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Ömrünü gazetecilik-öğretmenlik ve yazarlığa adamış
biri olarak geçtiğimiz günlerde yayınlanan İngiltere merkezli bir
araştırma yüreğimi derinden sızlattı. Dünyada en çok kitap okuyan ülkeler belirlendi. Hindistan’ın haftalık 10 saat 42 dakika
ile zirvede yer aldığı listede, Tayland haftalık 9 saat 24 dakika
ile ikinci, Çin haftalık 8 saat ile üçüncü sırada yer buldu. Kitap
okuma endeksi, bireylerin haftalık olarak okumaya harcadığı
zaman dilimini esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra, gazete,
dergi ve çevrimiçi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal araştırma ve puanlama kapsamında yer alıyor. İlk
on içerisine giren diğer ülkeler ise sırasıyla; Filipinler (7 saat 36
dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6
saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde
sıralanıyor. Türkiye ise kitap okumaya ayırdığı vakitle listenin
18’inci sırasında bulunuyor.
6 yaş üzeri okuryazarlık oranının yüzde 96’nın üzerinde olduğu ülkemizde; okuma alışkanlığı, endişe uyandıracak
düzeyde düşüktür. Artan okur-yazarlık, topluma “okuyan” bireyler kazandırmamaktadır. Ülkemizde; son 40 yılda ilkokul,
ortaokul, lise ve üniversite mezunu sayısındaki muazzam artışa
rağmen bir yılda yayınlanan kitap sayısı 6 Bin civarındadır.
Bu tehdit edici manzara, milletimizin kendini neden
dönüştüremediğini, değer üretmek yerine neden hazır kültür
kalıplarına sarıldığını açıklar niteliktedir. Milletimizin, kendini
yenileyebilmesi ve geliştirmesi okuma eşiklerinden geçmektedir.
Okuma alışkanlığı temelde örgün eğitim sistemi içinde kazanılan bir beceridir. Çocuklarda okuma eğitiminin 15 yaş
sonuna kadar planlı ve sürekli bir biçimde yapılması sonucunda
okuma alışkanlığı oluşmakta ve çocukların hayatları boyunca
da bu alışkanlık devam etmektedir.
Her gün 20 dakika kitap okuyan bir öğrenci, yılda
7300 dakika kitap okumuş olmaktadır. Bu süre sonunda öğrenci yaklaşık 1.460.000 kelime okumuş olacaktır. Bu da 200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir. Bu sayı kişiyi kuvvetli okuma
alışkanlığına sahip, iyi bir okur yapmak için yeterlidir.
Geleceğimize katkı sunma ve bir nebzecik de olsa bu
katkının onurunu yaşama adına düzenlemek istediğimiz ödüllü
ve merkezi sınav sistemli ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA Yarışmalarımızı İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri dikkatle incelemeli ve irdelemelidir. Bir faninin geçici oturduğu makamda yapacağı en
önemli hizmet kedisinden sonra da bir iz bırakmaktır.
Haydi! Bu projelerimizi beraber gerçekleştirelim ve
geleceğimize katkı sunalım.
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BEŞİKTAŞ'I ÖDÜLLENDİRİYORUZ...

İstanbul’da apayrı bir yeri olan Beşiktaş
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenim Dergisi
ve Pamey Yayın Grubu iş birliğiyle ilk kez özel ve
devlet okullarında kitap okuma yarışması düzenlendi.
Öğretmenim Dergisi ve Öğretmenim Dergisi Ankara Temsilciliği Pamey Yayın Grubu, Türkiye genelinde birçok il ve ilçede, ilçe mülki amirlikleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle birlikte
düzenlediği kitap okuma yarışmalarını İstanbul’a
taşıdı.
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İlki Beşiktaş’ta gerçekleşecek olan yarışmanın tüm İstanbul ilçelerine yayılması hedeflenmekte. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz
üst düzey yöneticiler şunları söylediler:
“Derginin başyazısında açıklanan veriler
yürek sızlattı. Türkiye’nin okumaya ayırdığı vakitte
Mısır ve Suudi Arabistan’ın gerisinde kalması asla
kabul edilemez. Türkiye kadim bir devlet olarak
Dünya’nın geleceğine ışık tutacaktır. Okuma alışkanlığının kazanıldığı yaş olan 9-13 yaş arasında
bu etkinliklerin olması ülkemize en az 20 yıl kazandıracaktır.”

Kitap okuma yarışmasının ödülleri şu şekilde
belirlendi.

İlkokullar Genel İlk Üç
123-

Drone
Akıllı Saat
Bluetooth Kulaklık

2-3-4. Sınıflar Zümre Dereceye
Girenler
123-

Bluetooth Hoparlör
Sanal Gerçeklik Gözlük
Kelime Oyunu

Ortaokullar Genel Dereceye Girenler
123-

123-

Drone
Akıllı Saat
Bluetooth Kulaklık

5-6-7. Sınıflar Zümre Dereceye
Girenler
Bluetooth Hoparlör
Sanal Gerçeklik Gözlük
Kelime Oyunu

Dereceye girenlere 6 adet, sınıf zümrelerinde dereceye girenlere de 18 adet olmak üzere
toplam 24 ödül verilecek. Ayrıca katılım sayılarına
göre okul içi ödüller verilecek.
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İSTANBUL’UN ÖZEL EĞİTİM SEKTÖRÜNDE NELER OLUYOR?

(Öğretmenim Dergisi /İstihbarat Servisi Özel
Haber-İstanbul)
Eğitim sektörünün içinde olanlar ve benim
gibi 1977’de Bab-ı Ali Yokuşu ile tanışmış ve gazete-gazeteci deyince ilk akla gelen yer olan Cağaloğlu’ndan Aksaray’a doğru yürüyerek gelenlerin bildiği bir gerçektir, Beyazıt -Laleli’de dershanelerin
kümelendiği dönem.
Bahattin Durmuş’u, Salih Yılmaz’ı Laleli’de
ziyaret eden biz eğitim kökenli gazeteciler Aksaray
Vatan’da Ali Aksay’la sohbet ettikten sonra Millet
Caddesi üzerinde ki Uğur Dershanelerinde Enver
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Yücel’i görmeden turumuzu tamamlamazdık.
Fen Bilimlerinden Nazmi Arıkan-İbrahim
Arıkan, Kültür 2000 ve Kültürler ile OkyanusEra-Eğitim Bilimleri sahibi Orhan Özbey, Doğa
Okulları kurucularından Fethi Şimşek, Fahamettin
Akıngüç; yani sayılsa parmak sayısı kadardır Özel
Okulculuğu ülke gündemine sokanlar.
Sınav-Final İstanbul dışından İstanbul’a
gelip bu grubun içerisine eklemlenen ve başarı
çıtasını daha da yukarılara çekmiş bulunan tüzel
kişilikler. İbrahim Taşel Elazığ’dan gelenlerden.
Son zamanlarda Açı vb. Finallerde ve Fen Bilim-

lerinde isim karmaşası var. Fen Bilimleri Merkezi
ve Fen Bilimleri gibi. Ayrıca o yıllarda 2 Final vardı.
Final ve Final Dergisi Dershaneleri.
O gün sağlam ayakla yere basanlar bugün
zincirlerin hatta bazıları birden çok zincirin sahibi
konumundalar.
Fahamettin Akıngüç, Kemal Koçak, Rüstem Eyüboğlu unutulmaması gereken isimler.
Özellikle Rüstem Eyüpoğlu’nun Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanlığı es geçilemeyecek kadar başarılarla dolu. Cem Gülan, Yusuf Tavukçuoğlu ve
merhum Nurullah Dal bu alanda faaliyet gösterenler tarafından asla unutulmaması gereken kişiler.
Bu arada ömrünü-hayatını eğitime adayanlar. Gençlerden Yunus Çiftçi, tecrübelilerden
Hilmi Nakipoğlu vd.
Son günlerde ziyaret ettiğim yerlerde bana
en çok sorulan bir soru var. O da şöyle:

“Türkiye’nin 2. Enver Yücel’ini mi
tanıyacağız?”

Önce benim soruyu anlamam uzun zaman
aldı. Sonra da yarını tahmin edemediğim için vereceğim cevabı bulamadım.
Ben şuna inanıyorum. Kimse kimsenin yerinde olmak istemez. Herkes kendisi olma kavgasını verir. Yaşamın da esas amacı bu değil mi zaten.
Kendi eserimizi bu dünya üzerinde bırakmak.
O nedenle şunu söylemekten çekinmiyor
ve son adımından ötürü Ümit KALKO’YU bir kez de
buradan kutluyorum.
Kavram Okulları – Girne Amerikan – Bil
Okulları derken MEKTEBİM OKULLARINI kuran ve
gençliğinin en dinamik enerjisini bu okullara aktaran ve Sancak Grubu’nun ortaklığı ile “acaba?” sorusu kafalarda oluşan ÜMİT KALKO “Yiğit Düştüğü
Yerden Kalkar” örneği MEKTEBİM OKULLARININ
YENİDEN SAHİBİ OLDU. Kutluyor ve izlemeye devam ediyoruz.
Ayrıca yeni isimler de Öğretmenim
Dergisi’nin takibinde olanlar.
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FİKRİBİLİM EĞİTİM KURUMLARININ YÜKSELİŞ SERÜVENİ….

HAYATINI EĞİTİME ADAYAN BİR ÖĞRETMENİN YÜREKTEN SESLENİŞİ:
“BEN BİR ÖĞRETMENİM”

(Adnan Gündüz-Didem Karataş/ Özel-İstanbul)
Öğretmen olmak ve öğretmence yaşamak. Yaşamının her alanında her şeye öğretmen
gözüyle bakmak. Öğretmen eliyle hayata tutunmak. Öğretmenlik ruha sinmiş ise bir kez, mesleği
iyi temsil etmek ve topluma rol model olabilmek
için öğretmenlik misyonu yaşamı ve davranışları
ömür boyu etkiler. Trafiğe çıkıldığında yandaki
arabada öğrencinin, velinin var olması ihtimali
refleksleri, tezahürleri kontrol altında tutmayı gerektirir hep.
Cumhuriyet döneminin öğretmenlere
sunduğu fırsatlarla toplumu yetiştirmek, geliştirmek için nasıl mücadele verdiklerinin sadece bir
örneği bu sayımızın konuğu.

“ HAYATIMI EĞİTİME ADADIM”
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“Hayatımı eğitime adadım. Hep riske girdim. Güzel işler yapmak ve güzel vatanımıza ahlaklı ve iyi insanlar yetiştirebilmek için. Hep; akıl,
bilim, fen dedik. Önce insan dedik.
Yorulduk, sevindik, üzüldük, hata da yaptık, ...ama asla vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz.
Dokunabildiğimiz kadar insana dokunup geleceğini
aydınlatmak, iyi ve başarılı insanlar yetiştirmek en
büyük mutluluğumuz olacak. Zaman zaman 25 yıllık geçmişi hatırlarken duygusallaşıp gözyaşı döktüğüm de oldu ve mutlu olduğum da oldu meslek
serüvenimi anlatırken… Amacımız hiç değişmedi.
İyi ve başarılı insanlar yetiştirmekte TÜRKİYE' de
1. Olmak.

Başöğretmen M.K Atatürk ‘ün :
“ Öğretmenler! Cumhuriyet sizden; fikr-i hür,
vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek ister! “
sözünü misyon edinip gece gündüz çalışıyoruz,
daha da çok çalışacağız bunu hem Atatürk’e hem
de bu topraklara borçluyuz.” Diyen bir isimle bu
sayımızda karşınızdayız. Yunus Çiftçi tek kelimeyle
ama kelimenin tüm anlam içeriğiyle dopdolu bir
öğretmen. Öğretmence duygularla yaşayan, öğretmence yaşama bakan ve geçmişi ile geleceğini
eğitimde buluşturan, geçmişinde aldığı derslerle

geleceğe bakarken eğitimde kazanacağı paradan
çok kazanacağı bireyleri düşünen ve M.Kemal’in
deyimiyle “Bir ülke kalkınmasının en etkili ve en
ucuz yolu eğitimdir” şiarı ve işaretinden asla vazgeçmeyen bir isim. İşte o isim size kendisini şöyle
anlatıyor.

KİMDİR YUNUS ÇİFTÇİ?
“Eğitim bizim en temel ve birinci meselemizdir. Vatanını, milletini seven, bu topraklara hizmet yolunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, öğrencilerinin gözlerindeki ışığı gördüğünde,
yaptığı çalışmaların ve emeklerinin ne denli kıymetli olduğunu hissedebilecek insanlarla yol yürüyen bir eğitim neferiyim.
1975 yılında Kastamonu’da doğdum. İlkokulu ve ortaokulu Kastamonu’da okudum. Liseyi
okumak için İstanbul’a gelerek Esenler’de bulunan
İbrahim Turhan Lisesi'ne başladım. Daha sonra
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandım. Lisans eğitimimi
tamamladıktan sonra Coğrafya dalında yüksek lisans, sosyal psikoloji alanında doktora eğitimimi
tamamladım. Öğretmenlik meslek hayatıma sınıf
öğretmeni olarak 1997 yılında başladıktan sonra,
ilk ticari girişimimi 2004 yılında Tomurcuk Eğitim
Kurumlarının ilk şubesini açarak hayata geçirdim.
Yüksek lisans eğitimimi yaptığım sırada benim gibi
öğretmen olan Huriye Hanımla hayatımı birleştirdim. Eren ve Kağan adında iki oğlum var.
Hayatımın belirli dönemlerinde spor çalışmalarına destek vererek 2018 yılında 10 yıllık köklü
bir kuruluş olan Arterus Spor Kulübü başkanlığını
yaptım. Kulübü 2. Ligden disiplinli çalışma ve takım
ruhumuz ile 1. Lige yükselttik. Bu çalışmalarıma bugün Kolej Kampüsümüz de Filenin Sultanlarından

Merve Dalbeler Voleybol Akademiye okulumuz
imkanlarını açarak devam ediyorum, sporun sanatın ne denli değerli olduğunu pandemi döneminde
bir kez daha anladım. Bunların yanı sıra bölgesel
kalkınma ve sivil toplum ruhunu önemsediğimden
Türkiye’nin en aktif ve etkili topluluklarında olan
DUYSİAD (Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği) üniversiteler ve eğitimden sorumlu sektör kurul
başkanlığı görevini yürütmekteyim.”

“19. YILINDA FİKRİBİLİM ARTIK BİR
TÜRKİYE MARKASI”
Eğitim sektörüne giriş ve Tek Grup Şirketlerine ve FikriBilim Eğitim Kurumlarına uzanan
yolculuğu ise şöyle anlatmakta:
“Üniversiteden mezun olduktan sonra 1997 yılında Esenler Hasip Dinçsoy İlköğretim Okulu'na sınıf öğretmeni olarak atandım. Bu
okulda 4 sene görev yaptıktan sonra 2001 yılında
yüksek lisansımı bitirip vatani görevimi yapmak
üzere Ağrı’nın Patnos İlçesinin Özdemir Köyüne
öğretmen olarak görevlendirildim. Burada öğretmen asteğmen olarak vazife almıştım. Askerlik
görevim bittikten sonra Esenler’de bulunan Hasip
Dinçsoy İlköğretim Okulu'na geri döndüm. Okul,
ilçenin merkezinde bulunan eski bir okuldu. Askerden döndüğüm yıl görevime başladıktan sonra sınıfımdaki öğrencilerle gün boyu ilgileniyor ve tıpkı
köy okulundaki gibi ülkesine faydalı bireyler olarak
yetiştirmelerini arzu ediyordum. Fakat okul dışında
öğrencilerimle görüşmek, eksik kaldıkları yerlerde
takviye sağlamak, onlara rehberlik etmek amacıyla Esenler Hoşmenler Pasajı üçüncü katında 250
metrekarelik bir alanda Tomurcuk Etüt Merkezi
adıyla ilk kurumumu açtım. İlk yılında yüzde 100
doluluk oranına ulaşarak kurumsal ve kaliteli bir
kuruluşun temellerinin atıldığını kanıtladı.
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“BAŞARI ATILIMLARI BERABERİNDE
GETİRDİ”
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Disiplinli ve kaliteli eğitim hizmetinin doğal sonucu olarak gerçekleşen başarıların yarattığı
memnuniyet sonucunda artan talepler doğrultusunda 2006 yılında Esenler ‘de 7 derslik ve 550
kişi kapasiteli 2. şube açarak ilk yılında yüzde 100
doluluk oranına ulaştırdık. Bu eğitim sistemi ve anlayış ile ilerleyen Tomurcuk Eğitim Kurumları’nın
3. şubesi 2008 yılında 10 derslik 960 öğrenci kapasitesiyle Esenler ‘de açıldı.
Yatırımlarına hız kesmeden devam eden
Tomurcuk Eğitim Kurumları, 2016 yılında 10 derslik 700 öğrenci kapasiteli 4. şubenin açılışını Atakent’te gerçekleştirdi.
Üniversiteye hazırlık kategorisinde Çağdaş
Tomurcuk markasıyla yatırımlarına başlayan Tomurcuk Eğitim Kurumları; 2016 yılında 15 derslik
840 öğrenci kapasiteli 5.şubeyi Gaizosmanpaşa, 2017 yılında 14 derslik 810 öğrenci kapasiteli
6.şubeyi Esenler' de açarak büyümesini sürdürdü.
Büyüyen kurumsal yapısı ve kaliteli eğitim
vizyonu ile hareket eden Tomurcuk Eğitim Kurumları olarak 2017 yılında Tek Grup Şirketlerimizin
15. yılında Türkiye ve dünya görüşüyle bağdaşan
yeni kolej marka çalışmalarına başladık. Yapılan
projeler doğrultusunda “Fikri hür, vicdanı hür, İrfanı hür nesiller” mottosuyla modern felsefenin kurucusu bilge Descartes'in “Düşünüyorum Öyleyse
Varım” önermesini slogan ilan etmesiyle FikriBilim
Koleji Beylikdüzü’nde kollarını eğitime açmıştır.
Bugün kolejimizin bünyesinde Anaokulu -İlkokul ortaokul ve Anadolu lisemizin yanı sıra
2022 eğitim öğretim yılında açılması planlanan
Fen Lisemizin çalışmaları da devam etmektedir.
Okulumuzda Anahtar Temel Fikir- Bilim ve Beceri
Atölyeleri fark yaratmaya devam etmektedir.
Bir diğer kolej yatırımımız olan Çağdaş Tomurcuk markası; kurumsal başarı, kaliteli eğitim,
vizyoner bakış açısıyla kurgulanarak 2019 yılında

ortaokul ve Anadolu lisesi kademelerinden oluşuyor ve Güngören ilçemizde hizmet veriyor.
2021 yılında almış olduğumuz bir karar
ile 5 kurs şubesine ulaşan Çağdaş Tomurcuk Kurs
merkezlerimizi (Sefaköy - Atakent - Gaziosmanpaşa - Bağcılar ve Esenler ) ana çatı olan FikriBilim Eğitim Kurumları altında FikriBilim Akademi
ve Akademi Plus şubelerine dönüştürdük. Bu dönüşüm pandemiye denk gelmiş olmasına rağmen
kursçuluk tarihinde ilkleri gerçekleştirmeye devam
ettik. Fark yaratan programlar kapsamında Bire bir
eğitim, yabancı dil edinim, 3-5-8 kişilik sınıflarda
özel çalışma programları, fanus eğitim alanları, sınırsız çalışma ortamı, kütüphane çalışmaları, dijital
eğitim paketimiz kendi içeriğimiz Super AKADEMİE
ile her yer eğitim, her yer öğretim ve takviye alanı
fikrimizi de hayata geçirmeyi başardık.

