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En Kötü Şey Belirsizlik

Belirsizlik yaşamımızın her 
alanında en tehlikeli anları oluşturur. 
Geleceğinizi planlayamaz, atacağınız 
adımı atamaz ve hep bir şeylerin 
belirginleşmesini bekler durursunuz.

Günümüzde olduğu gibi.
Yıllardır gazetecilik ve yayıncılık 

yapıyorum. Gururla söylemeliyim ki 1977 
yılında Bab-ı Ali Yokuşu’nu tırmandığım 
o günlerden bu güne kadar, bu kadar, ne 
olacağı belirsiz günler yaşamadık.
 Kimse yarının neler getireceğini, üç ay sonra 
ne olacağını bilemiyor. İşte bu durum da insanlarda 
kaygılar oluşturuyor ve yüksek kaygılar psikolojik 
tedaviyi beraberinde getiriyor.

OYSA ÜLKE KALKINMASININ YOLU BELLİ

Sınırların ortadan kalktığı koskoca global bir 
köy olarak adlandırabileceğimiz Dünya’mızda bizim 
kurucu felsefemiz bize kalkınma yolunu da göstermiş. 

BİLİM-İLİM ve İRFAN
Bizim olan Osmanlı’yı da inceleseniz bir asırlık 

genç Türkiye Cumhuriyeti’ni de inceleseniz göreceğiniz 
şey belli:

İnsanımız veya yöneticilerimiz ne zaman 
Bilimin aydınlık ışığından, İlimin kalbe ve beyne yol 
göstericiliğinden, İrfanın ne zaman aklımızı kiraya 
vermediğimiz zamanların da yaşamışsak hep ileriye 
daima ileriye, ne zaman bu yollardan sapmış isek ya 
olduğumuz yerde saya kalmış ya da Dünya’nın diğer 
devletlerini bir yüzyıl geriden takip etmişiz.

Dolayısıyla ülkemizi asri, modern, bilimin 
yolundan ayırmamamız gerekiyor.

Bunu söylediğimizde veya yazdığımızda hemen 
karşımıza din ve bilim çatışmasını çıkartıyorlar. Bana 
sorarsanız bilim ve din çatışmaz. Bilim dinin de önünü 
açar.

İnsan kromozomlarının şempanzenin 
kromozom yapısının yüzde 98’ine benzemesi bilimin,  
Dünya insanlığının sevgiyle yoğrulması ve bir yaratıcıya 
teslimiyeti ise dinin alanıdır. Bilim ve din çatışmadan yol 
gösterici olabilirler. Yeter ki biz bunu isteyelim.

ÖĞRENCİNİN YÜZ MİMİKLERi ve ÖĞRETMEN 

Eğitim öğretimin iki ana unsuru öğretmen 
ve öğrenci. Özellikle karşılıklı etkileşim öğrenme ve 
eğitimin en önemli yanı.

Öğretmenin anlattığını veya karşılıklı etkileşim 
içerisinde işlediği dersin kazanımlarını öğretmen gizlice 
gözlemlediği öğrencisinin yüz mimiklerinden anlar ve 
dersinin işleyişini ona göre yönlendirir. 

Konuştuğum öğretmen kardeşlerim de artık 
sadece karşısında duran 14 veya 15 çift göze değil 
anlattıklarından öğrencilerinin yüz mimiklerini görerek 
kazanımlarını değerlendirmek istiyorlar. Peki, ne 
zaman? Belli değil. İşte en tehlikeli an bu an. 

Dergimiz Basın İlan 
Kurumu Üyesidir.
Dergimiz Basın 

Konseyi Üyesidir.
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TÜRKİYENİN İLK SİBER GÜVENLİK LİSESİ 
İSTANBUL'DA AÇILDI

Siber güvenlik alanında eğitim verecek 
Pendik Teknopark İstanbul Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtım 
toplantısı ve işbirliği protokolü imza 
töreni gerçekleşti. 2020-2021 eğitim 
öğretim yılında LGS puanına göre 30 
öğrenci kabul edecek okul, ilk yılı İn-
gilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir 

öğretim programına sahip.

 Siber güvenlik alanında eğitim verecek 
Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin tanıtım toplantısı ve işbirli-
ği protokolü imza töreni gerçekleşti.
 Teknopark Konferans Salonu’ndaki 
törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib 
Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü 
Bilal Topçu, Milli Eğitim Bakan Danışmanı 
Gökhan Yücel ve İstanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürü Levent Yazıcı katıldı.
 Türkiye’de ilk olacak siber güvenlik 
lisesinin açılışında bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu dile getiren Vali Yerlikaya, “İstan-
bul’da geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde 

okul öncesi, ilk ve orta öğretimde resmi ve özel 
6 bin 862 okulumuzda 2 milyon 851 bin öğren-
cimiz eğitim öğretim gördü. Bu yıl, 257 bin 175 
öğrencimiz liselere giriş sınavına girdi. 20-29 
Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaparak 
liselerimize yerleşecekler. Bugün de heyecan 
dorukta, bizim evde de heyecan dorukta. Bu-
gün Emir Yusuf tercihini yapacak” diye konuş-
tu.
 İstanbul’da 512 meslek lisesinde 283 
bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen 
Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, İTÜ, İstanbul Üniversitesi 
ve Marmara Üniversitesi arasında imzalanan 
protokolle 3 güzel sanatlar lisesinin üniversi-
telerle birleştiğini anlattı.
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 Bugün de İstanbul’da bir ilke imza atıl-
dığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
 “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülü-
ğünde Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan 
2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, siber gü-
venlik lisemizi açıyoruz. Türkiye’nin teknoloji 
üssü, İstanbul’un teknoloji geliştirme merkezi 
Teknopark İstanbul bünyesinde, savunma sa-
nayinin kalbinde yer alan okulumuz, bu alanda 
çok önemli bir açığı kapatacak. Günümüzde 
siber savaşların yaşandığı bir dünyadayız. Her 
an ülkemiz için hayati öneme sahip kritik alt-
yapılara karşı ciddi saldırı ve tehditlerle karşı 
karşıyayız.”

"5 YIL EĞİTİM VERECEK"

 Tehditlerden korunmanın, sanal dün-
yada varlığı sürdürmenin, etkin ve güçlü sa-
vunma sistemleri inşa etmeninin öneminin 
gün geçtikçe arttığını söyleyen Yerlikaya, bunu 
sağlamanın en etkili yolunun ise eğitim oldu-
ğunu vurguladı.
 Çocukların bu okulda aldıkları eğitim 
sayesinde dijital varlıkları yerli ve milli imkan-
larla koruyacaklarını aktaran Yerlikaya, şunları 
kaydetti:
 “Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim 
verecek yatılı okulumuz, Siber Güvenlik Tatbi-
katı Laboratuvarı, Sızma Testi ve Adli Bilişim 
Laboratuvarı, Robotik Kodlama Atölyeleri ve 
ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu 

bir okul olacak inşallah. Bu sene LGS puanıy-
la başvuru alacak okulumuza öğrencilerimizi 
bekliyoruz. Meslek liselerimiz sayesinde sahip 
olduğumuz enerji ve zekayı en verimli şekilde 
sahaya yansıtabiliyoruz. Gençlerimiz, bu okul-
larda öğrendiklerini uygulayabiliyor, keşfedi-
yor, üretiyor, hayallerini ve umutlarını özgürce 
gerçekleştirme fırsatı yakalıyor. Bu yuvalarda 
yetişecek gençlerimize Allah’tan zihin açıklığı, 
ülkemize ve milletimize hayırlı nesiller olmala-
rını diliyorum.”

“ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 
BU LİSELERİN ARTACAĞINI 

DÜŞÜNÜYORUM”

 İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şekib Avdagiç ise bugün çok önemli 
bir adım atıldığını belirterek, “Belki burada bu-
gün fiziki olarak çok büyük bir okul devreye gir-
miyor, ama şu yönden bu adımı çok önemsiyo-
ruz. Siber güvenlik anlamında bugün ilk lisemi-
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zi açıyoruz. İstanbul ve Türkiye için ilk olacak 
ama ben bunun çok örnek bir adım olduğunu, 
önümüzdeki yıllarda bu liselerin artacağını dü-
şünüyorum” dedi.
 Üniversitelerde de siber güvenlik eği-
timinin lisans ve önlisans seviyelerinde de 
açılmasının tetikleneceğini söyleyen Avdagiç, 
siber güvenlik alanında iyi yetişmiş insan gücü-
ne olan ihtiyacı vurguladı.
 Burada iki kişiyi anmak istediğini dile 
getiren Avdagiç, “Ben bu vesileyle iki kişiyi an-
mak istiyorum. Buraların tahsis edilmesi viz-
yonunu ortaya koyan rahmetli Turgut Özal’ı 
rahmetle anmak istiyorum. İkinci olarak da 
bu Teknopark’ın kurulmasında irade koyan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Eminim İs-
tanbul’da bu okulların sayısı artacaktır” dedi.
 Siber güvenliğin önemine değinen 
Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel 
de, “2023 eğitim vizyonunun en önemli ayak-
larından bir tanesi mesleki ve teknik eğitimin 
paradigma değişimidir. Bunu 2018’de, 2023 
eğitim vizyonunu yayınladığımızda altını çize-
rek belirtmeye çalıştık hatta Sayın Bakanımızın 
‘Eğer bir şeyle hatırlanmak istiyorsam ileride 

bu mesleki ve teknik eğitim olacak.’ şeklinde 
bir ifadesi var. Bunun için gerekli çalışmalar 
devam ediyor” diye konuştu.
 Siber güvenlik anlamında bilgi birikimi-
ne sahip olmanın günümüzde kritik bir önem 
taşıdığını söyleyen Teknopark İstanbul Genel 
Müdürü Bilal Topçu ise okula ilişkin bilgi verdi.
Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şekib Avdagiç, işbirliği protoko-
lünü imzaladı.

LGS PUANINA GÖRE ÖĞRENCİ 
ALINACAK

 Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, bilişim teknolojileri ağ işlet-
menliği ve siber güvenlik dalında eğitim vere-
cek.
Teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan 
Teknopark İstanbul’un bünyesinde yer alacak 
ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS pua-
nına göre 30 öğrenci kabul edecek okul, ilk yılı 
İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir öğre-
tim programına sahip.
 Okulda, Sızma Testi, Adli Bilişim, Ya-
pay Zeka ve Siber Tatbikat laboratuvarları 
yer alacak. Burada eğitim görecek öğrencilere, 
Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber 
güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj 
imkanı sunulacak.
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İSTANBUL VALİDEBAĞ FEN LİSESİ ULUSLARARASI 
MÜFREDAT UYGULAYAN İLK FEN LİSESİ OLDU

Dünyanın en önemli uluslararası lise 
eğitim programlarından biri olan AP (Ad-
vanced Placement), Türkiye’de fen liseleri 
arasında ilk defa İstanbul Validebağ Fen 

Lisesi'nde uygulamaya alındı. 

 Türkiye’nin köklü okullarından biri 
olan ve 2018 yılında Bakanlık onayı ile kade-
meli olarak fen lisesine dönüştürülen İstanbul 
Validebağ Fen Lisesi, WCEP (Uluslararası Lise 
Öğrenci Değişim Programı) ile Uluslarara-
sı Akademik Ortaklık Protokolü imzalayarak 
dünya’nın en önemli uluslararası lise eğitim 
programlarından biri olan AP’yi (Advanced 
Placement) uygulamaya aldı. Böylece Türki-
ye’de uluslararası müfredat uygulayan ilk fen 
lisesi olan İstanbul Validebağ Lisesi'nin öğ-
rencileri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk 
Üniversitelerinin resmi olarak tanıdığı bu müf-
redat programı ile  üniversite eğitimini 3 yılda 
tamamlayabilme ve çift diploma alabilme im-
kanına sahip olacak. Ayrıca protokol kapsa-
mında uygulanacak "Kanada Eğitim Bakanlığı 
Karşılıklı Öğrenci Değişim Programı” ile de 
öğrenciler, özel kontenjan ve kabul fırsatından 
yararlanabilecek.  

AMAÇ, MODERN EĞİTİM İLE 
ÖĞRENCİLERİ DÜNYAYA AÇMAK 

 Yaklaşık bir yıllık kapsamlı bir çalışma 
sürecini başarıyla geride bırakarak fen lisele-
rine örnek olacak bir iş birliğine imza attıkla-

rına dikkat çeken WCEP Türkiye Genel Mü-
dürü Volkan Cerrahoğlu, “Devlet liselerimizin 
eğitimini uluslararası düzeye taşımak için çık-
tığımız bu yolda, köklü okullarımızdan birini 
daha dünyaya açacak olmak büyük bir onur. 
Özellikle de ilk kez bir fen lisesinin uluslararası 
müfredatı uygulamaya alması, geliştirdiğimiz 
değişim odaklı projelerin gençlerimizi ve do-
layısıyla ülkemizi daha da ileri götüreceğine 
olan inancımızı perçinlemesi bakımından çok 
kıymetli. Temel gayemiz, modern bir eğitim ile 
öğrencilerin kültürlerarası becerilere sahip, ül-
kesini yurt dışında en iyi şekilde temsil eden bi-
reyler olarak dünyaya açılmalarını sağlamak.” 
dedi.

 İş birliğine değinen İstanbul Valide-
bağ Fen Lisesi Müdürü Gürhan Kurukaya ise 
“Öncelikle bu iş birliğinin okulumuza ve öğ-
rencilerimize hayırlı olmasını diliyor, İstanbul 
Validebağ Fen Lisesi olarak AP Uluslararası 
Müfredat programını uygulayan ilk fen lisesi 
olmaktan gurur duyuyoruz. Temel amacımız, 
insana, tabiata, millî ve manevi mirasa say-
gılı; cesur, okuyan, sorgulayan, hür düşünen, 
hakkı ve adaleti üstün tutan, 21. yüzyıl bece-
rilerine hakim insanlar yetiştirmek. Şimdi sıra, 
dünya’nın neresinde olurlarsa olsunlar bu in-
sanların ayaklarının yere sağlam basmasını 
sağlamakta. Bu yolda bize destek veren tüm 
öğretmenlerimize, idarecilerimize, proje da-
nışmanlarımıza ve sevgili WCEP ailesine de çok 
teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu. 



Öğretmenim 

Dergisi 

6

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJELERİNE AB ERASMUS+ PROGRAMI’NDAN HİBE 

DESTEĞİ

Öğretmenim Dergisi Özel Haber- İstanbul

Erasmus+ Programı proje başvurula-
rında İstanbul İl Millî Eğitim Müdür-
lüğünün onlarca projesi hibe desteği 

almaya hak kazandı.

Hareketlilik için önemli fırsatlar sunan 
Erasmus+ Programı, kuşkusuz, kişilerin gelişi-
miyle doğrudan bağlantılı olan sosyal alışkan-
lıklarının şekillenmesinde en önemli etkenler-
den biri. Program, Millî Eğitim Bakanlığının 
2023 eğitim hedeflerine ulaşılmasına katkı 
sağlaması açısından ayrı bir önem taşımakta.

Proje Tabanlı Çalışmalar

Proje tabanlı çalışmayı önemseyen İs-
tanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 
Eğitim Öğretim Yılında yaklaşık 5 bin öğ-
retmenine AB Erasmus+ KA101, KA102 ve 
KA229 proje yazma eğitimlerini verdi. Eğitim 
ortamlarındaki her projenin öğrenmek ve yeni 
kültürler tanımak için bulunmaz bir imkân ol-
duğunun altını çizen İl Millî Eğitim Müdürü 
Levent Yazıcı, Erasmus+ Programı’nın eği-

timciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığı-
nı belirtti. Yazıcı “Bu yıl Erasmus+ Programı 
doğrultusunda hazırlanan projelerde ciddi bir 
artış oldu. Ülke genelinde kabul edilen proje 
başvuru sayısı bakımından kurumlarımızın öne 
çıkması proje tabanlı çalışmanın öneminin fark 
edilmesiyle doğrudan ilişkili. Unutmamak ge-
rekir ki, okul, öğrenci ve öğretmen arasındaki 
iş birliğinin güçlü olması olumlu bir okul iklimi 
oluşturulması çok değerlidir. Kültürel yakınlaş-
mayı sağlayan Erasmus+ Programı kapsamın-
dan ileride daha da çok sayıda kurumumuzun 
yararlanacağını öngörüyoruz.” dedi.

Öğretmen ve öğrencilere tecrübe ka-
zanma fırsatı da sunacak olan projelerin çok 
değerli olduğunu kaydeden Yazıcı “Toplam 
bütçesi hayli yüksek olan proje hibeleri Eras-
mus+ Programı’nın önemini eğitim hayatımız-
da daha anlaşılır hâle getirmektedir. Somut 
getirisi olan yenilik ve iyi uygulamaların değişi-
mi ile bireylerin öğrenme hareketliliği projele-
rinin eğitim ortamlarımıza ve şehrimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Millet ödevimiz eğitimin 
önemli bir yönünü teşkil eden proje tabanlı ça-
lışmaya önem veren ve bu konuda farkındalık 
oluşturan herkese teşekkür ediyorum.” şeklin-
de konuştu.
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Erasmus+ Programı Kapsamındaki 
Projeler

Millî Eğitim Bakanlığının hedefleri 
doğrultusunda bireysel ve kurumsal gelişimi 
sağlamak için çaba harcamak çok önemli. Bir-
likte çalışma fikri, Erasmus+ Programı kapsa-
mında yapılan projeler ile günlük hayatımızda 
daha anlaşılır hâle gelmekte. Okul Eğitimi Per-
sonel Hareketliliği (KA101) alanında il genelin-
de 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında başvuru 
yapılan proje sayısı 432 iken bu eğitim öğre-
tim yılında bu sayı 1.002 şeklinde gerçekleşti. 
Sosyal içerme, fırsat eşitliği, duyarlı vatandaş 
olma bilincinin geliştirilmesi yanında eğitim 
alanında çoklu iş birliğinin yolunu açan pro-
jeler yetişkin, okul ve mesleki teknik eğitimi 
kapsıyor. İl Millî Müdürlüğünün sistemli ve 
ciddi çalışmaları neticesinde KA101 projeleri 
kapsamında 17 proje kabul edildi. 2018-2019 
Eğitim Öğretim Yılında ise geçen proje sayısı 
7’ydi. İstanbul bu sonuçlarla KA101 alanında 
Türkiye’de ikinci oldu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Okul Eğitimi 
Personel Hareketliliği (KA101) faaliyeti kap-
samında 3 projeyle hibe desteği almaya hak 
kazanarak bir ilke imza attı. İl Millî Eğitim Mü-
dürlüğünün hibe desteği almaya hak kazanan 
projeleri ve miktarları şöyle sıralandı:

İngilizceyi Yeterli Konuşma ve Çocuklar için 
Farkındalık: 42.724,00 Euro
Şiddet Yok Masal Var: 36.030,00 Euro
Yenilikçi ve Gelişen Eğitim Modeli: Hârezmî 
57.280,00 Euro
İstanbul İl Millî Eğitim Hibe Topla-
mı: 136.034,00 Euro
İl Geneli Toplam Hibe Miktarı: 405.116.00 
Euro

Yeni Umutlar Yeni Heyecanlar

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 
Mesleki Eğitim Personel Hareketliliği (KA102) 
faaliyeti kapsamında 42 Proje ile birinci sırada 
yer alıyor. Geçen yıl ise geçen proje sayısı 39, 
toplam hibe miktarı da 2.161.744. Euro idi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünün, Yetişkin 
Eğitimi Personel Hareketliliği (KA104) faaliye-
ti kapsamında İstanbul’a ait kabul gören proje 
sayısı 2, toplam hibe miktarının ise 24.915.000 
Euro olduğu belirtildi.

Kabul edilen KA101, KA102 ve KA229 
kapsamındaki projelerle öğretmen ve öğren-
cilerin hareketlilikleri desteklenerek uluslara-
rası kapasitelerinin artırılması sağlanacak. Bu 
sayede öğretmen ve öğrenciler Avrupa Birliği 
ülkelerindeki okullarda yapılan uygulamaları 
görme imkânı bulacaklar.



