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Değerli dostlarım, 

Çağımızın gereği olan bilgi toplumunu oluşturabilmek, ülkemizi çağdaş ve 
kalkınmış ülkelerle yarışacak nitelikli bir toplum haline getirebilmek için 
ülke gelirindeki en büyük pay ülke insanının daha iyi, daha güzel, daha 
mutlu yaşaması için ayrılmalıdır.

Başöğretmen Atatürk’ün ‘’Eğitim meselelerimizde mutlaka ve mutlaka 
başarılı olmalıyız.’’ özdeyişinden de anladığımız gibi toplumların en önemli 
konusu eğitim öğretimdir. Çünkü eğitim öğretim, yaşam boyu devam eden, 
hiç bitmeyen ve tüm toplumu kapsayan bir olgudur. Toplumun her ferdi bu 
yollardan geçtikten sonra kendine bir yer edinir.  Ülkesinde iş sahibi, söz 
sahibi olur. Ülkelerin eğitime ayırdığı pay, o ülke insanının mutlu ve huzurlu 
yaşamasıyla orantılıdır.

Türk toplumunu daha çağdaş, daha üretken, düşünen, konuşan, kavga 
etmeyen, beyin gücünü kullanabilen ve yorumlayabilen, teknolojik 
gelişmeleri izleyen güçlü bir ülke konumuna getirebilmek için eğitim 
öğretime büyük yatırımlar yapmalıyız.

Yeryüzünde var olan her şey insanoğlunun daha sevecen, daha mutlu ve 
olaylara daha güzel bakabilmesi için vardır. Hem ülkemizde hem diğer 
ülkelerde eğitim öğretime gerekli önem verilmediği, teknoloji ve bilim yanlış 
zamanlarda ve yanlış yerlerde kullanıldığı için, denizlerimiz, ormanlarımız 
ve atmosferimiz bugün bu noktaya gelmiştir.

Diyorum ki;
Daha mutlu, daha huzurlu bir eğitim ve öğretim sistemiyle, gelirimizin 
büyük bir bölümünü eğitim ve öğretime kaydırarak ve sizlere sunulan güzel 
şeyleri de koruyarak, size emanet edilen bu dünyayı sizden sonra gelecek 
olan nesillere daha temiz ve daha güzel bırakabilirsiniz.

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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Günümüzde teknolojinin öğrenme biçimimiz, çalışma şeklimiz ve genel olarak yaşamımız üzerine etkileri 
hızla artmakta, dolayısıyla 21. Yüzyıl becerilerini anlamak ve tartışmak önemli hale gelmektedir. Yaratıcı ve 
yenilikçi bir düşünme tarzına sahip, eleştirel bakış açısını kullanabilen, kendine özgü öğrenme yollarını ve 
araçlarını keşfeden bireyler yetiştirmek bilgi çağı toplumlarının gereklilikleri arasında yer almaktadır. 

21. Yüzyıl Becerilerini ve eğitim-öğretimi bir arada düşünmek adına, Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul 
ve Lise Komisyonu işbirliği ile 13 Haziran 2015 tarihinde üyemiz Özel MEF Okulları ev sahipliğinde “21. 
YÜZYIL BECERİLERİ” temalı Çalıştay gerçekleştirildi. 

21. YÜZYIL BECERİLERİ ÇALIŞTAYI

Haber
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Çalıştayda düşünme becerileri, çalışma becerileri, yönetsel beceriler ve dünyada yaşama becerileri konularına 
yer verildi. Açılış konuşmaları MEF Okulları Genel Müdürü Sayın Azmi Özkardeş, Türkiye Özel Okullar 
Derneği Eş Başkanı Sayın Yusuf Tavukçuoğlu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Muammer 
Yıldız tarafından gerçekleştirilen Çalıştaya 450 civarında resmi-özel okul öğretmeni katıldı.  

Çalışmalarımızı daima destekleyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Muammer Yıldız’a, 
Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen Ortaokul ve Lise Komisyonu Üyelerimize, etkinliğimize ev sahipliği 
yapan Özel MEF Okulları’na, değerli görüşleriyle katkı sağlayan akademisyenlerimize ve tüm katılımcılara 
teşekkür ediyoruz. 

Haber
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Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından her sene organize edilen ve bu yıl okulumuz TED İstanbul 
Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları’nın ev sahipliğini yaptığı 17. Rehberlik Sempozyumu 09 Mayıs 2015 

tarihinde 200’ü aşkın konuk ile gerçekleştirilmiştir. 

17. REHBERLİK SEMPOZYUMU
“ 21.YY EĞİTİMCİLERİNE REHBERLİK”

Sempozyum’ da 27 adet sunum ve vak’a analizi çalışmaları yapılmıştır. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği sunumlarda 
bilimsel bilgi ve birikimler, iyi örnek uygulamaları paylaşılmış, “21. YY Eğitimcilerine Rehberlik” teması işlenmiştir. 

Katılımlarıyla sempozyuma zenginlik katan dinleyicilerimize, yaptıkları sunumlarla bizleri bilgilendiren, güncel bilgiler 
edinmemizi sağlayan konuklarımıza, sempozyum hazırlık sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen;

• Türkiye Özel Okullar Derneği Eş başkanları Sn.Yusuf Tavukçuoğlu ve Sn. Cem Gülan’a, 
• Türkiye Özel Okullar Derneği Akademik Danışmanı Sn. Dr. Jale Onur’a, 
• Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Sn. Kazım Bozbay’a, 
• Yoğun programları arasında bizlere zaman ayıran Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Genel Müdürü 
 Sn. Sevinç Atabay’a, 
• Açılış konuşması ile sempozyumumuza destek veren değerli hocamız Sn. Prof. Dr. Ziya Selçuk’a, 
• Sempozyum kapanışında vak’a analizi çalışmasını yapan Sn. Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir’e ve Sn. Uzm. Psik. Dan.  
 Zafer Köktuna’ya teşekkür ederiz.

Haber
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2015 Yılı ÖSYS 
Değerlendirmesi

Erkan ÇELİK
Beykent Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi

2015-2016 Akademik yılında ortaöğretim kurumlarından üniversitelere geçiş yapacak öğrenciler için ÖSYM tarafından yapılan 
sınavlar sona erdi. OSYM kaynaklarına dayanarak sınava giren veya sınavsız geçiş yapacak adaylarla ilgili verileri değerlendirirsek 
aşağıdaki sonuçlara ulaşırız.

ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayısı 2015 yılında 40.569 kişi artarken, I.Sınav olan YGS'de herhangi bir puan türünden 180.00 puan ve üstü 
alarak LYS’ye giriş hakkı kazanan aday sayısında ise 54.186 kişilik düşüş yaşandı.

Bu düşüşün nedeni incelendiğinde 2015 YGS test ortalamalarının 2014 yılına göre gerilediğini de gözlemliyoruz. Bu sonuçlar şu 
soruyu akla getiriyor; Sınavlar mı zorlaşıyor? Öğretim mi geriliyor? Bunun nedenleri eğitim ortamında tartışılarak gereken önlemler 
alınmalıdır.

