belk� AVAM kamarasında olarak LORDLAR 
kamarasına özen�yoruz ama LORDLAR 
kamarasında olanlar nedense AVAM KAMA-
RASINA h�ç özenm�yorlar. B�z�m g�b� 
olmak, b�z�m yaşadıklarımızı yaşamak, 
sıradan b�r� olmak yan� BİZ OLMAK. Oysa 
onları oraya taşıyan b�zler değ�l m�y�z? 
B�zler �sek, onlar b�z�m �ç�m�zden çıkmışlar-
sa ONLAR BİZİM AYNAMIZ – BİZ 
ONLARIN AYNASI DEĞİL MİYİZ? B�ze 
emanet bırakılan “SORGULAMAYAN 
CAHİL, SORGULATMAYAN ZALİM” 
söylem�n� kulak ardı etm�ş �sek kend�m�ze 
sormayacak mıyız;

“Dünyada her şey �ç�n; uygarlık �ç�n, hayat
�ç�n, başarı �ç�n en hak�k� mürş�t �l�md�r;
fend�r.”

Türkiye’nin İlk ve Tek

Dergisi
ÖĞRETMENİM

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI
DEPREME NE KADAR HAZIR?

Adına ne den�l�rse den�ls�n ÜLKEMİZİN 
YAŞADIĞI DEPREM YİNE SAYILAMA-
YACAK ÇOKLUKTA CAN-ANI-YAŞAM 
VE NEFESİ ARAMIZDAN ALDI GÖTÜR-
DÜ. Bu ALDI sözcüğünün hemen ardından 
hocamızın dey�m�yle “YARADAN SEVDİĞİ 
ÜLKELERE DEPREM VERİRMİŞ” söyle-
m�n� umarız k�mse yanlış anlamaz. Depremler 
olmasaydı YERALTI SULARINI, KAYNAK-
LARI, MADENLERİ, DOĞALGAZ g�b� 
modern �nsanlığın en muhtaç olduklarına 
kısaca İNSAN DOĞANIN BAHŞETTİKLE-
RİNE NASIL ULAŞIRDI? B�z�m şu an DEP-
REMİ-DOĞANIN DÖNGÜSÜNÜ SORGU-
LAMAMIZ YERİNE kend�m�z� sorgulama-
mız gerekm�yor mu? Deprem kuşağında yer 
alan b�z�m g�b� ülkeler yok mu? Var. Neden 
onlarda can kaybı b�z�m k� g�b� değ�l? Em�n�m 
o yapılara �z�n veren, �mza atan, göz yuman,

et�k dışı �şlemlerle müteahh�t olan  gencec�k 
f�l�zler�, daha kundaktak� bebeler�n yaşam 
haklarının el�nden alınmasına göz yumanların 
uykularına, rüyalarına ELBET GİRECEKTİR 
50 b�n yok olmuş 100 b�n�n üzer�nde yaralı 
�nsan. İşte aydın olarak, bu ülken�n gazetec�s� 
olarak ben kend�m� sorguladığımda ve YAŞA-
NAN BU BÜYÜK ACIDAN SONRA TELE-
FONLARIMIZ HİÇ SUSMAYINCA, OKU-
RUMUZA KARŞI VE NAMUSUMU-
ZA-VİCDANIMIZA GÜVENEREK BİZE 
SORU SORAN ÖĞRENCİLERİMİZİN, 
ANNE- BABALARINA YANİ BİR AİLENİN 
EN KIYMETLİ VARLIĞINA KARŞI 
SORUMLULUĞUMUZU HİSSEDEREK 
BU DOSYA HABER ORTAYA ÇIKTI. İlk 
önce b�z aşağıdak� yazıyı yayınladık. Sonra 
ekranlarda ve tartışma programlarında 
görmekten çok ama çok mutlu olduk.
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BİRİLERİNİ ÖFKEDEN ÇILDIRTAN YAZIMIZ..

Sayın Adnan GÜNDÜZ,
İlg� ma�l�n�z �ncelenm�ş olup, MEB'e bağlı Özel Öğret�m Kurumlarının açılışları 
esnasında yönetmel�k ve standartlar yönerges� hükümler�nce �şlemler yapılmakta 
ve kurumların açılış onayları Bakanlığımızca ver�lmekted�r. Ayrıca Özel Öğret�m 
Kurum b�nalarının tekn�k raporları, deprem performans anal�zler� güncel yönet-

mel�kler çerçeves�nce raporların ün�vers�te onaylı ve/ veya ün�vers�te onaylı 
olmayan raporların Türk Akred�tasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı laboratuvar 
sonuçları kullanılarak hazırlanması �ç�n �l�m�z genel�ndek� özel öğret�m kurum-
larına gereken b�lg�lend�rme yapılmış olup güncel raporların alınması �ç�n �let�-

ş�me geç�lm�şt�r.
B�lg�ler�n�ze...”

YA ÖZEL OKULLAR?????

DUYARLILIK İŞTE BU!

İstanbul M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü başında Al� Ekber POLAT şube müdürünün
bulunduğu bölüm aracılığı �le şu yazıyı gönderd�:

Date: 21 Şub 2023 Sal 15:23
Subject: RE: Ya Özel Okullar?

To: <ogretmen�nderg�s�@gma�l.com>

Yaşadığımız büyük deprem felaket�n�n ardın-
dan ara ver�len Eğ�t�m ve Öğret�m 20 Şubat 
Pazartes� günü yen�den başlıyor. Eğ�t�m ve 
Öğret�m yen�den başlayacak ama her yaşadığı-
mız felaketten sonra yaşanan tartışmalar, ortaya 
atılan b�l�msel veya sadece teor�den �baret �dd�-
alar bu seferde gündem�m�zde. Ortaya atılan 
�dd�aların en başında başta İstanbul olmak 
üzere b�rçok �l�m�zde daha önce hazırlanmış 
raporlarla r�skl� olduğu bel�rlenen devlet okul 
b�nalarının durumu �le �lg�l�. Tartışmaların 
sonucunda İstanbul Val�l�ğ� 93 r�sk taşıyan 
okulda eğ�t�m öğret�me devam ed�lmemes� 
kararını verd�. Bu okullarda okuyan öğrenc�ler 
�kametler�ne yakın depreme karşı güvenl� okul-
lara taşınacak. Bu kapanan 93 okulun �çer�s�nde 
İstanbul’un hemen hemen her �lçes�nden anao-
kulundan l�seye, meslek� eğ�t�m merkez�nden 
halk eğ�t�m merkez�ne kadar b�rçok eğ�t�m 
b�nası bulunmakla beraber S�l�vr� İlçe M�ll�

Eğ�t�m Müdürlüğü, Vefa L�ses� (B Blok) ve 
Pertevn�yal L�ses� (B Blok ve Spor Salonu) g�b� 
b�l�nd�k yerlerde mevcut. Buraya kadar her şey 
normal hatta çok �y� den�leb�lecek hususlar. 
Ancak Eğ�t�m ve Öğret�m sadece devlet okulla-
rında değ�l özel sektör tarafından da yürütüldü-
ğünü hep�m�z b�l�yoruz. Devlet kend� önlemle-
r�n� aldı b�nalarını güçlend�rme hatta yıkıp 
yen�den yapma yolunda adımlarını attı. Ya Özel 
okullar? Onlar ne yapacak? Kayıt sırasında 
yıllık ücret� peş�n alan özel okullar b�naları 
r�skl� b�le olsa yaşayacakları t�car� kaybı �nsan 
hayatının önüne koyup bu durumu vel�ler�ne 
açıklayıp çözümler üretecekler m�? Yoksa h�ç 
b�r şey yokmuş g�b� devam mı edecekler? 
Hang� kurum nasıl b�r yol �zleyecek? Neler 
yapacak? Önümüzdek� günlerde göreceğ�z. 
Görmekle kalmayıp Öğretmen�m Derg�s� 
olarak bu �ş�n tak�pç�s� de olacağımıza derg�m 
adına söz vermek boynumuzun borcudur…
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Bazı dernek ve vakıfların kullandığı TÜRKİ-
YE �sm� üzer�nde hep�m�z�n b�ld�ğ� “kaldırıl-
malı, kullandırılmamalı” tartışmalarının 
yaşandığı günümüzde TÜRKİYE �sm�n� kulla-
nan b�r dernek de TÖZOK yan� Türk�ye Özel 
Okullar Derneğ�.

Özel okulların sağlam olduğunu, özel okul-
larda deprem b�l�nc�n�n devlet okullarında 
olduğu g�b� hatta daha da fazlasının olduğu-
nu söylemek MÜŞTERİ değ�l VELİ olarak 
gördüğünüz b�reyler�n yüreğ�ne su serpmek 
TÖZOK’UN görev� değ�l m�? B�zce; görev� 
değ�lse b�le olmalı……..

 ŞİMDİ BİR SORU SORALIM

Öğretmen�m Derg�s� yayın hayatına 2007 yılında başladı. Son ve genç başarılı başkan Zafer 
Öztürk’ün dönem�ne kadar karşılıklı etk�leş�m �çer�s�nde, yıldızımızın barışmadığı b�r bayan 
dışında yönet�m kademes� �le hep dostane ve karşılıklı dostluk �l�şk�ler� �çer�s�nde b�r b�r�m�z� 
destekled�k. Cem Gülan – Yusuf Tavukçuoğlu g�b� üst düzey �s�mler bunun  tanığıdır.

