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 Pandemi gerçeği günlük yaşamı alt 
üst ederken en acı vurgunu da gelece-
ğimize, geleceğimizin mimarları ola-
cak çocuklarımıza vurdu.
 Bizler babalarımızdan on yıl ileride 
çocuklarımızdan on yıl geride oldu-
ğumuzu açık yüreklilikle kendimize ve 

çevremize söylemekten imtina etmezken en çok üzül-
düğümüz ise yarının dijital dünyasında bizim adımıza 
yarışacak bugünün çocukları geleceğin büyükleri ço-
cuklarımızın kapanan okulları oldu.
 Kapatmak, açmak ve kapatıp açmak, açıp ka-
patmak. Herkesin ve herkesimin en hayıflandığı konu 
olurken bugünlerde karar vericilerin yerinde olmayı 
eminim ki benim gibi birçok kişi istemezdi.
 Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık 
örneği. Çocukların sağlığı endişesi ile okulları kapatın-
ca “Dünya’da en çok okul kapatan 4 ülkeden birisiyiz” 
eleştirisi. Okulları açınca ve vakalar çoğalınca da “bu 
aşamada okullar açılır mı?” Sorusu ve eleştirisi.
Hatalar yok muydu? Vardı elbet.
 AVM' leri açıp, parkları kapatmak. Kademeli 
geçişi unutup eski tas eski hamama dönmek.
 En önemlisi eğitim-öğretimin ne kadar önem-
li olduğunu, demokrasi denilen rejimin eğitilmiş insan 
gücüne dayandığını PANDEMİ bize bir kez daha öğretti.
Yıllar önce doktorum “HASTAYA PARMAKLARIMI GÖZ-
LERİNLE TAKİP ET DİYORUM O YÜZÜYLE TAKİP EDİ-
YOR” dediğinde ne demek istediğini tam anlamamış-
tım. Şimdi anlıyorum. Önlemlere uymalıyız dendiğinde 
bunu emir telakki edip yasakları delmenin vatandaşlık 
görevi olduğunu sananlarla HIV virüsü ilk çıktığında 
Aksaray Vatan Caddesinde yapılan bir sosyal deney-
de “ben AIDSliyim” diyen hayat kadınına “Bize bir şey 
olmaz anam” diyen yurdumun insanının tek çıkış yolu 
eğitim ve öğretim.
 Ama her şeyin cılkını çıkarmasını ve çok çabuk 
tüketmesini bilen bir milletin bireyi olarak “Üniversite” 
dedik mahallelere bile açtık ama okutmanlardan başka 
öğretim üyesi bulamadık.
 ZORUNLU EĞİTİM dedik sözde kesintisiz zo-
runlu eğitimi zorunlu kıldık ama açık öğretim diye bir 
yol bulup eğitimden kopardıklarımızın gözümüzün 
önünde kaybolmalarına izin verdik.
 0-18 yaş arası herkes çocuktur dedik ama 16 
yaşında ki kız çocuğunun ebeveyninin izniyle evlenme-
sine izin verdik. 
 Pandemi de her miilet gibi biz de öğrendik 
ama kimilerimiz pandemi yasaklarını delme oyunları 
icat etti kimilerimiz de benim gibi gelecek kaygısını yü-
reklerinde yaşadı.

Adnan Gündüz
İmtiyaz Sahibi ve 

Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü
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ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULLARI
İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ LEVENT YAZICI, 

BAHÇELİEVLER KAZIM BEYAZ ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ÖĞRETMENLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendi-
rirken diğer taraftan bu deneyim ve birikimi özel 
eğitim alanına da taşımak ve özel eğitim öğrenci-
lerimize sunulan mesleki eğitim imkânlarını arttır-
mak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor. Millî Eği-
tim Bakanlığının özel eğitim öğrencilerinin meslek 
okullarına erişimini kolaylaştırmak için sürdürdüğü 
çalışmalar arasında özel eğitim meslek okulları 
önemli bir yer tutuyor.

Özel Eğitim Meslek Okulları

Özel eğitim meslek okullarında 18 farklı 
alanda mesleki eğitim veriliyor. Öğrenciler, bilişim 

teknolojileri, büro yönetimi, el sanatları teknolo-
jisi, gıda teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, gü-
zellik ve saç bakım hizmetleri, inşaat teknolojisi, 
kimya teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmet-
leri, matbaa teknolojisi, metal teknolojisi, mobil-
ya ve iç mekân tasarımı, motorlu araçlar teknolo-
jisi, seramik ve cam teknolojisi, tarım teknolojisi, 
tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi, iklimlendir-
me ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarında eği-
tim alarak istihdama katılıyor. Özel gençleri istihda-
ma katarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerini 
sağlamak açısından özel eğitim meslek okulların-
daki sürecin tüm boyutlarıyla iyileştirilmesi gere-
kiyor.

Bu kapsamda, İstanbul İl Millî Eğitim Mü-
dürü Levent Yazıcı, Bahçelievler Kazım Beyaz Özel 
Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Okulla ilgili ya-
pılan toplantıya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Özel Eğitim Şube Müdürü Eyüp Balyemez, Bahçe-
lievler İlçe Millî Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, okul 
yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Kazım Beyaz 
Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenciler el sanat-
ları, tekstil teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, 
metal teknolojileri, büro yönetimi, bilişim tekno-
lojileri ve matbaa teknolojisi alanında eğitim gö-
rüyorlar.



 Öğretmenim

   Dergisi

4

İSTANBUL’UN EĞİTİM-ÖĞRETİMİNDE FARKLI ÇİZGİSİYLE ATAŞEHİR

İSTANBUL’UN EĞİTİM-ÖĞRETİMİNDE 
FARKLI ÇİZGİSİYLE ATAŞEHİR

 13 Yıl 138 sayı ülke eğitim-öğretimine kar-
şılıksız ve beklentisiz şekilde karınca kararınca kat-
kı sunmaya çalışan Öğretmenim Dergisi olarak bu 
sayımızda ATAŞEHİR’i okurlarımıza örnek bir ilçe 
olarak sayfalarımıza aktarmaya karar verdik.

NEDEN ATAŞEHİR?

 Ataşehir Dünya’nın en gözde büyükşehri 
olan İstanbul’umuzun sosyal olarak çok katmanlı 
ilçelerinden biri.
 Öncelikle finansın merkezi olarak 
planlanan Ataşehir günümüzde eğitim kalitesiyle 
kendisini ispatlayarak eğitimin yönetim merkezi 
olmuş durumda. Ayrıca İstanbul’a adım atmak is-
teyen taşra merkezli eğitim öğretim kurumlarının 
ilk adım attığı ilçelerden.
 Kuşkusuz bir ilçeyi üst sıralara taşımanın 
ve İstanbul gibi ülkemizin her açıdan kalbinin attığı 
bir şehirde fark edilebilir olmanın arkasında o ilçe 
yöneticilerinin büyük bir başarısının olduğu açık.
 Bu başarıda o ilçenin en tepe yöneticileri 
yani Ataşehir Kaymakamı ve Ataşehir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü’nün büyük emek ve katkıları var.

ATAŞEHİR İLÇE KAYMAKAMI:
İSMAİL HAKKI ERTAŞ

1971 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini Kastamonu’da tamamladık-
tan sonra 1989 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 

Bölümü’nü 1993 yılında bitirdi.
1996 yılının Aralık ayında İçişleri 

Bakanlığı’nda Kastamonu Kaymakam Adayı ola-
rak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Sıra-
sı ile Kastamonu’da il stajını, Ankara’da merkez 
stajını, İnebolu’da Kaymakam Refikliği stajını, 
Nevşehir’de teftiş stajını ve Folkestone (İngiltere) 
yurtdışı stajını bitirdi. İngiltere’den döndükten 
sonra Eskişehir’in Beylikova ilçesinde Kaymakam 
Vekilliği yaptı. Vekalet görevini takiben Milli Gü-
venlik Akademisini 46. dönem müdavimi olarak 
tamamladı. Bu arada Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimini bitirdi.

Daha sonra sırasıyla, İmranlı (Sivas), Tut 
(Adıyaman), Genç (Bingöl), İvrindi (Balıkesir), 
Yumurtalık (Adana) ilçelerinde kaymakamlık ve 
Adana ilinde Vali yardımcılığı yaptı. 2018/157 Sa-
yılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ataşehir 
Kaymakamlığı görevine atanmıştır. İngilizce bilen 
İsmail Hakkı ERTAŞ evli olup iki çocuk babasıdır.
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ATAŞEHİR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ 
ve 

MÜDÜRLÜĞÜ

Ataşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, eği-
tim kadrosu ve yönetimiyle milletimizin emaneti 
olan yavrularımızı en iyi şekilde geleceğe hazırla-
yarak Türkiye’nin çağdaş uygarlıklar düzeyine eri-

şebilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmektedir.

Geçtiğimiz sayıda “İşinin Aşığı” başlı-
ğıyla özel haberini yaptığımız Ataşehir İlçe Millî 
Eğitim Müdürü Sayın İsmail GÜNDAY, bu he-
defe ulaşabilmek ve Ataşehir’i eğitimde daha 
ileriye taşıyabilmek için ekibiyle sürekli sahada 
çalışmalarına devam etmektedir.  
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ATAŞEHİR’ in Yüz Akı Okullarından Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi 
Tülay Beyaztaş Oskay:

“MESLEK LİSELERİ BİRER KÜÇÜK FABRİKALARDIR”

(Öğretmenim Dergisi / Özel – Haber / İstanbul)

Öğretmenliği içselleştirmek,benimsemek 
ve  öğretmence yaşamak. Öğretmen bir ailenin  
mensubuysanız günün 24 saatini öğretmen ola-
rak yaşarsınız.Bu,  bazen eleştiri konusudur . Baş-
ka çocuklara ayrılan zaman, öğretmen ailelerde 
kendi çocuklarına ayrılan zamandan çoktur. Bunu 
çocuklar çocukluklarında söylemezler ama yaş ve 
zaman ilerledikçe gerçeğin bir gün  karşınıza çık-
ma ihtimali hep vardır.

Sadece öğretmen değil bu devletin gele-
ceği için korkmadan göğsünü geren bütün devlet 

memurlarının çocukları Önce Vatan, Önce Devlet, 
Önce Bayrak ülküsü ile öyle bir bütünleşirler ki bir 
gün bir bakarlar bütün yaşam tarzları hep bu ön-
celiklere göre şekillenmiş.

Eleştirel bakılsa da; öğretmenin çocuğu 
öğretmen, doktorun çocuğu doktor, gazetecinin 
çocuğu gazeteci mi olacak? Sorusunun cevabı 
evet olmasa da bilenmeli ki çocuğun yetiştiği aile 
şayet kitap okumayı seven bir aile ise ve evde 
anne de baba da kitap okuyor ise O ÇOCUK İYİ 
BİR KİTAPSEVER oluyor. Kısaca maya ebeveynler-
den gelirken okul veya yaşam öğretileri o mayaya 
şekil veriyor.

Son zamanlarda yüreğimize dokunan 
isimlere İstanbul’un Ataşehir ilçesinde denk gel-
dik. Yayın içeriğimizin ana rotasını oluşturan eği-
tim yayıncılığımızda önce takdirle ve gururla ifade 
etmeliyiz ki; önce İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail 
Günday’ı tanıdık.

Yönetici rol model olabiliyorsa astlar rol 
model aldıkları yöneticiyi aratmayacak kadar iş-
lerinde ustalaşmış ve ustalıklarını işlerine katmış 
oluyorlar.

Bunlardan birisi de ATAŞEHİR MEVLANA 
MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ ve ONUN 
MÜDÜRESİ Tülay Beyaztaş Oskay.
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Onun mükemmeliyetçiliğini, işine olan 
aşkını ve işiyle ilgili fikirlerini  anlatmadan önce 
ifade edelim ki o bu devlet için seve seve  yüreğini 
ortaya koyan ,zorluklara karşı göğsünü geren bir 
polis  çocuğu. Önce Vatan, Önce Devlet, Candan 
önce Canan demeyi daha çocukken babasından 
öğrenmiş bir ülke sevdalısı ,devlet aşığı ve tek ke-
limeyle GÖREV ERİ.

Şu an bulunduğu okulun müdiresi ve oku-
lun beyni. Kendisinin olmadığı yerde öne sürece-
ği çok kişi var ama onun öyle bir anlayışı yok. En 
önde ve cephede o olacak. Sadece öğretmenleri-
ne, öğrencilerine değil. kızına da örnek olmakta-
dır. Bunu kendisinin şu cümlelerinden anlıyoruz:

-“80’li yıllarda çocuk olmayı ve o yılların 
güzelliğini hayatımda hep iç çekerek anmışımdır. 
Ortaokul ve lise eğitimimde kazandığım birçok 
iyi şeyin yanı sıra öğretmenlerim sayesinde kitap 
okuma alışkanlığı edindim, hemen her akşam ki-
tap okurum, bu anlamda kızıma da iyi bir örnek 
olduğumu düşünüyorum. O da iyi bir kitapseverdir.
Hem iyi bir ebeveyn hem de iyi bir evlat olmaya 
çalıştım,umarım olmuşumdur. Herkesin hayatında 
mutlaka kırmızı çizgisi vardır. Belki de polis çocuğu 
olmam nedeniyle olmazsa olmazım vatanın ve mil-
letin bölünmez bütünlüğüdür.”

İŞ ARKADAŞLARIMDAN O KADAR 
EMİNİM Kİ!

“Mükemmeliyetçi, disiplinli ve başarısızlığı 
sevmeyen bir yapım var, elbette iddialı olmak kıs-
men baskı oluşturuyor. Ancak kendimden ve iş ar-
kadaşlarımdan emin olmam nedeniyle daha rahat 
bir yönetişim oluşturuyoruz.” diyerek arkadaşları-
na verdiği öneme, değere ve dikkate vurgu yapan 
Tülay Beyaztaş Oskay geçmiş ile bugünün farkını 
da şu cümlelerle anlatmakta:

-“O kadar büyük fark var ki...O zamanlar 
telefon zinciri diye bir sistem üzerinden okullar bir-

birine resmi yazıları telefonda yazdırırlardı. Şimdi 
herşey internet üzerinden saniyeler içinde gerçek-
leşiyor. Karneleri yazmak için komisyon kurulur, 
bir kişi notları okur, diğeri ise karneye yazardı. Çok 
heyecanlı ve idealist bir öğretmendim. Heyecanımı 
27. yılıma rağmen kaybetmemiş olmak beni mutlu 
ediyor. Okula hala ilk günkü heyecanla geliyorum.”

MESLEK LİSELERİ KÜÇÜK BİRER 
FABRİKADIR

“Meslek Lisesi üretimin hayata geçtiği kü-
çük bir fabrikadır adeta. Dolayısıyla okul müdürü-
nün üretimin planlamasından,atölye donanımına; 
birimlere ve birimlerin kullanım planına kadar hâ-
kimolması gerekir. Ayrıca meslek öğretmenlerinin 
kültür öğretmenleriyle birlikte, aynı hedefe doğru 
hareket etmesini sağlamak ve sinerji oluşturmak 
da okul müdürünün yapması gereken çalışmalar-
dandır. “Meslek Lisesi Memleket Meselesi" slo-
ganı o kadar doğru ki. Ülkemizin kalkınmasında 
meslek liselerinin rolünün çok büyük olduğunu ve 
olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de meslek li-
sesinde çalışan bir müdür olarak sorumluluğumuz 
oldukça büyük. Bunun için kendimizi güncel tut-
mak, eğitimde ve sanayideki yenilikleri takip et-
mek gerekiyor. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın 
sektörde aranan eleman olması için teknolojik im-
kânları, yeni fikirleri ve projeleri hayata geçirmeye 
çalışıyoruz.” Diyerek Meslek Liselerinin ülkemizde-
ki durumuna değinen Oskay öğrencilerinin şansı 
ile ilgili olarak da şöyle konuşmak da:

-“Bizim öğrencilerimiz çok genç öğretmen-
lere sahip olduğu için oldukça şanslı.Bu durum yeni 
fikirler ve yeni sektörel iş birliklerini oluşturmak 
açısından avantaj oluşturuyor. Yine Türkiye ‘de  
özel okulların yoğunluğu ; birçok otel ve restoranın 
ilçemizde bulunması gerek staj ve gerekse mezun-
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ların istihdamı açısından sektörel işbirliklerini ko-
laylaştırıyor.

Bölgemizde bulunan sivil toplum örgütleri 
(Tügva vb.) ve okullarla ihtiyaç halinde okulumu-
zun spor salonu ve atölyelerini ortaklaşa kullanıyo-
ruz. Birlikte etkinlikler planlıyor ve yapıyoruz

Meslek Lisesi imajı 2023 Vizyon Belgesiy-
le ivme kazandı, akabinde  gerek bakanlığımızın 
çalışmaları ve yatırımlarıyla ve gerekse yerel ta-
nıtımlarla ciddi ölçüde yıkıldı. Özellikle pandemi 
sürecinde meslek liselerinde maske, dezenfektan, 
ateş ölçer üretildiği görülünce ciddi bir hayranlık 
ve takdir duygusu oluştu. Adrese dayalı kayıt sis-
temiyle öğrenci alıyoruz. Yiyecek İçecek ve Çocuk 
Gelişimi alanlarına diğer alanlara göre daha fazla 
talep var.”

OKULUMUZ İL ve İLÇE GENELİNDE 
VARLIĞINI KANITLAMIŞTIR 

Meslek Lisesi müdürü olmayı “Mevki daş-
larımın branşlarına göre bakış açıları değişmek-
tedir. Ama hepsinin ortak fikri meslek lisesi yö-
neticiliğinin diğer okullara göre daha zor olduğu 
yönündedir." Sözleriyle değerlendiren Tülay Be-
yaztaş Oskay daha sonra şöyle devam etti:

-“ Okulumuz ilçe ve il genelinde düzen-
lenen tüm yarışma ve projelere mutlaka katılım 
sağlamaktadır. Zaman zaman öğrencilerimiz bu 
yarışmalardan önemli dereceler elde ettiler. Ülke 
eğitimine gelince pandemi sürecinin en başından 
itibaren okulumuz öğretmen ve öğrencileriyle 
maske üreterek katkı sağlamıştır.

Okulumuz ERASMUS, TÜBİTAK, İstanbul’u 
Okuyorum, Meslek Liseliler Mahallede gibi ça-
lışmalar yaparak başarı kaydetmiştir, bu nedenle 
okulumuzu başarılı okullar arasında konumlandı-
rıyorum.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gözdesi 
olarak nitelendirilmek elbette okulum adına gurur 
verici. Her yönetim ilişkisinde olduğu gibi İlçe Mü-
dürlüğümüz ile de görüş alışverişinde bulunmakta 
ve tavsiyelerini dikkate almaktayız. Eğer görüşü-
müze ihtiyaç duyulursa da her zaman önerilerde 
bulunmak için hazırız.

DÜNYA KIZ FUTSAL ŞAMPİYONUYUZ

Okulumuz 2014 yılında Dünya Kız Futsal 
Şampiyonu oldu. Bunun yanı sıra Moda-Tasarım 
öğrencilerimiz atık malzemelerden yapılan kıyafet 
tasarımında iki kez İstanbul 1.’liği, bir kez İstanbul 
2.’liği elde etti. Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri-
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miz, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde üç 
adet gümüş madalya kazandı. Bunlara ek olarak, 
Moda Tasarım Bölümünde Göbeklitepe temalı kı-
yafet tasarımları yapıldı. Yine aynı bölümde faydalı 
model ve patent alınan iki çalışma yaptık. Çocuk 
Gelişimi Bölümü’nde ise bir faydalı model tasar-
landı.

Cerrahi maske, puzzle, kupa, plaket, ti-
şört, çanta ve 23 Nisan kıyafetleri yapılarak diğer 
okullara satışı gerçekleştirildi.

BAŞARIYA GİDEN YOL

Başarıya giden yolun kesinlikle ekip ru-
hundan geçtiğine inanıyorum. Okul müdürünün 
kesinlikle çalışma arkadaşlarını seçmesi gerekti-
ğini düşünüyorum. Farklı fikirlere sahip kişilerden 
de oluşsak, aynı hedefleri içtenlikle sahiplenen bir 
ekip ruhu oluşturduk. Demokratik bir yönetim or-
tamı, başarıyı mutlaka artıracaktır. 

Öğretmenlerim istedikleri her an bana ula-
şabilirler. Bu amaçla makam odamın kapısını her 
zaman açık tutarım. Böylece öğretmenim kendisini 
daha rahat hisseder.