Ayni zamanda LYS-1 "Matematik-Geometri" Sınavının ortalamaları geçen yıla göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu sonuca 
göre; Temel ders kabul edilen matematikte bir ilerleme olmadı. Matematik sınavları mı zor? Matematik öğretemiyor muyuz? Bu 
gerilemede analitik düşünceyi geliştiren geometri de düşüş daha fazla oldu.

YGS ADAY BİLGİLERİ 2014 2015 Fark

ÖSYS Başvuran Aday Sayısı 2.086.115 2.126.684 40.569

LYS ADAY BİLGİLERİ 2014 2015 Fark

YGS sonrası LYS'ye girmeye hak kazanan 1.423.127 1.368.941 -54.186

18,70 15,80 -2,90 19,00 15,90 -3,10

11,20 10,70 -0,50 10,90 10,40 -0,50

6,10 5,20 -0,90 6,50 5,40 -1,10

3,50 3,90 0,40 4,50 4,60  0,10

YGS
TESTLER

Lise Son Sını�arTüm Adaylar

Ortalama Ortalama

2014 2015 FARK 2014 2015 FARK

Türkçe

Sosyal Bilimler

Temel Matematik

Fen Bilimleri 

9,72 9,72 0,00 10,58 10,20 -0,38

5,47 3,78 -1,69 6,02 4,10 -1,92

Sınav Test
Lise Son Sını�arTüm Adaylar

Ortalama Ortalama

2014 2015 FARK 2014 2015 FARK

Matematik (50 Soru)

Geometri (30 Soru)
LYS.1
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Yine Ülkemizin bir sorunu olan yabancı dil eğitimi sonuçlarını yansıtan YGS-5 "Yabancı Dil" Sınavındaki ingilizce ortalamalarındaki 
düşüş devam etti.

LYS sonuçlarından sonra yapılan puanlamalarda başarılı olan aday sayılarının artış sırası TS-DİL-TM ve MF şeklinde diziliyor. Daha 
açık söylemek gerekiyorsa 2015 yılında TS Puan türünde puan alan adayların puanları diğerlerine göre daha yüksekten başlıyor. MF 
Puan türü alan adayların yoğunlaştığı değer daha düşük oldu.

Şu soru akla geliyor; Gençler sayısal bilimlerden sözel bilimlere mi kayıyor?

2015 Yılında Yerleştirme puan türleri değiştirilen programlar tercihlerde zorluk yarattı. Y-TM.2 puan türünden Y-TM.3'e geçen Hukuk 
Y-TM.2 program kontenjanlarında 15.914 kişilik azalmaya neden olurken, Y-TM.3 programlarında 19.025 kişilik artış oldu. Bu 
değişiklikte tercih döneminde karışıklık yarattı.

Avrupa dillerine rağbet yok. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini kapsayan Y-DİL.1 puanlı kontenjanları ile, Doğu dillerini 
kapsayan Y-DİL.3 puanlı programlarda artış görülürken, Avrupa dillerini kapsayan Y-DİL.2'de kontenjan düşüşü görüldü.

Önlisans (Tablo-3) programlarının kontenjan değişikliklerinde vakıf üniversiteleri Devlet Üniversitelerine fark attı. Önlisans 
(Tablo-3) vakıf üniversiteleri kontenjanları 14.951 kişi artarken, Devlet Üniversitelerinde bu sayı 9.705 oldu. Bu artışlarda da en çok 
YGS-2 puan türündeki (Genellikle Sağlık) programlarında oldu. Lisan programlarındaki artışlar ise; Devlet Üniversitelerinde 16.629 
kişi olurken , vakıf üniversitelerinde 6.210 kişi oldu.

Özel Yetenek Sınavı (Tablo-5) ile olan yerlerleştirme kontenjanlarında ise, bazı programların devre dışı kalması  nedeniyle vakı�arda 
746 kişilik azalma görülürken, Devlet Üniversitelerinde 1.430 kişilik artış oldu. 4 yıl eğitim veren yüksekokullarda durum: Devlet 
Üniversiteleri kontenjanları 698 kişi azalırken, vakıf üniversiteleri 1.715 kişi arttı. 

Sonuç olarak;  kontenjanlar 1.006.321 kişiden 1.056.129 kişiye çıkarken, Tercih yapacak adayların sayısı ise; 1.761.356 kişiden 
1.779.492 kişiye yükseldi. Sınavsız geçiş yapacaklarda ise; 2014 yılında 78.427 kişi iken 2015 yılında 79.968 kişi oldu. 

Sayıları 190'ı geçen üniversitelerin alacağı yeni öğrencilere hizmet noktasında, �ziki yapıları, öğretim elemanları, teknik alt yapısı, 
ulaşım ve yerleşim özellikleri, sektörel buluşma, staj olanakları, program çeşitlilik zenginliği, burs olanakları, öğrenci değişim 
programları, lisansüstü programları, mezuniyet sonrası işbirliği programları, ücret ve ödeme modelleri gibi alanlarda hizmet 
vereceklerdir.

2015-2016 akademik yılında üniversite hayatına yeni başlayacaklara, üniversite öğrencilerine, kariyer sahibi olup dünya insanlarına 
hizmet edenlere çalışmalarında başarılar diler, geleceklerinin planlı ve sağlıklı olmasını dilerim. 

TS Puan  360 Puan ve altındaki aday sayısı 2014 yılından daha fazla

DİL Puan 340 Puan ve altındaki aday sayısı 2014 yılından daha fazla

TM Puan 280 Puan ve altındaki aday sayısı 2014 yılından daha fazla

MF Puan 260 Puan ve altındaki aday sayısı 2014 yılından daha fazla

21,48 20,07 -1,41 24,01 21,34 -2,67

Sınav Test
Lise Son Sını�arTüm Adaylar

Ortalama Ortalama

2014 2015 FARK 2014 2015 FARK

Yabancı Dil (İng)  (80 Soru)LYS.5
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Geleceğin Öğretmenlerinin 
Demografik, Sosyo-Kültürel 
Özellikleri ve Eğitim Görüşleri

Prof. Dr. Meral AKSU
ODTÜ Eğitim Fakültesi 

Bu yazı, Prof. Dr. Meral Aksu’nun 14. Antalya Sempozyumundaki sunumundan 

deşifre edilmiştir.

Gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği olanaklar, hepimiz 
biliyoruz eski okul ve eğitim anlayışını değiştirdi. Bu da bize ne 
getiriyor? Bir yenilenme ihtiyacının doğduğunu ortaya koyuyor. 
Yenilenme ihtiyacı nerede var? Okullarımızın örgüt ve yönetim 
yapısının yenilenmesi gerekiyor. Eğitimde de yönlendirme 
sistemimizin, yükseköğretime geçiş sistemimizin, öğretmen 
yetiştirme sistemimizin ve öğretim programlarımızın yenilenmesi 
gerekiyor ve bütün bunlar da yaygın bir hizmet içi eğitim 
ihtiyacını ortaya çıkarıyor. 