TÖZOK İLE ÖĞRETMENİM DERGİSİ İŞBİRLİĞİ

NEDENİ BİLİNMEZ AMA

        Sadece Zafer Öztürk’ün değ�l o bölgeler�n eğ�t�me yön ve yol veren yönet�c�ler�n�n ve devlet 
adına �şlem yapan �s�mler dah�l hemen çağırılmayı ve okul ve okullar �le özel kurslar �le �lg�l� 
sağlam raporlarının güncellenmes� �ç�n g�r�ş�mlerde bulunulduğunun aracılığımız �le okura akta-
rılmasını

BÖYLE BİR DURUMDA NE BEKLERSİNİZ?

Buraya kadar her şey ne kadar güzel d�yorsu-
nuz değ�l m�? Devlet�n duyarlılığına karşın 
Özel Okul Sah�pler�n�n ve onların tems�lc�s� 
dernekler�n, Bakanlığın aldığı b�rçok kararda 
görüşler�ne başvurduğu kuruluşların daha 
duyarlı olacağını zannederek BEN VİCDANİ 
SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRDİM  
d�ye tam düşüneceğ�z ve hatta o tems�lc�lerle 
görüşmek �steyeceğ�n�z b�r anda aşağıdak� 
�htaratı aldık.

OYSA NE OLDU?

Zafer Öztürk, deprem programları neden�yle 
ekranlara çıkan hem ekran yüzler�n�n hem de 
yabancı b�l�m adamları dah�l adı İSTANBUL 
veya MARMARA deprem�nde en fazla zarar 
görecek d�ye söylen�len BAKIRKÖY – 
KÜÇÜKÇEKMECE ve AVCILAR sah�l 
kes�mler�nden b�r�s� olan Bakırköy Florya da 
Florya Kolej�n�n kurucu tems�lc�s�, kurucusu.

TEPKİ VE GÖZ KORKUTMA

32



 Sayın Gündüz, bu e postayı s�ze, Özel Florya Kolej� Kurucu Tems�lc�s� Sn.  Zafer ÖZTÜRK 
vek�l� olarak gönder�yorum.  Adıma düzenlenm�ş olan vekaletname örneğ�n� ekte göreb�l�rs�-
n�z. Genel Yayın Yönetmen� olarak görev yaptığınız “Öğretmen�m Derg�s�” nde yayınlanaca-
ğından bah�sle, aşağıdak� metn�, e posta adres�n�zden, müvekk�l�m�n Yönet�m Kurulu Başkanı 
olduğu, Türk�ye Özel Okullar Derneğ�’ne a�t e posta adres�ne – henüz yayınlanmadan- yolla-
dığınız, akab�nde de Dernek Yönet�m Kurulu’ndan randevu talep ett�ğ�n�z malumlarınızdır. 
Bahs� geçen ve yayınlamadan önce gönderd�ğ�n�z yazı aynen şu şek�lded�r.  

BÜYÜK BALIK
KÜÇÜK BALIĞI YUTAR

DEVRIM KAAN KENDIRLI 
Alıcı: ben, zafer, 

Sayın Adnan GÜNDÜZ  
Öğretmen�m Derg�s� Genel Yayın Yönetmen� 

“YA ÖZEL OKULLAR?????  
(ADNAN GÜNDÜZ YAZDI…) 

Yaşadığımız büyük deprem felaket�n�n ardın-
dan ara ver�len Eğ�t�m ve Öğret�m 20 Şubat 
Pazartes� günü yen�den başlıyor. Eğ�t�m ve 
Öğret�m yen�den başlayacak ama her yaşadı-
ğımız felaketten sonra yaşanan tartışmalar, 
ortaya atılan b�l�msel ve ya sadece teor�den 
�baret �dd�alar bu seferde gündem�m�zde. 
Ortaya atılan �dd�aların en başında başta 
İstanbul olmak üzere b�r çok �l�m�zde daha 
önce hazırlanmış raporlarla r�skl� olduğu 
bel�rlenen devlet okul b�nalarının durumu �le 
�lg�l�. Tartışmaların sonucunda İstanbul Val�-
l�ğ� 93 r�sk taşıyan okulda eğ�t�m öğret�me 
devam ed�lmemes� kararını verd�. Bu okullar-
da okuyan öğrenc�ler �kametler�ne yakın dep-
reme karşı güvenl� okullara taşınacak. Bu 
kapanan 93 okulun �çer�s�nde İstanbul’un 
hemen hemen her �lçes�nden anaokulundan 
l�seye, meslek� eğ�t�m merkez�nden halk eğ�t�m 
merkez�ne kadar b�rçok eğ�t�m b�nası bulun-
makla beraber S�l�vr� İlçe M�ll� Eğ�t�m Mü-
dürlüğü, Vefa L�ses� (B Blok) ve Pertevn�yal 
L�ses� (B Blok ve Spor Salonu) g�b� b�l�nd�k 
yerlerde mevcut.

Buraya kadar her şey normal hatta çok �y� den�-
leb�lecek hususlar. Ancak Eğ�t�m ve Öğret�m 
sadece devlet okullarında değ�l özel sektör tara-
fından da yürütüldüğünü hep�m�z b�l�yoruz. 
Devlet kend� önlemler�n� aldı b�nalarını güçlen-
d�rme hatta yıkıp yen�den yapma yolunda adım-
larını attı. Ya Özel okullar? Onlar ne yapacak? 
Kayıt sırasında yıllık ücret� peş�n alan özel 
okullar b�naları r�skl� b�le olsa yaşayacakları 
t�car� kaybı �nsan hayatının önüne koyup bu 
durumu vel�ler�ne açıklayıp çözümler üretecek-
ler m�? Yoksa h�ç b�r şey yokmuş g�b� devam mı 
edecekler? Hang� kurum nasıl b�r yol �zleyecek? 
Neler yapacak? Önümüzdek� günlerde görece-
ğ�z. Görmekle kalmayıp Öğretmen�m Derg�s� 
olarak bu �ş�n tak�pç�s� de olacağımıza derg�m 
adına söz vermek boynumuzun borcudur… BU 
DOSYA HABERİMİZDE BÜTÜN ÖZEL 
OKUL SAHİPLERİNE SAYFALARIMIZI 
AÇACAĞIZ. BAŞTA ALÜVYONLU ARAZİ 
OLARAK TANIMLANAN FLORYA BÖLGE-
SİNDEKİ OKULLARA.  Kİ TÜRKİYE ÖZEL 
OKULLAR BİRLİĞİ BAŞKANI ZAFER 
ÖZTÜRK DE FLORYA KOLEJİNİN SAHİBİ “
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İşte Sevg�l� Avukat (Lawyer) Devr�m Kaan Kend�rl�’n�n  TÖZOK Başkanı
Sn: Zafer Öztürk adına Öğretmen�m Derg�s�'ne gönderd�ğ� �htarat yazısı: 

Zafer Öztürk Vekili 
Av. Devrim Kaan KENDİRLİ

İlk olarak; yazınızda yer alan �fadeler �ncelend�-
ğ�nde, gerek mevzuat ve gerekse de f��l� durum 
hakkında, eks�k/hatalı b�lg�ler yer aldığı görül-
mekted�r. Şöyle k�;  1- Türk�ye’de faal�yet gösteren 
tüm özel öğret�m kurumları, kurum açılış �şlemle-
r�nden başlayarak kurumun tüm eğ�t�m hayatı 
boyunca ve kapanışı da dah�l olmak üzere,  5580 
Sayılı Özel Öğret�m Kurumları Kanunu ve bu 
kanuna �st�naden çıkarılan “M�ll� Eğ�t�m Bakan-
lığı Özel Öğret�m Kurumları Yönetmel�ğ�” ne 
uygun şek�lde davranmak zorundadır. “M�ll� 
Eğ�t�m Bakanlığı Özel Öğret�m Kurumları Yönet-
mel�ğ�” n�n 5. Maddes� “Kurum Açma” başlığını 
taşımakta olup 5580 Sayılı yasanın 3. Maddes�nde 
düzenlenen “Kurum Açma İzn�” ve “İşyer� Açma 
İzn�” ver�lmes� �ç�n bu yönetmel�ğ�n 5. Maddes�n-
de yer alan hususların harf�yen yer�ne get�r�lm�ş 
olması aranır.  
Yönetmel�ğ�n 5/2-k bend�nde aynen; “Kurum 
açılacak b�nanın sağlam ve dayanıklı olduğuna 
�l�şk�n; çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürlükler�, yapının 
proje müell�fler� ya da yetk�l� serbest proje bürola-
rı veya ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�nce düzenle-
nen tekn�k rapor ve ekler� �le tekn�k raporu düzen-
leyen �nşaat mühend�s�n�n geçerl�l�ğ� devam eden 
SİM ve İTB belgeler� �sten�r. Ancak; 6/3/2007 
tar�hl� ve 26454 sayılı Resmî Gazete’ de yayımla-
nan Deprem Bölgeler�nde Yapılacak B�nalar Hak-
kındak� Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten 
sonra yapı denet�m f�rmalarının denet�m�nde özel 
öğret�m kurumu olarak yapılmış ve yapı �nşaat 
ruhsatı bulunan b�nalardan sağlam ve dayanıklı 
olduğuna �l�şk�n belge �stenmez.” Bu hükümden 
de açıkça anlaşılacağı üzere, mevzuatta am�r 
deprem yönetmel�ğ�ne uygun olarak �nşa ed�lme-
m�ş olan b�r b�nada özel öğret�m kurumu açıla-
maz. Özel Öğret�m Kurumlarının tamamı, M�ll� 
Eğ�t�m Bakanlığı tarafından sürekl� olarak denet-
lenmekte, özel öğret�m kurumlarının faal�yet 
gösterd�ğ� okul b�nalarına �l�şk�n yetk�l� kuruluş-
lar tarafından ver�len, depreme dayanıklılık 
raporları da per�yod�k dönemlerde yen�lenerek 
özel öğret�m kurumları tarafından M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı’na �braz ed�lmekted�r.