 Zaman zaman diğer okul yöneticilerin-
de ve rehber öğretmenlerde de meslek liselerine 
olumsuz bakış açısını yaşadığımız olmuştur. Ön-
celikle pandemi sürecinde bu meslektaşlarımızın 
meslek liselerinin önemini daha iyi anladıklarını 
düşünüyorum. Çocuklarını ısrarla Anadolu Lise-
lerine göndermek isteyen velilere de Türkiye’nin 
ara elemana ihtiyacı olduğunu ve herkesin doktor, 
mühendis ya da avukat olamayacağını anlatabil-
memiz gerekiyor. Bugün baktığımızda düz lise me-
zunu, vasıfsız birçok kişinin iş bulmakta zorlandığı-
nı, meslek lisesi mezununun bunlara kıyasla daha 
avantajlı olduğunu yaşayarak görüyoruz. 

 Okulumuz güçlü ve vizyoner eğitimci kad-
rosuyla, farklı projeleri ve mezunlarıyla sektörde 
aranan okul olmaya devam edecektir.” 

BİRAZ DA ÖZEL SORULARIMIZA 
GELİRSEK

Genel ve mesleki sorularımızın dışında özel 
bir yönetici olduğu için özel sorularımızı sormaz 
isek olmazdı. Özel sorularımızın sorularını sorma-
dan direkt cevaplarını verelim ki Mevlana Mesleki 
Teknik ve Anadolu Lisesi Müdiresi Tülay Beyaztaş 
Oskay’ın samimiyetini sizlere yansıtalım. Özel so-
rularımız karşılığı Beyaztaş Oskay şunları söyledi:

-“Özellikle “Meslek Liseliler Mahallede” 
projesi ile mahalle sakinleri okulumuzu ve öğren-
cilerimizi daha yakından tanımış oldu. Bunun yanı 
sıra uygulama anasınıfımızda normal müfredatın 
dışında yabancı dil eğitimi verdiğimiz için, anasını-
fımız tercih sebebi oldu.

 “1000 Okul” (Bin okul) projesini okulum 
adına çok önemsiyorum. Okuluma, öğretmen ve 
öğrencilerime ciddi kazanımlar sağlayacağından 
eminim. Bu proje sürecinde okulumuza iki adet 
atölye, döner sermaye satış bürosu yapılacaktır. 
Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini 
destekleyecek birçok eğitim verilmeye başlandı ve 
bu eğitimler devam edilecektir. Öğrencilerimize de 
bağımlılıkla mücadele, öfke kontrolü gibi konular-
da eğitimler verilmekte, ayrıca akademik başarıları 
için YKS bilgilendirmeleri de yapılmaktadır.

“Mesleğim Hayatım” uygulamasında veli-
lere düzenlenen eğitimlerde olumlu geri dönüşler 
olmasına rağmen bu eğitimlere katılımın düşük ol-
ması bizi üzmüştür.

“Gemi kaptansız olmaz.” sözüne yürekten 
inanıyorum. Meslek lisesi gibi yaşayan bir kurum-
da, okul müdürünün odasına kapanıp oturması 
beklenemez. Bu meslek lisesinin doğasına ve be-
nim yapıma aykırıdır. Bu tutum ve tavrımın kesin-
likle meslektaşlarıma rol model olduğunu biliyo-
rum. Genç meslektaşlarıma da örnek olacağına 
inanıyorum. Mesleğinizde heyecanınız bitmezse 
her yaşta kaptanlığa devam edersiniz.”
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Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı
ŞEHİT AKIN SERTÇELİK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ FEN ve SOSYAL 

BİLİMLER PROJE OKULU Müdürü Zakir ŞAHİN:
“GENÇLERİMİZE DOĞRU İNANÇ, DOĞRU BİLGİ, DOĞRU DÜŞÜNCE 

VE DOĞRU DAVRANIŞ KAZANDIRIYORUZ.”

TÜRKİYE’NİN EĞİTİMDE PARLAYAN YILDIZI



Öğretmenim

Dergisi

11

(Öğretmenim Dergisi /Özel Haber-İstanbul)

İlk defa 1913 yılında imam ve hatip yetiş-
tirmek üzere “ıslâh-ı medâris” programı çerçeve-
sinde Medresetü’l-eimme ve’l-hutabâ adıyla bir 
okul açılmış ve bu açılan okulla beraber İmam Ha-
tip Liselerine doğru ilk adım atılmıştır. 3 Mart 1924 
tarih ve 430 sayılı Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu’nun 
2. maddesine göre kanunun neşrinden on üç gün 
sonra Maarif Vekâleti’nin yayımladığı bir genelge 
ile bütün medreseler kapatılmıştır. Aynı kanunun 
4. maddesi gereğince yirmi dokuz merkezde ilko-
kula dayalı olarak dört yıllık İmam-Hatip mektep-
leri açılmış, bir tâlimatnâme ile bu okulların yöne-
timi ve öğretim şekli düzenlenmiştir.

İmam Hatip Okullarının; gayesi kendisi 
ve yaşadığı toplum için bilgili, kültürlü, başarılı, 
kendine güvenen, inançlı gençler yetiştirmek; 21. 
yüzyılda gelişen ihtiyaçlara cevap verecek bireyler 
olarak onları hayata hazırlamak; insana değer ve-
ren, problemlere çözüm üretebilen milli ve manevi 
değerlerini koruyan ve geliştiren kişilikli insanlar 
olarak onları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

İmam-Hatip Okulu mezunlarının yükse-
köğrenim görmesine imkân vermek amacıyla ilki 
1959’da İstanbul’da olmak üzere Yüksek İslâm 
Enstitüleri açılmıştır. 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 
sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan 20 
Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnâme ile İlâhiyat Fakültelerine dönüştürüle-
ne kadar bu okullara sadece İmam-Hatip Lisesi me-
zunları kabul edilmiştir.

Başlangıçtan itibaren İmam-Hatip okulla-
rının binalarının büyük kısmını halk yaptırmıştır. 
1995’te yayımlanan bir çalışmaya göre: 400 bina-
dan 263’ü çeşitli dernek ve vakıflar, otuz sekizi 
devlet tarafından, yetmiş yedisi devlet-millet iş 
birliğiyle inşa edilmiştir. Yirmi iki binanın mülki-
yeti ise hazineye ait olup geçici olarak İmam-Ha-
tip Lisesi›ne verilmiştir. İmam-Hatip okullarında 
okuyan öğrencilerin çoğu köylerden geldiği için bu 
okullara mahsus yurt yapımı yoluna da gidilmiştir. 
1995’te mevcut 246 pansiyonun 121’i müstakil 
bina olup bunların otuz beşini devlet, elli sekizini 
dernek, vakıf gibi sivil kuruluşlar inşa etmiş, yirmi 
sekizi de devlet-vatandaş iş birliğiyle yaptırılmıştır.
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Toplumun İmam-Hatip okullarına olağan 
üstü ilgi göstermesi ve destek olması sebebiyle bu 
okullar açıldığı günden itibaren zaman zaman si-
yasî polemiklere konu olmuş, bu arada sayılarının 
azaltılması veya tamamen kapatılması yönündeki 
teklif ve çalışmalara rağmen sayıları sürekli artış 
göstermiştir

İmam Hatip Liseleri gerçeği de tam olarak 
hala bilinmemektedir. Şöyle ki;

Öğrenciler diğer ortaokul ve lise öğrencile-
rinin sahip oldukları bilginin yanı sıra İslam dininin 
temel kaynaklarını ve yöntemlerini doğru kaynak-
lardan ve formasyon sahibi eğitimcilerden edin-
mekte.

Manevi değerlerine bağlı, topluma faydalı, 
düşünen ve düşündüğünü söylemekten çekinme-
yen, hitabeti kuvvetli, araştırmayı seven aktif genç-
ler yetiştirmeyi ilke edinmesiyle ailelerin ve öğren-
cilerin tercih sebebi.

İMAM HATİP LİSELİLER TOPLUM 
ÖNDERİ ve SAYGIN KİŞİLER 

OLMUŞLARDIR

Okullardan hemen her mesleğe yönelmiş 
saygın kişiler mezun olmuştur. Bilim, kültür, sanat, 
eğitim, siyaset ve iş dünyasında önde gelen birçok 
kişi İmam Hatip mezunudur.

Tüm bu bilinmeyen gerçek bilgilerle İMAM 
HATİP OKULLARI gerçeğini sorularımızla siz okur-
larımızın bilgisine sunmak üzere Ataşehir Akın 
Sertçelik İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler 
Proje Okulu Müdürü Zakir Şahin’e sorduk. Müdür 
Şahin Öğretmenim Dergisine şu açıklamalarda bu-
lundu:

-“34 yaşında evli ve iki kız babasıyım. 
İmam hatipliyim. Heyecanlı, sabırlı, istişare eden, 
yazılım, tasarım ve grafikerliğe ilgi duyan, ölümün 
farkında olan, dinamik ve oturmayı sevmeyen biri 
olduğumu söyleyebilirim. Araştırmayı, öğrenmeyi 
ve öğretmeyi seviyorum. Bilginin ve tecrübenin 
paylaşıldıkta daha da anlam kazandığına inanıyo-
rum. Paslanmak yerine çocuk ve gençler için yeni 
değerler üreterek yıpranmayı tercih ediyorum. Bu 
yüzden 10 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ço-
cuk ve Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü ve 5 
yıldır da öğretmenlik kariyerimde mesai kavra-
mım olmadı. Yaklaşık 2 yıl Türkiye Gençlik Vakfı 
Kadıköy İlçe Başkanlığı görevinde bulundum. Ka-
muda geçirdiğim 15 yılda İstanbul, Türkiye ve yurt 
dışı olmak üzere binlerce çocuk ve gençle onlarca 
proje yürütmenin hazzını hiçbir şeye değişmem. 
Mesleğimi severek yapıyorum ve bu anlamda ön-
celikle rol model olmak iddiası yerine sürekli en iyi 
örnekleri anlamaya, içselleştirmeye ve kurumum 
için uyarlamaya çalışıyorum. Rol model olma yo-
lunda henüz adımlar atıyoruz. Din eğitimi, Hadis 
ve Dinler tarihi disiplinleri, yakın Türkiye tarihi ve 
Ortadoğu okumaları yapıyor gündemi yakından 
takip ediyorum. Olmazsa olmazlarım üstlendiği-
miz her sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek, sa-
mimiyet ve adil olmaktır. Şikâyet yerine çözüm ve 
insanlığa maddi manevi değerler üretmektir. Bu 
düsturla yıllardır milyonlarca liralık bütçeli birçok 
projeyi hayata geçirebildik. Hal böyle olunca iyi bir 
ebeveyn misiniz sorusuna cevap vermek aileme 
ayırabildiğim zamanı göz önünde bulundurursam 
karamsarım. Buna rağmen on yıllar sonrası için 
vatana ve millete maddi manevi değer katacak 
iki kızım için elimden gelen tüm imkânları sefer-
ber ediyorum. 2. Sınıfa giden kızım profesyonel 
grafik tasarım yapabiliyor, iyi bir okçu, iyi bir mü-
zisyen ve iyi bir insan olma yolunda benimle birlik-
te adım atıyor.

Görevime ilk olarak Van’ın Gevaş ilçesinde 
başladım. Ülkemin en doğusunda ilgiye en çok ih-
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tiyaç duyan öğrencilerimle birlikte olmak, onlarla 
sadece ders sürecinde değil hayata geçirdiğimiz 
birçok proje ile vakit geçirmenin tarifi imkânsız. 
O günden bu güne geldiğimizde bende vizyon ve 
misyon olarak değişen bir şey olmadı. Değişen tek 
şey gençlerin profili. Doğu ile batı gençlik profili 
arasında ciddi bir beklenti farkı olduğunu söyle-
yebilirim. Ona göre de çalışmak gerektiğini. Her 
bölgenin gerçekleri ve günün şartları farklı. İstan-
bul’da hem Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 
hem de şu an Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam 
Hatip Lisesi gibi nadide bir eğitim kurumunda gö-
rev yapıyor olmak beraberinde çok daha fazla so-
rumluluğu getiriyor. Türkiye’nin en iyi beyinlerine 
hitap etmek, onlara hedefler koymak ve hayalleri-
ne giden yolları inşa etmek hem zahmetli hem de 
çok keyifli. İnşallah bundan sonrada ülkemizin ge-
leceği olan gençlerimize doğru inanç, doğru bilgi, 
doğru düşünce ve doğru davranışları kazandırabil-
mek için var gücümüzle çalışabiliriz.

“ OKULUMUZU BAŞTAN SONA 
DOLAŞMAK EN AZ BİR SAATİMİ 

ALIYOR”

Birçok bileşeni olan ve her birinin de ayrı 
bir ilgi ve beceri gerektiği büyük bir eğitim kuru-
munda görev yapıyorum. Okulumuzu baştan sona 
dolaşmak bile en az 1 saatimi alıyor. Yaptığım işi 
bir meslek olarak görmüyor bir gönül işi olarak 
gördüğüm için hiçbir adımımız rutin olmuyor. Her 
daim bir adım daha atmaya çalışıyoruz. Sorum-
luluğumuz büyük. Öğrenci ve velilerimizin bizden 
beklentisi de büyük. İyi bir eğitim öğretim sunabil-
menin yanı sıra öğrencilerimizin ilgi ve kabiliyetle-
rini keşfedebilmek için daha fazla çalışıyoruz çün-
kü öğrencilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. 

Her eğitim öğretim yılında birçok program, etkin-
lik, konferans ve projeyi hayata geçiriyoruz. Tabii 
ki ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, il milli eğitim 
müdürlüğümüz ve bakanlığımız ile istişare halin-
deyiz. Her aşama da görüş alışverişi yapıyoruz.

Kamuda 15. yılım ve çok iyi yöneticiler ile 
çalıştım. Yöneticilik becerilerini takdir ettiğim çok 
insan oldu. Kendini çok iyi yetiştirmiş, yeniliklere ve 
istişareye açık, disiplinli ve insanı motive eden kişi-
lerdi. Bende onlar gibi olmaya çalışıyorum. Odamın 
kapısı her zaman açık. Burada 106 öğretmenimiz 
ile birlikte çalışıyoruz. Hepsi çok değerli. Herkesle 
güzel bir iletişimimiz ve istişaremiz var. Ulaşılabi-
lir olmayı çok geniş anlamda değerlendiriyorum. 
Gerek öğrencilerim gerek öğretmenler olsun mesai 
saatleri sonrasında da iletişimimiz devam ediyorsa 
kendimi mutlu hissediyorum. Aslında bir okul mü-
dürü olarak ulaşılabilir bir yönetici miyim sorusunu 
öğretmenlerimize sormak lazım. Ben olumlu ya da 
olumsuz her durumda iletişime açık olduğumu dü-
şünüyorum. Bardağa boş değil dolu tarafından ba-
kan biriyim. En olumsuz durumların dahi sağlıklı 
bir iletişim ile aşılabileceğini düşünüyorum ki bu 
zamana kadar oluşan tüm sorunlarında bu şekil-
de üstesinden geldik.”

Konuşma ve açıklamalarının daha sonraki 
bölümünde özellikli bir okulda çalışmakta olduğu-
nun altını ısrarla çizen okul müdürü Zakir Şahin 
şöyle devam etti:

-“Fen ve Sosyal Bilimler proje okuluyuz. 
25 bin metrekare alanda, 61 dersliğe, 98 öğret-
men ve 1049 öğrenciye sahip büyük bir kurumuz. 
2021-2022 eğitim öğretim yılında İngilizce hazır-
lık bölümümüzde açılıyor. Bünyemizde Türkiye’de 
çok fazla örneği bulunmayan ve özellikle anasınıfı 
eğitimimizin yanı sıra din eğitimi ile tercih edildi-
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ğimiz 4-6 yaş anasınıfımız, ortaokulumuz ve erkek 
öğrenci pansiyonumuz ayrıca 24 kişilik sınıfları-
mız, özel etüt odalarımız, üstün zekalı öğrencile-
rimiz için destek eğitim odamız, öğretmenlerimi-
ze özel zümre odalarımız, laboratuarlar, mescit, 
yemekhane, bisiklet odası, akıl oyunları, resim ve 
satranç gibi tematik sınıflar, 400 kişilik konferans 
salonu, kapalı spor salonu, halı saha, kapalı yüz-
me havuzu, buz pisti, sinema salonları, jimnastik 
ve bocce salonları, okçuluk, dart ve masa tenisi 
alanlarımız bulunmakta. Tüm bu imkânlarımızı iyi 
kullanmanın yanı sıra özverili, gayretli ve öğrenci 
odaklı bir eğitim kadrosuna sahip olmamız okulu-
muzu ön sıralara taşıyor. Birçok kademede eğitim 
öğretim imkânı sunabiliyor olmak bende baskı ya 
da hırs değil aksine daha paylaşımcı olma, ekip 
ruhu oluşturma ve özellikle öğretmenlerimizin her 
alanda huzurlu ve kaliteli bir ortamda hizmet ede-
bilmelerini sağlamak için fırsat oluşturuyor.

Okulumuz meslek lisesi okul türünde de-
ğil Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Fen ve 
Sosyal Bilimler Programı uygulayan proje okulu-
dur.

Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak 
eğitim öğretime devam etmektedir. 2020 yılı LGS 
sonuçlarına göre yüzde 7 ile yüzde 15’lik dilimde-
ki erkek öğrencilerimiz okulumuzu tercih etti. 2021 
yılı tercih edilme hedeflerimiz ise yüzde 1 – yüzde 
8’lik dilimde olabilmek. Sizlerin aracılığı ile erkek 
pansiyonumuz olması münasebetiyle tüm Tür-
kiye’de görünür olmak daha çok tercih edilebilir 
olmamızı sağlayacaktır. Bu kapsamda 2021-2022 

eğitim öğretim yılında yeni açılacak İngilizce ha-
zırlık bölümümüz başta olmak üzere değerli öğren-
cilerimizi bekliyor olacağız.

Okulumuz Ataşehir ilçemiz başta olmak 
üzere, İstanbul ve Türkiye geneli öğrencilerimiz 
tarafından LGS sınavı sonuçlarına göre tercih edil-
mektedir. Okulumuzun uyguladığı Fen ve Sosyal 
Bilimler Programı ile öğrencilerimiz, fen lisesi ve 
sosyal bilimler liseleriyle aynı öğretim programını 
ve ders saatlerini alma imkânına sahip olmakla bir-
likte belirli oranda temel İslam bilimlerine ait ders-
leri de eş zamanlı alabiliyor. Öğrencilerimiz, bilim 
ve medeniyet tarihimizde öne çıkan bilim insanları 
ve düşünürlerin hayatları, eserleri ve etkilerini içe-
ren özgün çalışmalarla birlikte matematik, fizik, 
kimya, biyoloji, tarih, felsefe, edebiyat, dijital tek-
noloji ve robotik kodlama gibi alanlarda düzenle-
nen atölye çalışmaları ile inovasyon becerilerini 
geliştiriyor. Öğrencilerimiz, Temel İslam bilimleri, 
fen ve sosyal bilimler alanında da eğitim alırken 
bir taraftan da üniversitede gideceği alana hazır-
lanıyor. Böylece öğrencilerimiz mezun olduklarında 
gerek ilçemiz ve şehrimiz gerekse ülkemiz için nite-
likli, sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerine 
sahip nesiller olarak yetişiyor ve ülkemize en güzel 
şekilde hizmet etme düsturu ile hayatlarına devam 
ediyor

“HAİN DARBE SONRASI ANAFEN 
KOLEJİNDEN MEB’E DEVREDİLEN BİR 

OKULUZ”

Okulumuz 2016 yılında hain darbe giri-
şimi sonrası eski Anafen Kolejinden Milli Eğitim 
Bakanlığımıza geçen bir okul ve 2017-2018 eği-
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tim öğretim yılında Fen ve Sosyal Bilimler Prog-
ramı uygulayan proje okulu olarak öğrencilerini 
LGS sınavı sonuçlarına göre kabul etmeye başladı. 
Bu sene ise 5. yılımızdayız. Hedeflerimiz büyük. 
Bünyemizde bulunan 4-6 anasınıfı (ayrıca 4-6 yaş 
din eğitimi) ve imam hatip ortaokulu ile emin 
adımlarla ülkemiz genelinde tercih edilen bir eği-
tim öğretim kurumu olmak için çalışıyoruz. Kurum 
kültürü, öğretmenlerimizin daha yetkin ve huzurlu 
bir ortama sahip olmaları, öğrencilerimizin ders 
dışı aktivitelerinin zenginliği, kulüp çalışmalarımız, 
okulumuz fiziksel imkânlarının daha iyi kullanıl-
ması, iyi bir dil eğitimi ve profesyonel üniversite 
hazırlık sürecimiz ile birkaç yıl içerisinde ülkemiz 
genelinde adından söz ettiren Kartal AİHL, Beyoğ-
lu AİHL ve Kadıköy AİHL gibi eğitim kurumlarının 
seviyesine geleceğimize inanıyorum.