Ülkemiz çok genç bir nüfusa sahip olduğu için neredeyse 
toplumun tamamı bir şekilde eğitim ve öğretimle iç içe 
yaşıyor. Araştırmalara baktığımız zaman bir öğretmenin 
sınıfta neler yaptığı ve nasıl davrandığının sadece eğitim 
fakültesinde aldığı eğitimin kalitesinden değil, onun kişisel 
geçmişi, inançları, değerleri ve tutumlarından da önemli 
derecede etkilendiğini gösteriyor. Yine araştırmalar bir öğretmen 
adayının ileride nasıl bir öğretmen olacağı konusunda şunları 
söylüyor: Öğretmen adayının, kendi öğrencilik deneyimlerinden, 
öğretmenleri ile ilişkilerinden. etkilendiği gibi, aile geçmişi ve 
içinde yaşadığı sosyal çevre, sahip olduğu değerler, öğretmenlik 
mesleğine ilişkin tutumları ve genel olarak eğitime ilişkin 
görüşlerinden de etkilendiğini gösteriyor. Size kısaca ODTÜ 
Eğitim Fakültesi’nde yaptığımız bir araştırmadan söz etmek 
istiyorum. Bu araştırmada biz temelde “Türkiye'de kimler 
öğretmen oluyor?” sorusuna cevap vermek istedik ve araştır-
manın başlığı da “Türkiye'de öğretmen pro�li” idi. Çalışmanın 
iki ayrı amacı vardı. Birincisi eğitim fakültelerine devam eden 
öğrencilerin bazı özelliklerinin belirlenmesi ve pro�llerinin 
ortaya çıkarılması, ikincisi de bu araştırmayı dört yıl sonra 
tekrarlayıp öğrencilerin eğitim fakültelerine devam ettikleri 
dört yıl içerisinde bu özelliklerinde bir değişme olup 
olmadığının belirlenmesiydi. 

Uzunlamasına araştırma yöntemini kullandık. 2007-2008 öğretim 
yılında bu öğrenciler birinci sınıftaydılar. Aynı öğrencilere 
2010-2011 yılında tekrar ulaştık, bu Türkiye çapında bir 
araştırmaydı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun desteğiyle 
yürüttük bu araştırmayı. Bilgiler anket yoluyla toplandı. 
Anketimizde üç bölüm bulunmaktaydı. Birinci bölümde 
kişisel bilgiler ile ilgili 11 soru, ikinci bölümde toplumsal alana 
ilişkin görüşlerle ilgili yine 11 soru ve üçüncü bölümde de 
eğitime ilişkin görüşlerle ilgili 33 soru  olmak üzere toplam 55 
soru vardı. 2007-2008 öğretim yılında 18 bin 226 birinci sınıf 
öğrencisine ulaştık. 2010-2011 yılında ise 10 bin 624 dördüncü 
sınıf öğrencisine ulaşmış olduk. Araştırma sonuçlarına dayalı 
makaleler yazıldı. Sizlerle bazı sonuçları paylaşacağım. “Kimler 
öğretmen oluyor?” un bazı sonuçlarını, Türkiye gerçeğini 
paylaşmak istiyorum. Tablolara boğmayacağım sizi, o tür 
verileri vermeyeceğim ama ilgilenirseniz bunların tabloları, 
verileri, sonuçları var. 

Genellikle baktığımızda eğitim fakültelerine gelen öğrenciler 
ki bunlar geleceğin öğretmenleri, bunların bir kısmı 2011 
yılında mezun oldular, bir kısmı 2012, bir kısmı 2013 yılında 
mezun oldular. Daha çok şehirlerde yaşayan, annelerin yarısı, 
babalarının üçte biri 5 yılın altında öğrenim görmüş. Çok 
çarpıcı veriler var Türkiye'deki kadınların eğitim düzeyleri ile 
ilgili. Annesi okur-yazar olmayan öğrencilerin oranı %13 
Yüksek öğrenime devam eden babalar ki çok küçük bir 
yüzdeydi, annelerin üç katı. Sadece baba çalışıyor ya da 
emekli, çalışan babalar da genellikle kamu sektöründe 
çalışıyorlar. Eğitim fakültelerine gelen öğrencilerin çoğunluğu 
devlet liselerinden gelen öğrenciler. Bunlar da genel liseler ve 
anadolu öğretmen liseleri. Zannedildiği gibi eğitim fakültelerinde 
sadece anadolu öğretmen liseleri mezunları yok, genel lise 
mezunları da oldukça çoğunlukta ki, katsayı olmasına 
rağmen, katsayı kalktı biliyorsunuz şimdi. Böyle bir yapıya 



baktığımız zaman öğrencilerin orta alt sosyoekonomik düzey 
ailelerden geldiğini  ve kültürel alışkanlıkları, eğilimleri, becerileri 
açısından da eğitim fakültelerine sınırlı kültürel bir kapitalle 
geldiklerini görüyoruz. Öğrencilere “Neden öğretmen olmak 
istiyorsunuz?” diye sorduğumuzda ya da “Neden eğitim 
fakültesini seçtiniz?” diye sorduğumuzda;  “İsteyerek” diyenler 
%50nin biraz üzerindeydi ki bunlar daha çok yüksek 
motivasyonlu öğrenciler olarak kabul edilirler. Üçte biri ise ki, 
azımsanmayacak bir oran, “ÖSS puanım tuttuğu için” diyorlar. 
Bunlar daha çok düşük motivasyonlu öğrenciler ve öğretmenlik 
öncelikli tercihleri değil, bu öğrenciler “Puanım tutsaydı farklı 
bir fakülteye, programa, bölüme giderdim” diyenler. “Neden 
bu mesleği seçtiniz?” diye sorduğumuzda ise, iş güvenliği, esnek 
çalışma saatleri, tatiller, ikinci iş yapma fırsatları gibi seçenekler 
öne çıkıyor. Fakat tümünde baktığımız zaman da mesleğe 
karşı olumlu tutum geliştirmiş öğrenciler. Mezun olduğu lise 
türü ki genellikle devlet liseleri ve anadolu liseleri demiştik, 
meslek seçiminde etkili değil. Yani anadolu öğretmen liseleri 
ve diğer liselerden mezun olanlar arasında anlamlı bir fark 
bulunmadı. 