“FİKRİBİLİM YAYINLARI ÜLKE SATHINA
YAYILDI”
Tüm bu yatırımların yanı sıra 81 il ve 214
bayide satış ağı ile FikriBilim Yayınları da ivme
kazandı. Yaratıcı ve başarılı yazar kadromuz ile yayınlarımız çok kısa sürede başarıyı yakaladı. 20202021 sınavlarında 52 soruda tam isabet oranı ile
tüm bilindik yayınları geride bırakan FikriBilim
Rafting Serisi aynı zamanda Türkiye’nin en başarılı ve en akıllı defter markası olmayı da başardı.”

“FİKRİBİLİM KOLEJİ FELSEFESİ ve
VİZYONU”
“FikriBilim Koleji, özel okullar içinde özgürlük kavramını kurumsal bir vizyon olarak tüm
eğitim sistemi ve değerlerinin en üstüne yerleşti-

ren ilk ve tek özel eğitim kurumudur. Özgürlüğün
başlangıç adımını fikir hürriyeti olarak kabul eden
FikriBilim Koleji, modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen bilge Descartes’in “Düşünüyorum
öyleyse varım” önermesini, eğitim sisteminin tanıtım sloganı olarak benimsemiştir. FikriBilim Koleji,
birinci asrına doğru hızla koşan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesini temsil eden, atamız
Mustafa Kemal Atatürk’ün direkt öğretmenlere
seslenerek, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı
hür, irfanı hür nesiller ister.” veciz ifadesiyle üç kez
tekrar ederek, eğitimde tek ortak payda olarak işaret ettiği “hür olmak” hedefini; yaşatmak, bugünün imkan/şartları doğrultusunda güncellemek ve
özgürlüğü tüm varlığıyla benimsemiş nesiller yetiştirerek, Cumhuriyetin tüm insani, ahlaki ve kültürel birikimlerini geleceğe aktarmayı misyon edinmiş bir eğitim kurumudur. Fikrin her zaman bilimle
buluştuğu bir anlayışı, özgürlüklere duyduğumuz
güven, inanç ve bağlılık çerçevesinde geliştirerek
güncelleyen bir eğitim sistemiyle yaşatarak etik ve
saygın bir bilim kurumunu, FikriBilim Koleji ünvanı
altında Türkiye’nin aydınlık geleceğinde var etmek
ve daim kılmaktır. Okulumuz bünyesinde bulunan
ANAHTAR fikir ve bilim atölyeleri bunun kanıtıdır.
Yaparak, yaşayarak deneyimlemek kalıcı öğrenmeyi, ezberden uzak kalıcı öğrenme ise sürdürülebilir
başarıyı getirir. “

işadamı Yunus Çiftçi söz öğretmenliğe geldiğinde
“ÖNCE İNSAN ve ÖNCE ÖĞRETMENİM” diyerekşunları söylemekte:
“Eğitim yatırımcısı olan herkese saygım
var, bu topraklarda bir öğrenciye, bir insana yatırım yapmış bir katkı vermiş herkesin önünde saygıyla eğilirim, ben önce İNSAN diyorum, Önce Öğretmenim diyorum Bu topraklardan yetişen, köyde
doğmuş, çoğu zaman zor şartlarda okumaya çabalamış ve nihayetinde öğretmen olmayı başarmış bir
eğitim neferiyim. Öğretmenliğimde devlet parasız
yatılı ve bursluluk sınavlarına giren öğrencilerimin
Türkiye dereceleri ile almış oldukları başarılarda
kırdığım rekorlar halen karılamadı sınıfımdan yetişen Türkiye’de çok başarılı işlere imza atmış yüzlerce binlerce öğrenci yetiştirdim. Büyük bir gururla
söylüyorum bunları. Eğitim sonsuz bir yolculuktur
buna inanıyorum. Benim öğretmenliğim başladığı
günden itibaren daha iyisini yapabilmek adına eğitim girişimcisi olma kararım ile başladı. Bu yolda
ilklerimden asla taviz vermeden yürümeye devam
ediyorum. Vatanını, milletini seven, bu topraklara
hizmet yolunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, öğrencilerinin gözlerindeki ışığı gördüğünde, yaptığı çalışmaların ve emeklerinin ne denli kıymetli olduğunu hissedebilen profesyonel, kampüs
ve şube müdürlerim, genel merkezimiz ve Akademi ve Akademi plus Kurs Merkezlerimiz, kolejlerimiz, yayınlarımız ile Türkiye Markasıyız bu benim
için çok değerli .Değişmez kırmızı çizgilerimizden
yine Atamızın bir sözü ile Öğretmenim Dergisi'nin
okuyucularını selamlıyorum. “Eğer bir gün benim
fikirlerim bilimle ters düşerse, bilimi tercih edin."
Sağlık ve başarılı dolu günler diliyorum. Teşekkür
ediyorum.”

“BEN BİR ÖĞRETMENİM”
Okunduğunda ve dinlenildiğinde gözleri
yaşartacak başarılarına tanık olduğumuz öğretmen
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BİL KAĞITHANE KAMPÜSÜ ORTAKLARINDAN İbrahim Halil ÖNEN:
“ÖĞRETMEN YÜZERKEN DE KARAYI GÖRÜR”

(Öğretmenim Dergisi – Özel Haber / İstanbul)
“Köklü Bir Geçmişten Aydınlık Geleceğe”
mottosu ile yola çıkan BİL Kolejleri 1995 yılından
bu güne sürdürdüğü eğitim yolculuğunda Kâğıthane kampüsü ve kampüsün kurucu ortaklarının
eğitim-öğretimin içinden gelen müteşebbisler olması nedeniyle farkındalığına farkındalık katmakta.
Bir eğitim-öğretim kurumunun kurucularından en az birinin eğitim-öğretimin mutfağından
gelmesi Öğretmenim Dergisi olarak bizlerin her
zaman ideal kurum özlemi oldu.
BİL Kâğıthane bu özlemimizi bize doya
doya yaşattı. Kurucu ortak İbrahim Halil Önen’i tanımanın mutluluğunu yaşarken Eğitim Koordina-
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törü ve Okul Müdürü Caner Kaya’nın heyecanına
ortak olmanın kıvancı ile gerçekleştirdik söyleşimizi.
BİL Okulları ortaklarından, aynı zamanda
eğitimci İbrahim Halil Önen, Öğretmenim Dergisi’ne verdiği özel röportajında: “Sokağı temiz
tutmak lazım, ev sahiplerinin sokağı süpürmesi
lazım. Ama herkesi de süpürge sahibi yapmak lazım.” derken başarı odaklı çalışmanın ve başarıya
ulaşmanın da sırrını verir gibiydi.
İbrahim Halil Önen, “Eğitim olarak öğrencinin hizmet aldığı, velinin mutlu olduğu, güvenliğini sağladığın bir yerin artan değerini görmek
bizim için en büyük mutluluklardan bir tanesidir.”
diye başladığı açıklamalarını daha sonra şöyle sürdürdü:
“ Sene 2009’da bu sektöre girdim. Dershanecilikle beraber girdim. Yıllarca dershanecilik yaptıktan sonra özel okullarda da idarecilik yaptım.
Sene 2012’de müdürlük dönemim oldu, 2017’ye
kadar müdürlüğümden sonra idarecilikten çıkıp 3
kurucu arkadaş olarak Avcılar E5 Yanyol’da açmış
olduğumuz ortaokul lise ağırlıklı BİL Kolejleri’nde
eğitimimize başladık. Daha sonrasında bu okullarımızdan hariç kurslarımızı da açtık. Aydın Üniversitesi’ne bağlıyız aynı zamanda. Son aldığımız, yaptığımız şubelerimizden olan Kâğıthane’yle beraber
devam ediyoruz 2017 yılından beri. 2021 yılında
iki okul iki kursu hizmete açtık. Ben aynı zamanda
Fen ve Teknoloji öğretmeniyim. İstanbul Üniversi-

tesi biyoloji mezunuyum. Öğretmenlik deneyimim
yaklaşık iki buçuk yıl sürdü, iki buçuk yıl da idarecilik dönemim sürdü.”

BİL’İN GEÇMİŞİ PARLAK BAŞARILARLA
DOLU
Röportajında “Neden Bil?” sorumuzu: “O
dönemlerde bir marka sıkıntısı vardı tabii ki. BİL’
inde bir geçmişi vardı, 1991’de dershanecilikle
başladı daha sonra Meslek Yüksekokulu’nu geliştirdi. Dershanecilikten çıktı ve Aydın Üniversitesi
gibi bir çatı kurdu ve Aydın Üniversitesi’ne yaklaşık
yetmiş bin öğrenciyi buldu. Şu anda Türkiye’nin en
kalabalık, en yoğun, en büyük kampüslerinden bir
tanesini açtı özel olarak, vakıf üniversitesi olarak.
Burada bir güç gördük burada bir ilerleyiş gördük
burada bir ciddiyet gördük bundan mütevellit en
azından biz bu noktalarda bu kurumla çalışmalarımızı geçmişteki tecrübelerimizi paylaşıp daha
büyük bir payda çıkarabileceğimiz kanaatine vardık.” şeklinde cevaplandırdıktan sonra “BAYKUŞ”
sembolünün BİLGELİĞİ temsil ettiğini açıklayarak
sorularımızı şöyle cevaplandırdı:

İ.H.Ö: Bir, sizin mutfağınız çok çok sağlam
oluyor. Öğretmen kategorinizde yarışan öğretmenlerinizin pedagojik formasyon eğitimleri eğer eksik
kalmışsa bunlar rehberlik ve zümrelik derecesinde
öğretmene eğitimler veriliyor. Daha sonrasında kurucu toplantılarında üniversitede ki akademisyenlerin bu yaştaki çocukların anaokulundan başlayıp
liseye kadar örgün eğitimde 4+4+4 eğitiminde
vereceği eğitim statüsünün nasıl olacağı ile ilgili
geçmişteki tecrübelerimi aktarıyorum. Teknofest
yarışmaları olsun ImagineTomorrow yarışmaları
olsun yabancı yarışmalar olsun, bunlara katıldığımız zaman inanılmaz derece de üniversitenin faydalarını görüyoruz. Yabancı dil anlamında da bizim
communication dediğimiz iletişim dediğimiz ‘Think
English aboutspeak English’ yani İngilizce düşünün ki İngilizce konuşun dediğimiz yerde biz bunu

“EĞİTİM FAKÜLTESİ ARKAMIZDA,
MEMNUNUZ”
Ö.D: Üniversiteye bağlı olmak veya bir
kurumun üniversitesinin olmasının avantajları
neler?
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veyahut işleyerek veyahut ta prekast yapıyla veyahut ta yapıştırmayla bunları öğrencinin dünyasına
aktarıyoruz. Üçlü aşamayla yönetiyoruz kabacası.
Branş öğretmeni, danışmanlık öğretmeni, gölge
danışmanlık sistemi dışarıda ki sanatsal etkinlikleri
takip eden bir öğretmen ve pdr dediğimiz psikolojik
danışman rehberlik öğretmenimiz devreye giriyor.
Sadece rehberlik öğretmeni çalıştırmıyoruz, çalışmıyoruz onlarla. Bizim alanımız PDR. PDR Uzmanı
öğretmenler çalıştırıyoruz. Bu bizim için çok çok
önemli ve elzem çünkü rehberlik tek başına yeterli
kalmıyor. Çünkü biz bir dershane değiliz sadece öğretim yapmıyoruz yani sadece pratik yapmıyoruz
eğitimde veriyoruz.

kendi öğrencilerimiz içerisinde ki öğrencilerimizle
yapmıyoruz. Üniversite öğrencileri ile beraber tech
board dediğimiz bir sistem kuruyoruz ve bu tech
board dediğimiz sistemlerde yabancı öğrencilerle
konuşarak yapılıyor.

“ÖĞRENCİLERİ EKSİKLERİNE GÖRE
SINIFLANDIRIYORUZ”
Ö.D: Kâğıthane’de sizi diğer kurumlardan
ayrıcalıklı kılan ve sizin tercih edilmenize neden
olan şeyler nelerdir?
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İ.H.Ö: Sınıf düzeylerini harmanlarken sınıf
becerilerine göre en yavaş veya en hızlı bir sınıf
diye veyahut en başarılı bir sınıf diye bir kıstasa
gitmiyoruz. Şöyle yapıyoruz; bir sınav yapıyoruz.
Biz bu sınavda ayırdığımız öğrencileri başarılarına
göre değil sayısaldan eksik olan bir sınıf veya sözelden eksik olan bir sınıf diye çocukların eksikliklerine göre bir sınıf oluşturuyoruz. Yani o sınıf içerinde
ortak noktaları muhakkak ki becerilerine göre değişiyor. Yani tutup da puanlama sistemiyle bir sisteme karşıyız beşinci sınıfta veya dokuzunca sınıfta
başlattığımız öğrenciler içerisinde. Ama biz burada
ki eğitim farklarımızdan bir tanesini danışmanlık
sistemiyle yürütüyoruz. Bunun haricinde bir de gölge danışmanlık sistemi var. Yani öğrencinin sosyal
etkinlik alanlarında ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve
bunu takip edebilecek öğretmen veriyoruz. Bu sınıf
öğretmenimiz yani danışman öğretmenimiz, branş
öğretmenimiz iki haftada bir velilerimizi bilgilendiriyor. Eğitim hayatının nasıl gittiği, malzemeyi nasıl
aldığımız bu malzemenin üzerinde neler işlediğimiz
bir marangoz gibi bu öğrencinin başarılarını oyarak

“ BİR NESLİN YOK OLMASINI
KONUŞUYORUZ”
Ö.D: Tavsiyeniz rehberlikten ziyade PDR
mezunlarının da eğitimde bulunması mı?
İ.H.Ö: Bence öyle olmalı. Yani psikolojik danışmanlık olmalı. Çünkü psikolojik açısından da şu
anda öğrencinin muhakkak ki bir desteğe ihtiyacı
oluyor. En ergen oldukları dönemler sekizinci sınıflar, on ikinci sınıflar inanılmaz kaprisler gerçekleşebiliyor çünkü onlar bir birey oluyorlar artık. Bu
bireylerin aile içiyle iletişim sorunları çıkıyor. Tabii
devletimizin rehberlik alanında yettiğini düşünüyoruz ama psikolojik anlamda niye yetemez? Çünkü
okul çok çok farklı bir ortam ve kalabalık bir toplumuz. İstanbul gibi bir yerde yirmi milyon insan
yaşıyor. Bunu sağlayabilmek kolay iş değil. Şu anda
temel taşlarımızı oturtturmanın yeri var. Pandemiden çıktık. Çocuklar iki yıl boyunca eğitim aksaklığı sunuldu ve bu açıklamayla beraber bir güvenlik
sorunudur diye beyan geldi. Ben buna katılıyorum
çünkü bir neslin yok olmasını konuşuyoruz. Yani bir

nesil yok oluyor, bir nesil eğitim almıyor o neslin
geçmiş veyahut ta gelecekte ki yetişen nesillere yaratabileceği problemleri de göz ardı edemeyiz. Onu
da söyleyeyim.

“BEN DE ÖĞRENCİYİM KENDİMİ
GELİŞTİRMELİYİM”
Ö.D: Her yıl özel okullarda yenilenen
sözleşmeler oluyor. Sözleşme yenilenilirken bazı
okullar, velilere ve öğrencilere anket yaptırıyorlar. Sizce doğru mu?
İ.H.Ö: Öğretmenin muhakkak ki bir taban
kategorisinin olması gerekiyor. Ek ders ücretinin olması gerekiyor. Ama belli bir kazanç kategorisi de
bir takdir-i şayanlıkla alakalı bir şey. Çünkü bu ilgiyle alakalı bir şey. Yani öğretmenin ilgisiyle alakalı
bir şey. Devlet okullarındaki en büyük sorunlu velilere baktığınız zaman, ilgi alakanın eksik kaldığıyla
ilgili bir alaka var. Yani bir bilgi sahibi olan öğretmenin bunu aktarması zaten öğretmenlik. Bakın
bilgi sahibi olan bir kişinin aktarım yapmış olduğu
yer, yapan kişiye biz öğretmen diyoruz. Aktarıma
da eğitim veya öğretim diyoruz. Şimdi okulda hem
eğitimin hem öğretimin yapıldığı bir yer. Öğretmen
aktarımı yapan bilgi sahibi kişi, bu aktarımı değerlendirmesini istiyoruz. Ben kendimi geliştirirsem bir
şeylerle ödüllendirebilirim mantığıyla öğretmenin
bakması gerekiyor. Keza ben öğretmenim, kurucuyum. Ben bir öğrenciyim çünkü her gün kendimi geliştirmem lazım. Kendimi geliştirdikçe hayata
ufkum gelişiyor. Bu aktarımı değerlendirmesini istiyoruz. Öğretmene değil çünkü öğretmenin o bilgi
birikimine gelmiş olması gerekiyordu ki devlet ona
o kadroyu açtı. Biz bunun değerlendirmesini istemiyoruz. Bu aktarımın şekillendirilmesini istiyoruz.
Yurtdışındaki eğitim sistemine baktığınız zaman

tek dikkat etmiş olduğu şey aktarımı değerlendirirken öğretmenle görüşüyor. Biz aktarıma uygun bir
hiyerarşi yakalıyoruz. İşine gelirse bu diyoruz.

“BİZİM KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK”
Ö.D: Sizin kontenjanlarla ilgili veya genelde ilçe MEM’le ilgili herhangi bir sorun görüyor
musunuz? Tam bir iş birliği içerisinde misiniz?
Uyum, ahenk halinde misiniz? Yani sıkıntınız yerel
yönetimler ve idari mekanizmayla var mı?
İ.H.Ö: Herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim ilçeden de ilden de, şuan bizim okulumuzda 5 tane
çocuk okuyor. 15 Temmuz Şehitlerinden tutunda
normal gazi çocuklarına kadar tutunda şu anda
devam ediyor. Bizim kapımız her zaman açık. Bu
kadroyu gerekirse Avcılar'da da gösteririz. İl'le
de konuşuruz, Bakanlıkla da konuşuruz, gerekirse
burada eğitimini veririz. Yerimizin kapalı olması
gibi bir şey söz konusu değil. Maddiyat konusunda
eksik kalan velilerimizden de belgeli bir olay istiyoruz. Bu belgeli olay yeşil kart olabilir, Kaymakamlık yardımı olabilir. Bunların belgesini gördükten
sonra evinin kira olduğunu, bir hanımefendinin
apartman temizleyerek çocuğunu okuttuğunu, çocuğunun başarılı olduğunu gördükten sonra insani
olarak bizim buna yardım etmemiz lazım ki ediyoruz da. Ama herhangi bir sorunumuz, İlçe ile İl'le
veya Bakanlıkla herhangi bir sorunumuz yok.

“BEN MUTLUYSAM DEVLETTE ÖYLE
MUTLU OLMALI”
Ö.D: Siz, kategorize olmak istemeyeceğinize inanıyorum ama kendinizi mutlaka bir yere
konumlandırmanız gerekirse neredesiniz?
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İ.H.Ö: Yönetmelik belli Türkiye Cumhuriyeti’nde o güzel okulu açabilmek için özel okul kontenjanınızın yüzde 3 ü kadar şehit, gazi, yardıma
muhtaç olan kitleye bir kontenjan açmak gerekiyor.
Yönetmelik belli Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalacak şekilde
bizim açacağımız okulların hepsi de yönetmeliğe
bağlı tabi olmak zorunda. Bugün yönetmelik bizim
için önemli çünkü kuruluşumuz buradan gelmekte.
Ondan dolayı yönetmelik ne derse biz onu yapıyoruz. Bizim için bu değerlerle ilgili açılmış sendikaymış önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin belirlemiş olduğu ne varsa onu gerçekleştiririz.
Din saati bu kadarsa bu kadardır, matematik saati
bu kadarsa bu kadardır. Fen bu kadarsa fen bu kadardır. Çünkü kendi okulumda sağladığım hiyerarşi
devlette de uygulamam lazım ki bir düzen gelsin.
Ben nasıl mutluysam devletinde öyle mutlu olması
lazım.