Türkiye’nin eğitimde parlayan yıldızı Şehit 
Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak 
2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Fen ve Sosyal 
Bilimler Projesi, Hüsn-i Hat Klasik Sanatlar Proje-
si, Akademik Danışma Kurulu, Kalite Takip Siste-
mi, Hedef 2021 LGS ve Üniversite Hazırlık Projesi, 
Profesyonel Öğrenci Koçluğu, Harezmi Eğitim Mo-
deli, eTwinning, 4006 Tübitak Bilim Fuarı ve Okul 
Bilim Şenlikleri, STEM, Montessori, Ölçme ve De-
ğerlendirme Birimi, Üstün Zekalı Öğrencilerimiz 
için Destek Eğitim Odası, Veli Akademileri, Özel 
Etüt Odaları, Tasarım Beceri Atölyeleri, İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi işbirliği ile yürüttüğü-
müz Düşünce Okulu, Yaz Okulu, Kültürel Geziler, 
Kamplar, 33 özgün kulüp çalışmamız, profesyonel 
satranç ve okçuluk takımlarımız ile öğrencilerimiz 

ile eğlenerek öğreniyor, sosyal zekalarının gelişme-
si için çabalıyoruz.

“ MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ BİR 
OKUL MÜDÜRÜ GİBİ ÇALIŞIRLAR”

Kurumumuzda 4-6 yaş anasınıfı, ortaokul 
ve lise olmak üzere 3 kademe var. Tüm bu kade-
melerde doğru, şeffaf ve kaliteli bir eğitim öğretim 
yürütebilmek için yönetici kadrosu önemli. Müdür 
yardımcılarımız bu anlamda bir okul müdürü gibi 
çalışıyorlar. Ekip ruhu önemli. En önem verdiğimiz 
konuların başında her alanda iyi örneklerin ince-
lenmesi ve daha doğru kararlar alabilmek için is-
tişare ederek kendi kurumumuza uyarlamak için 
çaba sarf etmemiz. Bu gayret beraberinde daha 
kaliteli, eğlenceli ve huzurlu bir eğitim öğretim or-
tamı sunabilmemize fırsat tanıyor. Kurum kültürü 
oluşuyor. Birçok şeyi başarma hedefi koyarken ufak 
ama emin adımlar atıyoruz. Eğitim öğretimin en 
önemli unsuru olan öğretmenlerimizin kendilerini 
geliştirmek için çaba sarf etmesi, yeniliklere ve is-
tişareye açık olması ve en önemlisi öğrencilerimi-
zi maddi manevi daha ileriye taşımak için onlara 
liderlik yapmaları beraberinde öğrencilerimizin 
daha gayretli olmasına vesile oluyor. Öğrencileri-
miz fikir ve projelerini daha rahat ifade edebiliyor. 
Onlara uygun ortamlar sunuyor, değerli oldukla-
rını hissettirmeye çalışıyoruz. Ümidimiz tüm öğ-
rencilerimizin kendini en iyi şekilde ifade edebilen, 
ne istediğini bilen ve hedeflerine ulaşmak için ça-
lışmayı düstur edinmiş bireyler olmaları.
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ATAŞEHİR DR. NUREDDİN ERK-PERİHAN ERK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
Müdürü KAHRAMAN UZUNOĞLU:

“KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNİK EĞİTİMDE ÖNCÜ OKUL OLACAĞIZ”

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber –İstanbul)

Ataşehir ilçesinin eğitimde gururu olarak 
nitelendirilebilecek ve 2021 yılının Ekim ayında 
Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordi-
natörlüğünde gerçekleşmesi planlanan ve (Covid-
19’un gelişimine göre) TUBİTAK 4007 çalışmalarına 
hazırlanan okullardan bir tanesi olan Dr. Nureddin 
Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’ni geçtiğimiz günlerde ziyaret ettik.

Vizyonunu:” Küreselleşen dünyanın hız-
la değişen teknolojisine ayak uyduran, gelişime 
ve değişime açık, ülkesine bağlı, insani değerlerle 
donanmış, ulusal sanayinin ihtiyacı olan nitelikli bi-
reyler yetiştiren, Mesleki ve Teknik Eğitimde öncü 
bir okul olmaktır.” Şeklinde belirten Okul Müdürü 
Kahraman Uzunoğlu, küreselleşmenin, küresel bir 
yaşamın ve küresel bir yaşamda var olabilmenin, 
ayakta kalabilmenin ve en önemlisi rekabet edebil-
menin yollarının aranan meslek elemanlarından ve 
bu elemanları yetiştiren Meslek okullarından geç-
tiğini söyleyerek başladığı açıklamalarında şunları 
söyledi:

-“Öncelikle idari faaliyetlerimizi bir ekip 
çalışması içinde yürütüyoruz. Eğitim yönetiminde 
kullanılan, “Lider Üye Değişimi” isimli bir teori var-
dır. Aktif kişi olarak her zaman okul müdürünün de-
ğil, okul müdürü olmadığında bu rolleri üstlenecek 
ekip arkadaşlarımızın da olmasını önemsiyoruz. Di-
siplinli çalışma tarzı ve bunun bir alışkanlık halinde 
sürdürülebilir oluşu, yönetim anlayışımın temelini 

oluşturmaktadır. Kişisel olarak ise felsefi okumalar 
yapmak, seyahat etmek, farklı yerleri ve farklı kişi-
leri tanımak, ilgi alanlarım arasında yer alır.

Okulumuz butik bir meslek lisesi ve Ataşe-
hir ilçesinde en çok tercih edilen meslek liselerinin 
başında geliyor. Bu durum da üzerimize birtakım 
misyonlar yüklüyor. Elbette ki temel amacımız bu 
durumu daha ileriye taşımak, öğrencilerimizi yet-
kin bir şekilde mezun etmek, “ara eleman değil, 
aranan elemanlar” yetiştirmek. Genç, dinamik ve 
enerjik bir akademik kadro ile çalışmak, bizi bu yol-
da motive eden unsurların başında geliyor.

Zamanla ekibimi tanıdıkça, insanları keş-
fettikçe, onların da sizi tanımasına uygun imkan-
lar oluştukça ekip ruhunun dalları, kolları kendili-
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ğinden ortaya çıkıyor. Deneyimle beraber eğitim 
kalitesinin arttığını, mesleğe daha profesyonelce 
yaklaşıldığını düşünüyorum.”

Okulunun tanımını “Küreselleşen dün-
yanın hızla değişen teknolojisine ayak uyduran, 
gelişime ve değişime açık, ülkesine bağlı, insani 
değerlerle donanmış, ulusal sanayinin ihtiyacı 
olan nitelikli bireyler yetiştiren, Mesleki ve Teknik 
Eğitimde öncü bir okul olmaktır.” Şeklinde açıkla-
dıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti:

KALKINMANIN YOLU MESLEK 
LİSELERİNDEN GEÇER

-“Mesleki ve teknik eğitim veren okulların 
önemi her geçen gün artıyor. Bu okullarımız, kal-
kınma planlarında toplumun yüzde 65’inin yön-
lendirilmesi gereken, ülkemizin geleceği için ha-
yati önem taşıyan okullardır. Farklı okul türlerinde 
çalışan bir yönetici olarak meslek liselerinin daha 
profesyonel işlediğini, daha sistematik bir yapıya 
sahip olduğunu görüyorum. Öğrencilerimizin geli-
şimini en iyi şekilde gerçekleştirerek onları istihda-
ma dahil etmek için çalışıyoruz.

Ataşehir çok katmanlı bir yapıya sahip. 
Sosyokültürel ve ekonomik imkânları farklı insan-
lar, burada bir arada yaşıyor. Bu nedenle eğitimin 
de farklı ihtiyaçlara cevap vermesi gerekiyor. Özel-

likle katsayı konusundaki adaletsizliğin giderilme-
si, okulların fiziki imkânlarının geliştirilmesi, devle-
timizin attığı önemli adımlar olarak göze çarpıyor.

Eğitim anlamında ilçemizde oldukça etkin, 
başarılı çalışmalar yürütülüyor. Okullar arası iş bir-
liği yapmak, bu başarının ilçe genelinde yükselme-
sine olanak sağlamaktadır. Bizler de gerek dene-
yim paylaşımı olsun gerek öğrenci transferi olsun, 
ilçemizdeki diğer eğitim kurumlarıyla beraber ha-
reket ediyoruz. Bu noktada Ataşehir, İstanbul’un 
örnek ilçelerinden biri diyebilirim.

Okulumuzun, ilçemizde olumlu bir ima-
jı var. Tercih edilen ve kontenjanlarının tamamını 
dolduran bir okuluz. Tabi ki bu durum bizim üze-
rimize daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Bizler 
yeni çalışmalarla var olan iyi imajı daha da ileriye 
taşımak istiyoruz. Bu anlamda yapılan çalışmala-
rın toplumumuza duyurulmasında, medyada yer 
almanın önemi çok büyük. Sizlerin de bu konuda 
desteğini bekliyoruz. İlerleyen günlerde iş birliği-
miz devam edecektir. 

Günümüzde daha çok, nitelikli anadolu 
lisesi müdürlerinin avantajlı olduğuna yönelik bir 
algı var. Diğer okul türlerinde de çalışmış, idarecilik 
yapmış biri olarak meslek liselerinin yönetiminin 
daha zor olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak 
toplumumuzda şu anda meslek lisesi müdürlerinin 
toplumsal açından daha avantajlı olduğunu söyle-
mek mümkün değil.”
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Okul bölümleri ile ilgili, şu bilgileri verebi-
liriz.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 
Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı; rüz-

gâr enerjisi ve güneş enerjisi sistemleri ile ilgili ye-
terliklerin kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğre-
tim veren alandır. Yenilenebilir enerji teknolojileri 
alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları 
ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda 
gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli 
meslek elemanları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bilişim Teknolojileri
Günlük hayatımızda ve iş dünyasının vaz-

geçilmez bir parçası olan bilişim alanında öğrenci-
lerimizin yazılım ve donanıma hâkim, doğru karar-
lar verebilen bireyler olarak yetişmesi ve bu sayede 
istihdam alanında tercih edilen bireyler olmalarını 
sağlamaktır.

Elektrik-Elektronik Teknolojileri
Küresel düzeyde hızla değişen pazar ve re-

kabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir ge-
lişim içinde yer alan, bu özellikleri nedeni ile strate-
jik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çeken ve 
devletler tarafından özel planlamalar yapılan bir 
alan olan Elektrik-elektronik alanında, teknolojik 
donanıma sahip, yetkin meslek elemanları yetiştir-
mek hedeflenmektedir.

Bölümlere ilişkin Okul Müdürü Sayın Uzu-
noğlu bu konu ile ilgili de şöyle konuştu:

YENİLENEBİLİR ENERJİ 
ÖĞRETMENLERİNİN YÜZDE 10’U 

BİZDE

“Okulumuz üç bölümü olan ve bölümleri 
birbiri ile entegre bir meslek lisesi. Elektrik-Elek-
tronik, Bilişim Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji 
alanlarında eğitim vermekteyiz. Üç bölümümü-
zün de birbiriyle ilişkili bölümler olması önemli bir 
avantaj. Yenilenebilir Enerji bölümü an itibarıy-

la, Anadolu yakasında sadece bizim okulumuzda 
bulunuyor. Türkiye genelinde Yenilenebilir Enerji 
öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 10’u okulumuzda 
görev yapıyor. Bu alanda üretime katkı sunmak 
açısından İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerimizle 
çalışmalar yürütüyoruz. Dünya enerji kaynaklarının 
yeniden gözden geçirilmeye başlandığı, yenilene-
bilir enerjinin gittikçe önem kazandığı günümüzde, 
okulumuzda bu alanın olması hayatidir. Bu alanda 
yaptığımız örnek projeler var. İlçemize, ilimize, ül-
kemize katkı sağlayacak öğrenciler yetiştirmek için 
çalışıyoruz.

Kontenjanlarını doldurma konusunda Ata-
şehir meslek liseleri içinde birinci sıradayız. Yetkin 
bir akademik kadromuz var. Merkezi bir noktada, 
10 dönümlük arazi üzerine konumlanmış bir yerleş-
kemiz mevcut. Atölyelerimiz ve dersliklerimiz mo-
dernize edilerek her türlü eğitsel koşullara uygun 
hale getirilmiş durumda. Geniş ve yeşillikler içinde 
bir bahçemiz var. Tüm bu koşullar, okulumuza olan 
ilgiyi daha da arttırmaktadır. 

Okul-sanayi iş birliğinin hayati önemi oldu-
ğunun farkındayız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 
tarafından yapılan çalışmalar neticesinde oluştu-
rulan protokoller aracılığıyla, sanayicilerimizin ve 
iş insanlarımızın okulumuza gelmelerini sağlıyoruz. 
Onlarla etkin iletişim kurmanın, öğrencilerimizi is-
tihdama dahil etme sürecinde kritik rol oynadığını 
biliyoruz. Bu anlamda seminerler, paneller, konfe-
ranslar aracılığıyla sektör temsilcileri ile öğrenci-
lerimizi buluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca hem staj 
öncesi hem staj sırasında öğrencilerimizin saha de-
neyimi kazanmalarını sağlıyoruz.

Aktif bir yönetici olduğumu ve takım ru-
huna inandığımı söyleyebilirim. Eğitim yönetimin-
de hiyerarşinin; bir amaç değil, araç olduğunun 
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farkındayım. Bu doğrultuda gerek üst kurumlarla 
gerek müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz-
le uyum içinde çalışıyoruz. Etkin, işlevsel kararları 
birlikte alarak okulumuzu daha da ileri götürme 
yolunda hep beraber çalışıyoruz.

Salgın koşulları nedeniyle eğitim öğretim 
faaliyetlerimiz kesintiye uğrasa da bizler çalışma-
ya devam ediyoruz. Bir yandan okulumuzun fiziki 
koşullarını iyileştirmeyi diğer yandan da öğrencile-
rimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma-
larını teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin 
proje üretmeleri bizim için çok önemli. Bu amaçla 
mevcut atölye ve laboratuvarlarımızı yeniliyoruz. 
Ayrıca kodlama atölyesi ve robotik atölye oluştur-
mak için girişimlerde bulunduk. Öğrencilerimize 
daha rahat, daha şık, daha modern çalışma ortam-
ları sunmak için çalışıyoruz.

 Şu an itibarıyla bir üretim alanımız olma-
makla birlikte gelecekte üretmeyi düşündüğümüz 
ürünlerimiz var. Hem öğrencilerimizin hem öğret-
menlerimizin meslek liselerindeki üretim döngü-
süne katkı sağlamaları için çalışmalarımız devam 
ediyor.

Okul müdürlerinin kendi ekiplerini seçme-
sinin doğru olduğunu düşünenlerdenim. Eğitim 
yönetiminin bilimsel ilkeleri doğrultusunda, insan 
ilişkilerini merkeze alan bir takım olduğumuzu dü-
şünüyorum. Tek başına işinin ehli personele sahip 
olmak, başarıya ulaşmada yeterli değildir. Ekip ru-
huyla herkesin iş birliği içinde hareket ettiği bir or-
tam oluşturabilmek bizi başarıya götürecektir. Şu 
unutulmamalıdır ki eğitimin idaresi asla bir kişinin 
tekelinde değildir. Takım olma, iş birliği, gönüllülük, 
ortak amaca hep beraber katkı verme kavramlarını 
uygulamaya geçirdiğimizde eğitimin amacına en 
üst düzeyde hizmet etmiş oluruz.

7/24 TELEFONLARIMIZ AÇIKTIR

Öğretmenlerimiz gerek bana gerek müdür 
yardımcılarımıza 7/24 ulaşabilirler. Öğretmenleri-
mizle kuracağımız iyi diyalogların bizi amacımıza 
götüreceğinin farkındayız. Öğrencilerimiz de tıpkı 
öğretmenlerimiz gibi bana ulaşabilir; sorunlarını, 
önerilerini aktarabilir. Temel yaklaşımım; okulu 
önemsemek, insanlara değer vermek, rol model ol-
mak ve iletişim araçlarını etkili biçimde kullanmak 
esaslarına dayanıyor.

 Velilerin de okul yönetimine etkin katılımı 
büyük önem arz etmektedir. Eğitim işini, öğretmen-
ler ve aileler iş birliği içinde yürütmelidir. Ancak 
burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Ve-
lilerimiz, öğretmenlerimizin işinin ehli, profesyonel 
kişiler olduğunu unutmamalı, onların uyarılarını ve 
yönlendirmelerini her zaman dikkate almalılar. Bu-
rada velilerimize söylemek istediğim bir şey daha 
var. Çocuklarımızın geleceği için, geleneksel yön-
temlerin yanı sıra modern iletişim yöntemleri ile 
onların beklentilerinin, ihtiyaçlarının farkında ol-
mak, bunu yaparken de anne baba rolünü kaybet-
memek, son derece önemli. Bu iş birliğini sağlarsak 
eğitim kalitemizi çok iyi noktalara ulaştırabiliriz.

 Paydaşlarımızla iş birliği ve irtibat halinde, 
butik bir meslek lisesi olma özelliğimizi de kullana-
rak sektörle her zaman iş birliği yapma arzusunda 
olduğumuzu söyleyebilirim.

 “Öğretmenim” dergisinin gerek sosyal 
medyadaki gerek web sitesindeki içeriklerini in-
celiyoruz. İş birliği yapmak isteriz. Okulumuzdaki 
gelişmelerin, haberlerin, ilanların derginizde ya-
yımlanması okulumuzun tanıtımına, çalışmaları-
mız hakkında toplumun bilgi sahibi olmasına katkı 
sağlayacaktır.”
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(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber – İstanbul) 

Temel ve zorunlu eğitimin en önemli mi-
henk taşlarından, olmazsa olmazlarından biri de 
orta öğretim ve eğitimidir. İlkokulu zorunlu eği-
timin birinci basamağı sayar ve ilkokulda edinilen 
kazanımların pekiştirici tamamlayıcısı olarak orta-
okul sıralarını düşündüğümüzde ilkokul-ortaokul 
ve lise eğitim – öğretiminin entegre bir sistem 
içerisinde birbirini tamamlayıcı ve bütünleştiri-
ci bir zorunluluk içerisinde olması kaçınılmaz bir 
gerçek.

İstanbul’un ATAŞEHİR ilçesi ismine mün-
hasır bir ilçe. İki hatta üç İstanbul’un iç içe bera-
berce yaşadığı müstesna ve nadide bir kentsel 

oluşum. Bu oluşumunu halen tamamlamaya ve 
her gün kentsel yaşamda bir adım daha öne geç-
me yarışı içerisinde olan İstanbul’un 39 ilçesinden 
birisi. Bu ilçede yaşamak ve bu ilçeli olmak bir ay-
rıcalık. Diğer bir ayrıcalık özel zincir okulların mer-
kezlerinin olduğu bir ilçe olması. Belki de bu zincir 
okulların merkezlerinin Ataşehir’de olması diğer 
devlet okullarının da özel okullarla yarışır olması 
zorunluluğunu doğurmuş.

Meslek okullarının başarı oranı ile İstan-
bul’un diğer ilçelerinden neredeyse bir adım önde 
olan Ataşehir ortaokul eğitim-öğretiminde de ör-
nek alınacak bir ilçe.

Bunu Ataşehir’de bulunan İhsan Kurşu-
noğlu Ortaokulu müdürü Hüseyin Erden ÖZAS-
LAN’ın sorularımıza verdiği şu cevaplardan anlıyo-
ruz: 

-“Bilgiyi elde eden, onu kullanan, üreten ve 
paylaşmayı bilen; yaşadıkları çağın sunduğu bütün 
değerleri benimsemiş, milli ve manevi değerlerini 
özümsemiş bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu 
bağlamda her öğretmen rol modeldir. Bu durumun 
bilincindedir. 

 Yazmak ve okumak medeniyet inşa etme-
de iki mihenk taşıdır. Atalarımızdan kalan bu büyük 
medeniyet mirasının bize yüklediği iki yüce sorum-
luluktur. Bunun bilincindeyiz.Okulumuzda faaliyet-
te bulunan iki bina mevcut. Bu binaların ikisinde de 
özel olarak planlanmış kütüphanelerimiz öğrenci-
lerimizin hizmetinde. Bu kütüphanelerin mevcudu-

ATAŞEHİR İHSAN KURŞUNOĞLU ORTAOKUL MÜDÜRÜ Hüseyin Erden ÖZASLAN:
“BİZLER ORTAK BİR SORUMLULUĞUN PAYDAŞLARIYIZ”
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muzda yer alması ve faaliyette olması bir eğitimci 
olarak en büyük mutluluklarımdan biri.