İkinci boyutta sosyokültürel değerler açısından bu öğrencilerin 
kim olduklarını değerlendirmeye çalıştık. Toplumun sosyal, 
siyasal, ekonomik boyutlarını yansıtan sosyokültürel değerler 
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar ve davranışlar konusunda 
ipuçları verir. Bu sosyokültürel değerler içinde bir tanesi 
kurumlara güven olarak alınmaktadır. Kurumlara güven de 
demokratik değerler ve tutumların bir göstergesidir. Öğrenci-
lerimizin  en çok güven duyduğu kurumların daha çok 
toplumsal düzene ilişkin kurumlar olduğu ortaya çıkıyor. 
Demokratik düzene, demokrasiye ilişkin kurumlar olan 
partiler, sendikalar ve medya gibi kurumlara daha az güven 
duyduklarını görüyoruz. Bu da tabi ki öğrencilerimizin daha 
doğrusu gelecekteki öğretmenlerin demokratik davranışlarını 
ve bu organizasyonlarda yer almalarını etkileyecek bir 
davranış türü oluyor. Sosyokültürel değerler açısından bir de 
“Ne sıklıkla davranışlarınızı demokratik olarak değerlendiri-
yorsunuz?” diye sorduk. “Her zaman demokratik” diyenler 
%20, “Çoğunlukla demokratik” diyenler %50. Yani öğrencilerimiz 
kendi davranışlarının her zaman demokratik olmadığını 
söylüyorlar. 

Din ile ilgili bir takım sorularımız vardı. Dini daha çok sosyal ve 
özel yaşamın bir parçası olarak görüyorlar. Kadercilik de 
sosyokültürel değerlerin bir kısmıdır. Kadercilik konusunda 
öğrencilerin çok akılcı yaklaştıklarını gördük, şanssızlığa çok 
fazla yer vermediklerini, daha çok yoksulluğun nedenini 
tembelliğe, toplumsal adaletsizliğe ve ekonomik gelişmelerin 
sonucuna bağladıklarını gördük. Bu sosyokültürel değerler 
içerisinde öğrencilerimize bir de okuma alışkanlıkları ile ilgili 
sorular yöneltmiştik. Okuma alışkanlıklarında “En çok okudu-
ğunuz kitap türleri nelerdir?” diye sorduğumuzda, birinci 
sırada roman çıktı, ikinci sırada tarih kitapları, daha sonra din 
kitapları ve şiir kitapları. Bilimle ilgili pek kitap görünmüyor. 
Gazete okuma sıklığını da sorduk, bunların detayları da var 
fakat ben burada sadece temel sonuçları veriyorum. Her gün 
gazete okuyan sadece %30. Sosyokültürel değerler içerisinde 
bulunan müzik tercihleri açısından baktığımızda, birinci 
sırada Türk pop müziği, ikinci sırada Türk halk müziği daha 
sonra Türk sanat müziği ve arabesk gözüküyor, en az tercih 
edilen müzik türü ise klasik batı müziği. 

Sonuç olarak, sosyokültürel değerlere ilişkin sorulara verilen 
cevaplara bakıldığında öğrencilerin laik, rasyonel, akılcı 

değerlerden ziyade daha geleneksel değerlere sahip oldukları 
görünüyor ve bu tür öğrenciler genelde güçlü, ulusal duruş 
sahibi olan, otoriteye saygılı olan, gücünü ve rahatını dinden 
alan ve pek de politika tartışmayan öğrenciler oluyor.

Öğrencilerin eğitim görüşleri ile ilgili soruları da iki temel 
eğitim felsefesi çerçevesinde ele aldık. Bunlardan bir tanesi 
muhafazakar felsefe, diğerleri de ilerlemeci felsefe dediğimiz 
daha liberal görüşlere dayalı felsefe. Muhafazakar felsefede 
okulun işlevi, geçmişten şimdiye dek oluşan kültürel değerleri 
öğrenciye kazandırmak ve bu yolla onun topluma uyumunu 
sağlamak  iken, ilerlemeci felsefede okulların amacı toplumda 
geleneksel olarak devam eden standartları ve değişmezlikleri 
değil, sürekli değişen hayatı öğretmektir diyoruz. Bu felsefeler 
çerçevesinde sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplardan çok 
kısaca bahsetmek istiyorum. Kızlar erkeklere göre daha liberal 
görüşlere sahip,  daha ilerlemeci felsefeye sahip, eğitim görüşleri 
yaşa göre değişmekte, daha genç yaştakiler daha muha-
fazakar. Yerleşim yerine göre eğitime ilişkin görüşler değişiyor. 
Büyük şehirlerden gelenler yine daha liberal. Anne babanın 
eğitim düzeyi arttıkça eğitim görüşleri daha liberal oluyor ve 
eğitim görüşleri üzerinde anne baba mesleğinin etkisi çok 
gözlenmedi, zaten ayırt edici anne baba mesleği de çok fazla 
görememiştik. Bu bir ekip araştırmasıydı ve dediğim gibi 
Yüksek Öğretim Kurulu'nun desteğiyle bütün dekanlıklara 
gönderilen anketler yoluyla toplandı. Bu makaleleri de 
ilgilenenler okuyabilir. 

Şimdi bir de geleceğin öğretmenine bakmak istiyorum. Eğitim 
fakültelerindeki öğrencilerimizin yapısını kısaca özetlemeye 
çalıştım. Peki nasıl bir öğretmen istiyoruz? John DEWEY 
bundan 100 yıl önce 1916 yılında “Bugün öğrencilerimize 
geçmişte olduğu gibi öğretirsek çocuklarımızın geleceğini 
çalarız” demiş ve biz de 2016 yılına geldik aynı şeyi söylüyoruz. 
Şimdi öğretmen yetiştirmede bizim temel sorumuz nedir?  İki 
temel soru sorarız, bir tanesi "Etkili ya da iyi öğretmen kimdir?" 
sorusu, ikincisi de "Peki bu öğretmeni nasıl yetiştireceğiz?” Bu 
öğretmene nasıl yardımcı olacağız beklediğimiz öğretmen 
özelliklerini kazanabilmesi için? Dünyadaki gelişime de bakacak 
olursak sadece öğretmen yetiştirme değil bütün yükseköğre-
timde de aynı ilköğretim ve ortaöğretimde olduğu gibi eğitimde 
bir takım yenileşme, değişme ihtiyacı var. Neler değişti? 
Yükseköğretim açısından baktığımızda işverenin ihtiyaçları 
değişiyor, öğrenciler değişiyor, teknoloji değişiyor, eğitim 
bilimi değişiyor ve eğitim modelleri değişiyor. Sürekli bir 
değişim var. Peki iş veren ihtiyaçları açısından baktığımızda iş 
yaşamında başarılı olmak için gerekli 21.yüzyıl becerileri 
neler? Bu beceriler şu şekilde sıralanıyor; Eleştirel düşünme, 
problem çözme, sözlü/yazılı iletişim, yaratıcılık, uyum sağlama, 
çeşitlilik, sürekli öğrenme, işbirliği, takım çalışması, sorumluluk, 
profesyonellik/etik.