Müvekk�l�m�n kurucusu olduğu Özel Florya 
Kolej� ve  Özel Florya Anadolu L�ses� okullarının 
faal�yet gösterd�ğ� b�nalara �l�şk�n olarak da 
gerek zem�n gerekse de b�nalara �l�şk�n depreme 
dayanıklı olduğu ve mer� deprem yönetmel�kler�-
ne uygun �nşa ed�lm�ş b�nalar olduğuna da�r per�-
yod�k olarak tekn�k raporlar alınmaktadır. (Son 
olarak 2020 yılında tem�n ed�len raporlar mevcut-
tur.) İzah ed�lenler karşısında, 5580 Sayılı yasa 
kapsamında faal�yet yürüten tüm özel öğret�m 
kurumlarının ve pek tab� müvekk�le a�t özel öğre-
t�m kurumunun faal�yet gösterd�ğ� b�naların, 
henüz kurum açma �zn� ver�lmeden önceden 
başlanarak sürekl� olarak mevcut yasal düzenle-
melere uygun ve depreme dayanıklı b�nalarda 
faal�yet gösterd�kler�, per�yod�k olarak b�na ve 
zem�n dayanıklılık testler�n�n yapıldığı ve rapor-
ların da M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına tesl�m ed�ld�ğ�, 
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından tüm özel okul-
ların sürekl� olarak denetlend�ğ� anlaşılacaktır. 
Bu durumda da yazınızda yer alan hususların 
eks�k/hatalı b�lg� ve beyanlar olduğu görülmekte-
d�r.  İk�nc� olarak, gerçek duruma uygun düşme-
yen b�rtakım b�lg�ler �le müvekk�l�m�n �sm� ve 
kurucusu olduğu okulun da açıkça �sm� z�kred�le-
rek bu şek�lde b�r yazının hazırlanarak ma�l orta-
mında gönder�lmes� ve derg�de yayınlanacağın-
dan bahsed�lmes� ya da �ler�de yayınlanması, 
basın et�k �lkeler�ne aykırı olduğu g�b� müvekk�l�-
m�n k�ş�sel haklarına tecavüz anlamına da 
gelmekted�r. Bu nedenle de gerek yazının ma�l 
ortamında müvekk�l�n yönet�m kurulu başkanı 
olduğu Derneğe a�t e posta adres�ne gönder�lerek 
yazının derg�de yayınlanacağının beyan ed�lmes� 
ve gerekse de yazının bu hal� �le herhang� b�r 
mecrada yayınlanması durumunda, �hlal ett�ğ�n�z 
hukuk� düzenlemeler, (5237 Sayılı yasanın 
106.107.123.125 maddeler� 6102 sayılı yasanın 
62. Maddes� ve d�ğer yasal düzenlemeler) gere-
ğ�nce hakkınızda hukuk� yollara müracaat ed�le-
ceğ�n� de b�ld�rmek �ster�z.   
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BUNUN ÜZERİNE BİZ NE YAPTIK?

İşte bizim ÖNCE AVUKATINA ve sonra bizzat
ZAFER ÖZTÜRK’E YAZDIKLARIMIZ.

Adnan gündüz <ogretmen�nderg�s�@gma�l.com>
21 Şubat Sal 12:34 (5 gün önce)
Alıcı: DEVRIM

Bu maili aynı zamanda TÖZOK’a da forvat ettik.
Aynı zamanda Zafer Öztürk’e de şu maili gönderdik.

Sevg�l� Devr�m Kaan Kend�rl�;
Öğretmen�m Derg�s� olarak h�ç b�r zaman 
"b�r ülke kalkınmasının en etk�l� ve en 
ucuz yolu eğ�t�md�r" d�yen kurucu l�der�-
m�z Mustafa Kemal�n �şaret ett�ğ� yolda 
emek ve faal�yet gösteren eğ�t�m kurumla-
rına zarar vermek ve bu konuda onları 
�nc�tmek veya onların verd�kler� emekler� 
gözardı etmek g�b� derd�m�z ve n�yet�m�z 
yok. Zafer Öztürk bey belk� b�z� tanımıyor-
dur ama okullarının müdürü Cevat Aksoy 
hocamla k� ben de emekl� b�r öğretmen�m 
ortak paydalarda ve öğretmence yaptığı-
mız konuşmalarda b�rçok haberler�n� 
yayınladık. Bu cümleden hareketle okulla-
rın nasıl açıldığını ve okullar açılırken 
�stenen tekn�k raporları elbette b�l�yoruz. 
Demek k� burada b�z kend�m�z� tam olara-
ka anlatamamış veya �fade edmem�ş�z k� 
böyle b�r yazıyı b�ze gönder�yorsunuz. 
B�z�m yapmak �sted�ğ�m�z şey şu: Devlet 
okullarında yapılan deprem tatb�katları-
nın, deprem b�lg�lend�rmeler�n�n, depreme 
öğrenc� hazırlıklarının ÖZEL OKULLAR-
DA DA YAPILDIĞININ BİLİNMESİ VE 
BUNUN İÇİN DE MÜVEKKİLİNİZİN 

BAŞINDA OLDUĞU KURUMUN BUNA 
ÖNCÜ OLDUĞUNU VE ÖZEL   OKUL-
LARDA BÖYLE ÇALIŞMALAR YAPIL-
MASI İÇİN BAŞTA KENDİ OKULUNDA 
BU ÇALIŞMALARI UYGULADIĞI VE 
ÜYE OKULLARA DA BUNU ÖNERDİĞİ 
şekl�nde haberleşt�rmek ve böylel�kle de 
özel okul vel�ler�n�n kaygılarına b�r nebze 
de olsa katkı sunmak �d�. Öncel�kle bu 
yanlış anlamayı düzeltmek �ster�m. Sonra 
da haber yayıncılık anlayışım konusunda 
şunu söylemek �ster�m. Ben 1977 yılında 
Günaydın Gazetes�nde gazetec�l�ğe başla-
dım ve çok uzun Yıllar da Cumhur�yet 
Gazetes� ve b�rçok ulusal basının her 
kademes�nde görev aldım. Bana gelen 
haber� kamuoyu yararı şekl�nde değerlen-
d�r�r ve sonucu ne olursa olsun şayet 
haber �se ve kamu yararı da varsa mutlaka 
kullanırım. Bu ves�le �le saygı ve sevg�ler�-
m� sunar ama üst paragrafta anlattığım 
b�r haber �çer�ğ�n�n hem müvekk�le hem 
de onun tams�l ett�ğ� kuruma yararı olaca-
ğını düşündüğüm �ç�n tekrar değerlend�r-
meye alınmasını arzu eder�m ama karar 
tab�� k� müvekk�l�n�z�n. Saygı ve sevg� �le 
kalınız.
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Adnan gündüz <ogretmen�nderg�s�@gma�l.com>
21 Şubat Sal 17:22 (5 gün önce)
Alıcı: zaferoz

<adnanogretmen�m@gma�l.com>
23 Şubat Per 18:57 (3 gün önce)
Alıcı: zafer

Sevg�l� Zafer Öztürk,
Karınca kararınca ülkem�z�n geleceğ� olan 
çocuklarımıza b�r nebzede katkıda bulunab�l-
mek amacıyla s�yasetten uzak tamamen eğ�t�me 
katkı amaçlı yolculuğumuzda Rüstem Eyüpoğ-
lu - Cem Gülan -Yusuf Tavukçuoğlu - Rahmetl� 
(Nurullah Dal) dönemler�nde derneğ�n�z �le h�ç 
karşı karşıya gelmed�ğ�m�z g�b� karşılıklı 
yardımlaşma �çer�s�ne de g�rm�şt�k. Bunun 
somut örnekler� de vardır. Üye okullarınıza 
talep ett�ğ�m�z talepler doğrultusunda yazılar 
yazılmış ve derneğ�n�zle �lg�l� sayfalarımıza en 
güzel haberler taşınmıştır. S�z�n kend� kurumu-
nuzla �lg�l� de sağ olsun Cevat Aksoy Hocam �le 
�lg�l� ve kurumunuzla �lg�l� çok nad�de haberler 
yazılmış ve yapılmıştır. EN SON: Derneğ�n�zde 
Cem Gülan'ın zamanından ber� tanıdığımız 
Nalan hanıma durum anlatılmış ve tarafınız-
dan randevu talep ed�lm�şt�r. B�raz önce yanım-
dak� muhab�rler�mle beraber �lçe kaymakamı 
�le konuşurken söyled�ğ�m g�b� ben Basın-Ah-
lak Yasası dönem�nde gazetec�l�k yapmış, 18 
yaşın altındak� çocuk haberler�n� yazarken gör-
selde gözlere bant atan, kan revan �ç�ndek� 
görüntüler� ön sayfaya taşımayan b�r gazetec�-
l�k terb�yes�nden gel�yorum. Amaç; tamamen 
derneğe ve s�zlere katkı sunmak. S�z de b�l�yor-
sunuz k� ben�m b�lg�m karşımdak�n�n anladığı 
kadar. İdd�a �le d�yorum k� el�m�ze b�r m�krofon 
alalım ve sokağa çıkıp yüz k�ş�ye soralım. 
Acaba özel okullarda deprem tatb�katları yapı-
lıyor mu? S�zce özel okullar depreme hazırlıklı 
mı? Özel okul öğrenc�ler�n�n önces� -anı ve 
sonrası olarak deprem konusundak� b�l�nç 
düzeyler� ne? Em�n olun 90 k�ş� olumsuz yanıt-
larken çocuğu özel okula g�den b�r vel� varsa 
olumlu yanıt verecekt�r 9 k�ş�de b�lm�yorum 
d�yecekt�r. Ben�m Sosyal Devlet�n eğ�t�m yükü-
nün b�r bölümünü üstlenen eğ�t�m müteşebb�s-
ler�n�n eğ�t�m �ç�n olan yatırımlarına ve açtıkla-
rı kurumlara karşı b�r düşmanlığımın olması 
asla ama asla düşünülemeyeceğ� g�b� onları 