“ÖZEL OKULDA 1 YIL ÇALIŞMAK
DEVLETTE 5 YILA BEDELDİR.”
Ö.D: Eğitim anlamında siz kendinizi nasıl
görüyorsunuz?
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İ.H.Ö: BİL kurucularının size eğitimin içerisinden gelen öğretmen camiasından olduğunu,
birimiz fen ve teknoloji öğretmeniyiz, birimiz bilgisayar öğretmeni birimizde edebiyat öğretmeni..
Ve biz yayıncılık aşamasından tutun dershanecilik
aşamasına, dershanecilik aşamasından tutun özel
okula, özel okuldan da bir daha tekrardan yayılmaya kadar düşünün. Bir bizim en büyük kazançlarımızdan birisi kurucu olarak eğitim içerisinden

gelmemiz. İki herhangi bir öz sermayeye bağlı kalmaksızın, herhangi bir sermayeye bağlı kalmaksızın 2017'de kurulmuş olan Cesur Vefa Eğitim
Kurumlarından herhangi bir dışarıdan bir ortağın
müdahale etmediği, kendi içerisinde büyüdüğü,
kendi içerisindeki mekanizmayı geliştirdiği bir sistemden bahsediyoruz.” diye sözlerine devam eden
başarılı kurucu İbrahim Halil Önen, ortakları ile
birlikte ileride ki hedeflerini de Öğretmenim Dergisi ile paylaştı;

"ÇÜNKÜ BİZ SIFIRDAN GELDİK"
Ö.D: Ortaklar olarak hedefleriniz nedir?
Yani bundan 5 yıl sonra ben tekrar geldiğimde sizi
nerede göreceğim?
İ.H.Ö: Biz eğitim dünyası içerisinden geldik. Kendimiz açtık, kendimiz oturduk, kendimiz
yemeği yapmaya başladık. Bu yemek kötü çıkarsa
da bizim sorunumuz, çıkmasa da bizim sorunumuz.
Ama bu yemeğin pişirildiği yer farklı bir yer. Malzemenin geldiği yer farklı bir yer. Ortaklarımızla
hedeflerimizden bir tanesi de şu: ortaklarımızla hedeflerimiz bir ürün çıkartabilmek. Bir sermaye yapabilmek. Sermaye para değil. Bazen insanda oluyor. Maddiyat bir hedefin olması gerektiyor. Çünkü
dünyanın sistemi buna angaje olmuş.
Önen sözlerine son verirken öğretmen
meslektaşlarına şu tavsiye de bulundu:
“ Önemli bir iş yapıyoruz, insan yetiştiriyoruz. İnsan yetiştirirken de bu öğretmenlerimize
tek vereceğim mesaj, sabırla yüzmek sabırla öğretmek.” dedi.

MESLEK LİSELERİ ADETA DESTAN YAZIYOR
EURO SCİLLS YARIŞMASINDA ÜLKEMİZİ MUTFAK DALINDA
KÜÇÜKÇEKMECE BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ TEMSİL ETTİ
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"Meslek Lisesi Memleket Meselesi" - "Ara
Eleman Değil Aranan Eleman" sloganları ile
ülkemizin gerçek gereksinimi olan meslek liselerine dikkat çekmedeki haklılık gerekçelerine biz de katılıyoruz.
Bu alanda elde edilecek başarı meslek liselerine emeğini aktaran, gecesini gündüzüne katarak gençleri geleceğe hazırlamak için büyük
çaba sarf eden isimsiz eğitim neferleri (öğretmenler) ile onlara rol modeli olabilmeyi ve
interaktif bir yönetim şeklini benimseyen ve
yönetim kademesi ile beraber bu organizasyonu adeta bir orkestra şefi gibi yöneten okul
müdürlerine ait.

TABELA İSİMLERİ MUTLAKA
DEĞİŞMELİ. TABELALAR KAFA
KARIŞTIRIYOR
•

Tek düze eğitim yapısını çoklu zekâ yapısına
uygun değişik branşlarla vatandaşa sunan
meslek liselerinin en büyük handikabı hepsinin tabelasının aynı olması. Bu belki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa yani Tevhid-i
Tedrisat’a uygun ama günümüz şartlarına uygun değil. Örneğin: Tabelasında alan dalları
yazılı olmayınca çocuğunun elinden tutan veli
sadece Turizm ve Otelcilik alanında faaliyet
sürdüren bir meslek lisesinde makina bölümü
arayabiliyor. Okulların tabelalarının Endüstri
Meslek, Ticaret Meslek, Turizm Meslek gibi
eski yapısına dönmesi okulların bilinirliği adına daha iyi olacağı kanaatindeyiz.

LİSE
Sİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MAHMUT
ÖZER’İ AĞIRLAMANIN ONURU
ONLARA AİT
(Adnan Gündüz-Buse Gedik-Stajyer Muhabir /
Özel Haber İstanbul)
Milli Eğitim Bakanlığında yapılan bayrak
değişimin ardından yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER’in ziyaret ettiği ve Uygulama Oteli yapılması konusunda söz verdiği Küçükçekmece Borsa
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve onun
yönetim kademesini geçtiğimiz günlerde ziyaret
ettik.
24 yıllık yönetici Tuncay OTAY’ı her aradığımızda okul içinde ama makam odasının dışında
buluyorduk. Ya bir inşaatın başında ya öğretmenler odasında ya da öğrencileri ile bir arada. Sadece
söyleşimiz esnasında makamında oturtabildiğimiz
Müdür Tuncay OTAY’ ı tanıdıkça devlet okullarının özel okullarla çok rahat yarışabileceğini bir kez
daha gördük.
İşte Müdür OTAY ile yaptığımız söyleşinin
detayları:

“GEZEN TİLKİ YATAN ASLANDAN
İYİDİR”
Teknik meslek okullarına yıllardan beri
süre gelen tabuları yıkmak adına konuşan mesleğine, öğrencilerine yıllarını adamış Küçükçekmece
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
müdürü Tuncay OTAY, Öğretmenim Dergisi’ne
meslek liselerinin önemini altını çizdiği cümlelerle
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anlattı. "Sektörden üretim ve imalat içine girmekten korkan mühendis meslek adamı yetiştirmemek
için meslek liselerini üniversitelere entegre etmeliyiz." diyen Tuncay OTAY, velilere ve öğrencilere
seslenerek: "Çocuklara meslek liselerini ısrarla
tavsiye ederim." dedi.
Mesleğe yıllarını vermiş Tuncay OTAY meslekçi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldiğinden bahsetti. Kısacası, "Çocukluğumuzdan beri
mesleğin içindeyiz" diyerek cümlelerine şöyle devam etti:
-“1971 Iğdır doğumluyum. Meslekçi bir
babanın, marangoz bir babanın çocuğuyum. Liseyi Erzurum İspir Endüstri Meslek Lisesi’nde Metal
İşleri bölümünde bitirdim. Üniversiteyi Marmara
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Teknolojisi alanından 1993 yılında mezun oldum.
1993/1996 yılları arasında Erzurum ve Trabzon
da öğretmenlik yaptım. 1997 yılı başında Kars Kağızman da 26 yaşında okul müdürü olarak göreve
başladım. Beş yıla yakın Kağızman da ki müdürlükten sonra 2001 yılı sonlarında İstanbul Gaziosmanpaşa o günkü adıyla Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi’ne okul müdürü olarak atandım. 2010
yılına kadar o okulda 2010-2019 yılları arasında
Kağıthane Gültepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde 2019 yılından beri de şuan da görev yaptığımız ziyaretimize geldiğiniz Küçükçekmece Borsa
İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla
bilinen turizm otelcilik programı uygulayan, şu an
içinde bulunduğumuz okulda görev yapmaktayım.
Çocukluğumuzdan beri mesleğin içindeyiz, sektörün içindeyiz. Atölyede büyüdük diyebiliriz. Dolayısıyla sektörle meslekle yakın bir ilişkimiz var. Özellikle Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de ki okullarda
çalıştığımız dönemde sanayi sektörü ile çok yakın
temaslarımız, birçok sektörle işbirliklerimiz ve protokollerimiz oldu. Birçok sektörle ortak projelerimiz
oldu. Çocuklarımızı sektöre daha iyi yetişmiş şekil-

de nasıl gönderebiliriz arayışlarımız sürekli devam
etti. Bu bağlamda basın yayınla da çok yoğun temaslarımız oldu. Bu okula gelmeden önce son 3 yılda özellikle robot yarışmalarında çocukları Amerika’ya taşıdık. Amerika’da yarıştılar ödüller aldılar.
Bu süreçte özellikle basın çok yoğun ilgi gösterdi,
ulusal basın özellikle gazeteler röportajlar yaptılar.
Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerinde yer
aldık. Basının çok ilgisini çektik. Oralarda çok yer
aldık. 2019 yılında görev süremizi tamamlamamız
üzerine, şimdiki okulumuzda göreve başladık. Altı
ay çalıştıktan sonra pandemiyle hepimiz tanışmış
olduk. Bir buçuk yıldır pandeminin etkisiyle uzaktan eğitimle götürmeye çalışıyoruz. Eylül ayında
tekrar çocuklarla yüz yüze buluştuk. Eğitim- öğretim sürecine devam etmeye gayret gösteriyoruz.”

‘YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNİ TUTMAZ’
Eğitimci, aynı zamanda da yönetici olan
Tuncay OTAY, Öğretmenim Dergisi’nin özel sorularını da şöyle cevapladı:
Ö.D: Sizce pandemi fırsata dönüştü diyebilir misiniz?
T.O: Pandeminin fırsata döndüğünü ben
düşünmüyorum. Belki okulların bakım onarım, tadilat iyileştirme açısından fiziksel olarak boşluk döneminde daha rahat çalışıldı. Bir fırsatsa evet bu
açıdan okulların imarı onarımı açısından bir fırsat.
Fakat özellikle mesleki teknik eğitimdeki yüz yüze
eğitimin yerini uzaktan eğitimin vermeyeceğini
bunu da özellikle pandemide deneyimleyerek gören bir eğitimciyim, yöneticiyim. Derslere uzaktan
eğitimle katılım oranı istenen seviyede değil. Katılsa bile öğrencinin ne kadar dikkatle dersi takip edip
etmediğini kontrol etme şansımız yok. Bilgisayarı-

nı, tabletini, telefonunu açık bırakıp evde başka işlerle uğraşmadığının garantisi yok. Dokunarak, göz
göze gelerek, yaşayarak, öğrenilen eğitimin öğretimin yerini uzaktan eğitim kesinlikle vermez. Bakanlığımız bu süreçte bu işe çok ciddi bir yatırım yaptı,
emek verdi. Çok ciddi alt yapı noktasında destek
oldu. Fakat uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini
tutmaz. Şimdi ki Bakanımızın da özellikle yüz yüze
eğitimde diretmesinin çok isabetli olduğunu doğru
olduğunu, bir eğitimci olarak sonuna kadar katıldığımı da belirtmek isterim. Yüz yüze eğitimin yerini
uzaktan eğitim vermez.

‘ÖĞRETİMİ UZAKTAN VEREBİLİRSİNİZ
AMA EĞİTİMİ ASLA.’
Ö.D: Çocuklar sokakta kalmaktansa veya
ailelerinin yanında kalmaktansa okullarda olsunlar çünkü; okullar daha güvenlidir diyebiliyor muyuz?
T.O: Tabi ki okullar daha güvenlidir. İzole
ederseniz evde güvenlidir. Ama maalesef çocukları
evde izole edemedik. Sokağa çıktı, arkadaşlarıyla
görüştü, hopladı, zıpladı ve virüsü eve de taşıdı.
Dolayısıyla bu risk sokakta daha fazla. Okulda en
azından takip edebiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz, uyarı ve ikaz edebiliyorsunuz. Hayatı birlikte
yaşıyorsunuz. Dolayısıyla sadece iyi izolasyon da
yetmiyor. Çocuk gelişme döneminde, yaparak yaşayarak arkadaşlarıyla zaman geçirerek, diyalog
kurarak, oynayarak, birlikte gülerek ağlayarak
büyüyecek ve çocuğu böyle olgunlaştıracaksınız.
Eğitim bu. Öğretimi uzaktan verebilirsiniz ama eğitimi uzaktan verme şansınız yok. Bu alanda okullar
daha güvenli, yüz yüze olması çocukların okulda
olması daha önemli.

Okulun müdür yardımcılarından Fatma
Kam Gürkan okulun staj dönemleriyle ilgili bilgileri
Öğretmenim Dergisi ile paylaştı:
‘Diğer Meslek Liselerinde öğrenciler 12.
sınıfta sene içinde Eylül ve Haziran ayı arasında
staj beceri eğitimine giderler. 12’ye kadar gerçek
hayatta bir staj uygulaması yoktur. Okulda ki atölyede öğrendikleriyle 12’ye kadar giderler. 12’de
yaptıkları işin karşılığını gerçek hayatta görmeye
başlarlar. Bizde 10. sınıfta başlar ve 6 ay, haftada
6 gün, günde 8 saat fiili olarak çalıştıkları için 10.
sınıfta çocuksu davranışları olan o çocuklar 11’e
geldiği zaman büyümüş olgunlaşmış sosyal açıdan
gelişmiş bireyler olarak gelirler.’

‘ÖĞRENCİLERİ ISRARLA TEKRAR
İSTİYORLAR’
Ö.D: Okulunuzun diğer Meslek Liselerinden farkı nedir? Kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Ülke turizmine kattığınız etki nedir?
T.O: Okulumuz turizm otelcilik alanında
eğitim veriyor. 2001-2002 eğitim öğretim yılında
eğitime başlamış. Binamızı o gün ki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İMKB oradan geliyor. Şuan ki adıyla Borsa İstanbul olarak değişti.
Yaklaşık 20 yıllık süreçte hizmet sektörüne eleman
yetiştirmeye çalışıyoruz. Ülkemiz sanayi ülkesi mi
tarım ülkesi mi, turizm ülkesi mi dediğiniz zaman
Anadolu coğrafyası o kadar zengin ki bunların hepsi var. Tarımda var, sanayi de var, turizm de var. Bütün sektörler iç içe zaten. Sağlık alanında bir yere
giderseniz, adını sağlık turizmi koyuyorlar. Yiyecek
içecek, lezzetlerini tatmak için giderseniz adına
gastronomi turizmi diyorlar. Dolayısıyla ülke ola-
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rak bulunduğumuz coğrafya itibari zengin bir potansiyele sahibiz. Akdeniz Ege havzası deniz turizmi, son yıllarda ön plana çıkan Karadeniz, Doğu
Anadolu yayla turizmi, Güneydoğu Anadolu tarih
ve gastronomi turizmi ile beraber her geçen gün
potansiyel büyüyerek artmaktadır. Turizmin çok
ciddi yürütüldüğü çok ciddi potansiyelinin olduğu
bir ülkeyiz. Genç nüfusumuzun çok yoğun olması sebebi ile bu sektörde de çok sayıda insanımız
istihdam ediyor. Turizme kaliteli eleman akışı da
artık eskisi gibi çekirdekten yetişme, çırak-usta
ilişkisi değil, okullar aracılığıyla yetiştirilmektedir.
Turizm sektöründe çalışan ve bu alanın yükseköğrenimine özellikle bizim okullardan eleman akışı
olmaktadır. Sektör de bunu talep etmektedir.
Dolayısıyla biz sektöre kaliteli vasıflı eleman yetiştirmek için uğraşıyoruz. Stajını da özellikle, ağırlıklı olarak İstanbul’daki sektörde yaptırıyoruz. Bizim öğrencilerimiz Çırağan Sarayı'ndan
tutun, Hilton’a kadar çok sayıda markalı kurumlarda öğrencilerimiz stajlarını yapıyor. Bize en güzel
geri dönüt, bir sonra ki sene ısrarla tekrar öğrenci istemesidir. Staj dönüşlerinde öğrencilerimizin
de çok memnun kaldıklarını, sektördeki mesleki
eğitim süreçlerinin çok hoşlarına gittiğini, çok şey
öğrendiklerini beyan etmeleri, bizleri mutlu etmektedir. İşletmelerdeki eğitimden dönen öğrencilerimizde gözlemlediğimiz olumlu tavır ve davranışlar,
işletmelerin memnuniyeti, mesleki eğitim sürecinin
ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bizlere göstermektedir.

‘İSTEYEREK GELEN ÇOCUK İYİ
YETİŞİYOR’
Ö.D: Ben bir veli olsam size gelsem turizm
otelcilik mi yoksa başka bir meslek lisesi mi desem bana cevabınız ne olur?

T.O: Şimdi bütün meslekler önemli. Eğer
siz bir alanı boş bırakırsanız orda eleman sorunu
çıkar. Velinin isteği önemli ama öğrencinin isteği daha önemli. Neye yatkın, neyi yapabilir? Bazı
çocuk vardır ki, tabak tutamaz. Eğilmek istemez.
Hizmet edemez. O çocuğu hizmet sektöründe yetiştirmeyeceksiniz. O çocuk başka bir alanda yetişebilir. Burada öğrencinin ilgi, istidadı ve talebi çok
önemli. Tabi sektörlerin talepleri de önemli. Bu iki
talebi karşılaştırıp buna göre bir planlama yapmamız gerekmektedir.
Bizim okul çok talep alan bir okul. Yani
kontenjanımız hızlı bir şekilde dolmakta. Biz arzu
ediyoruz ki çocuk yapabileceği, istediği yere yerleşsin. Seçtiği alana istekle gelen ve yerleşen öğrenci
çocuk iyi yetişiyor. İsteksiz gelen özellikle kayıt alanından dolayı zorunlu olarak yerleşen öğrenci, maalesef üzülerek söylüyorum okula adapte olmadığı
gibi okumaya karşı da direnç gösteriyor. Üniversiteyi de bitirse bile mesleğini yapmıyor. Dolayısıyla
dört yıllık bir emek boşa gitmiş oluyor. Ben çocuklarımıza ısrarla mesleki ve teknik eğitim veren
okullarımızı tavsiye ederim. Ama turizm, hizmet
sektöründe, gastronomi alanında okumak istiyorsa okulumuzu ısrarla tavsiye ediyorum. Çok iyi bir
kadromuz var, çok iyi lokasyondayız, ulaşım aksı
üstündeyiz, Florya Ormanı'nın yanındayız, denizi
ve Küçükçekmece Gölü'nü gören bir pozisyondayız. Hem lokasyon olarak hem kadro olarak iyi bir
okuluz. Çocuklarımızı rahatsız edecek hiçbir durum
yok. Israrla çocukları buraya tavsiye ederim.