Aynı zamanda öğrencilerimiz de değişiyor diyoruz.
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Yukarıdaki resimde size kuşakları verdim, 1981-2000 arası Y 
kuşağıydı. Şimdi Z kuşağı geliyor. Z kuşağının bir kısmı 
öğretmen olacak. Y kuşağı ve Z kuşağının özellikleri benziyor 
fakat Z kuşağı Y kuşağından çok daha ileride, özellikle de 
teknoloji kullanma açısından ve bir takım iletişim becerileri 
açısından Z kuşağı farklılaşıyor. Bunlara fazla girmek istemi-
yorum fakat ilgilenenler bakabilirler. Mesela bu kuşaklar daha 
az metin okuyor, daha çok TV seyrediyor, bilgisayar oyunları 
oynuyor, çevrimiçi sohbet odalarında daha çok vakit geçiriyor, 
çevrimiçi sosyal etkileşim kuruyor, akıllı telefon Ipad ve benzeri 
kullanıyor, kendi stilinde öğrenmek istiyor ve kendi öğretim 
programını oluşturmak istiyor. Okullar da buna bağlı olarak 
değişiyor. Bizim bildiğimiz klasik okulda öğrenme, aynı 
zamanda ve aynı yerde genellikle sını�arda oluyor, fakat yeni 
okul anlayışında, aynı zamanda farklı yerde, farklı zamanda 
aynı yerde, farklı zamanda farklı yerde öğrenmek de artık 
mümkün. Gelişen teknoloji ile birlikte okul dışı eğitim, 
tartışılan ve uygulamaları artan şekilde devam ediyor. Okul 
daha çok bir sosyalleşme amaçlı mekan olmak üzere değişime 
uğruyor. Bu toplantıda tartışılacak benzer konular var. Uykuda, 
yolda, yemek yerken, giyilebilir teknolojilerle öğrenmek artık 
mümkün. Eğitimde yönelimlere bakacak olursak bütün bu 
değişimlerde, daha çok çevrimiçi yani online ders var, daha 
çok teknoloji var, daha fazla toplum katılımı, daha esnek 
öğrenme ortamı ve buna bağlı olarak da değişen devam 
koşulları var. Belki duymuşunuzdur, yükseköğretimde özellikle 
kütlesel açık çevrim içi dersler giderek yaygınlaşıyor dünyada. 
Binlerce öğrenci aynı dersi istediği üniversiteden, istediği 
bölümden alabiliyor. Bunların tabi bir takım potansiyel faydaları 
var ama teknolojiyi tartışırken de, teknolojiyi entegre ederken 
de belli konuları göz ardı etmemek lazım. Çünkü bu yeniliklerin 
bir kısmı tarih oluyorlar. Yani ilk başta çıktığında çok büyük bir 
heyecanla sarılıyoruz, fakat eğitimdeki insan faktörünü hiçbir 
zaman unutmamak gerekiyor. Onun için de teknolojiyi yerinde 
ve doğru kullanmak gerekiyor. Sempozyum açılışında gösterilen 
videoda geleceğin öğretmenlerini robot olarak tanımladı bazı 
öğrenciler, fakat robot öğretmenin çok da doğru olmaya-
cağını ve olamayacağını düşünenlerden biriyim. 

Teknoloji açısından bir şey daha söyleyeyim, bu yeni yapılmış 
bir araştırma, 2013 yılında 21 ülkede atmış bin 8.sınıf öğrencisi 
üzerine yapılmış uluslararası bilgisayar ve bilişim  okuryazarlığı 
araştırması. Türkiye yine son sırada çıkmış bu araştırmada. Biz 
zannediyoruz ki öğrencilerimiz teknoloji ile iç içe, bilgisayar 
kullanıyor, uzun süre bilgisayarın başında kalıyor, fakat bunun 
bilgisayar okuryazarı olmak için yeterli olmadığı görünüyor.

Öğretim yaklaşımları da değişiyor dedik. Öğretim yaklaşımları 
açısından baktığımızda da, daha az bilgi aktarımı ve daha çok 
öğrenmenin vurgulandığını ve düşünen, yaratan, yaşam boyu 
öğrenen, problem çözen bireyleri yetiştirmeye ihtiyaç olduğunu 
görüyoruz. Nasıl bir öğretmen sorusu sabah da soruldu. 2008 
yılında Erasmus’a giden öğrenciler ile Türkiye'deki öğrenciler 
arasında yapılmış küçük bir araştırmada,11 AB ülkesinden 
gelen öğrencilere  ve Türkiye'de 34 eğitim fakültesine devam 
eden öğrencilere “Nasıl bir  öğretmen?” sorusu sorulmuş. 
Avrupa’daki öğrenciler “Nasıl bir öğretmen?” sorusunun
cevabı olarak birinci sırada; “Öğrencilerini anlar, saygı gösterir, 
güdüler, teşvik eder, yaratıcı ve yenilikçidir” diyor. Bizim öğren 

cilerimiz ise birinci sırada; “Konusuna hakim, mükemmel 
iletişim kuran” diyor. İşte bu cevapta da geleneksel eğitim 
sistemimizin bir yansımasını görüyoruz.

Son yıllarda öğretmen yeterlilikleri çok popüler oldu, Milli 
Eğitim Bakanlığı yeterlilikleri belirledi, fakat her şey o kadar 
süratli değişiyor ki, yeterlilikler artık farklı başlıklar altında 
sını�anmaya başladı. Alan yeterlilikleri, araştırma yeterlikleri, 
yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, sosyal kültürel yeterlikler, 
duygusal yeterlikler, iletişim yeterliği, bilişim ve iletişim 
teknolojileri yeterlikleri, çevresel ekolojik yeterlikler olarak 
sını�anıyor. Görüyorsunuz yeterlikler de değişiyor. Öğretmen-
lerin bilgi ve iletişim teknolojisi standartları belirlenmiş 
vaziyette. Unesco raporlarında bunları görebilirsiniz ve bu 
standartlar çerçevesinde öğretmen yetiştirme programlarının 
da düzenlenmesi gerekiyor. 

Çok yeni bir tartışmadan bahsederek bitirmek istiyorum. 3 
Aralık 2014 tarihinde ABD de Eğitim Bakanlığı tarafından 
onaylanan öğretmen yetiştirme yönetmeliği çıkmış ve bu 
yönetmelik 2 Şubat 2015 tarihine kadar görüşlere açılmış 
vaziyette. Bu yönetmelikten dolayı Amerika'daki eğitim 
fakülteleri, öğretmen yetiştiren kurumlar büyük bir tartışma 
içerisindeler. Yönetmeliğe göre her bir eyalet bağımsız olarak, 
her yıl öğretmen yetiştirme programlarını değerlendirecekler 
ve programlar “olağanüstü”,  “çok iyi”, , “etkili”, “riskli” ve “düşük 
performanslı” olarak sını�andırılacak.. Bu değerlendirmenin 
bir boyutu ki çok önemli bir boyutu sınav temelli bir sorumluluk 
getiriyor. Öğrencilerin puanı, öğretmenin puanı oluyor, 
öğretmenin puanı da öğretmenin yetiştiği programın puanı 
oluyor. Tabi çok detaylı bir yönetmelik ama ben çarpıcı 
kısımlarını anlatmak istedim. Eyaletler düşük performans 
gösteren programlara teknik yardım yapacak. Düşük perfor-
manslı programların devlet onayı, devlet fonları, federal 
�nans desteğini kaybetme riski var. Yani program düşük 
performanslı ise devletten destek alamayacak, tabi program-
larla ilgili sorunlar çıkacak. Bu örnek de bize gösteriyor ki, 
öğretmen yetiştirme, öğretmen niteliği bütün dünyada,  
Avrupa Birliği’nde, Amerika'da çok önem kazanmış vaziyette. 
Standartları ve öğretmen niteliğini yükseltmek için bu tür 
çalışmalar yapılıyor. 