B�r kurumu tems�l eden ve bünyes�nde b�rçok 
özel okul barındıran ve ekonom�k olarak oraya 
üye olab�lmek �ç�nde b�z�m ödeyemeyeceğ�m�z 
rakamların üstünde b�r üyel�k a�datı alan 
TÖZOK ve Zafer Öztürk adına b�r dönüş gelme-
y�nce de b�z de SON OLARAK şunları yazdık 
ve DOSYA HABERİMİZİ SONLANDIRDIK.

zaaf �ç�nde göstermem� de düşünmek bana 
hakarett�r. Ben�m amacım flu b�l�nen bu 
konuda özel okulların öğrenc�ler�ne gerekl� 
b�l�nc� kazandırma adına özver�l� çalışmalarda 
bulunmalarını kamuoyunun b�lg�s�ne sunmak 
ve lehte b�r kamuoyu oluşturmaktı. Yanlış anla-
şılmak ben� üzdü.

Sevg�l� Zafer Öztürk,
Avukatınıza ve s�ze yazdıklarıma b�r türlü 
dönüş alamadım. Aynı sektörde ve aynı yolda 
yol almaya çalışan kurumlar olarak ben tanım-
lıyorum s�z� ve b�z�. Ben�m et�m, budum bell�. 
Sermayem �se sadece kalem-emek ve bey�n. 
Ben� tanıyanlar ve ben�m b�lg�ler�mden fayda-
lanarak b�t�rme tez� hazırlayan İlet�ş�m Fakül-
tes� öğrenc�ler� de çok �y� b�l�rler k�; ben kalem�-
m� satmaktansa kırmayı ve b�r köşeye çek�lmeye 
b�l�r ve kend�mce kalem�mle mücadele etmey� 
sürdürürüm. Bana b�r yararı olur mu? Hayır! 
B�z yazıyor, b�z okuyoruz tabanlı olan b�r 
toplumda yazdıklarınız, d�kkat çekt�kler�n�z b�r 
anlam �fade eder m�? Hayır!

Adnan GÜNDÜZ
Öğretmen�m Derg�s�
Genel Yayın Yönetmen�

DÖNÜŞ ALAMAYINCA...
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Gerçekte b�r eğlence aracı olan telev�zyondan 
b�lg�lend�ğ�n� sanan b�r toplumun b�reyler� 
�çer�s�nde varlığımız belk� b�r toz tanes� kadar 
küçük ama yıllar sonra haklılığımız ortaya 
çıktığında b�z akla gel�r m�y�z? Y�ne, hayır! 
Ama b�z y�ne de tekl�f�m�z� yapalım: Sevg�l� 
Başkan; Ben ekonom�k b�r beklent� �çer�s�nde 
değ�l�m k� yaşamışım yaşayacağımı, kazanmı-
şım kazanacağımı. Bu ülken�n yatılı okulların-
da okuyan, ayağındak� ayakkabıyı, kıçındak� 
donu, üzer�ndek� elb�ses� devlet tarafından ver�-
len ve devlet�n olanaklarıyla okuyan b�r� oldu-
ğum �ç�n olsa gerek 1992 yılında devlet ben� 
Mard�n Nusayb�n’e atayınca h�ç �t�raz etmeden 
göreve g�tt�m. 6 ay verd�ğ�m mücadelen�n ardın-
dan tekrar İstanbul’a dönüp gazetec�l�ğe devam 
ett�m. Ben kend�m� uzun uzun anlatmaktan 
nefret eden b�r�y�m. S�ze yazdığım “üzüldüm” 
başlıklı yazıma da cevap alamadığım �ç�n tekrar 
yazıyorum. Her gün telefonlarıma en az 5 tele-
fon gel�yor. Bakırköy-Küçükçekmece ve Avcılar 
�le �lg�l�. Sanırım s�z�n de en öneml� �stem�n�z 
vel�n�n yüreğ�ne su serpmekt�r. Yazılı basın 
yazılı belged�r. Hadd�me değ�l ama ben s�z�n 
yer�n�zde olsam vasıflı ve devlet organları tara-
fından tanınan ve basın kartlı b�reyler�n çıkart-
tığı bu derg�de yazılı belge de oluşturma amaçlı 
b�r söyleş� gerçekleşt�r�rd�m. Nedense başkanlık 
görev�n� üstlend�ğ�n�z günden ber� randevu 
talepler�me h�ç dönüş yapmadınız. Ben b�r kez 
daha dönüş bekleyeceğ�m ama dönmezsen�z de 
artık ısrarlı olmayacağım. Gazetelerde “duy-
duk-d�nled�k ama �nandık mı?” köşeler� olur ve 
bu köşelerde yazılanlardan ötürü gazete yazı 
�şler� suçlanamaz. Çünkü ded� kodu kaynaklı 
haberd�r. Başkan olarak hadd�me değ�l ama 
özel okulların üzer�ndek� bu s�s� dağıtmak s�z�n 
ve yönet�m kurulunuzun görev� olmalı. İstanbul 
M�ll� Eğ�t�m tüm özel öğret�m kurumlarından 
�sten�len TÜRKAK onaylı laboratuvar sonuçla-
rının �stend�ğ�n� b�ze dönüş yaparak ve derg�-
m�zde yer alacak şek�lde gönder�yor ama b�z 
aynı yolda emek veren b�r yayın organı ve b�r 
dernek yönet�m kurulu başkanı �le görüşem�yo-
ruz.
Takd�r son kez y�ne SİZİN.
Saygı ve sevg� �le hoşçakalın

Ülkem�zde Özel Kurs, kurum ve okulları b�rçok 
dernek tems�l etmekte ve b�rçok tanınmış �s�m de 
bunları yönetmekte. Bunların yetk�l�ler�nden 
bazı �s�mler�n, �s�mler�n�n açıklanmaması kay-
dıyla söyled�kler�:  -“ Özel okullarda genel 
anlamda sorun yok. Asıl sorun KURSLAR. 
KURSLARDA ÇOK SORUN VAR ama bunu 
b�z söyleyemey�z.”

 SADECE TÖZOK MU?

Bunun üzer�ne merkez� Ankara ‘da bulunan 
Öz-Kur Der’� aradık. ALPAN Akadem�n�n 
sah�b� olan başkan İstanbul Tems�lc�s�n�n oldu-
ğunu söyled�. Bunun üzer�ne İstanbul tems�lc�s� 
Fat�h Aktel’� aradık. Fat�h Aktel’�n �k� kursu var.
BİZ BU HABERLE ÖZEL ÖĞRETİM KU-
RUMLARININ DEĞERİNE DEĞER Mİ 
KATAR YOKSA DEĞERİNİ Mİ DÜŞÜRÜ-
RÜZ?

ÖZ – KUR - DER adına

Ben emekl� b�r öğretmen yıllardır sarı basın ve 
basın kartı sah�pl� b�r� olarak üzer�me düşen� 
yaptım. Safsatalarla değ�l b�l�msel gerçeklerle bu 
(İSTANBUL)  deprem�n olacağı b�l�n�yor ve 
beklen�yor. Bu deprem bu derg� yayınından önce 
olur ve üzer�nde durduğum kurumlarda ve �ç�nde 
barındığım derg�mde bana da b�r şey olur ve yok 
olursam Allah b�ls�n k� bu dosya haber�m ben�m 
EN BÜYÜK TANIĞIM.

SİZCE BUNDAN SONRASI?

Hazırlayan: Adnan Gündüz
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
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SADECE MİLLET DEĞİL, DEVLET YÖNETİMİ DE UYKUSUZDU.
M�ll� ama bölgesel b�r felaket, m�llet�n 
devletle yaptığı �şb�rl�ğ� sonucu tüm m�llet�n 
yan� 85 m�lyonun felaket� hal�ne geld�.

Deprem� yaşamayanlar tek yürek olup 
depremzedeler�n yardımına koştu. Yar-
dıma koşamayanlar bulundukları yerde 
b�r şeyler yapmaya çalıştılar. Tüm m�llet 
tam b�r organ�zasyon örneğ� serg�led�ler. 
Tek yürek tek el g�b� hareket eden m�llet� 
yönlend�rmeye çalışanların da uykusuz-
luğu, çırpınışları, çares�zl�ğe çözüm ara-
yışları görmezden gel�nemezd�. İşte b�z 
de gelmed�k. Bu fotoğrafını gördüğünüz 
uykusuzluğunu b�r anlık b�r uyku �le 
g�dermeye çalışan T.C Devlet�n�n İç�şle-
r� Bakanı Süleyman Soylu.

Türkiye’nin İlk ve Tek

Dergisi
ÖĞRETMENİM

BANA VİCDANSIZ BİR MEDYA TEMİN ET. Sana bilinçsiz bir
halk sunayım. 