Eğitim ve öğretimi sürdürülebilir kılmak; 
ulaşılabilir, ulaştırılabilir kılmak olmazsa olmazı-
mızdır. Müdür yardımcılarımın, öğretmenlerimin 
desteği ile bunun mümkün kılındığını bilir, onlara 
her türlü imkanı sunmak için gayret gösteririm.

İyi bir ebeveyn misiniz sorusuna gelirsek; 
vatana, millete, ailemize hayırlı bir evlat yetiştir-
mek her anne-baba gibi benim de idealimdir. Bu-
nun olabilmesi için emek göstermek gerektiğini 
bir eğitimci olarak bilmekteyim. Evlatları için üs-
tüne düşen vazifeleri yapan, bu gayretle yaşayan 
bir ebeveynim.” Diyerek sorularımızı cevaplamaya 
başlayan müdür Özaslan daha sonra şöyle devam 
etti:

-“ Milli eğitimimizin vizyonu ve misyonu 
bellidir. Bu amaçlara hizmet etmek için iddialı ol-
mak durumundayız. Elimizden gelenin en iyisini 
yapmak zorundayız. Her konuda, her anlamda 
faal olmak zorundayız. Müfredat içeriklerimizi 
takip etmenin de ötesinde, ülkemizin ve dünyanın 
gelişmeleri ile şekillenmiş tüm imkanları öğrenci-
lerimize sunmak durumundayız. Burada bir baskı 
söz konusu değil çünkü bu zorunluluklar bizim gö-
revimiz.

EĞİTİM ÖĞRETİME HAYATIN İÇİNDE 
BAKAN YAKLAŞIMLAR

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımları ile 
planlanan eğitim-öğretim faaliyetleri bugün sözde 
kalan uygulamalar değiller. Özellikle 2023 Eğitim 
Vizyonu ile birlikte eğitim-öğretime hayatın içinde 

bir yerden bakan yaklaşımlarla; kurumların fiziki 
şartları yeterli kılınıyor ve öğrenci faydalı içerikle-
re özel olarak planlanmış işliklerde, dersliklerde, 
kitaplıklarda ulaşıyor. Bu değişimi takip etmek, bu 
değişimin bir parçası olmak çok keyifli.

ÇOCUKLUK VE GENÇLİK ARASINDAKİ 
BİREYLERLEYİZ

Tüm bilimlerin temel bilgilerini ortaokul 
çağında öğrencilerimize aktarıyoruz. Çocukluk ve 
gençlik arasında bireylerin kendilerini tanıdıkları, 
yeteneklerini keşfettikleri, kişiliklerini şekillendir-
dikleri bir dönem aynı zamanda. Bir nesil oluştur-
mada, bu anlamda çok önemli bir dönem. Okul 
müdürü olarak, nesillerin yetişmesinde işin mer-
kezinde bir konumda olmak, bunun mutluluğunu 
yaşamak bir avantaj tabi ki.
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Milli eğitim vizyonumuz, misyonumuz 
amaçlarını Cumhuriyet değerlerinden alıyor. Bu 
değerlerle yetişmiş, kafasında bir mesai kavramı 
olamadan, tüm bilgi birikimini öğrencisine adayan 
öğretmenlerimizin gayretleri ile bu amaçlar geçek-
leşiyor. 

Sistemler, planlar sizi amaçlarınıza götü-
rür. 4+4 eğitim sistemi de geçmiş dönemlerde ol-
duğu gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller 
yetiştirmeyi amaçlıyor, bu gayretle öğretmenleri-
miz çalışıyor.

Şunu unutmamalıyız. Eğitim bir ulusun 
tüm paydaşlarının emeği ile gerçekleşir. Medya-
nın, sokağın, evin okulun eğitim-öğretim üzerinden 
verdiği mesajları bilmesi, bunları yetişen nesillere 
hatırlatması, bu anlamda iyi bir örnek teşkil etmesi 
gerekir. Televizyonda, internette buna bağlı olarak 
sokakta ve evde; bilmek, öğrenmek, üretmek, sa-
nat icra etmek adına değerler hatırlatıldığında bi-
zim işimiz kolaylaşıyor. 

Amacımız rekabet etmek değil, öncü ol-
mak. Milli eğitimin tüm kurumları bu gayretle 
çalışıyor. Medyanın etki alanının sınırsızlığını bil-
diğimiz için bir kere daha ifade ediyorum, bu gay-
rete tüm toplumu katabilmek lazım.

Eğitim-öğretim bir değer. Bu değeri hisset-
tirmek, yaşatmak görevimiz. Bu amaçla; çocukları-
mızın iyi, doğru ve güzel olan örnekleri her fırsatta 
görmelerini, duymalarını, bilmelerini sağlamalıyız. 
Bu bizim olduğu kadar toplum inşasında büyük bir 
rol üstlenen medyanın da görevi. Bu bağlamda il-
ginize teşekkür ederim.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM İÇİN 
İLETİŞİM ŞART

İstanbul Anadolu’nun her yerinden göç 
almış ve hala göç almakta olan çok özel, çok fark-
lı bir demografik yapıya sahip. Okullaşmanın ve 
sürdürülebilir eğitimin devamı için kurumlar arası 

iletişime her konuda, her anlamda açık olmanız 
gerekmekte. Amirlerimiz de bizler de bu durumun 
bilincindeyiz. Bu amaçlar doğrultusunda ne gere-
kirse yapılmakta.

Biz bir mahalle okuluyuz. Burası göçle oluş-
muş bir mahalle ama şanslıyız. Velilerimiz eğitim-
öğretim imkanlarının değerlendirilmesinde olumlu 
bir bakış açısına sahip. Buna rağmen zorlandığımız 
durumlar da olmuyor değil ama öğretmenlerimiz 
çok gayretli. Onların gayreti sayesinde okulumuz 
ile ilgili izlenimler çok olumlu. Bu sayede her türlü 
güç durumu aşabiliyoruz. Ataşehir Mustafa Saffet 
Kültür Merkezi de bizim mahallemizde. Mahalle-
mizden kültür merkezine gösterilen ilgi de istediği-
miz seviyede. Öğrencilerimiz, sunulan bu ortamlar 
içinde hevesle eğitim-öğretim faaliyetlerine katıl-
makta.

EĞİTİMİN İÇİNDE OLMAK KUTSALDIR

Eğitimin içinde olmak kutsallığı bakımın-
dan size manevi bir tatmin sağlar. Zaten bu, başlı 
başına bir avantajdır.İçinde bulunulan durum ne 
gerekiyorsa onu yapmak, vazifesi ne ise onu yerine 
getirmek, rolü ne olursa olsun tüm eğitimcilerin; 
eğitim-öğretime birebir katkısı olmayan tüm mes-
leklere göre his ve düşünce anlamında bir avantaj-
dır. Tüm mevkidaşlarımın da böyle düşündüğüne 
inanıyorum.

Okulumuzun en büyük gücü eğitim kadro-
muz. Devamında da sunabildiğimiz imkanlarımız. 
Okul bahçemizle bağlantılı, öğrencilerimizin kulla-
nımına açık olan özel bir spor tesisi var. Bu beden 



Öğretmenim

Dergisi

23

eğitimi derslerinin bedensel gelişimi destekleyen 
bir ortamda yapılmasına yardımcı oluyor. İki bina-
mız mevcut. Derslik sıkıntısı yaşamıyoruz. İki bina-
da da kütüphanemiz mevcut. 2023 Eğitim Vizyo-
nu kapsamında atölye inşaatlarımız tamamlandı. 
Pandeminin sonlanması ile birlikte bu atölyeleri 
kullanıma açacağız. Bu açıdan pilot uygulamayı 
yürütüyoruz. Yurt dışı iletişim ve bilgi aktarımı ka-
nallarını çok iyi kullanıyoruz. Kardeş okullarımızla 
her zaman iletişim halindeyiz. Örneğin, pandemi 
öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri içinde Almanya’dan gelen 
öğretmen ve öğrencilerimizi ağırladık. 23 Nisan’ın 
dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram 
olduğunu hissedilmesini sağlayarak bayramımızı 
coşkuyla kutladık.”

Konuşmasında okulunun konumlandırma-
sını “sunabildiğimiz imkanlar açısında gayet iyi 
durumdayız. Bu durumu devam ettirmek ve arttır-
mak gayemizi oluşturuyor.” Şeklinde değerlendi-
ren İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu müdürü Hüseyin 
Erden ÖZASLAN “bütünleştirilmiş 8 yıl mı yoksa 4 
artı 4 mü?” Sorumuzu da şöyle cevaplandırdı:

-“ İlkokul ve ortaokul safhaları ayrı önem-
lere sahip. Çocuklar iki farklı dönem içinde farklı 
gelişimsel ihtiyaçlara sahip oluyorlar. 4+4 Eğitim 
Modeli gelişimsel ihtiyaçlar göz önünde bulundu-
rularak, öğrenci merkezli müfredat içerikleri sunu-
yor. Bu gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarına ayrıntılı 
bir şekilde hitap ediliyor. 

Ortaokul kademesinde temel bilimlerin te-
melini atıyorsunuz. Sıkıştırılmış içerikler ile öğrenci 
merkezli faaliyetler yürütemezsiniz. Müfredat içe-
rikleri dört seneye yayılmış ve öğrenci gelişim dö-
nemleri düşünülerek hazırlanmış durumda. Ayrıca 
okul öncesi eğitimin de yaygınlaşmasını destekli-
yor bu sistem. 

Toplum nezdindeki genel eleştiriler çocuk-
ların daha erken okulla tanışmaları ve temel bilim 
öğretimlerinin daha erken başlaması yönünde.

Okulla tanışması öğrencinin hayatla tanış-
ması demek çünkü okullar sosyal hayatın merkezi-
dir. Buradaki aktiviteler ile kişiler yaşam yetenekle-
rini geliştirirler. Okul çatısı altındaki tüm faaliyetler 
çocukların gelişimini destekleyen bakış açıları ile 
düzenlenmekte Tüm müfredat içerikleri de gelişim 
dönemlerinin beklentilerini karşılamakta. Dediğim 
gibi sıkıştırılmış öğretim basamaklarını takip ede-
rek öğrenci merkezli, gelişim ihtiyaçlarına hitap 
eden uygulamalar yapmanız zor. Bu bağlamda 4+4 
sistemini faydalı buluyorum.”

BİZLER ORTAK BİR SORUMLULUĞUN 
PAYDAŞLARIYIZ

Konuşma ve açıklamalarının daha sonraki 
bölümlerinde de müdür ÖZASLAN şunları söyledi:

-“ Milli eğitimin amaçlarına hizmet etmek 
için tüm eğitim kurumları birlikte hareket etmek 
durumundadır. Bizler ortak bir sorumluluğun pay-
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daşlarıyız. Kurum olarak, mahallemizi, ilçemizi, 
ilimizi, ülkemizi temsil ettiğimizin bilincindeyiz. Bu 
temsiliyetlerin hakkını verebilmek için üstümüze 
düşen ne varsa yerine getiririz. Amiriniz bir durum 
için bir sorumluluk almanızı istediğini belirtiyorsa, 
bu size olan güvenin göstergesidir. Kurumumuz 
adına bir güven elde edebilmiş olmak beni ve öğ-
retmenlerimi mutlu eden bir durum.

Görev yapmaya başladığımız ilk günden 
beri okulumuzdaki öğrencilerin dış dünyaya açı-
lımına önem veriyor ve bu kapsamda birçok kar-
deş okul edinmiş bulunmaktayız. PRİZREN SHFMU 
EMİN DURAKU İLKÖĞRETİM OKULU PRİZREN /
KOSOVA, DEMOKRASİ ORTAOKULU LEFKOŞA / 
KIBRIS, PETER USTİNOV MONHEİM / ALMANYA, 
HATAY DÖRTYOL İLKOKULU ve KONYA YUNAK İL-
KOKULU Kardeş Okul Projesi kapsamında karşılıklı 
gidiş ve gelişler sağladığımız okullardır. Karşılıklı 
olarak öğrencilerin çeşitli projeler gerçekleştirdi-
ği, okullar arası ziyaretlerin yapıldığı ve çok olum-
lu sonuçlar aldığımız bir çalışmamızdır. Her yıl 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 
Kardeş Okullarımızın öğrenci ve öğretmenlerini 
okulumuza davet ederek ağırlamaktayız. Kardeş 
okullarımızdan gelen öğrencilerimizi okulumuz 
velileri mihmandar aile olarak almakta ve ağır-
lamaktadır. Biz de Kardeş Okullarımıza ziyaret-
ler gerçekleştirerek öğrenciler arasında çok güzel 
köprüler kurmaktayız. Okulumuzda Almanya ile 
Kardeş okul bağlantısı kurulduktan sonra ikinci ya-
bancı dil olarak Almanca Dersleri verilmeye baş-
lanmıştır. Önem verdiğimiz hususlardan bir diğeri 
ise okulumuza kazandırılan Tasarım Beceri Atölye-
leridir. Okulumuzda gerek hayırseverlerin katkıları 
ile gerekse Okul Aile Birliği’nin katkılarıyla iki adet 
Tasarım Beceri Atölyesi kazandırmış bulunmakta-
yız. Müzik Atölyesi ve Drama ve Eleştirel Düşün-
ce Atölyesi ile okulumuz öğrencilerine dersleri bu 

atölyelerde yapabilme imkanı sağlamaktan gurur 
duyuyoruz. Tasarım Beceri Atölyelerimizin açılışı 
ile öğrencilerimiz çok daha verimli çalışmalar yap-
maya başlamışlardır.  Öğrencilerimizden bir çoğu 
çeşitli müzik enstrümanları çalarak ve bir çoğu da 
koro çalışmalarına katılarak Müzik alanında çok 
başarılı çalışmalar yürütmektedirler. Drama ve 
Eleştirel Düşünce Atölyesi’nde ise birçok öğret-
menimiz öğrencilerle Drama çalışmaları yaparak 
derslerin daha eğlenceli ve kalıcı öğrenmenin ger-
çekleşmesini sağlamaktadırlar. 

BİR EKİP OLMA BİLİNCİNİ TAŞIYORUZ

Okul içerisindeki ekip olarak hareket etme 
bilincimizi daha geniş bir çerçeveden bakarak di-
ğer okullarla da bir ekip olduğumuzu düşünüyor 
ve bu yönde hareket ediyoruz. Diğer okullarla her 
zaman fikir alışverişi yaparak imkanlar açısından 
zayıf okullara elimizden geldiğince destek olmaya 
çalışıyoruz. Yapılacak etkinliklerde tüm okullarla 
birlikte koordineli hareket ediyoruz. Kendi okulu-
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muzda gerçekleştirdiğimiz güzel faaliyetlerle diğer 
okullara da örnek ve öncü olmak gayreti içerisin-
deyiz. Okulumuzda her yıl ülkemizin çeşitli bölgele-
rinde ihtiyaç sahibi okullar belirlenmekte ve geniş 
kapsamlı bir yardım kampanyası düzenlenmekte-
dir. Kampanya kapsamında toplanan malzemeler-
le birlikte öğrenci, öğretmen ve veli katılımı ile bu 
okullara ziyaret gerçekleştirilerek güzel paylaşım-
lar gerçekleştirmekteyiz. 

Mesleğinin sorumluluklarını bilen ve bu so-
rumlulukların karşılığını, en iyi şekilde yerine getir-
me gayreti içinde olan bir ekibi yönettiğim için çok 
mutluyum. Başarıya giden yolda sorumlulukları 
eşit paylaşmak gerekir. İşinizin tanımı, beklentile-
ri açık ve net olmalı. Başarılı olduğumuz hususları 
ekip olma bilincimize ve aramızda gerçekleştirdiği-
miz iş bölümüne borçluyuz.

ÖĞRETMENLERİMİZ BİZİM EN BÜYÜK 
GÜCÜMÜZ

Öğretmenlerimiz bizim gücümüz. Birbiri ile 
uyum içinde çalışan bir kadromuz var. Hem mes-
leğimizi icra ederken hem de sosyal etkinliklerde 
öğretmenlerimizle bir aradayız. Onların mesleki 
gelişimleri için, mesleklerini icra etmede onlara 
kolaylıklar sunmak için her zaman görüşlerine açı-
ğım. İlgim ve desteğim daima onlarladır.

TÜM EĞİTİM NEFERLERİNE

Çalıştığım kurumlarda her zaman güzel ör-
neklerle karşılaştım.Kıymetli meslektaşlarımvazife-
lerini layıkıyla yapmaktalar. Bu açıdan ülkemin ge-

leceğini, menfaatini düşünen bir vatandaş olarak 
içim rahat. Tüm eğitim neferlerine hürmetlerimi ve 
selamlarımı sizin aracılığınız ile iletmekten mutlu-
luk duyarım.

Velilerimize şu şekilde seslenmek isterim: 
Bir imkanı sunmak kadar o imkanın nasıl kullanıl-
dığını denetlemek de imkan sağlayıcının görevidir. 

Velilerimiz, evlatlarını hayatta bir yere ge-
tirmek adına maddi imkanlarını  kullanmaktan hiç 
geri durmuyorlar. Bu durum tabi ki takdir edilesi. 
Ancak pek çok veli görevinin burada bittiğini dü-
şünerek manevi desteklerini çocuklarından esirge-
mekte. 

Okullarımızı, okullarımızda gerçekleştir-
meye çalıştığımız amaçlarımızı yakından tanımak 
adına veli rehberlik etkinliklerine, öğretmen-veli 
iletişim saatlerine velilerimizin ilgi göstermesini 
istiyorum. Öğrencilerimizin zihinsel ve fiziksel ge-
lişimlerini kurdukları iletişimlerle desteklemelerini 
bekliyorum. Evladınızın istikbali, memleketimizin 
istikbali. Eğitim-öğretimin çok önemli bir paydaşı 
olan velilerimizin bu hassasiyetle bizlere destek ol-
malarını diliyorum.

Biz okul olarak öğrenci odaklı bir eğitime 
önem vermekteyiz. Öğrencilerimizin her biri farklı 
bir birey ve ilgi alanları ile kabiliyetleri çok farklı-
lık gösterebiliyor. Öğrencilerimizin farklılıklarını 
göz önünde bulundurarak onlara farklı konularda 
kendilerini kanıtlayıp başarılar elde edebilecekleri 
alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Her öğrencimizin 
elde ettiği başarı ile gurur duyuyor ve onları sonu-
na kadar destekliyoruz.  Bu sayede topluma ve mil-
lete faydalı bireyler olarak yetişmeleri hususunda  
üzerimize düşen görevi de yerine getirmenin huzu-
runu taşıyoruz. 
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(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber – İstanbul) 

Pandemi sürecinde okulların kapalı 
olmasını yüreğinde sızı olarak hissedenler 
çocuklarımızın diğer ülke çocuklarından geri 
kalmasının önüne geçmek için bir dizi proje 
geliştirdiler.

Bizim de Öğretmenim Dergisi olarak gör-
mezlikten gelemeyeceğimiz en önemli projenin 
mimarı HENKEL oldu. HENKEL çocukların bilimsel 
düşünce ile tanışması ve bilinmeyeni merak ede-
rek bilinmeyenin bilimsel sırlarının çözülmesinin 
yolunu Keşif Dünyası projesi ile ortaya koydu.

Proje ile ilgili bilgiler için görüşlerine baş-
vurduğumuz Keşif Dünyası Proje koordinatörü 
Tuba KARABEY kendisine yönelttiğimiz soruları-
mız karşılığı şunları söyledi:

Ö.D.-: Bize kısaca Henkel’in Keşif Dünyası 
projesinden bahsedebilir misiniz? 

T.K.-: Henkel, Keşif Dünyası projesini ço-
cukların ilk ve belki de en önemli keşiflerini kendi 
içlerinde yapmaları gerektiği inancıyla, ülkemizde 
2015 yılından bu yana Yaratıcı Çocuklar Derne-
ği iş birliği ile gerçekleştiriyor. Uzman eğitimciler 
eşliğinde gerçekleştirilen bilim ve sürdürülebilirlik 
atölyeleri ile onların bilinmeyene ulaşma merak-
larını uyandırmak için atölye çalışmaları yapılıyor. 
Bu kapsamda şimdiye kadar özellikle İstanbul’daki 
devlet okullarında ve diğer şehirlerdeki çeşitli et-
kinliklerde tüm öğrencilerin katılımına açık, ücret-
siz bilim atölyeleri hayata geçirildi. 2018 yılında 
ise ülkemizin en köklü ve saygın eğitim kurumla-
rından biri olan Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
bünyesinde, Keşif Dünyası’nın Türkiye’deki ilk 
ve dünyadaki üçüncü merkezi açıldı. Yüz yüze 
eğitim döneminde hem bu merkezde hem de diğer 
okullarda yapılan atölye çalışmaları ile 25 bine 
yakın öğrenciye ulaşıldı. Ancak bilindiği gibi içinde 
bulunduğumuz pandemi koşulları dolayısıyla ülke-

mizde eğitim, bir süredir uzaktan eğitim modeli ile 
gerçekleştiriliyor. Keşif Dünyası da deney videola-
rıyla şimdi çocuklara ekranlardan ulaşıyor. Keşif 
Dünyası projesi, pandemi koşullarının olumlu yön-
de seyretmesi durumunda ve okulların yeniden yüz 
yüze eğitime geçmesi ile birlikte, minik dahilerle 
sınıflarda da buluşmayı sürdürecek.