Ben bir program geliştirme uzmanıyım ve biz hep şunu 
söyleriz; Siz kağıt üzerinde ne kadar mükemmel programlar 
hazırlarsanız hazırlayın, o programın uygulayıcısı öğretmendir, 
temel faktör öğretmendir, aynı program iki ayrı öğretmenin 
elinde çok farklı sonuçlar verebilir. Onun için öğretmen niteliği 
sistemin en temel öğesidir bana göre. Siz öğretmeninizi iyi 
yetiştirirseniz, öğretmeninize gerekli bilgi ve becerileri 
verirseniz eğitim sistemi, onların yetiştireceği öğrenciler ve 
gelecek kuşaklar da ona göre olacaktır.

Tekrar başa dönüyorum, ilk gösterdiğim slaytta yenileşme 
ihtiyacı var demiştim, evet gerçekten her alanda yenileşme 
ihtiyacımız var. Peki geleceğin öğretmenini yetiştirmek mümkün 
mü? Ne kadar mümkün? sorusunu sormak istiyorum. 
Bağlantısını özellikle yapmadım size bıraktım. Eğitim fakülte-
lerinde okuyan ve mezun olan öğrenci pro�li ile geleceğin 
öğretmeninden beklenen özellikleri nasıl birleştireceğiz? Bu 
çok temel, çok önemli bir soru bizim için. 

Hepinize çok teşekkür ederim.
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Ortaöğretimde Temel
Sorumluluklar

Kudret ULUKÖY
Özel Eyüboğlu Fen Lisesi Müdürü

Ortaöğretimin temel amacı öğrencileri  hem hayata hem de 
üniversiteye hazırlamaktır. Öğrenciler, ders içi ve ders dışı 
faaliyetlerde sorumluluk alarak bireysel gelişimlerini sürdürürler. 
Sorumlu davranış  alışkanlığı kazandırılan öğrencilerde özgüven 
duygusu gelişir.  Öğrencilerin akademik başarıları sistematik 
olarak desteklenmeli ve öğrencilere etkinliklerde özgüven 
arttırcı görevler verilmelidir.  Ortaöğretimde okulun, öğrencinin 
ve anne-babanın sorumlulukları bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınmalıdır. 

Öğretmenin sorumluluğu ortaöğretimdeki eğitim-öğretim 
süreçlerini doğrudan etkiler. Öğretmen, okulda sınıf içi ve 
dışında öğrencilerle kurduğu olumlu iletişimle öğrenmeyi 
kolaylaştırır ve olumlu bir atmosferde öğrencinin derse aktif 
katılımını sağlar. Sınıf içinde öğrencilerin  bireysel öğrenme 
farklılıklarından kaynaklanan öğrenme kayıpları, öğretmenin 
iletişim performansına bağlı olarak en aza indirgenmelidir. 
Öğretmen, üniteleri bir plan doğrultusunda işlerken, öğren-
menin ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğini ön izleme 
sınavları uygulayarak belirler. Ön izleme sınavı sonucunda 
öğrenme eksiklikleri belirlenen öğrenciler etüt derslerine 
alınır ve öğrenme eksiklikleri giderilir. Öğretmen, öğrenmenin 
pekişmesini sağlamak amacıyla öğrencilere temel sorumlu-
luklar verir. Verilen ödev ve sorumluluklarının kalıcı öğrenmeyi 
sağlayıcı özellikte hazırlanması gerekir. Ayrıca her aşamada 
öğrencinin sorumluluğunu doğru  yerine getirmesi  sağlanır. 
Öğretilen bilgilerin gerçek hayat ile bağlantısının kurulması 
uzun süreli hafızada kalıcı öğrenmeyi sağlar.  Matematik ve 
fen bilimleri gibi derslerde görsel ve işitsel malzemeler 
kullanılması, deneyler yaptırılması kalıcı öğrenmeyi destekle-
mektedir. Disiplinler arası işbirliği ile temel kavramlar değişik 
ders ve ortamlarda vurgulanarak öğretilir. Sınıf içinde takım 
çalışması organize edilerek  akran dayanışması sağlanır. Akran 
dayanışması ile bilginin kolay transferi kolaylaştırılır. Sınıf içi 
her öğrencinin olumlu tutum ve davranışları desteklenir

ve ödüllendirilir. Öğretmen, öğrencinin yanlış davranışlarının 
farkına varmasını sağlar. Yanlışların düzeltilmesi, düşüncelerin 
doğru yönde oluşturulmasıyla mümkün olur. 

Öğrencilere verilen sosyal sorumluluk ve toplum hizmetleri ile 
öğrencilerin insana ve  çevreye olan duyarlılığı artırılır. Her 
öğrencinin, kendi ilgi alanı ve yeteneği doğrultusunda sosyal 
açıdan güçlenmesine akademik başarı kadar önem verilmelidir. 
Öğrencilerin okullarda seçtikleri eğitsel kulüpler, okul sonrası 
yapılan takım ve özel yetenek çalışmaları, katıldıkları ulusal ve 
uluslararası yarışma ve etkinliklerle sosyal becerilerinin ve 
yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanabilir.

Okul ve anne-babaların, çocuklarının eğitimleri konusunda 
işbirliği yapmaları kaçınılmazdır. Ailenin, çocuğunun okulu ile 
olumlu ve uyumlu bir iletişim kurması, öğrencinin hem okula 
ilişkin tutumunu hem de başarısını olumlu yönde etkileyecektir. 
Okul, aile ve öğrenci ilişkilerinin olumlu bir atmosferde 
geliştirilmesi, onların hem hayata hem de üniversiteye 
hazırlanmasına olumlu katkı sağlayacaktır. 

Öğretilen bilgilerin 

gerçek hayat ile 

bağlantısının kurulması 

uzun süreli hafızada 

kalıcı öğrenmeyi sağlar. 
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Artı Eğitim Dergisi ve eğitimtercihi.com web sitesinin düzenlediği Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri 
2015 töreni 20 Mayıs’ta gerçekleştirildi. 85 bin 559 oyun kullanıldığı oylama sonucu en çok oy 
alanlar Elite World İstanbul Hotel’de düzenlenen gecede Derneğimiz “SINIRLARI AŞAN 
EĞİTİM ÖZEL ÖDÜLÜ” nü aldı. 

