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ÖZEL OKUL AÇACAKLAR 
ÖNCE ŞU SORULARI 
CEVAPLAYACAKLAR

Günümüzde adli sicil kaydınız 
olmadığı sürece, GBT (Güvenlik Bil-
gi Toplama)’ye de takılmamış iseniz 
ve okul açacağınız alan gerekli şart-
ları da taşıyor ise;

Uyuşturucu Baronluğundan veya 
Fuhuş Çetesi Liderliğinden Para 

Kazanmış Bile Olsa Böyle Biri Özel 
Okul Açabilir mi?

Bu sorunun günümüzdeki cevabı: EVET.
Eğitimde söz sahibi gelişmiş ülkelerin özel okul-

laşma oranlarına baktığımızda;
Hollanda’da eğitim gören öğrencilerin yüzde 

73’ü, Belçika’da yüzde 66’ sı, Danimarka’da yüzde 
66’sı özel okullarda eğitim görmekteler. Belçika, 
İspanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, Fin-
landiya, İsviçre ve İngiltere’de temel zorunlu eği-
timde aileler özel okullara ücret ödememekteler.

Bazı ülkelerde özel okulları yerel yönetimler 
açarlarken, özel okul açma şansının en çok ve en 
kolay olduğu ülke ise sanırım bizim ülkemiz, canı-
mızdan çok sevdiğimiz TÜRKİYEMİZ.

Ama her şeyden önce özel okul açacaklar şu 
soruları cevaplamalı:

1-Neden eğitim sektörüne yatırım? 2-Eğitim 
ile kişisel olarak sizin ve aile bireylerinin bağlantı-
ları? 3-Okul sıcak parayı reddetmekte ve uzun va-
dede ticari dönüş almakta. Siz bu paranızı neden 
sıcak para olarak, getirisi daha çok olan alanlarda 
değil de okul gibi bir alanda değerlendirmek is-
tiyorsunuz? 4-Öncelikle lokal anlamda bölgenize, 
ilçenize, ilinize ve genel anlamda ülke eğitim-öğ-
retimine sunacağınız katkılar ne olacaktır?

KUTLUYORUZ
Bundan iki-üç ay önde Doğa Okulları Kurum-

sal İletişim Sorumlusu Turgay Türker’e “dergimi-
ze gelen birçok ihbar var. Veliler dergimize kadar 
geliyorlar” dediğimizde o bize yazılı olarak “Türki-
ye’nin en büyük eğitim kurumları” diye başlayan 
cevaplar veriyordu. Oysa savunma içgüdüsüyle 
verdiği o cevapların doğru olmadığını o da biliyor-
du. İTÜ Vakfı en doğru kararı verdi. Bizim dergi-
mize de kapak olan vakıf yönetim kurulu başkanı 
Serhat Özeren Doğa Okulları Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına geldi. Kutluyoruz.
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Özkur Bir Yönetim Kurulu Başkanı, 
Eğitimci–Sosyolog Hami Koç:

“ÜLKEMİZ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ 
İLE HAK ETTİĞİ EN YÜKSEK 
SEVİYEYE ULAŞACAKTIR”

Öğretmenim Dergisi Özel Haber - İstanbul

ÖZKUR BİR Yönetim Kurulu Başkanı, eği-
timci – sosyolog Hami Koç, ülkenin gündemini 
uzun süre meşgul eden özel eğitim kurumlarının 
değerlendirmesini Öğretmenim Dergisi aracılığı 
tüm eğitimcilere, eğitime yön verenlere, eğitim 
yöneticilerine, eğitim paydaşlarına, eğitim yatı-
rımcılarına ve kamuoyuna şu sözlerle değerlendi-
rerek şöyle seslendi:

-“Değerli Eğitimci Dostlar, 
Ülkemizde, Cumhurbaşkanlığı ve hükümet 

sistemindeki değişimin üzerinden yaklaşık iki sene 
geçti. Bunun akabinde, Millî Eğitim Bakanlığında 
ve Özel Öğretim Kurumları bürokrasisinde çok cid-
di değişimler oldu.

Eğitim camiasının, Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığından beri yakından tanıdığı Sayın Prof. 
Dr. Ziya Selçuk, Bakanlık koltuğunda iki yılını dol-
durmak üzere. Sayın Bakan’ımız, geçtiğimiz yılın 
son aylarında  başta İstanbul olmak üzere bazı il-
lerimizde ilk yılın değerlendirme toplantılarına iş-
tirak ettik.

GEÇEN İKİ YILDAKİ HIZLI DEĞİŞİM

Ülkemizde son birkaç yılda eğitim sektö-
ründe önemli değişimler yaşandı. Özel okulculuk-
ta malum sebeplerle menfi algı dönemi yaşanıyor. 
Buna rağmen yeni açılan resmî ve özel okullarla 
eğitim sektörü güçlenmeye devam etti. Son on yedi 
yıldır hükümetlerimiz eğitime çok ciddi yatırımlar 
yapıyor, kaynak ayırıyor. Özel okullara ve velilere 
verilen teşviklerin gelişmiş ülkelerin standartlarına 
erişmesini umut ve sabırla bekliyoruz. Meslek lise-
leri üzerinde sevindirici, güzel çalışmalar var. Eği-
tim standartlarımız, insan odaklı yükseliyor. Özel 
okullara yeni isimler ve tecrübeler katıldı. Bir kısım 
dershanelerin yerini alan temel liseler tarihe mal 
olarak özel okula dönüştü veya kapandı. Özel öğ-
retim kursları ciddi değişikliklere uğradı. Etüt mer-
kezleri ise kapanarak bu alanda çok hızlı bir deği-
şim yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. 

 Sayın Bakanımız, eğitim camiası tarafın-
dan büyük bir sevinçle karşılandı. Ayrıca kendile-
rinin, eğitimi çok mühim iki temel nokta olan ilmî 
çalışmalar ve ahlaki eğitim üzerine inşa edecekleri-
ne dair açıklamaları oldu, bu da büyük bir memnu-
niyetle karşılandı.

Bir yıldan fazladır eğitimcilerin, eğitim baş-
ta olmak üzere, çeşitli eylem planlarına dair açıkla-
malarını ve bir kısım uygulamalarını hep beraber 
takip ediyoruz. Başlangıçtan beri MEB’deki müspet 
havanın; ülkemizin eğitimine olumlu katkılar yap-
ması, beklentilere cevap verecek kararlar ve uygu-
lamaları da hayata geçirmesi hepimizin arzusu. 

ÖZEL OKULLARDA SON DURUM VE 
ÇÖZÜM TEKLİFLERİMİZ

İlgili herkesin çok iyi bildiği üzere özel ku-
rumların yüzde 15’e çıkma hedefi, önceki MEB yet-
kilileri ve devlet büyüklerimizin 2023 hedefi olarak 
kamuoyuna deklare edilmişti. Teşvik başta olmak 
üzere sağlanan bazı imkânlarla bu oranın karşılı-
ğını bulma hedefi için çalışmalara devam ediliyor-
du. Hatta 2020 itibarıyla fiziki yapı olarak bu orana 
ulaşacak derslikler hizmete girdi. Şu an reel olma-
sa da özel kurumların resmî kontenjanları 3 milyon 
500 bin’in üzerinde. Bu sene yeni açılacak okullar 
da hazırlıklarına devam ediyor. Mevcut kurumların 
öğrenci adedinde resmî okullara oranı ise maalesef 
yüzde 8,7’lerde. Özel okulların ortalama en az yüz-
de 50’si boş. Bu, özel eğitim kurumları için vahim 
bir durum. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda 
ise resmî okullarda tam tersi bir durum söz konusu: 
Bir tarafta çiftli eğitim, bir tarafta da çok kalaba-
lık sınıflar… Özel okullardaki öğrenci azlığı, resmî 
okullardaki öğrenci fazlalığı gibi zıt bir durum ülke-
mize ciddi anlamda zarar vermekte. 

Gelinen bu vahim durumun elbette birçok 
sebebi var. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabili-
riz:
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 Ekonomik Sıkıntı
Ülkemizde son yıllardaki ekonomik sıkıntı 

ve bu sıkıntının neticesinde öğrenci bulmakta zor-
lanan özel kurumlar… Mali sıkıntı sebebiyle ödeme 
dengesi bozulan kurumlardan dolayı ortaya çıkan 
güven kaybı…

 Teşviklerin Kesilmesi 
Teşviklerin son bulması özel okullara gü-

ven ve destek konusunda menfi bir algıya sebep 
olmuştur. Hâlbuki Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ilk 
Başbakanlık yıllarında, bütün özel okul öğrencileri-
ne yapmak istediği katkıyı, zamanın Cumhurbaşka-
nı’nın veto etmesi herkesin malumu. Üstelik FETÖ 
okulları da artık yok, bu yapıya destek vs. gibi se-
bepler de ortadan kalktı. Teşvik uygulamasındaki 
bazı aksaklıkları sebep gösterip eski dönemi eleş-
tirerek de bir yere varılmaz. Sayın Bakan’ımızın da 
ifade ettikleri gibi devlet yetkilileri bir sıkıntı varsa 
bunları düzelterek, aksaklıkları da gidererek yolu-
na devam etmeliydi. Varlıklı olup da üzerinde mal 
varlığı gözükmeyen, asgari ücret veya düşük gelir 
(!) durumunda olan veli profili, özel okulun proble-
mi değil ülkenin genel problemidir.

Yanlış Yönetim ve Yanlış Strateji 
Bir kısım kurumlar yanlış yönetim, hayal-

perest fikir ve karşılığı olmayan gereğinden fazla 
açılımla sıkıntıya girdi. Hele bir de bazıları hiç de 
ahlaki olmayan pazarlama ve öğrenci-öğretmen 
transferi gibi yöntemlere başvurunca zarar, kaçınıl-
maz oldu.

Ah almak ve haksız rekabet tarihte kime 
yaramıştır ki eğitim sektörüne de yarasın!

 KDV Problemi
Bazı sektörlerde KDV yüzde 1 veya yüzde 

0’a düşerken ülkenin en önemli sektörü olan eği-
timde KDV hâlâ yüzde 8, bunu anlamak mümkün 
değil.

 SGK Yükü
Özel sektörde çalışan eğitim 

personelinin SGK maliyeti, devlet me-
murunun üç misli. Bu durum da acilen 
düzeltilmeli.

 Gelişmiş Ülkeler Ve Biz
Gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelere baktığınız zaman özel kurum-
lara verilen desteğin yüzde 80, hatta 
yüzde 100’lere vardığını görürsünüz. 
Bu durumu Bakanlık da çok iyi bilmek-
te.

 Kota Uygulaması
Getirilecek kotayla vatandaşın 

imkânına ve devletin bütçesine göre 
sektördeki teşvik miktarı ayarlanabilir. 
Böylece mevcut durumuyla millî ser-

mayeyle açılan kurumların da yaşaması sağlanır.
Özel okullar için il ve ilçe bazında üzerinde 

çalışılarak kota getirilmelidir. Belki en sağlıklı çö-
zümlerden biri budur. Nitekim sağlık başta olmak 
üzere birçok sektörde kota var. Eğitim sektöründe 
de inşaatı devam eden kurumlar hariç kota uygu-
lanabilir.

 Son aylarda özel okullar için konuşulan bir 
konu da özel okullara teminat getirilme meselesi. 
Mevcut kurumlara ve bu sene açılacak olanlara 
en az 3-5 yıl teminat şartı getirilmemelidir. Ayrıca 
konu üzerinde çok iyi çalışılıp tekrar düzenlemeler, 
revizeler gibi çözüm arayışlarına gidilmeyecek şe-
kilde teminat meselesi uygulamaya konulmalıdır.

Sayın Bakanımızın göreve gelmesinden 
hemen sonra; kendileri, Cumhurbaşkanlığı politi-
kalar kurulu, MEB bürokratları ve Meclis’teki yet-
kililerle eğitimin ve özel okulların güncel problem-
lerini defaetle görüştük. Kendilerine çözüm odaklı 
düşünce ve tekliflerimizi net ve açık bir şekilde arz 
ederken bir kısım uygulamalar ve yeni çalışmalarla 
alakalı endişelerimizi, doğabilecek sıkıntıları da arz 
ettik.

 Geçtiğimiz ay sonunda 5 STK başkanı ola-
rak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız top-
lantı neticesindeki mutabakat metni gereği, özel 
okullar olarak eğitim ve sporda nitelikli sporcuların 
yetişmesine katkı sağlamak ve bu sporcularımızın 
uluslararası arenada önemli başarılar elde etmele-
ri için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. 

 Bürokratların, eğitimi ilgilendiren kararlar 
alırken öğrenci ve velilerimizle iç içe olan ve yak-
laşık yarım asırlık tecrübeye sahip olan bizim gibi 
önemli STK’ların temsilcisi olan eğitimcilerle isti-
şare etmelerinin, eğitim faaliyetleri ve toplumun 
huzuru için çok önemli olduğunu hassasiyetle ha-
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tırlatmak isteriz. Aksi takdirde telafisi zor üzüntü-
lerin, kırgınlıkların, yılgınlıkların, maddi manevi ka-
yıpların yaşanacağı gerçeği unutulmamalıdır.

 Özel okullar; kurucusu ve velisiyle Millî 
Eğitim Bakanlığının kuruluş ve işletme giderlerine 
çok ciddi oranda destek vermekte, devletin yükünü 
hafifletmektedir. Ayrıca vergi de vermektedir. 

Eğitim sektöründe, özel okulların çok ciddi 
başarıları var. Özel okulların ayakta durabilmesi, 
yani öğrenci bulabilmesi - alabilmesi için bu başa-
rıların devam etme mecburiyeti var. Hepimizin ma-
lumu olduğu üzere özel okullar; hareket kabiliye-
ti, yabancı dil öğretimindeki başarıları, akademik 
başarıları, veli memnuniyeti, inovatif ve teknolojik 
uygulama ve hizmetleriyle de resmî okullara ciddi 
şekilde örnek olmaktadır. Devlet yetkililerimiz ve 
bakanlık yöneticilerimiz kaldırılan özel okul teşviki-
ni tekrar bütün öğrencilere verilmek üzere uygula-
maya koymalı, KDV’yi sıfıra veya yüzde bire indir-
meli, ciddi SGK desteği yapmalıdır. Bütün bunlara 
ilave olarak özel okullardaki eğitimcilere de -pozitif 
ayrımcılıkla- resmî okullardaki öğretmenler gibi 
devlet memuru statüsündeki eğitimcilerin imkân 
ve avantajları sağlanmalıdır. Devlet yetkilileri, ül-
kemizin menfaatleri için bunları yapmalıdır. 

Yukarıda sıraladığımız meselelerden kay-
naklanan konuların ağırlığı, asıl işimiz olan müf-
redat ve eğitim politikalarına yeterince ağırlık 
vermemize mâni olmaktadır. Bu da bizi oldukça 
üzmektedir.

DİLİMİZ VE İNANCIMIZA DAİR 

“Anamızın ak sütü gibi aziz olan 
Türkçemiz”den, inanç ve kültür değerlerimizi renci-
de eden uydurukça, temelsiz kelime ve kavramları 
atmalı; daha faydalı ve gerçekçi, çağdaş, modern 
bir müfredata kavuşmalıyız, buna hepimizin hakkı 
var. 

“Kamusumuz namusumuzdur.” Bu konuda 
katkı verebilecek hiçbir insanımızın emeğini esir-
gememeliyiz. Yılgınlık, bıkkınlık, küskünlük gibi bir 
lüksümüz asla olmamalı! 

En önemli insan haklarından biri de, fert-
lerin inancı gereği olarak ibadet hak ve imkânları-
nın sağlanmasıdır. İbadetini yapan insanlara tep-
ki vermek yerine onlara yardımcı olunmalıdır. Bu, 
medeniyetin de bir göstergesidir. Hâlâ bazı kurum-
larda namaz kılmak için köşe bucakta yer aratan 
kurumlar, bu incitici duruştan vazgeçmelidir. Geçen 
aylarda etkinliğe katıldığımız bir kurumda, birçok 
eğitimcinin namaz kılmak için yer araması, ibadet-
hanesi-mescidi olmayan koskoca kurumun duyar-
sızlığı, vicdanımızı yaralamıştır. On sene önce bir 
ziyaretimde Leicester Üniversitesi’nde gördüğüm 
kız ve erkek mescitlerinin benzerlerini ne yazık ki 
ülkemizde çok az yerde görebildim. Müslüman ol-
mayan bir ülkenin üniversitesinde olan bu saygıya 
mukabil yüzde yüze yakını Müslüman olan ülkemi-
zin kurumlarının vatandaşına reva gördüğü bu du-
rum, hiçbir bahaneyle izah edilemez.

Özel okul temsilcileri olarak; her şeyden 
önce sahip olduğumuz eğitimci kimliğimizin bize 
yüklediği sorumlulukların bilinci ile uygun bir duruş 
sergilemek, en temel vazifemizdir. 

Bu mesuliyet çerçevesinde bizlerden bek-
lenen, ülkemizin aydınlık geleceğini teslim edece-
ğimiz gençlerin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi 
tamamlamak olacaktır. Gençlerimiz için iyi bir eği-
tim dünyası oluşturmak, bizim başlıca hedefimiz 
olmalıdır. 

Yapacağımız çalışmaların ülkemizdeki özel 
okul sayısını artıracağına ve özel okullara bakışı 
müspet yönde geliştireceğine inanıyoruz. Bu doğ-
rultuda bir arada hareket etmenin ve bizler için en 
iyiyi ortaya çıkaracak uygulamaları ortaya koyma-
nın yollarını bulmalıyız.

STK’ların ehemmiyet kazandığı günümüz-
de; farklı kurumlarda ve farklı çatılar altında çalı-
şan insanlar, eğitim temsilcileri olarak eğitime kat-
kı için bir araya gelmekten, bilgi ve becerilerimizi 
paylaşmaktan kaçınmıyoruz. Ülkemizin eğitim se-
ferberliği ile hak ettiği en yüksek seviyeye ulaşma-
sı, en büyük ülkümüz ve arzumuzdur. 

Bilvesile 2020 yılında bütün eğitim cami-
amıza huzur ve başarılar diliyorum. Müreffeh ve 
daha huzurlu gelecekte, yeni sayılarda buluşmak 
temennisiyle…

Saygılarımla…
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 Son yıllarda “sürdürülebilirlik” konusu 
eğitim camiasının en önemli konusu haline 
geldi. Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Burak Balkaya, eğitimde “anlam 
kazandırılan müfredat” ve “güçlü mali yapı” 
ikilisinin “sürdürülebilirliği” sağladığına dikkat 
çekiyor.

“İLETİŞİM, ÖZGÜVEN VE GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMİ İLE ERDEM VE DEĞER 

KAZANIMI”

 Okulların sürdürülebilir eğitim-öğretimi 
sağlamaları için 21.’inci yüzyılın ihtiyaçlarına yöne-
lik eğitim vermelerinin önemine dikkat çeken Flor-
ya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Burak Balkaya, “Günümüz yetkin insan özellikleri 
müfredatta tanımlanmalı. Okullar müfredatlarda 
neyin işleneceğine değil, konuların nasıl işleneceği-
ne odaklanmalılar. Bir konunun neden 
işlendiğini öğrenciye anlatarak eğitim 
sürecini manalaştırmalılar. Eğitimde 
150-200 yıllık sanayi devriminin izleri-
ni taşıyan bir sistemle devam ediyoruz. 
Birçok branş ve alanda gelişmeler ye-
tersiz kalıyor.” diye konuştu.
 Dünyada en büyük sorunlar-
dan bir tanesinin müfredatın öğrenciyi 
içine çekememesi olduğuna değinen 
Burak Balkaya, “Eğitim-öğretimde öğ-
rencilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi 
göz ardı edilmemeli. En önemli yetkin-
lik insanın hayatta kalma becerilerinin 
geliştirilmesidir; iletişim, özgüven ve 

girişimcilik de bu yetkinliği oluşturan en önemli ya-
pıtaşlarıdır. Birçok kazanımı, değeri ve erdemi bu 
çatının altına alabiliriz. Devamsızlıklar diğer ülke-
lerde de büyük bir problem haline gelmiş durum-
da. Öğrenciyi işlenilen konuların bir parçası haline 
getirmek, öğrencileri okulun yönetimi içinde söz 
sahibi yapmak önemli. Ancak bu adımlar atılarak 
okullar ve öğrenciler arasında karşılık fayda sağla-
nabilir ve sürdürülebilir bir eğitim altyapısı oluştu-
rabiliriz” dedi.