-GOEBBELS

ÇOK ŞÜKÜR 16 YILLIK YAYIN
YAŞAMIMIZDA BÖYLE OLMADIK

OLMAYACAĞIZ DA…..
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Afet ve Acil Durum 
Yönetimi

OKULLARIMIZ BÜTÜNLEŞİK AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİMİ İLE DEPREME HAZIR

Ülkem�z�n deprem kuşağında yer aldığının ve akt�f b�r 
deprem bölges� olduğunun b�l�nc�ndey�z. Coğrafya-
mızda yaşanan afetler bu b�l�nc�n gerekl�l�ğ�n� de hep�-
m�ze hatırlatmaktadır. Afete hazırlıklı okul, okul afet 
planlarının oluşturulması ve uygulanmasını kapsayan 
bütünleş�k afet ve ac�l durum yönet�m� �le mümkün 
olduğu unutulmamalıdır. B�l�m�n ışığında; öncel�kle 
deprem olmak üzere ülkem�zde sıkça görülen afetlere 
yönel�k, afetler�n önces�, afet sırası ve afet sonrasında 
yapılacak doğru davranışları öğrenc�ler�m�ze kazandır-
mak çok öneml�. Afet ve ac�l durum tatb�katlarının 
gerçek b�r afet anında �nsanların pan�ğe kapılmadan 
doğru hareket etme olasılığını �k� kat arttırdığı b�l�msel 
olarak da �spatlanmıştır. Yaşanması muhtemel tehl�ke-
ler karşısında eğ�t�m öğret�mde yaşanab�lecek kes�nt�y� 
m�n�mum sev�yeye �nd�reb�lmek ve güvenl�k kültürü 
oluşturulab�lmes� �ç�n kurumlarımızda okul müdürü-
nün gözet�m�nde Afet ve Ac�l Durum Yönet�m Kurulu 
çerçeves�nde toplantılar yapılmaktadır. Alanında 
uzman k�ş�ler �le öğretmen, öğrenc� ve vel�ler�m�z�n 
katıldığı sem�nerler organ�ze ed�lmekted�r. Kurumları-
mızda yılda en az 1 kez olmak üzere deprem, yangın, 
tahl�ye vb. konularda tatb�katlar gerçekleşt�r�yoruz. Bu 
tatb�katların önceden duyuru yapılarak düzenlenmes�-

n�n yanında farklı senaryolar oluşturarak farklı gün ve saatlerde habers�z tatb�katlar yapılması büyük 
öneme sah�pt�r. Afet önces�nde, esnasında ve sonrasında yapılacaklar, b�na tahl�yes� ve doğru davranış 
şek�ller�n�n öğrenc�ler�m�ze kazandırılmasında en öneml� unsur olan öğretmen ve personel�m�z�n 
b�l�nçlenmes� �ç�n de afet eğ�t�m ve planlama sem�nerler� düzenl�yoruz. Bu sem�nerlerde herhang� b�r 
afet anında öğrenc�ler�n nasıl yönlend�r�leceğ�, çök-kapan-tutun hareket�n�n önem� ve uygulanması ve 
öğrenc�lere doğru aktarımı, b�na tahl�ye noktaları, tahl�ye esnasında görev paylaşımı ve yetk� alanları-
nın bel�rlenmes�; b�nanın farklı noktalarındak� yaşam üçgen� oluşturma alanları, bu alanların öğrenc�le-
re aktarımı ve tatb�kat esnasında sadece sınıf �ç� değ�l afet�n teneffüs anına denk geleb�leceğ� düşünce-
s�yle b�na �ç� uygulamaların da yapılması g�b� detaylar yer almaktadır. Öğrenc�ler�n evler�nde, avm, 
market ve herhang� b�r b�na �çer�s�nde de afete yakalanab�leceğ� gerçeğ� noktasında öğrenc�ler�m�ze 
b�lg�ler ver�lmekte, olası böyle b�r durumda ne yapılacağı, afet anında kend�n� koruma stratej�ler�, �çer�-
s�nde yer aldıkları mekânı nasıl terk edecekler� konusunda da detaylı sunumlar yapılmaktadır.

Hasan Çoroğlu
Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü
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DEPREM SONRASI
ÇOCUKLAR VE GENÇLER
İÇİN EĞİTİMİN ÖNEMİ

EGEBİLİM OKULLARI
ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA
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Deprem g�b� zorlu b�r olayın ardından çocuklar ve 
gençler kend�ler�n�n yen�den güvende olduğunu 
b�lmek �sterler. Bu yüzden, deprem�n oluşturacağı 
olumsuz etk�ler�n önüne geçmek �ç�n çalışmak 
oldukça öneml�d�r.“Deprem�n olumsuz etk�ler�n� 
atlatmak, tüm yaşanılanları unutmak demek değ�l-
d�r.” Deprem sonrasında toparlanmak ya da �y�leş-
mek, zaman geçt�kçe yaşadıklarımızın etk�ler�yle 
daha �y� başa çıkab�lmek anlamına gel�r. Felaket; 
“mala zarar veren, yaralanmaya ve/veya hayat 
kaybına yol açan, büyük b�r �nsan grubunu olumsuz 
etk�leyen, öncek� tecrübeler� ne olursa olsun nere-
deyse herkeste strese yol açacak ölçüde ps�koloj�k 
açıdan travmat�k etk�ye sah�p olaylardır”. Felaket 
önces�nde herhang� b�r yardıma �ht�yacı olmayan 
b�reyler yaşanılan olayın sonucunda (sevd�kler�n� 
kaybetme, evler�n� kaybetme ya da d�ğer yaşamsal 
değ�ş�kl�kler) yardım gereks�n�mde olab�l�rler. 
Ayrıca, her b�rey�n felaketlerden etk�lenme düzeyle-
r� de farklı olacaktır.

Ancak EgeB�l�m Okulları olarak bu süreçte öncel�k-
le Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık Bölümümüz 
�le hem öğrenc�ler�m�z hem de a�leler� �ç�n ps�kolo-
j�k �lk yardım çalışmalarımızı tamamladık. Ardın-
dan deprem bölgeler�nden gelen m�saf�r öğrenc� ve 
a�leler�m�z�n f�z�ksel, temel �ht�yaçlarını öğretmen, 
vel� ve öğrenc� mecl�s�m�z�n özver�l� çalışmaları �le 
karşıladık. Sınıf ve danışman öğretmenler�m�z�n 
b�reysel �y� oluşunu desteklemen�n yanı sıra onla-
rın öğrenc�ler�m�ze ps�koloj�k sağlamlık sağla-
malarına yardımcı olacak danışmanlık görüşme-
ler�n� artırmalarını sağladık. “B�z b�r a�ley�z.” 
sloganıyla çıktığımız yolda, kontenjanlarımızın 
sınırlarını da zorlayarak m�saf�r öğrenc� sayımızı en 
üst sev�yeye çıkararak, her b�r öğrenc� ve a�les�ne 
temas etmey� ön plana aldık. Özell�kle toplumsal 
felaket olaylarında olağan dışı durumlar söz konu-
sudur. Her ne kadar beden bütünlüğünü, dolayısıyla 
hayatı tehd�t eden ağır olaylar nad�ren başa gelse de 
söz konusu olay b�rey�n yaşamını altüst ed�c� olab�-
l�r. Sonuçlarını süreç �çer�s�nde göreb�leceğ�m�z 
böyles� büyük kayıpların olduğu tüm felaketler�n 
üstes�nden ancak eğ�t�mle geleceğ�m�z�n b�l�nc�nde-
y�z. İlk gün �t�bar�yle deprem bölges� �ç�n öğretmen, 
öğrenc� ve vel�ler�m�zle yardım kampanyaları 
düzenleyerek temel �ht�yaçların g�der�lmes�ne 
destek olduk. Özell�kle öğrenc�ler�m�z�n üst düzey 
duyarlılık ve özver�l� çalışmaları geleceğ�n nesl�n� 
yet�şt�r�rken her anlamda onlarla b�r kez daha gurur 
duymamıza neden oldu. Bu gururla; çağdaş, araştır-
macı, sorumluluk sah�b� ve duyarlı öğrenc�ler yet�ş-
t�rmeye devam edeceğ�z. böyles� büyük felaketler�n 
yaşanmamasının temenn�s� �le… M�llet�m�z�n başı 
sağ olsun. 

EgeBilim Okulları Genel Müdür
Murat Ergin

Çocuklar Deprem Sonrasında Neden
Okula Devam Etmel�?
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OKULLAR İÇİN AFET PLANI

Özel Bir Yer Okullar Ağı:

OKULLAR İÇİN AFET EYLEM PLANI

“Pedagojik davranarak
çocuk odaklı olmak gerekir"

“Okul ekosisteminin en büyük
sorunu: Güven kaybı Özel eğitim
kurumlarının güven arayışı”

İŞTE BİZİM
İSTEDİĞİMİZ VE

SAVUNDUĞUMUZ

“Özel Öğret�m Kurumları Ne Kadar Güvenl�?” dosya haber�m�zle �lg�l� “kurumlarımızın değer�n� düşürü-
yorsun. Yazarsan sen�...” D�ye tehd�tvar� çıkışların yanında BİR DE ÇALIŞTAYLARINDA OKULLAR 
İÇİN AFET PLANI, AFET İÇİN EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI OLUŞTURAN kurumlar var. Key�fle 
okunacak b�r haber...

Marmara Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes�, ÖBY Okullar Ağı Danışma Kurulu Üyes� Dr. Oktay Aydın, eğ�t�m 
alanında ney�n n�ç�n yapıldığının farkında olunmasının önem�ne d�kkat çekt�. Ağ üyeler�ne kılavuz n�tel�-
ğ�nde b�r rehber sunan Aydın, eğ�t�m anlayışının ver�ye ve b�l�msel b�lg�ye dayalı temellend�r�lmes�ne 
vurgu yaptı. Etk�l� �let�ş�m�n yalın olması gerekt�ğ�ne değ�nen Dr. Oktay Aydın, yazılı kurum kültürünün 
oluşturulması gerekt�ğ�n� bel�rterek, “Kap�tal�st s�stemde kârlılık ve kazanç odaklı olmak yer�ne pedagoj�k 
davranarak çocuk odaklı gerek�r” ded�.