KEŞFETMEKTEN KEYİF ALMAK 

Ö.D.-: Projenin amaçları nelerdir? Progra-
mın hedefini nasıl tanımlıyorsunuz?

T.K.-: Yola çıkış sorumuz; “Çocuklar bilimle 
ilgilenmeye nasıl teşvik edilir?” oldu. Tabii ki er-
ken yaşta başlayarak! “Keşif Dünyası” ile temel 
amacımız da işte bu; çocukların erken yaşta bilim 
ile ilgilenmeye teşvik edilmesi.  Bunun sırrı ise as-
lında eğitim metodolojisinde yatıyor. Çünkü atölye 
çalışmalarında çocuklara bir şey anlatmak yerine, 
uygulamalı bilim atölyeleri ile onların deneyerek 
keşfetmeleri sağlanıyor. Merak, soru sorma cesa-
retine sahip olmak ve öğrenirken eğlenmek Keşif 
Dünyası’nın temelini oluşturuyor. Projemizin ço-
cuklara öğrettiği ilk şey keşfetmekten keyif almak! 
Birbirinden eğlenceli deneyleri yaparken merak et-
mek, “neden” sorusunu bolca kullanırken bir şeyin 
nedenini anlamaya çalışmak, Keşif Dünyası’nın ço-
cuklara kazandırmak istediği özellikler...

Ö.D.-: Tekrar “Evde Keşif Dünyası” video-
larına dönersek, çocuklar ve anne babalar bu vi-
deolara nasıl ulaşabiliyor? 

T.K.-: Videolarımızın çekimleri, Keşif Dün-
yası’nın Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde 
yer alan merkezinde tamamlandı ve YouTube plat-
formunda bulunan Henkel kanalı üzerinden yayın-
lanmaya hazır hale getirildi. Şimdi tüm çocuklar, 

YARATICI ÇOCUKLAR KEŞFETTİ
HENKEL KEŞİF DÜNYASI PROJESİYLE 

ÇOCUKLARIN DÜNYASINA BİLİMİ 
KATTI
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YouTube platformunda bulunan Henkel kanalında 
“Keşif Dünyası” yazarak “Evde Keşif Dünyası” vi-
deolarını izleyebiliyor. Minikler, evlerindeki basit 
malzemeleri kullanarak yaptıkları deneylerle su-
yun ilginç özelliklerini keşfediyor, patatesten nişas-
ta elde etmeyi, nişastadan suda çözünebilir folyo 
ya da yapıştırıcı yapmayı öğreniyor. Daha birçok 
keyifli ve öğretici deneyde, anne ve babalar da ço-
cuklarına eşlik edebiliyor. 

Ö.D.-: Evde çocukların, aileleri ile bu tarz 
deney ya da etkinlik yapmaları neden önemli?

T.K.-: Herkesin evde bulunduğu bu 
dönemde,çocukların eğitimlerini sürdürmeleri ve 
kaliteli zaman geçirmeleri çok önemli. Öte yandan 
bu süreç, anne ve babaların çocukları ile olan ile-
tişimlerini güçlendirmeleri için de bir fırsat. “Keşif 
Dünyası” videoları ile çok daha fazla sayıda çocu-
ğun içinde bilim kıvılcımlarının ışıldaması amaçla-
nıyor. Bu sürece anne ve babaların da dahil olması 
ve deneylerde çocuklara yardım amaçlı katılarak 
konuya verdikleri önemi göstermeleri, minikler 
için ayrıca bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Bu-
nunla birlikte Keşif Dünyası’nda yapılan deneyler; 
çocukların gözlem yapma, ölçme, önceden tahmin 
etme, verileri yorumlama, bu verilerden bir sonuç 

çıkarma ve bir karara varma gibi becerilerine de 
katkıda bulunuyor.

Ö.D.-: Son olarak çocukları bilime yönlen-
dirmek için anne ve babalara evde neler yapma-
larını önerirsiniz? 

T.K.- : Çocukların gelişiminde anne ve ba-
baların bilinçli olması çok önem taşıyor. Bilim ve 
keşfetmek, merak ve soru sormakla başlıyor. Ço-
cuklar küçük yaşlarda hayatı algılamaya çalışırken 
büyük bir merak içinde pek çok soru soruyorlar. 
Soru sormak, sonrasında sorularına cevap ara-
maya çalışmak, bazen doğru, bazen yanlış yapa-
bilmek bilim için oldukça değerli. Bu nedenle anne 
ve babaların, çocuklarının ilgi alanlarını erken yaş-
larda tanımaya çalışmaları, bilinçli olmaları ve ilgi 
alanları doğrultusunda onları yönlendirmeleri ge-
rekiyor.  Elbette aydınlık yarınlar için eğitim meşa-
lesini taşıyan öğretmenlerimiz de çocukların bilimi-
sevmelerinde çok önemli bir görev üstleniyorlar. Bu 
yüzden tıpkı anne ve babalar gibi öğretmenlerimi-
zin de içinde bulunduğumuz süreçte,öğrencilerini 
Keşif Dünyası videolarımızı izlemeye ve deneyleri-
mize katılmaya teşvik etmelerinin oldukça değerli 
olduğunu düşünüyorum.
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NİLCO’NUN ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE YOLCULUĞUNU SARUHAN HOLDİNG SAĞLADI
NİLCO SATIŞ-PAZARLAMA MÜDÜRÜ Hakan METE:

“PERFORMANSTAN TAVİZ VERMEDEN EKONOMİK MALİYET ÇÖZÜMÜMÜZ”

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber –İstanbul)

İnsanlığın görünmez virüslere karşı savaşı-
nın yüzyıllardır sürdüğünüz anlatan bilim insanları 
PANDEMİNİN, DÜNYA denilen bu gezegende dev-
let sınırlarının bir işe yaramadığını, virüs’ün sınır 
tanımadığı gibi zengin-fakir, yönetici-yönetilen, ırk-
dil-cinsiyet tanımadığını bize bir kez daha gösterdi.

Ülkemiz kurucu felsefesinin önderi Ma-
reşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim 

Manevi Mirasım Bilim ve Akıldır” gerçeğinden 
uzaklaşmanın, Dünya’da aşı üretebilen ülkelerden 
aşı alabilmek için devletler arası parasal kavganın 
içine sıkıştığımız şu günlerde aşı üretim geçmişimi-
zin 1892 yılında başlaması ve ilk çiçek aşısı üretim 
evinin bizde kurulduğunu ve devamında 1896 da 
difteri - 1897 de sığır vebası 1903 de kızıl serum-
ları Veteriner Hekim Mustafa Adil (1871-1904) ta-
rafından , 1911 yılında tifo, 1913 yılında kolera, 
dizanteri ve veba aşıları Türkiye’de ilk kez hazır-
landı ve uygulandığı gerçeği de bizimle adeta alay 
edercesine karşımızda sırıtmakta. 

 Benzeri üretim Cumhuriyet döneminde 
de devam etmiş, 1928’de Hıfzısıhha Enstütüsü ile 
üretim merkezileştirilmiştir. 1940’lı yıllara kadar 
tifo, tifüs, difteri, BCG, kolera, boğmaca, teta-
noz, kuduz aşıları seri üretimle oluşturulmuştur. 
1968’de kurulan serum çiftliğinde tetanoz, gazlı 
gangren, difteri, kuduz, şarbon akrep serumları 
da üretilmiştir. 

Ülke de hastalıkların yok olması ile 1971’de 
tifüs, 1980’de çiçek aşısı üretimi sonlanmıştır.

      Öncelikle 
    kritik noktaların 

    belirlenmesi gerekir. 
  ‘Kritik nokta değerlendirme-

sinde temel unsur çapraz bulaş-
ma ve mikrobiyal kir yüküdür’ 
ve bu yük her ortamda farklı 

hijyen ihtiyacı göstermektedir. 
Bu ihtiyaçları ve planı belirle-

meden yapılacak 
olan uygulamaları olası 

hatalar olarak 
adlandırabiliriz.  
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Ülkemizde aşı üretimi 1996’da DBT ve ku-
duz aşısı, 1997’de BCG aşı üretiminin kesilmesi ile 
sona ermiştir. Osmanlı İmparatorluğunda ilk aşı 
üretimi ve uygulanmasının başından beri aşı lo-
jistiği, uygulanması ile hastalıkların önlenme-
si ücretsiz olarak Devlet eliyle yürütülmektedir. 
Aşı üretiminin sona ermesi ile aşılar satın alına-
rak temin edilmektedir. 

Aşı savaşlarının yaşandığı günümüzde ec-
dadımızın kemiklerinin sızladığı da bir gerçektir..

Temizlik ve hijyen konusunda günde 5 va-
kit namazda 5 vakit de abdest alan Müslüman 
aleminin bazı kesimlerinin temizlik ve hijyenden 
de sınıfta kalmış olması hijyen ve dezenfektan fir-
ma arayışını gündemimize getirdi. 

Öncelikle şanslıyız ki Meslek Liselerimiz 
öğretmenleri ile beraber bu yolculuğun önderleri 
olurlarken bu konuda profesyonel ve önemli firma 
arayışımızda karşımıza NİLCO çıktı.

Satış Pazarlama Müdürü Hakan METEnin 
daveti üzerine ziyaret ettiğimiz SARUHAN Holding 
binasında arkadaşlarımızla beraber yaptığımız in-
celeme ve sohbetimize ortak olan diğer yetkili 
isimlere de teşekkür ederken sorduğumuz sorula-
rımıza aldığımız cevaplar şöyleydi:

YERLİ ve MİLLİ OLARAK ÜRETİMİMİZ 
DEVAM ETMEKTE

-“Heinz Kicherer tam 60 yıl önce, Fakir 
Hausgerate şirketine bağlı Nilco Reinigungsmas-
chinen GmbH’yi Almanya’nın Stuttgart şehrinde 

kurdu. Ticari ve endüstriyel işletmelerin (restoran, 
kafe, otel, okul, fabrika, hastane vb.) temizlik ve 
hijyen alanlarında kimyasal ve makine ihtiyaçlarını 
karşılamak Nilco’nun temel faaliyet konuları ara-
sında yer alıyor.

Nilco’nun Türkiye ile tanışması Saruhan 
Holding’in, 1985 yılında Fakir Hausgeräte ve Nil-
co’nun ana distribütörlüğünü alması ile olmuştur. 
Ardından 1996 Çorlu-Tekirdağ makine fabrikasının 
kurulumu ile endüstriyel temizlik makineleri üreti-
mine başlanmış, 1999 Çorlu-Tekirdağ kimya fab-
rikasının kurulması ile sektörel gücünü arttırmıştır. 
2007 yılında Almanya Fakir ve Nilco ile Saruhan 
Holding şirket ortaklığının kurulmasıyla birlikte 
Alman teknolojisi ve alt yapısı ile üretimin şekil-
lenmesi ile yolculuk devam etmektedir. Bugün ise 
Saruhan Holding bünyesinde yerli ve milli olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Nilco olarak ilkemiz; müşterilerimizin faali-
yet alanlarına odaklanarak hijyen alanında çözüm-
ler planlamak, ihtiyaçlarına uygun güvenli ürün te-
dariki ve uzman personelimiz ile en iyi kalite ve üst 
düzeyde hijyen verimliliği hizmeti sunmaktır.

Müşterimizin ihtiyaçlarına uygun ve doğru 
kimyasal kullanımı ile kullanım miktarlarını optimi-
ze ediyoruz ve performanstan taviz vermeden eko-
nomik maliyetler ile müşterilerimize katma değer 
yaratıyoruz.

Mutfak Hijyen Ürünleri; Tekstil Hijyen 
Ürünleri (Çamaşırhane); Genel Alan Hijyen Ürün-
leri (Bina ve Zemin bakımı); Kişisel Bakım Hijyen 
Ürünleri (El ve Cilt Dezenfektanları) ve Temizlik 
Makineleri kategorilerinde hizmet sunuyoruz. 
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HİJYEN KURALLARINA GEREKLİ ÖZENİ 
GÖSTERMİYORUZ.

Günlük yaşantımızda çevremizi gözlemle-
diğimizde; genel hijyen kurallarına uyum konusun-
da el yıkama alışkanlığı dahil gerekli özeni uygu-
lamada çoğunlukla sağlayamadığımızı görüyoruz. 
Hijyen konusunun önemi hakkında eğitimi tam ola-
rak veremediğimizi benzer diğer alışkanlıklarımız-
da da günlük yaşantımızda izleyebiliyoruz.

Bu konuda, düzenli olarak eğitimlere de-
vam etmeli ve konu hakkında Sağlık Bakanlığı baş-
ta olmak üzere referans olabilecek video ve görsel-
leri akılda kalıcılık adına okullarda eğitim olarak 
kullanmalıyız. Hijyen konusu, süreklilik ve istikrar 
içerdiği için eğitimi düzenli aralıklar ve kurallar ile 
uygun zaman aralıklarında tekrarlamalıyız. Bunun 
yanında özellikle ilk eğitim çağındaki çocuklarımıza 
konuyu deney ve oyun içerikli eğitimlerle aşılamalı-
yız. Bu konuda doğru hijyen uygulamalarını tekrar 
gözden geçirip alışkanlıklarımızı olumlu yönde de-
ğiştirmek konusunda çaba harcamalıyız. 

Bu konuda doğru hijyen uygulamalarını 
tekrar gözden geçirip alışkanlıklarımızı olumlu yön-
de değiştirmek konusunda çaba harcamalıyız. 

İşletmeler ve ortak yaşam alanları tara-
fından baktığımızda; sağlık bilgisi ihtiyacı, çalışma 
ortamı ve yaşadığımız alanların farklılıklarından 
kaynaklı olarak değişiklik göstermektedir. Bu ne-
denle öncelikle kritik noktaların belirlenmesi gere-

kir. ‘Kritik nokta değerlendirmesinde temel unsur 
çapraz bulaşma ve mikrobiyal kir yüküdür’ ve bu 
yük her ortamda farklı hijyen ihtiyacı göstermekte-
dir. Bu ihtiyaçları ve planı belirlemeden yapılacak 
olan uygulamaları olası diğer hatalar olarak adlan-
dırabiliriz.

Hijyenik işlemler için yüzeye uygun kimya-
sal temizlik ve dezenfeksiyon ürününün belirlen-
mesi ise diğer önemli konudur. Çoğu zaman yüzey-
lerin yapısı, kullanım amaçları ve kullanım sıklığı 
bu konuda belirleyicidir.  

FİRMANIN BİYOSİDAL RUHSATI 
ARANMALI

Kullanıcıların, el dezenfektanı ve antibak-
teriyel sıvı el sabunu alırken Sağlık Bakanlığı tara-
fından verilen biyosidal ruhsatına sahip olduğunu 
özellikle araştırmalarını ve sorgulamalarını ayrıca 
bu ürünlerde güvenilir üreticileri tercih etmelerini 
sadece pandemi dönemi için değil, her zaman kon-
trol etmelerini öneririz

Nilco olarak, hijyen konusu ana faaliyet 
alanımız içerisinde bulunduğu için firma olarak 
pandemi dönemi öncesinde de hazırlıklı durum-
daydık. Ülkemizdeki konumumuza değinecek olur-
sak, Saruhan Holding bünyesinde ana üreticiler 
arasında faaliyet göstermekteyiz.

Toplum sağlığına katkı sunabileceğimiz iş 
birliklerine sıcak bakan bir firma olarak  projelerde 
yer almaktan mutlu oluruz. Marka stratejimiz doğ-
rultusunda projeler üzerinde çalışıyoruz. Kararımı-
zın doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmek 
üzere çalışıyoruz. 
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(Özgür EĞMİR /Ankara Büro Şefi)

İnsanoğlu ilk günden bu yana önce dün-
yayı anlamak ve sonra da kendi vücudunu tanıma 
uğraşısını milyonlarca yıldır sürdürmekte. Bilimsel 
gerçek ve gerekçeler sürekli değişim göstermekte. 
Halen daha çözemediğimiz ise BEYNİMİZ. Beyni-
mizi hangi kapasitede kullanabiliyoruz. Sağ lop - 
sol lop vb.

Öyle bir ülkedeyiz ki nüfusumuza göre or-
talama okuma süremiz 4,5 yıl iken günlük konuş-
ma kelime haznemizse 80 ila 150 kelime. Okuyan 
ülkelerle kıyaslanırken yürek acıtan bu gerçeklere 
karşın halen aydın olmanın sorumluluğu ile yazan 
ve çizenlerimiz. Biz yazıyor, biz okuyor olmamak 
adına çocuklarımıza okuma sevgisini çocukken ve 
ailede vermeliyiz. "Oku evladım!” demekle olmaz 
bu iş. Anne ve babası ile okuma saatleri oluşturan 
ve ebeveynlerini okurken gören çocuk okuma alış-
kanlığı ediniyor.

Çocuk edebiyatı onun için en edebiyatın 
en önemli dalı. Okumayı sevdirmekle bitmiyor bu 
iş. Çocuğa kitap temin etmek ve çocukların kitapla-
ra ulaşımının çok rahat ve kolay olması gerek. Ayrı-
ca kitap içerikleri.

Dolayısıyla çocuk edebiyatına soyunanla-
rın öncelikle pedagojiyi, çocuk psikolojisini, eğiti-
mi, eğitim sosyolojisi ve eğitim psikolojisini de çok 
iyi bilmesi de gerekiyor.

 İşte ÖĞRETMENİM DERGİSİ olarak böyle 
bir ismi sizinle tanıştıralım.
 Biz soralım eğitimci yazar Hatice TOPÇU 
cevaplasın.

Ö.Eğmir: Hatice Topçu kimdir, bizlere ken-
dinizi kısaca anlatabilir misiniz?

H.Topçu: Rize’de doğdum. İlk, orta ve lise 
tahsilimi Rize’de yaptım. Lisans eğitimimi İşletme, 
Yüksek Lisans eğitimimi Eğitim Bilimleri- Eğitim 
Yönetimi alanında yaptım. Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesinde Doktora Eğitimine 
başladım ancak doktora eğitimimi yarım bıraktım. 
Eğitim iş kolunun çeşitli kademelerinde görev yap-
tım. 2019 yılında eğitim yöneticisi (Şube Müdürü) 
iken emekli oldum.

Ö.Eğmir: Yazmaya ne zaman ve nasıl baş-
ladınız?

H.Topçu: Yazmaya şiirle başladım. Rize’de 
2000 yılında yayın hayatına başlayan Mavi Yeşil 
Dergisi’nde şiirlerim yayımlandı. Daha sonra kamu 
görevim sürecinde kurumsal olarak çıkardığımız 
dergilerin editörlüğünü yaptım. O dergilerde yazı-

GÜNÜMÜZ ÇOCUK ve GENÇLİK EDEBİYATININ GÜÇLÜ İSMİ: HATİCE TOPÇU:
“OKUMA; BEYNİN BİRÇOK KISMINI İŞİN İÇİNE KATAR”
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lar yazdım. İlk şiir kitabım ‘Karanlığın Elleri’ 2008 
yılında yayımlandı. İkinci şiir kitabım ‘Yasak Elma’ 
2016 yılında yayımlandı. Bu süreçten sonra çocuk 
edebiyatı yazmaya başladım. 2017 yılında okul ön-
cesi çocuklarına yönelik ‘Can Okulda’ dizisini yaz-
dım. Dizide altı kitap bulunmaktadır.  Bunlar: Okul 
Heyecanı, Okulda İlk Gün, Can ve Cansu, Görü-
yor Öğreniyoruz, Balonlarla Dans ve Can Patiyle. 
Çağları Delen Önder Atatürk dizisini 2019 yılında 
yazmaya başladım. Dizinin ilk romanı ‘Altın Saçlı 
Çocuk’ ikinci romanı ‘Hayallere İlk Adım’ dır. Dizi-
nin üçüncü romanı şu anda dizgide. Yine çocuklara 
yönelik ‘Kül Rengi Dünya’ romanım Kasım 2019 yı-
lında yayımlandı. Eğitim bilimleri alanında bilimsel 
makalelerim bulunmaktadır.  Ayrıca güncel maka-
lelerde yazmaktayım.