“5 YILLIK KURUMSAL PROJEKSİYONLAR 
İLE İLERLİYORUZ”

 Özel okullarda kurumların sürdürülebi-
lirliğine de değinen Burak Balkaya, “Okul varlık 
planlaması çerçevesinde baktığımız zaman, her 
kurumun aslında minimum 5 yıllık kurumsal pro-
jeksiyonlarının olması gerekir. Kurumun kadro ve 
altyapı planlaması da bu projeksiyonlar üzerinden 
yapılmalıdır. Yapılan yatırımların içerisinde işletme 
sermayesinin hacmi ilk yıllarda büyük öneme sa-
hiptir. Bunun dışında gelir ve gider kalemleri çok 
belirlidir. Burada önemli olan nakit akış dengesini 
iyi ve kötü senaryolar göz önüne alarak kurmak-
tır. Finansal olarak bazı avantajlı görünen konular 
aslında riskleri oluşturur. Örneğin; erken dönem 
kayıt tahsilatlarının bilanço içerisinde farklı yo-
rumlanması ve bu kaynakların farklı yatırımlara 
dönüştürülmesi okulları zora sokmaktadır. Eğitim 
sektöründe özellikle planlanan ile gerçeğin örtüş-
mesi elzemdir. Bu disiplin eğitim kurumlarının sür-
dürülebilir varlığını sağlamak için yeterlidir.” diye 
konuştu.

Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Burak Balkaya:

YETKİN MÜFREDAT VE GÜÇLÜ FİNANSAL 
YAPI, SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİMİ SAĞLAR
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İNOVASYON ÖNCÜSÜ 6 BİN ÖĞRETMEN TÜRKİYE’Yİ DİJİTAL GELECEĞE 
TAŞIYACAK 

Microsoft Türkiye ve Bahçeşehir Koleji Londra’da 
gerçekleşen BETT UK 2020 Eğitim Teknolojileri 
Fuarı’nda yeni bir iş birliği duyurdu. Bu çerçe-
vede Bahçeşehir Koleji’nde eğitim veren 6000 

öğretmen dünya çapında geçerli teknoloji okur-
yazarlığı sertifikası alacak. Program, Orta Doğu 
ve Afrika Bölgesinde bir eğitim kurumu tarafın-
dan yürütülen en büyük sertifika projesi olması 

açısından ayrı bir önem taşıyor ve gençlerin 
teknolojiyle dönüşen dünyaya daha etkin hazır-

lanmasını hedefliyor.

Dijital yetenek açığı nedeniyle ülkemiz-
deki şirketler teknolojik açıdan yetkin elemanlar 
bulmakta zorlanıyor. Bir yandan da meslekler tek-
nolojiyle dönüşüyor. Yeni neslin bu yönde modern 
eğitim alabilmesi için öğretmenlerin güçlü donanı-
ma ve güncel teknoloji bilgisine sahip olması ge-
rekiyor. Daha fazlasını başarmaları için insanları ve 
kurumları güçlendiren Microsoft, Türkiye’de tek-
nolojik açıdan yetkin insan gücü yetiştirmek hede-
fiyle yeni bir adım attı. Duyurulan iş birliğine çerçe-
vesinde Bahçeşehir Koleji’nde görev yapan 6000 
öğretmen, Microsoft Certified Educator (MCE/
Microsoft Sertifikalı Öğretmen) kursuna katılacak 
ve UNESCO standartlarıyla uyumlu, küresel geçer-
liliği olan teknoloji okuryazarlığı sertifikası almaya 
hak kazanacak. 

Eğitim ve sertifika programı 1 Mart ile 30 
Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek ve 
Bahçeşehir Kolejlerinin bulunduğu İstanbul, An-
kara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Antalya ve Bur-
sa’da toplam 7 merkezde sürdürülecek. 6000 öğ-
retmeni kapsayan program, Orta Doğu ve Afrika 
bölgesinde bir eğitim kurumu tarafından yürütülen 
en büyük sertifikasyon projesi olarak öne çıkıyor ve 
Türkiye’nin eğitim dönüşümünü güçlendirmeyi he-
defleniyor. 

Bölgenin En Büyük Sertifika Programı
Microsoft Imagine Academy programı 

dâhilinde öğretmenlere “Microsoft Teknolojileriy-
le 21. Yüzyıl Öğrenim Tasarımı” kursu verilecek. 
Program, UNESCO’ya göre öğretmen ve öğrencile-
rin 21.yüzyılda sahip olması gereken 6 global stan-
dardı karşılıyor ve 8 modülden oluşan 20 saatlik 
bir eğitimi kapsıyor. Teknoloji desteğiyle öğretmen 
ve öğrenci iş birliği, iletişim, bilgi sentezleme, öz 
denetim, gerçek dünya problemlerine analitik çö-
züm üretme, yaratıcılık ve bilgi işlem teknolojileri 
konularını içeren program, öğretmenlerin dijital 
okur yazarlık becerilerini geliştiriyor. Program so-
nunda yapılacak olan Microsoft Certified Educator 
(MCE/Microsoft Sertifikalı Öğretmen) yetkinlik sı-
navı Microsoft Teams uygulaması üzerinden Türk-
çe olarak gerçekleşecek. 
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 İstanbul’un son yıllarda parla-
yan yıldızı sayılan ilçelerinden Beylik-
düzü, ilçedeki özel okulculuk alanında 
yarattığı farkındalık, eğitim - öğretim 
çıtasındaki yükselişle dikkatleri üze-
rine çekmekte. Eğitim Vadisi ismi ile 
birçok eğitim kurumunun yer aldığı ve 
lokalde tatlı bir eğitim rekabetinin ya-
şandığı ilçemizdeki bu okulların bazıla-
rına biz de sayfalarımızı açalım istedik.

Adnan Gündüz- Öğretmenim Dergisi/İstanbul
Öğretmen olmak; öğretmence yaşamak; 

öğretmence olaylara bakmak; öğretmence nefes 
almak…

İşte bir öğretmenin yaşamını şekillendiren, 
öğrencisinin derdiyle dertlendiren, ülkesinin gele-
ceği için kaygılandıran ve yarınlar için kendi yaşa-
mından feragat ettirip geleceğe bir tuğla koymak 

uğruna geceyi gündüze kattıran, o öğretmen yü-
rekleri harekete geçiren sihirli sözcükler.

Yaş 50’ye merdiven dayasa da “öğretmeni-
iiiiimmm!” haykırışına can dayanmayan bu kosko-
ca yürekli insanların ülkenin geleceği ile ilgili karar 
alıcı noktalarda olmaları hep özlemimiz olmuştur 
bizim.

“Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır” diyen Mustafa Kemal’in milletvekilleri-
ne maaş artışı gündeme geldiğinde “bir öğretmen 
maaşını geçmesin” söyleminin ardında öğretmene 
olan güveni, inancı vardı kuşkusuz.

BİLİM 
YAŞAM OKULLARI 
KURUCU SAHİBİ

Cemil İMAMOĞLU:

“MUTLU ÇOCUKLARI, MUTLU 
ÖĞRETMENLER YETİŞTİRİR”
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Sahibinin soy ismi İMAMOĞLU olan bir 
kurumun varlığını duyduğunuzda eminiz ki birçok 
okurumuz bu kurumu İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkılendirecektir. 
Doğru!

Ama bu doğrunun arkasında bir doğru 
daha var ki  bu ülkedeki kayırmacılığı, bu ülkedeki 
tasallutu, bu ülkedeki adamı olmayan adam bulun-
madığını bilenleri şaşkına uğratacak bir doğru. 
O doğruyu Beylkdüzü’nde bulunan Bilim  Yaşam 
Okullarının Kurucu Sahibi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kuzeni 
Cemil İmamoğlu şöyle açıklıyor:
  “Kuzenim hiçbirimizin iş hayatına kendi-
sinin büyükşehir belediye başkanlığının zerresinin 
yansımayacağı konusunda hepimizi uyardı. Duy-
gusal akrabalık ve kan bağı dışında Ekrem İma-
moğlu ile hiçbir bağımız yok.”

ÇOK BOYUTLU EĞİTİM

Çeyrek yüzyıla merdiven dayamış (24 yıl) 
bir eğitimci ve eğitim sektörünün içinde var olan 
bir isim Cemil İmamoğlu.

Eğitim sektörünün her kademesinde görev 
alan, fizik öğretmenliğinin yanı sıra dershanecilik 
geçmişine de sahip olan İmamoğlu okul için kol-
ları sıvadığında ilk iş, kendisine model olarak Eği-
tim Enstitüsülerini almış. Erzurum Atatürk Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü mezunu olan İmamoğlu; Nor-
veç’te, bizim köylü genç kızlarımızın kasnak içeri-
sinde etamine dokudukları çeyizliklerinin, o ülke-
nin eğitiminde ders olarak işlendiğini görünce bu 
ülkenin kurucu isimlerine ve 1920’lerin 1930’ların 
yol göstericilerine olan hayranlığı bir kez daha ar-
tarak geçmişi günümüze monte etmeye karar ver-
miş.

Okulda bulunan ve tamamen 
öğrencilerin inisiyatifinde yönetimi 
olan radyoya ilçe belediye başkanı 
konuk olmak istediğinde bile bu isteği 
öğrencilere yönlendiren mütevazı bir 
patron olarak karşımızdaydı.

MERKEZDE SEVGİ VAR

1992’de Eğitim Enstitüsün-
den mezun olan,  ülkenin kurucu fab-
rika ayarlarının her dar günde kurta-
rıcı olduğunu her daim dile getiren 
Cemil İmamoğlu, okullarının işleyi-
şinde de işbirliğini, paylaşımı ve ortak 
aklı öne almış.

Bir dinleyici ve yönlendirici olarak katıldığı, 
Okul Aile Birliği üyeleri ile yaptığı toplantıda; on-
ların okullarına sahip çıkma istemleri, kendisinden 
daha fazla gelecek kaygısı ve sorumluluk taşıma-
ları, “gelecekte Bilim Yaşam Okulluları Derneği” 
fikrini daha şimdiden bir mıh gibi beynine kazımış.

Kurumsal İletişim Müdiresi Aysun Başa-
ran Gözenli’nin refakatinde gerçekleştirdiğimiz 
söyleşi röportajımıza başlarken İmamoğlu’nun 
söylediği ilk cümle bu okula attığımız adımın gele-
ceği adına bizi umutlandırdı.

“Bizim okullarımızın merkezinde SEVGİ 
var.”

ATÖLYELERİMİZLE ÖRNEK OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ

Çok boyutlu eğitimi, yaparak yaşayarak 
öğrenmenin bütünleyicisi olarak gören Cemil İma-
moğlu, okullarında verilen atölye eğitimleri ile de 
çevresindeki devlet okullarına örnek ve öncü olma 



Öğretmenim 

Dergisi 

11

yolunda. Devlet okullarından gelen talepleri tered-
dütsüz geri çevirmeyen İmamoğlu, okullarındaki 
atölyelerin kullanımını onlara da açıyor. İmamoğ-
lu; “Müfredatı tamamlayıcı etkinliklerimizle biz 
geleceğimizi şekillendirirken istiyoruz ki bizim öğ-
rencimiz iyi bir sporcu, iyi bir jimnastikçi, iyi bir 
sanatçı olsun, iyi bir sanatçı olamıyorsa bile iyi bir 
sanatsever olsun ve iyi bir de yabancı dili olsun. 
Bunları bizim okullarımızda öğrenebilsin, alabil-
sin.  Anaokulumuzda haftada 14 saat öğrenmeye 
başladığı yabancı dili ilkokulumuzdan mezun ol-
duktan sonra rahatça konuşabilsin.” diyor.

İYİ VE ERDEMLİ İNSAN

Dünyanın artık koskocaman bir köy haline 
geldiğinin ve tüm dünya insanlığının birbiri ile et-
kileşimde bulunduğunun altını çizen Bilim Yaşam 
Okulları Kurucu Sahibi Cemil İmamoğlu, okulculu-
ğa bakışını şu cümlelerle özetliyor:

“İnsanlar yaşamlarının en değerli iki şeyini 
bize emanet ediyorlar. Birincisi çocukları. İkincisi 
paraları. Biz bize emanet edilen bu iki değere de 
değer katmak zorundayız. Ülke olarak en büyük 
sıkıntımızın değer üretememek olduğunun bilin-
cindeyiz. O nedenle biz burada değer üretiyor ve 
değerlerimize değer katıyoruz. En değerli varlıkla-
rını bize emanet eden ailelerin çocuklarını bizim de 
emanet edeceğimiz öğretmenlerimiz çok önemli. 
Öğretmen eğitim sisteminin olmazsa olmazı ve 
vazgeçilmezi. Unutulmamalı ki yarına güvenle ba-
kabilmemiz için çocuklarımız emin ellerde olmalı. 
Yarının kendisine güvenen, soran, sorgulayan ve 
en önemlisi MUTLU ÇOCUKLARININ YETİŞEBİLME-
Sİ ANCAK MUTLU ÖĞRETMENLERLE OLUR. Onun 
için biz öğretmenlerimizin ekonomi dâhil mutlu 

olmaları için her anlamda üzerimize düşeni yapı-
yoruz. Yine herkes tarafından çok iyi bilinmeli ki iyi 
ve erdemli insan ile zeki insan birbirinden farklıdır. 
Adolf Hitler çok zeki biriydi ama iyi bir insan değil-
di. Bizim temel hedefimiz İYİ ve ERDEMLİ İNSAN 
yetiştirmek. Bunu da okullarımızda yapıyoruz.”

İHA’YI ÜRETTİK ve HAZERFEN’DE 
UÇURDUK

Söyleşi röportajımızın sonunda “günümüz 
gençliğine olan güven ve inancına” tanık olduğu-
muz Cemil İmamoğlu’nun 17 yaşındaki çocuğuna 
olan güveni de  “tüm çocukları kendi çocuğundan 
ayırmadığı gerçeğini” yaşattı bize.

Okul Aile Birliği üyeleri ile beraber “biz bu 
okulu daha ne kadar büyütebiliriz?” fikir alış veri-
şinin içerisinde hedeflerine de tanık olduğumuz ve 
dinlediğimiz Cemil İmamoğlu’nun BİLİM YAŞAM 
OKULLARINI gelecekte daha sayfalarımıza çok ko-
nuk edeceğimize inanıyoruz.  

Onlar hedeflerine vardıkça, bizim on-
larla gurur duyacağımızı ifade ederken; Cemil 
İMAMOĞLU’nun gözlerinin ışığının parladığı ve 
başarmanın azminin yüreğine yansıdığı son cümle-
lerinde  “okullarında ürettikleri ve HEZARFEN HA-
VAALANINDA UÇURDUKLARI İHA (İnsansız Hava 
Aracı)”nın yer aldığını belirterek, yarına olan gü-
vencesini de içeren son cümlesini paylaşalım:
“Günümüzde de tanık olmaya başladığımız gibi 
gelecekte DÜNYAYI KÜÇÜK ÇOCUKLARIN, GENÇ-
LERİN KURDUĞU ŞİRKETLER YÖNETECEK.”
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Öğretmenim Dergisi adından da 
anlaşılacağı üzere öğretmen bir sahibe ve 
öğretmen çalışanlara sahip. Böyle olunca 
da söyleşi ve röportaj yapılan kişinin öğret-
mence duygulanımı, bütün hayatının öğ-
retmence donanımı, yaşama öğretmence 
bakışı, ticari zekâdan ziyade öğretmence 
yaklaşımı çok ama çok önemli olmakta.

Mustafa Petek böyle bir isim. 1952 
doğumlu. Neredeyse yaşamının yarım asır-
lık bölümünü, gecesini–gündüzüne katarak 
öğrencilerine vermiş. Öğrencilerinin gö-
zündeki ışıltıyı aramış yıllarca. Zincir bir ku-
ruluşta ortak olarak çalışırken 3 yıl hariç öğ-
retmenliğinin geri kalan tüm yıllarını derse 
girerek, aynı sınıf ortamında öğrencileri ile 
beraber soru çözerek, kısaca onları hayata 
kazandırmak için geçirmiş. “Dershanecilik-
te öğrenci ile geçirdiğiniz zaman kısıtlıdır. 
Bir sezon sonra ayrılırsınız. Bir okulum olsa 
da öğrencilerimle daha fazla zaman geçir-
sem diye arayışa girdiğimde burasını sos-
yal tesis olarak işleten akrabamla yollarım 
kesişti. Okul açalım dediğimde akrabam 

Petek Okulları Kurucusu Mustafa 
Petek:

"EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ, 
İYİ İNSAN 

EKSİĞİMİZ"

 40 yıl bir program dahilinde öğrencinin 
gözlerinin içine bakarak onlara hizmet ettim. 
Öğrencinin gözlerindeki ışıltıyı aradım, durdum. 
Bir okulum olsa öğrenciyle daha fazla ilgilensem 
diye arayışa girdiğimde burası bana Yaradan’ın 
bir lütfu oldu.  Ben öğretmenliği yöneticilikten 
daha çok seviyorum.

 Benim çocukluğum köyde geçtiği için 
bitki ile hayvan ile tanışıklığım yüksektir,  severim 
de. Bu nedenle istedim ki 4 beton duvar arasında 
büyüyen çocuklar doğayı tanısın, doğada beraber 
yaşadığımız diğer canlıları öğrensin. Okulumuzda 
her çocuğun eli toprağa değiyor, bir tohum eki-
yor, onun çimlendiğini, büyüdüğünü, çiçek açtığı-
nı, meyve verdiğini, meyvenin olgunlaştığını gö-
rüyor. Sanıyorum bu anlamda İstanbul’da bir ilki 
gerçekleştirdik.

 Asıl hedefimiz ülkemize iyi insanlar ye-
tiştirmek. Temel hedef bu. Ben inanıyorum hem 
bizim ülkemizde hem de Dünya’da EN BÜYÜK EK-
SİK İYİ İNSAN EKSİĞİ. Yani bencil olmayan, ken-
di çıkarı kadar başkasını de gözetebilen, başka 
insanların, hayvanların, bitkilerin, doğanın hak-
larını bilen, bunlara saygı duyan, yeryüzünden 
faydalanırken bozmadan, tahrip etmeden fayda-
lanabilen insanlar yetiştirmek. Yani ERDEMLİ İN-
SAN.

Seçkin SEÇKİN - Öğretmenim Dergisi/Esenler
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zamanından ve işlerinin yoğunluğundan 
söz edince okula iş adamı gözlüğü ile baka-
mazsın. Okul ticari bir kuruluş değildir. En 
az üç yıl kar beklemeyeceksin” diyebilecek 
kadar kendisini ülkesinin geleceğine ada-
mış bir isim.

Onunla söyleşi yaparken, onun anı-
sal geçmişine tanık olurken ve hala ülkesi 
açan çarpan yüreğinin seslerini duyum-
sarken biz çok mutlu olduk. Bu mutluluğu-
muzu sizden esirgememe adına Mustafa 
(PETEK) Öğretmenin söylediklerine sayfa-
larımızı açtık.  

BİZİM BAZI İLKLERİMİZ OLDU

“Bütün sınıflarımızda aydınlanma 
endirekt aydınlanmadır. Lambalar tavanı 
ve duvarları aydınlatır. Tavandan ve duvar-
lardan sınıfa ışık yansır. Açık havadaymışsı-
nız gibi bir his verir.

Ayrıca benim çocukluğum köyümde 
geçtiği için hayvan ile bitki ile tanışıklığım 
yüksektir ve severim de. Bu nedenle istedim 
ki 4 beton duvar arasında büyüyen çocuk-
lar çiçeği ve ağacı sormasın çileğin bir otta 
bittiğini öğrensin Erik nasıl bir ağaç, elma 
nasıl bir ağaç bunları bilsin. Tavukla, kazı, 
ördeği birbirinden ayırabilsin. Bu amaçla 
okulumuzun bünyesinde bir hobi bahçesi 

yaptık. Her çocuğa bir buçuk metrekare ka-
dar bir toprak tahsis ettik. İlerleyen süreçte 
bazı öğrencilerimiz dediler k;i biz yerimizi 
birleştirebilir miyiz? Beraber çalışabilir mi-
yiz? Biz de düşündük ki hem yardımlaşma 
hem paylaşma duygusunu geliştirme için 
çocukların bu talebini uygun gördük. Ba-
zıları tek başına işliyor kendi bölümünü, 
bazıları da birkaç kişi paylaşıyor. SONUÇTA 
her çocuğun eli toprağa değiyor, bir tohum 
ekiyor, onun çimlendiğini, yeşerdiğini, bü-
yüdüğünü, çiçek açtığını, meyve verdiğini, 
meyvenin olgunlaştığını görüyor.