Geçtiğimiz yıl, birincisi düzenlenen artı eğitim Dergisi ve Eğitim 
tercihi’nin birlikte gerçekleştirdiği “Yılın Eğitimde Başarı 
Ödülleri”nin ikincisi için 20 Mayıs’ta Elite World İstanbul 
Hotel’de gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşa-
viri Ömer Balıbey ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer 
Yıldız başta olmak üzere eğitim sektörünün önemli isimlerinin 
katıldığı gecede, açılış konuşmalarının ardından Yılın Eğitimde 
Başarı Ödülleri Töreni gerçekleşti.

Artı eğitim dergisi okuyucuları ve egitimtercihi.com web sitesini takip edenlerin oylarıyla belirlenen Yılın 
Eğitimde Başarı Ödülleri’nde 13 farklı kategoride yapılan oylamada en çok oyu alanlara ödülleri takdim 
edildi. 

Gecede açılış konuşmasını artı eğitim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz yaptı. Törenin eğitim 
dünyasının bir aile olduğu duygusunu güçlendirmek için de düzenlendiğini vurgulayarak, bu yıl ise 85 bin 559 
oy kullanıldığını ifade etti.

SINIRLARI AŞAN EĞİTİM ÖDÜLÜ



Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem Gülan 
da törende bir konuşma yaptı.  Özel okul sektörünün gerçekten ‘özel’ 
olması gerektiğine vurgu yapan Gülan, “Her şeyin baskı altında, müda-
hale altında, kontrol altında olmadığı, modern bir eğitim öğretim 
ortamında sunulması gerekiyor. Bunlar tabi bizim dertlerimiz. Ama 
olayın bir de büyük kitlelere, kamuoyuna ulaşması kısmı var. Bu da 
basın sayesinde oluyor. Maalesef yazılı basında eğitim sayfalarına 
ayrılan sayfa oldukça az, aynı şekilde görsel basında da eğitime yeterli 
süre ayrılmıyor. En önemlisi Türkiye’de eğitim dergileri uzun soluklu 
olmuyor. Eğitim sayfalarının olmadığı bir ülkede bu kadar süredir 
eğitimle ilgili bir dergiyi yaşatmak gerçekten çok büyük başarı. Ama bu 
başarıdan daha önemlisi var. Geçen senede buna değinmiştim, yine 

değineceğim. Şu an burada bulunan insanları bir araya getirebilen 
daha kimse olmamıştı. Ancak bunu Cem Kaçmaz başardı. Geçen 
sene olduğu gibi bu sene de eğitim dünyasının önemli isimlerini 
buluşturdu, bir araya getirdi. Umarım, bu başarısını aynı şekilde 
sürdürmeye devam eder” diye konuştu.

“Sınırları Aşan Eğitim Özel Ödülü” nü artı eğitim Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz’ın elinden alan Türkiye Özel Okullar 
Derneği Eş Başkanı Yusuf Tavukçuoğlu konuşmasında şunları söyledi: 
“Çok önemli bir sektörün içindeyiz. Çok ciddi işler yapmamız gerekiyor. 
Bu anlamda hepimiz bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin gençlerini 
yetiştirmek için çok seri bir şekilde mücadele etmek, tartışmak duru-
mundayız. Aksi takdirde yaptığımız her şey sektörümüze zarar 
olarak geri dönecek. Böylesine güzel isimleri bir araya getiren sevgili 
Cem Kaçmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİM KOMİSYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Okul Öncesi Eğitim Komisyonu  çalışmaları , değerli eğitim yöneticileri;  
Ayşe İlknur ŞENGÜL, Ayten YILMAZ, Burçin KIZAK, Emir BORU, Mehtap KASAPBAŞOĞLU, Neslihan 
BAKIR, Nur YAŞAR, Selma YILDIRIM, Sibel SALTİEL ve Şirvan KOPAR’ın katılımı ile yürütüldü. Yapılan 
toplantılarda gündemdeki konular ele alındı, okul öncesi eğitimin sorunları görüşüldü ve sorunların çözümüne 
katkı sağlayacak öneriler üzerinde çalışıldı. 

Birinci yarıyılda; Performans Gelişim Süreçleri ele alındı. Okullarmızda uygulanan öğretmen performans 
değerlendirme süreçleri paylaşılarak performans çalışmalarının geliştirilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü.

İlkokul Komisyonu ile birlikte, V. Temel Eğitim Sempozyumuna hazırlık  çalışmaları yürütüldü. V. Temel 
Eğitim Sempozyumu 06- 07 Aralık 2014 tarihinde Florya Koleji ev sahipliğinde gerçekleşti.

İkinci yarıyılda; okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel ortamlarının standartları konusunda görüş ve fikir 
paylaşımları yapıldı.

Komisyonumuz, Derneğe üyelik başvurusunda bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki durum, ve 
eğitim öğretim durumlarının standart bir form ile değerlendirilmesi önerisinde bulundu. Bu konuda çalışmalar 
yapıldı. “Okul Öncesi Eğitim kurumları Üye Başvuru Değerlendirme Formu” oluşturuldu. 

“Okulöncesi Eğitim Kurumlarına Öğrenci Kabul Süreci” konusu görüşüldü, okullarda yapılan farklı uygulamalar 
paylaşıldı, yaşanan sorunlar ve öneriler görüşüldü.

Okul Öncesi ve İlkokul komisyon üyeleri ve Akademik Danışman Sn. Dr. Jale ONUR’un katılımıyla yapılan 
toplantılarda VI. Temel  Eğitim Sempozyumunun teması “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” olarak belirlendi. 
Aralık ayında yapılacak sempozyumun tarihi, yeri, sempozyum programının oluşturulması, davet edilecek 
konuşmacılar ile ilgili ön çalışmalar yapıldı, süreç planlandı.

Verimli ve güzel geçen bir eğitim öğretim yılının ardından Okul Öncesi Eğitim Komisyonumuzun çalışmalarına 
sağladıkları  katkılar için değerli komisyon üyelerimize ve çalışmalarımıza her türlü desteği sağlayan Türkiye 
Özel Okullar Derneği Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunarım.

Emine Ayten AKSOY
Okul Öncesi Komisyon Başkanı
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Türkiye Özel Okullar Derneği Komisyonu; 2014-2015 eğitim öğretim yılında yaptığı  toplantılarda aşağıda 
belirtilen konular başta olmak üzere pek çok konuyu toplantı gündemine getirmiş, görüş ve önerilerini alarak değer-
lendirmiş ve rapor haline getirerek dernek yönetimine sunmuştur.