KİTAP EN ÖNEMLİ ÖĞRENME ARACI

Ö.Eğmir: Neden Çocuk Edebiyatı?
H.Topçu: Çocukların büyüme, gelişme sü-

reçlerinde etkileşimleri çok önemli. Bu anlamda 
kitap en etkili öğrenme aracı. Çünkü kitap beynin 
birden çok alanının aynı anda işin içine katabil-
mekte. Demek istediğim şu okumak simgelerle in-
san beyninde kendini de işin içine kattığı bir dünya 
oluşturuyor. O dünyada okuduğu kitabın içindeki 
olayları canlandırıyor, kahramanları biçimlendiri-
yor, duyguları düşünceleri kendi duygu ve düşün-
celeriyle harmanlıyor. Şimdi soruyorum size beyin-
de bu denli çok yönlü etki oluşturabilecek bir başka 
öğretim aracı olabilir mi?

Geleceğimiz olan çocukların bu yolculukla-
rının içinde olmak istedim. Çünkü onların öğrenme 
yolculuklarının içinde olmak ve o yolculuğa katkı 
sunmam gerektiğini düşündüm. Özellikle eğitimsel 
olarak çocuklarımıza katkı sunabileceğim alanlar 
vardı çünkü. Kendimce eksik bulduğum alanlarda-
ki eksikleri tamamlamaktı amacım. Örneğin ‘Can 
Okulda’ dizisini Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 
Eğitim Programları yeterlilik alanları ve bu alan-
lara yönelik kazanımların edinilmesini sağlamak 
amacıyla yazdım. ‘Çağları Delen Önder Atatürk’ 
dizisini çocuklarımızın ülkemizin kurtarıcısı ve ku-
rucusu büyük Atatürk’ü daha yakından tanımaları 
için yazdım. 

ATATÜRK ÇOCUKLUĞUNDA 
SADECE KARGA MI KOVALADI?

Ö.Eğmir: Çocukların Atatürk’ü daha ya-
kından tanımaları konusunu biraz açıklar mısınız?

H.Topçu: Çocuklarımız Atatürk’ü ülkemizi 
düşmanlardan kurtaran ve Cumhuriyeti kuran bir 
lider olarak biliyor. Onu bir çocuk olarak, bir genç 
olarak, bir insan olarak tanımıyorlar. Örneklemek 
gerekirse Atatürk’ün çocukluğu Rampla Çiftliğin-
de kargaları kovalayan bir çocuk olarak aktarılmış-
tır.  Oysa onun çocukluğu o kadar zengindir ki ile-
ride büyük liderliğe giden yolculuğun izlerini orada 
görürsünüz. Yine ilk gençlik yılları öyledir. Manastır 
Askeri Lisesi öğrencilik yılları kendi ifadesiyle ‘ulus 
benliğinin’ oluştuğu yıllardır. ‘Çağları Delen Ön-
der: Atatürk’ dizisiyle onun etkilendikleri, yaşadığı 
koşulların onda oluşturduğu duygu ve düşünceler 
ve verdiği mücadeleler ile çocuklarımızı buluştur-
dum.  Bunları çocuklarımızın bilmesi gelişimlerine 
ve hayata bakışlarına çok ciddi katkılar sunmakta-
dır. Hepsinden önemlisi özgüven geliştirmelerine 
katkı sunmaktadır. Çünkü büyük Atatürk’ün çocuk-
luğunu bilmek bir çocuk olarak onunla duygudaşlık 
oluşturmaktır ve bu da kendilerinin yapabilecekleri 
konusunda yüreklenmelerini sağlayacaktır.

Ö.Eğmir: Üçüncü kitap dizgide dediniz, 
üçüncü kitapla ilgili biraz bilgi verir misiniz?

H.Topçu: Üçüncü romanımızın adı “En Bü-
yük Sevgi”, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Lise, 
Harp Okulu ve Harp Akademisi yıllarına kapsıyor. 
 Mustafa Kemal’in lise yılları balkanlarda 
milliyetçilik rüzgârlarının estiği, bundan yararlan-
mak isteyen devletlerin azınlıkları kışkırttığı yıl-
lardır. O yıllarda patlak veren Türk-Yunan savaşı 
Mustafa Kemal’in çok yakınındadır ve tanıklık et-
tiği ilk savaştır. Bu savaş, Mustafa Kemal ve arka-
daşlarında ulus benliği ve bağlılığını üst seviyelere 
çıkarmıştır. 
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 Lise tahsili sonrası harp okulu için Osman-
lının başkenti İstanbul’a giden Mustafa Kemal’i 
harp okulu ve devamı harp akademisi yıllarında, 
vatan ve hürriyet mücadelesi içerisinde bulmakta-
yız. O ülkesi zor durumda olan bir askerdir ve ülke-
sinin kurtuluşu için benliğinde vatan ateşi yanmak-
tadır.
 Ülkesini adım adım kurtuluşa götürecek 
büyük bir liderin yaşamının bu kesiti, harp akade-
misinden mezun oluşu, tayin beklerken, vatanın 
kurtuluşu için yürüttüğü faaliyetler dolayısıyla kar-
şısına çıkan zorluklarla devam etmektedir.

Ö.Eğmir: Kül Rengi Dünya isimli bir roma-
nınızdan daha bahsettiniz. Biraz da ondan bahse-
der misiniz?

H.Topçu: Bu romanla çocuklarımızın öz-
günlüğünü ve farklı bakışlarını kısıtlamanın onlar 
üzerinde oluşturduğu etkiyi anlatmaya çalıştım. 
Yaşadığı bir sorunu babasına anlatamamaktan 
korkan roman kahramanımızın elinden hayatın 
renklerini aldım. Böylece ona içinde bulunduğu ha-
yatı tanıması gerektiğini ve sağlıklı iletişim kurabil-
mesinin yollarının mümkün olduğunu göstermeye 
çalıştım. Roman çocuklar için yazılmış, çocuk kah-
ramanlı ancak kesinlikle ebeveynlerin de okuması 
gereken bir roman. Çünkü ebeveynlere de rehber-
lik edebilme özelliği taşıyor. 

Ö.Eğmir: Yazmak nasıl bir duygu ve siz bu 
anlamda kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

H.Topçu: İçinde kendimi unuttuğum, farklı 
karakterlerle yol aldığım bir zamansızlık duygusu 
yazmak. Amacım insana dokunmak, yaşamda gö-
rülen eksikliklerin nedenlerini sorgulamak. Özetle 
sorularla biçimlenen ve çözümlerin oluşturulması-
na yönelik bir yolculuk. Kendimi bu yolculuğun bir 
üyesi olarak tanımlıyorum.  

Ö.Eğmir: Şiirler ve Çocuk Edebiyatı yazı-
yorsunuz, yetişkin edebiyatı yazmayı düşünüyor 
musunuz?

H.Topçu: Evet, bitirdiğim bir romanım var. 
Son kontrollerini yapıyorum. Yine eğitim içerikli bir 
roman. Farklı bakan bir karakter var romanda ve 
içinde bulunduğu koşullarla, hayal ettiklerinin far-
kının çelişkileri içerisinde kendi yolunu bulmaya 
çalışıyor. 

ŞİİR, BİR TÜR KAYBOLUŞTUR

Ö.Eğmir: Şiirle ilgili hiç konuşmadık, şiiri 
nasıl tanımlıyorsunuz ve şiirlerinizi nasıl yazıyor-
sunuz?

H.Topçu: Şiir duygu, düşünce ve imgelerin 
özlü bir biçimde anlatımıdır. İçinde olduğunuzda 
çok mutlu olduğunuz ama her zaman içinde ola-
madığınız bir dünyadır şiir. Çünkü şiir öyle ısmar-
lama yazılmaz, onu duyumsamanız gerekir. Bana 
göre bir tür kayboluştur şiir. Zamanın üç boyutun-
da kaybolmaktır ve sonra heybeniz dolu geriye dö-
nebilmektir. 
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GELECEK OKULLARI KURUCUSU ÖZGÜR ÖZTÜRK:
EĞİTİMİN AMACI BİREYLERİ GELECEĞİN DÜNYASINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAKTIR

Bu sayımızda Mersin Gelecek Okulları’nın 
kurucusu Özgür ÖZTÜRK’le birlikteyiz. Kendisiy-
le kısa sürede Mersin eğitim hayatının önemli bir 
markası haline gelen Gelecek Okulları’nın yolculu-
ğunu konuştuk. 

Ö.D.-: Sayın ÖZTÜRK, Gelecek Okulları’nın 
geçmişi ve kuruluş amacı hakkında neler söyle-
mek istersiniz?  

Ö.Ö.-: Aslında Gelecek Okulları’nın kökü, 
2001 yılında kurulan Öztürk Dershanelerine da-
yanmaktadır. Kentimizde 25 binden fazla öğrenciyi 
lise ve üniversite sınavlarına büyük bir başarıyla 
hazırlayan Öztürk Dershaneleri’nin sahip oldu-
ğu birikime ve öğretmen kalitesine duyduğumuz 
inançtan yola çıkarak 2012 yılında Gelecek Okulla-
rı’nı kurmaya karar verdik. 

Ö.D.-: Peki, Öztürk gibi güçlü bir isme sa-
hipken Gelecek gibi yeni bir ismi kullanmayı ne-
den tercih ettiniz?

Ö.Ö.-: Evet, Öztürk ismi bizim kökümüzün 
ve gücümüzün bir ifadesi, ancak yepyeni bir yol-

culuğa başlarken kullanacağımız ismin eğitim viz-
yonumuzu da yansıtmasını istedik. Eğitimle birlik-
te kullanılacak en uygun ismin Gelecek olduğuna 
karar vermek çok da zor olmadı çünkü eğitimin 
amacı, bireyleri geleceğin dünyasına en iyi şe-
kilde hazırlamaktır. Biz de tüm eğitim felsefemizi 
bu kavram üzerine inşa ettik ve Mersin’de dünya 
gençliğini yetiştirme projesini hayata geçirdik. 

Ö.D.-: Dünya gençliğini yetiştirme projesi-
ni biraz açabilir misiniz? 

Ö.Ö.-: Elbette. Malumunuz dünya muaz-
zam bir değişim içerisinde ve bu değişime ayak uy-
duramayan kurum ve kişilerin gelecekte sağlam bir 
konuma sahip olmaları ne yazık ki mümkün değil. 
Gelecek Okulları olarak bu bilinçle tüm eğitim sis-
temimizi değişim ve gelişim çerçevesine oturttuk. 
Öncelikle öğrencilerimizin teknolojinin tüm imkân-
larının sunulduğu donanımlı bir kampüs ortamında 
eğitim-öğretim görmelerini amaçladık. Bu amaçla 
tüm kampüslerimizde gelişmiş bilgisayar ve tek-
noloji laboratuvarları, fen laboratuvarları, bilişim 
odaları oluşturduk. Ayrıca öğrencilerimizin sanat-
sal gelişimlerini destekleyecek görsel sanatlar ve 
müzik dersliklerimizi de batılı eğitim kurumlarında-
ki modelleri örnek alarak dizayn ettik. İşte böyle bir 
eğitim ortamını teneffüs ederek sosyal yönü güçlü, 
özgüveni yüksek, teknolojiye hâkim şekilde yetişen 
öğrencilerimiz, gelişen ve değişen dünyanın tüm 
taleplerini karşılayabilecek birer dünya genci ol-
maktadırlar. 
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Ö.D.-: Gelecek Okulları’na baktığımızda 
kampüs kavramının da çok önemli bir yer teşkil 
ettiğini görmekteyiz. Bununla ilgili neler söyle-
mek istersiniz? 

Ö.Ö.-: Evet, gerçekten de çok doğru bir 
tespitte bulundunuz. Bizim için okul kavramı bi-
nadan ibaret değildir, bilakis bir okul yeşil alana, 

sosyal, sportif, en önemlisi de akademik gelişime 
imkân veren iç mekânlara sahip olmalıdır. Bu tür 
imkânlara sahip kampüslerde eğitim gören öğ-
rencilerin her yönden başarılı oldukları da bilimsel 
bir gerçektir. Bu amaçla, tüm kampüslerimizi her 
yıl yenilemek ve geliştirmek de önceliklerimizden 
biri olmuştur. Şu an anaokulu, ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerine hizmet veren Mezitli Kampüsümüz, 
kreş ve anaokulu öğrencilerimize hizmet veren 
Yenişehir Gelecek Aktivite Kampüsümüz, ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencilerimize hizmet veren Ge-
lecek Yenişehir Kampüsümüz, anaokulu, ilkokul 
ve ortaokul öğrencilerimize hizmet veren ve 2021-
2022 öğretim yılından itibaren Fen Lisesi ve Ana-
dolu Lisesi öğrencilerimize hizmet verecek Gelecek 
Tarsus Kampüsümüz ile gerçek bir kampüs okulu 
olma hayalimizi gerçekleştirmiş olmanın gururunu 
yaşıyoruz. 

Ö.D.-: Gelecek Okulları hakkında yaptı-
ğımız araştırmalarda karşımıza birçok yerde GİA 
ismi çıktı. Peki nedir bu GİA?

Ö.Ö.-: GİA, 
yani Gelecek İçin Ak-
tivite, okulumuzun 
sözünü ettiğim temel 
felsefesinin en önemli 
unsurlarından biridir. 
GİA ismi ve etkinlikle-
riyle öğrencilerimizin 
akademik gelişimle-
rini destekleyecek bir 
süreç yaratmış oluyoruz. Bunu yaparken de eğiti-
min tüm paydaşları olan öğretmen, öğrenci ve ve-
lilerimizi bir araya getiren etkinlikler düzenliyoruz. 
İşte bu etkinliklerin en büyüğü her yıl Antalya’da 
seçkin bir otelde düzenlediğimiz GİA Antalya etkin-
liğidir. GİA Antalya’da yazarlar, eğitim uzmanları, 
sanatçılar ve bilim insanlarını Gelecek ailesi ile bu-
luşturarak bambaşka bir eğitim, gelişim ve etkile-
şim ortamı sunuyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıldır 
düzenleyemediğimiz GİA Antalya etkinliğini pan-
demi koşullarının sona ermesiyle daha kapsamlı 

bir şekilde ve daha büyük bir coşkuyla gerçekleştir-
meyi planlıyoruz. 

Ö.D.-: Pandemi demişken, pandemiy-
le birlikte hayatımıza hızlı bir giriş yapan online 
eğitim hakkındaki görüşleriniz ve Gelecek Okulla-
rı’nın bu alanda yaptığı çalışmalar nelerdir? 
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Ö.Ö.-: Evet, pandemi hayatımızda çok kök-
lü değişimlere yol açmakla birlikte eğitim dünya-
sını da online eğitim gerçeğiyle tanıştırdı. Gelecek 
Okulları olarak bu köklü değişime hazırlıksız yaka-
landığımızı söyleyemeyiz. Gelecek Eğitim Teknolo-
jileri (GET) benzeri kurumsal markalarımızla, dijital 
soru havuzumuz ve ölçme-değerlendirme sistemi-
mizle online eğitim konusunda halihazırda ciddi 
mesafe kat etmiş durumdayız. Sahip olduğumuz 
güçlü teknolojik altyapı ve teknolojiyi kullanım be-
cerisi yüksek eğitim kadromuz sayesinde, Milli Eği-
tim Bakanlığının uzaktan eğitime geçiş yapılacağı 
yönündeki açıklamasının ertesi gününde online 
eğitime geçişle ilgili tüm çalışmalarımızı tamamla-
yarak vakit kaybetmeksizin online eğitim sürecini 
başlatmış olduk. Bir yılı aşkın süredir de son derece 
verimli ve etkin bir online eğitim süreci yönetmek-
teyiz. Bu vesileyle online eğitim çalışmalarında bü-
yük bir özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlarıma, 
öğrencilerimize evlerinde adeta gerçek bir sınıf or-

tamı yaratan velilerimize ve online derslere, sınav-
lara ve diğer faaliyetlere yüksek katılım gösteren 
sevgili öğrencilerimize teşekkür ederim. 

Ö.D.-: Son olarak, Gelecek Okulları’nın ge-
lecek planları hakkında neler söylemek istersiniz? 

Ö.Ö.-: Eğitim vizyonunu yenilik, misyonunu 
da değişim ve gelişim olarak belirlemiş olan Gele-
cek Okulları, sahip olduğu tüm imkân ve kabiliyet-
leri her yıl iyileştirip geliştirerek şimdilik Mersin ve 
Tarsus’ta hakkıyla elde ettiği öncü eğitim kurumu 
imajını korumayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
yönetim kurulumuz dünyadaki seçkin eğitim sis-
temlerini inceleyerek bunları bünyemize entegre 
etmek için yoğun bir çaba içerisindedir. Gelecek 
Okulları’nın, yüklendiği bu kıymetli misyonun bilin-
cinde geleceğe çok daha güçlü adımlarla ilerlediği-
ni belirtmekten de ayrıca büyük bir gurur ve mutlu-
luk duyduğumu da ifade etmeliyim. 
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Yaklaşık iki yıllık bir süreçte devam edege-
len Dünya’yı, insanlığı ve Ülkemizi de etkisi altına 
alan covid 19 salgını; insan yaşamının her anını ve 
kapsam alanını ruhsal ve bedensel anlamda yoğun 
ve olumsuz bir şekilde etkiledi ve etkilemeye de-
vam ediyor.’
 Bu vahim durum; bizlere ve insanlığa bi-
limin ne kadar önemli olduğunu aklın ve bilimin 
aydınlığında hareket etmek ve etmemek arasında 
farkı çok bariz bir şekilde gösterdi.
 Bilimde ileri seviyede olan ülkeler ve dev-
letler sosyal ve ekonomik yapının sağladığı imkân-
ları bilimle destekleyen bir anlayış ve misyonla 
salgına karşı en önemli silah olan aşı çalışmalarına 
ait süreci çok iyi yönettiler. insanlık adına yararlı bir 
buluş olan aşıyı insanlığın hizmetine kendi strateji-
leri, kendi iradeleri doğrultusunda sundular… Eko-
nomik boyutu hepimizin malumu…
 Kısaca özetlemek gerekirse; ‘bilimsel ça-
lışmalara önem vermek ve desteklemek, bilimsel 
düşünen akıl ve mantık çizgisinde hayatını idame 
ettiren bireyler yetiştirmek, bireylerin oluşturduğu 
toplumlar yaratmak’ hepimiz için milli bir görev ol-
malıdır.
 Güçlü devlet olabilmenin, ileri toplum ola-
bilmenin en önemli, en öncelikli, en temel hedefi 
bilime sarılmaktır.
 Bu bağlamda; en önemli ve en öncelikli 
sorunumuz olan eğitim hadisesinin yaşadığımız bu 
olumsuz süreçte yine teknolojinin sayesinde de-
vam ettirilebildiğini gördük.
 Milli eğitim bakanlığımızın, çok önceler-
den oluşturduğu EBA eğitim platformu, Fatih pro-
jesi kapsamında ülke genelinde tüm okullarımızda 
oluşturulan ‘AKILLI YAZI TAHTASI’ uygulamaları, 
yine her okulumuzun devletin sağladığı internet 
ağına dahil olması, E-OKUL, MEBBİS… VB daha bir-
çok teknik uygulamalar…
 Sayesinde, geleceğimizin teminatı olan ço-
cuklarımız ve gençlerimize ‘uzaktan erişim’ yoluy-
la eğitim imkanı sunulabilmiştir.
 Birçok ülkenin kıskandığı, gıptayla baktığı, 
30 milyonun üzerinde genç bir nüfusa sahip bu gü-

zel ülkemizin ilerlemesini engellemek adına, asır-
lar öncesinden devam edegelen ve her dönemde 
kabuk değiştirerek, değişik stratejilerle karşımıza 
çıkartılan oyunlar ve tezgahlar, entrikaları çok iyi 
biliyoruz. Bu olumsuzlukları, oynanan oyunları, 
ülkemizin karşı karşıya kaldığı, tehdit ve tehlikele-
ri, salgınların,  savaşların nasıl, niçin ve neden ve 
nerelerden çıkarıldığını, üretildiğini, güzelliklerin 
yanında perde arkasındaki kötü, karamsar tabloyu 
da ‘eğitimin ruhuna uygun çerçevede’ olmak üzere 
çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmak, onları ar-
zuladığımız milli reflekslere bilinç ve sahip bireyler 
olarak yetiştirmek durumundayız.
 Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle ‘hiç şüp-
he yok ki dünyanın en güzel yeridir.’ dediği güzel 
Antalya’mızda, bu malum sürecin çok iyi yönetildi-
ğini görmek ve izlemek bizleri ziyadesiyle memnun 
etmektedir.
 Sadece Milli Eğitim Bakanlığının oluştur-
duğu eğitim stratejileri, uygulamalar değil, akade-
mik destekli eğitim çalışmaları planlı programlı bir 
şekilde devam etmektedir.
 Online ortamda 4, 8 ve 12. Sınıflar düze-
yinde il genelinde yapılan sınavlar, eğitim alanında 
uzman, başta Akdeniz Üniversitesi öğretim üyele-
rinden oluşan Akademisyenlerce sunulan ve çok 
özenle seçilmiş konu başlıklarından oluşan söy-
leşiler, eğitim programları, Antalya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne ait internet hesaplarından twitter, 
instagram, youtube dan periyodik olarak yayınlan-
makta ve ilerleyen süreçte de (daha önce izleye-
meyenler) takip edebilme imkanına sahiptirler. 