SANIYORUM BU ANLAMDA İSTAN-
BUL’DA İLK OKULUZ. Bizden sonra Küçük-
çekmece ilçemizde bir devlet okulunun mü-
dürü bizim bu durumumuzu gördü, gıpta 
etti dedi ki “ben de yapıcam”  Gitti beton  
bahçesinin kenarlarına bir buçuk metre bo-
yunda  hobi bahçeleri yaptı.

Bir de hayvanat bahçemiz var. Ora-
da da tavşan var, ördek var, kaz var, tavuk 
var, horoz var, güvercin var, sülün var. Yani 
beslemesi zor olmayan ya da bu iklimde 
yaşayabilecek hayvanlardan birer ikişer 
ediniyoruz. Tavuklar serbest gezdiği için 
bunların ekstra bir faydası da oluyor. İlk yıl 
tavuklarımız  daha yeniyken, küçükken aş-
çımız yemekhane çevresinde böcek var, ye-
mekhanenin içerisine girerse kötü olur gibi 
kaygılanıyordu. Tavuklarımız ortada dolaş-
maya başlayınca açıkta bir böcek görünce 
her yeri temizliyorlar.
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Tavuklarımız ayrıca yumurta veri-
yorlar. Ben kendim de dâhil bir lira karşılığı 
organik yumurta alıyoruz. Yumurta parala-
rımız karşılığında da tavuklara yem alıyo-
rum. Kendi içerisinde bir döngü sağlamış 
oluyoruz.”

PETEK KOLEJİ KURULUŞ ÖYKÜMÜZ

-“ Ben bir başka zincir kurumda or-
tak idim ve orada da çalışıyor idim. Başlan-
gıçta da anlattığım gibi dershanecilikte kısa 
süreli bir birliktelik var bunu uzun süreli bir-
likteliğe dönüştürebilmek için okul gereki-
yordu. Yaş da ilerleyince böyle bir şey hem 
daha rahat olur hem daha verimli olur diye 
düşündüm. Değişik okul arsalarına baktık. 
Arayış içerisinde idik. Mevcut okulumuzda 
Büyükşehir Belediyesine ait bir mekân. Bir 
iş adamı benim yakınım olur burada luna-
park, elektronik oyuncak, kafe ve lokanta 
şeklinde bir sosyal tesis kurmuş. Bir yıl iş-
letmeyi yapmış bakmış ki kışın burası so-
ğuk oluyor ve yeterli iş olmuyor, bir arayışa 
girmiş. Biz okul yeri arayışındaki benim ak-
rabam olan işletmeci de yeni bir iş arayışı 
içerisinde, bu binayı nasıl değerlendiririm 
arayışında idi. Tam o noktada görüştük ve 
bazı zincir okullarla birlikte yapma teşeb-
büsünde bulunduk. Burası 21 dönümlük bir 
arazi. 4 dönüm kapalı alanımız var. Pahalı 
bir yer olarak görüldü. Tek katlı merdiven-
siz okul diyoruz. İki arayış buluştu. Ben okul 

yapmak istedim. Akrabam olmaz dedi. Ben 
de tanıdığım bir müfettiş arkadaşımızı al-
dım buraya yemeğe getirdim. Bulunduğu-
muz yerin ruhsatı sosyal tesisti. Müfettiş 
arkadaşım akrabama “Milli eğitim olarak 
biz sosyal tesise okul izni veriyoruz” dedi. 
Böyle olunca benim akrabamın olmaz di-
renci kırıldı. Tamam, okul yapalım dedi 
ve bir arayışa girdik. O ben ilgilenemem 
dedi. Ben de dedim ki “zaten bir iş adamı 
eğitime müdahale ederse o iş olmaz. Çün-
kü okul ticari bir kurum değil. Okul önce-
likli olarak insan yetiştirme yeridir. Ticaret 
olabilirse ne ala. Yağıyla kavrulursa ona da 
kanat etmek lazım. En az üç yıl buradan 
kar mar bekleme dedim. Ama ikinci yılında 
burası başa başı yakaladı. Konumu gereği 
herhalde. Çok ilgi gördük. Okulu kurmaya 
başladık. Buradan hatırladığım 35 kamyon 
dolusu moloz hafriyat gitti. Bütün duvarları 
yeniledik. Binanın sadece iskeleti kaldı. 
Yeniden sınıf düzenine göre, idari birimlere 
göre okul yaptık.

Özellikle hobi bahçemiz, hayvanat 
bahçemiz, geniş mekânımız, bu mekânda 
yeterli spor alanlarımız, halı sahamız, 
voleybol, badmınton oynanabilecek açık 
sahamız, kapalı spor salonumuz ve bir de 
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buz pisti yaptık okulumuza. Havuz mu buz 
pisti mi? ikilemi içinde kaldık fakat ben eği-
tim yıllarımdaki tecrübemden yola çıkarak 
dedim ki kış mevsiminde veya bahar mev-
siminde bir öğrenci rahatsızlandı mı günah 
keçisi bellidir. Havuzdan mikrop kaptı de-
nilir. Klişeleşmiş bir suçlamadır bu. Siz ha-
vuzu tam hijyenle işletseniz bile bir çocuk 
hasta olduysa ve havuza da girdiyse kesin 
suçlama havuzdan mikrop kaptıdır. Bu tip 
şeylerle uğraşmamak için buz pisti yapalım 
dedim. Buzda mikrop da olmaz tertemiz-
dir.”

İLERİYE DÖNÜK HEDEFLER

-“Öncelikle asıl hedefimiz ülkemize 
iyi insanlar yetiştirmek. Temel hedef bu. Ben 
inanıyorum ki hem bizim ülkemizde, hem 
dünyada EN BÜYÜK EKSİK İYİ İNSAN EKSİ-
Ğİ. Yani bencil olmayan, kendi çıkarı kadar 
başkasını da gözetebilen, başka insanların, 
hayvanların, bitkilerin, doğanın haklarını 
bilen, bunlara saygı duyan, yeryüzünden 
faydalanırken bozmadan, tahrip etmeden 
faydalanabilen, böyle bir insan yetiştirmek 
istiyoruz. Amacımız o. Bu insanı yetiştirirken 
ona mutlaka vermek amacında olduğumuz 
etik değerler var. YANİ ERDEMLİ BİR İNSAN 
olsun istiyoruz. Bu etik değerler, her kültür-
den ortak kabullenilmiş değerlerdir. Mese-

la; bir iş için rüşvet istemek kötü bir şeydir. 
Bütün kötülerden kötüdür. Budist kültürün-
de de kötüdür, Batı kültüründe de kötüdür, 
Doğu Kültüründe de kötüdür. O zaman biz 
rüşveti almayan, vermeyen buna kökten 
karşı olan bir insan yetiştirmeliyiz. Diğer 
türlü; Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. 
Müslüman ahlakını da Müslüman öğren-
cilerimize vereceğiz ama diyelim ki bizim 
bir okulumuzda farklı dinlerden öğrenciler 
olduğunu düşünün onlara da etik değerleri 
mutlaka vermek istiyoruz ama onun öte-
sinde Hıristiyan Öğrenci varsa Hıristiyan 
ahlakını öğrensin diye onu da vereceğiz 
veya Budist öğrenci varsa Budist ahlak 
da vereceğiz. Önemli olan genel insanlığa 
zararı olmayan ve ortak kabullenilmiş etik 
değerlere sahip olan etik değerlere kendi 
etik değerlerimizi de vermeyi uygun görü-
yoruz. Yani eğitim felsefemiz, yaklaşımımız 
böyle. Asla insani, etik değerlerin ötesinde 
herhangi bir görüş dayatmayı uygun gör-
müyoruz. Hiçbir öğrenci, ÖĞRETMENİNİN 
DEDİĞİNİ SORGULAMADAN KABUL ETSİN 
İSTEMİYORUZ. Sorgulasın ki ikna olsun ve 
kabul etsin ki bu kabul sağlam kabul olsun. 
Yoksa not için tamam deyip boyun eğip, 
notla işi bittiği zaman reddediyorsa kendi 
kendini de bizi de kandırmış olur. Sorgula-
yıcı bir yaklaşım istiyor ve büyük ölçüde de 
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bunu sağlıyoruz.
Geçenlerde şöyle bir şey yaşadık. 

Teneffüs  bitmiş öğrenci oralarda geziniyor 
bahçede. Okula girmiyor. Nöbetçi 
öğretmen demiş ki “zil çaldı okula girsene!” 
Çocuk demiş ki “girecem daha öğretmen 
zili çalmadı” Öğretmen de demiş ki: “se-
nin öğretmenden önce girmen lazım” Hadi 
bakalım gidelim demiş ve çocuğun kolun-
dan tutmuş. Çocuk demiş ki “öğretmenim 
benim kolumu tutamazsınız” Önce bak şu 
edepsize dedim eski kültürümüze dayana-
rak daha sonra dedim ki helal olsun çocuk 
haklarını biliyor. Kim olursa olsun kendisine 
zor kullanılamayacağının farkında.

3 D 1 B UYGULAMAMIZ

-“Biz eğitimi üç ana ayak üzerine 
oturtmak gerektiğine inanıyoruz.

1-Akademik eğitim: Bunun müfre-
datını devlet yapıyor. Okulumuzun akade-
mik eğitimde ki başarısı ilçede kurulduğu-
muz yıldan beri bir numara.Türkiye çapında 
girilmiş sınavlarda okulumuzun başarısı 
bunu göstermekte.

Paralimpik olimpiyatlarda şu an 6. 
Sınıfta olan ve birinci sınıftan beri yetiştir-
diğimiz dovn sendromlu bir kızımız dünya 
şampiyonu oldu. Önce Başakşehir birincisi 
sonra İstanbul birincisi oldu. Türkiye ikin-
ciliğinden sonra olimpiyata gitti orada da 
DÜNYA ŞAMPİYONU oldu.

2-Beceri eğitimi: Akademik bilgi-
sini aldığımız konu her neyse uygulama-
sını yapabiliyorsa beceri de vardır.Beceri 
eğitimini ikiye ayırdık: Günlük beceriler ve 
Temel Beceriler

3-Benlik  eğitimi içerisinde 4 
kategori var. Duygu, düşünce, değer ve bi-
linç. 3 D 1B yani.

Şu an bu 3 ayağı tam oturtmaya 
çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Süreç devam 
ediyor. Nihai olarak hedefimiz eğitimi 3 
ayak üzerine oturtmak.

Biz bir ilkbaharda bir de sonbahar 
da şenlik yapıyoruz. İlkbaharda ekim şen-
liği yapıyoruz. Sonbahar da hasat şenliği 
yapıyouz. O zaman bahçemizde yetişmiş 
bulunan biber-domates-salata-soğan-ma-
rul ne varsa onlar hasat ediliyor. Herkes ne 
ektiyse topraktan çıkarıyor, bezden PETEK 
çantalarımız var, o torbalara koyuyorlar, 
müzik eşliğinde önce biraz eğleniyorlar 
ve sonra her kes ürününü alıyor evine 
götürüyor.”

PETEK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖNE 
ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

-“Bizim öğrencilerimizin okul aidiyet 
duyguları gelişmiştir. Okullarını severler. 
Hava güzelse ders biter, anne çocuğunu al-
maya gelir ama çocuk anne biraz daha, bi-
raz daha diyerek eve gitmek istemez. YANİ 
EVİ GİBİ OKULUNU BENİMSER.

Öğrenci Petek Kolejini seviyorsa 
onun ortaya koyduğu hedefleri de benim-
semiş demektir.

Bizim öğrencilerimizin öğrenmede 
sorgulayıcı, irdeleyici bir öğrenme tarzı 
vardır.

Sosyal sorumluluk duyguları olduk-
ça yüksektir. Yılda ortalama 4 defa ker-
mes düzenleriz. Bu kermeslerde bir hâsılat 
olsun diye alışveriş yapılır ve buradan elde 
edilen gelirle mesela Afrika’da kuyu açtır-
dık. Ümraniye’de bir okulun öğrencilerinin 
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kışlık kıyafetlerini aldık verdik. Her ker-
meste 7-8 bin lira gibi bir ortalama rakam 
toplanır bunu da velilerin öğrencilerin de 
içinde bulunduğu bir komisyonla tutanak 
altına alırız ve nereye verilmesi gerekiyor-
sa karar altına alır ve oraya götürür teslim 
ederiz. BU BİZİ BÜYÜK BİR AİLE YAPAR.

Akademik eğitimde başarımız kanıt-
lıdır. Bazı eğitimci dostlarımız çocuklarını 
8. Sınıfta sınav başarısı için bize getirirler. 
Akademik başarımız  oransal olarak çok 
yüksektir. X okulunun sahibi liseye geçiş 
sınavları için çocuğunu kendi okulundan 
Petek Kolejine getirip emanet ediyorsa de-
mek ki akademik noktada oldukça başarılı 
bir yerdeyiz. Fiziksel mekân olarak da bi-
zimle kimse yarışamaz. 4 Dönüm tek katlı 
kapalı bir mekân ve 21 dönüm bahçe içi. 
Hobi bahçesi, hayvanat bahçesi gibi.

BEN 40 yıl bir program dahilinde hiç 
yüksünmeden çalıştım ve öğrencilerime 
hizmet ettim. Öğrencinin gözünde gördü-
ğüm bir ışıltı beni mutlu etti. 40 yıldan son-
ra hani bir okulum olsa da öğrenci ile daha 
fazla muhatap olsak duygularını yaşarken 
böyle bir imkân çıktı. Bu da Allah’ın bir lüt-

fu. Tabi bazı olayların görünen bir yüzü var 
bir de görünmeyen yüzü. Onları üst planda 
planlayan bir güç vardır diye düşünüyo-
rum.”

İYİ İNSAN YETİŞTİRMEDE NE KADAR 
GAYRET ETSEK AZDIR. 

-“Bizim bu bölgemizde ekonomik 
durumu iyi insanların çocukları okulları-
mıza geliyor. Onlar da şöyle bir sıkıntı gö-
rüyorum. Ben giyemedim çocuğum giy-
sin, ben yapamadım çocuğum yapsın. Bu 
aslında eğitime vurulan bir darbedir. Öyle 
yapmamak lazım. Anadolu’da şöyle bir söz 
vardır. Yanlış davrananlara söylenir. “Bu in-
san ya hiç yayan yürümemiş yavan yeme-
miş” derler. Yani halden anlamıyor, hayatı 
bilmiyor, tanımıyor anlamında kullanılır. 
İmkânımız ne kadar çok olsa da yetiştir-
diğimiz çocuklarımız yavan yemeli, yayan 
yürümelidir. Yani hayatı tanımalıdır. Eğitim 
yalnız okulda bitmez. Okulun yanı sıra so-
kak vardır aile vardır. Bunlar bir bütün ola-
rak düşünülmelidir.
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ŞAFAK OKULLARI PİERRE LOTİ KAMPÜS MÜDÜRÜ HANEFİ BİLGİN:
OKULU AYAKTA TUTAN EĞİTİMDİR, ORTAYA KOYDUĞU FARKLILIKLARDIR

Eğitim sektörüne sağlık meslek lisesi ile 
adım atan ve ilk günden bu yana sürekli bir geli-
şim içinde olan Şafak Okullarının kurucusu İsmail 
Şatıroğlu’nun en büyük şansı yol arkadaşlarını iyi 
seçmesi.

6 yaşında geldiği İstanbul’da yaşamın her 
alanında karşımıza çıkan İsmail Şatıroğlu,Vefa Li-
sesinde almış olduğu disiplinli eğitimi yaşamın 
her alanında uygulamış bir iş insanı ayrıca kurum-
larının başına getireceği isimleri de isabetle seçe-
bilen bir müteşebbis.

Şafak Grubu’nun  ve kurucusu İsmail Şatı-
roğlu’nun eğitim kadrosundaki bu en büyük şans, 
Şafak

Okulları ile bütünleşen  Genel Müdürü 
Selman Özyurt  ve her biri birer eğitim neferi olan 
yönetici  kadrosu  en somut örnektir.

Başarıda kadronun gerekliliğine inanan 
Şatıroğlu ve üst yönetim kurulu,Şafak Okulları 
Eyüp Pierre Loti Kampüsünün yönetimini de bu 
işi iyi bilen bir eğitimciye emanet etmiş. Eyüp Pi-
erre Loti Kampüsü Müdürü ve aynı zamanda Fizik 
Öğretmeni olan Hanefi Bilgin hocamız ,dergimize  
yaptığı özel söyleşide şunları söyledi:

-“Ben, Hanefi Bilgin. Gümüşhane Torul-
lu’yum.Fizik Öğretmeniyim. 2001 yılından bu 
yana da özel öğretim kurumlarında öğretmenlik 
ve idarecilik yapıyorum.Futbol benim en büyük 
keyfim ve tutkum. İyi bir Trabzonspor taraftarıyım. 
Mersin’de büyüyen biri olarak gönlümüzde hep-
Trabzonspor ve Karadeniz vardı. Üniversiteyi de 
Trabzon’da okudum. 

Şafak Okullarına gelecek olursak 2013 
yılında Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak ilk 
kampüsümüzü açtık. Bize dershanecilik yıllarımız-
dan bu yana hep destek ve katkı veren Kurucumuz 
İsmail Şatıroğlu’nun eğitim alanına yatırım yapma 
düşüncesi üzerine oturduk,konuştuk ve sağlık mes-
lek lisesi ile bu hayırlı işe başladık.Anadolu Sağlık 
Meslek Lisemiz, bir meslek lisesi gibi değil Anadolu 
Lisesi gibi çalıştı hala da öyle devam ediyor. O dö-
nemki müdürümüz şu anki Genel Müdürümüz Sel-
man Bey çok başarılı çalışmalar yaptı orada. Öyle 
ki ilk mezunlarımızdan tıp fakültelerine , hukuk fa-
kültelerine giren bizleri gururlandıran öğrenciler 
mezun ettik

Devam eden süreçte velilerimizden gelen 
talep doğrultusunda Küçükköy’de ilköğretim kam-
püsümüzü açtık. İlk yılımızda 500 öğrenciyle başla-
dık.Orada çocuklarımızın biraz daha sosyal yönleri 
üzerinde çalışmalar yaptık. Evet, profesör olmaları 
için alt yapıyı hazırlıyorsunuz ama profesör yap-
mayacaksınız. Bunlar çocuk çünkü. Yaptıkları işten 
keyif almaları gerekiyor. Bunu sağlamak da bizim 
görevimiz.

Ardından organize sanayi bölgeleri hari-
cinde açılan ilk mesleki teknik okulunu açtık. Ülke-
mizin en büyük eksiklerinden biri de  mesleki eği-
timdir.Biz bu okulda öğrencilerimizden hiçbir ücret 
almıyoruz. Bu okullarda profesyonel bir fabrika 
gibi çalışabilecek atölyeler, laboratuvarlar kurduk. 
Şu an 3 bine yakın öğrencimiz bu okullarda eğitim 
görüyor. Şafak Okulları olarak tüm bu gelişmelerin 
ardından Bahçelievler kampüsümüzde aşçılık oku-

Seçkin SEÇKİN - Öğretmenim Dergisi/Esenler
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lumuzu kurduk. Bu kurumumuzda Eresin Otelleriy-
le işbirliği içindeyiz.