Bağımsız okullar topluluğu Özel B�r Yer (ÖBY) Okullar Ağı’nın kurucu ve danışma kurulu, ağa dah�l olan 
okulların kurucuları ve akadem�k d�rektörler�, 18-19 Şubat tar�hler�nde Yalova’da 1. Kurucular Çalışta-
yı’nda b�r araya geld� Çalıştayda ayrıca 6 Şubat’ta 11 �l� etk�leyen Maraş deprem� sonrasında yapılacak 
onarıcı eğ�t�mlerle �lg�l� yol har�tası bel�rlend�. Erken çocukluk dönem�nde afet b�l�nc� gel�şt�rmek �ç�n b�r 
atölye �çer�ğ� hazırlanarak ağ üyes� okullarda herkese ücrets�z ulaştırma kararı alındı. 

ÖBY Okullar Ağı akadem�k koord�natörler�,  ağ 
üyeler�  �ş bölümü yaptı. Deprem, sel g�b� afetlerle 
�lg�l� Afet Eğ�t�m� Öğret�m Programı’nın oluşturul-
masına karar ver�ld�. Bu program aracılığıyla eğ�t�me 
dah�l olacak öğretmenler�n d�ğer okullarda formatör 
olarak eğ�t�mler� düzenlemes� karara bağlandı. ÖBY 
Okullar Ağı �ç�nde yer alan her okul �ç�n afetlerde 
nasıl b�r yol �zleneceğ�ne da�r eylem planlarının oluş-
turulması da ver�len kararlar arasında yer aldı. Afet 
Öğret�m Programı’nın gönüllü olarak Özel B�r Yer 
Okullar Ağı tarafından uzmanlarla b�rl�kte çalışarak 
hazırlanacağı, sadece deprem değ�l, meydana geleb�-
lecek tüm afetlere hazırlık, afet sırasında yapılacak-
lar, afet sonrası yaşanab�lecek durumları öngörme, 
ps�koloj�k ve sosyal destek süreçler�n� kapsayacağı 
ve ağ okullarından d�ğer okullara bu eğ�t�mler�n 
yaygınlaştırarak tüm Türk�ye’de okullardan başlaya-
rak afet b�l�nc�n�n kazandırılmasının amaçlandığı 
bel�rt�ld�. 
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Afetler ve olağan dışı durumlar k�ş� de f�z�ksel 
ve/veya ps�koloj�k düzeyde tahr�bata neden olab�-
l�r. Bu olaylar karşısında k�ş�ler gereks�n�mler�n� 
mevcut �mkânlarla karşılamakta güçlük çekeb�l�r. 
Bu nedenle olağan dışı durumlar sonrasında erken 
dönemde k�ş�ler �ç�n ps�kososyal müdahalen�n 
önem� büyüktür. Bu dönemde b�reysel ve toplum-
sal düzeyde olumsuz etk�lere neden olan herhang� 
b�r olay sırasında ya da sonrasında gerçekleşt�r�len 
b�r çeş�t erken dönem ps�kososyal müdahale yakla-
şımı olan ps�koloj�k �lk yardım uygulamaları yarar-
lı olacaktır. Bu yöntem afetler ve olağan dışı 
durumlar karşısında k�ş�lere tanı koymak ya da 
tedav� amacına sah�p olmamakla beraber, öneml� 
b�r kr�ze müdahale yöntemler�nden b�r�d�r.

Güvenl�k, b�reysel ve toplumsal faydayı sağlamak, 
rahatlatıcı, �l�şk� kurmayı desteklemek ve umut 
vermek g�b� 5 temel özell�ğe sah�pt�r. K�ş�n�n olan 
durum karşısında �şlevsell�ğ�n�n yen�den sağlan-
masını destekleyen b�r müdahaled�r. Aynı zamanda 
travmat�k olay sonrasındak� r�sk�n azaltılmasını ve 
k�ş�n�n d�renc�n� artırmaktadır. Çocuk, ergen ve 
yet�şk�nler �ç�n gen�ş b�r uygulama alanına sah�pt�r.

Travmat�k yaşam olayları farklı şek�llerde meyda-
na geleb�ld�ğ� g�b�, bu olaylar sonrasında ver�len 
ps�koloj�k tepk�lerde b�rb�r�nden farklı b�ç�m ve 
düzeylerde olab�l�r. Buna bağlı olarak ps�koloj�k 
h�zmetler akut dönem, orta ve uzun vade olmak 
üzere farklı şek�llerde yürütülmel�d�r. Çocuklar ve 
ergenler hassas gruplardır. Bu kapsamda, çocuklar 
zorlayıcı yaşam olayları karşısında yaş ve gel�ş�m 
dönem� özell�kler�ne göre farklı tepk�ler gel�şt�re-
b�l�rler. Özell�kle okullarda a�leler çocuklarda 
görüleb�lecek travmat�k stres tepk�ler� ve davranış 
değ�ş�kl�kler� hakkında b�lg�lend�r�lmel�d�r 

OLAĞAN DIŞI DURUMLAR
KARŞISINDA PSİKOSOSYAL
DESTEĞİN ÖNEMİ OKULLARIN VE
AİLELERİN SORUMLULUKLARI

Psikolojik ilkyardım

Uzman Psikolog
Fatma Nihal ADA
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Buna bağlı anne, baba ve bakım veren d�ğer yet�ş-
k�nlere çocuklarında gözleyeb�lecekler�, olası 
durumlarla başa çıkmak �ç�n neler yapab�lecekler� 
ve nasıl davranab�lecekler� konusunda rehberl�k 
etmek, destekley�c� olmak da oldukça öneml�d�r.  
“Her olumsuz yaşantı, travmaya neden olmadığı 
g�b� okul çağındak� çocuklar travmat�k olaydan 
yet�şk�nlerden daha fazla etk�leneb�l�r.” Travmaya 
yüklenen anlamlar çoğu zaman olumsuz olmakla 
beraber, zorlu deney�mler b�reyler�n kend� güç ve 
kapas�teler�n�n farkına varmasına da neden olur. 
Travma sonrasında büyüme ve k�ş�n�n zorlu 
durumlara adapte olab�lme yeteneğ� gel�şt�rmes�ne 
yardımcı olab�l�r. Özell�kle çocuklarda ve ergenler-
de ps�koloj�k travma r�sk�ne �l�şk�n artırıcı ve koru-
yucu faktörler vardır. A�le öyküsü, �şlevs�z varsa-
yımlar, uyumsuz şemalar ps�koloj�k travmaya 
zem�n hazırlarken beden sağlığı, a�lede ps�k�yatr�k 
öykünün olmaması, uyumlu �nançlar koruyucu 
faktörlerdend�r. Okul çağındak� çocuklar travmat�k 
olaydan yet�şk�nlerden daha fazla etk�leneb�l�r. 
Örneğ�n, okul önces� dönemden okul çağına kadar 
çocuklar duygu durumları arasındak� farkı öğren�r-
ler. Ergenl�k ve erken yet�şk�nl�k g�b� sonrak� 
dönemlerde �se bu duyguları daha �y� anlar, duygu-
ların kökenler�n� ve sonuçlarını daha �y� anlamlan-
dırırlar. Travmat�k durumların yapısı, duygular 
arasındak� farkın ayırt ed�lmes�n� ve bu duyguları 
tolere etme b�ç�m�n� etk�ler. Aynı zamanda, şefkat, 
merhamet ve empat� g�b� duyguları h�ssetme yete-
neğ� �le daha yoğun yaşanan duyguların �fade ed�l�-
ş� de etk�len�r. Travmaya uğramış çocukların yaşa-
dıkları kaygı ve korkular onların güven duydukları 
k�mselerden, özell�kle de anne, babalarından ve 
öğretmenler�nden ayrı kaldıklarında kaygı düzey-
ler�n�n oldukça yükselmes�ne sebep olab�l�r. Bu 
sürec� yaşayan çocukların duygularını nasıl düzen-
leyeb�lecekler�n� öğrenmeler�nde anne babalarına 
ve d�ğer yet�şk�nlere öneml� görevler düşer. Yet�ş-
k�nler bu durumdak� çocukların verd�ğ� s�nyallere 
duyarlı olmalıdır. Özell�kle bu g�b� durumlarda 
çeş�tl� stab�l�zasyon çalışmaları yararlı olacaktır. 
Bunlardan b�r� ışık süzmes� egzers�z�d�r k� s�zde 
bunu çocuklarla gençlerle b�rl�kte sık sık uygulaya-
b�l�r. Işık süzmes� egzers�z�: Başınızın üzer�nde b�r 
ışık hayal ed�n. Ne renk? .....bu…reng� parlak b�r 
ışık, evren�n  kaynağından gelen b�r ışık. Dokundu-
ğu her yere sağlık, rahatlık huzur ver�yor. İz�n ver�n 
bu ışık usulca başınızdan �çer� g�rs�n… Dokunduğu 
yerlere ş�fa vers�n, 