•	 Güncellik arz eden, Mehmet Akif ve İstik-
lal Marşı Etkinlikleri 

•	 Satranç Turnuvaları 
•	 Şiir Dinletileri 
•	 Eğitim Destek Projeleri 
•	 Resmi Kurumlar ve STK’lar iş birliğinde 

yürütülen eğitim faaliyetleri. Ve daha 
sayamadığımız birçok etkinlikle Antal-
ya Eğitim vizyonunu geliştiren, Eğitim ve 
başarıyı kalıcı ve kurumsal hale getiren 
faaliyetlerle süreç sağlıklı olarak işletil-
mektedir.

 Temennimiz, dileğimiz; ‘bir an önce bu 
salgın süreci atlatılsın ve yine gözbebeğimiz olan 
çocuklarımızla yüz yüze eğitim sürecinin’ başlatıl-
masıdır. 
 Sağlıklı ve huzurlu günler dileğimizle… 
Sevgiler saygılar Antalya’dan…

Pandemi 
Sürecinde 
Antalya’da

EğitimZAFER YILMAZ
ANTALYA TEMSİLCİSİ
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(Öğretmenim Dergisi / Özgür Eğmir-Ankara)
Eğitim öğretimde söz sahibi olmak ve ba-

şarının hemen kanıtlanması çok zor. Çünkü öğ-
retmenlik ve eğitim geleceğe yapılan yatırım. Bir 
ilkokul öğretmeninin başarı veya başarısızlığı tam 
tamına yirmi ve belki de daha uzun yıllar sonra 
ortaya çıkar. Bir eğitim kurumunun başarısı da öğ-
rencilerinin başarılarıyla özdeştir.

Böyle bir kurum var. Merkezi Ankara. Ba-
şarının simge nedenlerinden birisi de sanırız ku-
rucularının öğretmen kökenli olması.

Çünkü eğitim ve eğitime yapılan yatırım 
bakkal gibi bir şey alıp satmaya benzemiyor. Eği-
time yapılan yatırımlarda ticari kazanç ne kadar 
çok arka plana atılırsa başarı işte o zaman kaçınıl-
maz oluyor. Kampüs Kolejleri de bunun en güzel 
örneği.

O nedenle diyoruz ki bu söyleşiyi mutlaka 
okumalı ve Müdür Fatih Yüksel Karaca’nın sorula-
rımıza verdiği cevaplarla tanışmalısınız.

-“Kampüs Kolejleri öğretmen kökenli bir 
eğitim kurumudur. Kuruluşundan bugüne gerek 
eğitimde gerekse öğretimde sürekli gelişme kay-
deden kurumlarımızın başarıları her geçen gün ka-
muoyunun dikkatini çekmektedir. Dün sadece An-
kara’da ismi duyulan Kampüs Kolejlerinin bugün 
Türkiye’de hatırı sayılır bir şekilde anılması bizlere 
kıvanç kaynağı olmaktadır. 20 yıllık deneyime sa-
hip Kampüs okullarının kurucuları ve idarecileri ya-
şam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, değerli eğitimci-
lerden oluşmaktadır.

Kampüs Kolejleri, eğitim sektöründe elde 
edilen tecrübeleri özümsemiş, paydaşlarına değer 
katan, sürekli gelişimi destekleyen, yenilikçi ve öz-
gün uygulamalarla gelecek için yol gösteren bir 
kurumdur. Ülkemizin birçok bölgesinde açtığımız 
okullarımız; Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesin-
de millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri be-
nimseyen; ailesine ve devletine bağlı, insan hak-
larına saygılı bireyler yetiştirmektedir. Kampüs 
Kolejlerinin öğretmen ve öğrencileri yurt içinde 
ve yurt dışında başarılara imza atmış ve sonuçla-
rını kamuoyuyla gururla paylaşmıştır. Kampüs’te 

her şey sevgiyle başlar. Biz büyük bir aileyiz. Hiç-
bir zaman birbirimizi yalnız bırakmayız. Biliyoruz ki 
bizi güçlü kılan bu birlik ve beraberliğe verdiğimiz 
önemdir. Öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız 
hatta mezunlarımızla biz bir bütünüz ve bu sayede 
başarılıyız.”

Müdür Karaca Kampüs Kolejlerinin yarat-
tığı  farkı da “Öğrencilerimizin akademik, sosyal, 
psikolojik ve fiziksel gelişimlerini önemsiyor; aka-
demik derslerin yanı sıra bilim-çocuk, akıl oyun-
ları, bilişim-kodlama, yüzme, drama, jimnastik, 
müzik, halk oyunları ve görsel sanatlar dersleri ile 
çok yönlü olarak eğitim vermeye devam ediyoruz. 
Öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıklarını orta-
dan kaldırmak ve öğrencilerimize gerçek yaşam 
deneyimlerini sunmak için STEM eğitimi, bireysel 
takip ve destek programı gibi yöntem ve teknikleri 
derslerimizin ayrılmaz birer parçası haline getiri-
yoruz. Küreselleşen dünyanın evrensel değerleriyle 
çelişmeyecek, ulusal değerleri geliştirerek koruya-
cak bir yapıda, içeriği çağdaş olan bir yöntemle 
çocuklarımızı yetiştirmek, farklılığımızdır. Kampüs 
Kolejleri, eğitimdeki gelişmeleri çok yakından takip 
ederek, dünya standartlarında bir eğitim modeli 
uygulayarak her zaman örnek bir kurum olmayı 
başarmıştır. Kampüs Kolejleri olarak ileriye doğru 
yürümeye devam ederken öğrencilerimizin hem 
ders içi öğrenme fırsatlarını güçlendirmek ve ge-
liştirmek hem de ders dışı etkinlik faaliyetlerini 
zenginleştirmek için çalışacağız. Öğrencilerimizi 
sadece bugünün değil geleceğin bireyleri olarak 
yetiştirmeye devam edeceğiz.” Diyerek anlattıktan 
sonra açıklamalarını şöyle sürdürdü:

-“Kampüs ailesi olarak okullarımızda 
“Tam Öğrenme Modeli” uygulanmaktadır. Okul-
da öğrenme adı da verilen tam öğrenme modeli 
okullarda öğretme sürecinde rol oynayan bütün 
öğeleri, öğrencilerin en etkili ve verimli öğrenme 
düzeyine ulaşması için sistemli olarak bir araya ge-
tiren yaklaşımdır. Bu modelden yola çıkarak derse 
başlamadan önce öğrencide var olan potansiyeli 
belirleyip, öğretimi bu nitelikleri göz önünde bu-
lundurarak düzenliyoruz. 

KAMPÜS KOLEJLERİNİN 
YENİMAHALLE KAMPÜS MÜDÜRÜ 

Fatih Yüksel KARACA:
“YETENEKLERİNİ KEŞFEDEN 
NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ”

ÖĞRETMEN KÖKENLİ KURUCULARIN PARLATTIĞI YILDIZ: KAMPÜS KOLEJİ:
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Deneyimli, çağı yakalayan, gelişmeye açık 
öğretmenlerimiz ile kadromuzu oluşturuyoruz. Öğ-
rencilerimizin bireysel farklılıklarını önemseyen, 
öğreten kimliğinden önce model olabilen, ekip ça-
lışmasına yatkın, proje odaklı çalışabilen, alanında 
uzman kısaca işinin ehli öğretmenler ile çalışmayı 
öğrencilerimizin gelişimi için önemli buluyoruz.

KAMPÜSLÜLER

Kampüslüler için değerler eğitimi almış ve 
topluma fayda sağlayacağından emin olduğumuz 
kişiler diyebiliriz. Bahsettiğimiz gibi çok iyi rol mo-
del olan öğretmenler ile çevrelediğimiz öğrencileri-
miz; değerler eğitimi alıyor, yabancı dil eğitimi ile 
dünya vatandaşı oluyor, sosyokültürel anlamda, 
spor ve sanat gibi dallarda başarılı olarak okulları-
mızdan mezun oluyor.

Kısa vade hedeflerimiz, pandemi süreci ve 
sonrasında eğitim öğretim kalite standartlarımızı 
daha üst seviyelere çıkartmaktır. Bunun için ulus-
lararası düzeydeki yarışmaları, projeleri önemsiyor 
ve öğrencilerimizin bunlara katılımını sağlıyoruz. 
Dünya vatandaşı olma yolunda eğitim verdiğimiz 
öğrencilerimizin yurtdışı deneyimleri yaşaması, 
yurt dışından gelen akranlarına ev sahipliği yap-
ması da hedeflerimiz arasında. Kampüs ailesine 
dâhil olmuş bütün öğrencilerimizin başarılı olarak 
hayata karışmasını, Kampüs mezunlarının ülke-
mizde ve dünyada imza atacağı başarıları gururla 
izlemeyi hedefliyor ve bu hedefler doğrultusunda 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

KAMPÜS AİLESİ ÖĞRENCİLERİMİZİN 
EVLERİNE GİRDİ

Günümüzde “21. yüzyıl dijital okur-yazar-
lık” kavramı ortaya çıktı. Aslında pandemi sürecin-
den önce de eğitim alanında reformlar yapılmaya 
başlanmıştı ama pandemi süreci bu reformları hız-
landırıp zorunlu hale getirdi. Eğitim alanı da 21. 
yüzyıl becerilerine uyum sağlayacak şekilde inşa 

edilmeye başlandı. Pandemi sürecinin başlaması 
ile uzaktan eğitim sisteminin temelleri atılmaya 
ve yeni bir eğitim düzeni oluşturulmaya başlandı. 
Öğrenciler, veliler ve öğretmenler kendilerini daha 
önce alışkın olmadıkları bir durumun içinde buldu-
lar. Bir anlamda bu sürecin başlaması ile birlikte 
dijital bir dönüşüm yaşanmaya başlandı. Pandemi 
ülkemizi ve bütün dünyayı olumsuz etkileri altına 
aldı. Kurum için de çalışanlarımız, velilerimiz, öğ-
rencilerimizle birlikte bu süreçleri yaşadık. Ancak 
Kampüs ailesi olmanın getirdiği birlikteliğin etkisi 
çok olumlu oldu. Eğitime etkilerine gelecek olursak 
bireysel olarak da kurum olarak da her duruma 
uyum sağlayabilir olmak çağın gereklerindendir hiç 
şüphesiz. Bu sebeple pandemi koşullarının getirdi-
ği çevrimiçi (online) eğitime hızlı şekilde uyum sağ-
lamak gerekliydi. Çevrimiçi eğitim sürecini Kampüs 
Kolejleri olarak en verimli şekilde sunduğumuzu bi-
liyor, sistemimize yenilikler ekleyerek eğitimimize 
devam ediyoruz. Kadromuzun deneyimli, gelişime 
açık, teknoloji kullanımında başarılı olması bu sü-
rece uyum sağlamamızı kolaylaştırdı.

Pandemi başlangıcından bu yana yüz yüze 
eğitimde verdiğimiz eğitimi çevrimiçi platforma 
taşıyıp Kampüs ailesini öğrencilerimizin evine gö-
türdük. Ölçme değerlendirmelerimiz ve veli geribil-
dirimlerimizin ışığında söyleyebilirim ki her zaman 
olduğu gibi Kampüs farkını yaşadık, yaşattık. İler-
leyen zamanda yaşanması muhtemel iki durumda 
da Kampüs ailesi “Mutlu ve Başarılı Çocuklar” için 
hizmet verecek. Her koşulda öğrencilerimizi hiçbir 
konuda eksik bırakmamayı, onlara bu kurumda 
olmalarının farklarını hissettirmeye devam etmeyi 
planlıyoruz.

PANDEMİ SONRASI

Özel okulların pandemi öncesinde de son-
rasında da sunduğu imkânlar, onların tercih edil-
mesi üzerinde etkili olmuştur. Yine pandemi ile 
birlikte kurumun sahip olduğu tecrübe, kadro uz-
manlığı ve uyguladığı eğitim modellerinin çağın 
gerisinde kalmaması çevrimiçi (online) eğitim sü-
recinde olumlu geribildirimler getirmiştir. Elbette 
ki pandemi sonrasında her sürece uyum sağlaya-
bilen, profesyonel bir biçimde çalışan özel okullar 
tercih edilecektir. Çevrimiçi (online) eğitimde oku-
lun eve taşınması, eğitim kalitesini velilerin açıkça 
görmesini sağlamıştır. Kanaatimizce velilerin doğ-
rudan gözlem yapabildiği bu süreç, velilerin daha 
objektif ve gerçekçi bakabilmesini ve doğru kurum-
lara yönelmesini sağlayacaktır. 
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EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİNDE BİR 
DUAYEN 

YUSUF YALÇIN:
KURUMLAR BU GÜNÜ 

KURTARMANIN DERDİNDE 
OLMAMALI, KISA ORTA VE UZUN 
VADELİ PLANLAMALAR YAPMALI

ÖĞRETMENİM DERGİSİ ÖZEL HABER/İSTANBUL

 Geçtiğimiz sayımızda eğitim duayeni Yu-
suf yalçın Röportajımızın birini bölümünü yayın-
lamıştık. Duayen Yusuf Yalçın röportajımıza şu 
açıklamalar ile devam etti.

Türkiye’den Yurt Dışındaki 
Üniversitelere Öğrencilerimizin 

Yerleştirilmesi İçin Rehberlik Ediyoruz

 Üniversite eğitimi hakkında neler düşü-
nüyorsunuz?
 Üniversite düzeyinde eğitim, akademik 
bilginin alındığı seviyedir. Bize eğitim sürecindeki 
kademeleri bazı kriterlere göre tasnif ederiz. Buna 
göre liseye kadar çocuklar, oyun çağındadır. Lise se-
viyesinde, akademik bilginin alınacağı seviye olan 
üniversite için alt yapının oluşturulduğu dönem-
dir. Bilginin alınması, derinleştirilmesi, branşlaş-
ma aynı zamanda akademik çalışmaya yönelecek 
öğrencilerin bu düzeyde eğitim aldığı dönemdir. 
Ancak günümüzde lise okumuş her bir öğrenci ille 
de üniversite kazanmalı ve okumalıdır diye düşün-
müyorum. Zira günümüzde gençler, bilgiye çabuk 
ulaşan, uzun soluklu değil kısa süreli, ulaştığı bazı 
şeyleri de çabuk tüketen ve çabuk sıkılan bir yapı-
ya sahipler. Bunu üzülerek söylüyorum ki, mezun 
olduğunda bitirdiği alandan memnun olmayan, 
mezuniyetiyle ilgili mutlu olmayacağı bir alan se-
çen, mezuniyetinden sonra tamamen farklı bir iş ya 
da mesleğe yönelen (ki bu oran yüksek bir oran)  
öğrencilerimizin zamanı, emeği, anne ve babasının 
emeği ve maliyeti düşündüğümüzde, heba olan 
bir süreç yaşanmış olacaktır. Ayrıca bazı örnekleri 
incelediğimizde hem gelişmişliğe katkı, hem ülke 
ekonomisine hem toplumsal refah seviyesine katkı 
sağlayacak şekilde üretime dönüş teknik eleman 

ihtiyacının giderilmesi için liseden, hatta daha er-
ken yaşlardan mesleki eğitimlerin önem kazandı-
ğını görmekteyiz. Örneğin Japonya’da öğrencilere 
lise eğitimi mecburi olmamasına rağmen yüzde 98 
oranında liseye giderler, ancak üniversiteye gitme 
oranı yüzde 50’dir. Lise eğitimi 3 yıl, KOSEN denen 
teknoloji liseleri ( yüzde 5 orana sahip) ise 5 yıldır.
 Tüm bunların yanı sıra ulusal ve ulusla-
rarası alanda kendini ispatlamış: akademik yapı-
da devam edecek, bilim adamı olacak, çağımızın 
olaylarını analiz edecek düzeyde sosyal bilimlerde 
uzmanlaşmış inşalara ihtiyacımız olduğu da vakıa-
dır. Çalışmaları ile uluslararası alanda isim yapmış 
kişilerin yolu üniversiteden geçmektedir. Her ne ka-
dar son zamanlarda lisansüstü yapan mezun sayısı 
artmışta olsa, sonuçta bu eğitimlerin meyve ver-
mesini ve dünya genelinde yankı bulmasını istiyor 
gönlümüz. 
 Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Ül-
kemizde yeterince üniversite bulunmakla beraber, 
imkânların gelişmesi ile alternatiflerde artmış, es-
kiden ulaşması daha zor olan yurt dışı eğitim im-
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kânları kolaylaşmış ve artmıştır. Özellikle dil gelişi-
mi, farklı kültürler ile tanışıklık, yurt dışına gitmiş 
olmanın verdiği öz güven gibi birçok hususta öğ-
rencilerin gelişimine çok önemli katkılar sağlamak-
tadır. Bu sebeple imkânı bulunanların yurt dışında 
üniversite eğitimi almış olmalarını tavsiye ederim. 
Bir süredir bu alanda çalışmalar yapıyoruz, Türki-
ye’den Yurt dışındaki üniversitelere öğrencilerimi-
zin yerleştirilmesi için rehberlik ediyoruz. Burada 
bazı örnekler gördük ki; lise düzeyinde yeterince 
odaklanamamış, kendisi ve ailesi “acaba” düşün-
cesi ile yola çıkmış ancak okula başlayınca gerek 
derslerde gerek dil konusunda büyük mesafeler kat 
etmiş öğrencilerimiz oldu. Üsküp de Uluslararası 
Balkan Üniversitemize yerleştireceğimiz bir öğ-
rencimiz ben yapabilir miyim diye sordu. Bende 
kendisine, bunu cevabını ne ben ne annen baban 
verebilir, sen vereceksin, eğer emek vermezsen se-
nin zamanında ebeveyninin emekleri de heba olur, 
yazık olur dediğimde “ hocam ben lisede parlak 
bir öğrenci değildim, şimdi hem sosyal medyadan 
uzaklaşmak, arkadaş çevremle biraz mesafe koy-
mak ve en önemlisi okumak istiyorum” deyince, 
tamam işte o zaman yaparsın diye ifade ettim, şu 
an okuyor ve iyi bir seviyeye ulaştı.

“Okul Yöneticiliğinde İşletmeci 
Mantık”

 Türkiye’de “eğitim kurumlarında işletme-
cilik yaklaşımı” hakkında sizce nasıl bir yaklaşım 
içerisinde olunmalıdır, ya da eksikler nelerdir?