Ve son olarak bir proje okul olarak tasarla-
dığımız Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak faaliyet 
gösteren bu butik Pierre Loti kampüsümüzü kur-
duk. Buraya her öğrenciyi almıyoruz. Evet, devletin 
puanlama sisteminde yokuz ama kendimize göre 
bir puanlama ve derecelendirme sistemimiz var. Bu 
kriterlerde öğrencileri kabul ediyoruz.Bu kampü-
sün en büyük özelliği ticari bir kaygı gütmemesidir.
Tamamen eğitim odaklı bir okuluz. Bu okula burslu 
olarak aldığımız tüm öğrenciler %100 burslu. Ye-
mek ve kıyafetlerini dahi bizler sağlıyoruz.Elbette 
bu kurumun da işletme giderleri bulunuyor.Bu se-
beple bir gelir elde etmek zorunda. İşte bu anlam-
da diğer okullarımızla da biz bu işi en asgari tutar-
da nasıl yaparız iş birliğine girip, bir hesap kitaba 
girişerek velilerden ödemekte zorlanmayacakları 
uygun ücretleri talep ettik ve etmekteyiz. Bunu ya-
parken eğitim misyonumuzdan ve kalitemizden de 
asla taviz vermiyoruz.Okullarımızdaki tüm müdür 
ve idareci arkadaşlarımız sporunda içinden geliyor-
lar. Biz okullarımızda öğrencilerimizi spora yönlen-
dirme gayreti içindeyiz.Mesela ben karate yaptım 
uzun yıllar. Türkiye şampiyonu da oldum ama bir 
kez bile kavga ettiğimi bilmem çünkü spor hem be-
deni hem ahlakı terbiye eder.İşte bu kampüsümüz-
de her öğrencimizi sporun bir dalı ile ilgilenmesi 
konusunda teşvik ediyoruz. Boks,atıcılık,jimnastik 
,voleybol ,basketbol, güreş yüzme gibi branşlar çok 
önemli spor dalları.Biz kampus olarak bu spor dal-
larını öğrencilerimize sunduk  

Sanat da çok önemli bir dal elbette.Bizim 
müzik atölyelerimizde her tülü enstrüman var.
Çocuklar tüm enstrümanları tanıyorlar ve bu ens-
trümanları çalma imkanı buluyorlar.Önemli olan 
hayal etmeleri,İyi bir resim çizmeleri değil biz on-

lardan resimde ne anlatmak istediklerini ifade et-
melerini istiyoruz. Bizim yaratıcı drama dersleri-
mizde çıksahneye kendin ol diyoruz. Bir kalıbımız 
yok. Önemli olan hayal edebiliyor olmak. Dünyanın 
en kolay işi öğretmek.Ben yıllarca fizik öğretmenli-
ği yaptım. Hiç Fizik bilmeyen sosyal bir kişiyi geti-
rin 2 ay çalıştırayım sınavlarda en az 4 fizik sorusu 
netini garanti ederim. Bana göre dünyanın en zor 
işi okuma yazma öğrenmektir ama onu da öğreni-
yorsunuz. Dediğim gibi öğretmek basit ama hayal 
edip hayallerini ifade edebilmektir aslolan.

Bizim önceliğimiz ahlaklı nesiller yetiştir-
mek .Siz ahlaklı iyi bir insansanız, iyi bir baba, iyi 
bir eş, iyi bir doktor, iyi bir hakim iyi bir meslek 
erbabı olursunuz.Akademik başarıyı elbette he-
defliyoruz.İyi öğretmek de bu noktada diğer bir 
hedefimiz. Bu konuda başarılara imza atmış öğ-
retmen kadromuz var. Biz öğretmenlerimizle var 
olacağız,öğretmenlerimizle yürüyeceğiz.

Dershaneler kapandıktan sonra dershane-
cilerin hepsi okulcu oldu. 4 bin olan okul sayısı 12 
bin 800’e çıktı. Pasta bölündü ancak siz farklılığını-
zı ortaya koyamazsanız maalesef bugün medyaya 
yansıyan durumlar ortaya çıkar. Bu sektör çok kar 
getiren bir sektör değil. Eğitimle ilgisi olmayan, 
okul açıp bırakıp giden çok insan oldu.İlk yıl çok 
kayıt alabilirisiniz ama ikinci yıldan itibaren okulu 
ayakta tutan eğitimdir,yaptığı işlerdir,ortaya koy-
duğu farklılıklardır.Ben isterim ki rakiplerim çok 
güçlü olsun ki bana olan güven de artsın. Bugün 
gündemde olan bir okulda en büyük mağduru öğ-
renciler devamında öğretmenler ve idarecileryaşı-
yor. O dönem çok dua ettim bu durumun düzelme-
si için.Bakanımız eğitim ve öğretimin eksilerini ve 
artılarını çok iyi biliyor. Bu bizler için çok büyük bir 
şans. İnşallah kendimize has bir milli eğitim siste-
mini oturtacaktır buna inanıyorum.”
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EYÜP ZİNDE OKULLARI Y. K. BAŞKANI SİNAN ÇELİKKOL:
“ZİNDE NESİLLERİ YETİŞTİRMEK ÜZERE: 

ÇOCUK DOSTU OKULLARI AÇMAYI HEDEFLİYORUZ.”

Adnan Gündüz- Öğretmenim Dergisi/İstanbul

Yukarıda ki cümlelerdeki haklılığa kim 
karşı çıkabilir? Ülkesinin geleceğine umutla 
bakanların umuduna, umut katan bu cümle-
lerin dayanak noktası ise değerler eğitiminde 
vücut bulmakta. İlim ve hikmet sahibi bireyleri 
topluma kazandırmayı hedefleyen Zinde Okulla-
rını ziyaret ettik.

Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik-
kol’un mihmandarlığında gezdiğimiz okulun 
dıştan görünen tek binadan oluşmadığı fiziki im-
kanlarının göründüğünden daha fazla olduğuna 
tanıklık ettik.

Bilimin ve bilgeliğin izinde mottosuyla 
yola çıktıklarını ifade eden Çelikkol “öz değerle-
rinden ayrılmadan, evrensel ilkeleri özümsemiş, 
kendine güvenen, analitik düşünebilen, yabancı 
dil bilen ve gelişen bir nesil yetiştirmeyi hedef-
lediklerini” belirterek başladıkları açıklamalarını 
sorularımız karşılığı şöyle devam ettirdiler:

Ö.D:-Neden çocuk dostu okul? Tüm hat-
larıyla izah eder misiniz? 

S. Çelikkol: “Bir insanın ana vatanı çocuk-
luğudur. Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir 
insanın mutlu olması çok zordur. Bir annenin, bir 
babanın en önemli görevi, çocuklarının çocukluğu-
nu doya doya yaşamasına olanaklar sağlamaktır.” 
diyor Doğan Cüceloğlu. Bu paralellikte baktığımız-
da anne babanın böyle bir görevi varsa çocukların 
nerdeyse gününün 4’te 3’ünü geçirdikleri okulların 
da üzerinde çocukların mutlu olduğu ve çocukluk-
larını doya doya yaşamasına olanak sağladığı or-
tamlar oluşturmak gibi bir görevi vardır. Zira ço-
cukken öğrendiğimiz kendimize ve dünyaya ilişkin 
pek çok tutumumuz büyük oranda geçerliliğini ko-
ruyarak yetişkin hayatımızı şekillendiriyor. İşte bu 
ve buna benzer sebeplerden dolayı Zinde Okulları 
olarak çocuk dostu olmak için çaba sarf ediyoruz.

“Çocuk Dostu Okul” aslında çocuğun ya-
rarına çalışmaya teşvik eden basit bir modeldir. 
Eğitimli öğretmenlerin, yeterli kaynak ve öğrenme 
için uygun fiziksel, duygusal ve sosyal koşulların 
sağlandığı; güvenli, sağlıklı ve koruyucu bir çevreyi 

 “Sürekli başarısızlıkları konuşulan çocuk-
lar, geleceğe güvenle adım atamıyor. Biz de bu alanda 
hem Türkiye’deki hem de dünyadaki eğitim sistemlerini 
inceleyerek yeni bir eğitim yolculuğuna çıkmaya karar 
verdik. Zinde Okulları olarak çocukların başarabilecek-
leri yönlerini keşfetmeye ve onları bu doğrultuda des-
teklemeye odaklandık.

 Bu düşünceden yola çıkarak “çocuk dostu 
okul” olmak için her türlü imkanımızı seferber ettik. 
Çocuk dostu okul olmanın yolu; öncelikle çocukları 
anlamaktan geçiyordu. Biz de onları gerçekten anla-
mak için çabalayan, merakını ve heyecanını yitirme-
miş öğretmenlerle; kendini gerçekleştiren, eleştirel 
düşünebilen, öğrenme merakını zinde tutacak, özgüven 
ve ahlak sahibi mutlu nesiller yetiştirmek için el ele 
verdik. Bütün heyecan ve çabamızı bunun üzerine yo-
ğunlaştırdık ve Zinde Okullarını kurduk.” 
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içerir. Okulumuzda çocukların hakları korunur ve 
sesleri duyurulur. Öğrenme ortamları,çocukların 
öğrenebildiği, gelişebildiği; kimliklerine, ilgi ve ih-
tiyaçlarına saygı duyulan bir mekân haline getiril-
miştir. 

Ö.D:-Neden kişilik üzerinde duruyorsu-
nuz? 

S.Çelikkol: Amacımız, hareket noktamız; 
değerleri/prensipleri olan çocuklar yetiştirmek. 
Bunu da sadece çocuklarımızı eleştirmeden, onlara 
prensip odaklı bir yaşam sunarak ve onlar ile bir 
öğrenme yolculuğuna çıkarak yapabiliriz. İşte bu 
şekilde çocuklara kendi duygularını yönetme gücü 
vermiş oluruz. Bu durumda da ahlaki problemi 
olan insanların sayısı azalır, değerleri olan mutlu 
insanların sayısı artar.

Yalan söyleyen çocuk, aslında kendini “kü-
çük düşürecek” bir şeyi saklamak için yalan söylü-
yor. Kopya çeken çocuk, aslında bunu düşük notun 
getireceği “utançtan” kaçınmak için yapıyor. Kav-
ga eden çocuk, aslında öfkesi ile “kendisiyle ilgili 
şüphesini” örtmek ya da “onay görme” ihtiyacını 
karşılamak için yapıyor. Arkadaşlarına uyup za-
rarlı şeyler yapan çocuk, aslında bunu arkadaşları 
tarafından “kabul görmek” için yapıyor. Kötü not 
almanın, değersiz olmak anlamına gelmeyeceğini 
bilen, yaptığı hatalar sonucunda küçük düşürülme-
yeceğini, her şekilde okulunda öğretmenleri ve ar-
kadaşları tarafından kabul göreceğini bilen çocuk 
hem ahlaklı olur hem mutlu. Duygu yönetimi bu 
kadar önemlidir. Çocuklara duygularını yönetmeyi 
öğrettiğimizde, kişiliklerini korumayı da öğretmiş 
oluruz. Her çocuk bir mizaç üzere doğar. Eğitimin 
amacı bu mizacı değiştirmek değildir. Bu mizacın 
getirdiği özellikleri, duyguları yönetebilmesini sağ-
lamak eğitimin nihai hedefidir. İşte bu sebeplerle 
kişilik ve kişiliğin gelişimi üzerinde duruyoruz.

Ö.D:-Bilimin ve bilgeliğin izinde mottosu-
nu manevi eğitim ile nasıl birleştiriyorsunuz?

S.Çelikkol: İnsanın öğrenme sürecinde onu 
besleyen birçok kaynak vardır. Bu kaynaklara sade-
ce beynin ihtiyacı olmadığını çocukların ruhunun, 
gönlünün de beslenmesi gerektiğine inanıyoruz.  
Merhametten, empatiden, şefkatten,sevgiden 
uzak, bilgi ile dolmuş bir insanın kendisine de in-
sanlığa da şifaya, faydaya aracı olamayacağının 
farkındayız. Günümüzün ve geleceğin dünyasının 
bilgi ile donanmış fakat değerleri olan, empati ye-
teneği ile insanlara yaklaşan, sağduyulu insanlara 
ihtiyacı vardır. 
 Zinde Okulları olarak bu ihtiyacın farkın-
dayız ve akademik branşlarımızın yanı sıra öğren-
cilerimizin insani yönlerini öne çıkaracak değerler 
eğitimi dersleri ile onları destekliyoruz. Hem bilim-
sel yolculuklarında hem de manevi yolcuklarında 
birbirini destekleyen derslerimizle disiplinler arası 
bir eğitim modeli uyguluyoruz.

Ö.D:-Kısa, orta ve uzun vadede hedefleri-
niz nelerdir?

S.Çelikkol: Zinde Okulları, sorgulayan, me-
rakının peşini bırakmayan, araştırarak doğru bilgi-
ye ulaşmak için çaba sarf eden öğrenciler için onla-
rın ulaşabileceği her yerde olmayı hedeflemektedir. 

İlk beş yılda İstanbul’da 3. Şubeye ulaşma-
yı hedeflerken daha sonraki yıllarda tüm büyük 
şehirlerde ve tüm Türkiye’de değerlerini merkeze 
alan, estetik bakış açısını yakalamış, kültürlera-
rası diyalogları sağlayabilen, geçmiş ve gelecek 
arasında köprü kurabilen ZİNDE nesilleri yetiştir-
mek üzere çocuk dostu Zinde Okulları’nı açmayı 
hedefliyoruz.
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GESS fuar ve konferansları yurt içi ve yurt 
dışı etkileşimlerde üst sıralarda gündeme gel-
mekte. Yurt içi eğitim fuarlarında eğitime yön 
verenlerle eğitime yatırım yapmak isteyenler 
aynı adreste buluşmakta. Öğretmenim Dergisi 
olarak bizim de stantlarında yer aldığımız ve 
Nisan ayında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleşecek fuar ile ilgili olarak Tür-
kiye Fuar Direktörü Seda Ispartalıgil, GESS adına 
Öğretmenim Dergisine verdiği röportajda şunları 
söyledi:

“GESS Fuar ve Konferansları, derslikler-
den başlayarak eğitimin kalitesini bütüncül olarak 
yükseltmeyi hedefleyen ve bugüne kadar dünyanın 
farklı ülkelerinden binlerce eğitim uzmanı ile sa-
tın almacı eğitim profesyonelini; bu sektöre ürün, 
hizmet ve teknoloji sunan tedarikçilerle bir araya 
getiren dünyanın önde gelen eğitim etkinlikle-
rinden biridir. Dubai, Endonezya, Mısır ve Türki-
ye’de düzenlenen GESS Fuar ve Konferansları; 
eğitim sektörünün teknoloji tedarikçileri açısından 
önemli bir fırsat oluşturuyor. İlk kez 2017 yılında 
İstanbul’da düzenlediğimiz bu önemli etkinliğin 
Türkiye’deki buluşması Fatih ETZ ile birlikte 02 – 
04 Nisan 2020 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.”

2020’de yeni vizyonuyla gerçekleşecek 
olan GESS Türkiye’nin yeniliklerinden bahseden 
Ispartalıgil:

“GESS Türkiye birisi fuar, diğeri konferans-
lar olmak üzere iki önemli ayaktan oluşan bir orga-
nizasyon. Türk eğitim sektörünün tüm paydaşları, 
yeni işbirlikleri, teknoloji satın almaları ve eğitim 
dünyasının yeniliklerini keşfetmek için GESS Tür-
kiye’de bir araya geliyor. GESS Türkiye, yurt içi ve 
yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel 
okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları 
ve satın alma kararı veren yöneticileriyle, sektöre 
ürün, hizmet ve teknoloji sunan tedarikçileri doğ-
rudan bir araya getiren en önemli adreslerin ba-
şında geliyor.

GESS Türkiye’nin ticari niteliğinin yanında 
fark yaratan önemli bir diğer özelliği de uluslara-
rası ölçekte bilgi paylaşım platformu olması. İlk iki 
buluşmada ulusal ve uluslararası uzmanların ko-
nuk olduğu zengin içerikli konferans programlarına 
ev sahipliği yapan GESS Türkiye, geçtiğimiz gün-
lerde Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol 
sonrasında Nisan ayındaki buluşmada ilk kez Fatih 
Eğitim ve Teknoloji Zirvesi’ne de ev sahipliği ya-
pacak. Üç gün sürecek zirvede katılımcılar; bilimsel 
toplantılar, bildiri sunumları, atölye çalışmaları ve 
paneller ile yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik 
gelişmelerden haberdar olurken çeşitli uygulama-
ları da deneyimleme imkânı bulacak. Böylece GESS 
Türkiye ve FATİH ETZ 2020’de, akademisyenler, si-
vil toplum kuruluşları, start-up’lar ve eğitim tekno-
lojileri alanındaki tüm paydaşların buluşacağı en 
büyük ulusal platform oluşacak.” dedi.

 Konuşma ve açıklamalarında hedeflerini 
de değerlendiren Seda  Ispartalıgil “GESS Türki-
ye olarak öncelikli hedefimiz, toplumun yapıtaşını 
oluşturan eğitim gibi önemli bir konuda dünyada-
ki en yeni trendlerin, teknolojilerin, ürün ve hiz-
metlerin Türkiye’deki eğitim profesyonelleriyle 
buluşturmak ve Türk eğitim sektörünün tüm 

GESS Türkiye Fuar Direktörü 
Seda Ispartalıgil:

“YENİ EĞİTİM 
YAKLAŞIMLARI VE 

TEKNOLOJİK GELİŞMELER 
GESS TURKEY’DE”
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paydaşlarına katma değer yaratmak. Bu amaç 
doğrultusunda çalışmalarımızı ara vermeden 
sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve YEĞİTEK 
desteğiyle gerçekleştireceğimiz GESS Türkiye, ala-
nında şimdiden bir marka halini aldı. İlk etapta Tür-
kiye’nin sonraki adımda Balkanlar, Orta Asya, Ku-
zey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri içine alan yakın 
coğrafyanın en önemli eğitim buluşması olmayı 
hedefliyoruz." dedikten sonra şöyle devam etti:

-“ Fuarlar bir sektörün özellikle uluslarara-
sı ölçekte sürdürülebilir büyüme sağlaması için en 
önemli sacayaklarından birisidir. Sektörün fuarı ne 
kadar gelişir, büyür ve etkili bir platform haline ge-
lirse, sektör de buna paralel gelişim gösterir. Yine 
özellikle küresel ölçekte rekabet konusunda da fu-
arlar en önemli adreslerin başında gelmekte. Fuar-
cılık sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Tarsus 
Turkey, düzenlediği tüm fuar organizasyonlarında 
olduğu gibi GESS Türkiye’nin de sürekli büyümesi 
için hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun 
bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti gerçekleştiriyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz işbir-
liği GESS Türkiye’nin yurt içi ayağını güçlendiren 
en önemli etken. GESS Dubai, GESS Mısır ve GESS 
Endonezya etkinliklerinin beraberinde getirdiği 
uluslararası network de GESS Türkiye’nin yurt dışı 
ayağında en önemli güç. Ayrıca bu yılki organizas-
yonumuzu ülkemizin iki önemli markası Bahçeşe-
hir Eğitim Kurumları ile Arçelik sponsorluğunda 
gerçekleştireceğiz. Tüm bu faktörler bir araya ge-
lince, GESS Türkiye 2020, eğitimin tüm paydaşları 
için oldukça verimli bir fuar olacak. Bu işbirliklerini 
gelecek fuarlara da büyüterek ve geliştirerek taşı-
yacağız. 

       GESS Fuar ve Konferansları her ne 
kadar global ölçekte bir marka haline gelmiş olsa 
da 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz GESS 
Türkiye, eğitim sektörü açısından yeni bir orga-
nizasyondu. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesindeki YEĞİTEK ile işbirliği protokolümüzü 
yaptık ve ilk fuarımızı YEĞİTEK işbirliğiyle gerçek-
leştirdik. Tedarikçi tarafında Google, Microsoft, 
Acer gibi önemli küresel markalar, yine Türkiye’nin 
önemli özel okul zincirleri fuarda yerini aldılar. 
Yurt içi tedarikçi firmalardan da ilgi oldu. 2018 yı-
lındaki ikinci organizasyona katılımcı ve ziyaretçi 
ilgisi ilkine göre daha fazla oldu. Şu anda hazırlık-
larını sürdürdüğümüz 2020 buluşmasına bakarsak, 
yepyeni bir vizyonla ilerlediğimizi söyleyebilirim. 
Şimdiden önemli sayıda katılımcı firma yerini aldı. 
İlk kez ev sahipliği yapacağımız Fatih ETZ de sektör 
paydaşlarının fuarda buluşması noktasında önemli 
bir itici güç olacaktır.”