Öğretmenim 

Dergisi 

8

“YABANCI DİLDE İLETİŞİM VE KONUŞMA 
BECERİSİ ÜZERİNE ODAKLANAN İLK VE TEK 

OKULUZ”

GİRNE KOLEJİ CEO’SU DİLEK CAMBAZOĞLU:

 “Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 
özellikle sağlık yönetimi alanında Türkiye`deki 
en başarılı üniversiteler kategorisinde yer 
alan tek isim oldu. Dünya sıralamasında ise 
95`inci sıraya yerleşti. Diğer yandan; Bir KKTC 
Üniversitesi olarak GAÜ, Ortadoğu ve Orta 
Asya`daki "Ekonomi Yüksek Eğitimi" dalında 
da Türkiye`nin en iyi 5 üniversitesi arasına gir-
me başarısını gösterdi.

GAÜ’nün eğitimin 
kalitesinden ödün 

vermeden gelişmeye 
ve büyümeye devam 
etmesi bizim için çok 
kıymetli bir eğitim 

duruşu örneği. 
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 Akademik platform ve çevrelerin gö-
rüşleri, fakülte-öğrenci oranı, fakülte başı-
na alınan atıf, sektörler ve işveren görüşleri, 
GAÜ`nün açık ara elinde bulundurduğu “ulus-
lararası öğrenci-personel” oranları gibi veriler 
bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda; 
Girne Amerikan Üniversitesi, “Construction 
Management” alanında ise, dereceye giren 2 
Türk Üniversitesi arasından; 100`lük sıralama-
da 79`uncu olan Ankara Üniversitesi`nin üze-
rinde puan alarak 78`inci oldu.”

 Yukarıdaki paragraflarda tanımladı-
ğımız böyle bir üniversitenin oluşturduğu 
eğitim-öğretim kurumlarında çocuklarının 
okumasını ve aynı anda diğer ülkelerin çocuk-
larıyla Dünya’yı deneyimlemeyi ve öğrenme-
lerini kim istemez?

 Eminim ki; bu soruya hayır diyebile-
cek bir isim bulamayacağız. Bulmak da iste-
miyoruz zaten. Ama bir şey biliyoruz böyle bir 
kurumun yönetiminde yer almak, verdiği eği-
tim-öğretim hizmetine katkı sunmak kişinin 
sırtına çok ama çok fazla sorumluluk yükler. 
Bu sorumluluğun altında ezilmemek, hak edi-
len görevi en iyi şekilde yerine getirmek için 
meslek içi eğitimlerin ağırlığı aynı zamanda 
meslek içi tatlı ve rekabetçi bir yarışı da ge-
rektirir.

 İşte Türkiye’nin gurur diyebileceğimiz 
genç eğitim girişimcisi Ümit Kalko Girne Ame-
rikan Üniversitesi’nde ortağı ve Üniversitenin 
Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile elde ettiği 
başarıyı ülke sınırları içerine de taşımaya ka-
rar verince Girne Amerikan Üniversite’sinin 
alt elementlerini oluşturan Anaokulundan 
Lise’ ye kadar olan bölümlerde ülke insanı-
mızla tanıştı.

 Bazı isimler vardır ve taşıması çok 
zordur. Kişinin kendi ismini taşıma ve ismi-
nin hakkını vermesi gibi. Kurumsal bazda da 
isimler çok önemli. Bu isimlerin başına getiri-

Dünya kimliği, 
etkili iletişim, 

bütünsel tasarım 
ve yaratıcı bakış 

açısı eğitim 
çerçevemizin 

anahtar kelimeleri.
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lecek, günahıyla sevabıyla o kurumun bütün 
sorumluluğunu alabilecek, bu sorumluluk 
duygusu içerisinde gerekirse kendisinden ve 
beklentilerinden zaman zaman feragat edebi-
lecek isimlerdir, kurumlarnı başarı mimarları.
 Girne Kolejinin CEO’su Dilek Camba-
zoğlu bu isimlerden birisi. İsmi çok büyük ve 
bu büyüklük oranında sorumluluk gerektiren 
bir kurumda en tepede olmak ve bulunduğu 
konumun hakkını vermek için neler yapmak 
gerektiği ve eğitim-öğretim üzerinde sohbet 
edelim diye Girne Koleji CEO’su Cambazoğ-

lu’na kurumsal iletişim sorumlusu İlkay Mus-
lu aracılığıyla biz sorduk, O da cevapladı. Sizi 
de bu sohbete ortak etmek için sorularımız 
ve cevaplarını olduğu gibi yayınlıyoruz.

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber – İstanbul)

“Özel Okulculukta Yeni Şeyler 
Söylemenin Zamanı”

 Ö.D-: Girne Amerikan Üniversitesinin 
uluslararası öyküsünü biliyoruz. Sizden Girne 
Amerikan Üniversitesi kuruluşu olarak Türki-
ye’de K-12 eğitiminde global kimliğiyle fazla-
sıyla takip edilen Girne Kolejinin kuruluş sü-
recini dinlemek isteriz.
 D. Cambazoğlu: Türkiye’de özel okul 
sektöründe yenilenme ve değer oluşturma ko-
nusunda ciddi bir nitelik sorunu yaşanmakta. 
Mevcut okul markalarının vaatlerinin artık 
birbirlerini tekrar ettiğini görüyoruz. 2020 
Türkiye’sinde özel okulculukta yeni şeyler 
söylemenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. 
Bu bağlamda bizler özel okul ekosisteminin 
tüm bireylerini kapsayan geniş çaplı araştır-
malar yaptık. Yaptığımız araştırmalarda ulus-
lararası bir üniversitenin vizyonunu arkasına 
alan, yabancı dil eğitiminde pratik konuşma-
ya önem veren, öğretmenlerinin bağlı olunan 
üniversitenin eğitim fakültesinin uzman kad-
rosuyla yoğun eğitimler ile desteklendiği, eği-
tim kurumunda çalışan diğer tüm kadronun 
üniversitenin sürekli eğitim merkezi tarafından 
verilen yoğun hizmet içi eğitimlere ve sertifi-
kasyon ön koşuluna tabii olduğu, öğrencile-

GAÜ’ nün
Sürekli Eğitim Merkezi, 

Akademik Kadrosu, AR-Ge 
Desteği ve Gerçekleştirdiği 

Her türlü Akademik ve 
Sosyal Çalışmalar 

GİRNE KOLEJİ'NİN
EN BÜYÜK 

FIRSATLARI
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rinin öncelikle milli, manevi değerleri aldığı 
ve akabinde global değerlerle desteklendiği, 
okulun fiziki yapısının sınav başarısının yanın-
da özellikle yaşam başarısı noktasında gerekli 
sosyal ortamlara sahip olduğu ve eğitimin bi-
limsel yönünü benimseyen bir okula ihtiyaç 
duyulduğunu gördük. 

“Dünya Kimliğinde Bir Okul Kurduk”

 Tüm bu süreçlerde Türkiye’nin en genç 
ve başarılı eğitim girişimcisi Ümit Kalko ile 
KKTC’nin ilk üniversitesini kazandıran ve ala-
nında büyük başarılar elde etmiş Girne Ame-
rikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Ser-
hat Akpınar’ın, böyle bir oluşum için harekete 
geçilmesinde büyük katkılar sunması işlerimizi 
oldukça kolaylaştırdı. Bu vesileyle Girne Koleji, 
Girne Amerikan Üniversitesinin kuruluşu ola-
rak Türkiye’deki eğitim öğretim faaliyetlerine 
başladı. Kuruluş aşaması çok güçlü bir iş birliği 
ve deneyimle başladı. Üniversitenin desteği, 
yönetim ekibinin eğitim dünyasındaki itibarlı 
başarıları ve Türkiye’de özel okul yatırımları-
nın önemiyle dünya kimliğinde bir okul kurdu-
ğumuz için çok gururluyuz.

“Eğitim Kalitesinden Ödün Asla Yok”

 Ö.D-: Çocuğuna özel okul arayanlar 
sizi neden tercih etmeli? Hepiniz Milli Eğitim 
Bakanlığının müfredatını uygulamaktasınız. 
Sizin bu müfredata kattığınız artılar ve farkın-
dalıklar neler?

 D. Cambazoğlu: Girne Kolejinin yö-
netim ekibi olarak bizler çağın gereklilikleri-
ne uyum sağlayan, yenilikçi, başarı odaklı ve 
teknoloji entegrasyonuna yatırım yapan Gir-
ne Amerikan Üniversitesi’nin kuruluşu olarak 
eğitim öğretim faaliyetlerimizi yürütüyor ol-
maktan gerçekten heyecan duyuyoruz. GAÜ’ 
nün eğitimin kalitesinden ödün vermeden 
gelişmeye ve büyümeye devam etmesi bizim 
için çok kıymetli bir eğitim duruşu örneği. Öğ-
retmenlerimiz ve çalışanlarımızın eğitimlerini 
GAÜ’ nün Eğitim Fakültesi ve Sürekli Eğitim 
Merkezinden alıyor olması, eğitim içerikleri-
mizi oluştururken üniversitenin akademik kad-
rosuyla yapılandırıyor olmamız, üniversitenin 
Ar-Ge yatırımlarımızı destekliyor olması ve de 
üniversitenin yaptığı her çalışmanın bizim için 
ilham veren yönü Girne Koleji için kesinlikle 
bambaşka bir fırsat.
 Girne Kolejinin gücünü organik bir üni-
versite işbirliğinden alması ve üniversitenin 
köklü deneyimi önemli bir ayrıcalık. 

 Anaokulundan lise mezuniyetine ka-
dar her sınıf seviyesinin eğitim yaklaşımı ve 
yaşam öncelikleri şeffaf bir yol haritasıyla ta-
nımlı. Bu nedenle de 2 yıl boyunca Girne Ko-
lejinin AR-GE çalışmaları bizim için en değerli 
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süreçler arasındaydı. Öğretmen eğitimi ve 
yabancı dil eğitimi ise en fazla yatırım yaptı-
ğımız alan. Yabancı dil eğitiminde önceliğimiz 
öğrencilerimizin üretken dil becerileri üzeri-
ne; yani hitabet, ifade, konuşma, yazılı, sözlü, 
görsel anlatım yeterliliği programımızın odak 
noktası. Bu anlamda Türkiye’nin, yabancı dil 
eğitiminde iletişim ve konuşma becerisi üzeri-
ne odaklanan ilk ve tek okuluyuz.
 
 Girne Kolejinin en dikkat çeken yönle-
rinden birisi de dinamik, modern ve evrensel 
olması. Bizler dünya kimliğinde mezuniyetin 
gereklilikleri üzerinden eğitim anlayışımızı ta-
nımladık. Bu kapsamda da dünya kimliği, etkili 
iletişim, bütünsel tasarım ve yaratıcı bakış açı-
sı eğitim çerçevemizin anahtar kelimeleri.

“Girne Kolejliler Yaşam Boyu Başarı 
Kimlikleriyle Hep Öncü Olacaklar”

 Ö.D- Okullarına sahip çıkanlar yazı di-
zimizde Vefalılar, Kabataşlılar, Galatasaraylı-
lar vb. kuruluşlarla karşılaştık. Sizin de böyle 
hedefleriniz var mı? Girne Kolejliler gibi. Gir-
ne Kolejlileri biz dışarıda hangi davranış veya 
tavırlarından tanıyabiliriz?

 D. Cambazoğlu: Başarı yolculuğumuza 
Girne Amerikan Üniversitesinin dünya kimli-
ğiyle ve organik bir bağla yön veren Girne Ko-
leji Ailesi olarak, anaokulundan lise mezuniye-
tine kadar başarıyı geliştiren değerleri, Sağlıklı 
Gelişim Rehberliği uygulamalarımızla tanımlı-
yoruz.

Merak ve Hayal Gücü 
İstek ve Kararlılık

Özgüven ve Nezaket
İş Birliği ve Empati

Yaratıcılık ve Mutluluk 

 Bizim için; İstek, Kararlılık ile başarı 
bütünlüğü sağlar.
 Merak, Hayal Gücü ile beslenirse bi-
reysel özgünlük gelişir.
 Özgüven, Nezaket ile bütünleşirse, 
toplumun her üyesi sağlıklı bir ortamda ha-
yat bulur. 
 İş birliği, Empati ile gerçek bir takım 
çalışmasına dönüşür. 
 Yaratıcılık, Mutluluk ile buluştuğunda 
her birey kendisini sağlıklı ve güvende hisse-
der.
 Bu nedenle de okuldaki yaşam ve 
başarı kültürümüzde merkeze aldığımız bu 
değerler sayesinde, Girne Kolejlilerin yaşam 
boyu başarı kimliklerinde içselleştirdikleri ile 
öncü olacaklarından eminiz.

 Ö.D- Öğrencileriniz uluslararası alan-
da sizinle nasıl bir başarı hedeflemekte?

 D. Cambazoğlu: Öncelikle öğrencileri-
mizin ve öğretmenlerimizin Girne Amerikan 
Üniversitesi gibi çok önemli bir kaynakları var; 
Girne Amerikan Üniversitesi bize her başlıkta 
rehber olan, bizi sürekli üniversite ve sonrasına 
dair güncel argümanlarla besleyen bir model. 
Bu nedenle de biz öğrencilerimizin eğitim al-
dıkları her kademenin eğitim içeriğinin glo-
bal karşılığının olmasını önemsiyoruz. Ayrıca 
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en önemli önceliklerimizden biri de Dünyanın 
en iyi üniversitelerinin kabul şartları ve öğren-
ci kayıt kriterleri bizim standartlarımızın hep 
yüksek olmasını sağlıyor. Girne Koleji öğrenci-
leri yurt dışı üniversitelerinden aldığı kabuller, 
aldıkları eğitim ve k-12 eğitimi boyunca yarış-
ma, organizasyon, proje gibi uluslararası de-
neyimlerle her zaman yönlerinin uluslararası 
başarı olacak olması gerçekten gurur verici.

“Öğrenme Yalnızca Birey İçin Değil 
Toplum İçin de Olmalı”

 Ö.D- Peki Girne Koleji için yeni dünya 
düzenine göre öğretmen profili nasıl olmalı? 
Özellikleri ne olmalı ve sizler hem öğretmen 
eğitimlerini planlarken hem de öğretmenle-
rinizle birlikte çalışırken önceliğiniz neler olu-
yor?

 D. Cambazoğlu: Eğitimciler olarak biz-
ler de aslında yenilenme becerilerimizle yeni-
dünya düzenine adapte oluyor, yaşam boyu 
öğrenen olmanın önemini her yaşta ve yılların 
tecrübesine sahip olsak kavrıyoruz. Bugünkü 
koşullarda bir kez daha gördük ki Yaşam boyu 
eğitim’ ve öğrenmeyi öğrenme yalnız birey için 
değil, toplum için de gerekli. "Öğrenmeyi öğ-
renen" yetişkinlerden ve öğrencilerden olu-
şan bir okul toplumu öğrenmeye çağa ayak 
uydurabilen bir toplum profilini destekler. Bu 
nedenle eğitim içeriğine, eğitim teknolojilerine 
yapılan yatırım kadar öğretmenlerin ve eğitim 
yöneticilerinin eğitimine yapılan yatırım da 
son derece önemli. Bu nedenle mesleki tutku-
nun yanı sıra araştıran, deneyen, yenilenen, 

sürekli öğrenmeye açık olan ve koşullar ne 
olursa olsun teknolojik imkânların gücünü 
iletişim gücüyle anlamlı kılan bir eğitimci 
profili çocuklarımız için her zaman ilham verici 
olacaktır.

“Yöneticinin Birincil Önceliği 
İletişimdir”

 Ö.D- Bir kurumun başarı veya başa-
rısızlığından birinci derecede sorumlusunuz. 
Sizce başarı yolunda rol model aldığınız isim 
ile başarı sırrı dediğimizde bize neler söylersi-
niz?

 D. Cambazoğlu: Yönetici olmanın birin-
cil önceliğinin iletişim olduğuna inanıyorum. 
O yüzden de karşılaştığım herkes için özenli bir 
dikkatle yönettiğim şey kurduğum cümlenin 
karşımdaki kişiyi iyi hissettirmesi. Yönetmek 
demek bağ kurmak demek; yönetici olmak 
tamamen samimiyetle güçlendirilen bir sü-
reç. Bu nedenle iletişim temelli ve şeffaflık 
yönetim, modelimi en doğru tanımlayan ke-
limeler. Kadın yönetici ve erkek yöneticiden zi-
yade zihnimde patron olmak ve lider olmak 
arasında fark var. Hiyerarşiyi değil benlik 
saygısını, yalnızca sonucu değil süreci ve ile-
tişimi, sorumlulukları doğru kişilerle paylaş-
mayı, bireysel başarıdan ziyade takım çalış-
masını önemsiyorum.
 Kısacası benim için başarının sırrı:  ile-
tişim ilhamında saklı ve bu kelime başarı ya da 
başarısızlığı değil; daha anlamlı başarıyı ta-
nımlıyor.
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ÖRAV GENEL MÜDÜRÜ FÜSUN ÇÜRÜKSU:
“DÜZENLEDİĞİMİZ WEB SEMİNERLERLE BİNLERCE 

ÖĞRETMENE ULAŞTIK”

ÖĞRETMENLERİN EN BÜYÜK 
DESTEKÇİSİ ÖRAV, PANDEMİ 

SÜRECİNDE DE ÖĞRETMENLERLEYDİ

(Öğretmenim Dergisi / Özel-İstanbul) Öğ-
retmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine 
destek sağlamak amacıyla 2008 yılında kuru-
lan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), sos-
yal izolasyon döneminde 81 ilde sürdürdüğü 
program ve eğitimleri sanal ortama taşıdı. Pek 
çok sektör henüz önlem senaryolarını, nor-
malleşme sürecini ve yeni düzeni tartışırken, 

öğretmenler ve öğrencilerin hızla adapte ol-
mak zorunda kaldıkları bu dönemde ÖRAV 
çok hızlı hareket etti. Tüm Türkiye’den 10 bin 
500 öğretmene sanal ortamda ulaşabilen ve 
web seminerlerle öğretmenlerin yanında olan 
ÖRAV’ın bu etkinliklerini Genel Müdür Füsun 
Çürüksu, Öğretmenim Dergisi’ne verdiği rö-
portajda şöyle anlattı: 

 “Koronavirüs salgını nedeniyle yaşa-
nan sosyal izolasyondan öğretmenler çok faz-
la etkilendi. Salgının yayılmasını önlemek için 
alınan en ciddi kararlardan biri sosyal izolas-
yonu yaşamımıza sokmak oldu. Bu karar ça-
lışma hayatına doğrudan etki etti. Hatta önce 
okullar kapandığı için öğretmenler, ilk etkile-
nen meslek grubu oldu. Öğrencileri uzaktan 
eğitime adapte edebilmek için medyada pek 
çok öneri paylaşıldı ancak öğretmenlerin bu 
konuda fazlasıyla desteğe ihtiyacı olduğunu 
gördük.

Uzaktan Eğitim Platformumuz İmdada 
Yetişti

 Bu noktada eKampüs Uzaktan Eği-
tim Platformumuz öğretmenlerin ve velilerin 
imdadına yetişti. Bu platformu, eğitimcilerin 
mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak 
kaliteli eğitim içeriklerine ulaşmasına ve mes-
lektaşlar arası bilgi paylaşımına ortam sağla-
mak amacıyla 2009 yılında hayata geçirmiş-
tik. 2018 yılında ise TANAP Sosyal ve Çevresel 
Yatırım Programlarının sunduğu hibeyle yeni-
leyerek, tüm öğretmenlerin ve velilerin erişi-
mine açtık.   Böylece teknolojinin olanakların-
dan maksimum yararlanarak hem ulaştığımız 
kitlelerin sayısını artırmayı, hem de öğretmen-
lerimize ve eğitim sorumlularımıza güvenilir 
bir bilgi/deneyim paylaşımı ortamı sağlamayı 
başardık.
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eKampüs Pandemi Sürecinde Merkez 
Üssümüz Haline Geldi

 Pandemi sürecinde üye sayısı hızla ar-
tan eKampüs, katılımcıların katkısıyla zengin-
leşen, etkileşimli bir öğrenme alanı. Kullanıcı-
lar bu platforma mobil uygulama aracılığı ile 
de erişebileceği için kullanımı çok kolay. eKam-
püs’te şu anda 40 farklı eğitim içeriğinin yanı 
sıra, uzmanlar ve öğretmenler tarafından 
kaleme alınmış 2 bin 500’ü aşkın blog bulu-
nuyor. Ziyaretçi sayıları bir yana, sitede kalış 
süresinin ortalama 81 dakika olması, eğitimci-
lerin, öğretmenlerin ve hatta ebeveynlerin bu 
konuda nasıl iştahlı olduğunu da gözler önüne 
seriyor. 