 Bir dönem MEB’de bazı bürokratlarımızda 
okullarda işletmeci idarecilerin olması için bir ça-
lışma başlatılmasının dile getirmişlerdi. Bir dönem 
hastanelerde işletme Müdürü ve Başhekim uygu-
lamasına benzer bir uygulama. İster Devlet okulu 

olsun, ister özel okul, özel okullarda da ister ticari 
bir amaç olsun ister öncelikli olarak ticari kaygısı 
olmayan vakıf okulları olsun, neticede okullarda 
bir işletmedir, işletme kuralları arasında hayatını 
sürdürür. Temelde eğitim önceliklidir, ancak işlet-
menin yürütülmesi, ayakta kalması, iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesi ancak işletme kurallarını da uygun 
şekillerde sürdürebilmekle mümkün olacaktır. İşte 
bu vesile ile “Okul Yöneticiliğinde İşletmeci Man-
tık” doğru bir yaklaşımdır. Tekrar ifade edecek olur 
isem, işletmeci mantıkla yürütülmesi demek salt 
manada ticari bakılması veya sadece kâr odaklı 
bakılması anlamı taşımaz, taşımamalıdır. Elbette 
ticari amaçla kurulmuş kurumlarda kâr elde et-
mesi doğaldır. Biraz önce bahsettiğimiz örneklerde 
okulların yaygınlaşması aşamasında sıkıntı yaşa-
yan birçok kurumda, işletmeci eğitime, eğitimci 
işletmeye yeterince hâkim olamadığından çıkan fi-
kir ayrılıklarından kaynaklanmıştır. Örneğin eğitim 
kökenli kişi ben bu okulda şu kadar öğretmen ile 
eğitim vereceğim der, finansör ya da işletmeci ise 
okulu yeni açıyoruz bu kadar öğretmen değil yarısı 
kadar öğretmen ile başlayalım diye düşünür. Eği-
timci idealde olan sayı ve nitelikte kadro ile yürü-
mek isterken, tacir ancak belli bir seviyeye erişildi-
ğinde yeni bir düzenleme yapılmasını istemektedir. 
Burada çok detaya girmeyeceğim, ancak bu iki tav-
rında haklı gerekçeleri olmakla beraber, çözümler 
bulunabilecek mevzuular olmasına rağmen yakla-
şım farklılıkları ile problemler yaşanmaya başlar ve 
sonunda işletilemez hale gelir.
 İşte bu vesile ile Okul Yönetiminde, İşlet-
meci bir bakış açısı yakalanması zarureti doğar ve 
elzem hale gelir. Bu dengeyi ıskalayan kurumlarda 
örneğin son dönemde yaşadığımız pandemiyi ele 
alır isek, derinleşen yaralar açılır, ardından kriz-
kaos yönetimini de sağlayamaz iseniz, maalesef 
istenmeyen sonuçlara neden olur. 
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 Eğitim danışmanlık organizasyonundan 
bahsettiniz, neden böyle bir girişimde bulundu-
nuz?
 Büyük kurumlarda da oluşan ihtiyaçlar 
var. Ancak bu kurumlar çoğu kez eksikleri görmek 
istemez, ihtiyaçlarının bir başkası tarafından ifade 
edilmesinden pek hoşlanmazlar. Süreç içerisinde 
Türk okullarından küçük ve orta ölçekli kurumlar-
da ve Milletler arası kurumlarda bazı alanlardan 
haberdar olunmadığını, olunan hususlarda ise 
özellikle mal ve hizmet alımlarında potansiyel ola-
rak ya toplu alım gücü oluşmadığı veya yeterince 
kullanılamadığını gördük. Bir kısmında sistem bu-
lunmadığını, belki de ihtiyaç olmadığını düşündük-
lerinden ve zaten müteşebbisin-sermayedarın-eği-
timcinin (kurucunun) işin başında olduğu için gerek 
duymadığını müşahede ettik. Oysaki ufak doku-
nuşlarla veya tecrübelerin aktarılması ile belki ku-
rum tek kalemde on binlerce liralık ek kazanımlar 
elde ediyorlar. Yine ufak dokunuşlarla veya köklü 
değişikliklerle kurum çıtayı yükselttiği gibi, bilinirli-
ği, talep edilirliği, gelirleri, sonuca dönük başarıları 
arttığı görülmektedir. 
 Biz gerek kadromuzdaki yetkin kişiler ile 
bu zamana kadar elde edilen tecrübelerin aktarıl-
ması, gerek yeni uygulamalarda (örn. KVKK, teşvik 
sorgulama uygulamaları, kçö vs) hemen kuruma 
adaptasyonu veya sunulması, resmi süreçlerde 
yapılan değişiklikler, ya da kurumu etkileyecek 
yazıların yayınlanması ile kurumun alması gerek 
aksiyonların kuruma sunulmasına kadar bir dizi fa-
aliyetler bütünü sunuyoruz. Bunun yanı sıra kurum 
açılışları, taşınma, yenilenme gibi süreçlerde daha 
olumsuz etkilenmeden önce fizibiliteleri yapıp, ge-

rekli düzenlemeleri yapmalarını sağlamak, resmi 
süreçlerdeki evrak bütünlüğünün kabul göreceği 
seviyeye getirilmesi, yol haritasının çıkarılmasını 
da kurumla birlikte yürütüyoruz. Yine temsil etti-
ğimiz kurumları bir havuz mantığı ile ihtiyaçlarını 
giderecek en uygun, işin ehli kurumlarla irtibatlan-
dırarak daha uygun şartlarda ve olması gerektiği 
gibi mal ve hizmet almalarına öncülük ediyoruz. 
Kendi bünyemizde verdiğimiz (kurumsal checkup, 
ajans hizmetleri, sosyal medya yönetimi vb.) hiz-
metlerin yanı sıra uçtan uca diyebileceğimiz tüm 
ihtiyaçlara yönelik güçlü çok güçlü çözüm ortakla-
rımız bulunmaktadır.

 Bahsettiğiniz ihtiyaçlardan doğan bu ça-
lışmalarda, hangi kapsamlarda hizmet üretilmek-
tedir?
 Bir okul veya kursun (Türk ve Milletlera-
rası kurumların) açılıştan, yerleşim planına, resmi 
süreç takibinden, eğitim mobilyaları ihtiyacına, la-
boratuvar setlerinden, insan kaynakları yönetimi-
ne, organizasyon şeması yapılanmasından yayın 
ihtiyacına kadar, eğitim felsefesi oluşturulmasına, 
kısaca kurumun neye ihtiyacı var ise, kurum bizi ne 
kadar içeri çekerse o düzeyde tüm ihtiyaçlarını gi-
dermeye katkı sağlıyoruz.

 Konunun tam anlaşılması için bir tanesini 
örneklendirebilir misiniz?
 Örnek vereyim, ancak bununla ilgili önce-
likle bir kaç hususu ifade etmek isterim. Teknoloji 
her geçen gün gelişmekte, hayatın tüm alanların-
da baskın olarak yer almaktadır. Gerek iş, gerek 
aile, gerek özel hayatımızda gerek eğitimde, gerek 
mutfakta kısaca her yerde. Biz aslında lise çağına 
kadar çocukların eğitim süreçlerinde teknolojiden 
mümkün olduğunda uzak kalmasını arzu ediyoruz. 
Zira evde veya sosyal hayatta yeterince teknolojiye 
maruz kalıyorlar, tabi günümüzde çocukların sos-
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yal hayatı ne kadar oluyor ise. Bakın teknolojide iyi 
bir seviyede olan Japonya’da lise çağına kadar tek-
noloji neredeyse yok, lise seviyesinde ise oran ne 
kadar dersiniz, yüzde 30 seviyesinde. Bir çok sınıfta 
akıllı tahta yok. Bununla beraber eğitimde teknolo-
ji ve dijital içerikle alt yapı kullanılması kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Hele ki pandemi döneminde tama-
men dijital platformlar üzerinden eğitim öğretim 
devam etmiştir. Okuma alışkanlığı zaten düşün 
olan Ülkemizde, iyice gerilediğini görmekteyiz. 
Gazete okumuş kişiler, e-gazeteler çıksa da gazete 
sayfalarının çevirerek okuma hazzını bulamazlar. 
Kitap okuma alışkanlığı çok önemsenmesi gereken 
bir alışkanlık olması gerekir. İşte tam da bu ihtiyacı 
gidermek üzere bir çalışma için çözüm ortaklığımız 
oldu. Yıllardır yayın hayatı içerisinde olan nitelikli 
yayanları sunan bir kurum ile yine yıllardır basın, 
yayın, gazetecilik sektöründe bulunmuş ancak bu-
nun yanı sıra kendisi de eğitimci olan bu işe gömül 
vermiş öğretmenimizle, yapılan bu çalışmanın yay-
gınlaşması için bir planlama içerisine girdik. Nedir 
bu çalışma, şöyle izah edeyim. Okullarda kitap oku-
ma alışkanlığını yeniden kazandırılmasın yönelik 
bir çalışma. Kısaca ifade edecek olur isek, seçilen 
bir kitap seti oluşturuluyor, öğrencilere her ay bir 
kitap okuması yaptırılıyor, ve sonunda teşvik oluş-
turması ve motivasyon oluşturması için, yapılan 
on-line bir değerlendirme sınavı ile başarılı olan-
lara bazı hediyeler veriliyor. Aslında içerisinde es-
nekliği olan bir proje. Temel hedef yeniden okuma 
alışkanlığı kazandırılması, aynı zamanda özenle 

seçilen kitaplar ile genel kültür seviyesinin arttırıl-
masını, öğrencilerin okuma yanı sıra araştırma ve 
öğrenmeyi sevmesi amaçlamaktadır.

 Son olarak ifade etmek istediğini husus-
lar var mıdır?
 Öncelikle yayın hayatını başarı ile sürdü-
ren başta Adnan öğretmenimize, tüm ekibinize 
okuyucularınla bu paylaşımı yapma fırsatı verdiği-
niz için teşekkür ediyorum. Son olarak birkaç cümle 
ile ifade etmek isterim ki;
 “Ülkelerin kaderini eğitim belirler” der 
Nurettin Topçu, o halde top yekûn eğitime verdiği-
miz önem düzeyini gözden geçirmemiz gerekir,
 Kimsenin olacağını ve geleceğini kestire-
mediği şu pandemi döneminde, ilk vazgeçilecek 
alan eğitim olmamalı, elbette ki tedbir elden bıra-
kılmamalı ancak kayıp nesiller olmaması için bir an 
önce tüm sınıflar düzeyinde eğitim öğretim başla-
malı, bunun için gerek Vatandaş olarak gerek ilgili 
otoriteler düzeyinde üzerimize düşenleri gereği 
gibi yapmalıyız, 
 Kurumlar bu günü kurtarmanın derdinde 
olmamalı, kısa orta ve uzun vadeli planlamamlar 
yapmalı, bunun için gerektiğinde destek almayı ih-
mal etmemelidir
 Tekrar teşekkür ediyor, en kısa sürede 
salgının kontrol altına alındığı, eski günlere ka-
vuşulduğu, sağlıklı, huzurlu ve toplumsal barış ve 
gelişimin yaşandığı günler kavuşmamızı temenni 
ediyorum.
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GENLERDEN GELEN DEĞİŞİM DUYGUSUNU YAŞAMDA YAŞAMAK

KODA GELECEĞİN TOHUMLARINI FİLİZLENDİRİYOR

(Öğretmenim Dergisi /Özel Haber-İstanbul)

Genlerimizin bizi nasıl yönlendirdiği, 0-6 
yaş arasındaki kazanımlarımızın yaşamımızın geri 
kalan bütününde davranışlarımızın büyük çoğunlu-
ğunu nasıl etkilediğini görmek istiyorsanız yaşı he-
nüz daha 30 olan ama idealleri ve hayalleri ömür 
yaşanın belki de yüzlerce kat büyüğü bir isim mi 
arıyorsunuz?  İşte karşınızda Mine EKİNCİ.

KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) Derne-
ğinin Genel Koordinatörü Mine Ekinci’ye inanmış 
ve O’nunla bir ekip oluşturmuş Esra Yıldırım, Öykü 
Kocaman, Duygu Aşık, Gökçen Karaman, Özüm 
Baykaş, Cavit Yeşildağ, Hatice Azin, Gülsüm Du-
man, Arzu Şahin, Dilara Avdagiç, Özlem Atalay 
Anıldı, Menekşe Canatan, Yunus Demir ve Başak 
Demir gibi isimlerin arkasında da yönetim kurulu 
üyeleri olarak şu isimler yer almakta:

Ali Sinan Kurmuş (Y.K.Başkanı) Ömer Öz-
kan (Y.K.Başkan Yardımcısı) Gökçe Zeynep Kur-
muş (Genel Sekreter) Selim Hasan (Sayman) Aslı 
Yalçın (Y.K.Üyesi) Derya Tombuloğlu (Y.K.Üyesi)

Hani bazen hayıflanır ya insan. Biz de bu 
kuruluşu geç duyduğumuz için sizin adınıza hayıf-
landık ama sizlerle bu yaşları küçük, kocaman kos-
kocaman yürekli insanları tanıştırdığımız için de 
mutluyuz.

Bu cümlelerimiz ile neler kastettiğimi-
zi bu kocaman yürekli insanları organize eden, iş 
dünyasının dikkatini köy okullarına yönlendiren ve 

topladığı bağışlarla ülke geleceğine katkı sunmaya 
çalışan Mine Ekinci’nin cümlelerini okuyunca an-
layacaksınız.

KÖYÜMÜN MUHTARI İLE KONUŞMAM 
TEMELLERİMİZİ ATTI

-“ Derneğimizin fikir annesi benim (Mine 
Ekinci). 30 yaşındayım. Lisans eğitimimi Boğaziçi 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümünde yaptım, ardından Harvard Üniversi-
tesinde Uluslararası Eğitim Politikaları alanında 
yüksek lisansa yaptım. 13-14 yaşlarımdan beri 
sivil toplumun içindeyim. 1860 larda sürgünde İs-
tanbul, Sakarya, Yalova bölgesine yerleşmiş Çer-
kez bir aileden geliyorum. Kendi ailem de halen 
Yalova, Soğucak köyünde yaşıyor. Köy okulunda 
okumadım ama köylerde büyüdüm, kırsalla bu an-
lamda kişisel bir bağım var. Kendimi bildim bileli 
toplumsal adalet ve eğitime dair konularda okuyor, 
yazıyor ve çalışıyorum. Sivil topluma ve toplumsal 
adalete olan inancım, kırsalla olan bağım ve kır-
salda eğitim niteliğinin birçok toplumsal meselenin 
kesiştiği bir yerde oluşunu, bu alanda yapılanların 
yetersizliğini fark edişim zamanla beni bu alana 
taşıdı. En başta her şey şehirde eğitim alanında 
gönüllük yaparken köyde aslında iyi bir eğitim için 
ne kadar büyük fırsatlar olduğunu düşünerek bir 
gönüllü proje yapmak için bizim köyün muhtarıyla 
konuşmamla başlamıştı. Sonra konunun derinleri-
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ne indikçe bir köyde bir proje yapmanın ötesinde 
kırsalda eğitim niteliğinin artmasına dair daha 
sistemsel olarak dönüşmesi gereken konuları fark 
etmeye başladım. Yüksek lisans eğitimim boyunca 
sadece bu konuya odaklandım. O süreçten itibaren 
yine bu alanla ilgili birkaç arkadaşımla beraber Tür-
kiye’nin kırsal bölgelerinde yaşayan yüzlerce veliy-
le, öğretmenle, çocukla mülakatlar, anketler, saha 
ziyaretleri yaptık. Bu araştırma süreci bize kırsalda 
eğitim niteliğini sürdürülebilir bir şekilde artırmak 
için çocukların etraflarındaki yetişkinleri özellikle 
de öğretmenleri güçlendirmenin, ayrıca kırsalın 
kendine özgü ihtiyaç ve fırsatlarını görmenin öne-
mini gösterdi. Bu süreçte tanıştığımız öğretmen ve 
gönüllü arkadaşlarımla beraber çocuktan başlaya-
rak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı 
destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata 
geçirmek üzere Aralık 2016’da KODA’yı (Köy Okul-
ları Değişim Ağı Derneği) kurduk.

Köy Enstitüleri ile iş içinde eğitim, sanata 
verdiği önem, doğa ve eğitim arasında kurduğu 
ilişki gibi birçok eğitsel ilkeyi paylaşıyoruz. Zaman 
zaman hep köy enstitüleri kaynaklarından ve hika-
yelerinden ilham alıyoruz. Öte yandan, elbette çok 
farklı bir dönemde çok farklı yöntemlerle çalışıyo-
ruz. Bu anlamda çoğu zaman köy enstitülerini tek-
rar mı canlandırmak istiyorsunuz sorusunu duysak 
da böyle bir iddiamız yok.

KIRSALDA DÖNÜŞÜM GEZEGENİMİZ 
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kırsalda eğitim konusunu bu kadar önem-
sememizin üç temel sebebi var. İlki, eğitimde fırsat 
eşitsizliğinin Türkiye’de gelir seviyesinden sonra 
ikinci temel kırılımının kır ve kent arasında olma-
sı. Pandemi dönemi bu eşitsizliği sanıyorum her 
zamankinden de fazla gözlerimizin önüne serdi. 
Dolayısıyla adaleti derdi edinmiş kimsenin bu me-
seleyi önemsememesinin mümkün olmayacağını 
düşünüyorum. İkincisi, insan unsurunun kalkınma-
nın en temel unsuru olduğunu, kırsal kalkınma için 
eğitimin bir vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. 
Türkiye’nin kırda ve kentte kronikleşmiş birçok so-
runun altında kırın kalkınamaması ve kırsan kente 
göç meselesi var ve bu meselelerin eğitim ayağı 
olmadan hallolması mümkün değil. Üçüncüsü de 
aslında kırsalda eğitim ve kırsalın kalkınması me-
seleleri kentleşme, iklim krizi, sürdürülebilirlik gibi 
küresel meselelerle de doğrudan ilintili; bu anlam-
da büyük resme baktığımızda gezegenimizin ya-
şayabilmesi için de kırsalda dönüşüm yine kritik 
önem taşıyor.

KODA olarak uzun vadede hedefimiz Tür-
kiye’nin kırsalında yaşayan her çocuğun kendini 
gerçekleştirmesini mümkün kılacak eğitim imkân-
larına sahip olmasını sağlamak. Bu amaç doğrultu-
sunda da öğretmen, öğretmen adayları ve ailelere 
yönelik eğitimler yapıyor, bu alanda çalışacak öğ-
retmen ve gönüllü toplulukları oluşturuyor, eğitsel 
içerikler hazırlıyoruz. Adım adım ama büyük adım-
larla ilerlediğimiz bu yolda her yıl ulaştığımız kişi, 
köy ve okul sayılarını artırarak yaptığımız çalışma-
ları yaygınlaştırmayı; bir yandan sosyal etkimizi 
daha da artırabilmek için kamu kurumları ve diğer 
sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerinin sayısını ar-
tırmayı hedefliyoruz.”

(Devamı Gelecek Sayımızda)
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KONULARINDA DUAYEN İKİ İSİM BİR ARADA

 Basın Dünyasına 1977 yılında Günaydın Gazetesi ile adımını atan ve birçok ulusal-bölgesel ve 
yerel basın organlarında görev alan gazeteciliğin her alanında çalışan mutfaktan ve bab-ı ali yokuşunda 
yetişen dergimiz sahibi Adnan Gündüz ile İstanbul’da özel okulculuğun temellerini atan ilk beş isimden 
biri olan Okyanus Kolejlerinin-Kida’nın ve Okyanus Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özbey 
geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

 Türkiye’de ilk ve tek olacak bir kitap hazırlığında olan Adnan Gündüz ile Orhan Özbey İstanbul’da 
özel okulculuk atılımında bulunan ilk isimler olan Vahamettin Bey’den Nazmi Arıkan’a Fethi Şimşek’e ka-
dar özel okulculuğun tarihsel gelişimine katkı sunan isimleri bol bol yad ettiler.

KUTLUYORUZ...
 37 Yıla sığdırdığı eğitim girişim-
ciliğinde en iyilere imza atmayı başa-
ran, eğitim dünyasına yepyeni bir soluk 
ve bambaşka bir heyecan katan Ümit 
KALKO 38 'e girmeden önce, dünyaya 
gözlerini yeni açan Yusuf Ali KALKO' 
nun da yalansız dolansız bir dünyada 
geleceğinin sorumluluğunu üstlendi. 

 Baba Ümit Kalko'nun yeni yaşını 
kutluyor, dünyaya gözlerini yeni açan 
Minik Yusuf Ali Kalko'ya "Dünyamıza 
Hoş Geldin "diyoruz.

Öğretmenim Dergisi ve Yayınları
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Bilimler Projesi

&
İngilizce
Hazırlık

Akademik
Başarı

&
Profesyonel

LGS
HazırlıkHarezmi

&
Öğrenci Koçluğu 01

03

04

02

33 Kulüp Çalışması
&

Tübitak 4006
Bilim Fuarı

Etüt Odaları
&

Tasarım Beceri
Atölyeleri

24 Kişilik Sınıflar
&

Erkek Pansiyonu

Laboratuvar
&

Kütüphane
&

Yemekhane

Kalite Takip
Sistemi

&
Veli Akademileri

Kapalı Spor Salonu
&

Halı Saha

Düşünce Okulu
&

Cep Sinemaları

05
06

07

08

09

10

11

İmam Hatip
Ortaokulu

&
4-6 Yaş Anasınıfı

Okulumuzda 21. yy 
becerileri bağlamında 
öğrencilerimizin ilgi, 

kabiliyet ve kariyer 
hedeflerine ulaşabilmeleri 
için Temel İslam 
Bilimleri ile birlikte 

Fen ve Sosyal Fen ve Sosyal 
Bilimler programı 

uygulanmaktadır.

Ş E H İ T  A K I N  S E R T Ç E L İ K
A N A D O L U  İ M A M  H A T İ P  L İ S E S İ

F E N  V E  S O S Y A L  B İ L İ M L E R  P R O J E  O K U L U