Seda Ispartalıgil, birçok ülkede gerçekleş-
tirilen GESS Fuarları için Türkiye ayağını diğer ül-
keler ile karşılaştırıp değerlendirmesini şöyle yaptı: 

-“Türkiye’de hem devlet okulları hem de 
özel okullar eğitim teknolojileri alanındaki yeni-
liklere çok hızlı adapte oluyor. Bu noktada Türki-
ye hem uluslararası hem de yerli firmalar için çok 
önemli bir pazar. Türkiye’nin stratejik konumu, 
özel okullara yapılan yatırımlar, özel okul sayısın-
daki hızlı artış, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim 
alanındaki yatırımları sektör tedarikçileri için çok 
ciddi bir cazibe yaratıyor. Bu bağlamda Türkiye’de 
hem de İstanbul gibi lojistik açıdan çok önemli bir 
şehirde bu fuarı yapmak eğitim sektörü tedarikçile-
rini satın alma karar vericilerle bir araya getirerek, 
ciddi bir uluslararası ticari platform yaratacaktır. “

Konuşma ve açıklamalarının son bölümün-
de de yenilik ve ziyaretçi değerlendirmesinde bulu-
nan GESS Turkiye 2020 Fuar Direktörü Seda Ispar-
talıgil konuşmasını şöyle tamamladı:

-“ GESS Türkiye 2020’de, eğitim ile ilgili en 
yeni trendler, yeni materyaller, en yeni teknolojiler, 
ürün, hizmet ve uygulamalar bir arada sergileniyor 
olacak. Dolayısıyla okul müdürlerinden öğretmen-
lere, eğitim kurumlarının satın alma sorumlularına 
kadar işi gücü eğitim olan herkesin mutlaka gör-
mesi gereken yenilikler GESS Türkiye 2020’de bir 
arada yer alacak.” 
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EĞİTİMDEKİ BAŞARI 
HİKÂYESİYLE, 

YARIM ASIRLIK 
KAVRAMIN YENİ 

YÜZÜ OLDU

BAŞARI YOLUNDA ÜMİT KALKO YOLCULUĞU...



Öğretmenim 

Dergisi 

27

2011-2012 Eğitim Öğretim yılında dergimiz 
haber merkezine gelen bir basın daveti ile tanıdık 
Mektebim Okullarını ve kurucusu gencecik Ümit 
Kalko’yu. Mektebim Okulları - Okulum Okulları 
gibi telaffuz edilmeye çalışılsa da genç müteşeb-
bis Kalko’nun “Mektebim” ismini Atatürk’ün Latin 
Harfli yeni alfabenin millete öğretilmesi amacıyla 
1 Ocak 1929’da kurduğu Millet Mektepleri’nden 
esinlendiğini öğrendiğimizde bir kez daha kendisi-
ne dikkatle bakmıştık.

Kendisiyle yaptığımız söyleşilerde içten-
liğine, samimiyetine, girişimciliğinde temkinli ka-
rarlılığına tanık olduğumuz Ümit Kalko’nun bizi 
etkileyen en önemli cümlesi de “yerinde oturarak 
üreten tek canlı Tavuktur. Biz durduğumuz yerde 
duramayız” idi.

Gerçekten de durduğu yerde durmadı. 
“Her gün biraz daha ileriyi” kendisine hedef ola-
rak aldı.

Bu gün karşımıza Kavram Okulları gibi ül-
kemizin lokomotif  kurumlarının başında olarak 
karşımıza çıkan Ümit Kalko’da aynı kararlılığı ve 
aynı heyecanı bir kez daha gördük. Yaptığımız söy-
leşide sorularımızı biz sorduk ve aynı samimiyet, 
aynı içtenlik ve aynı heyecanla şöyle cevapladı.

Ö.D: Neden yeniden yeni bir marka kur-
madı, kavram okullarını tercih etti?

Ümit Kalko: Kavram Eğitim Kurumları 
1974-1975 eğitim-öğretim yılında kurulan, bilimde 
çağdaş, fikirde özgür kalma ilkelerini benimsemiş 
ve 800 bin’i aşkın mezunuyla her zaman eğitimin 
yönünü etkilemiş, okul ve kurs olmak üzere top-
lamda 101 kurumuyla ulusal bir eğitim markası. 
Kavram her zaman kendisini yenileyen ve çağın 
eğitim argümanlarına uyum sağlamış bir eğitim 
markası olduğu için de daima kendisine özgü de-

ğerleri ile bilinçli, toplumsal konulara duyarlı ve 
sınav başarısı yüksek bireylerin buluşma noktası 
olmuş bir kurum. 

Dinamik ve yenilikçi yapısı, eğitimde taraf-
sız duruşu ve ülkemizin her bir noktasındaki dene-
yimli eğitimci kadrosuyla özel okulculuk anlayışın-
da fazlasıyla dikkat çeken bir role sahip böylesine 
değerli bir eğitim markasında bulunmak, tercihten 
ziyade özgüvenin ve kurumsal güvenin sonucu. 
Başarı hikâyemi köklü bir başarı ile buluşturmak, 
gece gündüz tutkuyla emek verdiğimiz eğitim dün-
yası için de bireysel ve profesyonel katkısı oldukça 
büyük.

Ö.D: Kavram Okullarına Ümit Kalko katkı-
sı?

Ümit Kalko: Kavram’ın 45 Yıllık birikimini, 
yüzyılının yeniden yapılandırılan evrensel eğitim 
görüşleriyle entegre ettik, Kavram’ın eğitim içerik-
lerini anaokulundan lise sona kadar yeniden yapı-
landırdık. 

Yeni 45 yıllık süreçte kurumsal hafızamızda 
bizi başarıya taşıyan çalışmaları “Okul İçinde Okul 
“ konseptinde bir araya getirdik. 

Okul olmanın üç ana sorumluluğunun kap-
samını - Akademik Okul, Yaşayan Okul, Dijital 
Okul-  başarı değerlerimizle bütünleştirdik.

Eğitim yönetiminin dijital entegrasyonun-
dan kurumsal kimlik ve koordinasyon çalışmaları-
na, akademikbaşarının sosyal başarı odaklı çalış-
malarla zenginleştirilmesine, yurt içi ve yurt dışı 
akademik kamplardan öğretmen eğitimlerine,  
yabancı dil eğitimine yönelik faaliyetlerden akade-
mik koçluğa kadar birçok alandaki çalışmalarımızı 
deneyimli bir genel müdürlük yapılanmasıyla zen-
ginleştirdik.
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Hem yatay, hem de dikey olarak büyüme 
sürecini hızlandırarak Kavram’ın okul-eğitim yö-
netimi, kurs merkezi –eğitim sistemi ve yayın yönü 
Kavram’ın marka kodlarıyla öncü rolde olmaya de-
vam edecek.

Ö.D: Kavram’ın Kurucusu ve onursal baş-
kanı Bahattin Durmuş’un bu sürece dair bakış açı-
sı nedir?

Ümit Kalko: Sn. Bahattin Durmuş eğitim-
deki duruşu herkes tarafından takdir edilen çok 
değerli bir isim. Onun bize olan güveni büyük bir 
sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bahattin 
Hocamın görüşleriyle, networküyle ve deneyimiyle 
her zaman hayallerimizin ve emeğimizin yanında 
olması bizim bugünkü biz olmamızda çok büyük bir 
etken. Kavram’ın üst yönetim ekibi olarak hepimi-
zin aynı hedefle ve güvenle ilerlemesi eğitim yöne-
timi adına gerçekten çok değerli.

Ö.D: Kısa vadede, orta vadede ve uzun va-
dede Kavram Okulları Ümit Kalko birlikteliğindeki 
hedefler nelerdir?

Ümit Kalko: Kavram’da hedef yönetimini 
belirleyen temel unsur her zaman kalite ve içerik 
yatırımıdır.

Bu nedenle kendi segmentimizde en başa-
rılı ve en büyük eğitim kurumu olmayı sağlamak 
bizim temel motivasyonumuz. 

Markamızın 45 yıllık deneyimini günün 
ihtiyaçları ile bütünleştirerek Türkiye’de öncelikli 
tercih edilir kurum olmasını sağlamak da tek ger-
çeğimiz.

Eğitimin niteliksel yönüne değer veren 

yatırımcılarla bir araya gelmek, 
Türkiye’nin dört bir yanında okul 
ve kurs merkezlerimizi ulaşılabilir 
yapmak, öğretmenlerimizin pro-
fesyonel gelişimlerine daha fazla 
olanak sağlamak ve sınav başarı-
sı sürecini yaşam boyu öğrenme 
bağlılığına dönüştürecek eğitim 
planlamalarına imza atmak he-
deflerimiz arasında öncelik taşı-
maktadır.

Ö.D: Son zamanlarda 
özel okulların finansal anlamda 
yaşadıkları ve özellikle anne-ba-
baları olumsuz etkileyen trajik 
süreçlerden sonra Ümit Kalko 
olarak yeni okul açacaklarda 
aranması gereken kıstaslar ne 
olmalı?

Ümit Kalko: Hem bir baba hem de bir eği-
tim girişimcisi olarak tecrübelerimin tek bir sonucu 
var; eğitim sadece severek büyütebileceğiniz bir 
yaşam alanı. Bu yaşam alanında daima yenilikçi 
bakış açısı, daha iyiye yatırım yapmak için finansal 
güç ve çok güçlü bir ekiple birlikte eğitime liderlik 
etme anlayışı var. Bu nedenle de okulları yalnızca 
fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirmemek gere-
kiyor; okulun fiziksel yatırımının yalnızca güvenli 
okul binası olmasına yatırım yapılmalı. İnşaat sü-
recine ayrılan maddi kaynağın aynı zamanda İK sü-
reçlerine de ayrılması gerekiyor ki öğretmen mağ-
duriyetini önleyelim, öğretmenlerin emeğine gölge 
düşürecek süreçler olmasın. Son olarak da yöneti-
cilerin deneyimli olması ve eğitimin Ar-Ge yönüne 
de öncelik verilmesi yeni okullar için çok önemli. 
Bu süreçte altını özellikle çizmek istediğim şey ise 
yeni okul girişimleri yapılırken on yıl üstü eğitim ku-
rumlarının avantajlı kurumsal duruşlarını ilk gün-
kü eğitim heyecanlarıyla sürdürmeleri. Bu yüzden 
belki de mesleki tutku yine anahtar kelimemiz. Yeni 
okul olmak veya köklü okul olmak arasındaki en 
kıymetli kelime heyecan. Bu yüzden de Kavram’da 
kurumsal olarak hissettiğimiz heyecan bizim köklü 
kurumsal duruşumuzu her daim yeniliyor.

Ö.D: Ümit Kalko kendisini genç yaşına 
karşın kanıtlamış bir isim. Eğitim sektörünün dı-
şında girmek istediği sektör var mı?

Ümit Kalko: Bu sektörde başarının sırrı, 
gerçekçi ve samimi çabanın tek yönü eğitimden ka-
zandığını eğitime yatırmaktır. Eğer eğitimle uğraşı-
lıyorsa başka bir işle uğraşılamaz çünkü eğitim di-
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ğer işlere benzemez; eğitim iş değil nefes aldığınız 
yaşam alanıdır; yaşamla bağlantınızdır. Eğitimden 
kazanılan her zaman eğitimci kadronla paylaştığın 
ve öğrenciler için en iyisini düşünerek tekrar eğiti-
me yatırdığın olmalıdır. Mevcut olan okulunda her 
sene koşullara göre yeni çağın ihtiyaçlarına göre 
revize edilmesi ve devamlı olarak da kendini geliş-
tirmesi gerekiyor. Eğitimde başarı eğitimde kalmak 
ve eğitim için yaşamaktır.

Ö.D: Kavram Okulları zincir okullar içeri-
sinde kendisini nerelerde konumlandırmakta?

Ümit Kalko: Kuruluşunun ilk gününden 
itibaren, her öğrencinin iyi bir eğitimi hak ettiğine 
inanan, eğitimin kapsamını her zaman yaşam boyu 
yönüyle konumlandıran bir markayız. Tarafsızlığı 
ilke edinen ve bizimle aynı eğitim tutkusunu pay-
laşan öğretmenlerimizle, hedeflerine ulaşmak iste-
yen on binlerce öğrencinin pusulası olan bir okuluz. 
Kavram mezunlarımızla iş hayatında karşılaşma-
nın gururu inanın hiçbir şey de yok. Bu nedenle sür-
dürülebilir başarı ve kurumsal duruşumuzla çoklu 
okul yönetiminde ilham alınan bir kurumuz.

Ö.D:Kavram’ı diğer okullardan ayıran 
özellikleri?

Ümit Kalko: Kavram öncelikle dinamik ve 
yenilenen bir marka; “bilimde çağdaş, fikirde öz-
gür” anlayışıyla geliştirildiğimiz Kavram Okulları-
na özgü “Okul İçinde Okul” anlayışı da bu nedenle 
çok kıymetli. 

Bu konsepte öğrencilerimiz ders saatleri-
nin dışındaki kalan zamanlarda okulun çeşitli alan-
larını rahatlıkla kullanabilir, seminerlere ve sosyal 
etkinliklere katılabilir, bireysel gelişimini araştırma 
merkezi olarak kurguladığımız kütüphanede sür-
dürebilir. 

Öğrencilerimiz yoğun sınavlara hazırlık 
döneminde okulun dışında başka bir kaynağa ih-
tiyaç duymadan tüm ihtiyaçlarını okulumuzdan 
karşılayabilir. Sınava hazırlanan öğrenciler okulu-
muzda uygulanan eğitim modeli ile sınava eksik-
siz bir şekilde ve bilinç düzeyi artırılarak hazırlanır. 
İyi öğrendiği ve iyi pekiştirdiği konularla ilgili boşa 
zaman harcamaz. İlgi ve yeteneklerine göre be-
lirlediği hedefe ulaşmak için “akılı etüt” ve “akıllı 
ödev”lerle, konu / kazanım eksiğini bilinçli bir şe-
kilde gidererek sınava hazırlanır. Tercihlerini ve yol 
haritasını danışman öğretmenlerinden aldığı des-
tekle bilinçli bir şekilde belirler.

Ayrıca Kavram’ın başarı değerleri ise bir 
öğrencinin yaşam boyu öğrenen olması ve yüzyıla 
uyum sağlaması için içselleştireceği bir öğrenme 
deneyimi sağlayacaktır. Bu yüzden Kavram ve ba-
şarı değerleri; sağladığımız kaliteli eğitimin en bü-
yük kalıcı göstergesi olacaktır.

Ö.D: Bizim aracılığımız iletmek istediği 
mesajları?

Ümit Kalko: Eğitim ve Öğretimi meslek 
olarak seçmiş insanların diğer meslek dallarından 
daha fazla sorumluluğu ve etki gücü vardır. Çün-
kü onların çalışmaları ve örnek davranışları ço-
cukların ve gençlerin şekillenmesini sağlayacaktır. 
Öğretmenlerin bilimsel düşünme sistematiğiyle 
sürekli gelişime odaklanması, öğrenme bağlılığı 
öğrencileriyle birlikte deneyimlemesi ve Ülkemizin 
bugünü-yarını için başarı değerlerimizi merkeze 
alan tutumla öğrencilerimizi yetiştirmesi en büyük 
isteğimdir. Bizim çocuklarımız, bizim öğretmenleri-
miz her zaman Dünyaya entegre olmalı, Eğitim di-
sipliniyle global kimliğe yön vermeli ve her zaman 
eğitim tutkusu yaşam standartları olmalıdır.
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İLİM YAYMA VAKFI İRFAN OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ AHMET KERİM NALBANT:
“TÜBİTAK TÜSSİDE İLE GELİŞTİRDİĞİMİZ İLERİ TEKNOLOJİ OKULU PROGRAMINI 

OLUŞTURAN VE UYGULAYAN İLK ÖZEL OKULUZ

Barış KIVILCIM - Öğretmenim Dergisi/İstanbul

Üniversitelerde uzmanlık alanı olan yerel 
yönetimler ve iktisat konularında Öğretim Görev-
lisi olarak dersler vermiş Ahmet Kerim Nalbant 4 
yıldır İlim Yayma Vakfı’nın İrfan Okulları Genel 
Müdürü.

1980 doğumlu olan Nalbant İktisatçılığın 
yanı sıra Uluslararası Koçluk Federasyonundan 
onaylı Profesyonel Koç ve Mentör unvanına da sa-
hip.

Yerel yönetimlerde de görev almış İYV 
İrfan Okulları Genel Müdürü Ahmet Kerim Nal-
bant, şu an bütün enerjisini ve bilgi birikimini İYV 
İrfan Okulları’nda geleceğin nesillerini yetiştirmek 
için kullanmakta.

TÜBİTAK TÜSSİDE İLE ORTAK 
GELİŞTİRDİĞİMİZ İLK TEKNOLOJİ OKULU 

FORMATINA SAHİBİZ

İYV İrfan Okulları Genel Müdürü Ahmet 
Kerim Nalbant’ı okulunda ziyaret ederek okurları-
mız adına aşağıdaki soruları sorduk ve şu cevapları 
aldık:

Ö.D: Vakıf ve okullarınızı tanımak isteriz.
A.K.N: İYV İrfan Okulları Erdem AŞ’nin 

bir tamamlayıcısı, 21 yıllık bir markası. İlim Yay-
ma Vakfı 1970’lerden beri eğitim alanında faaliyet 
gösteren, bünyesinde bir yurt, bir özel üniversite ve 
bizim gibi bir özel okul grubuna sahip bir kurum. 

 İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı 
1950’lerden beri eğitimin her alanında 
ülke geleceğine insan yetiştirmeyi şiar 

edinmiş kuruluşlar. 60 yıldan fazla anao-
kulundan doktoraya kadar ihtiyaç duyulan 

her alanda yetişmiş insan gücü yetişti-
ren bu kuruluşlara 21 yıldır da İYV İrfan 

Okulları, Erdem A.Ş nin bir markası olarak 
destek güç vermekte.’’
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İlim Yayma Vakfı da İlim Yayma Cemiyeti’nden 
kurulmuş bir yapı. İlim Yayma Cemiyetimiz de 
1950’lerden beri bu alanda hizmet veriyor. Cemi-
yet ile vakıf birlikte yaklaşık 60 yılı aşkın süredir 
eğitimin her alanında yani anaokulundan dokto-
raya kadar hatta yurt hizmetlerine kadar çeşitli 
insanları yetiştirmiş, hâlâ yetiştirmekte olan, bu 
konuda samimi gayret gösteren kurumlardır. Er-
dem A.Ş olarak sermayemiz yüzde 100 İlim Yayma 
Vakfına aittir. Şu anda 4 kampüsümüz var. Bunlar 
Atakent, Madenler, Pendik ve Güngören olmak 
üzere anaokulundan liseye kadar her kademeden 
öğrenciye hizmet vermektedir.

İLERİ TEKNOLOJİ OKULU’NDA GELECEĞE 
YÖN VEREN NESİLLER YETİŞİYOR

Son iki yıldır TÜBİTAK TÜSSİDE ile birlikte 
geliştirilen teknoloji okulu programının ilk uygu-
layıcısıyız. Bu format 21. yüzyıl teknoloji yetkin-
liklerine paralel geliştirilmiş, teknoloji derslerini 
kapsayan ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 
gerçekleştirilen bir eğitim programıdır. Temel ama-
cımız gelecekte teknolojiyi sağlıklı kullanabilmenin 
yanında üretici konumda da yer alabilecek nesiller 
yetiştirmektir. Bu program kapsamında işlenen 
teknoloji derslerimiz bir kulüp düzeyinde çeşitli ro-
botik kodlama derslerinin verilmesinden farklıdır. 
Öğrenciler bu program sayesinde programlamanın 
temel bilgilerini öğrenip uygulamanın yanında iş 
fikri geliştirebilmek için de gerekli donanıma sahip 
olurlar.

Bu programı TÜBİTAK’tan gelen uzman 
ekip ile her yıl geliştirerek uygulamaktayız. Çünkü 
her yıl sektörel ihtiyaçlar değişmekte ve teknoloji 
araçları gelişmektedir. 

KONUŞMA ODAKLI İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

Anaokullarımızda çift dilli eğitim verilmek-
tedir. Anaokulu eğitimimizde 40 saatlik eğitim hem 
ana dil Türkçe hem de yabancı dil İngilizce olarak 
uygulanmaktadır. Yurt dışından Türkiye’ye ilk defa 
bizim getirdiğimiz ve distribütörü olduğumuz bir 
interaktif öğrenme metodu olan Kagan İnteraktif 
Öğrenme Metodunu tüm okullarımızda ve branş-
larımızda uygulamaktayız. Öğrencilerimiz ders 
saatinde klasik ders anlatımından takım halinde 
ve birbirinden öğrenme modeline geçebiliyorlar. 
Böylece öğrencilerin tümü derse aktif şekilde ka-
tılım sağlıyor ve sınıf içi uyum en yüksek seviyeye 
ulaşıyor.