 Yaratıcı Okuma ve Yazma, Sosyal Duy-
gusal Öğrenme, Takım Çalışmasını Geliştirme 
gibi eğitimler; Evde Çocuklarla Yapılacak De-
neyler, Uzaktan Eğitimi Etkili Hale Getirmek 
için Öneriler, Diskalkuli başlığındaki blog ya-
zıları, eKampüs’te yer alan içeriklerden sadece 
bir kısmı. 

Uzaktan Eğitimdeki  “Tek Taraflı 
Anlatan” Formatını Kırmalıyız

 Vakıf merkezinde ve Türkiye’nin her 
yöresinde görev yapan 220 eğitimciden oluşan 
bir ekibimiz bulunuyor. Bu ekibimiz ile düzenli 
olarak gerçekleştirdiğimiz çalıştayları da bu yıl 
eKampüs’e taşıdık. Çalıştaylarda hedefimiz;  
ÖRAV eğitimcilerinin, etkileşimli, verimli bir 
uzaktan eğitim konusunda tecrübe edinmeleri-
ni sağlamak.  Bildiğiniz gibi, uzaktan öğrenme 
tasarımı yapmak, yüz yüze öğrenme tasarımı 
yapmaktan çok farklı. Öğretmenlerin, öğrenci-
lerine canlı bağlandıklarında, çocukların mik-
rofonunu kapattığı ve sadece öğretmenin ko-
nuştuğu örnekler mevcut. Oysa ideal öğrenme 
ortamına ulaşmak için bu ‘tek taraflı anlatan’ 
formatını kırmamız gerekiyor. Eğitimcilerimiz 
için düzenlediğimiz e-Çalıştaylar’da uluslara-
rası standartlar çerçevesinde, ideal uzaktan 
eğitim tasarımlarını uygulamalı olarak hayata 
geçirmeye çalışıyoruz.

T4 Konferansı’nın Küresel Destekçileri 
Arasında Yer Aldık

 COVID-19 nedeniyle tüm dünyada 
eğitimin kesintiye uğraması ile okulların ve 
eğitimin geleceği ile öğretmenlerin rolü tar-
tışılmaya başlandı. Dünya çapında öğretmen 
eğitim programları düzenleyen ve her yıl ver-
diği “Küresel Öğretmen Ödülü” ile tanınan 
Varkey Vakfı’nın eski CEO’su ve eğitim alanın-
da saygın bir yere sahip olan Vikas Pota, bu 
konuda liderlik yaparak tüm dünyadan öğret-
menleri bir araya getirme hedefiyle global bir 
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konferans düzenledi. ÖRAV olarak biz de “T4 
- Eğitimde Yeni Normal Ne Olacak?” çevirim 
içi konferansının küresel destekçileri arasında 
yer aldık. 

 80 ülkeden 100 bin öğretmenin katıl-
dığı bu konferansta, tüm dünyadan öğretmen-
lerin ve eğitimcilerin deneyimlerini dinlemek, 
pandemi sonrası eğitimi değerlendirmek adı-
na çok önemliydi. İyi olma hali, teknoloji, lider-
lik ve işbirliği ana başlıklarını içeren konferans 
sonrasında, biz Türkiye’de öğretmenlerimizle 
birlikte “Öğretmenden Öğretmene Yeni Nor-
mal” buluşmaları düzenlemeye ve iyi örnekleri 
paylaşmaya devam ediyoruz. 

eKampüs Üzerinden Düzenlenen Web 
Seminerlere 10 Bin 500 Öğretmenimiz 

Katıldı

 Pandemi sürecinde sosyal izolasyon-
dan etkilenen öğretmenlerin hem mesleki, 
hem de kişisel gelişimlerine destek sağlamak 
amacıyla yürüttüğümüz çalışmalardan biri de 
web seminerler oldu. İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinin desteği ile 34 farklı başlıkta 
düzenlediğimiz 49 web seminer ile tüm Tür-
kiye’den 10 bin 500’ün üzerinde öğretmene 
ulaşmayı başardık. 

 eKampüs üzerinden düzenlenen bu 
web seminerlerde, tüm kotalarının duyurudan 
kısa bir süre sonra dolduğunu görmek bizi çok 
memnun etti. Tüm katılımcıların, aktif öğre-
nenler olarak akışa katılmasını sağlayan ta-
sarımlarımız sayesinde, yüz yüze eğitimleri-
mizi aratmayacak verimlilikte tamamlanan 
bu seminerler ile ilgili öğretmenlerden de pek 
çok olumlu geri dönüş aldık. Bu da bizi, ülke-
mizin değişen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda 
yeni projeler üretme konusunda cesaretlendi-
riyor. Mesafe kurallarının tamamen kalktığı bir 
durumda bile, daha fazla öğretmene ulaşabi-
leceğimiz uzaktan eğitimlerimizi sürdürmek 
istiyoruz.” 
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ÖNCÜ OKUL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ Y.K.BAŞKANI Doç. Dr. 
İbrahim Hakan KARATAŞ:

“OKUL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞLI BAŞINA BİR MESLEK 
OLMALI”

Adnan Gündüz/ (Öğretmenim Dergisi –İstanbul)

Akşehir Erkek İlköğretmen Oku-
lu’ndan mezun olup 1977 yılında atandığım ilk 
görev yerime atanma şeklim aynen şöyleydi: 
“Zonguldak İli Karabük İlçesi Keyfallar Köyü 
Stajyer Müdür Yetkili Öğretmen”

Yeni açılan bir okul. İlk öğretmeni be-
nim ve okulumun sıralarını kamyonet ile ben 
alıyorum. Okulun bayrak direğine Şanlı Türk 
Bayrağını ben çekiyorum. Birleştirilmiş beş sı-
nıfa bir derslik de böldüğüm zaman dilimleri 
içerisinde birleştirilmiş sınıf öğretimi progra-
mını ben uygulamaya çalışıyorum. 

Hem Öğretmenim hem de okul müdü-
rü. Okul müdürlüğü makam parası adı altında 
ödenen para komik.

Şu an emekli öğretmen-gazeteci ve 
yazarım. Yaşamımda iki meslek yaptım. Öğret-
menlik ve gazetecilik ile yazarlık. Öğretmenlik 
de daha ilk atamam stajyer müdür yetkili ve 
daha sonraları okul müdürü. Gazetecilikte he-
def sarı basın kartı. Yıllardır onu da taşıyorum. 
Her iki mesleğin de mutfağından yetiştim.

Okul müdürlüğünde o zamanki adıy-
la müfettiş, idari teftişi yaptıktan sonra bir de 
sınıf teftişi yapardı. Sizi ders anlatırken izler, 
günlük, aylık, yıllık planlarınızı kontrol eder, 
ünite planlarınıza bakar, sınıf ders defterinizi 

imzalar ve öğrencilerinize çeşitli sorular sor-
duktan, okulun ve sınıfların fiziki özelliklerini 
de puanlardı.

Kısacası öğretmenlik ana meslek gö-
rülür okul yöneticiliği öğretmenlerden birine 
verilen ek görev olarak tanımlanır ve ilkokul 
yönetmeliğinde de “müdür, okulu öğretmeler 
ile beraber yönetir” yazardı. Tebliğler Dergisi 
müdürün başvuru kaynağı olurdu.

Zordu.
Müdür olarak yaptırım gücünüz yok 

denecek kadar azdı. Olsa bile bir torpilli çıkıp 
sizi şikâyet ettiğinde okul müdürlüğünden alı-
nır okul öğretmenler odasına öğretmen ola-
rak girerdiniz.

Gerisini varın siz düşünün!
Günümüzde durum daha farklı ama 

Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkanı Doç. 
Dr. İbrahim Hakan Karataş’ın şu tespitleri çok 
önemli:

 “Düz mantıkla bakıldığında özel okul 
için ne kadar çok öğrencim olursa o kadar 
popülaritem ve mali gücüm yükselir mantığı 
var.

Devlet Okulu da ödenek alamadığın-
dan, hizmet üretemediğinden öğrenci sayım 
ne kadar az olursa o kadar maliyetim düşer 
mantığı var.”  
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 “ Ülkemizde okul yöneticiliği kanunen 
bir meslek olarak tanımlanmamış, mesleki 
yeterlikler ve meslek etik ilkeleri belirlenme-
miştir.”
 “Ülkemizde okul yöneticiliğinin bir 
meslek olarak tanınmamış ve tanımlanmamış 
olması başta okul yöneticileri olmak üzere öğ-
retmenleri, öğrencileri ve velileri olumsuz etki-
lemektedir.”
 “Gelişmiş ülkelerden birçoğu öğret-
menliği esas almakla birlikte eğitim ve okul 
yöneticiliği görevinin öğretmenlik nitelikle-
rine ek farklı nitelikler gerektirdiğini kabul 
etmiş, okul yöneticiliği meslek tanımını yap-
mış, mesleki yeterlilikleri standartlaştırmış ve 
mesleği icra edenlerin bağlı kalması gereken 
mesleki etik ilkeleri belirlemiştir.  Böylece 
okul ve eğitim yöneticiliği görevine talip olan 
kişiler, mesleğe intisap etmeden önce hangi 
özel niteliklere haiz olmaları, ne tür bir eği-
timden geçmeleri gerektiği ve hangi etik ilke-
ler çerçevesinde bu mesleği icra edeceklerini 
önceden bilerek alana yönelmektedirler.”

İşte bu son paragrafa gıpta ile bakarak 
biz de Öncü Okul Yöneticileri Derneği Başkanı 
Doç. Dr. İbrahim Karataş’a şu soruları yönelt-
tik ve karşılığında şu cevapları aldık.

“ DERNEĞİ YAKINDAN TANIYALIM”

Ö.D- Derneğiniz ne zaman kuruldu? İl-
keleri, misyonu ve vizyonu nelerdir?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: Çocukların 
duygusal, zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimi 
mutlu ve etkili bir okul yaşantısından geç-
mektedir. Bunu sağlayacak baş aktörler okul 
yöneticileridir. Öncü Okul Yöneticileri Derne-
ği bu bilinçle 16 Mayıs 2016 tarihinde kuruldu. 
Okul yöneticiliği mesleğini ve meslek mensup-
larını temsil eden sivil bir platformdur.

İlkelerimiz; Öncü Okul Yöneticileri Der-
neği meslektaş etkileşimini, profesyonel geliş-
me ve meslek bilincinin oluşması bakımından 
temel ilke olarak benimsemektedir. Öncü Okul 
Yöneticileri Derneği,
1. İnsan odaklıdır.       
2. Erdemlidir.
3. Öğrenci gelişimini önceler.
4. Sürekli gelişmeyi esas alır.
5. Ayrımcılık yapmaz.
6. Bilimsel bilgiye dayanır.
7. Paylaşımcıdır.
8. Şeffaftır.
9. Katılımcı bir yönetimi benimser.
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Misyonumuz; Okul yöneticiliği meslek 
bilincini güçlendirmek, okul yöneticileri ara-
sında ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim 
platformu kurmak, okul yöneticiliği mesleğinin 
kamuoyundaki görünürlüğünü ve etkililiğini 
artırmak ve okul yöneticilerinin mesleki, sosyal 
ve kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz; Ulusal ve uluslararası 
düzeyde çeşitli etkinlikler düzenleyerek okul 
yöneticilerinin niteliklerini arttırmak ve eğitim 
dünyasında referans kabul edilen etkili bir sivil 
toplum kuruluşu olmak.

Ö.D-: Dernek olarak önceliklerinizden 
ve çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: Öncü Okul Yöne-
ticileri Derneğinin Öncelikleri
1. Okul yöneticiliği meslek standartlarını ve 
etik ilkelerini belirlemeyi,
2. Etkin, ulaşılabilir ve sürdürülebilir mesleki 
gelişim modeli geliştirmeyi,
3. Okul geliştirme programları hazırlamayı,
4. Okul yöneticileri arasında bilgi, tecrübe ve 
değer paylaşım ağı kurmayı,
5. Okul yöneticilerinin özlük haklarını geliştir-
meyi önceleyecektir.

Öncü Okul Yöneticileri Derneğinin Ça-
lışma Alanları
1. Üniversitelerle işbirliği halinde okul yöneti-
cilerinin profesyonel gelişimlerine katkı sağla-
yacak, ihtiyaç odaklı ve uygulamalı sertifikalı 
eğitimler düzenlemek,

2. Doğa sporları ve kültür gezileri gibi sosyal 
etkinliklerle meslektaş etkileşimini artırmak,
3. Mesleki gelişime ve okullarımıza doğrudan 
ve dolaylı katkı sağlayacak projeler geliştir-
mek,
4. Süreli ve süresiz yayınlar ve araştırmalar ile 
meslek bilincini geliştirmek, yaşam boyu öğ-
renme kültürünü yaygınlaşmak ve kamuoyunu 
farkındalığını artırmak,
5. Üstlendiğimiz sorumluluğu kolaylaştıracak 
ve zevkli hale getirecek süreçleri birlikte plan-
lamak arzusundadır.

Ö.D-Derneğinize kimler üye olabilir? 
Üyelik için kriterleriniz var mı? Yapılan üyelik 
başvurularında değerlendirme süreci ya da 
onay ret gibi bir karar mekanizmanız mevcut 
mu?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: İster özel sektör-
de olsun ister kamuda olsun, öğretmen, mü-
dür yardımcısı, müdür, şube müdürü, daire 
başkanı, müfettiş, müfettiş yardımcısı, emekli 
yönetici, akademisyen olan herkes derneğimi-
ze üye olabilir. Üyelikler yönetim kurulu tara-
fından 30 gün içinde onaylanır ve kabul edilir. 
Üyelik başvurusunda bulunup evraklarını ek-
siksiz teslim eden herkesin başvuruları yöne-
tim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

“OKUL YÖNETİCİLERİ RAPORU 2020”

Ö.D-: Yayınlamış olduğunuz Türkiye 
Okul Yöneticileri Raporu 2020 ‘den bahse-
der misiniz? Rapor ana başlıklar olarak neleri 
içermektedir?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: Öncü Okul Yö-
neticileri Derneği’nin önemli çalışmalarından 
biri de Türkiye Okul Yöneticileri Raporudur. 
Türkiye’de okul yöneticiliği mesleğini güçlen-
direcek bir ekosistemin oluşturulabilmesi ve 
sürdürülebilmesi amacıyla okul yöneticiliğinin 
sosyal, mesleki, politik, yasal, bürokratik ve 
ekonomik görünümünün fotoğrafını çekmek, 
sahadan elde ettiği verileri bilimsel değerlen-
dirmeler çerçevesinde analiz etmek, politika 
yapıcılara, meslektaşlarımıza ve mesleğe in-
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tisap etmeyi düşünen adaylara yol açmak ve 
bu yolla mesleğin gelişmesine katkı sağlamak 
amacıyla, dernek üyelerimizin özverili katkıla-
rı, geribildirimleri ve destekleriyle bu raporlar 
hazırlamıştır.

Türkiye Okul Yöneticileri Raporu 
(TOYR), Öncü Okul Yöneticileri Derneği tara-
fından okul yöneticiliği mesleğinin ve okul yö-
neticilerinin durumunu betimlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. İlki 2019’da “Türkiye Okul Yö-
neticileri Raporu 2019” adıyla yayımlanmıştır. 
TOYR 2020, Türkiye’de okul yöneticiliği mesle-
ği ve okul yöneticilerinin durumunu, okul yöne-
ticilerinin perspektifinden ele almaktadır. Ra-
por, dünyada ve Türkiye’de 2019 yılı boyunca 
yaşanan sosyal, ekonomik ve politik gelişmeler 
doğrultusunda Türkiye’de okul yöneticiliğinin 
değişim ve gelişim sürecini özetleyen bir bö-
lümle başlamaktadır. Rapordaki veriler, araş-
tırmacılar tarafından geliştirilmiş bir anket 
aracılığıyla Türkiye genelinde 21 farklı şehir-
den 330 okul yöneticisi ve yönetici yardımcı-
sından toplanmıştır. Anket, Demografik Bil-
giler, Günlük ve Sosyal Yaşam, Meslek Algısı 
ve Yetkinlikler ve 2019 Yılı Eğitim Politikaları 
ve Uygulamaları olmak üzere dört bölümden, 
99 sorudan ve 180 maddeden oluşmaktadır. 
Bulgular ve sonuçlar, farklı alanlardan dört uz-
man tarafından analiz edilmiş ve bu analizler 
de bağımsız değerlendirmeler olarak rapora 
eklenmiştir.

“ÖZEL OKUL ve DEVLET OKULU 
MÜDÜR FARKI”

Ö.D-: Gerçekleştirdiğimiz röportajlar-
da karşımıza çıkan iki farklı yönetici uygu-
laması görmekteyiz.  Özel Okul Yöneticileri 
sürekli kayıt almak çabası devlet okul yöne-
ticileri ise bırakın yeni kayıt almayı mevcudu 
biraz daha azaltmak çabası içerisindeler. Bu 
konuda ki değerlendirmeleriniz nelerdir?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: Maalesef bu uy-
gulamaların ikisi de olumsuz örnekler; Şöyle ki 
özel okulların kayıt döneminde sayı arttırmaya 
yönelik çabaları belli bir planlama dahilinde 
kaldığı müddetçe anlaşılabilir. İmkânlar ölçü-
sünde sağlıklı bir eğitim verebilme gayesi üze-
rinden sayı belirlenir ve buna riayet edilirse 
doğru bir uygulama olur. Fakat gelen her ka-
yıt alınır sonrasında dershanedeki tüm alan-
lar dersliğe çevrilirse, bu ahlaki bir davranış 
olmayacaktır. Düz mantıkla bakıldığında özel 
okul için ne kadar çok öğrencim olursa o kadar 
popülaritem ve mali gücüm yükselir mantığı 
var. Devlet Okulu da ödenek alamadığından, 
hizmet üretemediğinden öğrenci sayım ne ka-
dar az olursa o kadar maliyetim düşer mantığı 
var. Sonuçta rağbet gören bir okul devlet okulu 
dahi olsa tanınırlığı, görünürlüğü arttığından 
sivil toplum örgütlerinden ve velilerden daha 
fazla teveccüh görür, katkı bulur.

Ö.D-: Okul Yöneticilerinin, okulun 
eğitim ve öğretim kalitesini korumak ve art-
tırmak, öğretmenlerini gerek meslek içi geli-
şimleri gerekse de genel ve özel sıkıntılarını 
gidermek ve öğrenci ve aileleri ile ilgili du-
rumlarla ilgilenmenin dışında bir de okulun 
ekonomik olarak yönetimi gibi sorumluluk-
ları var. Ancak reele baktığımızda ekonomik 
yönetim daha ön plana çıkmakta gibi görünü-
yor? Bu konuda değerlendirmeleriniz neler-
dir?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: En büyük gider 
kalemi olan personel görevlendirmesi araç 
gereç tedariki, kalite yükseltme giderleri 
bunların hepsi bütçeye bakar. Bütçe yetersiz 
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olduğunda işlerin çoğu tıkanır, okul temel iş-
leyişini kaybeder. Dolayısıyla okul müdürleri 
zorunlu olarak birinci önceliği fiziki mekân 
ve bütçe imkânlarına ayırmak durumunda 
kalıyor. Yeterli finansman sağlandığında okul 
müdürleri büyük bir motivasyonla yukarıda 
belirtilen eğitim kalitesinin arttırılması öğ-
retmenlerin mesleki gelişimi öğrenci ve veli 
problemlerinin çözümü gibi işlere vakit ve 
enerji sarf edeceklerdir

“OKUL YÖNETİCİLİĞİ NEDEN MESLEK 
OLMALI?”