‘ODAMIN KAPISI 24 YILDIR AÇIK.’
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28 yıllık meslek hayatının 24 yılını eğitim
yöneticisi olarak devem ettiren Tuncay OTAY; öğretmenlerle, çalışanlarla devamlı iç içe olduğunu
onlardan destek ve yardım aldığını ve büyük bir
ekip olduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

-‘1997 Şubat’ında okul müdürlüğüne
başladım. Yöneticilikte 24 yılı doldurduk. 24 yıldır ben odamın kapısını hiç kapalı tutmadım, hiç
kapatmadım. Odamın anahtarları bütün müdür
yardımcılarımda var, hizmetlide de var. Çünkü ben
inanıyorum siz kadronuzla güven içerisinde olmaz,
güç birliği yapmaz, omuz omuza vermez iseniz,
orda başarıyı yakalama şansınız yok. Eğitim tamamen ekip işi. Yaptığımız her işte arkadaşlarımızın
görüşünü önerilerini düşüncelerini almak, onları
bu sürece dâhil etmek için çaba gösteriyoruz. Mesai arkadaşlarımızın istek ve taleplerini mümkün
olduğu kadar yapmaya çalışıyoruz Onların rahat
ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için elimizden
gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Sonuçta ekip
uyumluysa, birlikte hareket ediyorsa, birbirlerine
gönlünü veriyorsa, bir güven ortamı varsa o okulda
başarı geliyor. Yani idareci vasfını esnetebildiğimiz
kadar, sürece ekibi dâhil edebildiğimiz kadar dâhil
etmeye çalışıyoruz. Güven esaslı gittiğiniz zaman
ne kurumda fazla başınız ağrır, ne kimse kimsenin
hakkında olumsuz şeyler düşünür. Bir de her işinizi
şeffaf yaptığınız zaman problem ve sıkıntı yaşamıyorsunuz.’ dedikten sonra sorularımıza şöyle cevap
verdi:

‘SEKTÖRDEN KORKAN MESLEK İNSANI
YETİŞTİRMEYİN’

ğumuz mavi yakalı değil beyaz yakalı olsun anlayışı. Köylü Mehmet Ağa da, sanayici Ahmet Bey de,
iş insanı Mustafa Bey de çocuğum okusun üniversite mezunu olsun düşüncesinde. Kimse çocuğunun
istidadı nedir? Sektörün içerisine girsin sektörde
şöyle olsun böyle olsun demiyor. Bu algı meslek liselerinin önünü tıkayan algılardan biridir. Özellikle
28 Şubat sonrası meslek liseleri geri plana itildi ve
toplumda olumsuz algılanmaya başlandı. Bu “meslek Lisesi başarılı öğrencilerin gideceği yer değil,
başarısız öğrencilerin gideceği yer” algısı. Başarılıysan anadolu lisesine, fen lisesine, başarısızsan
meslek lisesine git bakışı ve yönlendirmesi. Bu bakış açısı bizim meslek liselerimizi geriye götürdü.
Zamanında Bakanlığın yaptığı merkezi sınavlara
girerek, mülakata katılarak girilen okullar, sıradan
ve kimsenin tercih etmediği okullar haline geldi.
Eski sanayicilere bakarsak çoğu meslek lisesi kökenlidir. Meslek lisesini bitirdikten sonra, alanında
yüksek eğitimlerini almış ve sektöre atılarak başarılı işler yapmışlardır. Dolayısıyla ben bu sorunun
hala devam ettiğini düşünüyorum. Bakanlığımızın
çok büyük çabası ve yoğunluğu var, bu işe emek veriyor. Ben teşekkür ediyorum bakanımıza. Ziya bey
döneminde de ve şimdiki Bakanımız Mahmut Bey
döneminde mesleki eğitime oldukça önem verilmekte, yatırım yapılmakta ve okullarımız ön plana
çıkarılmaktadır. Bu bakış ve çabalarından dolayı
ben teşekkür ediyorum Sayın Bakanımıza. Pandemi dönemi meslek liselerinin önemini bir kat
daha ortaya çıkardı.
Bu bakışı değiştirmek için benim önerim,
meslek liseleriyle üniversiteleri birbirlerine entegre etmemiz lazım. Buraya sadece ara eleman
olma düşüncesiyle öğrenci gelmemeli ve veli göndermemeli.
‘Kendi çocuklarımızı kendi okullarımıza
yazdırmadığız sürece, meslek lisesinin önemli ve
gerekli olduğunu başkasına anlatmam riyakârlık
olur.’

Ö.D: Hep eski bir anlayış var. Bir diploması
olsun da nereden olursa olsun. Bu anlayış ve artık
bu okul tercihlerine bakan kafa yapısı değişti mi?
T.O: O anlayışın tam yıkılmadığının ben de
farkındayım. Hatta önümüzdeki yıl yapılacak Şura
Çalışmalarına Bakanlığımız görüşler toplarken
bende geçen gün bir öneri gönderdim. Yıllardır da
savunduğum bir şey, bizim Osmanlı'dan gelen bir
alışkanlığımız, eğitime bakışımız var. Aman çocu-
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Okullarda araştırma yapılırsa, hatırı sayılı
kaç iş insanının çocuğu meslek lisesinde? Kaç tane
üst düzey siyasetçinin, bürokratın çocuğu meslek
lisesinde? Eğer bizim okullarımızda öğrenci profili
heterojen bir yapıdaysa, toplumun her katmanından çocuk alabiliyorsak orada sorunun yüzde
80 ini çözmüşsünüz demektir. Yok, ben çocuğumu
fen lisesine, anadolu lisesine göndereceğim ama
vatandaşa meslek liselerini çok öveceğim, iyi olduğunu söyleyeceğim vatandaş göndersin. Ama
ben vermeyeceğim. Uzun yıllardır söylediğim bir
söz var: Kendi çocuklarımızı kendi okullarımıza
yazdırmadığız sürece, meslek lisesinin önemli
ve gerekli olduğunu başkasına anlatmak doğru
değildir. Üniversiteyle entegresi de şöyle, dört yıl
meslek lisesinde herhangi bir alanda,( elektrik,
makine, bilişim, gastronomi, otelcilik, muhasebe,
sağlık…) öğrenim gören öğrencilerimiz alanında
dört yıl beş yıl da üniversitelerde devam ederse
sekiz-dokuz yılda, çok iyi (mühendisler, iktisatçılar, sağlıkçılar doktorlar,…. ) meslek elemanları
yetiştirmiş olursunuz. Bunu derken meslek lisesi
mezunlarının tamamı üniversiteye gitsin demiyorum. Bu olduğu zaman ne getirecek, toplumun
bütün kesimlerinden bu okula öğrenci akışı olmaya başlayacak. Veli çocuğunu anadolu lisesine,
fen lisesine göndermek için uğraşmayacak. Ben
çocuğumun elektrik mühendisi olmasını istiyorum
diyorsa, meslek lisesinin elektrik bölümüne gönderecek. YÖK de diyecek ki ben ilgili alanlara orta öğretimdeki öğrenci oranına göre öğrenciyi meslek lisesinin ilgili alanından alacağım. Bu durum meslek
liselerinin orta öğretimdeki oranının Avrupa ortalamalarına çıkmasını sağlayacaktır. Böylelikle meslek liselerin bakış değişmiş olacak, toplumun her
kesiminden öğrenci akışı sağlanacaktır. Bu sağlıklı
öğrenci akışı okuldaki eğitim kalitesini yükseltmiş
olacak, dolayısıyla çok iyi öğrenciler sıyrılıp üniversiteye giderken diğerleri kaliteli bir eğitimle sektörün içine kalifiyeli eleman olarak girmiş olacaktır.
Yani siz hem sektörün eleman ihtiyacını giderecek,

hem de üniversiteyi besleyerek sekiz yılda teoriyi
ve uygulamayı iyi bilen muhteşem meslek adamı,
doktor, sağlıkçı, mühendis, iktisatçı, maliyeci yetiştirmiş olacaksınız. Böylelikle sektörden korkan
meslek adamı yetiştirmemiş olursunuz.

‘MESLEK LİSELERİNİN KATKISI BÜYÜK
OLDU’
Ö.D: Sizin pandemi sürecinde katkıda bulunduğunuz herhangi bir alan oldu mu?
T.O: Pandemi döneminde birçok meslek lisemizin topluma ciddi katkısı oldu. Bu bağlam da
bizim iştigal ettiğimiz meslek alanı itibariyle zaten
sektör durmuştu. Konaklama, turizm, yiyecek içecek sektörü durmuştu. Okulumuzun döner sermaye işletmesi olmadığından üretim içine giremedik.
Döner sermaye işletmesi kurma işi için talebimizi
Bakanlığımıza ilettik. Okulumuza çok yeni bir mutfakta kazandırmanın aşamasındayız bitmek üzere.
Pandemi sürecinde arkadaşlarımızla gönüllü olarak filyasyon ekiplerinde yer aldık, ciddi bir şekilde
hastalarımızın takiplerini yaptık. Ben daha önce çalıştığım okuldan imalatı yapılan siperlik getirterek,
burada onların montajını yaptık. Diş Hastanemize,
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne okul olarak siperliklerden götürüp katkı olarak bıraktık.
Yani üretimi benim eski çalıştığım okul yaptı, biz
burada montajını yaptık ve götürüp onlara teslim
ettik. Okul olarak böyle bir desteğimiz oldu. Bunun
dışında fiilen üretim bandı olarak bir şey olamadı,
o şekilde desteklemeye çalıştık o yüzden.

‘ÜNİVERSİTE ÖLÇEĞİNDE MUTFAĞA
SAHİP OLACAĞIZ’
Ö.D.: Sizi ne zaman arasam telefonu Fatma Hanım açıyor. Telefonda bana hep sizin aşağıda işlerin başında olduğunuzu söylüyor. Neler
yapıyorsunuz?

T.O.: Birkaç ay önce Haziran-Temmuz aylarında o zaman Bakan Yardımcımız olan şimdi ki
Bakanımız Mahmut Bey ve İl Müdürümüz Levent
Bey okulumuzu ziyaret etti. Bizim taleplerimizi, isteklerimizi dinledi yerinde gördü. Sağ olsun buna
da çok hızlı bir şekilde karşılık verdiler. Şimdi biz
yaklaşık 200-250 metrekare uygulama mutfağı
yapıyoruz. Modern bir mutfak olacak. Sanıyorum
İstanbul’da okullar içerisinde en iyi mutfaklardan
birine sahip olacağız. Bitme aşamasında Kasım
ayı içerisinde bitirip açılışını yapmayı planlıyoruz.
Burada sektörün de desteği oldu. Öztiryakiler firmasından cihazları satın aldık. İl Millî Eğitim Müdürlüğü alt yapısına destek verdi. Dolayısıyla işin
her aşamasında olmak için özellikle işlerin başında
oluyorum. Yine konaklama bölümümüzün uygulama atölyesi çok yeterli değildi, hoşumuza da gitmiyordu. Onu yenilemek için güzel bir atölye yapıyoruz, o da bitmek üzere. Bir haftaya kadar deniz
manzaralı süit oda olarak öğrencilerimizin eğitim
sürecine dâhil edilecek ve uygulama derslerini
orda göreceklerdir. Bunun da her adımını takip
ediyorum. Bunun ötesinde çatı katında bir mutfak
daha doğrusu çocukların uygulama yapacağı restoran türünde bir yer planladık. Bunu da hayata
geçirmek için destek bekliyoruz. Hem okulumuza
bir eğitim alanı, hem üretim alanı olmasını istiyoruz. Bunun içinde Bakanlığımızdan bir destek bulabilirsek bunu da hayata geçireceğiz.

UYGULAMA OTELİ YAPILMASI
TALİMATI VERİLDİ
Bu süreçte Bakanımız okulumuza uygulama oteli yapılması için talimat verdi. Ödenek
talebi için Bakanlığımıza teklifi yapıldı. Umut
ederim en kısa sürede öğrencilerimizin hem öğreneceği, hem kazanacağı, insanımızın da hizmet
satın alacağı güzel bir otelimiz olur.

‘GEZEN TİLKİ YATAN ASLANDAN
İYİDİR.’

odanızdan çıkmıyorsanız sadece odanıza kapanmışsanız o yöneticiden çok şey bekleyemezsiniz.
O evrakların içerisinde boğulmuştur sadece. Evrak
işini halledip bir kenara koyup her geçen gün okula nasıl yardım edebilirim, öğrencilere nasıl katkı
sağlayabilirim diye kafa yormak gerekiyor. Bunun
için dışarıda olmanız gerekiyor. Sektör ziyaretleri
yapmanız lazım, öğretmenlerinizle sık sık bir araya gelmeniz lazım. Okulu her an gezeceksiniz, dolaşacaksınız insanlardan fikir alacaksınız. Bazen
sizin görmediğiniz bir şeyi sizin hizmetliniz sizden
iyi görebiliyor. Onun da fikrini alacaksınız her çalışanın fikrini alacaksınız. Kurumsal olarak sesinizi duyurmak isterseniz inanın duyuruyorsunuz.
Yeter ki usulüne uygun, üslubunuza dikkat ederek
bunu yeri ve zamanı uygun olan yerde dillendirin.
Muhakkak bir karşılık bulursunuz ve okulunuza bir
şeyler katmış olursunuz. Kurumun içinde olduğumuz kadar dışına çıksınlar kurumu dışarı taşımaya
çalışsınlar bunlar kurumun bilinirliğini, görünürlüğünü arttırır. Yoksa odaya tıkandığımız zaman bir
şey yapamayız.
Son olarak; Okul müdürü Tuncay Otay'a
"Dergimizde sizin adınıza ön plana çıkmasını istediğiniz bir şey var mı?" Diye sorduk.
T.O.: - ‘Tabii ki meslek okulu olarak mesleğin içinde birisi olarak meslek eğitiminin önemini
vurguladık zaten bu konuşmamız boyunca. Bunun
her geçen gün her ortamda vurgulanması özellikle
insanlarımızın da toplumumuzun da meslek liselerini tanımaları çok önemli. Bununla alakalı belki
bakanlığımız özel kamu spotlarıyla televizyonlarda,
basılı yayında meslek lisesini biraz daha ön plana
çıkarıp bilinirliğini tanınırlığını buralarda neler yapıldığını insanımıza biraz merkezinden tanıtabilir
ve meslek liselerini biraz daha ön plana itmiş olur.
Bilinirlik bakımından velinin bilmesi bakımından
bu önemli.’ Derginizin de eğitim sektöründe etkin
olduğunu biliyorum. Bu konuda yaptığınız çalışmalarla, haber, duyuru ve önerilerle bizlere ışık tutmaya devam etmenizi dilerim. Sizlere ve tüm dergi
çalışanlarınıza teşekkür ederim.

Ö.D.: Ankara’da ki eğitim yöneticileri de
sesinizi duymalı gibi geliyor bana. Bunun için neler söylersiniz?
T.O.: Durağan bir sistem değil okullar. Her
gün gelişen, değişen dinamik bir sistem. Bu bağlamda da yöneticinin dinamik olması lazım. Hani
Anadolu’da bir söz vardır “gezen tilki yatan aslandan daha iyidir.” Siz eğer okul müdürü olarak
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HAZIRLAYAN:ALEYNA GELİR

KADININ DÜNYASI - KADININ GELECEĞİ

DÜNDEN BUGÜNE KADIN MÜCADELESİ
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1960’larda faşist diktatör Rafael Trujillo’ya karşı mücadele veren Mirabel kardeşler olarak bilinen Patria, Minerva ve María Teresa’nın
ölüm yıldönümü olan 25 Kasım, Birleşmiş Milletler tarafından “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan
Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü”
ilan edilmiştir. Mirabel kardeşler ezilen kadınların
mücadelesinin bir sembolü haline gelmiştir.

“Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak
her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı; kollarını
kavuşturup oturmak ise çok üzücü.” (Minerva Mirabel)
“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde
yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı
savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım; gerekirse hayatımı da.”
(Patria Mirabel, 1924)
Önce kendi ülkelerinde sonra da dünyada kadın mücadelesinin de sembolü haline gelen
Mirabel kardeşler her 25 Kasım’da “kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi” şiarıyla anılıyor.
2021 yılının Ocak ayından beri Türkiye’de 248 kadın öldürüldü. Bununla birlikte aile içi şiddet vakaları her geçen gün artıyor. Kadınlar sokakta, evde,
işte; eşleri, sevgilileri, iş arkadaşları veya hiç tanımadıkları erkekler tarafından katlediliyor. Fiziksel
şiddetin bu denli yüksek olduğu bir ülke olarak psikolojik, ekonomik, duygusal veya sözel şiddet gibi
durumları yok sayıyoruz çünkü kadınlar her şeyden
önce yaşamak için mücadele vermek zorunda kalıyor.

NG Araştırma tarafından, toplumsal şiddete ilişkin, yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları da Türkiye’deki şiddete yatkınlığı gözler önüne
seriyor.
Araştırmaya katılan kadınların yüzde 20’si
fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti. Kadına şiddet verileri bu denli yüksek olmasına karşın, toplumumuzda şiddete uğradığını saklayanların sayısı
da yüksek. Şiddete uğrayanların 3’te 1’i uğradığı
şiddeti saklıyor. Şiddet uygulayan değil şiddete uğrayan utanıp içe kapanıyor.
Yapılan kamuoyu araştırmasında “Fiziksel
şiddete uğrayanların, bunu engellemek için nerelerden destek alması gerektiğini biliyor musun?”
sorusuna çoğunluk “Evet.” yanıtını verdi. Ancak
şiddet yalnızca fiziksel değil. NG Araştırma’nın
psikolojik şiddetle ilgili verilerine baktığımızda psikolojik şiddet gören kadınlarının oranının, erkeklerin 3 katı olduğun bilgisine ulaştık. “Küfür etme,
hakaret ve küçümseme” en çok görülen psikolojik
şiddet türleri.

Fiziksel şiddete maruz kalanlarda gözlemlendiği gibi psikolojik şiddete maruz kalanların da
3’te 1’i bundan kimseye bahsetmiyor.
Birçok kadın maruz kaldığı şiddeti gizliyor.
Bununla ilgili bir kurum ya da kuruluşa başvurmuyor. Şiddete uğradığında destek almaya çalışan kadınlar ise sürekli farklı şekillerde yaftalanıyor veya
partneri tarafından gözü korkutuluyor.
İlişkideki şiddet manipülasyondan ayrı düşünülemez. Çoğu zaman şiddet (fiziksel, duygusal,
sözlü vs.) uygulayan taraf, şiddete maruz kalan tarafı bunu hak ettiğine inandırıyor/ inandırmaya çalışıyor. Bu şekilde onu yanında tutuyor.
Mirabel Kardeşler’in katledilmesinin üzerinden 61 yıl geçti. Kadınlar bugün de Mirabel
Kardeşler’in yaptığı gibi mücadele etmeye; erkek
egemen topluma, sosyal adaletsizliğe, fırsat eşitsizliğine, şiddete, sömürüye karşı seslerini çıkarmaya devam ediyorlar.

Türkiye’de, her ne kadar, fiziksel şiddet
oranının bu denli yüksek olmasından dolayı diğer
şiddet türlerini göz ardı etsek de psikolojik şiddet
en az fiziksel şiddet kadar hayatımızı etkiliyor.
Psikolojik şiddete uğrayanların 3’te 1’i bunu
kimseye söylemiyor.
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BAŞKAN MEHMET MURAT ÇALIK'LA

ÖĞRETMENLER GÜNÜNE ÖZGÜ

• YÜZLERİN GÜLDÜĞÜ, İÇTENLİĞİN,
SAMİMİYETİN TAVAN YAPTIĞI, BAŞKAN DA
OLSA ÖĞRETMENLERE SAYGISININ OLMAZSA
OLMAZ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE BİR
BELEDİYE BAŞKANI Mehmet Murat ÇALIK VE
ÖNCE ÖĞRETMEN SONRA GAZETECİ Adnan
Gündüz’ün BULUŞMASI…

BAŞKAN’DAN ÖĞRETMENLERİNE VEFA
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Öğretmenler Günü’nü kapsayan hafta
içerisinde Öğretmenim Dergisi sahibi ve muhabirlerini makamında ağırlayan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Basın Danışmanı Hakan Durmuş’un öğretmenleri Erol Öztem ve
Okul Müdür’ü Ali Öztem ile olan anıları görüşmeye damga vurdu.
Küçücük bir çocuğun öğretmeni ile futbol
maçı yaparken topa olan hamlesi sonucu öğretmenini düşürmesine “cezalandırılacağım” korkusuyla bekleyen bugünün koskocaman Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın o gün
cezalandırılmaması, öğretmeninin kendisini öğrencilerinden üstün görmemesi, sıradan bir futbol
oyuncusu olarak bu davranışı olağan karşılaması,
görüşme esnasında kahkahalara ve renkli, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Bu arada Beylikdüzü Belediyesi Türkiye’nin unutulmaz ismi Hababam Sınıfı’nın yazarı Rıfat Ilgaz ismini verdiği Eğitim Tarihi Müzesi
geçmişi, siyah önlüğünden, abaküslerden, öğrenci
bavul çantalarından, plan ve ünite defterlerinden
oluşan sergisi, dün ile bugünün buluştuğu ve dünü
yaşayanların gözlerinin yaşardığı bir yer olarak karşımıza çıktı.
Beylikdüzü Belediye Başkan’ı Mehmet
Murat Çalık öğretmenlere olan sevgisini ve saygısını Öğretmenim Dergisi’ne anılarını anlatarak iletti.