VAKFIMIZA BAĞLI SABAHATTİN ZAİM 
ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

Yine vakfımızın bünyesindeki İstanbul Sa-
bahattin Zaim Üniversitesi bizim için çok değerli. 
İZÜ’nün de öğrenci sayısı gün geçtikçe artıyor ve 
vakıf üniversiteleri arasında müstesna bir yeri var. 
İZÜ’den de hem hizmet içi eğitimler konusunda 
hem de öğrencilerimizin liseden sonra orada yer 
almaları konusunda güzel çalışmalar yapıyoruz. 
Yani vakfımız büyük bir ağaç ve bu ağacın özellikle 
anaokulu- lise seviyesi arasında önemli bir dalını 
oluşturuyoruz. 

Ö.D: Okullarınız sadece İstanbul’da mı 
var?

A.K.N: Franchise okullarımız Samsun ve 
Afyon illerimizde bulunmaktadır. Fakat bizim fran-
chise hizmetlerimiz diğer okulların franchiseların-
dan biraz farklı. Biz cemiyetimizin il temsilcileri ile 
istişare ederek franchise belirliyoruz. Bazen de İlim 
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Yayma Cemiyetinin o ildeki veya o ilçedeki kendine 
ait işletmesine veriyoruz. 

Samsun’da ve Afyon’da birer tane şube-
miz var. Bunlardan bir tanesi kendimize ait marka 
adı olan Karçiçeği Okulları. Afyon’da Karçiçeği 
Okulları olarak hizmet verilmektedir. Samsun’da-
ki de İrfan Okulları olarak anaokulları seviyesinde 
hizmet vermektedir.

İYV İRFAN OKULLARI MEZUNLARI DERNEĞİ 
KURULUYOR MU?

Ö.D: İstanbul’da 80 yıllık, 100 yıllık okul-
ların oluşturduğu bir gelenek var. Örneğin Gala-
tasaray Lisesi, Kabataş Lisesi gibi sizde de böyle 
bir oluşum var mı?  “Bu öğrenci, İYV İrfan Okulları 
Mezunu” yaklaşımında bir gelenek oluşturuldu 
mu veya hedeflerde var mı?

A.K.N: Kesinlikle hedeflerde var. Aslında 
gelenek de oluşmuş durumda. Bu arada bu örnek 
verdiğiniz okullardan birinin mezunuyum, Galata-
saray Lisesi mezunuyum. O geleneği yaşamış biri-
yim. Bizler de son 4 senedir İYV İrfan Okulları’ndan 
mezun olmuş öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve öğ-
retmenlerimiz ile Ramazan programlarında ve sa-
bah kahvaltılarında bir araya gelerek, eski günleri 
yad ediyor, mezunlarımızın iletişimini sürekli kıla-
cak çalışmalar için gayret gösteriyoruz. 

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE 
HASSASİYET GÖSTERİYORUZ

Ö.D: Biraz da eğitim felsefenizden bahse-
delim.

A.K.N: Dünyaya, olaylara, topluma, siya-
sete bakış açımız itibariyle milli ve manevi değer-
lere hassasiyet gösteren bir vakfa bağlıyız. Vakfın 
bir kolu olarak bizim kurumumuz da bu eksende 
hareket ediyor. Ama bir yandan da modern dünya-

nın gerektirdiği teknoloji programı gibi bir progra-
ma da öncülük ediyoruz. Bu konuda da kendimizle 
gurur duyuyoruz. Veli profilimizin önemli bir kısmı 
İlim Yayma Vakfı’na duyduğu güven ile bize ilgi 
gösteriyor.

Biz de bunun karşılığını vermek adına özel-
likle son 2 yıldır bu alternatif ve yeni tekniklerin 
desteğiyle çocuklarımıza değerlerin doğru aktarıl-
dığı yeni metotlar geliştirmek konusunda çok ciddi 
çalışmalar ortaya koyduk ve mesafe kat ettik.

Özellikle bu yıl drama dersini başlatmanın 
yanı sıra, değerler eğitimi konularını ve İngilizce 
derslerini drama desteği ile işliyoruz.

Bir de çapraz eğitim gibi bir metodumuz 
var. Mesela Fen Bilgisi dersinde İngilizce’den fayda-
lanarak ve içinde de bizim manevi değerlerimizin 
de anlatılabildiği konu ve örneklem yaparak ders 
işlemeye çalışıyoruz. 

İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları olarak 
felsefemiz; ders ve kitaplar üzerinden değerler 
eğitimini vermenin ötesine geçmektir. Amacımız 
öğrencilerimizin değerleri içselleştirmelerini sağ-
layabilecekleri ortamlara hazırlamaktır. Bu neden-
le son iki yıldır ısrarla ‘’Ahlak ve Merak’’ diyoruz. 
Aynı zamanda akademik başarılar çok değerlidir. 
Kesinlikle bunu yadsımıyoruz. Bu konuda da iyiyiz, 
Türkiye birinciliği, ilçe birinciliği de elde ediyoruz 
ama emin olun ahlak ve merak çizgisi oturmuş 
öğrenci zaten kendini başarıya götürüyor. Türki-
ye geneli gerçekleştirilen Okulistik Sınavlarında 
üst üste 3 defa öğrencilerimiz ilçe birincisi oldular. 
Geçtiğimiz ayki Okulistik Sınavlarında Türkiye 1.si 
oldular. Çocuklarımız merak düzeyini kendisi için 
kullanmaya başlıyor ve bunun sonucunda güzel so-
nuçlara imza atıyoruz.
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ÖZEL OKULLARDA BAŞARININ SIRRI

Ö.D: Bir devlet okulunda çalışan öğret-
men akademik düzey olarak vasatken özel okula 
geçiş yaparsa bir anda bu performansı üst seviye-
ye taşıyor. Bir bunun sebebi, ikinci hususta özel 
okullarda yaşanan velilerden gelen geri bildirim-
lerde en büyük sıkıntı, öğretmensirkülasyonu. Bu 
iki konudaki görüşleriniz ve öğretmen seçimleri-
nizde olmazsa olmazlarınız nelerdir?

A.K.N: Devlette de çalışmış biri olarak söy-
lemem gerekir ki öğretmen veya başka bir branş 
farketmeksizin Türkiye’de memur olma kavramının 
ve kapsamının çok hızlı elden geçirilmesi gerekir. Bu 
konuda cumhurbaşkanımızın eleştirilerine de katı-
lıyorum. Memur olmak yaptığın işi performanstan 
bağımsız yapmak değildir ama Türkiye’de böyle 
algılanıyor. Bunun sebebi:  –ki bunun altınının çi-
zilmesi gerekiyor- Türkiye’nin yakın tarihteki geç-
mişte yaşadığı siyasi polemik, bunalım dönemleri 
hala bu dönemin ebeveynlerinin hafızasında taze 
çünkü onlar yaşadılar. Bu ebeveynler, kendi çocuk-
larının da bu tarz risklerle uğraşmasını istemiyor. 
Memuriyet bu anlamda konfor sunuyor. Çünkü siz 
diyorsunuz ki artık işim garanti. Belirli bir para alı-
yorsunuz. Sizden beklenileni yaparsanız tamamdır. 
Sizden 18 saat ders bekleniyor, 18’i tamamlarsam 
yeterli düşüncesi hakim. Herkesin yaşadığı, bu is-
tikrar oluyor. Bu istikrarı yakalama konusunda aile 
de kendini teşvik ediyor çocuk da ediyor.

İkinci konu; maalesef Türkiye’de öğretmen 
olmak ve polis olmak bir üniversite mezununun C 
planı. Çünkü garanti durumu var. Hiçbir şey olmaz-

sam polis olurum, öğretmen olurum. Bugün, mes-
leği polis olan arkadaşlara sorsak okudukları lisans 
programı belki de Sosyolojidir. Bu başlı başına bir 
sorun. Mühendislikte bu olmuyorsa öğretmenlikte 
ve polislikte neden kabul ediyoruz?  

Eğitim fakültelerinden mezun olmaları 
bunu değiştirmiyor. Eğitim fakülteleri de onların ilk 
tercihi olmuyor, son tercihi oluyor. Dolayısıyla bu 
duruma sebep olan kaynağın düzeltilmesi gereki-
yor. Öğretmen olmanın mimar olmaktan, mühen-
dis olmaktan aşağı olmaması gerekiyor. Bildiğim 
kadarıyla MEB bu konu üzerinde çalışıyor. Öğret-
menlik bir C, B planından A planına, C veya D’den 
B’ye yükseltilmeli. 

Her geçen gün ciddi anlamda hanım öğret-
menlerin ağırlığı artıyor. Öğretmenlik mesleğinin 
doğasının hanımlara yakın olmasından kaynaklı 
ama eğitim fakültelerinde erkek öğrenci sayısı şu 
an çok az. Bunun da ailevi gerçeklerden dolayı bir 
etkisi oluyor. Bayan bir öğretmenimiz güzel bir 
müjde alıyor ve doğumdan dolayı işten ayrılmak 
zorunda kalıyor. Eşi iş değiştiriyor, şehir değiştirme-
si gerekiyor. Hanımların ağırlıkta olmasının getirdi-
ği bir rotasyon durumu da oluyor.

Son sirkülasyon sorunu da özlük haklarının 
bazı özel kurumlarda doğru verilmemesi. Maliyet 
enflasyonunun artmasından dolayı asgari ücret 
gösterip elden maaş ödemeler, sigorta haklarının 
kaybı, mesai ücretlerinin sağlıklı yatırılmaması, 
belli aylar maaşların ödenmemesi gibi sonuçlar 
doğuyor. Dayanabilen dayanıyor, dayanamayan 
ayrılıyor. Bunun da getirdiği bir sirkülasyon var.

(DEVAMI GELECEK SAYIMIZDA)
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Tink, Genç Girişimci Adaylarını 
Burs ile Ödüllendiriyor!

Fongogo üzerinden başlatılan Fikir 
Yarışması ile gençler

Tink’te yüzde 100 eğitim öğretim 
bursu kazanma şansı yakalıyor!

Türkiye’nin odağı insan olan, ilk ve 
tek teknoloji koleji “Teknoloji ve İnsan 

Kolejleri, Tink” gençlerimizi inovas-
yonla ve girişimcilikle tanıştırmaya 

devam ediyor. Tink Burs Programı kap-
samında her sene düzenlenecek olan 

Tink 
#FikrinBursaBedel 

Yarışmasına start verildi. Gençlerimiz 
Tink’ten eğitim öğretim bursu kazan-
mak için kitlesel fonlama ağı Fongogo 

üzerinden fikirlerini yarıştıracak.

Türkiye’nin odağı insane olan, ilk ve tek 
teknoloji koleji  “Teknoloji ve İnsan Kolejleri”  
gençlerimizi inovasyonla ve girişimcilikle tanıştır-
maya ve desteklemeye devam ediyor. Bu konuda 
görüşlerine başvurduğumuz kurucu ve akademik 
iş dünyasının yakından tanıdığı ve yine “Dijital 
Yerliler/Yeni Nesil Eğitim Modeli” adlı kitabı Ka-
sım 2019’da yayımlanan yazar Zeynep Dereli ile 
Yaşar Solak'tan alınan bilgiler doğrultusunda elde 
edilen çalışma şöyle: .

Tink, Kitlesel Fonlama Ağı Fongogo 
Üzerinden Yeni Bir İlke İmza Attı.  

Tink #FikrinBursaBedel yarışmasında genç-
lerimiz fikirlerini yarıştıracak. En çok beğeni alan 
fikir sahipleri Tink’te yüzde 100 eğitim öğretim 
bursu kazanacak. 

Öğrencilerin girişimci ruhunu tetiklemeyi, 
inovasyon kültürünü geliştirmeyi hedefleyen Tink 
#FikrinBursaBedel Yarışması 17 Şubat 2020’de 
başlıyor. 4. Sınıftan 11. Sınıfa kadar her öğrenci-
ye açık olan Fikir Yarışması 2 ay sürecek. Katılım 
için www.fonogogo.com/fikrimbursabedel sayfa-
sından fikrini paylaşmak yeterli. Fikir yayınlandık-
tan sonra sosyal medya hesaplarından duyurarak 
en çok beğeniyi alan kazanacak. Fikri yayınlanan 
herkes yüzde 10 Tink Girişimci indirimine de hak 
kazanacak.

#FikrinBursaBedel hakkında Tink Kuru-
cusu Zeynep Dereli “İnovasyon basit anlamda ye-
niden bir şey yaratmak, üretmektir. İlk aşamada 
gözlerini açmak, ihtiyacı farketmek ve bu ihtiyaca 
yönelik fikir geliştirmek gerekir. İhtiyaç ne kadar 
büyük bir gruba hitap ediyorsa inovasyon o denli 
başarıya ulaşır. Türkiye’nin daha başarılı bir nok-
taya gelebilmesi için üniversite veya daha üst se-
viyede bu işe başlaması çok geç olduğundan orta 
öğretim çağında öğrencilerin bu konularda destek-
lenmesi gerekiyor. Tink olarak girişimci adayları-
mızı her anlamda çok yönlü desteklemekten gurur 
duyuyoruz. Ülkemizde ilk olan #FikrinBursaBedel 
Fikir Yarışması, gençlerimizin gelecek hayatına yön 
vereceğine, hem iş hem de üniversite başvuruların-
da da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Herkese başarılar dileriz.” dedi.

#FikrinBursaBedel
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BEBEKLERİN KEŞİF YOLCULUĞU

Babycollege® Artık Türkiye’de!

Bebeğinizin ilk 3 yılını gerçekten değerli 
bir öğrenme ve duyusal keşif zamanı haline getir-
mek mümkün. Uluslararası erken çocukluk dönemi 
eğitimi EYFS hedefleri ile tam uyumlu, 0-36 aylık 
bebek ve ebeveynlerinin katılımlarıyla gerçekleşti-
rilen, makaton (işaret dili) yöntemini içeren ödüllü 
ebeveyn-çocuk oyun ve aktivite programı Baby-
College® artık Türkiye’de… 

Yaşamın ilk 3 yılındaki deneyimler, çocu-
ğun sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri için 
çok kritik bir öneme sahip. Bireyin gelişimi üzerin-
de yapılan araştırmalar, 0-3 yaştaki beyin gelişimi 
başta olmak üzere tüm alanlarındaki gelişimin, di-
ğer dönemlerden daha hızlı olduğunu ve bu dene-
yimlerin, bebeklerin yaşamları boyunca etkili ola-
cak düşünme, hissetme, iletişim kurma, öğrenme, 

hareket etme ve benlik algısı başta olmak üzere 
tüm ergenlik ve yetişkinlik dönemlerini etkilediği-
ni göstermektedir. Bu yüzden mucize yıllar olarak 
da nitelendirilen 0-3 yaş dönemi, tüm ebeveynler 
ve bakımveren diğer kişiler tarafından hassasiyetle 
hareket edilmesi gereken dönemdir. Dünya Banka-
sı’nın "Türkiye: Bir Sonraki Kuşak için Fırsatların 
Yaygınlaştırılması – Yaşamda Şanslar Raporu" bu 
konuda şu bilgileri ortaya koyuyor: “Erken dönem-
de iyi bakım alan çocukların ergenlik dönemlerinde 
öz saygı geliştirme, daha sonraki yaşamlarında ise 
toplumun yaratıcı ve üretken üyeleri olma olasılı-
ğı da yüksektir. Buna karşılık, yaşamlarının ilk yıl-
larında, tüm alanlardaki gelişimin en hızlı olduğu 
dönemde uyarım alamayan çocuklar kendi potan-
siyellerini hiçbir zaman eksiksiz gerçekleştiremeye-
bilirler.”

BabyCollege®, İngiltere Oxford’da 2000 
yılında geliştirilen ve bugün dünyanın pek çok ül-
kesinde başarıyla uygulanan ebeveyn bebek katı-
lımı ile 7 farklı gelişim alanında bütünsel gelişimi 
hedefleyen benzersiz bir dizi etkinlik ve oyun içe-
ren, ebeveyn bebek etkileşimini temel alan, ödüllü 
oyun ve etkinlik programı. BabyCollege®, gelişimin 
en hızlı olduğu 0-36 aylık dönemde, denge hare-
ket, işitsel ve görsel iletişim, dikkat-öğrenme, be-
densel farkındalık, güvenli bağlanma, sosyal adap-
tasyon, çoklu duyusal entegrasyon ve benlik algısı 
gibi birçok farklı alanda bebeğinizin gelişimine kat-
kı sağlıyor. BabyCollege® ile bebeğinizin ilk 3 yılını 
gerçekten değerli bir öğrenme ve duyusal keşif za-
manı haline getirmek mümkün. 25 Şubat 2020’de 
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Türkiye ofisi, Sosyolog ve Eğitimci Filiz Kantekin 
tarafından hizmete açılacak olan dünyaca ünlü bu 
etkinlik programında; hamilelik sürecinden itiba-
ren ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu ilham veren te-
orik bilgilerin yanısıra işaret dili, pentatonik müzik, 
duyusal öğrenme ve okul öncesi döneme hazırlık 
ile ilgili eğlenceli ve uygulamalı aktiviteler yer al-
maktadır.

Babycollege® İle Mucize Yıllar 

BabyCollege®, uluslararası erken çocuk-
luk dönemi eğitimi EYFS hedefleri ile tam uyumlu, 
0-36 aylık bebek ve ebeveynlerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirilen, makaton (işaret dili) yöntemini 
içeren, ödüllü ve benzersiz, etkileşimli grup etkin-
likleri içeren oyun ve aktivite programıdır. Baby-
College®, bebeğin doğumdan itibaren 0-9, 9-18, 
18-36 aylık dönemlerin etkinlikleri gelişim özellik-
lerine göre, dilsel oyun, ritm, dans, makaton (işa-
ret dili), duyusal oyunlar ve bilişsel gelişime yönelik 
farklı aktiviteleri içeriyor. Hafta hafta planlanmış, 
oyuncak ve uygulama materyalleri eşliğinde süren 
oyun ve grup etkinliklerinden oluşan muhteşem 
bir rehberlik programı sunuyor.

BabyCollege®, 126 haftalık seanstan olu-
şan etkinlik programı boyunca; ebeveynleri bebek-
lerinin vestibüler (denge) ve proprioseptif (vücut 
farkındalığı) duyularıyla tanıştırıyor; bebeklerin 
hız, yön, yer çekimi, hareket duyarlılığı ve postural 
denge algılarına ebeveynlerin rehberlik edebilme-
leri için modern teknikleri deneyimleyebilmelerine 

ve oyunlarla geliştirmelerine olanak sağlıyor. Erken 
öğrenme ve gelişim standartlarıyla desteklenen 
çocuklar, bağımsızlık, yaratıcılık, inisiyatif alma, 
kendine ve çevresine karşı sorumluluk, tolerans, 
dayanışma, çeşitliliğe, topluma saygı gibi temel de-
ğerleri erken yaşta edinmeye başlıyor.

Bebeğin Keşif Yolculuğunu 
Anlamlı Kılıyor

BabyCollege® kurucularından Nöro Geli-
şim Uzmanı Alison Lawson, iki oğlunun dispraksi 
ve disleksi rahatsızlıklarıyla başa çıkmaya çalışırken 
erken çocukluk gelişim dönemi araştırmalarıyla 
başlamış ve nörolojik gelişimsel gecikmelerin öğ-
renme ile ilgili sorunlara yol açabileceği bilgisinden 
hareketle araştırmalarını derinleştirerek İngilte-
re’nin Chester şehrindeki Nöro-Fizyolojik Psikoloji 
Enstitüsü’nden Sally Goddard Blythe ile birlikte 
çalışarak eğitim programını yapılandırmıştır.

BabyCollege®, seanslarını etkili yapan, her 
aktivitenin bebeğinizin tüm duyularını harekete 
geçirmek, potansiyelini en üste taşımak için özen-
le tasarlanmış ve farklı disiplinlerin profesyonelleri 
tarafından onaylanmış olmasıdır. Her BabyColle-
ge® etkinliğini destekleyen ve tekrar etme şansı 
veren ise, bebeğinizin dokunduğu, gördüğü, duy-
duğu, kokladığı ve hissettiği her şeyi yedekleyen, 
ayrıntılı bir eğitim materyali ve dijital platforma 
sahip olmasıdır.
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AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ 
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKAN YARDIMCISI ALİ EŞKİNAT;

“DİJİTAL İNTERAKTİF ONLİNE EĞİTİM VEREN İLK TÜRK ÜNİVERSİTESİYİZ.”