Ö.D-: Okul yöneticiliği meslek oldu-
ğunda öğretmen olarak yetişmiş bulunan 
bir yönetici öğretmenlikle tamamen bağını 
koparmış olmayacak mı? Bu bağ nasıl sağ-
lanacak?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: Öncelikle okul 
yöneticiliğinin neden meslek olması gerek-
tiği üzerinde biraz duralım. Ülkemizde okul 
yöneticiliği kanunen bir meslek olarak ta-
nımlanmamış, mesleki yeterlikler ve meslek 
etik ilkeleri belirlenmemiştir. Yükseköğretim 
kurumlarında okul yöneticiliğine yönelik ve 
uygulama ağırlıklı bir eğitim programı yok-
tur. Okul yöneticiliğinin gerektirdiği nitelikler 
ve iş zorluğu düşünüldüğünde, okul müdür ve 
yardımcıları uygun özlük haklarına sahip de-
ğildir.

Okullarda görev yapmakta olan uzman 
eğitimciler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Ka-
nunu’nda “öğretmen” olarak adlandırılmakta, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ise 
eğitim öğretim sınıfında değerlendirilmektedir. 
Öğretmenlerden bazıları yine kanunda belir-
lenen yöntemler çerçevesinde ikincil bir görev 
olan “yöneticilik” görevini yerine getirmekte-
dirler.

Ülkemizde okul yöneticiliğinin bir mes-
lek olarak tanınmamış ve tanımlanmamış 
olması başta okul yöneticileri olmak üzere 
öğretmenleri, öğrencileri ve velileri olumsuz 
etkilemektedir. Okulların işletme yönetimi ve 
eğitimsel liderlik bakımından içinde bulunduğu 
boşluk eğitimin niteliğine olumsuz yansımakta-
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dır. Okul yöneticileri, özlük hakları ve ücretleri 
öğretmenlerle aynı olduğu halde aşırı iş yükü 
ve çok yüksek riskli bir sorumluluk altına gir-
mektedirler. Neredeyse okulların bütün yükünü 
omuzlayan okul yöneticileri çok kısa zamanda 
yılgınlık ve tükenmişlik hissetmektedirler. İlk 
fırsatta görevi bırakma yollarını aramaktadır-
lar.

Oysa tarihi tecrübeler kadar bilimsel 
bulgular da yönetimin uzmanlık alanı olduğu-
nu, okul yöneticiliğinin de kendine özgü koşul-
ları olduğundan özel yetkinlikler gerektirdiğini 
ısrarla vurgulamaktadır. Okul yönetimi ala-
nında bilgi, beceri ve tutumları geliştiren bir 
eğitim alan okul yöneticilerinin, karşı karşıya 
kaldıkları sorunlarla daha kolay baş edebildiği 
görülmekte, okul toplumunu ortak bir vizyon-
da buluşturabilmektedir. Diğer taraftan yük-
lendiği görevin iş yükü ve riski ile orantılı özlük 
hakkına ve ücrete sahip olanlar işlerine daha 
bağlı olmaktadırlar.

Gelişmiş ülkelerden birçoğu öğretmen-
liği esas almakla birlikte eğitim ve okul yöne-
ticiliği görevinin öğretmenlik niteliklerine ek 
farklı nitelikler gerektirdiğini kabul etmiş, okul 
yöneticiliği meslek tanımını yapmış, mesleki 
yeterlilikleri standartlaştırmış ve mesleği icra 
edenlerin bağlı kalması gereken mesleki etik 
ilkeleri belirlemiştir. Böylece okul ve eğitim 
yöneticiliği görevine talip olan kişiler, mesle-
ğe intisap etmeden önce hangi özel niteliklere 
haiz olmaları, ne tür bir eğitimden geçmeleri 
gerektiği ve hangi etik ilkeler çerçevesinde bu 

mesleği icra edeceklerini önceden bilerek ala-
na yönelmektedirler. 

Ö.D-Eski İstanbul Milli Eğitim Müdürü 
Ata Özer, Şehremini Lisesi ve öncesi ile deva-
mında hiç sınıfa girmediğini anlatırdı. Sınıfı 
bilmeyen yöneticinin doğuracağı bir takım sı-
kıntılar olmayacak mı?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: Okul yöneticili-
ği meslek olduğunda eğitimcinin sınıfla olan 
bağı kopmayacak. Hali hazırda yöneticiler yö-
netmelik gereği belli bir saate kadar derslere 
girmek zorundadırlar. Yöneticilik yaparken kar-
şılaştıkları sorunlarla mücadele ederken derse 
de girmektedirler. Ata ÖZER özelinde konuya 
bakarsak, Şehremini Lisesi’ndeki başarıların-
dan dolayı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ola-
rak görevlendirilmiştir. Yöneticiliği sürecinde 
derslere girmediğini belirtiyor. Demek ki bir 
yöneticinin ille de derse girmesine gerek yok-
tur.

“İŞ BİRLİKTELİKLERİ”

Ö.D-: Kurumsal bazda eğitim yönetici-
leri ve eğitime yön verenlerle olan ilişki düze-
yiniz? Sizleri dinliyorlar mı? İşbirliği yapabili-
yor musunuz?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: Dernek olarak 
eğitim yöneticileriyle ilişkilerimizi çok önem-
seriz. Okullara ve kurumlara giderek sık sık 
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ziyaretlerde bulunuruz. Ayda bir yönetici bu-
luşmaları tertipleriz.  Eğitimle ilgili ülke gün-
demine giren konular hakkında görüşlerimizi 
kamuoyuyla anında paylaşırız. Zaman zaman 
ortak projeler yaparız. Sosyal medyayı aktif 
kullanarak dinamik bir iletişim kurarız. Okul 
yöneticilerimizi ilgilendiren 100 konuda el ki-
tapçıkları hazırlıyoruz. Yakında dağıtımlarına 
başlayacağız. Sahada yaptığımız çalışmaları 
rapor haline getirip bakanlığımızla da paylaşı-
yoruz. 

Ö.D-: Öğretmenim Dergisi ile iş birliği 
yapmak ve bu bağın süreğen hale gelmesini 
ister misiniz? 

Doç. Dr. İ. H. Karataş: Elbette, eğitim 
alanında özverili, samimi çalışma yapan her 
kurumla işbirliği yapmak isteriz. Öğretmenim 
Dergisi ile kaderimiz birbirine benziyor. Kendi 
yağıyla kavrulan ve kendi imkânlarıyla ayakta 
durmaya çalışan iki yapı olarak eminim birbiri-
mizi çok daha iyi anlayacağız. 

Ö.D-: Sormadığımız ama mutlaka ya-
zılmalı, paylaşılmalı dediğiniz hususlar neler-
dir?

Doç. Dr. İ. H. Karataş: Öncü Yönetici-
ler, bir misyon platformudur. Okul yöneticili-
ğini, okulları, bu ülkenin çocuklarını ve eğitimi 
önemseyen herkesi derneğimize bekleriz. Der-
neğimiz, üyelerinin, derneğin kuruluş amaçları 

doğrultusundaki fikirlerini hayata geçirebildiği 
bir platform olmayı hedeflemiştir. Bir fikri olan 
ve gerçekleştirmek için bir platform, kurum ve 
işbirliği yapabileceği arkadaşlar arayan herke-
sin derneğimizde aradıklarını bulacağını söyle-
yebilirim. 

Bize yer verdiğiniz, zaman ayırdığınız 
için size ve ekibinize çok teşekkür ederim.   

KİM KİMDİR?

 Aynı za-
manda Medeni-
yet Üniversitesi 
Eğitim Fakülte-
si akademisyeni 
olan Doç. Dr. İbra-
him Hakan Kara-
taş’ın biyografisi 
şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Ede-
biyatı bölümünde 1998’te lisans, 2001’de 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008’de 
Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi Tefti-
şi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında 
doktora eğitimini tamamladı. 1998-2002 yıl-
ları arasında özel okullarda İngilizce, Türkçe 
ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 
1999’da Kars Kafkas Üniversitesi’nde araştır-
ma görevlisi olarak bulundu. 2002-2010 yılla-
rı arasında MEB’e bağlı çeşitli okullarda Türk 
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. 2012-
2013 yılları arasında ABD’de University of 
Northern Iowa’da doktora sonrası araştırma 
çalışmalarını tamamladı. Halen İstanbul Me-
deniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakülte-
sinde Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yöneti-
mi Anabilim dalı öğretim üyesidir.

İMÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölüm Başkanı, Eğitimi Yönetimi 
Anabilim Dalı Başkanı, Ortak Temel Dersler 
Koordinatörü ve Sürekli Eğitim Merkezi Mü-
dür Yardımcısı olarak görev yaptı. Öncü Okul 
Yöneticileri Derneği kurucu üyesidir.

Halen Derneğin Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevini yürütmektedir. Okul yöneti-
ciliği, eğitim yöneticiliği, eğitim sosyolojisi, 
eğitim politikaları ve sivil toplum kuruluşları 
alanlarında akademik çalışmalar yapmakta-
dır.



Öğretmenim 

Dergisi 

24

BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDEN BÜYÜK TEKNOLOJİ HAMLESİ
TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA 

PLATFORMU

SEEMEET

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ GÖRÜNTÜLÜ 
KONUŞMA PLATFORMU SEEMEET 

TANITILDI

 İki yıldan bu yana kullanmakta olduğu 
Yapay Zekâ Tabanlı Kişiye Özgü Dijital Öğren-
me Platformu Metodbox üzerinden yürüttü-
ğü uzaktan eğitim dönemini başarıyla geçiren 
Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin eğitim enteg-
rasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platfor-
mu SeeMeet’i eğitim ve bilişim dünyasının 
beğenisine sundu.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı 
Hüseyin Yücel: 

“Türkiye’nin bilim ve teknoloji üreten 
bir ülke olması hedefine biz de bilgi 
birikimimiz ve yatırımlarımızla katkı 

sunuyoruz.”

 Bahçeşehir Koleji, 17 Ağustos’ta anao-
kullarında yüz yüze eğitime başladı. Açıklanan 

MEB kararları doğrultusunda Bahçeşehir Ko-
lejinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de 
17 Ağustos’ta online olarak eğitime başladı.
 
 Mart’tan bu yana akademik içerik ve 
teknik altyapı güncellemeleri üzerinde çalışan 
Bahçeşehir Koleji, yeni dönemde uzaktan eği-
time güçlü bir şekilde başlıyor. Eğitimde dijital-
leşmeye 12 yıldan bu yana yatırım yaptıklarını 
söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başka-
nı Hüseyin Yücel, 5 yıldır da Metodbox uygu-
lamasının üzerinde çalıştıklarını vurguladı. 5 
yılda 20 milyon TL yatırımla kurulan ve şu an 
itibarıyla İstanbul ve Ankara’da teknoparklar-
da 100’e yakın mühendis ve yazılımcının çalış-
tığı Metodbox ile aynı anda 150 bin öğrenciye 
uzaktan eğitim verdiklerini söyleyen Hüseyin 
Yücel sözlerine şöyle devam etti: “Metodbox 
ile Kişiye Özgü Öğretim Modeli’mizi (KÖM) 
yapay zekâ tabanlı hale getirerek geleceğe ta-
şıdık. Uzaktan eğitim sürecinde de Metodbox 
ile çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarının bir 
ayağında güçlü öğretmen kadromuz var. Di-
ğer ayağında ise İstanbul ve Ankara’daki Tek-
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nopark’larda çalışan yazılımcı ve mühendis 
kadromuz var. Özellikle pandemi sürecinde bu 
arkadaşlarımız canla başla çalışarak uzaktan 
eğitim sürecimizin sorunsuz geçmesi için çalış-
tı. Şimdi bu ekiple birlikte, eğitim entegrasyo-
nu olan ilk yerli görüntülü konuşma uygulama-
mız SeeMeet’i ortaya çıkardık. İsmini 7. sınıf 
öğrencilerimizden Elif Naz Öztürk’ün koyduğu 
ve bizim de hemen benimsediğimiz SeeMeet’i 
Nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Türkiye, 
bilim ve teknoloji üreten bir ülke olacak diyo-
ruz. Cumhurbaşkanlığımız da yayımlanan ge-
nelge ile bilgi güvenliği risklerinin ve tehditle-
rinin ortadan kaldırılması, kullanıcı bilgilerinin 
Türkiye dışına çıkarılmaması için yerli yazılım 
kullanılması gerektiğini belirtiyor. Biz de yatı-
rımlarımızı ve bilgi birikimimizi ortaya koyarak 
bu hedef için önemli bir adım atıyoruz.”

Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim 
Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan: 
“SeeMeet ile 360 derece uzaktan 

eğitim yakından takip planımızı hayata 
geçiriyoruz.”

 SeeMeet ve Metodbox ve yayınlarıyla 
birlikte 360 derece bir akademik süreç yürüt-
tüklerini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Özge Aslan, “Uzaktan eğitimin kalitesini 
de içeriği belirler” diyen Özge Aslan sözlerine 
şöyle devam etti: “Öğrencilerimizin tüm ders-
lerinin materyallerine ve videolarına erişebile-
ceği yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğ-
renme platformumuz Metodbox, kendi öğret-
menleriyle canlı derslerini gerçekleştirecekleri 
görüntülü konuşma platformumuz SeeMeet ve 
yayınlarımız ile 360 derece bir akademik süreç 
yürütüyoruz. SeeMeet ile öğrencilerimize, öğ-
retmenleri ve arkadaşlarıyla daha verimli etki-
leşime girebilecekleri bir platform sunuyoruz. 
SeeMeet’i diğer görüntülü görüşme platform-
larından ayıran en önemli nokta, eğitim odaklı 
olması ve Metodbox dijital eğitim platformu 
ile tam uyum içerisinde çalışmasıdır. SeeMeet 
ve Metodbox birlikteliği, dijital okul ortamının 
ihtiyaçlarını tek bir uygulama içerisinde topla-
yarak, kullanıcıların farklı uygulamalar kullan-
ma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve ‘uzaktan 
eğitim yakından takip’ alanında ciddi bir deği-
şim başlatıyor.” 
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EDİM DERSEVİ SAHİBİ EMİNE ÇAŞKURLU:
SINAVA HAZIRLIKTA ONLINE EĞİTİM İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?

Pandemi’nin ortaya çıktığı günlerde 
uzunca bir süre hepimiz çok korktuk ve ha-
yatımızla ilgili kaygılar yaşadık. Bu duyguları 
sağlığımız ile ilgili yaşamanın yanı sıra özellikle 
tarihi belli bir merkezi sınava girecek çocukla-
rımızla ilgili de hissettik. Maalesef yeni dönem 
için de aynı duyguları yaşamaya devam ediyo-
ruz. Okuluna veya kursuna devam edememek, 
önümüzdeki yıl sınava girecek öğrenci ve ve-
lilerinin de kafalarını karıştırıyor. Edim Ders 
Evi’nin sahibi tecrübeli eğitimci Emine Çaşkur-
lu, online eğitimin pek çok olumlu özelliği ola-
bileceğini belirtiyor.

Edim Dersevi’nin sahibi 20 yıllık dene-
yimli eğitimci Emine Çaşkurlu, online eğitim-
de özdisiplinli öğrenci için müthiş bir zaman 
kazanımının söz konusu olduğunu belirtiyor: 
“Öğrencinin beden yorgunluğuna karşı uyku 
saatlerini ideal saate ayarlanabilmesinden 
tutun, sağlıklı beslenmeden spora zaman ayı-
rabilmeye kadar hayatını kontrol edebilecek.” 

Ancak tüm bu zaman diliminde yanıt-
lanması gereken aşağıdaki başlıca sorular öne 
çıkıyor:

Tüm öğrenciler online dersten aynı ve-
rimi alabilecek mi? 

Evlerde günlük yaşam ve ders çalışma 
disiplini sağlanabilecek mi? 

Online sınav uygulamaları ile yapma-
ya çalıştığımız sınava alıştırma pratiği kazan-
dırılabilecek mi? 

Yanı başında olamadığımız öğrencile-
rin ödev kontrolleri ve çözemedikleri sorular 
üzerinden hatırlatmalar yapmak için uygula-
dığımız etütler sağlıklı olabilecek mi

Öğrencisinin kalem tutan elini, soru 
soran gözünü göremeyen öğretmen motive 
olabilecek mi?

Mentor öğretmenlerimiz, kitap kon-
trollerini nasıl yapacak, haftalık ders çalışma 
programını nasıl takip edecek, sınav sonuçla-
rına göre belirlediği eksik konuların tekrarını 
nasıl yaptıracak?

Online Eğitimin Artıları-Eksileri

16 Mart 2020 gününden itibaren onli-
ne eğitimlerde bir deneme-yanılma süreci ya-
şandı. Hızlı aksiyon alma, teknolojik alt yapının 
verimli bir sanal sınıf ortamına uygun hale ge-
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tirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bu sistemi 
etkin kullanma bakımından eğitilmelerinin ta-
mamlanması öncelikli unsurlardı. Bu dönem-
de veliler ve öğrencilerle sımsıkı kenetlenen 
kurumlar ortaya çok ciddi bir zafer hikayesi 
çıkardı. 

Emine Çaşkurlu, her tecrübede olduğu 
gibi bu zorlu süreçte de yaşadıklarımızdan öğ-
rendiğimiz çok şey olduğunu belirtiyor ve aşa-
ğıdaki gözlemlerine dikkat çekiyor:

1. Online dersler bire bir ve en fazla 6 kişilik 
sınıflarda verimli oluyor.
2. Öğrencinize ne kadar güvenirseniz güve-
nin, onu ne kadar iyi tanıyor olursanız  olun 
mutlaka ekran ve mikrofon açık ders yapıl-
malı.
3. Online derste en çok başarı sağlanan alan-
lar biyoloji, geometri, coğrafya dersleri…
4. Matematik, Türkçe, fizik, kimya derslerinin 
online olması halinde, ders saati sayısının ar-
tırılması ve derslerin mutlaka interaktif geç-
mesinin sağlanması gerekir.
5. Tarih, felsefe, Türkçe paragraf ve edebiyat 
derslerinin yüz yüze olmasını mümkün kılma-
ya çalışmak çok daha iyi olur.

6. Deneme sınavları mümkünse kurumlarda 
yapılmalı ama bu sağlanamıyorsa kitapçık-
ların öğrencilerin önlerinde olması ve sınav 
süresince ekranları açık sınav olmaları çok 
önemli.
7. Online yapılacak derslerin ders notlarının 
önceden öğrencilere ulaştırılmış olması gere-
kir.
8. Öğrencinin ev disiplini ve çalışma disiplini 
bakımından planlanması ve kontrolü mutlaka 
günü gününe ve ekran açık yapılmalı.
9. Olabiliyorsa her öğrenci ile en az 15 günde 
1 yüz yüze görüşülmeli.
10. Her ay veli ve öğrenci ile online durum de-
ğerlendirmesi yapılmalı.
 

Kısacası, merkezi sınavlar koşullar ne 
olursa olsun, tarihleri ne olursa olsun yapılıyor. 
Önümüzdeki yılda yapılacak. Kaçınılmaz olanın 
bizi çaresiz bırakmasına, günlük kararlarla be-
lirsizliğe sürüklenmek yerine yeni durumun 
imkanlarını en verimli şekilde kullanmanarak 
yolumuza devam etmeliyiz.