‘KİTABI ÇOCUKLARIMIZIN AYAĞINA
GETİRELİM’
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde her
yıl yaptıkları gibi bu yıl da Beylikdüzü’nü eğitim
hizmetiyle buluşturdu:
- ‘Sizin vesilenizle tüm öğretmenlerimizin
de öğretmenler gününü kutluyorum. Her 24 Kasım’da bu kentle mutlaka eğitime dair bir hizmeti
buluşturuyoruz. 24 Kasım’da emekli öğretmenlerimiz, Betül ve Rafet Yılmaz’ın, bağışlarıyla yaptığımız bir kütüphanemiz var. Bizde kütüphaneler etüt
merkezi gibi de kullanılıyor. 18 tane kütüphane
açtık. İkisi gezici kütüphanedir. Gezici kütüphane-

lerimizle de dezavantajlı mahallelere kitap sevgisini getirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımız kitaba
gitmek için efor sarf etmesin biz kitabı çocuklarımızın ayağına getirelim. Dolayısıyla İstanbul’un en
fazla kütüphaneye sahip ilçesi olmayı da başardık,
daha da arttıracağız. Daha açılmayan ancak yapımı devam eden kütüphanelerimiz de var. İki tane
daha kütüphaneyi birkaç ay içerisinde ülkemize kazandırmış olacağız.’ dedi.

‘ÇOCUKLAR İÇİN YAPACAKLARIMIZ
GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK’
Beylikdüzü’nü eğitim vadisi yapma yolunda katkılar gösteren samimiyeti, içtenliği ve sıcaklığıyla Öğretmenim Dergisi’ne konuşan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, katkılarını
Öğretmenim Dergisi aracılığıyla paylaştı:
-‘Beylikdüzü’nde yaptığımız işler birçok
çevre tarafından görülmemeye gayret ediliyor. Sadece pandemi döneminde dünyanın en büyük online eğitim programı Coursera ile iş birliği yaptık.
Internet ortamında erişebileceğiniz, her bir kursu
yüzlerce dolar olan bu kursları yaklaşık 100 bin
insanımıza, sadece Beylikdüzü değil Türkiye’nin
dört bir yanından insana, ücretsiz kullanım hakkı
sağladık. Coursera dünyanın en büyük online eğitim programı. Arizona Üniversitesi, Stanford Üniversitesi gibi birçok üniversitenin ücretli kurslarına
sahip olan programı herhangi bir ücret ödemeden
insanlarımızın Beylikdüzü Belediyesi üzerinden bu
kurslardan faydalanmasını sağladık. Birçok insanımıza sertifika verdik. Bu sertifikalar CV’de kullanılabildiği için Coursera’nın iş birliği içinde olduğu birçok dünya şirketine, birçok dünya devine, aldıkları
eğitime göre, bu CV’ler mail atıldı. Dolayısıyla bu
eğitim camiasına verilmiş en büyük katkıydı. Birleşmiş Milletler ’in pandemide yapılan en iyi eğitim çalışmalarına Türkiye Coursera ile dahil oldu.

Coursera’da da Türk Bayrağının yer almasına vesile olan Beylikdüzü Belediyesi’dir. Bu gerçekten çok
özel bir projemizdi. İlerleyen zamanlarda farklı işler
de yapmaya gayret gösteriyoruz.
Şimdi Bilgi Üniversitesi ile bir iş birliğimiz
var. TEKMER’i Beylikdüzü’ne getiriyoruz. Bilgi
Üniversitesi, Arizona Üniversitesi’nin kardeş üniversitesidir. Dolayısıyla Arizona Üniversitesi’nin
logosunu da Beylikdüzü’ne gelmiş oluyor. Arizona
Üniversitesi de Bilgi Üniversitesi’yle birlikte Beylikdüzü Belediyesi’yle iş birliği içinde olacak. Her
ikisi de teknolojiye ciddi yatırımlar yapan üniversiteler. “Eğitimin vadisi Beylikdüzü olur mu?” Biz
buna dair tohumları atıyoruz.
Beylikdüzü Smart’ı hayata geçirdik. Burada gençlerin inovatif düşüncelerini destekliyoruz.
Gençler “Bir Fikrim Var” projesi kapsamında bize
fikirlerini sunuyor. Bu fikirler montörlerimizin onayından geçtikten sonra eğer desteklenmeye layık
görülürse Beylikdüzü Belediyesi olarak projelerini
destekliyoruz. Şu anda da desteklediğimiz birkaç
proje de var. Gençlerimiz ‘sürdürülebilir tarıma’
dair bir proje ürettiler, bayat ekmeklerin nişastasını
ayrıştırarak plastik üretiyorlar. Çok yaratıcı, inovatif düşünceleri destekliyoruz.
Bu yıl içerisinde Aziz Sancar Bilim ve Sanat
Merkezi’nin temellerini atacağız. Burayı Bilgi Üniversitesi’yle yapacağımız TEKMER’le de inovasyonun merkezi haline getireceğiz. Ekmiş olduğumuz
tohumlar filizleniyor, yeşeriyor ve eğitim camiasına, öğrencilerimize, gençlerimize faydalı hale geliyor. Bunu yaparken bir taraftan da mevcut sisteme
katkı vermeye gayret ediyoruz. Yetkimiz ve görevimiz olmamasına rağmen Beylikdüzü’ndeki bütün
okulların bakım- onarım, boya-badana, ıslak hacimlerin tamiratı, çok amaçlı salonlarının yapılması, kütüphanelerinin yapılmasına varıncaya kadar.
Birçok okulumuzun elimiz kulağımız sürekli üzerinde. Her zaman da destek olmaya devam edeceğiz.
Çünkü gelecek orada. Çocuklara yapacağımız şey
geleceği şekillendirecek.’ dedi.
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‘HABABAM SINIFI YAZARI
BEYLİKDÜZÜ’NDE YAŞIYOR’
Öğretmenim Dergisi olarak Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a öğretmenleri ile yaşadığı, unutamadığı anlar olup olmadığını sorduk.
Eğitim gönüllüsü olan eğitime, yeni nesillere inanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hayatında iz bırakan, hayatına dokunan öğretmenlerini
Öğretmenim Dergisi’ne anlattı. Belediye Başkanı,
cümlesine öğretmenlerin kıymetinden bahsederek
başladı ve bizleri çocukluğuna götürerek renkli,
duygusal anılarını anlatmaya başladı:
-‘Öğretmenler çok kıymetli. Bu yüzden; bu
öğretmenler gününde kütüphane açtık, bir önceki
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öğretmenler gününde de Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi
müzesini açarak Öğretmenlerimize armağan ettik. Oraya indiğinizde mutlaka bir anınız canlanır.
Harfler var. Abaküsler var. Rıfat Ilgaz’ın da çok özel
anılarını barındıran bir Eğitim Tarihi Müzesi oldu.
Şu an okullarımızdan gelip geziyor öğrencilerimiz.
Nasıl bir eğitim tarihi yaşanmış görüyorlar.

‘ARKADAŞLARIMIZIN ENSESİNİ DEĞİL
GÖZLERİNİ GÖRÜRDÜK’
-Ben ilkokul öğretmenimle hâlâ görüşürüm. Çok da severim Erol Hocamı. Erol Öztem.
Erol Hocayla ilgili birçok anımız var tabi. O bizimle
çocuk olurdu. Ben en çok bunu severim. Erol ho-

küçük ilçe birçok şey kazandırdı bana. O küçük ilçenin küçük ilkokulu bana çok şey kazandırdı. Ama
biz şimdi köy okullarını kapattık. Çocukları taşımalı
eğitimle merkeze taşıyoruz. Aslında öğretmen kültür getirir köye. Bir öğretmenin bir köyde olması o
köyün şeklinin şemailinin değişmesine de olanak
sağlar.’

‘ATATÜRK GÜNEŞ GİBİ DOĞDU’

cayla çok futbol maçı yaptık. Önümüzde toprak bir
sahamız vardı. Hatta bir gün, ben kaleciydim, Erol
Hoca geldi bir pozisyonda beni de geçti, ben onun
ayaklarına kapanıp çekmiştim. Düşmüştü de hoca.
Erol hocayı da düşürmüştüm. O an çekinmiştim.
Öğretmeni düşürüyorsunuz. Hiçbir şey dememişti.
Gol de yememiştim bu arada.
Bize çok şefkatle yaklaşırdı. Benim hayatımda çok önemli şeylerden biri olan ekip çalışmasına orada alışmış olabilirim. Mesleğim de şehir
plancısı. Bize küme yaptırırdı. Sınıfımızda dört tane
sırayı birbirine baktırırdık. Birbirimize bakarak ders
yapardık. Sınıf arkadaşlarımızın ensesini değil gözlerini görürdük. Birbirimizin gözlerine bakarak ders
çalışırdık. O dönemde bir sırada 3 kişi otururduk.
12 kişi birbirine bakardı, ortaya bakardı. Yani yuvarlak masayı, yuvarlak masa kültürünü bize öğreten Erol Öztem’dir. Benim hocamdır. O zaman
yuvarlak masa yapamıyorduk tabi kare oluyordu
ama bu kültürü hocamızdan öğrendik. Hayatımıza
dokundu. O ilk yıllarda dokundu. Hoşgörüyü ondan
öğrendik. Kamu malının ne kadar önemli olduğunu
bize ilkokul yıllarımda öğrettiler.

Röportajımızın sonuna gelirken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a öğretmenlere, eğitim yöneticilerine, eğitime yön verenlere eğitim paydaşlarına söylemek isteyeceği son
sözleri sorduk:
-‘Benim öğretmenlerimize söyleyeceğim
tek şey şu olabilir: 24 Kasım Öğretmenler Günü.
Öğretmenler günü 1981 yılından itibaren kutlanmaya başlandı. Atatürk’ün 100. Doğum gününe
ithafen yapıldı. Bu ne demektir? Atatürk bu memlekete güneş gibi doğdu, öğretmenlerimiz de bu
memlekettin geleceği için güneş gibi doğmalılar.
Gelecek nesilleri öğretmenler yetiştiriyor. Çocuğa
öğretmen dokunuyor. Çocuğun ilk girişim dönemlerine öğretmenlerimiz dokunuyor, bu hassasiyette
olsunlar. Bizim öğretmenlerimizden tek istirhamımız bu. Onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi,
onların çalışma koşullarının iyileştirilmesi bizim
boynumuzun borcu. Bunu yapmak için var gücümüzle çalışırız ama öğretmenlerimiz, bu hassasiyetiyle evlatlarımızı yetiştirsinler. Vatana millete hayırlı bir nesil yetiştirsinler. Bu vatanın bir çakıl taşını
bile seven evlatlar yetiştirsinler. Ağacını, kuşlunu,
kurdunu, deresini, denizini, ormanını, değerlerini
seven nesil yetiştirsinler ki bu tür olaylarla karşı
karşıya kalmayalım. ‘ diyerek sözlerini noktaladı.

‘ÖĞRETMEN KÖYE KÜLTÜR GETİRİR’
-Bir anımı daha anlatayım. Müdürümüz
Ali Öztem babamların da iyi dostuydu. Çok korkardık müdürümüzden. Bir gün okulumuzun arkasında
bir duvar vardı. Biz de haylazlık yapacağız. Duvar
daha öncesinden hasar almış meğer. Biz de duvara çıkarken duvarın bir kısmı yıkıldı. Ali hoca bizi
disipline çağırmıştı. “Babanıza yaptıracağım bu
duvarları.” demişti. Biz çok korkmuştuk. Tabi latife ediyordu. Ama o zaman kamu malının ne kadar
kıymetli olduğunu anladım. Tamiratları yapıldı. Zaten bakım yapılacakmış biz de süreci hızlandırdık.
Ama o Maçka gibi küçük bir ilçede okudum ben. O
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BİLİM AKLIN IŞIĞIDIR
ESENYURT ORHANGAZİ ORTAOKULU BİLİM İNSANI YETİŞTİRİYOR.

(Barış Kıvılcım-Buse Gedik-Stajyer Muhabir /
Özel Haber-İstanbul)
Devlet Okullarımızın başarılarını saymakla bitiremiyoruz. Öğretmenlerin rol model olduğu, öğrencilere yol gösterdiği bilim fuarı TÜBİTAK
4006 Esenyurt Orhangazi Ortaokulu’nda geçtiğimiz haftalarda sunuldu.
Öğretmenlerin yol göstericiliğiyle öğrenciler bilim insanı gibi düşünmeye teşvik ediliyor.
TÜBİTAK 4006 projesinin yürütücüsü Orhangazi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Meltem Karabulut, ilk kez dahil oldukları proje adına Öğretmenim Dergisi’ne konuştu:
-‘Adım Meltem Karabulut . 1991 İstanbul
doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri
Öğretmenliği mezunuyum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim dalında
yüksek lisans yaptım. 7 yıldan beri öğretmenlik
yapıyorum. 7. yılımın içerisindeyim ama idarecilik kısmına gelecek olursak daha 2 ay oldu. Onun
haricinde öğretmenlik mi, yöneticilik mi? Diye kendime sorduğumda galiba öğretmenliği daha keyifli

buluyorum. Ama yöneticilikte de öğreneceğim çok
şey olduğuna eminim. Ben öğrenmeye çok açık bir
insanım o sebeple bunu da deneyimlemek, görmek
istiyorum.

‘ORTALAMANIN ÜSTÜNDEYİZ’
-Biz ortalamanın üstünde bir okuluz. Çünkü bizim diğer okullara göre üst katta bir tasarımbeceri atölyemiz var. Yeni başlanmış bir proje. Her
okulda yok. Bu tasarım-beceri atölyesinin belirli bir
kısmında kütüphane, stem atölyesi var, oymacılıkla
ilgili kısmımız var, tiyatro bölümümüz var, müzikle ilgili bölümümüz var. Burada öğrencilerimizin
işledikleri dersi yaparak yaşayarak öğrenmelerini
amaçladık. Öğrencilerimizde böyle daha kalıcı bilgi
edindiklerini düşüyoruz ve TÜBİTAK’tan gelen gözlemcimizde bunu söyledi. Öğrencilerimizin kendilerini çok güzel ifade ettiklerini dile getirdi. Bizler
aslında bu duruma bağlıyoruz bunu.

‘OKULUMUZ KALABALIK’
Müdür Yardımcısı Meltem Karabulut’a
devlet okulundaki öğretmenler ile özel okuldaki
öğretmenlerin aynı eğitimleri alıp kalite olarak
farklı oldukları adına oluşan algıyı sorduk:
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-‘Bunu bir algı olarak düşünüyorum. Ayrıca olgu olarak bakacak olursak, devlet okulunda
ki öğretmenlerin dezavantajı var; sınıfların kalabalığı. Bizim okulumuzda sınıflar 40 kişiliktir. Sabah
ortaokul, öğlende ilkokullarımız var. 28 dersliğimiz
var.

‘AMAÇ; BİLİM İNSANI GİBİ
DÜŞÜNMEK’
-TÜBİTAK 4006 bir bilim fuarı destekleme
projesidir. Pandemiden önce işlemlerini yapmıştık.
Ancak pandemi girdi araya haliyle bir türlü açamadık fuarı. Okullarımız artık tamamen açıldıktan
sonra fuarımızı başlattık. 26-27 Ekim tarihlerinde
fuarımızı tasarım-beceri atölyesinde gerçekleştirdik. Yaklaşık 20 tane projemiz var. 70 tane öğrenci
görev alıyor. Tabi bazı projelerde aynı öğrenciler
görev almaktadır. Bunların sunumunu sergisini
gerçekleştirdik. Öncelikle ortaokul öğrencisinden
bilim insanı edasıyla uç bir şey yapmasını beklemiyoruz. Ama şunu amaçlıyoruz; öğrencilerimizin
bir bilim insanı gibi düşünmeli. Bir hipotezle başladık. Ölçümler alınması lazım, değişkenlerin belirlenmesi lazım, değişkenler sonucunda bir çıkarım
yapılması gerekiyor. Eğer yanlış çıktıysa sonuç hipotezinde tekrardan buna geri dönmesi gerekir.
Öğrencilerimizin bilimsel bir süreçle becerilerini
deneyimlemesini istiyoruz. Öğrencilerimizden de
çok güzel sonuçlar aldık. Kalabalık sınıflarımıza
rağmen öğrencilerimiz çok güzel bilgiler ortaya
koydu. Biz projelerimizi yazdık. TÜBİTAK onayladı. Proje yürütücüsü olarak benim hesabıma 6 Bin
TL. civarında bir para yatırıldı. Yetmediği kısımlar
oldu tabi. Okul Aile Birliğimizden destek aldığımız
kısımlar oldu. Gerektiği yerde öğretmen arkadaşlarımız destek oldular. Öğrencilerimiz yardımcı oldular. Sonuç olarak büyük bir kısmını TÜBİTAK sağladı. Güzel bir fuar gerçekleştirmiş olduk.

lim insanı gibi düşünmeye başlıyorlar. Biz danışmanlığını yaptığımız öğrencilere şunu söylüyoruz:
‘Bir hipotez kurulmuş ama bu kesinliği olmayan
bir şey. Bu yanlışta çıkabilir. Bunlar sizin yaptığınız çalışmaların değersiz olduğunu göstermez.
Doğru çıksa da bunu ilerletmek zorundasınız. Sonuç kısmında öneriler yazmak zorundasınız.’ Bunu
sürekli öğrencilerimize aşılamak istedik. Ben doğru
yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bizim okulumuzda ilk kez yapılan bir projeydi. O tişörtleri giymek,
yaka kartlarını takmak bile öğrencilerimiz için çok
onur verici, gurur vericiydi. Yorucu ama aynı zamanda çok keyifliydi. Seneye de biz 4006’yı istiyoruz. Amaçlarımızın doğrultusunda o var. Daha
farklı projeler de var.