rahatlık, huzur get�rs�n… Bu rahatlatan, gevşeten, 
ş�fa veren ışık başınızdan �çer�ye doğru g�r�yor… 
Başınızdak� haf�flemey� h�ssed�yorsunuz… Ş�md� 
başınız daha haf�f, rahatlamış ve gevşem�ş, sak�n 
ve huzurlusunuz… Güvende ve rahatsınız… Bu 
rahatlatan, gevşeten, huzur veren ışık usulca 
gövdem�ze doğru yayılıyor, c�ğerler�n�ze ulaşıyor, 
nefes�n�z ş�md� sak�n, yavaşlamış ve rahat… Her 
nefes daha sak�n �ş�n� yapıyor… Sak�n ve huzurlu. 
Tüm �ç organlarınıza yayılıyor ve dokunduğu her 
yere ş�fa ver�yor… Bu gevşeten, rahatlatan, huzur 
veren ışık bacaklarınıza doğru yayılıyor, bacakları-
nız, ayaklarınız gevş�yor, rahatlıyor… Ş�md� tüm 
vücudunuz son derece gevşem�ş rahat ve huzur-
lu… Sadece s�z ve bu huzur var… Bu huzurun 
tadını çıkarın, rahat d�nlenm�ş, gevşem�ş ve sak�n-
s�n�z… Hazır olduğunuzda beşe kadar sayın ve 
gözler�n�z� açın…Çocuk ve ergenler b�rçok açıdan 
yet�şk�nlere benzeyen tepk�ler vereb�l�r. Özell�kle 
son yıllarda geleceğ� planlama, davranış tepk�ler�n� 
düzenlemeye yardım eden bey�ndek� yönet�m 
s�stemler�n�n ergenl�k dönem�nde ve erken er�şk�n-
l�kte gel�şt�ğ� bel�rt�lmekted�r. Bu durum yet�şk�n-
ler�n sosyal durumlarda daha fazla duygusal esnek-
l�k serg�lemeler�ne ve duygu düzenleme becer�ler�-
n�n daha gel�şk�n olmasının sebeb�d�r. Ancak 
çocuk ve ergenler buna rağmen kaygılarının ve 
korkularının baş ed�lmes�ne da�r zorlanmalar yaşa-
yab�l�r. Bu durumda b�r uzmandan danışmanlık 
almak, süreç de k�ş�ye özel ve daha sağlıklı �lerle-
mes�ne yardımcı olacaktır.
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Türkiye’nin İlk ve Tek

Dergisi
ÖĞRETMENİM

GESS TÜRKİYE FUAR DİREKTÖRÜ Seda KARAAĞAOĞLU:
“ÖĞRETİMİN TEKNOLOJİK TEMELLERİ FUARDA ATILACAK”

GESS Türkiye ve fuarın konsepti
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Eğitimde teknoloji kullanımı,
ve yatırımları ön plana çıkıyor.
Bu çerçevede fuar neler sunuyor?

(Öğretmen�m Derg�s� / Özel-İstanbul) Öğretmen�m Derg�s� olarak b�z�m de yer aldığımız ve 
eğ�t�m-öğret�m sektöründe bulunan yurt �ç� ve yurt dışı sektör öncü ve yönlend�r�c�ler�n�n yoğun 
�lg� gösterd�ğ� ve Tarsus’un organ�ze ett�ğ� GESS Fuar ve Konferanslarının Türk�ye ayağı 24-25-26 
Mayıs 2023 tar�hler�nde İstanbul Lütf� Kırdar Kongre ve Serg� Sarayı’nda gerçekleşecek. Konu �le 
�lg�l� Öğretmen�m Derg�s�’ne özel açıklamalarda bulunan GESS TURKEY Fuar D�rektörü Seda 
Ispartalıg�l Karaağaoğlu sorularımızı şu şek�lde cevapladı:

TARSUS olarak, dünya çapında düzenlenen 
b�r organ�zasyon olan GESS fuar ve konfe-
ransları ser�s�n�n Türk�ye ayağını, eğ�t�m 
kurumlarının yen� öğret�m dönem�n� planla-
dıkları ve yen� döneme da�r hazırlıklara başla-
dığı Mayıs ayında gerçekleşt�receğ�z.  
24-25-26 Mayıs tar�hler�nde İstanbul Lütf� 
Kırdar Kongre ve Serg� Sarayı’nda kapılarını 
açacak fuar �le eğ�t�m�n tüm paydaşlarını b�r 
araya get�rmey� amaçlıyoruz. GESS Türk�ye 
2023, sektörün nabzının tutulduğu, eğ�t�m 
uzmanlarının en yen� ürün, teknoloj�, h�zmet 
ve uygulamaları yer�nde göreb�ld�ğ�, yurt �ç� 
ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve 
özel okul yönet�c�ler�, müdürler�, sah�pler�, 
yatırımcıları ve satın alma kararı veren yönet�-
c�ler�yle tedar�kç�ler�n doğrudan b�r araya 
geld�ğ� büyük b�r teknoloj�, b�lg� ve t�caret 
platformu olacak. Anasınıfından yükseköğre-
n�me kadar her kademedek� eğ�t�m uzmanları, 
alanlarıyla �lg�l� en yen� ürün, teknoloj�, 
h�zmet ve uygulamaları fuarımızda yer�nde 
görüp, b�reb�r deney�mleyeb�lecek. GESS 
Türk�ye’n�n global ölçekl� konferanslar 
ayağında �se onlarca ülkeden uzman konuşma-
cı, eğ�t�me da�r b�lg� ve deney�mler�n� aktara-
cak. 10 b�n metrekare alanda, yurt �ç� ve yurt 
dışından 150’den fazla markanın katılımıyla 
gerçekleşecek organ�zasyonumuza, Türk�ye 
�le b�rl�kte 47 ülkeden 3 b�nden fazla satın 
almacının gelmes�n� bekl�yoruz. 

2023-2024 öğret�m dönem�n�n teknoloj� 
temeller�n�n atılacağı GESS Türk�ye’y� z�yaret 
edenler, uzaktan eğ�t�mle geçen son b�rkaç 
yılda d�j�talleşme oranı �y�ce artan sektördek� 
en yen� uygulamaları b�r arada bulab�lecek. Bu 
çerçevede GESS Türk�ye’de metaverse 
evren�, yapay zeka, artırılmış gerçekl�k tekno-
loj�ler�, kodlama, yazılım ve donanım, sanal 
gerçekl�k teknoloj�ler�, e-öğrenme ve STEAM 
uygulamaları başta olmak üzere eğ�t�m dünya-
sına da�r d�j�tal yen�l�kler v�tr�ne çıkacak.
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Fuarda hangi ürünler sergileniyor?
Fuar katılımcı profilinizle ilgili neler
söyleyebilirsiniz?

Fuarın ziyaretçileri kimlerden
oluşuyor. Ziyaretçiler fuardan
nasıl faydalar elde edebilecekler?

24 Mayıs’ta kapılarını açacak ve 3 gün sürecek 
GESS Türk�ye Fuarı’nda Sanat, El Sanatları, Kırta-
s�ye ve Tasarım, K�taplar, Derg�ler, Yayıncılar, 
E-Yayıncılar, Müfredat, Dağıtımcı, EdTech – Al, 
Ar, Kodlama, D�j�tal, VR, Eğ�t�c� Oyuncaklar, 
Oyunlar ve Oyun Ek�pmanları, E-Öğrenme ve 
Yazılım, Oyunlaştırma, Devlet Da�reler� ve 
Dernekler, Donanım, 3D Yazıcılar, AV, Mult�med-
ya Teknoloj�s�, D�l Öğrenme, Öğrenme Ortamı, 
Mob�lya, Sürdürüleb�l�rl�k, Müz�k ve STEAM ana 
başlıkları altında b�nlerce ürün b�r arada serg�lene-
cek. 

GESS Türk�ye, 2022’dek� son buluşmasında 
Türk�ye dışından İran, L�bya, Irak, F�l�st�n, Make-
donya, Kosova, Katar, Mısır, Ürdün ve Bulgar�stan 
başta olmak üzere pek çok ülkeden z�yaretç� ağırla-
dı. Fuarımıza yurt�ç�ndense en çok z�yaretç� İstan-
bul’un yanı sıra Bursa, Ankara, Kocael�, İzm�r, 
Konya, Tek�rdağ, Gaz�antep, Kayser�, Antalya ve 
Mers�n’den geld�. GESS Türk�ye’n�n genel z�yaret-
ç� prof�l� �ç�nde; M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı yetk�l�ler�, 
İl ve İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�, Özel, Devlet 
ve Vakıf Ün�vers�teler�, Özel ve Devlet Meslek 
Yüksek Okulları, Özel ve Devlet L�seler�, Özel ve 
Devlet Tekn�k ve Meslek L�seler�, Özel ve Devlet 
İlköğret�m Okulları, Özel Eğ�t�m Kurumları, Okul 
Önces� Eğ�t�m Kurumları, Danışmanlık F�rmaları, 
Tedar�kç�ler �le �lg�l� dernek tems�lc�ler� �le basın 
mensupları yer alıyor. GESS Türk�ye 2023’ü tak�p 
etmek �steyenler, https://www.gess-turk�ye.-
com/onl�ne-davet�ye.html l�nk� üzer�nden onl�ne 
z�yaretç� kayıtlarını ücrets�z olarak yaptırab�l�rler. 

Fuarın konferans programında
neler olacak? 