Durumlar değişir, sistemler değişir ça-
lışan, adapte olan, umutla geleceğe odakla-
nan  kazanır.
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ÖZKURBİR YÖN.KRL.BŞK.
EĞİTİMCİ-SOSYOLOG

HAMİ KOÇ

 2020 yılında dünya, daha önce yaşa-
nanlara hiç benzemeyen bir sağlık kriziyle sar-
sıldı. Covid-19 rüzgarı o kadar sert ve hırçın 
esti ki savaş gündemi bile dünyayı ilgilendiren 
meseleler listesinde alt sıralara doğru savrul-
du. Ölüm korkusu belki de ilk defa bu kadar 
güçlü ve yakından hissedildi insanlık tarafın-
dan. Daha önceki küresel krizlerde insanları 
zengin, fakir, ünlü, ünsüz diye ayıran tehditler, 
bu sefer herkese eşit mesafedeydi. Parayla, 
gelişmişlikle veya petrolle önlenemeyen sal-
gın, bütün dünyayı ölüm ekseninde eşitledi. 
Korku büyük bir hızla küreselleşti. Ve insanlık 
belki de tarihte ilk defa renk, ırk, din ve dil ay-
rımı olmaksınız tek başlık altında birleşti. 
 Doğrusuna söylemek gerekirse, aralık 
ayında Çin’de ortaya çıkan virüsün toplumun 
sağlık-ekonomi-eğitim-sosyal hayat dahil bü-
tün dünyayı bu kadar etkisi altına alacağını 
öngöremedik. Hatta Ocak, Şubat ve Mart 
aylarında bile olayın ciddiyetini tam olarak 
kavrayamadık. On yıl öncesinden bazı düşü-
nürler, fütüristler ve sosyal bilimciler dünyayı 
kasıp kavuracak etkili bir virüsten bahsetmiş 
ve hatta bunun bir kurgu olacağı yönünde-
ki tespitte bulunmuşlardı. Ama onlarca farklı 
komplo teorisinin arasında bu öngörüler de 
çok ciddiye alınmadı. Geldiğimiz nokta itiba-
riyle herkes meselenin ciddiyetini kavradı ama 
bu arada virüs de dünyayı dize getirmiş oldu.  

 Türkiye Hükümeti ve Sağlık Bakanlı-
ğının Pandemi sürecinin başında ve süreçte 
bütün dünyanın takdirini kazandığı ve dünya 
devletleri tarafından ilgiyle takip edildiği he-
pimizin malumu. Sağlık Bakanımız duruşu, 
partiler üstü yaklaşımı ve insani değerleri ile 
adeta toplumun sevgilisi haline geldi. Hemen 
her gün aynı cümleleri tekrarlamasına rağ-
men, kullandığı üslup ve samimiyetinden dola-
yı hiçbir şeklide bıkkınlık oluşmadı ve uyarıları 
sanki ilk kez söylüyormuş gibi ciddiye alınmaya 
devam ediyor. Bu da bize iyi niyet, samimiyet 
ve ciddiyet olduğu takdirde, bazı tavsiyelerin 
yüzlerce, belki binlerce kere tekrarlanmasında 
durumunda bile değerini kaybetmediğini apa-
çık gösteriyor. 
 Bu arada gelişmiş olduğunu iddia eden 
kimi ülkelerin sağlık sistemlerinin çökmesi 
küresel çapta yaşanan illüzyonu sona erdirdi. 
Güçlü ekonomiler çatırdarken ve dünya devi 
olarak bilinen ülkelerde işsizlik alıp başını gi-
derken, Türkiye bir yıldız gibi parladı. Hüku-
metimizin Pandemi sürecinde bir kısım mes-
leki teknik liselerimizin de desteğiyle sağlık 
malzemelerini üreterek hem kendi vatandaşı-
mıza sunması hem de başka ülkelere destek 
vermesi yüzümüzü ak etti. Yıllardır anlatmaya 
çalıştığımız ama bir türlü anlaşılamayan Mes-
leki teknik liselerimizin ehemmiyeti de bu sa-
yede biraz anlaşılmış oldu.  

EĞİTİMDE COVİD 19 
ÖNCESİ VE SONRASI 
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 Hükümetimizin virüsle alakalı vatan-
daşlarımıza sunduğu hizmet dünyanın çok az 
ülkesinde vardır veya yoktur. İlkbahar ayların-
da yerli ve yabancı basın da ülkemizde sağlık 
alanında yapılan çalışmalara dair detayları ya-
kından takip etmiştir. Millî Eğitim Bakanımızın 
uzaktan eğitimin dinamiklerine hakim olması 
ve büyük bir öngörüyle henüz vakalar zirveye 
ulaşmadan bazı hazırlıkları tamamlamış olma-
sı, yine ülkemizin itibarını yükseltmiştir. Hiç 
vakit kaybetmeden EBA TV üzerinde başlayan 
yayınlar velilerin endişesini azaltmış, öğren-
cilerin eğitim-öğretimden kopmalarına mü-
saade edilmemiştir. Özel Öğretim Kurumları 
da uzaktan eğitim uygulamalarını çok başarılı 
bir şekilde kullanmışlar ve büyük bir özveriyle 
öğrencilerine hizmet vermişlerdir. “Evde Kal” 
uyarısına uymakta belki de en çok zorlanan 21. 
Yüzyılın gençleri bile, sunulan uzaktan eğitim 
uygulamalarından memnun kalmışlardır. 
 Ve sonuç olarak girdiğimiz bu zorlu im-
tihanda aldığımız geçer not, ülkemizin dünya 
ligindeki sıralamasını yükseltmiştir. Bu süreçte 
görev yapan bütün sağlık çalışanlarımıza ve 
öğrencilerine hizmet veren eğitimcilerimize 
şükranlarımı sunuyorum.

Pandemi Sürecinde Biz Ne Yaptık, Kapı 
Komşumuz Avrupa Ne Yaptı?

 16 Mart’tan itibaren Türkiye’de yaşadı-
ğımız uzaktan eğitim süreci hepimizin malumu. 
 Birkaç hafta sürecek diye başladığımız 
macera, Haziran ayına kadar devam etti. 
 01 Haziran tarihinden itibaren de 
okul öncesi öğretim kurumları Yaz Etkinlikle-
ri adı altında öğrencilerine kapılarını açtılar. 
Endişelerinden dolayı çocuklarını okula gön-

dermeyen velilerin sayısı hayli fazla olmasına 
rağmen, bu karar neticesinde çalışan anne ba-
balar bir nebze olsun rahatladılar. Doğrusu da 
buydu. 
 Yine 01 Haziran’dan itibaren bütün 
Öğretim Kursları ve öğrencilerine hizmet ver-
meye başladı. Zaten bu kurumların öğrencisi 
sayısı çok olmadığı için bir mani de yoktu. Ve 
Haziran sonunda ülke çapında milyonlarca 
öğrencinin girdiği iki sınav yapıldı. Ve sosyal 
medyada yaşanan onca kargaşaya ve estirilen 
olumsuz havaya rağmen hiçbir problem yaşan-
madı. Bu bizim için çok önemli bir tecrübedir. 
 Biz prensip olarak 15 Mayıs‘tan itiba-
ren 8. ve 12. sınıfların okullarda yüz yüze eğiti-
me başlamalarını arzu etmiştik ama mümkün 
olmadı. Şahsi kanaatimiz bu mümkün olsaydı 
daha gerçekçi bir uygulama olacaktı ve yine bir 
problem yaşanmayacaktı. Bir ihtimal, kurum-
lardaki ufak tefek aksaklıklar da kendiliğinden 
çözülecekti. Ama netice itibari ile bu süreç ge-
ride kaldı.
 Peki Avrupa ne yaptı? Bir çok Avru-
pa ülkesi ilkbahar aylarında yaza doğru hibrit 
uygulama ile okulları açtılar. Mesela Almanya 
Mart ayından itibaren sağlık çalışanları ve gü-
venlik çalışanları başta olmak üzere Pandemi 
sürecinde kritik görev yapan ailelerin çocukla-
rı için okul öncesi kurumları ve ilkokulları açık 
tuttular. Nisan'dan itibaren kademeli olarak 
yaz tatiline kadar günaşırı devam şekliyle ol-
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mak üzere veya benzeri uygulamalarla okullar 
açıktı. Bilhassa sınav grubu dediğimiz bizdeki 
8. ve 12. sınıfların muadili olan öğrencileri ço-
ğunlukla okula getirdiler. Hollanda’da ise okul-
lar açıldığında yüzde 30 civarında olan devam 
oranı, Temmuz ayında yaz tatiline girerken 
yüzde 95’leri buldu. Bazı ülkelerde ise nere-
deyse okullar hep açıktı. 
 Elbette biliyoruz ki Avrupa’daki okul-
larda iki önemli avantaj var. Birincisi, öğren-
ciler çok az okul servisi kullanıyorlar. İkincisi, 
okullar ve sınıflar Türkiye’deki bazı resmi okul-
lardaki gibi çok kalabalık değil. Bu yüzden bi-
zim ülkemize kıyasla çoğu Avrupa ülkesinde 
okullarla ilgili alınan kararların uygulanması 
çok daha rahat oldu. Bu durumda toplam nü-
fusu bizim öğrenci nüfusumuzdan az olan bazı 
ülkelerin eğitimle ilgili uygulamalarını referans 
almak çok doğru olmaz diye düşünüyoruz.  

Özel Kurumlar Hazır mı?
 
 Öğrenci nüfusumuz bu kadar yoğun 
olmasına rağmen, kurslarda zaten az sayıda 
öğrenci var ve bunlar kademeli olarak ders alı-
yorlar. Yani kurslarda yoğunluk problemi yok 
diyebiliriz. Özel okullarda ise hemen hemen 
öğrencilerin tamamının okula gelmesine mani 
bir kalabalık veya yoğunluk yok. Zaten özel 
okullar sınıflarda en fazla 24 öğrenci olabili-
yor. Bu yıllarda ise sınıf sayıları ortalaması 15-

18 arasında. Çok az okulda 20-24 öğrencilik sı-
nıflar var. Özel okulların büyük çoğunluğunun 
resmi kontenjanın altında faaliyet verdiğini ve 
kontenjanların yüzde 55 oranında boş olduğu-
nu biliyoruz. 
 Ayrıca ifade etmemiz gereken bir husus 
da şu; ülkemizin bazı il ve ilçelerinde veya bazı 
kasaba ve köylerde virüsle alakalı çok az prob-
lem var ya da hiç yok. Ve yine bir çok şehirleri-
mizde ve yerleşim bölgelerimizde okul ve sınıf 
mevcutları Türkiye ortalamalarının çok gerisin-
de. Yani ideal sayıda öğrencisi olan okul sayımız 
hayli fazla. Bu şartlar göz önüne alındığında, 
yüz yüze eğitime başlanması durumunda özel-
likle özel öğretim kurumlarının fiziki mesafe 
veya hijyen gibi şartları yerine getirme konu-
sunda hiç zorlanmayacaklarını söyleyebiliriz.  

Özel Öğretim Kurumları ve Müsait 
Olan Resmi Okullar Yüz Yüze Eğitim-

Öğretim İçin Niçin Açılmalı? 

 Bu gerçeklerden hareketle diyoruz ki; 
21 Eylülden itibaren bütün okullar yüz yüze 
eğitime başlamalıdır. Çok kalabalık okul mev-
cudu veya sınıf mevcudu olan resmi okullar 
için benim bir teklifte bulunmam şu an müm-
kün değil. Buna MEB yetkilileri taşradaki il ve 
ilçe müdürlükleri ile ve komisyonlarla makul 
bir uygulama sistemi getireceklerdir. Zaten ba-
kanlıkta bütün okulları envanteri mevcuttur. 
Ülke çapında eşitlik gerekçesiyle şartları elve-
rişli olan okulların açılmaması büyük bir soru 
işareti olarak eğitim dünyasının kafasını karış-
tırmaya devam etmektedir. 
 Ülkemizdeki öğrenci sayıları makul 
olan resmi okullar ve özel öğretim kurumla-
rının tamamına yakını mevcut şartlarda tam 
zamanlı olarak örgün eğitime geçebilirler ve 
bu konu mutlaka yetkililer tarafından değer-
lendirilmelidir. Belki başlangıçta bazı dersler 
uzaktan işlenebilir. Ama bir kısım resmi okul-
larda tam gün eğitime geçilememesi sebe-
biyle, tam gün öğretime geçilebilecek resmi 
okullar ve bilhassa özel öğretim kurumları da 
aynı şartlarda değerlendirilmemelidir. Eği-
tim almama da eşitlik sağlanması mantı-
ğı doğru bir mantık veya yaklaşım değildir. 
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 Daha önce de belirttiğim gibi, 21. yüz-
yıl gençleri günlerce, haftalarca veya aylarca 
evde olmaya, evden uzaktan eğitimle tam za-
manlı olarak eğitim almaya alışık değiller. Za-
ten şu gerçek ki ilk 1-2 ay hariç evde de kal-
madılar. Bu gençleri okul dışında her yerde 
gördük. Ama üzerine basa basa defalarca söy-
lediğimiz gibi, okul sokaktan daha güvenlidir. 
Ebeveynlerin desteğiyle aydın ve idealist öğ-
retmenlerin yönlendirmesiyle ve katkılarıyla, 
öğrencilerimiz hijyenik tedbirler alma ve sağlık 
şartlarına uyma konusunda hepimize örnek 
olabilirler. Çocukların evde olması sebebiyle 
bir çok gençte doğru olmayan alışkanlıkların 
başladığı, travmaya yakın ruhi problemlerin 
söz konusu olduğu bir gerçektir. Bir insanda 
fiziki bir problem olursa hastalık olarak tedavi 
etmek daha kolaydır ama ruhi hastalıkları te-
davi etmek hem zordur hem de maalesef ka-
lıcı hasarlar oluşmaktadır. Hiç alışık olmadığı-
mız bu yeni hayat tarzı sebebiyle bir çok ailede 
problemlerin yaşandığı da bir gerçektir. 
 Peki, acaba çocuklar gerekli tedbirleri 
alarak okullarına gitmeli mi yoksa evde olmaya 
devam mı etmeli? 
 Bu iki tercihin fizyolojik ve psikolojik 
yönden artı ve eksilerini toplum olarak iyi dü-
şünmemiz ve sağlıklı bir karar vermemiz şart. 
Çünkü konumuz çocuklar ve eğitim. Verile-
cek yanlış bir karar sadece bugünümüzü değil 
önümüzdeki onlarca yılı olumlu veya olumsuz 
yönde etkileme potansiyeline sahipken, kesti-
rip atma lüksümüz yok. Bütün enerjimizle ve 
mevcut kaynaklarımızla bilimsel zeminde ko-
nuyu tartışmalı ve ülkenin geleceği için en ide-
al kararı vermek zorundayız. 
 Doğru kararlar alındığı takdirde, inşal-
lah sağlık alanında elde ettiğimiz başarıyı eği-
tim alanına da taşımış olacağız. 

Özel Okullardaki Boş Sınıflar 
Değerlendirilebilir mi ?

 Özel okullardaki sınıflar 20- 24 öğren-
cilik maksimum sayılardan oluşmaktadır. Okul-
ların yarıdan fazlasının boş olduğu gerçeği var. 
Hadi pandemi sürecinde sınıf sayıları azami 
12-20 olsun. Bu durumda bile ciddi boşluk 
kalıyor. Hele 9. Sınıflardaki öğrenci sayısı bu 
sene geçen yıla göre 400.000 fazla olacak. Bir-
çok resmi okulda kalabalık sınıf mevcutlarını 
azaltmanın en iyi yolu da devlet okullarından 
özel okullara geçebilecek öğrenci velilerine 
destek vermektir. Özel okullardaki boş sınıf-
ların değerlendirilmemesi Millî servetin heba 
edilmesi anlamına gelir. En önemlisi de ideal 
sınıf mevcudunda iyi şartlarda eğitim hizmeti 
alacak öğrencilere ülke menfaati gereği imkan 
sağlanmalıdır. Mesela 9. sınıflara uygulanacak 
bir teşvik  programı çok yerinde olur. KDV’nin 
kaldırılması özel okula geçişi hızlandırır. Böyle-
ce öğrencilerin hem daha iyi şartlarda eğitim 
almaları hem de iş arayan on binlerce eğitimci-
ye iş imkanı sağlanmış olur. Her yönden faydalı 
ve kıymetli bir adım da atılmış olur. 
 Netice itibarı ile eğitim bir toplumun, 
bir ülkenin en önemli en kıymetli faaliyetidir. 
Bu yüzden eğitimle ilgili karar alma süreçlerin-
de, özellikle sosyal medyada yaşanan bilgi kir-
liliğine izin verilmemeli, karar vericilerin baskı 
altında kalmadan ve bilimsel bir zeminde ko-
nuyu değerlendirmeleri sağlanmalıdır. 
 Zaten Millî Eğitim Bakanımızın “Okul-
ları birlikte açacağız” sloganı da, bu konuda 
her birimizin ayrı ayrı sorumluluğu olduğunu 
vurgulamaktadır. 
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Gençler İçin Virüs Tehlikesi !

 Millî Eğitim Bakanlığı kronik rahatsız-
lığı olan öğrencilerin okula gitmeyip, eğitim 
öğretimlerini uzaktan eğitimle alabilecekleri-
ni açıkladı. Zaten her yıl uygulandığı gibi, aşırı 
nezle-grip olan öğrenciler için aileleri aldıkları 
tedbirlerle evlerinde tedavi sürecini takip et-
mektedirler. Bu durum yine daha fazla hassa-
siyetle böyle devam edecektir. 
 Bu arada 24 Ağustos itibari ile öğret-
menlerimiz yeni dönem için alacakları tedbir-
ler ve uygulamalar için hizmet içi eğitim se-
minerleri ve tedbir çalışmaları çerçevesinde 
“mesleki gelişim programlarıyla” okullarında 
bulunmaya başlamışlardır.
 Sonuç olarak eğitimle ilgili meseleleri 
yine eğitimciler çözmek zorundadır. Bilindiği 
gibi karadut meyvesinin lekesini sadece kendi 
yaprağı çıkarır. Atalarımız insanın da tıpkı bu 
ağaç gibi meselelerin çözümünü uzakta ara-
mayıp, kendilerine yoğunlaşmaları gerektiğini 
söylemişlerdir. Öyleyse meselenin çözümünü 
uzaklarda aramak yerine öğrenciler, öğret-
menler ve bu alanda emek veren eğitimcilerin 
görüşlerine başvurulmalıdır. 
 Biz de eğitim camiası olarak toplumun 
diğer kesimlerinin desteğiyle bu meseleyi en 
iyi şekilde kendimiz çözebiliriz. 

Çok Önemli Üç Tedbir :

 Biz yetişkinler gerek evlerimiz için ge-
rekse sosyal hayatımızda üç kuralı çok iyi bir 
şekilde alışkanlık haline getirmeliyiz:
1) Biyolojik, bireysel fiziki ve mekan temizliği, 
2) Beraber olacağımız her yer ve mekanda in-
sanlarla fiziki mesafeyi koruma konusundaki 
kararlılığımız,
3) Maske kullanımı.  

 Bu tedbirleri uygulayarak okullar mut-
laka açılmalıdır. İngiltere’de yayınlanan bir 
makalede bu gerçek açık ve net bir şekilde 
vurgulanmıştır. Çok değerli bir bilim adamımız 
makaleyi tercüme ettirip yayınlamıştır.

#okullarıgüvenleaçacağız

 Aşağıda, sayın bakanımızın ve bazı eği-
timcilerin ve eğitim gönüllülerinin yüz yüze 
eğitime geçişle alakalı yorumlarını tedbirlerini 
paylaşıyorum. Ve yorumu siz değerli okuyucu-
larımıza bırakıyorum.

@ziyaselcuk

 Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” 
çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese 
teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titiz-
likle yapmaya ve okulları zamanında açmaya 
odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöne-
ticilerimiz ve velilerimizle birlikte #okullarıgü-
venleaçacağız.