‘BİZİM ODAMIZ OKULUN HER YERİ’
Müdür Yardımcısı Meltem Karabulut ile
söyleşimizi noktaladıktan sonra Okul Müdürü
Satı Mehmet Şimşek ile söyleşimize devam ettik.
Devlet okullarında ki bazı başarılardan söz edildi
ve Satı Mehmet Şimşek’in adının karşımıza çok
çıktığını biz kendisine aktardıktan sonra Öğretmenim Dergisi'ne ne söyleyeceğini sorduk:
-‘ Bir odam bile yok. Bizim odamız okulun
her yeri. Ben tek başıma hiçbir şeyim. Bir başarı
varsa bu, okulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla, idarecilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle,
velilerimizle birlik beraberlik içerisinde çalışmamızla herkesin bu sürece aktif olarak katılmasıyla sağlanmıştır. Tek başımıza başarı elde etmek çok zor.
Biz yola çıkarken elbette yapılamayacağı ile ilgili
olumsuz geri dönüşler aldık ancak Necip Fazıl’ın
da dediği gibi 5 inanmış arkadaşla yola çıktık. Proje ilerledikçe katılanlar, sempatizanlar oldu. Proje
bittikten sonra olumlu geri dönüşler de aldık ama
bu proje süresince karşılaştığımız olumsuzluklara
itibar etmemeye çalıştık. Yapılması gereken neyse
sonuna kadar, bıkmadan usanmadan devam et-

‘DOĞRU YOLDAYIZ’
-Bu projeler öğrencilerin özgüvenlerini çok
geliştiriyor. Çünkü bir büyüğün gelip veya TÜBİTAK’tan bir gözlemcinin izleyip dinlemesi ve değer
vermesi çocukları çok mutlu ediyor. Gözlerinden
anlıyorsunuz onu. Kendilerini ifade edebilmek öğrencilerde çok büyük özgüven oluşturuyor. Bir bi-
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tik, etmeliyiz de. Devlet okullarında yapılmayacak
hiçbir şey yok. Biz buna inandık. Başarmanın ilk
aşaması inanmak. İnandıktan sonra gerisi geliyor.
Ben bu çalışmaları yaparken inandım ve benimle
idareci arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz de inandı. Birçok proje ortaya koyduk. Daha
önce çalıştığım okullarda da buna benzer projeler
ortaya koyuldu. Mesela “Gez Gör Öğren” güzel bir
projeydi. Gezip öğrenmeyi hedeflemiştik. Çünkü
kimse evinin etrafındaki eczaneyi, fırını, marketi
öğrenmek için bir gayret sarf etmiyor ancak oradan geçerken neyin nerede olduğunu rahatlıkla
öğrenebiliyor. Biz de öğrencilerimizin öğrenmesini istediğimiz temel bilgileri koridorlara taşıdık.
Sınıflara apartman ismi verdik koridorlara yazar
isimleri verdik.’

‘HEDEFİMİZ 1 NUMARA OLMAK’
-Maddiyatı eğitimci olarak kategorize
etme durumunda olmamalıyız. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımızdan bazıları “Yabancı öğrencilerin eğitimini nasıl sağlıyorsunuz?” diye bir soru
sordu. Biz hiçbir öğrenciyi dillerine, milletlerine
göre ayırmıyoruz.Biz MEB’in bizden yapmamızı istediği program doğrultusunda eğitim-öğretimi her
öğrenciye eşit şekilde vermekle mükellefiz. Aynı şekilde bölgemizdeki insanları zengin- fakir olarak da
ayırt etmiyoruz. Onlar bizim öğrencilerimiz. Sıkıntısı olan öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Her
türlü desteği veriyoruz. İnsanın algı süreci herkeste
aynıdır. Reddetme, şüphe duyma ve kabullenme.
Biz çalışmalarımızı paylaşırken “hayalden öte düş”
fikriyle hareket ettik. Hem maddi hem manevi çok
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büyük projelerdi. Önce sınıflarımızın fiziki yapısını
ardından öğretmenler odasını iyileştirdik. Öğrencilerin teneffüslerde bilgi ve birikimlerini tekrarlaması ve hatırlatmalar amacıyla merkezi televizyon
yayın sistemi kurduk. Eğitim - Öğretimde ezberden
veya öğretmenin aktif olduğu bir modelden ziyade yaparak yaşayarak öğrenmeye doğru gidiliyor.
Böylece bakanımızın da talimatıyla atölyeler kurduk. 2 atölyemiz var öğretmenlerimiz bu atölyeleri
aktif şekilde kullanıyorlar. Öğrencilerimizin aktif
şekilde kullandığı bir kitap panosu oluşturduk.
Öğrencilerimiz buradan kütüphanedeki süreçten
farklı olarak herhangi bir işlem gerekmeksizin kitap alıp koyabiliyor. Her sınıfa yazıcı sağlanması
gibi ihtiyaçları karşıladık. Bunlar her okulda olması
gereken araç-gereçler. Bu süreçte de çevremizdeki
iş insanları ve velilerimizden faydalandık. İlçe Mili
Eğitim Müdürümüzle de sürekli iletişim içindeyiz.
Bundan sonra da çağın gereklerine uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

FİİN EĞİTİM
MODELİ
İLE DÜNYA
BİREYLERİ
TÜRKİYE’DEN
YETİŞECEK
Öğretmenim
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BİRE BİR ÖZEL VE BUTİK EĞİTİMLE GELECEĞE

•

•

21. Yüzyılda koskocaman bir köy haline dönüşmüş Dünya’mızda ülkemiz bireylerinin var
olabilmesi ve gençlerimizin diğer ülke gençleriyle yarışabilmesi ve ülkemizin varlığını Dünya’ya kanıtlayabilmeleri için bilim - ilim - irfan
yolunda aldığı doğru eğitim ve ulaştığı öğrenmeyi öğrenme yöntemiyle kanıtlayacaktır.
Bu nedenle gelişmiş - uygar ve çağdaş ülkelere baktığımızda eğitim modelleri siyasetten
uzak, yarım asırlık hatta yüzyıllık olan sistemleri olduğunu görmekteyiz. 3 yaşında başlayan eğitim 72 aylıktan sonra ağır ve emin
adımlarla öğretimle bütünleşip bir de çoklu
zeka yöntemi o eğitim-öğretim alan kurumda
uygulanırsa emin olun geleceğiniz, geleceğimiz peşinen garanti altına alınmış demektir.
Tüm bu cümlelerimizin yüreklerimize su serptiği bir okul olan FİİN KOLEJİ ve onun Yönetim
Kurulu Başkanı M.Bora Çakmak’ı geçtiğimiz
günlerde ziyaret ettik.

(Adnan Gündüz/ Buse Gedik-İstanbul)

‘BİZİM HEDEFİMİZ ÖĞRENMEYİ
ÖĞRETMEK’
Özel bir akademik çalışmayla, dünyanın
en başarılı eğitim sistemlerinden olan Finlandiya
Eğitim Sistemini Türk Eğitim Sistemiyle entegre
olmuş başarılı ve lider ruhlu insanlar yetiştirmeyi
hedefleyen Fiin Koleji kurucusu M. Bora Çakmak,
Öğretmenim Dergisi’ne verdiği özel röportajında;
‘Fiin Koleji olarak, bu güne değil, hayal bile edilemeyecek gelişmelerin yaşanacağı 20-30 yıl sonrasına, genç vizyonerler hazırlıyoruz.’ dedi.
Uzun yıllar eğitim sektörünün içinde her
seviye de okullarda yöneticilik ve eğitimcilik yapan,
okulunda bağlı bulunduğu Alfa Grup’un Yönetim
Kurulu Başkanlığını icra eden Fiin Koleji kurucusu
Bora Çakmak, röportajda kendisini şöyle sözlerle
tanıttı:
-‘20 yıldan biraz uzun oldu. 2000’li yılından başından beri neredeyse eğitim sektörünün
içinde her kademede yöneticilikler yaptım. Hem
yükseköğretim alanında hem ilköğretim, ortaöğ-
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‘GELECEĞE YÖNELİK İNSAN
YETİŞTİRİYORUZ’
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retim alanında çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Bir
taraftan dershanecilik, kurslarla ilgili de yöneticilik faaliyetlerimiz oldu. Bütün bunların birikimiyle
bu yeni markayı da kurma kararını verdik. Yıllarca,
ortalama yılda 60 70 bin öğrenciye hizmet veren
bir kurumun başında bunları bol bol deneyimleme
fırsatımız oldu. Yükseköğretim alanında, bir yüksek
öğretim kurumunun Mütevelli Başkan Vekilliğini
yürüttüm uzun yıllar. Bunları deneyimleme fırsatımız oldu. Sonrasında, ben ve ekibim oturup “Türkiye’de bu işin kalitesini nasıl yükseltebiliriz?” Bunun üzerine uzunca bir çalışma yaptık. Dünya’da
kabul görmüş çeşitli eğitim sistemleri var. Benim
şahsi kanaatim ve ulaştığımız nokta, bunların aslında Türkiye’ye veya herhangi başka bir ülkede
aynen uygulanmasının aslında doğru olmadığı yönünde. Bizim kanaatimize göre Dünya'da iki tane
çok başarılı model var. Bir tanesi Finlandiya Eğitim
Modeli bir tanesi de Singapur Modeli. Singapur
Modeli aslında ülkemizde çok uzun yıllardır uygulanan modele daha yakın bir model. Singapur Modeli çok daha yoğun çalışma ve aslında ezberci modele daha yakın bir bakış açısıyla çocukları bir bilgi
bombardımanına maruz bırakarak eğitim veriyor.
Ama geldiğimiz nokta da Türk toplumu da biraz
dönüştü. Artık o eski disipliner bakış açısı topluma
tam oturmuyor. Biraz daha batılı bakış açısıyla yaşayan ama o kadarda sıkı çalışmayan bir toplumun
içinde yaşıyoruz büyük ölçüde. Tabi ki farklı örneklerde var. ‘

-Bir akademik ekiple, Finlandiya Eğitim
Sistemini Türk müfredatına destek olacak şekilde
nasıl dönüştürebiliriz? Bizim mevcut müfredatımızı
işlerken buna ek olarak uygulamalarla, deneysel
yaklaşımlarla bunları nasıl çocuk için daha faydalı
hale getirebiliriz? Buna baktık. Finlandiya müfredatını alıp aynısını uygulamaya kalktığınızda beş
buçuk milyonluk nüfus ve bambaşka bir sosyokültürel yapı için geliştirilmiş sistemin ülkemizde
aynı başarılı sonuçları veremeyeceği açık. Rekabet
gerçeğini de yok farz etmeden çok yönlü düşünebilen, yaratıcı ve özgüvenli çocuklar yetiştirebiliriz.
Amacımız; Türkiye başta olmak üzere, Dünya’nın
her yerinde kendi ayakları üzerinde durabilecek,
ortama adapte olabilecek çocuklar yetiştirmek.
Dolayısıyla biz, Finlandiya Eğitim Sisteminin bu
deneysel bakış açısını derslerimize entegre ederek
bunları bir destek unsuru olarak kullanıyoruz.
Bugün içinde bulunduğumuz zaman diliminin mevcut bir bakış açısı mevcut bir ticari hayat ve
bir sosyal hayat var. Ama bundan 20 yıl sonrasında 30 yıl sonrasına insan yetiştiriyoruz. Dolayısıyla
geleceği öngörebildiğimiz ölçüde görebilmeliyiz
ama bu yüzde 100 mümkün olmadığına göre her
durumda duruma adapte olabilecek, analitik ve
çok yönlü düşünebilen, ortada bir çok olumsuzluk
varken dahi fırsatları algılayabilen ve onları kullanabilen gençleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Şimdi
geleneksel yöntemle çocuk aslında kendisine verilmiş kalıpları daha çok ezbere yakın bir yöntemle
içselleştirdiği için farklı bir durumla karşılaştıkları
zaman mutlaka bir bocalama dönemleri oluyor.

‘KALİTE, BİZİM İÇİN ÖDÜN VERİLEMEZ
KIRMIZI ÇİZGİ’
- Bu işe ticari gözle bakarak başlamadım.
Benim hedefim bu ülkenin geleceğine katkı sağlayabilecek doğru insanları yetiştirmek. İnsanoğlunun kişiliği yüzde 70 oranında okul öncesi dönemde şekillenir. Bu sebeple eğitim-öğretim hayatının
en önemli dönemi şüphesiz okul öncesi dönemdir.
Biz öncelikle çok başarılı bir anaokulu sistemi bina
etmeliydik ve bu işe öyle başladık. Bina etmekten
kastım işleyişiyle, eğitim modeliyle, uygulamalarıyla, raporlamalarıyla ve iletişim modeliyle bir sistem
oluşturmaktan bahsediyorum. Bunu oluşturduktan
sonra aynı bakış açısıyla bir ilkokul ortaya çıkardık. Çok başarılı da bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Nihayetinde bugün geldiğimiz nokta
da artık bu okullarımız için bekleme listeleri var,
kontenjanlar dolu ve insanlar bekleme listelerine
kayıt ettiriyor. Çok büyük ölçekte çok kitlesel bir
alana taşımayı düşünmüyoruz. Çünkü bizim ödün
vermek istemediğimiz ana unsur kalitemiz. Eğitimde çok yüksek kaliteyi hedefliyoruz. Tabi ki yakın bir
zamanda ortaokul hedefimiz var. Belki birden fazla
noktada anaokulu devam edecek. Yakın gelecekte,
bir nokta da daha bir ilkokul hedefimiz var. Bunu
çok hızlı olmayan bir stratejiyle büyüterek götürüyor olacağız. Fiin Koleji markası için franchise
vermeyi düşünmüyoruz. Finlandiya eğitim sistemi
bir yönetim ve destek sistemi. Finlandiya eğitim
sistemi başka okullara veriliyor. Başka okullara bu
tarz danışmanlık veriyor kurumumuz, grubumuz.
Fiin Koleji markasını biz bizzat kendi bakış açımızla
büyütmeyi ve yeşertmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla
Türkiye’nin hiçbir yerinde buna franchise vermiyoruz.’

diyerek sözlerine devam eden M. Bora Çakmak;
‘Bizim hedefimiz öğrenmeyi öğretmek.’ dedikten
sonra şunları söyledi:
-"Bizde deneyim bazlı öğrenim çok önemli. Ev ödevleri bizim okulumuzda yoktur. Araştırma projeleri vardır. Çocuk bir bilgiye nasıl erişir,
bu bilgiye erişirken de bir merak, bir motivasyon
hissetmeli. O motivasyonu oluşturmak aslında
bizim işimiz. Çünkü siz bugün var olan tüm bilgiyi
mesela bir bilgisayar aracılığıyla doğrudan çocuğa
aktarsanız da bu yarın eskimiş bir bilgi olacak. Artık böyle bir çağdayız. Esas olan şey insanın kendi
benliğini o araştırma duygusunu geliştirebilmek.
Biz onu geliştirmeye çalışıyoruz. Yani yaptığımız
işin ruhunda bu var."
Başarılı Kurucu M.Bora Çakmak, pandemiden nasıl başarılı çıktıklarını Öğretmenim Dergisi ile şöyle paylaştı:
-‘ Öncelikle tabii ki hemen bu işin başında,
enfeksiyon bulaşıcılığıyla mücadele konusunda, danışmanlık aldık. Bu konuyla ilgili neler yapabiliriz,
neler yapmalıyız? diye. Biliyorsunuz çeşitli kurumlar çıktı dezenfeksiyon şirketleri çıktı gazla vesaire
ile dezenfekte ediyorlar ortamları. Biz bu donanımların tamamını satın aldık. İlgili personelimize
eğitimler verdik bilgilendirdik ve sertifikalandırdık.
Bu sayede bu işi daha fazla efektif yapmaya başladık. Pandeminin başından beri aralıksız olarak İki
tane sistem kullanıyoruz genel dezenfeksiyon için;
Bir tanesi nano iyon gaz sistemiyle her gün bütün
alanlar dezenfeksiyon ediliyor. İkincisi de ameliyathanelerde kullanılan ultraviyole c ışınları ile bütün
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alanları dezenfekte ediyoruz. Bunların hem ultraviyole ışınlarına hem gaz sistemlerini kendi bünyemizde barındırıyoruz ve kendi personelimiz bunu
sürekli uyguluyor. Bunlar günde birer kez yapılan
uygulamalar. İki saatte bir maksimum bütün kapı
kolları, tuvaletler, tırabzanlar ve çocukların ellerini
değebileceği yerlerin tamamı yüzey dezenfektanları ile dezenfekte ediliyor.’

tan program kurmaya hiç zaman harcamayarak
bizim esas işimiz olan eğitime odaklandık ve son
derece de başarılı oldu. Çocuklar evde tamamen
dikkatlerini toplayarak eğitime girdiler. Grubumuza ait başka bir marka ortaya çıktı pandemi döneminde. Online eğitim sürecini yürüttüğümüz bir
portal kurduk. O da sadece uzaktan eğitim hizmeti
verdiğimiz bir platform olarak bir markamız oldu.’

M.Bora Çakmak, ders sürelerini ve öğrencilerin bu süreçte aktif kalıp kalmadığına dair sorularımızı da şöyle yanıtladı:

‘BİZ TECRÜBELİ İNSANLARLA
ÇALIŞIYORUZ’

-‘Biz pandemi döneminde bir şey daha
yaptık. Şimdi geçmişten gelen bir uzaktan eğitim
tecrübesi de var bu önemli bir şey. İlk 11 Mart’tı
yanlış hatırlamıyorsam ülkemizde bu hastalığın görüldüğü ve 16 Mart itibariyle de okullara eğitimde
ara verilmişti sonra 24 Mart itibariyle de uzaktan
eğitim faaliyetlerine de deneme başladı. Biz 16
Mart günü öğretmenlerimizin evlerine stüdyolar
kurduk. Dolayısıyla evlerinden hiç çıkmadan tam
kapasiteyle ders anlatabilir duruma geldi öğretmenlerimiz. Biz bunu anaokulu seviyesinden itibaren yaptık. Herkes dedi ki ‘kaç yaşında çocuğa
interaktif ders mi yapılır?’ ama bunu son derece
başarıyla yaptık. Sınıfları böldük mesela 12 kişilik
bir sınıfı 4 erli 3 gruba böldük. İlkokulda iki gruba
böldük sınıfları. Böylece 12 kişiyi ekran karşısına
koyup dikkatlerini toplama zorluğunu bertaraf
etmiş olduk. Elimizin altında iki tane oturmuş sistem vardı. Yeni baştan sistem kurmaya yeni baş-

-Hizmet içi eğitime çok önem veriyoruz;
Ders içerikleriyle ilgili eğitimler var, iletişimle ilgili
eğitimler var, sınıf yönetimiyle ilgili eğitimler var.
Biz zaten tecrübeli insanlarla çalışıyoruz son derece tecrübeli öğretmenlerimiz var ekibimizde ama
bunla beraber bilgiyi tazelemek ve paylaşmakta
son derece önemli. Bazen o alanda hiç kimsenin
bilmediği şeylere sahip olursunuz onu diğer öğretmen arkadaşlarınızla paylaşmanız fayda yaratır.
Biz bu sebeple eğitimlerimizi interaktif gerçekleştiriyoruz. Bu sayede öğretmenlerimizin mesleki anlamda taze kalmalarını hedefliyoruz.

‘İÇİ DOLU TUĞLA GİBİ SAĞLAM
OLMALIYIZ’
-Biz yaptığı işte iddialı olmak isteyen bir
ekibiz. Dolayısıyla alelade bir okul açmamalıyız o
yüzden de kısa vadeli yüksek şubeleşme hedefleri-

miz yok. Biliyorsunuz Türkiye’de okullar için zincirleşmek son derece basit. Son 10-15 senedir bu işler
çok oturmuş durumda. Bunun finansal tarafı da
çok hızlı çözülüyor, yeri de çok hızlı çözüyorsunuz,
patır patır şube açtığınızda da zincir okul oluyorsunuz ama benim derdim o değil. Biz başarıyı nicelikle değil nitelikle ölçüyoruz. Bunu “içi dolu tuğlaya”
benzetiyoruz içi dolu tuğla gibi sağlam olmalıyız,
içimiz dolu büyümeliyiz.