ONLINE ÜNİVERSİTELER GÜNÜMÜZ 
GERÇEĞİ

Ülkemizde ard arda açılan üniversiteler 
bazen öğretim üyesi yokluğundan eleştiri konusu 
olurken iletişim çağında bulunduğumuz bir günü-
müz gerçeği de yaşantımıza girmiş durumda.

İlklerin avantaj ve dezavantajı sürekli var-
dır ve var da olacaktır. Önemli olan bilgiyi müte-
şebbis ruh ile sarıp sarmalamak ve yaşama geçir-
mektir.

Ali Eşkinat, gözlem, araştırma, inceleme 
ve elde ettiği bilgi birikimini uygulamaya koydu-
ğu ilk günden bu güne “ben bilirim” yerine “önce 
mutfağından öğrenme sonra hayata geçirme” 
yöntemiyle adım attığı üniversite atılımının başa-
rılı geçmişini arkadaşlarımıza şöyle anlattı:

Ö.D : Sizi tanıyarak başlayalım.

A.E: Merhabalar, ismim Ali Eşkinat. Net-
kent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mü-
tevelli Heyeti Başkan Yardımcısıyım. 

Ö.D: Ali bey, öncelikle bu Online Üniversi-
te fikri nereden doğdu?

A.E: Ben Bilkent Üniversitesi’nde Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra 1998 
yılında yurtdışına Exeter Üniversitesi’ne İşletme 
Yüksek Lisansı yapmaya gittim. Bu sistemleri ora-
da gördüm. O dönemde bir Amerikan Teknoloji 
Grubu’nun temsilciliğini yapan ve şu anki Mütevel-
li Heyetimiz Başkanı olan ağabeyim Vedat Bey’e 
bundan bahsettim. Böyle bir şey yapabiliriz de-
dim. Onun üzerine, ben Türkiye’ye döndükten son-
ra araştırmalara başladık. Yaklaşık 2 sene kadar 
Amerikan, İngiliz ve Kanada modellerini inceledik-
ten sonra bunu Türkiye’de yapmaya karar verdik.

Online bir üniversite kurma hedefimiz var-
dı. Ama girişimci olmak ya da iş adamı olmak, iş-
letme bilmek ve eğitim birbirinden çok farklı şeyler. 
Dolayısıyla biz bunu önce mutfağından öğrenelim 
istedik. Onun üzerine bazı üniversitelerimizle -vakıf 
da devlet de var- “Yatırımcı Entegratör Çözüm Or-
tağı” dediğimiz bir modele geçtik. Bütün yatırımını 
bizim üstlendiğimiz, akademik olarak da onların 
kontrol ettiği yapıda işletme yüksek lisans progra-
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mını (e-MBA) başlattık. Üniversite sınavı ile girilen 
e-MYO programları da vardı; Meslek Yüksek Okulu 
programları. Burada yaklaşık 5-6 sene kadar bir 
tecrübe edindik. Sonra 2009 senesinde mütevelli 
heyetimizin YÖK’e yapmış olduğu bir ziyaretle üni-
versite kurma niyetinden bahsettik, zaten sektörde 
bunu biz yaptığımız için de biliniyordu.  Dönemin 
YÖK Başkanı özellikle “Teknoloji Adası Kıbrıs” 
konsepti çerçevesinde bu yatırımı KKTC’ye yapma-
mızı teşvik etti. Kıbrıs ile o dönem hiçbir ilgimiz de 
yoktu. Fakat çok sevdiğimiz saygıdeğer bir büyüğü-
müz -nurlar içinde yatsın- rahmetli Rauf Denktaş’ı 
tanıyorduk. Vedat Bey’in başkanlığında heyetimiz 
Sayın Rauf Denktaş’ı ziyaret ederek niyetimizden 
bahsettik. Kendisi emekli olmuştu, herhangi bir 
görevi de yoktu. Ama öncelikle kendisinin  elini 
öpmek ve duasını almak istedik. Hatta bu Sayın 
Vahap Munyar’ın Hürriyet Gazetesinde köşesine 
aldığı bir hikâyedir. Sayın Denktaş:“Olurum var 
ama benim bir şartım var. Ben ekonomi okumak 
ve burs almak istiyorum.” dedi. Bu kısmet olamadı 
ama tabii bir numaralı öğrencimiz olarak onu kay-
dettik. 

Sonrasında gerekli başvurular sonucu 
izinler alındıktan sonra üniversite kuruldu. Şu an 
İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Mühendislik 
Fakültesi olmak üzere üç tane fakültemiz var. Do-
kuz tane lisansımız; üç tane yüksek lisans prog-
ramımız var. Bunlar arasından şu an beş lisans, iki 
yüksek lisans programımız öğrenci kabul etmekte 
ve eğitimlerimiz devam etmektedir.

Ö.D: Denklik sorununuz var mı?

A.E: Biz yurt dışı diplomaları tanıma ve 
denklik yönetmeliğine tabiyiz. Dolayısıyla herhan-
gi bir yabancı üniversite gibi kriterleri yerine ge-
tirmek önemlidir. Örneğin ben Exeter’i bitirdiğim 
zaman Marmara Üniversitesi’nde doktora yap-
mak istedim. Sınav için denklik gerekiyor dediler. 
Çünkü Türkiye’deki bir sistem içerisinde olmayan 
bir üniversite okuduğunuz zaman bir üst seviyeyi 
okumak için denklik olması gerekiyor. Exeter’den 
denklik için gerekli başvuru evraklarını aldım. İnce-
lenen evraklarım sonrası denklik belgem ile birlikte 
de Marmara Üniversitesi’nin İşletme doktora sı-
nava girdim ve sınavı kazandım. Şimdi burada da 
öğrencilerimiz aynı şekilde, mezun olduğu zaman 
bahsettiğim yönetmelik koşullarına göre denklik 
için başvurularını gerçekleştirecekler. 

Ö.D: Öğrenci kabul sisteminizden bahse-
delim.

A.E: Biz kendimizi ikinci üniversite olarak 
konumlandırdık. Türkiye’de de bunun örnekleri var 
biliyorsunuz. Örneğin İstanbul Üniversitesi’nde var 
ve çok eski bir örnek olarak Anadolu Üniversitesi 
de Türkiye’de muhteşem bir hizmet vermektedir. 
Atatürk Üniversitemiz de var, adı bile çok güzel. 
Biz de öyle bir konseptle bu işe koyulduk.  
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Şu anda ikinci üniversite olarak öğrenci alı-
yoruz. Çünkü biz bir üniversite sınavı sistemi içeri-
sinde değiliz. Belirli bir öğrenci kalitesini tutturmak 
için de bu yöntemi kullandık. Hazır önümüzde çok 
güzel bir model varken, Amerika’yı da keşfetmeye 
gerek yoktu. Halen lisans programı öğrencisi olan 
veyahut bir lisansı bitirmiş olan kişilere ikinci üni-
versite olarak eğitim veriyoruz. 

Ö.D: Peki eğitimler nasıl oluyor ?

A.E: Biz Dijital İnteraktif ilk Türk Üniver-
sitesiyiz. Ben Bilkent Üniversitesi mezunuyum, ilk 
vakıf üniversitesidir. Ardından birçok vakıf üniver-
sitesi geldi.

Biz de burada öncü olduk. Gerçi biz Kuzey 
Kıbrıs Üniversitesiyiz ama sonuçta bir Türk Üni-
versitesiyiz. Online eğitim için özellikle Harvard 
gibi seçkin üniversiteler de son yıllarda çok ciddi 
yatırımlar yaptılar.  

Bizim şöyle bir farkımız var: bizim eğitimi-
miz, asenkron dediğimiz tek yön değil, interaktif 
bir eğitimdir. O yüzden şu anda dijital interaktif on-
line eğitim veren ilk Türk Üniversitesiyiz. 

Eğitim şöyle oluyor: Diyelim ki siz öğrencisi-
niz, hafta başında derslerin notları sisteme yükleni-
yor. Derslerimiz hafta içi her gün 19.00 ile 23.00’de 
veriliyor. Dolayısıyla ideal bir öğrenci olarak siz 
notunuzu okuyorsunuz ve derse geliyorsunuz. Di-
yelim ki Doğa Bilim ve İnsan 1 Dersi çarşamba 
günü saat 19.00 ile 21.00 arasında gerçekleşecek. 
Sisteme giriyorsunuz ve sisteme girdiğiniz zaman 
karşınızda hocanızı görüyorsunuz. Hoca dünyanın 
herhangi bir yerinde olabilir, öğrencide herhangi 
bir yerinde olabilir. Ama siz okula gitmiyorsunuz, 
okul size geliyor. 

Çalışan kesime yönelik örnekler olduğu-
muz için -çalışan derken öğrencileri de kapsıyo-

ruz- dolayısıyla derslerin akşamüstü yapılması ve 
internet olan rahat bir ortamda dersi alması onlar 
için çok daha rahat oluyor. Hoca karşınızda dersi 
anlatmaya başlıyor ve normal sohbet sistemi gibi 
yazıyla sorunuzu sorabiliyorsunuz. El kaldırıyorsu-
nuz, hoca size söz hakkı verirse bir anda ekranda 
sizin görüntünüz çıkıyor ve sorunuzu sorabiliyorsu-
nuz. Bunu bütün sınıf görebiliyor. Diyelim ki hoca, 
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinde Viyana 
Konferansı hakkında ne düşünüyorsunuz diye sora-
rak dört tane öğrenciyi konu hakkında tartıştırmak 
istedi. Ekranda dört tane öğrencinin görüntüsü çı-
kıyor ve onlar birbiriyle konuyu tartışabiliyorlar.

Aslında bu bizim 2000’li yılların başından 
itibaren deneyimleyerek kurduğumuz bir sistemdir. 
Evet, bizim gerçekten çok iyi bir teknolojimiz var-
geçenlerde radyoteknolojik programında da söyle-
dim bunu- ama burada işin sırrı, akademik kalite 
yani hocanın kim olduğu ve dersi nasıl verdiğidir. 
İyi bir akademik kadro kurduğumuzu düşünüyo-
rum. Web sitemizde görebilirsiniz, Rektörümüz 
Prof. Dr. Tayfun Turgay önemli bir akademisyendir. 
Keza Rektör Yardımcımız  ve Mühendislik Fakül-
tesi Dekanımız Prof. Dr. Özay Oral Bilkent Üniver-
sitesi’nin kurucu provostu, hem de  Mühendislik 
Fakültesi Dekanıdır. Böyle bir akademik kadromuz 
var ve öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması gerek-
tiğini düşünüyoruz. 

Eğitimlerimiz interaktif oluyor. Diyelim ki 
siz derse katılmadınız, bu olabilir. Bizim bir devam 
mecburiyet oranımız var fakat dersi sonradan sey-
rettiğiniz zaman o derse devam etmiş sayılıyorsu-
nuz. Diyelim ki akşam toplantınız var derse gireme-
diniz, sonradan vizeye çalışmak istiyorsunuz. Hani 
eskiden sevdiğimiz arkadaşlarımız olurdu, foto-
kopileri verirlerdi, çoğumuz öyle mezun olmuştuk 
ama artık ona gerek yok. Çünkü zaten orada canlı 
bir ders var. Dolayısıyla siz o dersi vize haftası yada 
finaller öncesi tekrar tekrar seyredebiliyorsunuz.



Öğretmenim 

Dergisi 

41

Vizelerimiz onlinedır. Çünkü biz güvenlik 
olarak öğrencilerimize itimat ediyoruz. Üniversite 
okuyan insanlar hatta ikinci üniversite okuyan in-
sanların vize sınavlarında dış kaynak kullanmadan 
bunu çözmeleri lazım. Fakat finallerimiz online de-
ğil. Final sınavları örgün kapalı ortamda, öğrenci-
lerin bulunduğu şehirde ve denetmenler eşliğinde 
sınav merkezlerimizde gerçekleşiyor. Yani bildiği-
miz klasik sınav sistemiyle aynı şekilde. Örneğin bu 
dönem 40 farklı ilimizde gerçekleştirildi.

Ö.D: Türkiye’de teknik altyapı her geçen 
yıl artsa da bağlantı sorunları hâlâ sıklıkla yaşanı-
yor. Online ders anlatılırken bağlantı koptuğunda 
yaşanan sorunlar nelerdir?

A.E: Online eğitimlere ilk başladığımız 
yıllarda Etiyopya’dan bir öğrencimiz var diye bir 
haber geldi. Ben inanamadım, şakadır diye dü-
şündüm. Büyükelçilikteki bir görevli diplomatımız 
Etiyopya’da yüksek lisans yapmak istiyor. Teknik 
servisten bir arkadaşımız rapor verdi. Oysa bugün 
derse katılan öğrencilerin yüzde sekseni cep tele-
fonuyla dersi takip ediyor. Hiçbir sorun da yaşan-
mıyor.

Ben 1973 doğumluyum bizim jenerasyon 
renkli televizyon gördü. Ama çağımız teknoloji çağı 
ve bu alanda sürekli gelişim yaşanmaya devam 
edecektir.

2008’de Dubai’de bir toplantıya katılmış-
tım. Phoenix Üniversitesi'nin bölge direktörleri ile 
toplantı yapmıştık. Onlar tabi Phoenix, bir dünya 
devi. Bizim interaktif ders yapma modelimize ina-
namadılar. 2010’lardan itibaren bu, Amerikalılar-
da da başladı. Harvard modeline bakıyorum, onlar 
sınıf ortamını simüle ediyorlar. Akademisyenin kar-
şısına bir ekran koyarak öğrencileri ekrana bölerek 
ders yapıyorlar. 

Birkaç sene önce Massachusetts Instutute 
of Technology (MIT)’de toplantı yapıyorlar. Toplan-

tıya bir robot  koymuşlar. Amerika’daki toplantıya 
katılması gereken bir hoca Japonya’da olduğu için 
katılamamış. Hocanın vücudu ile yaptığı tüm hare-
ketlerini, elini kolunu kaldırışını robot yapabiliyor. 
Artık bu düzeye gelinmiş. Teknoloji ne kadar ilerler-
se ilerlesin, önemli olan şey orada hangi hocadan 
hangi dersi hangi kalitede aldığımızdır. Mesela ben 
uluslararası ilişkiler okudum, Prof. Dr. Hasan Köni  
benim hocamdır. Benim için çok büyük bir kazanç-
tır. Biz de öyle bir akademik kadro kurmaya çalıştık. 
Ağırlıklı olarak öğrencilere hem mezuniyetlerinden 
önce hem mezuniyetlerinden sonra hayatta onları 
en iyi şekilde -yarıştıracak demek istemiyorum- ya-
şatacak eğitimi her yönüyle vermeye çalışıyoruz . 

Ö.D: Kurulduğunuz günden bu yana he-
deflerinize ne kadar ulaştınız, nereyi hedefledi-
niz, bugün bulunduğunuz noktada  kısa uzun ve 
orta vade hedefleriniz nelerdir?

A.E: Sistem ya da eğitim metodlarımızı, 
hocalarımızın yıllar içerisinde vermiş olduğu ders-
lerde onların vermiş olduğu geri bildirimler üzerine 
hazırladık.  O yüzden gerçek bir sınıf ortamı gibi, 
hem de sizin okula gittiğiniz değil okulun size ge-
liyor olması gibi bir ortam yarattık. Orta ve uzun 
vadede hedefimiz bunu daha da geliştirmek ve 
daha farklı alanlarda akademik programlarla çe-
şitlendirmektir.

Ö.D: Bu eğitim,sınav sistemine dâhil ola-
cak mı?

A.E: Şöyle söyleyeyim, bu her şeyden önce 
akademik bir karar ama şu anda perspektifimiz 
ikinci üniversite olarak ilerlemek. 

Ö.D: Özellikle şu anki sisteminizde vurgu-
lamak istediğiniz  konularda öne çıkarmak iste-
diğiniz, mutlaka bilinmesi ve duyulması gereken 
hususlar nelerdir?

A.E: Her şeyden önce akademik kalite ve 
ikinci olarak da insanların işine yarayacak bir şey 
olması önemlidir. Çünkü gelişim ve değişim dünya-
da yaşadığımız bir şey. On sene içerisinde birçok 
mesleğin kaybolacağı, kaybolmasa bile kendisi-
ni yenilemesi gerektiğinden bahsediliyor. Yani bu 
Clinton’dan başlayarak Amerika’daki Lifelong Le-
arning, yaşam boyu eğitim denilen felsefedir. Do-
layısıyla bu sistemler insanlara mümkün olan en az 
maliyetle eğitim sunuyor. Çünkü bizim ücretlerimiz 
lisans programlarımızda yıllık peşin yada taksitle 
3.500 - 4.000 TL düzeyindedir. Kalkınmada öncelik-
li olan bölgelere, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, teş-
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kilatlarımıza ve öğretmenlerimize burslarımız var. 
Bizim kitlemize baktığınızda  ikinci üniversitesine 
okuyan öğrenciler ya da aile geçindiren ve sorum-
lulukları olan insanlar olduğu için zamanla ilgili 
problemleri olabiliyor. O sebeple kaliteli bir eğiti-
mi, ulaşılabilir bir ücret çerçevesinde kitlesel olarak 
yaymak istiyoruz.

Ö.D: Kariyer merkezinden de bahsedelim. 

A.E: Tabi. Bizim bir kariyer merkezi çalış-
mamız var. Kariyer merkezimizde öğrencilerimizin 
öğrenci iken ve hatta daha sonrasında yapacakları 
iş görüşmelerinde,İngilizce öğrenmelerinde, hatta 
cv-hazırlamalarında, birçok konularda destek ol-
manın yanı sıra -herhalde Türkiye’deki ilk uygula-
madır- öğrencilere coaching verilecek, yani mentor 
desteği de eklenecek. Özellikle yüksek lisans prog-
ramlarımızda, MBA Programlarımızda akademik  
kadronun dışında haftalık bazda seminer verecek 
çok tanınmış isimler var. Mesela çok uluslu bir şir-
ketimizin yönetim kurulu başkanı veya genel mü-
dürler var. Kendi alanında tanınmış ve başarıya 
ulaşmış insanlar öğrencilerimize  network imkanı 
yapmayı sağlayan kişiler var. “Bizde var, yapıyo-
ruz” diye değil bilakis, öğrencilerimizin hayatına 
dokunarak aldıkları eğitimi hayatlarına en doğru 
şekilde yansıtmalarını sağlamaya  çalışıyoruz.

Ö.D: Aldığınız feedbackler nasıl ?

A.E: Çok olumlu. Bazen bir ortamda denk 
gelebiliyor, bu çok hoş bir şey. Örneğin yaklaşık iki 
sene önce bir banka müdürü ile toplantıdaydım. 
Konuşma yaparken bizim modelimizi anlattım, o 
beyefendi dedi ki “Anlatıyorsunuz ama bu sizin 
değil” dedi. Nasıl bizim değil diye sordum, “Ben de 
2008 senesinde şu üniversitede okudum siz bana 
onu anlatıyorsunuz” dedi. Ben gülmeye başladım 
ve “O biziz” dedim. 

Geçen dönem Akdeniz  Araştırma ve Bi-
lim Üniversitesi'nden bir anekdot anlatayım: Bir 

öğrencimiz ders esnasında söz az aldı, kelli felli 
bir beyefendiydi. Kocaeli Üniversitesin Tıp Fakül-
tesi’nde  anabilim başkanı olan bir profesör oldu-
ğunu öğrendik. Gebze Üniversitesi’nde yine pro-
fesör hocalarımız var. Şunu demeye çalışıyorum: 
Bir profesör bile eğitim alabiliyor. Dolayısıyla bizim 
öğrencilerimiz içerisinde hem bizim destek olabile-
ceğimiz gençler var hem de hayatta belirli bir kari-
yer yapmış; hem sınıf arkadaşlarına destek olacak 
hem bize yön gösterecek öğrencilerimiz var. Böyle 
avantajlara sahibiz.

Bahsettiğim profesör hocaların normalde 
üniversiteye gidip eğitim alacak vakti olmaz. Ya da 
bunu şöyle düşünün: Sizin ekonomi programınız 
var, Dünya Bankası’nda da yetkili bir Türk hocamız 
var. Amerika’dan nasıl gelip o dersi verecek? Ama 
şöyle düşünün: Bizim bir hocamız toplantı için 
Amerika’ya gidebilir dersini de iptal etmesine ge-
rek yok. Sonuçta bulunduğunuz yerde internet eri-
şiminizin olması yeterli. 