@ziyaselcuk

 Geçen hafta çalışma takvimimizin en 
heyecanlı günlerden birini yaşadık; binlerce 
öğrencimize “Liseye hoş geldin.” dedik. Yeni 
eğitim öğretim yılını 21 Eylül’de yüz yüze baş-
latabilmek, okullarımızı sağlıkla açmak için de 
çalışmalarımızı sürdürdük. #okullarıgüvenlea-
çacağız

@mkemalsayar

 Çok tartışmalı bir konu biliyorum, ama 
okulların kapalı tutulmasının çocuklardan ko-
parıp aldığı şeyleri niye konuşmuyoruz? Mil-
yonlarca ekran bağımlısı çocuk ve genç. Her 
alanda rehavet, okul söz konusu olunca panik. 
Bu gidişle bazı şeyleri yerine koymakta çok 
zorlanacağız.

 Eğitime dair yeni yazılarda buluşmak 
dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
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“LÜKS RESTORAN KORKUSU NEDİR?”  
BİLİRMİSİNİZ?

 Hava atarlar ya, “Dünyaaaayı gördüm 
ben!"
 Sıra bende; 221 Özerk ülke, 170 Birleş-
miş Milletler ülkesinde yedim, içtim. Hiç birin-
de Türkiye’deki kadar “Lüks Restoran Korku-
su” yaşamadım.
 Nedir lüks restoran korkusu? 
 Hesap korkusu, Kazıklanma korkusu. 
Ne geçirdiler, ne geçirecekler korkusu.
 Bir kere, Pandemi bahanesiyle çoğun-
da menü yoktur. Ama web sitelerinde, yani di-
jitalde de menü yoktur. 
 Sorarsın: “Neler var?”
  “Sayayım ağabey” der.
 Zaten o sekizincisini sayarken sen bi-
rincisini unutursun. 
 Fiyatlar?
  “Sen sor ben söyleyeyim” der. 
 Hele balıkçıdaysan en az 40 çeşit, her 
biri farklı fiyatlı meze vardır. Garson kendisi ak-
lında tutamaz. Korka korka yemeğini, mezeni 
ısmarlarsın. Acaba Fava 15 miydi, 45 mi? Kari-
des’e ne demişti? 100 mü? Yuhh! Ben 30 duy-
dum. Acaba kuver ne kadar? Yüzde 10 garsoni-

yeyi de kendileri mi koyacaklar? Bir de üstüne 
KDV eklediler mi? Ohh, ballı-kaymaklı kazık!  
300 küsür düşündüğünüz hesap 1000 TL gelir 
karşınıza. Yetmez, başınızda  garson da bahşiş 
diye bekler. Tatsızlık olmasın diye 3, 5 bir şey-
ler daha koyarsın. Parayı koyduğun süslü deriyi 
öyle bir kapatır ki, sanki suratında şaplak. “E 
zaten hesaba eklemişsiniz” dersen de hafifçe 
kulağına eğilir; “ağabey, onu hem takip ede-
miyoruz hem de puan sistemi diyerek oradan 
bize ancak kırıntı veriyorlar” derler.
 “Ne var bunda, 1000 TL’ye Lahmacun 
satılan bir yerde 1000 TL iki kişi bedava” di-
yenler olabilir. Söyleyeyim, oralara da gittim. 
Menüde koca koca Lahmacunun fiyatı yazıyor, 
üstelik 3'lü ekstra kazığın (Kuver-Garsoniye-
KDV) hiç biri yok. Yani fiyatları pahalı olabilir 
ancak bence çok dürüst, çok namuslu yerler 
oraları.
 Bodrum Yalıkavak’da işte böyle bir Ba-
lıkçı Restoranına gittik. Tabi ki hamama girip 
terleyeceğimizi biliyorduk, ancak yağlı kazığa 
oturtulacağımızı hesap etmemiştik. Yan yana 
2 masaydık ve diğer masada yabancı misafir-
ler vardı. Garibim saf saf ikide bir “Kapıda fi-
yat listesi yok” diyor garsona. Garsonda “Ne 
diyo bu, ne kapısı, ne menüsü?” edasıyla ba-
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kıyor turiste. Peki diyor turist, “menü var mı?” 
Menü yok, “Dijitalde yani web sitenizde var 
mı fiyatlar?” Yok. “Peki, nasıl öğreneceğiz fi-
yatları ve yemekleri?” Garson kafa göz yara-
rak ve çevre yardımıyla neyin ne olduğunu ve 
fiyatlarını saymaya çalıştı. Sonra kendisi sıkıldı. 
“Come come” diyerek zavallıyı dolabın önü-
ne götürdü. Yirmi dakika içeride kalan adam 
nevri dönmüş bir şekilde geri geldi ve karısına, 
kızına durumu anlatmaya çalıştı. Başarılı ola-
mayınca bu kez ailece dolabın önüne gittiler. 
80 çeşit meze için bu ne, bu kaça derken sanı-
rım mideleri sırtlarına yapıştı. Ya, bir de karısı 
garsona her bir mezenin kalorisini sorduysa...? 
Yok, yok sanmam. O suratsız garson çoktan bı-
çaklardı kadını.

  Daha fazla bu duruma şahit olmamak 
için  restorandan çıktım.
 Peki, nedir aslında olması gereken, ne 
yaparlar yurtdışında lüks restoranlar?
 Sıralayalım;
 Kapıda, gece de görülsün diye ışıklı bir 
menü asarlar. Müşteri fiyata bakar, eğer uy-
gunsa neyi kaça yiyeceğini bilerek içeri girer. 
Medeni ülkelerde kapıda menü olmaması sa-
kıncalıdır. Arkadaşınla, Ailenle veya sevgilinle 
gelmişsin. Kapıda menü yok. Oturmuşsun, yer-
leşmişsin masana. Menü geliyor ve görüyor-
sun ki fiyatlar bütçenizin üzerinde. O kadar zor 
ki artık o masadan kalkmak. Mecburen bir iki 
bir şey yiyip kendini zor atarsın restorandan. 
Buna ticarette “müşteriyi kayığa oturtmak 
derler” Genelde turistik mekânlarda kapıda 
duran “gel gelci” tayfanın vazifesi budur.
 Menüde fiyatların yanı sıra kalorisi hat-
ta gramajı da yazar.
 Ekstra alınacak Kuver, Garsoniye, Mü-
zik, KDV vs varsa onu da altta büyük puntolar-
la belirtmek zorundadır.
 Daha fazla dünyaya rezil olmadan, in-
sanları mağdur etmeden, Ticaret, Turizm, Ma-
liye Bakanlıkları ve Belediyeler bu duruma el 
atmalıdır.
 Kısaca, fiyatlar Avrupa ayarındaysa, 
sistemini de Avrupa standartlarında kurmalı-
yız...
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“Sakın Turcu olduğunu söyleme..!”
BOŞ BAKKAL…

 Sene 2002. Kız istemeye gidiyorum. 
Kankam dedi ki;
 - Sakın TURCU olduğunu söyleme.
 - Niye bee?
 - Oğlum, belki üç-beş meslektaşın 
çarptı kaçtı piyasayı ama alayınız üçkâğıtçı 
sanılıyor. Bak aslanlar gibi bir diploman var. 
Gel, sen mühendisim de.
 - İyi de, ben gemi mühendisiyim. Bırak 
gemiyi, kâğıttan gemi yapamam. Ya anlar-
sa...
 Nikâhı basana kadar anlamadı. İlk to-
runu kucağına verdiğimiz an gerçekleri anlat-
tık. Bozuldu tabi. Artık yalan söylediğimize mi, 
yoksa gerçeklere mi bozuldu bilemem? Kayın-
validem hala beni sağa sola mühendis diye 
tanıştırır. Alışamadı bir türlü. Olsun artık. Tek 
korkum, birinin tutup teknik bir mühendislik 
sorusu sormasında.
 Zaman içerisinde Körfez savaşı, Apo 
krizi, 5 Nisan kararları, Anayasa krizi, Kuş gri-
bi, Suriye meselesi, Bombalar, Restleşmeler 
derken şimdi kucağımızda Corona’yı bulunca 
kayınpedere hak vermedim değil. Bu ne ya!!  
Üstümüze Napalm bombası düşse “biz tu-
rizmcilere koymaz” derdik, Corona kötü koydu 
ama. Global bir kriz bu. En büyük kriz 6 ayda 
etkisini kaybederken, bu kez ucu, hızı, etkisi, 
süresi belirsiz, görünmez bir kaosun içindeyiz. 

Büyük firmalar bile kepenk indirirken, küçük 
firma sahipleri ya sektör değiştirme veya ma-
aşlı iş arayışlarına girdiler. Beni bu yaştan son-
ra Laz bakkal çırak bile almaz.  
 Ben dükkânı kapatmadım. 35 seneden 
sonra hala kuyruğu dik tutmaktır niyetim. Ama 
iş var mı? Yok! Baktık, TÜRSAB ‘tan, Bakanlık-
tan hayır da yok, biz ne yaptık önlem olarak? 
Önce sosyal medyadan, sonra her akşam ins-
tagram söyleşilerinden birbirimize ağlaştık.  
Hatta bir umut her gün “İlker Ünsever TV” 
seyrettik. O da bitti. Çare bulamadık ama kriz 
de bitmedi. İş yerinde telefon çalmazken mo-
ralim bozuluyor, bari evde oturayım dedim. 
Börekler, çörekler, ekmekler derken yemek 
yapmaya başladım. Başta her şey güzeldi ama 
iş zeytinyağlılara gelince evden sağlam zılgıt 
yedim. Birkaç tabak çanak, tencere ve perde 
zayiatından sonra direkt kırmızı kart. Evden de 
kovuldum. Attım kendimi sokaklara. Bari bir 
işe yarayayım!
 Şu sıralar alt komşum “Albay emeklisi 
Nizamettin Amca” gibiyim. Tüm mesai saati 
boyunca sokaklardayım. Nerede yanlış park 
etmiş araç, kaldırımdan giden motosiklet, ku-
rallara uymayan sürücü varsa şak fotoğrafını 
çekip trafiğe şikâyet ediyorum. Dışarı aşırı şe-
kilde taşmış sandalye masa atan kafeler, yere 
çöp atan, tüküren vatandaşları görünce de 
gidip uyarıyorum. Olmadı belediyeye şikâyet 
ediyorum. Fiş vermeyenleri de direkt maliye-
ye. Bunun için fake bir hesap bile açtım. Neme 
lazım. Çünkü arada bir horlanıyor hatta itilip 
kakılıyorum. Ama olsun, bu vatan için canım 
feda. Sanırsınız, en duyarlı vatandaş madalya-
sını bana takacaklar. Durmak yok yola devam. 
Şimdi Bodrum’dayım. Sokakta ve plajda fizik-
sel mesafe ve maske uyarılarım devam ediyor. 
Gürültücü komşularımı da site yönetimine 
şikâyet ediyorum. Her şey güzel olacak turizm-
ci dostlarım. Her şey.!

Şşşt. Hopp. Açılın. Yaklaşmayın birbirinize...!
Sevgilerimizle...
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Dergimizi takip eden paydaşlarımız 
ve okurlarımızın yakından tanıdığı bir ku-
rum olan TEVDAK'ın ( Türk Eğitim Vakıfları  
Dayanışma Konseyi) üyelerinden olan aynı 
zamanda Türkiye'nin ilk bağış okulu olma 
özelliğini taşıyan Zonguldak Mehmet Çelikel 
Lisesinin mezunlarının kurduğu Mehmet Çe-
likel Lisesi Vakfına bu sayımızda "TOPLUMUN 
OKULLARI"konusu kapsamında yer veriyoruz.

Okulun Bağışçısı, okul ve vakıf hakkın-
da Mehmet Çelikel Lisesi 1965-1966 yılı me-
zunu ve Vakfın Yönetim kurulu Üyesi Erkan 
Ünal şunları söyledi:

" 2 9 
A ğ u s t o s 
1956 tarihin-
de vefat eden 
o k u l u m u -
zun kurucu-
su Mehmet 
Ç E L İ K E L ' i , 
29 Ağustos 
2020 ölüm yıl 
dönümünde 
bir kere daha 

sevgi, saygı ve rahmetle andık. Mehmet ÇE-
LİKEL genç Türkiye Cumhuriyetinin en önemli 
gereksiniminin yetişmiş insan gücü bunun da 
eğitimden geçtiğini görerek Cumhuriyet tari-
himizin ilk bağış okulunu yaptırmış ve 3 Ekim 
1938 tarihinde eğitim ve öğretime açılmasını 
sağlamıştır. Mehmet Çelikel Lisesi 1938 yılın-
dan bugüne kadar uzun yıllar Zonguldak ve 
çevre illerinin yükünü sırtlamıştır. 

MEHMET ÇELİKEL KİMDİR?

Mehmet Çelikel diyor ki: "1882 yılın-
da Ereğli’de doğdum. İlk ve Rüştiye tahsilimi 
bitirdikten sonra babamın yanında ticaret işi-
ne atıldım. Bütün emelim kimseye boyun eğ-
meden sırf şahsi teşebbüsüm ile işe girmekti. 
1922 de Zonguldak’a geldim. Bütün serma-
yem iki bin kuruştan ibaretti.

1930 yılında umumi harbin başlangı-
cında ticaretim ilerlemiş ve bakkaliye üzerine 
iş yapmaya başlamıştım. Seferberlik çıkınca 
ötede beride alacaklarım yüzünden iki bin al-
tın lirayı geçen sermayemi de kaybetmiş ve 
bir miktarda borçlanmış idim. Bu vaziyet bana 
hayal kırıklığından çok ziyade daha büyük bir 
metanet ve azim verdi. Umumi harpte bilhassa 
Karadeniz sahillerinde Zonguldak’a gıda mad-

MEHMET ÇELİKEL LİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU 
ÜYESİ ERKAN ÜNAL:

"ÇELİKELLİ OLMAK AYRICALIKTIR"

Seçkin SEÇKİN/Öğretmenim Dergisi-Esenler



Öğretmenim 

Dergisi 

37

deleri getirmeye başlamıştım. Küçük ve büyük 
deniz vasıtaları ile bin bir türlü tehlikeler için-
de mücadele ederek Allahın yardımı ile işlerim 
yeniden gelişmeye başladı. Bu sefer toptan ve 
perakende her nevi eşya ve bilhassa bakkaliye 
ile ticaretimi genişlettim. Ve halen bu surette 
devam ediyorum. Bir de vapur aldım. Bu işler-
de muvaffakiyetimin yegâne sırrı dürüstlük ve 
hakka riayettir.

Kazandığımı sevgili yurdumda, mem-
leketimde yurttaşlarıma faydalı olmak için 
kullanmak en birinci idealim olmuştur. İşte bu 
gaye iledir ki, bir lise binası yapıp memleketi-
me armağana karar verdiğim dakika hayatı-
mın en zevkli ve heyecanlı anısıdır. Bu hususta 
büyüklerimden gördüğüm teveccüh ve teşvik-
lerde benim için ayrıca bir bahtiyarlıktır.

Yaptığım bu işi gerek temel atma gü-
nünde ve gerekse açılış esnasında duyduğum 
sevinç ve heyecanlar ise paha biçilmeyecek de-
recede büyüktür.
 Okulumuzun kurucusu Mehmet Çelikel 
1938'den vefat ettiği 1956 yılına kadar Meh-
met Çelikel Lisesi Müdürlerine sene başında 
öğretmenler kurulunda okunmak üzere aşağı-
daki telgrafı çekerdi; 
‘ ’ Sayın Öğretmenler;
 Gazetelerde ve radyolarda üniversite-
ye giren çocukların isimleri ve mezun olduk-
ları liseler mütemadiyen yazılıyor ve söyleni-
yor.

 Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nden 
İstanbul Tıp Fakültesine… Zonguldak Mehmet 
Çelikel Lisesi’nden Teknik Üniversiteye onlar-
ca Çelikelli öğrencinin adı okunmaktadır. Bu 
başarılarda sizlerin büyük dikkati, bilgisi ve 
emeği var.
 Hepinize bu ders yılında da Allah kuv-
vet versin, başarılı öğrenciler yetiştirin.
 Bu vesile ile sağlık ve afiyet diler, göz-
lerinizden öperim.’’

20 BİNE YAKIN MEZUN

 Kuruluşundan bugüne kadar, yirmi 
bine yakın mezun veren okulumuz, sayısız dev-
let adamı, siyasetçi, bilim adamları, üst düzey 
yöneticiler, yazarlar, gazeteciler, milli sporcu-
lar ve sanatkarlar yetiştirmiş olup, yetiştirdiği 
bu sayısız değerlerle bir marka haline gelmiş-
tir. Okulumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine 
yükselmeyi sağlayacak nesiller yetiştirilmesine 
vesile olacaktır.

Halen 700 öğrenci ile eğitim ve öğre-
tim faaliyetine devam eden Zonguldak Meh-
met Çelikel Lisesi sınavla öğrenci almaktadır.  
Bu sene 82. Yılını kutladığımız okulumuz her 
sene mezuniyetlerinin 30 - 50 ve 60 senesini 
dolduran mezunlarına da Anı, Onur ve Altın yıl 
plaketleri vermekte, bu etkinlikleri geleneksel 
pilav günü adı altında kutlamaktadır. 

1988 yılında eski mezunlar tarafından 
kurulan Mehmet Çelikel Lisesi Vakfı’da, oku-
lun fiziki yapısının iyileştirilmesi, eğitim ve 
öğretim kalitesinin yükseltilmesi için başarılı 
çalışmalar yapmaktadır. Mehmet Çelikel Lisesi 
Vakfı aynı zamanda kuruluşundan bugüne ka-
dar Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi-
nin (TEVDAK) aktif üyesi olup, bu tarih kokan 
topluluk içinde yer almaktan da son derece 
mutludur. 
 Mehmet Çelikel Lisesi bizi; İyi, doğru, 
dürüst, anlayışlı, güvenilir, geçmişine sahip çı-
kan, geleceğine güvenen, çalışkan, azimli ve 
inançlı insanlar olarak yetiştirdi. Bunun için 
ona teşekkür borçluyuz. 
 Mezunlarımızın çok iyi bildiği gibi

 “Çelikelli Olmak Bir Ayrıcalıktır.” 
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HABOFED BAŞKANI ERCAN ARTAN:
ÖĞRENME HERKES İÇİN ERİŞEBİLİR OLMALIDIR

(Öğretmenim Dergisi Özel Haber-İstanbul)

 Geçen sayımızda Öğretmenim Dergisi 
ve Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu (Habo-
fed) işbirliğini de duyurmuş olduğumuz HA-
BOFED’in projeleri ve faalİyetleri ile ilgili Fe-
derasyon Başkanı Ercan Artan açıklamalarını 
şöyle sürdürdü.

Öğrenme Herkes İçin Erişilebilir 
Olmalıdır

"Öğrenme, herkes için erişilebilir ol-
malıdır. Bununla birlikte, dezavantajlı grupla-
rın hayat boyu öğrenmeye daha kolay erişe-
bilmesinin sağlanması önem arz etmektedir. 
Kadınlar, çocuklar (özellikle okul öncesi çağın-
da olanlar), yaşlılar, engelliler, yurt içerisinde 
göç edenler, işsizler, alt gelir grubuna dahil ki-
şiler, becerileri yetersiz işçiler ve öğrenme mer-
kezinden uzakta yaşayan kişiler gibi dezavan-
tajlı gruplar hayat boyu öğrenmenin öncelikli 
hedef kitleleridir. Bireylerin eğitime erişememe 
riskiyle karşılaşıldığında, hayat boyu öğrenme, 
özel durum ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde 

tasarlanmalıdır.
Bunun yanı sıra, sosyal uyum sağla-

makta zorlanan bir yetişkin de günümüz toplu-
munda dezavantajlı olarak değerlendirilebilir. 
Ömeğin; 8 temel becerilerden biri olan dijital 
yetkinlikten yoksun bir birey, özellikle İntemet 
aracılığıyla bilgi edinmede ve web-tabanlı uy-
gulamalar üzerinden sunulan kamu hizmetle-
rine erişimde dezavantajlı durumda olacaktır. 
Yetişkinlerin bilgi teknolojisinde yeni beceriler 
edinmeye teşvik edilmesi, dünyanın çeşitli yer-
lerindeki insanlarla aynı anda yeni bilgilere 
hızlı ve kolay erişimlerini sağlayacak, kişisel 
gelişim ve sosyal uyumu artıracaktır.