‘AYNI KALİTEYİ SAĞLAYABİLİRSEK
BÜYÜRÜZ’
Eğitim gönüllüsü ve müteşebbisi olarak
gördüğümüz M.Bora Çakmak büyüme, markalaşma üzerine sözlerine şöyle devam etti;
‘Benim bakış açım bu. Yani bakın içinde
bulunduğumuz ekonomik şartlara, yaptığımız yatırımlarla çok daha hızlı çok daha az çaba sarf ederek kar elde edebilirsiniz bu ülkede. Bu iş gerçekten gönül verilmeden yapılabilecek bir iş değil ben
buna inanıyorum. Ben bu ülkenin geleceğine katkı
sağlamak istiyorum. Dolayısıyla bu bakış açısını da
bu yüzden böyle geliştiriyoruz. Biz gerçekten iyi yapabileceksek yapmalıyız, iyi yapamayacaksak da
yiyemeyeceğimiz lokmaya ağzımızı açmamalıyız.
Özel okulculuğa böyle bakmak lazım.’

‘DUYGULARI DOĞRU İFADE ETMEK
BAŞARI GETİRİR’
-Bu işin birinci şartı çocukları doğru tanımak. Kimin ne olduğunu doğru tespit etmek lazım.
Mesela bizim okulumuzda bazı öğrencilerimiz ciddi
anlamda satrançta çok iyi. Bazı öğrencilerimiz ciddi anlamda karikatür sevdalısı ve bu alana gönül
vermiş durumda. Biz ilk olarak aileleri bu konuyla ilgili yönlendiriyoruz. Bu çocuğun böyle bir yet-

kinliği var, biz okul içinde etkinliklerle destekliyoruz fakat okul dışında da desteklenmesi lazım bu
çocuğun. Bizim yetenek kulüplerimiz var. Mesela
piyano, keman veya drama eğitimleri. Drama konusunu çok önemsiyoruz. Drama anaokulundan itibaren müfredatımız içerisinde yer alır. Çünkü duygularını doğru ifade edebilmek çok önemli bir şey.
Duygularını doğru ifade ederse bir insan hayatta
başarılı olur. İnsanlar bir şeylere kızıyorlar kendi içlerinde biriktiriyorlar yanındakinin hiç haberi yok.
Sonra bir noktada olmayacak bir şeyde patlıyor o
zamanda ilişkileri bozuluyor kendi kariyerleri kötü
etkileniyor ya da özel hayatları kötü etkileniyor. Biz
aslında bu drama dersleriyle duygu gelişimlerini ve
kendini ifade edebilme yetkinliklerini arttırmaya
çalışıyoruz.

‘BİZİM YARIŞIMIZ; DÜNKÜ BİZLE’
- Kendimizi bir yarış içerisinde hissetmiyorum kimseyle. Bizim tek yarışımız kendi kalitemizi arttırmak yönünde. Bizim burada yaptığımız
iş biraz daha terzi dikişi takım elbiseye benziyor.
Yaptığımız işte biricik ve özel olduğumuzu hissediyoruz. Çünkü her gün bunu geliştirmek ve daha
da iyi olabilmek için bütün ekip çalışıyor. Burada
birkaç yöneticinin kafa kafaya verip şöyle daha iyi
yaparız dediği bir sistem yok. Bizim bütün ekibimiz
bunu geliştirmek için belli bir strateji ve metotla
çalışıyor. Belli sık aralıklarla beyin fırtınası toplantıları yaparız. Eleştiri varsa, çok dikkat ederiz, çok
dikkatlice dinleriz bunları ve kayıt altına alırız. Bir
kurumun geliştirilmesi için en gerekli şey eleştirilerdir. Çünkü her şeyi çok iyi biliyorum diye yola
çıkan bir yerlerde yanlış yapar. Oysa birden fazla
göz birden fazla beyin aynı şey için çalışırsa o zaman görmediğiniz gelişim fırsatlarını da görürsünüz, daha iyi hale getirirsiniz. Eleştiriler tamamen
kurumları geliştiren şeylerdir.
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lejinde sadece verdiğimiz çerçeve ve yönergelere
itirazsız uyun şeklinde bir yaklaşım göremezsiniz.
Dolayısıyla onların gelişmenin ve yönetimin bir
parçası olduğunu kabul ederek beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla mesleki tatmin konusunda mutlu
olduğunu düşünüyorum ben ekip arkadaşlarımızın.
‘DİL EĞİTİMİ KAPSAMINDA DÜNYAYI

ÖĞRETİYORUZ’

Röportajımızın sonunda M.Bora Çakmak
okulu ile ilgili şu sözleri söyledi:

‘AİLE VE OKUL İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE’
-Bizim veliler ile yoğun faaliyetlerimiz var.
Çocuğun durumunu konuştuğumuz toplantılarımız
bireysel ama velilerle bütün çalışmalarımız bireysel
değil elbette. Bizim Anne Baba Okulu adıyla yürüttüğümüz bir programımız da var. Sene boyunca velilere sekiz ila on civarında ayda bir olacak şekilde
uzman semineri düzenleriz. Bunların dışında bazen
verilerle paylaşım toplantıları yaparız. Bunlar geçen seneden beri toplu Zoom ortamında gerçekleşiyor çoğunlukla. Toplu konferanslar düzenlemenin sağlık mahsurları sebebiyle Zoom üzerinden
butoplantıları biz sürekli yapıyoruz. Bizim burada
hedefimiz: velimiz ile aynı. Çocuğu nasıl daha iyi
bir noktaya taşıyabiliriz? Dolayısıyla bizim burada yaptıklarımızı velinin biliyor olması lazım, biz
ne yapıyoruz ve hangi amaçla yapıyoruz? Sürekli
bunu aktarırız zaten bununla ilgili bir otomasyonda kullanıyoruz. Sürekli bir bilgi akışı var hem öğretmenlerinden hem yöneticilerinden velilerimize.
Bir de zaman zaman bakış açılarını güncellemek
adına uzmanlarımızla seminerler düzenleriz. Bu
konununda aile ve okulun iş birliği içerisinde olmasına çok önem veriyoruz.

‘MAAŞ TEK BAŞINA MUTLU ETMEZ’
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-Ben şuna inanıyorum; herhangi bir pozisyon bu öğretmenlikte olabilir ya da başka bir pozisyonda olabilir. Yaptığınız işten sizi tek mutlu eden
şey para değildir. Bizim maaşlarımız piyasa normlarında ve hatta bazen piyasa standartları üzerinde
maaşlar. Ama maaş tek başına insanları mutlu etmez. Sizin mesleki tatmin olma duygusunu yaşıyor
olmanız lazım. Bizim buradaki bakış açımız katılımcı yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Fiin Ko-

-‘ Biz Fiin Koleji olarak yoğun bir dil eğitimi
veriyoruz ama dil eğitimi demek sadece İngilizce
ve Fransızca kelime ya da gramer öğretmek demek
değildir. Aslında biz dil eğitimi kapsamında çocuklara o kültürleri de öğretiyoruz. Yani dünyadaki bakış açıları gibi konularda çalışmalar yapıyoruz ve
DÜNYAYA ENTEGRE BİR DÜNYA İNSANI YARATMAYA çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla çocuğu özgür düşünebilen, doğru soruları sorabilen ve soru
sorarken çekinmeyen bireyler haline getirmek istiyoruz. Gelecek yetişkin hayatına güçlü temellere,
köklere sahip insanlar hazırlıyoruz. Dolayısıyla bu
bakış açısıyla eğitim veriyoruz.
Son derece kaliteli ve tecrübeli bir kadro
ile çalışıyoruz. Yani bizim için her bir pozisyon çok
önemli kapıda karşılama yapan arkadaştan sınıftaki öğretmene kadar. Herkesle ilgili özel bir bakış
açımız var. Onları geliştirmek ve desteklemek için
sıkı çalışırız. Fiin Koleji iddialı bir marka, bizim iddiamız birebir ilgi ve takip sistemimizle yüksek eğitim
kalitesi ve gelişimsel başarı olarak tezahür ediyor.
Dünya her gün gelişiyor ve değişiyor dolayısıyla bizim de hiç bitmeyen gelişim yolcuğumuz her gün
aynı aşk ve enerjiyle sürüyor.’

HAKLARINI BÜYÜKLERE ANLATTILAR

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi kreş
öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla yürüyüş yaptı. Küçük öğrenciler, öğle
saatlerinde geldikleri belediye hizmet binasında
düdük çalıp taşıdıkları dövizlerle haklarını büyüklere anlattı.
20 Kasım, çocukları korumak ve yaşam
koşullarını iyileştirmek için 1989’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda ‘Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte ‘Dünya
Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edildi. Her 20 Kasım’da çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Muratpaşa
Belediyesi kreşleri, bu yıl farklı etkinliğe imza attı.
Hafta boyunca, Muratpaşa Belediyesi’nin
Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek, Soğuksu-Ba-

yındır ve Çağlayan mahallelerinde bulunan kreşlerde, öğretmenleri çocuklara sahip oldukları hakları anlattı. Ardından kreşlerde dövizler hazırlandı,
“Çocuğuz hakkımız var” yazılı taçlar yapıldı ve belediyenin 5 kreşinden öğrenciler öğle saatlerinde
belediyenin ana hizmet binasına bir araya geldi.
Öğretmenlerinin eşlik ettiği küçük öğrenciler, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın makamından Mali
Hizmetler Müdürlüğü’ne birimleri tek tek dolaştı.
Düdüklerini çalarak dikkatleri üzerlerinde toplayan çocuklar, taşıdıkları dövizlerle sahip oldukları
hakları büyüklere anlattı. Öğrencilerin, belediyede
son durağı ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı’nın
makamı oldu.

bölgelerİmİzden haberler

ANTALYA

Öğretmenim
Dergisi
Öğretmenim

39 Dergisi
39

öğretmenler günü özel

Öğretmenim
Dergisi
Öğretmenim
Dergisi 40

40

Öğretmenim Dergisinin kıymetli okuyucuları, bu sayıda sizlerle buluşmaktan büyük onur
duyuyorum. Bu vesileyle Türkiye genelinde önemli
başarılara imza atmış Antalya eğitiminin değerli
öğretmenlerinin gününü içtenlikle kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; ‘’Hiç Şüphesiz dünyanın en güzel yeri.’’ olan Batı Torosların denizle
kucaklaştığı, mavinin yeşille buluştuğu muhteşem
coğrafya; Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi ve
gözbebeği…
81 il ve 64 farklı ülkeden 1.717 okul,
22.000 derslik ve 8.300’ü yabancı uyruklu olmak
üzere 470.000 öğrencinin öğrenim gördüğü kültür ve eğitim şehri Antalya’mız. Bu kadar övgüyü
toplayan ve farklı kültürleri buluşturan şehrimizin
tarihe bıraktığı izde, kendi içindeki kültürel zenginlikte, doğası-tarihi ve insanı arasındaki bağlılıkta
büyük bir ahenk olduğunu görüyor ve yaşıyoruz.
Biz içimizdeki bu ahengi, Sayın Valimizin
himayelerinde Antalya eğitimine taşıdık ve çok
sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Antalya eğitimcileri olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Çocuklarımızı önce
mutlu ve sonra yarınlara umut olmaları için yetiştiriyoruz. Biz biliyoruz ki, kaybedilecek tek bir çocuğumuz yok. Bu nedenle tüm bilgimiz, gücümüz ve
tüm kalbimizle çocuklarımız için özveriyle çalışıyoruz. Biz önce bilginin ama en önemlisi öğretmenin
yüreğinde yeşerttiği sevginin gücüne çok inanıyoruz.
İnsanlık olarak son iki yılda zor bir süreçten
geçtik, geçiyoruz. Bu süreçte çocuklarımızdan uzak
kaldık ve okul ortamının paylaşımını özledik. Nihayet sınıflarımızda kavuşmanın ardından kaldığımız
yerden daha zinde ve sağlam adımlarla devam
ediyoruz. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ola-

rak köklü eğitim kültürümüzün bilgeliğini, dinamik
yeni bakış açısıyla birleştirdik ve Ahenkli bir çalışmaya yolumuza devam ediyoruz.
İnsan, bilginin aydınlattığı yolda attığı her
adımda kendinde var olanları daha üst seviyede
kullanmakta ve yaşamı daha da kolaylaştırmaktadır. Böyle bir sürecin içinde özellikle biz eğitimcilere düşen; öğrenci ve gençlerimizin, bilginin sonsuzluğunda öğrenmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun
yanında değerlerine sahip çıkan, kendini doğru
ifade eden, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler
olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu sorumluluğu
omuzlarımızda ve vicdanımızda taşıyoruz. Kıymetli
mesai arkadaşlarım, değerli öğretmenlerim ve velilerimizle güzel bir uyum içindeyiz. Tek kaygımız
var çocuklarımız ve onların hayallerine ulaşmaları.
Bizim için heyecan ve istikrar çok önemli. Yüreğimiz kuş gibi uçsa da, adımlarımız bir taş gibi ağır.
Çünkü eğitim şakaya gelmez.
Değerli Okuyucularımız,
Bir Antalyalı olarak şehrime hizmet etmekten, çocuklarımızın geleceğini gurur duyduğum öğretmenlerimle aydınlatmaktan, bu sayfada
bir eğitimci olarak sizinle buluşmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 24 Kasım’a
ulaştığımız bu günlerde Başöğretmenimizi Mustafa Kemal ATATÜRK ve ebediyete göç etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kendinden mum gibi tükenerek nesiller yetiştiren
kıymetli öğretmenlerimin gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.
Tüm okuyucularımıza saygılarımı sunuyorum.
			
Hüseyin ER
ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
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İnsan yetiştirmek gibi en kutsal ve önemli görevi en zor şartlarda bile hakkıyla yerine getiren, saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır
bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimizin “24
Kasım Öğretmenler Gününü” kutluyorum.
Dünyanın belki de en kutsal mesleklerinin
başında öğretmenlik gelmektedir. İnsan yetiştirme
sanatı olarak ifade edebileceğimiz bu mesleği icra
eden öğretmenlerimiz, bizleri bilgiyle buluşturan,
eğiten ve nitelikli bireyler olmamızı sağlayan bir
mesleğin temsilcileri ve aldıkları büyük sorumlulukları yerine getiren yarınlarımızı şekillendiren
ilim neferleridir.
Öğretmenlerimiz; ülkemizi gelecekte yeni
ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi
ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle
inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini saygı ve sevgiyle, sabırla nakış gibi işleyen en
büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir.
Bu kutsal ve onurlu görevi, her şartta özveriyle yerine getiren öğretmenlerimiz, Türk çocuklarını milli ve manevi değerlerle donatarak,
ruhen, fikren, ahlâken ve vicdanen en iyi şekilde
yetiştirmenin, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyetini, dünya devletleri arasında saygın ve onurlu
bir konuma yükseltmenin gayreti içerisindedirler.
Bizlere ve yarının sahipleri çocuklarımıza müreffeh bir istikbalin kapılarını açacak yegâne anahtar
öğretmenlerimizin elindedir. Hayatımızda başarılı
olduğumuz her alanda öğretmenlerimizin emeği,
gayreti ve yol göstericiliği vardır.

Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın
neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın,
sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun yol gösteren önderleri ve örnek insanlar
olmuşlardır.
Kurtuluş Savaşı destanımızın yazılmasında
ve genç Türkiye Cumhuriyetinin gelişiminde gösterilen gayret ve atılımlarda Türk öğretmenleri, büyük bir kararlılıkla en ön saflarda yerlerini almışlar
ve ülkemizin kalkınma ve gelişmesinde tarihi bir
sorumluluk üstlenmişlerdir.
Cumhuriyetimizin Kurucusu, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk “ Cumhuriyet;
fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Öğretmenler, yeni
nesil sizlerin eseri olacaktır” tespitiyle öğretmenliğin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu göstermiş ve öğretmenlere verdiği önemi vurgulamıştır
Bu duygu ve düşüncelerle; fedakâr, onurlu,
eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen
öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.
Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve
esenlikler, görevi başındaki tüm öğretmenlerimize de başarılar diliyorum.
Hakan TÜTÜNCÜ
Belediye Başkanı
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Sayın Antalya Valimiz Ersin YAZICI liderliğinde planlanan ve yaşama geçirilen, Antalya’da
Hedeflenme Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi
kapsamında;
Biz Antalya Konyaaltı’nda, çağın becerileri
ve insani değerlerle donanmış, yaratıcı ve girişimci
çalışmalar ile fark yaratarak bilime sevdalı, kültüre
Meraklı, duyarlı, nitelikli, sağlıklı ve mutlu bireyler
yetiştirmek için, ahenkli çalışmamıza hız verdik.
Ve ayrıca, 24 Kasıma dair; bu proje de en
yoğun emeği geçecek olan ve güzel ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz çocuklarımıza özveri
ile yetiştiren öğretmenlerimiz, sizler her şeyin en
güzeline layıksınız.
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...
			
Halil ÜNAL
Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü
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MERHUM ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ ADINI
YAŞATACAKLAR

‘Dünya İlaç Pazarında 40’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren çok uluslu ilaç firması Exeltis, kısa
bir süre önce vefat eden ve firmada ürün tanıtım
temsilcisi olarak görev yapan çalışma arkadaşları
Atilla Akdemir anısına Aydın’daki Yılmazköy İlkokulu’nda kütüphane oluşturdu.’
(Buse Gedik-Stajyer Muhabir / İstanbul)
Çok uluslu ilaç firması Exeltis Türkiye çalışanları, kısa bir süre önce vefat eden çalışma
arkadaşları Atilla Akdemir’in anısına Aydın’daki
Yılmazköy İlkokulu’nun kütüphanesini kurdu. Kütüphanenin kaynak, dekorasyon ve kurulumuna
ilişkin tüm ihtiyaçlar Exeltis tarafından karşılandı.
Öğretmenim Dergisi stajyer muhabiri
Buse Gedik, firmanın iletişim ofisinden Nigar Kalyoncu ile iletişime geçerek süreci ve çalışmaları öğrendi. Ege Bölge Müdür’ü Ceyda Kalaycıoğlu, Öğretmenim Dergisi’yle projeleri hakkında konuştu.
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Exeltis İlaç Ege Bölge Müdürü Ceyda Kalaycıoğlu Öğretmenim Dergisi’ne şunları söyledi:
‘Bu projeyi yaklaşık yedi aydır başta okul
müdürümüz Fatih Mehmet İlter olmak üzere Aydın’da görev yapan ekip arkadaşım Ali Talat Özefe
pek çok arkadaşımın katkısıyla hep birlikte yürüttük. Çalışma arkadaşımız Atilla Akdemir’in adının
sonsuza dek bu kütüphanemiz ile yaşayacak olması bizi çok duygulandırıyor. Sosyal sorumluluk
projemiz için yaptığımız bir toplantıda bu fikir ilk
geldiğinde bile gözlerimiz dolmuş, boğazımız düğümlenmişti.
Açılışta tabi pek çok duyguyu bir arada yaşadık. Hüzünlendik, heyecanlandık, gururlandık.
Çocuklarımızın geleceğine dokunabilmek, onlara
bir ışık olacak bu kütüphanemizin oluşum sürecine
dahil olabilmek, onların mutluluğuna ortak olmak
paha biçilmezdi.’ Dedi.
Kütüphane açılışı İl Milli Eğitim Müdürü
Seyfullah Ouykumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Efeler İlçesindeki diğer okul
müdürleri ve Akdemir’in ailesinin katılımlarıyla
gerçekleşti. Açılışta konuşma yapan İl Milli Eğitim
Müdürü Seyfullah Okumuş bu bağış ve katkının
öneminden bahsederken, Okul Müdürü Fatih
Mehmet İlter de proje özelinde yapılan çalışmaları anlattı. Exeltis İlaç Türkiye Genel Müdürü Hülya Yalın ise Yılmazköy İlkokulu ile yollarının nasıl
kesiştiğini, bu kütüphanenin çalışanları ve kurumu
için anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.
Kurdele kesimi ve plaket takdimlerinin ardından
hep birlikte kütüphane gezildi. Kütüphanelerini ka-

tılımcılar ve öğretmenleriyle beraber keşfeden öğrencilerin heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Açılış programı öğrencilerin sergilediği halk
oyunları gösterisiyle son buldu.
Hülya Yalın: “Sevgili Atillla Akdemir’in anısıyla çocukların hayatına dokunacağız.”
Exeltis İlaç Türkiye Genel Müdürü Hülya
Yalın, “Merhum çalışma arkadaşımız Atilla Akdemir adına oluşturduğumuz kütüphane ile arkadaşımızın adını Aydın’da sonsuza dek yaşatacağız. Bu
durum bir nebze de olsa bizi teselli ediyor. Kurduğumuz kütüphaneyle öğrencilerin hayatına dokunmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.
Fatih Mehmet İlter:“Çocuklarımız kütüphane kültürünü kaybetmesin istiyoruz.”
Okul Müdürü Fatih Mehmet İlter ise “Bu
kütüphane okulumuzdaki önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Çocukların buradaki kaynaklardan ve çalışma
ortamından fayda göreceklerine inanıyorum” diye
konuştu. İlter, ayrıca bir eğitimci olarak öğrencilerine unutulmak üzere olan kütüphane kültürünü
yeniden hatırlatmayı amaçladıklarını da sözlerine
ekledi.