Ö.D: Kontenjan sınırınız var mı ?

A.E: Burada önemli olan sınıfta kaç öğren-
cinin dersi alacağıdır. Biz orada da mevcut yönet-
meliklere uyuyoruz. Özellikle YÖK’ün yönetmelik-
lerine uyuyoruz, çünkü doğru olan da odur. Belli 
sayıda öğrenci üzerine bir sınıfta ders vermek çok 
sağlıklı olmuyor.

 Ö.D: Sormadığım ama anlatmayı istediği-
niz şeyler nelerdir?

 
A.E: Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim 

Üniversitesi ilk dijital interaktif Türk üniversitesi-
dir. Lisans ve Yüksek Lisans programlarında kari-
yerini ilerletmek isteyen, ikinci bir meslek edinmek 
isteyen ya da bir bölüm okurken başka bir bölüm 
okumak isteyen kişilere yöneliktir. Teşekkür ederim.
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MAKALE Eğitimci-Yazar Öner 
AÇIKGÖZ:

TÜRKİYE'NİN 
GELECEĞİ:

"OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİM"

Eğitim, toplumları geleceğe taşıyan en 
önemli araçlardan biridir. Nurettin Topçu' nun ifa-
desiyle eğitim, milli ve manevi değerler kazandıran, 
karakter inşa eden, erdemli bir toplum oluşturan, 
millet ruhunu kazandıran, bir insan olma sanatıdır. 
Eğitim, bireyleri çağın gereklerine uygun dona-
nımlı hale getirip aynı zamanda bireyin ait olduğu 
toplumun, sosyo-ekonomik ve kültürel olarak ge-
lişmesine vesiledir. Yani bireyler, eğitim sayesinde 
gelişip belli bir aşama kat ederken aynı zamanda 
ait oldukları toplumu ileriye taşırlar. Dolayısı ile 
eğitim faktörünün etkili, verimli, planlı kullanımı 
ülkelerin dünya muvazenesindeki yerini gelecekte 
belirleyecektir.

Eğitimin dünyadaki önemi her geçen gün 
daha anlaşılır bir hal almaktadır. Öyle ki ülkelerin 
eğitime ayırdığı devasa bütçeler bunun en önem-
li göstergelerinden biridir. Ve son yıllarda yapılan 
araştırmalarda çocuklara ilkokul çağında başlanan 
formal eğitimin çok geç olduğunu göstermektedir. 
Nobel ödüllü iktisatçı James Hackman; “Çocukla-
ra yatırım yapmak için, onların bir yetişkin olma-
sını bekleme lüksümüz olmadığı gibi, onlar okula 
başlayana dek, bekleme lüksümüz de yok. Çünkü 
o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir. 
”diyerek erken yaşta başlanması gereken eğitim-
den dem vurmuştur.

Okul Öncesi Dönem Nedir?

Okul öncesi dönem bireyin doğumundan, 
temel eğitime kadar olan süreyi kapsamaktadır. 

Bu dönem çocukların gelişimlerinin en hızlı oldu-
ğu dönem olduğu için çok önemli bir süreç olarak 
değerlendirilmektedir. Çocukların bu dönemde ka-
zandıkları temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar, sonra-
ki yaşamın duygusal ve sosyal gelişimini şekillendi-
recek düzeyde olduğu kabul edilmektedir. Bu konu 
ile ilgili yapılan araştırmalarda okul öncesi dönem-
deki gelişmelerin sonraki dönemleri etkilediği göz-
lemlenmiştir. Araştırmada öne çıkan bulgular; 17 
yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin yüzde 50’si 4 
yaşına, yüzde 30’u 8 yaşına dek oluşur. Çocukların 
18 yaşına dek gösterdikleri okul başarısının yüzde 
33’ü 0-6 yaş arasındaki kazanımlarla açıklanmakta-
dır. Sadece zihinsel gelişim açısından değil, duygu-
sal, sosyal gelişim ve kişiliğin oluşumu açısından da 
bu dönem, uzmanlarca önemle vurgulanır.

Okul öncesi eğitimin sosyal gelişim üze-
rindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar ise; bu 
eğitimi almış çocukların inisiyatif, bağımsızlık, ken-
dine güven, merak ve çevreye ilgi gösterme gibi 
özelliklerde olumlu yönde değişim sağladıklarını ve 
okul öncesi eğitim kurumuna devam ettikçe sosyal 
davranışlar yönünden daha uyumlu bir kişilik geliş-
tirdiği, daha fazla meraklı oldukları, dil gelişiminde 
mesafe aldıkları, ders başarılarının daha yüksek 
olduğu, iyi bir vatandaş olduğu, suça bulaşmadığı 
gözlemlenmiş.

Uzmanlar, bu dönemin tesadüflere bıra-
kılmayacak şekilde planlı, programlı, sistematik bir 
şekilde hazırlığının yapılarak, çocukların temel eği-
time hazır hale getirilmesi konusunda okul öncesi 
eğitimin önemini vurguluyorlar. Eğitim sisteminin 
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en önemli, can alıcı basamağı olan bu dönemde 
çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal geli-
şiminin sağlanması; dünyayı keşfetmesi, psikomo-
tor becerilerin kazandırılması, kendini tanıması, öz 
bakım becerilerini yapabilmesi ve ilköğretime ha-
zır hale getirilmesi noktasında hassasiyetle hareket 
edilmesi gerekmektedir.

Okul Öncesine Yapılan Yatırım, 
Katlanarak Geri Dönmektedir.

Okul öncesi alanda Amerika’da faaliyet 
gösteren Perry Okul Öncesi Projesinin yaptığı bir 
araştırmada, “Bir grup çocuğun 27 yaşına gelene 
dek, kişisel ve toplumsal gelişimi ile aileleri ve 
toplumla olan etkileşimleri izlenmiş. Fayda- ma-
liyet oranının tahmini değeri yatırılan her 1 do-
ların 7 dolar olarak geri döndüğü" tespit edilmiş. 
Amerika’da yapılan başka bir araştırmada, ciddi bir 
şekilde okul öncesi eğitim alanların almayanlara 
göre, iş hayatında iki bin dolar daha fazla kazandık-
ları tespit edilmiş.

Amsterdam Üniversitesi Profesörü Jacqu-
es Van Der Gaag yaptığı araştırma neticesinde: 
“Erken çocukluk gelişimi çocuklarda IQ yükselme-
sine ve pratik akıl yürütmeye etki ettiği,  erken ço-
cukluk gelişiminin ülkenin genel kalkınma düzeyini 
etkilediği, “daha yüksek IQ, pratik akıl yürütme, 
göz ve el koordinasyonu, duyma ve konuşma, oku-
maya hazır olma hemen görülen faydalardır. Erken 
çocukluk gelişim programları uzun vadeli ekono-
mik kalkınma stratejileri olarak da görülmeli.” diye 
bir değerlendirme yapmıştır.

Yine 2007 yılında Rutgers Üniversitesi 
tarafından yapılan araştırmaya göre ciddi bir oku-
löncesi eğitim alan öğrenciler almayanlara göre 
dil becerilerinde yüzde 36, matematikte yüzde 39 
daha iyi performans göstermektedirler. Bu vesile 
ile yapılan çalışmalarda, okul öncesi dönemin cid-
diyetini kavrayan ülkeler ülkelerinde okul öncesi 
döneme yönelik planlamalar yapılmış ve çocuklara 
daha erken yaşta planlı programlı eğitim ile tanış-
tırmışlar ve bütün dünyada kabul görmüş Montes-
sori, Waldorf, ReggioEmilia, Bank Street, Creative 
Curriculum… gibi yaklaşımları, geliştirerek, eğitim 
kurumlarında uygulamışlardır. PISA’da başarılı 
ülkelerde okul öncesi okullaşma oranının yüzde 
100 olması tesadüfle açıklanmayacak kadar planlı, 
programlı bir yatırımın ürünüdür.

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Ne 
Durumda?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimi-
nin amaç ve görevlerini;

*Çocukların beden, zihin ve duygu geliş-
mesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

* Onları ilkokula hazırlamak,
*Şartları elverişsiz çevrelerden ve aileler-

den gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme orta-
mı yaratmak,

*Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel ko-
nuşmalarını sağlamak olarak tanımlamıştır.

Türkiye’de, okul öncesi eğitimin zorun-
lu olmasını, çeşitli platformlar, sendikalar ve sivil 
toplum örgütleri, hazırladıkları raporlarda talep 
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etmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı da 2023 Viz-
yon belgesinde 5 yaşındaki çocukların okul öncesi 
eğitimi zorunlu olacak diye bir hedef belirlemiştir. 
Okul öncesi eğitim, siyasilerin de seçim vaatleri 
arasında yer alarak “her mahalleye bir anaokulu” 
projeleri bu konunun gelecek yıllarda, ülkenin eği-
tim konusunda en önemli gündemi olacağı izleni-
mini vermektedir.

Erken çocukluk eğitimi noktasında Türki-
ye’de bir zorunluluk yoktur. 3 yaşındaki çocukların 
yalnızca yüzde 9’u erken çocukluk eğitimi için bir 
eğitim kurumuna kayıt yaptırmaktadırlar. 3 yaşın-
daki çocukların okul öncesi eğitim ortalamasının 
OECD ülkelerinde yüzde 78 olduğunu düşünürsek, 
erken çocukluk eğitiminde ülkemizin bulunduğu 
durum daha anlaşılır hale gelecektir. Daha vahimi, 
iki yaşında eğitim alan çocukların OECD ortalaması 
yüzde 39 iken, Türkiye’de, 2 yaşında hiçbir çocuk 
neredeyse eğitim almamaktadır.

Türkiye’de mevcut şartlarda, 2017-18 eği-
tim öğretim yılında 5 yaşta net okullaşma oranı 
yüzde 66,9’a ulaşmıştır. 2017 yılı verilerine göre, 
birinci sınıfa başlayan öğrencilerin yüzde 61,5’inin 
en az bir yıl okul öncesi eğitim aldığı görülüyor. 
2017-18 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde 
okul öncesinde net okullaşma oranları 3-5 yaş için 
yüzde 38,5, 4-5 yaş için yüzde 50,4, 5 yaş için yüzde 
66,9’dur. Okul öncesinde özel kurumlarda öğrenim 
gören çocukların oranında 2011’den bu yana artış 
görülüyordu; 2017-18’de ise ciddi bir düşüş yaşan-
dı. 2015-2016’da yüzde 15,9 olan oran 2017-2018 
de yüzde 11,9’a geriledi. Öğrencilerin yüzde 54’ü 

ilköğretim okullarına bağlı resmi ana sınıflarında 
yer alıyor. Aynı yılda derslik başına düşen öğrenci 
sayısı ise resmi kurumlarda 26, özel kurumlarda 8 
dir. 2017 yılı itibari ile kütüphanesi olan okul oranı 
bütün kademelerde toplam yüzde 39 dur ve okul 
öncesinin bu yüzde de oranı sadece yüzde 2 dir.

2017-18 yılında öğrenci başına harcama-
nın en fazla olduğu kademe mesleki ve teknik orta 
öğretimken, öğrenci başına harcamanın en az ol-
duğu eğitim kademesi okul öncesidir. Geçen sene-
ye göre öğrenci başına yapılan harcama mesleki 
ve teknik orta öğretimde yüzde 7,4, genel orta öğ-
retimde yüzde 6,1 artarken, okul öncesi eğitimde 
yüzde 10,1, ilköğretimde ise yüzde 1,1 azaldı.

OECD ülkelerinin okul öncesi öğretimde 
öğrenci başı yapılan harcama ile ülkemizde yapılan 
harcama arasında büyük bir fark bulunmaktadır. 
Okul öncesi eğitimde öğrenci başı yapılan harca-
mada,  OECD ortalaması 8.759 dolar iken, ülkemiz-
de bu harcama 2.005 dolardır.

Bölgelere göre öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısının en yüksek olduğu bölge 27 öğ-
renci ile Güneydoğu Anadolu’dur. Bölgede derslik 
başına düşen öğrenci sayısı ise 28’dir. Bu bölgede 
illere göre sayılara bakıldığında öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısı Diyarbakır’da 37, Şırnak’ta 
32 ve Şanlıurfa’da 30’dur. Ortadoğu Anadolu’da 
Hakkari ilinde 29, Kuzeydoğu Anadolu’da Ağrı ilin-
de 25, Doğu Karadeniz’de Gümüşhane ilinde 26, 
Akdeniz’de Hatay ilinde 25, Batı Marmara’da Kırk-
lareli’nde 25’tir.
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Bu bilgiler ışığında ülkemizde, okul öncesi 
dönemde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 
OECD ortalamasına gelmesi için 19 bin öğretmene 
ihtiyaç vardır. Bunun yanında 2023 Vizyon Belge-
sinde belirtildiği üzere şayet 5 yaş çocuklarının ta-
mamı eğitim kapsamına alınacağı takdirde 14 bin 
öğretmene ve dersliğe ek ihtiyaç olacağı gerçeği 
ortadadır. 5 Yaş grubu öğrencilerinin tamamını 
okul öncesi eğitim kapsamına alındığı zaman ilk 
olarak derslik ve bina eksiği  ön plana çıkmaktadır. 
OECD ülkelerinin bir çoğunda okul öncesi eğitim 
zorunlu olmadığı halde 5 yaş gurubu okullaşma 
oranı yüzde 95 tir. Bunların yanında kadınların her 
geçen gün iş hayatına katılımının hızlanarak devam 
ettiğini düşünürsek 5 yaş gurubunun yanında 3-4 
yaş gurubu çocuklarında okul öncesi eğitim planla-
masına alınması, okul, derslik ve öğretmen açığının 
bu planlamaya dahil edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Neler 
Yapılabilir?

Okul öncesi eğitime dönem oldukça erken 
başlamalıdır. 0-3 yaş grubu çocukların eğitimi-
ne  yönelik planlamalar hızlandırılmalıdır. Ailelere 
yönelik, erken çocukluk dönemi ile ilgili eğitimler, 
seminerler düzenlenip bir farkındalık kazandırıl-
malıdır. Ülkemizde erken çocukluk eğitimi veren 
kurum sayıları artırılmalı, devlet daha fazla sahada 
olmalı ve bu kurumların denetimlerini profesyonel 

denetçilerle yapmalıdır. Okul Öncesi eğitimin ül-
kemizde zorunlu eğitim kapsamında olmaması ve 
devlet okullarında bile tamamen ücretsiz sağlana-
mamasından dolayı, dar gelirli ailelere fırsat eşitliği 
noktasında bir mağduriyet oluşturmaktadır. Katkı 
payı engeli ortadan kaldırılarak, bu ailelerin çocuk-
larının okul öncesi eğitime katılımı sağlanmalıdır.

Artık bilim ve teknolojide gelinen nokta-
yı düşünürsek 5 yaşın bile okul öncesi eğitimde 
geç kalınmış bir dönem olduğu gerçeği ortadadır. 
Bunun için 3 yaş ve öncesine yönelik planlama-
lar yapılıp, bu çağdaki çocukların alanında uzman 
öğretmenler, pedagoglarla tanıştırılması gerek-
mektedir. Ülkemizdeki ailelerin eğitim seviyesine 
baktığımızda, annelerin ev işlerini yaparken çocuk-
ların telefonlara, tabletlere, televizyonlara bağımlı 
hale getirildiklerine çevremizden şahit oluyoruz. 
Ebeveynlerin, çocuklarını kontrol altında tutmada, 
bu bilişim araçları en büyük silahları haline gelmiş 
durumdadır. Ya da ebeveynlerin telefonlara olan 
bağımlılıklarından dolayı, yanındaki çocuğuyla ile-
tişim kurmaktan aciz olduklarını gözlemliyoruz.

Antalya bölgesindeki yaşları 3 ile 6 arası 
çocuk sahibi olan 266 ebeveyne anket uygulanıp 
verileri toplanmış. Kendilerinin ve çocuklarının 
mobil cihaz kullanma alışkanlığını tespit etmek 
amacıyla yapılan bu çalışmada şu sonuca ulaşıl-
mış: ebeveynlerin; yüzde 37,6’ sı günlük 3-4 saat, 
yüzde 24,4’ü günlük 1-2 saat, yüzde 16,5’i günlük 
5-6 saat, yüzde 6’sı günlük 7-8 saat, yüzde10,2’si 
ise günlük 9 saat ve üzeri telefon kullandıklarını 
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belirtmiş. Ayrıca çocukların telefon kullanma süre-
lerini; yüzde 43,2’ sı günlük 1-2 saat, yüzde 36,1’i 
günlük 1 saatten az, yüzde 11,3’ü günlük 3- 4 saat, 
yüzde 2,6’sı günlük 5-6 saat, yüzde 1,5’i ise günlük 
7 saat ve üzeri olarak belirtmişlerdir. Günümüzde 
bu rakamların fazlası var eksiği yoktur. Dolayısı ile 
ailelerin okul öncesi eğitim, çocuk psikolojisi, ileti-
şim..gibi konularda belli bir seminerler verilmesi, 
ülke geneli farkındalık oluşturulması gerekmekte-
dir.

Diğer önemli bir konu, çalışan ebeveynle-
rin çocuklarını bakıcı, komşu ya da kurumsal kimliği 
olmayan kreş, yuva gibi alternatifleri kullanmaları-
dır. Medyaya yansıyan olaylar, içler acısıdır. Hiçbir 
eğitimi, donanımı olmayan, çocuk eğitiminden bi-
haber şahıslara sözde kurumlara, çocukların teslim 
edilmesi ülkemizin bu konuda en ciddi sorunudur. 
Devlet okul öncesi eğitimde yatırımı hemen günde-
mine alarak birkaç yıl içinde okullaşmayı sağlamak 
zorundadır. Bunun yanında öğrenme ortamlarının 
güvenliği, gerekli materyallerin sağlanması ve istis-
mardan arındırılmış bir ortamda okul iklimi oluştu-
rulmalıdır. Böylece hem çocuklarda hem velilerde 
okula karşı bir aidiyet duygusu oluşturulmalıdır.

Okul öncesine eğitime yönelik öğretmen 
kadrolarının, günümüz şartlarına, çağın gerekleri-
ne uygun yetiştirilmesi gerekmektedir. Milenyum, 
alfa, dijital kuşak denilen bu çağdaki çocukların 
ilgisi, ihtiyacı, karakterini tanımak için geleneksel 
öğretmen yetiştirme programları ile bir mesafe 
alamayacağımız ortadadır. Dolayısı ile okul öncesi 
eğitimde başarılı uygulamaları olan ülkelerdeki ge-
lişmeleri takip etmeli, öğretmenlerimizi bu dijital 
nesli tanıyan, ihtiyaçlarına-beklentilerine cevap 
veren, onların ruhuna hitap eden bir şekilde do-
nanımlı hale getirilmelidir. İllerde veya bölgelerde 
uzman eğitimci ve pedagoglardan bir kurul oluş-

turup, öğretmenler dışında okul öncesi eğitim ku-
rumlarında personel olarak görev almak isteyenle-
rin, bu kuruldan yeterlilik alma şartı getirilmesi çok 
isabetli olacaktır. Okul öncesi eğitim kurumlarında 
çalışmak için ilgili kuruldan “yeterlilik” alamayanla-
rın bu kurumlarda istihdamı yasaklanmalıdır.

Eğitimin öneminin her geçen gün daha 
anlaşılır hale geldiği günümüzde ülkemizin bir an 
önce ülke geneli eğitim seferberliği başlatması el-
zemdir. Bütçeden eğitime ayrılan payın, personel 
ve kurum giderlerinin dışında, sahaya yansıyacak, 
öğrenciye dokunacak şekilde, bütçe-yatırım plan-
laması gerekmektedir. Artık, 5 yaşın bile programlı 
bir eğitimde geç olduğu gerçeği ortada iken biran 
önce okul öncesi çağdaki öğrencilerin eğitimle ta-
nıştırılması ve özellikle dezavantajlı bölgelerden 
başlayarak kırsaldan, kente doğru hem bina yapımı 
hem de öğretmen istihdamı sağlanmalıdır.  Gele-
ceğimiz olan milyonlarca öğrencinin, tek bir tane-
sini bile israf etmeden hepsi ülkenin geleceğine 
kazandırılmalıdır.
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