Uluslararası alanda kabul görmüş bel-
geler arasında yer alan İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de 
önemle vurguladığı gibi günümüzde temel eği-
tim, herkesin eşit olarak yararlanması gereken 
bir haktır. Okul öncesi eğitim temel eğitimin 
ilk basamağıdır. Türkiye’nin tüm bölgelerinde 
okul öncesi eğitime erişimin arttırılması hedef-
lenmekle beraber, özellikle dezavantajlı bölge-
lere ek destek sağlanmalıdır. Onuncu Kalkın-
ma Planı’nda “Öğrencilerin sosyal, zihinsel. 
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duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan 
okul öncesi eğitim, imkânları kısıtlı hane ve 
bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yay-
gınlaştırılacaktır.” şeklinde vurgulandığı üzere 
bu belgede de dezavantajlı çocuklara ve bölge-
lere özel önem verilerek, okul öncesi eğitimin 
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Eğitim sistemimizi düzenleyen temel 
esaslar doğrultusunda özel eğitim gerektiren 
tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenek-
leri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim 
hizmetlerinden yararlandırılır ve özel eğitim 
hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri, 
sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün ol-
duğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. 
Bu konu, Onuncu Kalkınma Planı’nda “Özel 
eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel 
yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi 
doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimle-
rinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki alt-
yapı güçlendirilecektir.” şeklinde ele alınmıştır. 
Bu yaklaşımlardan yola çıkarak engellilerin 
hayat boyu öğrenmeye erişiminin artırılması 
yönünde yoğun çalışmalar yapılacaktır. Bu ça-
lışmaların daha nitelikli olmalarını sağlamak 
için öğretmen ve yöneticilere yönelik eğitim-
ler verilecek; ayrıca öğrenme fırsatlarına ula-
şılabilmesi için engelli öğrencilerin ailelerine 
destek sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, ülkenin 
nitelikli İşgücünün bir parçası olabilmeleri İçin 
üstün yetenekli bireylere yönelik faaliyetler de 
düzenlenecektir.

MEB’in sunduğu Açık Öğretim Sistemi, 
örgün eğitimlerini tamamlamamış olan birey-
lerin eğitime erişimlerini sağlamada etkilidir. 

Bu sistemde müfredat, yazılı ve görsel öğretim 
materyalleri aracılığıyla öğretilmekte, ulusal 
düzeyde merkezi sınav yapılmakta ve mezun-
lara diploma verilmektedir. Açık Öğretim ve 
Uzaktan Eğitim, bu Strateji Belgesi tarafından 
desteklenen temel girişimlerden biri olmayı 
sürdürecektir. Özellikle dezavantajlı bireylere 
yeni öğrenme fırsatları yaratmak açısından 
daha da etkin hale getirilmesi için bu sistem 
geliştirilmeye devam edilecektir.

Çocukların sokakta çalıştırılan/yaşa-
maları büyük oranda ekonomik sebeplerden 
kaynaklanmakla beraber, diğer nedenler; an-
ne-babaların eğitimsizliği, aile içi şiddet, sos-
yal destek sistemlerinin yetersizliği, geleneksel 
yapı içerisinde çocuğun ev işlerinde, tarımda 
ve sokakta çalıştırılmasının doğal karşılan-
ması, ailenin bakabileceğinden fazla çocuğa 
sahip olması, sevgisizlik, ihmal ve çocukların 
eğitim sisteminden kopması olarak sayılabilir. 
Bu sorunlara genel bir bakış açısı getirildiğin-
de kaynağın büyük oranda yoksulluk ve eğitim 
yetersizliğinden kaynaklandığı görülmektedir. 
Çalışan çocukların eğitime erişimini arttırmak 
için özel stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Stratejiler, ailelerin eğitimin önemi 
hakkında bilinçlendirilmesini, çocukların okula 
kazandırılmasını sağlayan girişimleri ve ailele-
rin ekonomik durumlarına yanıt veren öğren-
me fırsatlarını kapsayacaktır. Çalışan çocuk-
ların eğitime kazandırılması için başta ÇSGB 
olmak üzere ilgili kamu kuruluşları ve STK’lar 
ile işbirliği yapılacaktır.

Hayat boyu öğrenmeye katılım oran-
ları TÜİK tarafından hane halkı işgücü anketi 
yoluyla tespit edilmekte olup, bu veriler hayat 
boyu öğrenme alanında politika belirlemek 
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için sınırlı bilgi sağladığından daha çeşitli veri-
lere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle üzerin-
de durulacak olan önemli bir tedbir de, hayat 
boyu öğrenme politikalarının geliştirilmesi ve 
bunların etkililiğinin İzlenmesi için gerekli İsta-
tistiklerin toplanmasıdır.

Türkiye’de hayat boyu öğrenmeye iliş-
kin bilgilerin araştırmalar yoluyla artırılması, 
hizmet sunumunun geliştirilmesi ve daha etkili 
kılınması açısından önemlidir. Hayat boyu öğ-
renme ile ilgili araştırmalar, gelecekteki politi-
kalara ve stratejilere bilgi sağlamak amacıyla 
yürütülecek, daha etkili izleme sistemlerinin 
kurulmasına yardımcı olacak, böylece hayat 
boyu öğrenme sistemi gelişmeye ve Türki-
ye’nin değişen gereksinimlerine yanıt vermeye 
devam edebilecektir,

2013 yılında Türkiye’de hayat boyu 
öğrenme veri tabanı (HBÖ Web Portali) kurul-
muştur. Bu veri tabanı, hayat boyu öğrenme fa-
aliyetleri hakkında bilgileri içermektedir, Mev-
cut Web Portalı MEB ve İŞ-KUR bünyesindeki 
öğrenme ve istihdam fırsatlarını içermektedir. 
Ancak, hayat boyu öğrenme sistemi hakkında 
daha fazla bilgi temin etmek amacıyla, Web 
Portali hayat boyu öğrenme hizmeti veren di-
ğer kurum ve kuruluşların verilerini de içerecek 
şekilde geliştirilmelidir, Bu sayede, Web Portalı 
topluma bilgi sağlamanın yam sıra, izleme ve 
değerlendirme amacıyla kullanılabilecek ortak 
bir veri havuzu sağlayacaktır.

Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin su-
nulması ortak bir sorumluluk olup, bu konuda 

bir çok kurum ve kuruluşa görevler düşmekte-
dir. Nitekim belge hazırlıkları aşamasında ku-
rum ve kuruluş temsilcileriyle çalışmalar yapıl-
mış; öncelik ve tedbirler uzlaşma ortamı içinde 
belirlenmiştir.

HBÖ Strateji Belgesi ve Eylem Planın-
da yer alan her bir tedbir için sorumlu olan ve 
işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar belirlen-
miş ve tedbirlerin uygulamasının ve başarısı-
nın izlenmesi amacıyla performans gösterge-
leri tanımlanmıştır.”

Federasyon Başkanı Artan geçtiğimiz 
günlerde proje sponsorları NBB TC Holding 
ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri il Başkanları 
toplantısı ile ilgili olarak da “Hayat Boyu Öğ-
renme Federasyonu olarak öğrenmenin yaşı 
olmadığı ve sürekliliği konusunda farkındalık 
oluşturma ve duyurma adına sürekli projeler 
üretiyor, etkinlikler ve seminerler düzenliyo-
ruz. Bunlardan biri de projeler sponsorumuz 
NBB TC Holding ev sahipliğinde il başkanları 
toplantısıdır. Toplantıda Hayat Boyu Öğrenme 
faaliyetlerini toplum geneline yayma adına 
tüm il başkanlarımızla birlikte beyin fırtıması 
yaparak projeler ve fikirler ürettik. Bu çalışma-
larımızın geri dönüşlerini tüm illerden yakın 
zamanda almaya başlayacağız. 
 Bu toplantılarda almış olduğumuz ka-
rarlar bir belge kitap haline getirilip başta Mil-
li Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm eğitim 
paydaşları, federasyon paydaşlarımız, il ve ilçe 
temsilciliklerimizle de paylaşıldı. 
 Uygulamaya koyduğumuz çalışmların 
geri dönüş raporları elimize ulşamya başladı-
ğı anda çözüm ortağımız Öğretmenim Dergisi 
aracılığıyla kamu oyuyla paylaşacağız” dedi.
 Artan ayrıca il temsilciliklerinin de ger-
çekleştirdiği faaliyetler konusunda da şunları 
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söyledi.
Eğitim İnsanın Okulda Öğrendiği Her 
Şeyi Unuttuğunda Arta Kalan Şeydir.

“ Ulusal ve Uluslararası yürüttüğümüz çalış-
malarımızın haricinde lokal çalışmalarımızda 
sürmektedir. Bunlardan biri de Sakarya İl Tem-
silcimiz Eğitim Mesleki Gelişim Danışmanı 
Yusuf Genç önderliğinde yürüttüğümüz çalış-
malardır.
 Ticaret Bakanlığının çıkardığı Taşın-
maz Ticari Yönetmeliğine göre, gayrimenkul 
alım satımı ve Oto alım satımı işleriyle uğra-
şanların yetki belgesi alması zorunlu hale ge-
tirilmesi, belgesi olmayanların ise kendi isimle-
rine tescilli gayrimenkuller dışında alım satım 
işlemi yapamayacak olmaları konusuna Yusuf 
Genç Önderliğinde el attık.

HABOFED Sakarya İl Başkanımız Ak-
yazı Altındereli Eğitim ve Mesleki Gelişim 
Danışmanı Yusuf Genç nezaretinde yapılan 
Mesleki yeterlilik belgesi ve sorumlu emlak 
danışmanlığı seviye 5 sınavı ve motorlu kara 
taşıtları alım satım sorumlusu seviye 5 sınav-
larını Akyazı’da gerçekleştirdik.
 İl Başkanı Yusuf Genç Hayat Boyu Öğ-
renme ile ilgili “ 'Eğitim insanın okulda öğren-
diği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir. 
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, 
yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da mil-
leti esaret ve sefalete terk eder.' düsturuyla 
Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu adına eği-
timi ihtiyacı olana değil en ücra köşedeki va-
tandaşımıza da ulaştırmak adına çalışmaları-
mı yürütmekteyim.” dedi.

HAYAT BOYU MONTESSORİ

HABOFED Başkanı Ercan Artan çalış-
malarından bahsetmeye okul öncesi ile ilgili 
olarak yaptıkları çalışmalar ile sürdürdü. Artan 
“ Bildiğiniz gibi Montessori Eğitim Modeli tüm 
dünyanın kabul ettiği bir model. Biz bu mode-
lin felsefi ve programını tüm yaş grupları için 
düzenleme çalışmlarına başladık. Ve buna da 
“Hayat Boyu Montessori” dedik. Bu kapsam-
da bir pilot uygulamayla başladık. Bildiğiniz 
gibi montessori eğitim modeli okul öncesi ve 
erken yaş eğitiminde kullanılıyor. Ancak biz bu 
sistemi ilk orta yüksek öğrenim hatta ileri yaş 
eğitimlerinde de uygulamayı planlıyoruz. İşte 
bir anaokulu ile başladığımız bu proje anaoku-
lu öğrencilerine klasik montessori modeli eği-
timi uygularken ileri yaşları içinde uygulayabi-
lecekleri montessori uygulamaları konusunda 
küçük ipuçları ve çalışmaları yaptırıyoruz. 

Pilot uygulama için Bahçeşehir Özel 
Mavi Kelebekler Montessori Anaokulu ile an-
laştık. Okulun kurucusu Nadia Şaban. Dubaili 
bir İngilizce öğretmeni, eğitim gönüllüsü ve 
girişimci kendisi. Projemizi duyduğunda oku-
lunun tüm imkanlarını bizimle paylaştı. Ona 
buradan da teşekkür ediyorum.” dedi.

Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği 
Bahçeşehir Özel Mavi Kelebekler Montessori 
Anaokulu ile ilgili olarak kurum koordinatörü 
Neslihan Korkmaz şunları söyledi.
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 "Özel Mavi Kelebekler Montessori 
Anaokulu 2020 yılında  faaliyete girmiş olup 
İstanbul’un bahçeşehir ilçesinde ilk açılan 
montessori anaokuludur. Montesorri Eğitim 
Sistemi dünyanın en tanınmış ve kaliteli ana-
okulu öğretim modelidir.   
 Montessori Eğitim Sistemi ile yetişen 
çocuklar bugün dünyayı yönetiyor. Facebook’un 
sahibinden Google’ın kurucusuna, yüzlerce 
devlet başkanından binlerce dünya çapında 
tanınmış insanı bu sistem yetiştirdi. 
 Ana hatları ile Montessori Eğitim 
Sisteminde öğretmen, çocuğun kendi kendine 
öğrenmesine izin verir. Öğretmen, çocuğa 
diğer eğitim sistemlerinden farklı olarak 
kendi öğrenmesine yardımcı olan arkadaştır. 
Eğitime uygun hazırlanan ortamda çocuk 
Maria Montessori Eğitim Sistemine özel 
geliştirilen öğretici materyallerle deneyimler 
yapar ve çevreyi kavrar. Özel olarak eğitim 
almış eğitimciler dikkatli ve saygılı bir şekilde 
çocuğa refakat ederler. 
 Montessori Eğitim Sistemi; özgüveni 
yüksek, öğrenmeyi seven, kendisi ile barışık 
çocuklar yetiştirir. Maria Montessori’nin 
geliştirmiş ve birçok ülkede uygulamış olduğu 
bu eğitim modeli Almanya, İtalya, İngiltere 
ve Amerika’da en çok uygulanan anaokulu 
programıdır. Amacımız bu eğitim sistemini 
kendi ülkemizdede yaygın hale getirebilmek 
ve geleceğe ışık tutacak olan bireylere bu 
yolculukta yollarına ışık olabilmektir.

Amacımız: Çocuğun Araştırma ve 
Öğrenme İsteğini Uyandırmaktır

 Temeli bireysel eğitime dayanan Mon-
tessori eğitiminin amacı, çocuğun bağımsız ol-
masını sağlamak, çocuğa her şeyi bulabileceği 
ve gelişimini destekleyen en uygun çevreyi ha-
zırlamaktır. Bu aktif katılım sayesinde çocuklar 
seçim yapma özgürlüğü kazanmakta, hangi 
materyalleri kullanacağını seçerken, neyi nasıl 
yapacağına kendisi karar vermekte bu eğitim-
le problem çözme, yaratıcılık ve iletişim bece-
rilerine yönelik kazanımlar elde edilmektedir. 
 Montessori eğitiminin amacı, sadece 
çocuğa bilgi aktarmak değil, çocuğun araştır-
ma ve öğrenme isteğini uyandırmaktır.

Kısa Orta ve Uzun Vade Hedeflerimiz

 Okul öncesi eğitimde birçok eğitim 
yöntemi uygulanmaktadır. Bu eğitim yöntem-
lerinden biri de Montessori eğitimidir. Montes-
sori eğitimi, çocuk merkezli olması, kullanılan 
materyallerinin özellikleri ve eğitim anlayışı ile 
çocuğun gelişimini desteklemektedir. Maria 
Montessori tarafından geliştirilen bu eğitim 
yaklaşımında çocuklar gerçek materyallerle 
birebir çalışmakta ve bu materyaller çocukla-
rın gelişim alanlarını desteklemektedir. Yapı-
lan bu çalışmada Montessori eğitimi ve Mon-
tessori eğitiminin gelişim alanlarına etkisi 
incelenmiştir. 
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Farklılıklarımız

 Yaratıcı bir toplumun kökleri okul ön-
cesi eğitime dayanmaktadır. Okul öncesi eği-
timde, yaratıcılık konusu önem arz etmiş, bu 
bağlamda pek çok ülke eğitim programında 
iyileştirmelere gidilmişti. Farklı ülkelerin, okul 
öncesi eğitim programında yaratıcılık konusu 
resmi olarak yer almıştır  Okul öncesi prog-
ramın sanat eğitimi derslerinde öğrencilerin 
yaratıcılığını ortaya çıkarabilecek aktiviteler 
yer almıştır.. İnsanın hareket özgürlüğünün 
bebeklikten itibaren önemli olduğunu okul 
öncesi eğitiminde konulan sınırlamaların ve 
dikte edilen kuralların öğrenme güçlüğüne se-
bep olduğunu düşünen Montessori, bu konu-
nun tartışılmaya bile gerek olmadığını söyler. 
Montessori, materyallerinde de çocuğun ha-
reket becerisini güçlendirecek aktivitelere yer 
vermiştir. Montessori eğitimi yaklaşımı prog-
ramında otuz altı ay, altmışaltı ay arası çocuk-
larda özgüven, başarma duygusu, yapabilme, 
uygulama yapmaya istekli olma hali geliştirir. 
Özgüven gelişimiyle birlikte serbest hareket 
edebilme başkalarına yardım etme isteği duy-
gusunu ön plana çıkarır. Bu eğitim programını 
uygularken zorlama yoktur derse ilgi çekme, 
eğitimcinin rehberlik ederek çocuğun dikkati-
ni istediğimiz noktaya hareket ettirme eğilimi 
vardır. Öğrenme mekanizmasını harekete ge-
çirebilmemiz için Montessori eğitim araçların-
dan yardım alarak öğrenmeyi mükemmelleşti-
rebiliriz. Öğrenci öğrenme duygusunu yaşadığı 
noktada artık eğitimin bir parçası olup işlem 
sıralarını kendi istediği şekilde uygular. Zor-
landığı noktada arkadaşlarını veya rehber öğ-
retmeni gözlemleyerek hareketleri ve uygula-
maları yapmaya başlar  cocuklar ile  diyalog 
halindeyken yetişkin bireylerden farklı davran-
mamamız gerektiğini, karşımızda yetişkin ile 
sohbet ediyormuş gibi cümleler kurmaya onla-
ra kendilerinin bir birey olduğunu hissettirme-
nin önemini belirtmiştir
 Montessori Eğitimi Yaklaşımı progra-
mında, oyun köşesi, dinlenme köşesi gibi köşe-
lere yer yoktur. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi 
için aktivitelerin bulunduğu alanlara yer verilir. 
Matematik, coğrafya, müzik, gibi duyu ve ha-

rekete duyarlı bölümler bulunmaktadır. 
 • Kişisel bakım; kıyafetlerini kendi gi-
yip çıkarabilme, çıkardıklarını katlayabilme, 
ayakkabılarını yerine koyabilme ellerini ve diş 
temizliğini yerine getirebilme gibi aktiviteleri 
kapsar. 
 • Çevre bakımı; yaşadığı sosyal hayatı-
nı önemseyip etrafındaki çöpleri fark edip çöpe 
atma, etkinlik sonrası sınıfı toplama şeklinde 
duyarlı olabilme. 
 • Sosyal ilişki; arkadaşlarıyla yardım-
laşabilme, çevresindekilere saygılı davranabil-
me, kullandığı kelimelerde kibar ifadeler seçe-
bilme. 
 • Hareket kontrolü; psikomotor olarak 
bulunduğu davranışlarda ölçülü davranabil-
me, boyama, koşma, makasla kesebilme, zıp-
lama, kalem tutabilme gibi becerileri yerine 
getirebilme etkinliklerini kapsar

Okul Öncesi Eğitim  Politikaları 
Hakkında

 Günümüzde sanayileşmenin ve hızlı 
kentleşmenin hızlanmasıyla yaşam alanları-
mız doğal yapılarını kaybetmektedir. İnsanla-
rın çevreyi koruması için öncelikle duyarlı ve 
olumlu tutum geliştirmiş olması gerektiği bi-
linmektedir. Okul öncesi dönem alışkanlıkların 
ve davranışların kazanıldığı bir dönemdir. Bu 
nedenle çocuk için en uygun yöntem olduğu 
bilinen oyun temelli yöntemlerle çocuğa doğa 
bilgisi ve sevgisi erken yaşlarda kazandırılma-
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lıdır. Bu bilgiler doğrultusunda, bu araştırma-
da okul öncesi dönemde doğa bilgisi ve doğa 
sevgisi ile ilgili ön bilgilerini ortaya koymak ve 
çocukların farkındalık düzeylerini arttırmak 
amacıyla nitel araştırma modelinden durum 
çalışması kullanılmıştır. Araştırmada, nitel ve-
riler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 
elde edilmiştir. 

Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Hale 
Getirilmelidir

 Eğitim, bireylerin gelişimi sürecinde, 
yaş gruplarına göre farklı kazanımlar hedef-
lenerek hayat boyu süren bir etkinlik olarak 
kabul edilebilir. Özellikle, erken ve geç çocuk-
luk evrelerinin, çocukların bir sonraki öğretim 
kademesi için hazır bulunuşluğunun, bilişsel ve 
sosyal yeterliklerinin geliştirilmesi için önemli 
bir evre olduğu eğitimciler ve diğer bilim in-
sanları tarafından önemle vurgulanmaktadır.
 Erken çocukluk eğitimi neden önemli-
dir? Dünya genelinde bazı ulusal ve uluslara-
rası kuruluşların üzerinde yoğunlaştığı, bir ço-
cuğun doğumundan 7 yaşına kadar geçirdiği 
“erken çocukluk” olarak adlandırılan döne-
min, bireyin gelişimi açısından kritik olduğu-
dur. Bu nedenle, erken çocukluk eğitimi  bi-
reylerin bilişsel, sosyal-duyusal ve psikomotor 
becerilerinin inşa edilmesinde ve gelişimsel ye-
tersizliklerin giderilmesinde büyük bir öneme 
sahiptir. Olumsuz koşullar altında yaşayan ço-
cukların ise nitelikli bir  ile sosyo-ekonomik du-
rumlarından bağımsız olarak eğitim hayatla-
rına akranlarıyla eşit seviyede başlama fırsatı 
elde ettikleri bilinmektedir. OECD’nin dünyanın 
çeşitli ülkelerinde 15 yaş grubundaki öğren-

cilere üç yılda bir uyguladığı Uluslararası Öğ-
renci Değerlendirme Programı (PISA) ilişkin 
yararlı bilgiler sunmaktadır. Son olarak 2012 
yılında uygulanan PISA değerlendirmesinin so-
nuçlarına göre, OECD ülkeleri içinde bir yıldan 
fazla okul öncesi eğitim alan öğrencilerin ma-
tematik puanı, hiç okul öncesi eğitim almayan 
akranlarından 53 puan ve okuma becerileri 49 
puan daha yüksektir. Bu puan farkı ortalama 
olarak bir okul yılına denktir. Öğrenciler ara-
sındaki sosyo-ekonomik farkların etkisi analize 
yansıtılmadığında (farklar istatistiksel olarak 
kontrol edildiğinde) bu fark 31 puan olarak 
ortaya çıkmaktadır. Yani okul öncesi eğitime 
katılmış olma ve akademik başarı arasında 
sosyo-ekonomik durumdan bağımsız bir ilişki 
söz konusudur.

HABOFED' te Yaratıcı Drama Eğitimleri

 Çalışmalarının sadece okul öncesi ya 
da meslek edindirme eğitimleriden olmadığını 
ısarla vurgulayan Habofed Başkanı Ercan Ar-
tan çok yakında hayatın her alanında gerek ki-
şisel gelişim gerekse de mesleki gelişim açısın-
dan çok önemli olan gerek anlama gerekse de 
ifade edebilme yetenkleri konusunda kişilere 
önemli beceriler katan Yaratıcı Drama eğitim-
lerine de başlayacaklarını söyledi. 

Bu eğitimleri bir çok dizi ve sinema fil-
minde rol alan Engin Kahya tarafından verile-
ceğini  söyleyen Artan sözü bu eğitimleri vere-
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cek olan Engin Kahya’ya bıraktı.
 “Bu yıl oyunculuk ta yirminci yılım. Ge-
rek tiyatro gerekse sinema ve dizi sektöründe 
başarılı işlerde bulundum. Bu sektöre başladı-
ğım yıllarda oyunculuk benim için çok özel bir 
sanat dalıydı. Herşeyden önce yaşamı anlatan 
bir sanat dalı olması ilgi odağım olmuştu. İn-
san karakterlerini incelemek ve onların yaşam 
tarzlarını psikolojilerini inceleyip o karaktelere 
bürünmek ve karakterleri canlandırmak bu sa-
nata olan sevgi ve saygımı büyütmüştü.Daima 
bende keşfedilmiş yeteneğin eğitimle pekiş-
tirerek sağlamlaştırmak ve bu dalda verimli 
bir insan haline gelebilmek hedefim olmuştur. 
Dramaturg çalışmalarda değerli sanatçılardan 
eğitim alarak kendimi geliştirdim ve uygula-
malı profesyonel işlerde bulundum. Eğitmenlik 
yapmaya başladım ve başladığımda hedefim 
oyunculuğa başlayan gençlerin doğru bir eği-
timle hedeflerine ulaşmaları olmuştur. Herşey-
den önce oyunculuğun ne olduğunu ve nasıl 
icra edilmesi gerektiğini öğrencilere aktarmak 
en büyük hedefim olmuştur.
 Habofed’in, hayat boyu öğrenme kap-
samında vereceği Yaratıcı drama eğitimlerine 
gelecek olursak öncelikle yaratıcı dramadan 
biraz bahsetmemiz gerekir diye düşünüyorum. 
Genel tanımıyla eğitimde yaratıcı drama; her 
hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi 
tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup 
üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından 
yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Her-
hangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, 

bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (ede-
biyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi 
edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir 
ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konu-
yu rahatlıkla oluşturabilir.

Yaratıcı Drama Nedir

 Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, 
bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı; 
doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da dra-
ma tekniklerinden yararlanarak, bir grup ça-
lışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, 
eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden ya-
pılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir.

Yaratıcı Dramanın Hedefleri

 Günümüz eğitim sistemi içinde, yaratıcı 
dramanın hedeflerinden bir bölümü şöyle sıra-
lanabilir: Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi 
sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazan-
dırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, 
sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma 
ve kararverme becerilerini geliştirme, dil ve ile-
tişim becerilerini kazandırma, soyut kavram-
ları ya da yaşantıları somutlaştırma,imgelem 
gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştir-
me.
 Yaratıcı drama çalışmaları, sanat eğiti-
mi alanı başta olmak üzere eğitim bilimlerinin 
tüm anabilim dallarından yararlanır. Fotoğraf-
tan müziğe, heykeldenşiire, öyküye, kitle ileti-
şim araçlarının eğitim açısından etkilerinden 
resme, eğitimin psikolojik temellerinden sos-
yolojiye olduğu gibi pek çok alandan kendine 
içerik oluşturabilir.
 Bu kapsamda vereceğimiz eğitimler 
kişilerin hem kişisel gelişimlerine çok büyük 
katkı sağlarken kendi mesleklerinde bu eği-
timlerde öğrendiklerini uyguladıkları takdirde 
başarılarının katlandığnı göreceklerdir. Çünkü 
karşısında ki insan yaratıcı drama teknikleriyle 
istediklerini anlattıklarında karşı tarafın anla-
ma kapasitesi artacağı için hedeflerine çok ra-
hatlıkla ulaşabileceklerdir.
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Öğretmenim Dergisi Özel Haber/İstanbul

 Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu 
Üyesi Ecz. Sinan Satış Ağustos ayı içerisinde 
başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı öğret-
menlerin mesleki çalışma ve seminer prog-
ramlarının yüz yüze yapılmasını doğru bulma-
dığını, bunun hem 1 milyon öğretmenin hem 
de dolaylı olarak 18 milyon öğrencinin hayatı-
nı riske atmak anlamına gelebileceğini söyledi.
 Eğer Bila-kayd-ü şart yüz yüze eğitim 
yapılacaksa gerekli önlemlerin ciddiyetle alı-
narak seminer ve derslerin olabildiğince geniş 
sınıflarda ve daha az kişi ve daha az süreler ile 
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Ecz. Si-
nan Satış, “Pandemi nedeniyle geçen eğitim 
yılının son aylarında okullar kapanmış, semi-
nerler ve eğitim online - uzaktan yapılmıştı. Bu 
eğitim yılında da okulların açılması 21 Eylül'e 
ertelendi. Ancak bugün başlayan seminerler-
den sonra 21 Eylülde 1 milyon öğretmen der-
se girecek. Böylece hem öğretmenler hem öğ-
renciler ve ilişkili olarak anne-babalar ve tüm 
ev halkı ile birlikte ülke nüfusunun yarıya ya-
kını için bu durum büyük bir risk oluşturabilir. 
Okullarımızda yapılacak seminerlerde onlarca 
öğretmen saatlerce bir araya gelecek. Sosyal 
mesafenin sağlanamayacağı ortamlarda bir 
araya gelmek bence çok uygun değil” dedi.

RİSK ÇOK YÜKSEK!

 Pandemi sürecinde okullar, öğrenciler 
ve eğitimle ilgili alınan kararları başarılı ve doğ-
ru bulduğunu; Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
ve Bilim Kurulu üyelerinin eş güdümlü olarak 
eğitim adına çok iyi bir iş çıkardığını kaydeden 
Sinan Satış şunları kaydetti; 
 "Okulların durumunu düşündüğümüz-
de pek çok okulumuzda onlarca öğretmen sa-
atlerce bir araya gelecek. Okullarımızın yüzde 
99’un da, pencere dışında aktif bir havalandır-
ma sistemi yok. Bu kadar kişinin sosyal mesa-
fenin sağlanamayacağı ortamlarda bir araya 
gelmeleri çok uygun değil. Eğer illa da yapıl-
ması şartsa toplantılar küçük gruplar halinde 
düzenlenmeli. Aslında onlarca kişinin bir araya 
geleceği bir toplantının çevrimiçi düzenlenmesi 
daha verimli ve sağlıklı olur. Sadece öğretmen-
lerin birbirine hastalığı bulaştırması değil, aka-
binde öğrencilere ve ilişkili olarak öğrencilerin 
ve öğretmenlerin kendi ailesinden başlayarak 
çevresine de bulaştırması riski çok yüksek.
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UZAKTAN EĞİTİMİN SOSYAL 
BOYUTLARI GÖZARDI 

EDİLMEMELİDİR!

 Millî Eğitim Bakanlığı ve Bilim Kuru-
lumuz okulların açılması kararını sosyal bo-
yutlarıyla da değerlendirmelidir. Öğretmen ve 
öğrenci gruplarının bir araya gelmesi, onlar-
dan aile bireylerine ve toplumsal bileşenlere 
hastalık bulaşması riski var. Öte yandan eğer 
okullar açılmaz ise çalışan anne ve babaların 
çocuklarını nereye bırakacağı gibi ciddi bir Mil-
li meselemiz bulunuyor. Bakıcı bulmak bir yana 
ve dahi ücretini ödemekte zorlanan milyonlar-
ca anne-babanın son çare olarak başvurduğu 
büyükanne ve büyükbabalara da çocukların-
dan hastalık bulaşma riski var ki ebeveynler 
bu durumu hesaba katarak tereddüt yaşıyor. 
Bu nedenlerle işini bırakan yahut bırakmayı 
düşünen milyonlarca çalışan anneden bahse-
diyorum. Bu durum dolayısıyla hane gelirinde 
ve kadın istihdamında ciddi bir düşüş öngör-
mekteyim. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanı-
mızdan, Sayın Millî Eğitim Bakanımızdan ve 
Bilim Kurulumuzun kıymetli üyelerinden sayı-
ları 40 milyona varan tüm eğitim bileşenleri 
ve hassaten anne babalar adına bir istirham-
da bulunuyor ve mümkün olduğunca uzaktan 
eğitim ve uzaktan çalışma ya da esnek çalışma 
modellerini ivedilikle gündeme getirmelerini 
ve hayata geçirmelerini bekliyorum. 

Millî EĞİTİM BAKANLIĞI HIZLI 
HAREKET ETMELİDİR!

 Başlayan öğretmen seminer toplantı-
larının ana gündem maddeleri pandemi ile il-
gili alınacak olan önlemlerden oluşuyor. Ancak 
toplantının konusu ile toplantının varlığı büyük 
bir çelişkiyi içinde barındırıyor. Hâlbuki Türkiye 
olarak, pandemi sonrası hızlanan dijital çağda 
eğitim alanında yaşanan gelişmelere odak-
lanarak bu alandaki olanakları, fırsatları ve 
pratikleri biran önce hayata geçirmeliyiz. Millî 
Eğitim Bakanlığımız başta iş olarak dünyadaki 
eğitimde dijital nitelikli uygulamaları mercek 
altına almalı, ilgili çıktı ve sonuçları ivedilikle 
analiz etmeli ve özgün bir kapsam ve içerik 
sunmak adına elini çabuk tutması gerekmek-
tedir. 

YAPISAL SORUNLARLA BOĞUŞAN 
EĞİTİM SİSTEMİMİZ İÇİN TARİHİ 

FIRSAT!

 Bütün dünyada eğitimde dijital devrim 
olarak adlandırılabilecek çok yönlü ve devasa 
nitelikte derinlemesine bir değişim ve dönü-
şüm yaşanmaktadır. Dijital çağın eğitimi, ciddi 
yapısal sorunları bulunan Türk Eğitim Sistemi 
için daha önce hiç var olmayan yığınla olanak 
ve fırsat sunmaktadır. Bakanlığımız bu düşün-
sel arka plandan yola çıkarak bir bilimsel çalış-
ma başlatmalı ve bu pandemi ortamında yapı-
landırılacak en muasır, en bilimsel, en demok-
ratik, en eşitlikçi ve adaletçi, en özgün ve en iyi 
eğitim uygulamalarını sistematik bir bütünlük 
kazandırmak suretiyle yeni Türkiye’ye yakışır 
bir Türk Eğitim Sistemi üzerinden inşa ve ihya 
etmeyi başarmalıdır. Lakin eğitimde teknoloji 
kullanımı giderek daha popüler hale gelmiştir 
ve gelmeye de devam edecektir. Bu konu ülke 
geleceğimiz açısından çok kritik bir konudur 
ve gecikme kabul etmez, hata da kabul etmez 
ve dahi kabul etmemeyi dahi hiç kabul etmez. 
Özellikle pandemi sürecinde yapılacak en ufak 
bir hatanın düzeltilmesi yıllar ve çok canlar 
alacaktır. Bunun için, pandemi sürecindeki her 
öğrenme-öğretme karar ve faaliyeti, büyük bir 
titizlikle hazırlanmalıdır.
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Aklımdan hiç çıkmayan Atatürk,
Samsun’dan doğan güneşi,
Anıttepe’den yayılan ışığı,
Yolumuzu aydınlatan Atam'ı anmak, aklıma gelir.
Yaptıkları büyük işler, özlü sözler,
Gençliğe Hitabesi, İstiklal Marşımız,
Her yanı şehit kanıyla yoğrulmuş Vatanım,
Ay yıldızlı al bayrağım aklıma gelir.
Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir,
Diyen uzak görüşlü gerçek sözleri,
Çağdaş, Demokratik, Laik Türkiye Cumhuriyeti 
Aklıma gelir.

30 Ağustos deyince aklıma;
Malazgirt, Mohaç, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı,
Kurtuluşun önsözünün yazıldığı Çanakkale,
276 kiloluk mermiyi sırtlayan Koca Seyit,
Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal gelir.
4 yıl 10 ay sonra İstanbul’un işgalden kurtuluşu,
Korkan işgalci düşmanın Trakya’yı teslimi gelir.

30 Ağustos deyince aklıma;
Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara
Yurdumun her karış toprağı.
Müdafaa-i Hukuk, Misak-ı Milli,
Sakarya, İnönü, Dumlupınar,
Dumlupınar’da kucak kucağa yatan şehitler
Baba oğul aklıma gelir.

Afyon Çiğiltepe’de şehit Miralay Reşat Bey,
İzmit’te Yahya Kaptan, 
Hendek’te Şehit Mahmut Bey gelir,
Atamızın kulaklarda çınlayan;
“Ordular ilk Hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”
“Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır
O satıh ki bütün vatandır” emri gelir.

30 Ağustos deyince aklıma;
Urfa’yı Şanlı, Maraş’ı Kahraman, 
Antep’i Gazi yapanlar,
Sütçü İmamlar, Şehit Şahin Beyler,
Emperyalistlerin yurdumu parçalayan,
Sevr Planları,
Bağımsızlığımıza kasteden kapitülasyonları
Tarihin çöplüğüne gömen Lozan aklıma gelir.

30 Ağustos deyince;
Atamın kahraman silah arkadaşları,
İnönüler, Karabekirler, Çakmaklar, Cebesoylar,
Kadın kahramanlar;
Halide Onbaşılar, Şerife Bacılar, 
Halime Çavuşlar, Kara Fatmalar,
Nezahat Onbaşılar, Gördesli Makbuleler,
Kadını, erkeği, yaşlısı-genci,
Saygı, rahmetle ve minnetle andığım
Nice kahraman şehitler aklıma gelir.

30 Ağustos deyince;
Fatihler, Kanuniler, Oğuzlar, Osmanlılar,
Kahramanlık destanları yazılan zaferler,
Ders alacağım Viyana, Balkan bozgunları,
Hem de çok oldukları bilinen,
Hainler aklıma gelir.
Yoksul milletin varından, yoğundan, ekmeğinden
Verdiği silahları alıp kaçanlar,
Çoktan pişman mezarında ters dönenler,
Dedelerinin yolundan gittiklerini sanan
Hainliğe mirasçı torunlar gelir.
Atatürk’ü yüceltip göklere yükselten,
Sürprizleri hayra yorasım gelir.

30 Ağustos deyince;
Aklımda olanların zihnimden hiç çıkmaması,
Çokça bilmediklerimi öğrenmek aklıma gelir.
İnancı, kökeni değil,
Kaderde, kıvançta hep birlikte sahip olduğumuz
Bölünmez bir vatan aklıma gelir.

30 Ağustos deyince aklıma;
Türkiye Cumhuriyeti değil 98 yıl,
Sonsuza dek yaşayacağına olan inancım gelir.

30 Ağustos her aklıma geldiğinde
Yüreğim çarpar, heyecanım artar
Kanatlanıp, uçabileceğim aklıma gelir.
Birlikte beraberce
Aynı heyecanı paylaştığımız aklıma gelir.
30 Ağustos kutlu olsun.

Amatör Şair 
Haydar Duran'ın 

Kaleminden...

30 Ağustos 
Deyince..



 
 
 
 
 

ÖZEL ÖĞRETİM DERNEKLERİNDEN 
KDV İNDİRİMİ İLE İLGİLİ İLGİLİ  

ORTAK KAMUOYU AÇIKLAMASI 
 
Cumhurbaşkanlığımızın 30 Ağustos 2020  tarihli Kararnamesi ile Özel 
Öğretim Kurumlarının eğitim ücretlerindeki KDV oranı %8’den %1’e 
düşürülmüştür.  
 
Özel Öğretim Dernekleri  olarak değerli velilerimize destek olmak adına 
uzun zamandır talep ettiğimiz KDV indiriminin gerçekleşmesini sağlayan 
başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sn. Hazine ve Maliye 
Bakanımıza ve Sn. Milli Eğitim Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Şu ana kadar birçok kurumumuz  söz konusu kararnameyi müteakip KDV 
indirimini ücretlere aynen yansıtacağını duyurmuştur. Ayrıca kurumlarımız 
Özel Öğretim Derneklerimizin talebi doğrultusunda daha önceki uzaktan 
eğitim dönemi yemek ve servis ücretlerini iade etmiş, kurumların bir kısmı 
da bundan sonraki olası uzaktan eğitim dönemlerinde  yapacağı ek 
indirimleri belirlemiştir.  

Bütün eğitim öğretim kurumlarımızın KDV indirimi başta olmak üzere  söz 
konusu iade ve indirimlerle ilgili yükümlülükleri aynı hassasiyette yerine 
getirmelerini bekliyor, konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna 
duyururuz.  

 
 
 

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize, velilerimize ve 
öğretmenlerimize sağlık ve başarı diliyoruz.