Öte yandan ilkokul prefabrik bir bina ve
Türkiye’deki ilk ayakkabısız okul olma özelliğini
taşıyor. Okulun bakım, tadilat ve boya işlerinin çok
büyük kısmını okul müdürü ve öğretmenler tarafından yapılıyor. Zaman zaman düzenlenen kermeslerle köy halkı da işin içerisine dahil edilerek
okula gelir sağlanıyor.
‘Okumaya teşvik etmek için köy berberinden ücretsiz tıraş, kıraathaneden çay…’
Yılmazköy İlkokulu öğrenci velilerini de
kütüphaneden faydalandırıp okumaya teşvik etmek aracıyla küçük ödüller veriyor. Örneğin; köy
berberinden ücretsiz tıraş, köy kıraathanesinden
ücretsiz çay, kahve ikramı, bir restorandan ailece
akşam yemeği gibi. Ayrıca veliler için okul toplantı
salonunda sinema filmi gösterimleri de yapılıyor
ve sosyal bir birliktelik ortamı oluşturuluyor.

Yılmazköy İlkokulu eğitim ve öğretimin
yanı sıra farklı uygulamalarıyla da öne çıkıyor:
Taşımalı eğitim merkezi olan okulda dağ
köylerinden gelen öğrenciler ile birlikte ilkokul ve
anasınıfı olarak toplam 104 öğrenci eğitim görüyor. Okulda 7 öğretmen, okul müdürü ve yardımcısı ile birlikte toplam 9 öğretmen görev yapıyor.
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ŞİİRLERİN DUYGUSU
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HAZIRLAYAN: BUSE GEDİK
tarafından en çok okunan ikinci yazı olduğu iddia
edilmiştir. Savaştan sonra, dönemin ünlü edebiyat
dergilerinden Novi Mir’in yayın yönetmenliğini
üstlendi ve 1974’te Lenin Edebiyat Ödülü’nü aldı.
1975’te Türkiye’yi ziyaret eden Simonov, öldüğünde Sovyet Yazarlar Birliği’nin sekreteriydi.

‘SENİN YÜZÜN BENİM KADERİM’

AŞKIN HİKAYESİ
Bekle Beni, 1980 darbesi sonrası Türkiye’ye geri dönemeyen ve vatandaşlıktan çıkarılan
Cem Karaca’nın Almanya’da gitarist arkadaşı Fehiman Uğurdemir ile kaydettiği albümdür. Aslında
bu şarkının altında büyük bir aşk hikayesi yatar.
Şarkının sözleri Konstantin Simonov’un, 2. Dünya Savaşı yıllarında yazdığı şiirdir. Peki kimdir bu
Konstantin Simonov? Böylesine duygu yüklü kelimeleri kimi düşünerek yazmıştı? Kimden gitmemesini, beklemesini istemişti? Uğruna şiirler yazılan o
kadın kimdi? Konstantin Simonov bu kadına aşık
mıydı yoksa aşka mı aşıktı ?

KİMDİR KONSTANTİN SİMONOV?
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28 Kasım 1915, Petrograd (bugün Petersburg) - ö. 28 Ağustos 1979, Moskova, Sovyetler
Birliği) Rus/Sovyet yazardır. Babası Kızıl Ordu’da
subay olduğundan çeşitli taşra okullarında okudu. Moskova’da yükseköğrenim görürken bir yandan da tornacılık yaptı. 1934-1939 arasında Gorki
Edebiyat Enstitüsü’nde okudu. 1939’da Tüm Birlik Komünist Partisi’ne girdi. II. Dünya Savaşı’nda
ordu gazetesi Kızıl Yıldız’ın savaş muhabiri olarak
askerlik yaptı. Gerek cephede gerek cephe gerisindeki Sovyet insanının mücadelesini gazetesine
gönderdiği yazılarda dile getirdi. Bu yazılarla Stalin
Ödülü’nü kazandı. Savaştan esinlenerek milliyetçi
ve devrimci görüşlere yer veren lirik ve epik şiirler
yazdı. Savaş sırasında eşi Valentina Serova’ya yazdığı Bekle Beni şiiri, bütün ülkeye yayılmış ve savaşan birçok askerin ezberlediği şiir haline gelmiş;
hatta Ortodoks kutsal metinlerinden sonra Ruslar

Valentina Serova’yı ilk kez Moskova yakınlarında bir tren istasyonunda gördü. O zamanlar
yirmi bir yaşında ve Sovyet sinemasının oldukça
popüler bir sanatçısı olan Serova; sarı saçlı, ince ve
uzun boylu güzel bir kadındı. O yaz günü Moskova
yakınlarındaki istasyonda şans eseri Valentina’yı
gören Simonov, genç kadına hemen o anda vurulduğunu her zaman anlatırdı. Simonov’un anlattığına göre, “bolahnin dantelleri ve gorodets işlemeleriyle süslü gök mavisi bir elbise giymiş olan
Valentina, uçuş uçuş, altından sarı saçları, söz
dinlemeyip havalanan eteği ve zarif boynundaki
beyaz inci gerdanlığıyla” çok güzel bir kadındı ve
ona âşık olmamak imkansızdı. 1943’de evlendiler.
Simonov, Valentina’ya “senin yüzün benim kaderim” diyordu ve bu kaderi severek yaşıyordu.

‘ÇILDIRMAK ÜZERE OLDUĞUMU
ANLADIM’

Simonov, Kızıl Yıldız ve Savaş Bayrağı gazetelerinde çalışırken İkinci Dünya Savaşı başlamış,
Alman orduları Avrupa’nın büyük bir bölümünü
işgal ettikten sonra Sovyetler Birliği’ne girmişti.
Moskova ile Stalingrad kuşatma altına alındı. Simonov, gazetesi tarafından savaş muhabiri olarak
Stalingrad cephesine gönderildi. Cepheye ayak
bastığı günlerde partiye de kaydoldu. Simonov
böylece İkinci Dünya Savaşı’nın en kanlı günlerinin
yaşandığı Stalingrad cephesinde sadece bir gazeteci değil, aynı zaman da hem de yarbay rütbeli bir
asker oldu. Derken bir gece, diğerleri gibi cehennemi andıran bir gece de, yarı beline kadar çamura
battığı, sağına soluna top ve şarapnel parçalarının
düştüğü, başının üzerinden vızır vızır mermilerin
uçuştuğu bir gece, her zamanki gibi sevdiği kadını,
güzeller güzeli Valentina Serova’yı düşünürken, bu
kadına karşı duyduğu aşk ve hasretin dayanılmaz
bir hale geldiğini hissetti. Bütün eti, bütün kemikleri, bütün sinirleri, elleri, gözleri, beyni o anda
hemen oracıkta Serova’yı istiyordu. Simonov çok
sonraları o geceyi anlatırken, “çıldırmak üzere ol-
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duğumu anladım ve bunu önleyemem gerekiyordu, tek yolu Valentina ile konuşmak, ona aşkımı
ve hasretimi anlatmak ve mutlaka geri döneceğimi söylemekti” diye konuştu.
Ünlü ‘Bekle Beni’ şiiri işte o gece yazılmaya başlandı.
Simonov o sıralarda henüz yirmi beş yaşındaydı ve önünde Valentina ile birlikte yaşanacak uzun yıllar olduğunu biliyordu. İzne çıkan bir
askere şiirini verdi ve yolu düşerse şiiri gazeteye
bırakmasını söyledi. Sonra da savaşın acımasızlığı
her yanını kuşattı ve Simonov şiirinden bir haber
alamadı. Oysa asker şiiri gazeteye ulaştırmış, şiir
gazetenin savaşın henüz sıçramadığı şehirlerden
birindeki baskısında yayımlanmıştı. Sonra bir gün
askerlerden biri şiiri görmüş, onu kesmiş ve Stalingrad yakınlarındaki bir kasabada yaşayan nişanlısına göndermişti. Şiirden çok duygulanan genç
kız da bunu arkadaşlarına gönderince, ortaya o
ünlü ‘Bekle Beni’ fırtınası çıkmıştı. Bütün bir savaş boyunca cephenin göbeğinde savaşanlardan,
Rusya’nın çok uzak ve griler içindeki kuzey limanlarında görev yapan bahriyelilerine kadar bütün
bir Sovyet ordusunda bu şiir hem subaylar hem de
erler tarafından ezberlendi. Yüzlerce değişik biçimde ama hep hüzünlü bir tonda bestelendi. O dönemde cephede vurulup ölen ya da yaralanan tüm
Sovyet askerlerinin tam kalplerinin üzerine denk
gelen göğüs ceplerinde, ya gazeteden kesilip çoğaltılmış ya da kendi el yazılarıyla yazıya dökülmüş
‘Bekle Beni’ şiiri çıktı. Bu şiirin, Ortadoks kutsal
metinlerinden sonra Rus halkı tarafından en çok
okunan ikinci yazı olduğu söylendi.
Savaş bitti.
Simonov, Valentina’nın yanına döndü.
Bazı şeylerin yolunda gitmediğini de işte ilk kez o
günlerde anladı. Yaşam, insanlar, ilişkiler zaten değişmek zorundaydı ve savaş bu değişimi daha da
hızlandırmıştı. Valentina, Sovyet sinemasının en
ünlü yıldızıydı. Simonov ise sanki Stalingrad cep-

hesinde yaşıyordu hâlâ. Uğruna ölümlere gidip
geldiği, sadece ona kavuşmak umuduyla hayatta
kalabildiği bu kadını artık pek tanıyamıyordu o hâlâ
ılık bir yaz gününde muzip bir rüzgarın eteklerini
havalandırdığı, sarı saçlı bir kadın görmek istiyordu ama göremiyordu. Aşkından ve sevgisinden de
asla vazgeçmiyordu. Valentina’nın dedikodulara
yol açan bir hayat sürmesi, ortalıkta bazı yakışıklı
sinema aktörlerinin adının dolaşması da Valentina’ya olan aşkını zerre kadar azaltmıyordu; ama
bir insan olarak etkilenip günün birinde bu canı kadar sevdiği kadını incitebileceğinden de korkuyordu. Belki de böyle bir şey yapmamak, Valentina’yı
kırmamak için 1957'de hiçbir açıklama yapmadan
onu terk etti.
Konstantin Simonov, bir zamanlar beklemesi için yalvardığı kadını karlı bir Moskova sabahı
bırakıp gitti ve bir daha hiç geri dönmedi. Yazmaya
yoğunlaştı. Albayın Aşkı, Savaşsız Yirmi Gün, Günler ve Geceler, Savaş Günleri, İnsan Asker Doğmaz
ve Silah Arkadaşları gibi kitapları yazdı. Sovyet Yazarlar Birliği Başkanı seçildi. Türkiye dahil, bir çok
ülkeye gitti.
Valentina Serova 1975 yılında öldü.
Simonov cenazeye katılmadı. Ertesi sabah Serova’nın mezarının üzerinde bir saksı içinde mavi hareli, sarı yapraklı bir hercai menekşe
çiçeği vardı. Kırmızı saksıya küçük beyaz bir kağıt
yapıştırılmıştı ve kağıtta işlek bir el yazısıyla ‘zhdi
meny’ yani ‘bekle beni’ yazıyordu. Bu çiçeği kimin
bıraktığı ve küçük notu kimin yazdığı daha sonraki
günlerde Simonov’a defalarca soruldu. Simonov
her defasında acı bir gülümsemeyle yetindi ve cevap vermedi. Yıllar önce “sağ kalışımın sırrını yalnız senle ben bileceğiz, bütün sır senin beklemeyi
bilmende” diye yazmıştı ve sevdiği kadın da onu
beklemişti. Şimdi bekleme sırası ondaydı.
Konstantin Simonov, 28 ağustos 1979’a
kadar bekledi. Sonra kendisini bekleyen sevdiği kadının yanına gitti.
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‘SAVAŞSIZ DÜNYA DÜŞLEMEYE
ZORUNLUYUZ’

1965 ve 1975’te Türkiye’ye gelen Sovyet
yazar: ‘Neden hep savaşla ilgili romanlar?’ sorusuna Simonov’un cevabı açık ve kesindi:
-’Artık savaş olmasın diye.’ sonra anlatmaya başladı: ‘Savaşın yakınında değil ta içindeydim.
Savaşın ne olduğunu, savaşla yaşamanın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bunca iyi bildiğim için
de başkalarına anlatmayı, korkunçluğunu, kötülüğünü, sefaletini anlatmayı bir görev sayıyorum.
Hiç olmazsa insanlar, insanlık savaştan korksun,
diyorum. Acaba böylesine iyi bir niyet, kanayan
dünyamızda, savaşlara son verebilir mi? Günün
birinde bizler değilse bile, bizden sonrakiler, çok
sonrakiler savaşsız bir dünyaya kavuşabilecekler
mi? İnanmak gerek. Savaşsız bir dünya düşlemeye, umut etmeye zorunluyuz. Savaşsız bir dünyaya inanmazsak yaşamamızın ne anlamı olabilir?
Şöyle bir dünyaya inanmamak insanlığın sonu
demektir.’
‘Nazım gibi bir şair yetiştiren ülkenin güçlü
bir kültürü, edebiyatının ise sağlam temelleri olmalıdır.’
Konstantin Simonov’un Türk edebiyatıyla
ilişkisi Nazım Hikmet’le başlıyor:
-"Bir ülkenin edebiyatını ya da herhangi
bir sanat dalını ülkenin bütününden, tüm olgularından ayıramayız. Bu nedenle Türk edebiyatını
tanıyorum, biliyorum demek çok cesurca olur. Ancak şunu diyebilirim, Nazım gibi bir şair yetiştiren
ülkenin güçlü bir kültürü, edebiyatının ise sağlam
temelleri olmalıdır. Türk edebiyatıyla Sovyet okuyucusu arasında ilişkiyi kuran kişidir Nazım Hikmet. Nitekim bugün Fazıl Hüsnü Dağlarca, Oktay
Rifat, Rıfat Ilgaz, Ahmet Arif gibi şairlerinizin eserlerini okudukça Nazım Hikmet’i daha iyi anlayabiliyoruz. Yine Sovyetler Birliği’nde en çok çevrilen ve okunan yazarlarınızın, Orhan Kemal, Yaşar
Kemal, Haldun Taner, Aziz Nesin olduğunu belirteyim. Bu tanıdığım şair ve yazarlarınızdan sonra

Türk edebiyatının çok dallı, bol yapraklı bir ağaç
gibi olduğunu söyleyebilirim.’
Bir şiir kaldı geriye bir de beklemekle geçen iki ömür… Bu şiir yıkıcıdır, umutsuz bir umudu
anlatır. Bu kavuşamamanın, çaresizliğin umududur. Gitmek mi daha kolaydı beklemek mi? Belki de
Valentina değişmemişti. Düzene ayak uydurmuştu. Yaşamıştı. Simonov savaşın içinde kalakaldı. Ne
bir el uzandı onu çekip çıkartacak ne de o yardım
istedi. Sessiz sessiz bitmesini bekledi yaşamının.
Yazar 64 yıllık hayatına 4 evlilik sığdırmıştı. Aşka
aşıktı Simonov, bu duyguya aşık olmasaydı eğer şiirleri böyle dilden dile dolaşabilir miydi?
Bekle beni, döneceğim
Bütün gücünle bekle.
Bekle, sarı yağmurlar
Hüzün getirdiğinde.
Bekle karda, tipide
Bekle bunaltırken sıcak
Bekle, kimseler beklemezken
Geçmişi unutarak
Bekle, uzak yerlerden
Mektup gelmez olduğunda,
Bekle, birlikte bekleyenler
Beklemekten usandığında.
Döneceğim, bekle beni
Ve iyilik dileme
Artık unutmak gerektiğini
Söyleyenlere,
Varsın oğlum ve anam
Yok olduğuma inansınlar,
Varsın yorulup beklemekten
Otursun ateşin başına dostlar
İçsinler o acı şaraptan
Rahmet diliyerek yitene
Bekle. O şaraptan
İçmekte acele etme.
Bekle beni döneceğim
Tüm ölümlerin inadına.
Varsın beklemeyenler
Yorsun bunu şansa
Anlamayacak onlar
Nasıl ortasında ateşin
Kurtardı beni
Senin bekleyişin.
İkimiz bileceğiz sadece:
Başardın beklemeyi sen
Kimsenin bekleyemediğince.

Konstantin Simonov

SEKTÖRE HİZMET VEREN TÜM TEDARİKÇİLERİ
TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRDİK.
YATIRIM DANIŞMANLIĞI ∙
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI ∙
MALİ MÜŞAVİRLİK ∙
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ∙
RUHSATLANDIRMA DANIŞMANLIĞI ∙
FRANCHISE DANIŞMANLIĞI ∙
MİMARİ ÇÖZÜMLER ∙

Eğittt ruuuurı işleeeeccciği,
ppooodürreee vv aaal ğraşlaaı ill
yooooo bii rüvee...

İNŞAAT VE TADİLAT ÇÖZÜMLERİ ∙
OKUL VE OFİS MOBİLYALARI ∙
DERS ARAÇLARI VE OKUL DONANIMLARI ∙
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ∙
TEKNOLOJİK SİSTEMLER ∙
REKLAM VE TANITIM HİZMETLERİ ∙
REK
REKLAM VE İLETİŞİM AJANSI ∙
OKUL OTOMASYON YAZILIMLARI ∙
İNSAN KAYNAKLARI ∙
YABANCI DİL YAYINLARI ∙
CATERING HİZMETLERİ ∙
GÜVENLİK HİZMETLERİ ∙
TEMİZLİK HİZMETLERİ ∙

Arrınnaa ggggg teeee, teeeeek üreçleee
innnn kkkkakkkkı, eğittt lleeellli
kooorrr işleeeş deeeen an
akıp iiiyyy...
İşte bb ootttt,
başarısı kaaıttaamış ppooossssellllddd
deeeek ak,
ettttt bii çözüm için öneeee...

SERVİS TAŞIMACILIĞI ∙
GEZİ ORGANİZASYONLARI ∙
SPOR MALZEMELERİ VE ARAÇ GEREÇLERİ ∙
OKUL KIYAFETLERİ ∙

bii llle nışın...
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