GESS Türk�ye’n�n konferans ayağında, ülkem�z�n 
yanı sıra eğ�t�m konusundak� özel uygulamalarıyla 
fark yaratan dünyanın farklı ülkeler�nden uzman 
konuşmacılar, b�lg� ve deney�mler�n� paylaşacak. 
Bu yıl ana temamızı “Eğ�t�m�n Geleceğ�n� Şek�l-
lend�r�n- Shap�ng the Future of Educat�on” olarak 
bel�rled�k. Bu ana tema altında “Türk�ye Özel 
Eğ�t�m Kurumlarının Eğ�t�m Gel�ş�m�ndek� Gücü”, 
“Özel Eğ�t�m Kurumlarında Başarının Sırrı” ve 
“Sürdürüleb�l�r Kalkınma İç�n Eğ�t�m” konularının 
tartışılacağı panellerde sektör profesyoneller� �le 
eğ�t�m�n dünü, bugünü ve geleceğ�n� konuşacağız. 
Şu anda hazırlıkları süren GESS Türk�ye 2023 
Global Konferansları �le �lg�l� kes�nleşen programı-
mızı �nternet s�tem�z ve sosyal medya hesaplarımız 
üzer�nden duyuruyor olacağız. 
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Bu yıl GESS Türkiye ev sahipliğinde Bilişim Garajı
10. Geleneksel Hackidhon Yarışması düzenleniyor.
Yarışmaya katılım koşulları nelerdir? Detaylar
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Eklemek
istedikleriniz?

B�l�ş�m Garajı tarafından düzenlenen ve öğrenc�ler�n takım çalışması, problem çözme, yaratıcı ve eleşt�rel 
düşünme g�b� becer�ler�n� gel�şt�rmes�ne �mkan tanıyan Hack�dhon yarışması, Bu yıl, GESS Türk�ye’n�n 
ev sah�pl�ğ�nde 26 Mayıs 2023 Cuma günü gerçekleşecek. Eğ�t�me da�r yen� nes�l d�j�tal teknoloj�ler�n b�r 
arada serg�leneceğ� fuarımızda, öğrenc�ler�n problem çözmede b�l�ş�m araçlarını kullanma becer�ler�n�n 
öne çıktığı Hack�dhon etk�nl�ğ�n�n yapılacak olması heyecan ver�c�. Başvuruların yakında başlayacağı 
yarışmanın katılım koşulları ve d�ğer tüm detaylar hakkında https://b�l�s�mgaraj�.com/hack�dhon-2023/ 
adres�nden b�lg� alınab�l�yor.

Eğ�t�m sektörünün bu dev buluş-
masına ev sah�pl�ğ� yapmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. 
GESS Türk�ye, 2023 yılında da 
katılımcılarını yen� pazarlarla 
buluşturmada en doğru adres 
olmak �ç�n çalışmalarına devam 
ed�yor. GESS Türk�ye 2023, özel 
eğ�t�m kurumlarının satınalma 
karar ver�c�ler�n�, akadem�syen-
ler�, kurumsal ş�rket IT ve IK 
yönet�c�ler�n�, öğretmenler� ve 
geleceğ�m�z�n m�marı öğrenc�le-
r�m�z�, katılımcı f�rmalarımızla 
doğrudan b�r araya get�recek 
büyük b�r teknoloj�, b�lg� ve 
t�caret platformu olacak.
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EN-
KAZ

Ben, reddediyorum bu sefillik içinde paslan-
mış bir paraya dönüşmeyi!
İçimde biriktirdiğim ne varsa kusuyorum 
şimdi bu yasak kağıtlara.
Nedir, ne değildir bu vicdan meselesi,
Seni deccale köle yaptıran?
Benim bu çürük ruhum daha yirmisinde 
mezar yeri arıyor,
Yalnızca uzanmak için değil, yaşamak için de.
Dinmiyor canım sen dediğinde 'yeter!'
Çünkü asla geçmeyecek bende bıraktığın 
izler.
Ah, o yaralarım!
Enkaz altında kalan arkadaşlarım, daha hiç 
tanımadığım!
Gözlerinde göremiyorum göz bebeklerini, 
günlerce aradığım yeşilin en haşin halini, 
Açamıyorlar ki gözlerini, bizim sesimizden 
yüksek duvarları var.

Ölü mektuplar, aklımdaki tapınakta saklı
Dilimle ıslattığım her kelime şimdi birer 
yangın kalbimde Ölü mektuplar, aklımdaki 
tapınakta saklı Çünkü gönderemediğim her 
mektubu bilinçaltıma sakladım Senin evinde.

İlk önce, gözlerimle yazdım ağıtlarımı.
Elim gitmedi hüznümü kabullenmeye.
Yaşlarım birer armağandı, Hem gözümden 
sakındım hem de yıllarımdan; seni görmeye 
görmeye. Senin evinde.

Cesaretimi satın almak zorunda kaldım 
annemin karnından. Biliyordum, dilimi 
kullanmazsam beni asla sevmezdin.
Hatırladığım her kelime bir tuğla koydu 
mektuplarımda, Senin evinde.

Zihnimde, yürürken sana yazdığım mektupla-
rımı göndermeye, Bacağımı tutuyordum, 
vurulmuştum birden bire. Ben ölemeden 
mektuplarım öldü. Seni sakladığım yerde.
Senin evinde. 

Ölü mektuplar, kalbimdeki mezarda saklı.
Nefesimle kuruttuğum her kelime birer kül 
şimdi dudaklarımda. Ölü mektuplar, kalbim-
deki mezarda saklı, Çünkü söylemediğim her 
sözü kalbime gömdüm, Senin evine.

-Aleyna Dilek Dikel
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“KAHRAMAN MEKTEPLİLER” GELİYOR

2011 yılında Eğ�t�m G�r�ş�mc�s� Üm�t Kalko 
tarafından kurulan Mekteb�m Kolej�, ülke-
m�z�n dört b�r köşes�n� �ç�ne alan kültürel b�r 
çalışmaya �mza attı. Genç kuşağa kültürü-
müzü tanıtmak amacıyla oluşturulan gele-
neksel sahne projes� Anadolu Rüyası’nın 
2023 teması “Kahraman Mektepl�ler” �ç�n 
ger� sayım başladı. Basına açık gerçekleşen 
“Mekteb�m Kolej� Anadolu Rüyası Kahra-
man Mektepl�ler Lansmanı”, 20 Mart’ta 
Atatürk Kültür Merkez�’nde (AKM) yapıldı. 
Açılış konuşmasını yapan Mekteb�m Kolej� 
Kurucusu ve Eğ�t�m G�r�ş�mc�s� Üm�t 
Kalko, dev b�r sahnede �zley�c�ler�n karşısı-
na çıkacak olan “Kahraman Mektepl�ler” 
temalı proje hakkında b�lg�ler verd�. Kalko, 
“Türk�ye’n�n farklı coğrafyalarındak� 
kültürler� ve h�kâyeler� çocuklarımıza anlat-
mak �ç�n sanatın gücünden faydalanıyoruz. 
Bu amaçla Forte Kültür Sanat Akadem� �le 
yaptığımız �ş b�rl�ğ� çerçeves�nde Anadolu 
Rüyası’nın 2023 teması olan “Kahraman 
Mektepl�ler” projes� doğdu. Anadolu kültü-
rünü öğrenen ve geleneksel mot�fler�n h�kâ-
yeler�yle tanışan öğrenc�ler�m�z, profesyo-
nel b�r sahnede destanlaşan h�kâyeler�, acıla-
rı ve sev�nçler� dansla anlatıyor. Geçm�şte 
vatanı �ç�n kahramanlık destanı yazan yaşıt-
larını sahnede anlatan çocuklarımız, aynı 

zamanda profesyonel sahne projes�n�n de b�r 
parçası oluyor” ded�. Kalko, Mekteb�m Kolej� 
öğrenc�ler�nden oluşan geleneksel sahne projes� 
“Anadolu Rüyası Kahraman Mektepl�ler”�n 
İstanbul’da sahneleneceğ�n� de söyled� ve ekled�: 
“Anadolu Rüyası Kahraman Mektepl�ler �le 
Cumhur�yet�m�z�n 100. yılında tar�h�m�ze ışık 
tutacağız. Mekteb�m Kolej� Anadolu Rüyası 
Kahraman Mektepl�ler, 11 Haz�ran’da MKM’de 
sahneye çıkarak Türk�ye’y� İstanbul’da buluştu-
racak” Lansmanda konuşan Mekteb�m Kolej� 
CEO’su El�f Çağlayan �se kültürüne sah�p çıkan 
sosyal b�r nes�l yet�şt�rmey� amaçladıklarını söy-
led�. Çağlayan, “Geleneksel sahne projem�z �le 
Türk�ye’n�n kültür elç�s� olacağız” ded�. Anadolu 
Rüyası’nın Genel Sanat Yönetmen� Okan 
Gürbüz de “11 Haz�ran’da eşs�z b�r tar�hsel şölen 
�le projem�z� sahneleyerek yurt dışı tems�ller�m�-
ze odaklanacağız” �fadeler�ne yer verd�. 
İTÜ Öğret�m Görevl�s� Dr. Göktan Ay �le tar�hç� 
ve akadem�syen Ahmet Ned�m K�lc� �se Anadolu 
Rüyası Kahraman Mektepl�ler projes�n�n önem�-
ne değ�nd�. Öğrenc�ler�n eğ�t�m sürec�n� ve proje-
y� anlatan v�deoların da göster�ld�ğ� “Anadolu 
Rüyası Kahraman Mektepl�ler Lansmanı” toplu 
fotoğraf çek�m�yle sona erd�.
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Cumhur�yet�m�z�n 100. yılında Türk�ye’y� İstanbul’da buluşturacak olan �lk ve tek 
geleneksel sahne projes� “Mekteb�m Kolej� Anadolu Rüyası Kahraman Mektepl�-
ler” galası, 11 Haz�ran 2023’te Mustafa Kemal Kültür Merkez�’nde (MKM) yapıla-
cak. B�letlerden elde ed�len gel�r depremzedeler�m�ze bağışlanacak
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