*  İlkokul ve Anaokulu komisyonlarının ortak çalışması ile  6-7 Aralık 2014 tarihlerinde yapılan  “Eğitim
 Ekosistemi” konulu Temel Eğitim Sempozyumunun düzenlemesinde görev almak,
* Uygulamada tereddütte düşülen uygulamaların açıklığa kavuşturulabilmesi için üyelerden görüş ve öneri
 toplayarak ortak strateji belirlenmesi,
*  MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2013 tarihli genelgesinin değerlendirilerek
 uygulanmasına yönelik tavsiye kararı alınması,
*  Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen 14.Geleneksel Antalya Semineri’ne ilişkin görüş ve
 önerilerin alınıp, dernek yönetimine sunulması,
*  1-4.sınıflar  “ölçme değerlendirme esaslarının” görüşülerek tereddütte düşülen hususların açıklığa kavuşturulması,
*  Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Serbest Etkinlikler ve Trafik Güvenliği dersi konularındaki uygulama esaslarının 
 görüşülüp, netleştirilmesi.
* MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 19.07.2012 tarihli “Özel Okulların 12 yıllık Zorunlu  
 Eğitim Kapsamında Dönüşümlerine” ilişkin genelgenin yeniden değerlendirilmesi,
*  5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılacak olan ”Sosyal ve Duygusal Öğrenme“ temalı 6. Temel Eğitim Sempozyumu
 planlama çalışmalarını Okul Öncesi Eğitim Komisyonu ile ortak olarak yürütmek.

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu üyelerine sağladıkları destek için, komisyon üyelerine de  
yaptıkları değerli çalışmalar ve  katkıları  için çok teşekkür ediyor, sağlık ve huzur dolu bir yaz tatili diliyorum.

Tuncay ŞAMDAN
İlkokul Komisyon Başkanı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ İLKOKUL KOMİSYONU 

DEĞERLENDİRME RAPORU

Haber

15



2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ ORTAOKUL KOMİSYONU 

DEĞERLENDİRME RAPORU

Okulların gündemini uzun süre meşgul eden konulardan biri dershanelerin dönüşümü olmuştur. Önümüzdeki 
öğretim yılından itibaren dershanelerin okula dönüşmesinin veli ve okullara yansıması ile TEOG uygulamaları 
tercih sürecinde yapılan değişikliğin lise tercih sürecine etkisi ve oluşabilecek sıkıntılar paylaşılmış, alınacak 
önlemler görüşülmüştür. Derneğin  düzenlediği toplantılarda da, davet edilen konuklar üyelerle değerlendirilmiştir. 
Okulların aldığı önlemler ve uygulamalar takip edilmiş, yöneticiler, bu konuda yaptıkları planlamaları ve 
çalışmaları paylaşmışlardır.

Gündemi meşgul eden bir diğer konu da okulların denetlenmesi olmuştur. Okulların denetlenmesinde dikkat 
edilmesi gereken süreçler ile yöneticilerin uygulamaları paylaşılmıştır. Okullar arasındaki paylaşımlar ve 
Derneğin desteği yöneticilere yol göstermekte ve varsa gereken önlemlerin alması konusunda yardımcı olmaktadır. 

Geçen yıllarda da olduğu gibi bu öğretim yılında da Lise ve Ortaokul Komisyonlarının birlikte hazırladığı 
çalıştay üzerinde çalışılmıştır.  “Çalıştay” konuları üzerinde araştırmalar yapılmış ve öneriler sunulmuştur. 
TOZOK tarafından düzenlenen Antalya Sempozyumunda Lise komisyonu ile yapılan toplantıda, Çalıştay 
başlığı, “21. YY Becerileri “ olarak belirlenmiştir. Konuşmacı olarak davet edilecek akademisyenler ve konu 

Türkiye Özel Okullar Derneği bünyesinde kurulan “Komisyonlar”, birbirinden farklı, çok sayıda sürecin karar 
alıcıları olan biz okul yöneticilerine işbirliği, dayanışma ve güven ortamı sunmaktadır. 

Ortaokul Komisyonu 2014-2015 eğitim-öğretim yılı II. döneminde de komisyon üyelerinin ihtiyaçlar üzerine 
belirlediği gündem maddeleri ve Komisyonların yapacağı çalışmalar doğrultusunda toplantılarını yapmış ve 
işbirliği içinde bu dönemi de kapatmıştır. 
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başlıklarının üyeler arasında paylaşılması süreci bir sonraki toplantıda netlik kazanmış;  konu başlıkları 
doğrultusunda görev alan üyeler, önerdikleri akademisyenlerle iletişime geçerek; 21.Yüzyıl Becerileri 
Çalıştayı organizasyonuna destek olmuşlar ve program, 13 Haziran’da, MEF Okulları’nın ev sahipliğinde, 
TOZOK tarafından gerçekleştirilmiştir.

Oldukça yüksek sayıda katılımcının buluştuğu çalıştayla ilgili olarak yapılan gözlem ve değerlendirmeleri de 
aktarmak isterim:

21.Yüzyıl Becerileri Çalıştayında, konuşmaların birbirini tamamlar nitelikte olmasının; yapılan konuşma-
lardaki dilin tek bir rolü üstlenmeden, tüm düzeyleri dikkate alan, yani eğitimin tüm paydaşları için oluşturulmuş 
bir dil olmasının olumlu yansımaları en çok dile getirilen saptamalar arasındadır. 

Sunum içerikleri didaktik olmaktan çok, pratik, pragmatik ve filozofik olarak düzenlenmişti. Bu da konu 
başlığına paralellik göstermiş,  yaşamsal olana pratik bağlar, bağlantılar sunarak dinleme ilgisini ayakta 
tutmuştur.

Daha çok olgu dili kullanılmış, tebliğlerini sunan davetliler ideal olandan çok yaşananlar üzerinden konuşmayı 
tercih etmişlerdir. Okulun geçmiş paradigmadaki egemen unsuru olan “sınav odaklılık”tan,  “yaşam odaklılığa” 
dönüştürülmesi gerektiği vurgusu öne çıkmıştır. 

Katılımcıların farklı hiyerarşik rollerinin olması, çalıştayı, tek yönlü iletişim yerine, eğitim dünyasının tüm 
unsurlarını kapsayan bir ortak dilde buluşturmuştur.

Konuşmalarda genel olarak eğitimin eskisi gibi olamayacağı ve olmaması gerektiği, yeni bir çağa yeni 
psikolojik ve akademik hazıroluşlukla hazırlanılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu konuda eğitimcilerin 
değişim ve dönüşümün öncüsü olması gerektiğinin de altı çizilmiştir.

Eğitim literatürüne giren, sürdürülebilirlik, ekolojik duyarlılık, disiplinler arası işbirliği, vicdani zeka, vicdani 
ahlak, küresel düşünme, sosyal sorumluluk gibi kavramlar okulun, dış dünyaya doğru ivme kazandığını göstermesi 
açısından çarpıcıydı.

Çalıştayın tamamının bir akış içermesi  -öğrenme, takip etme, dikkati koruyabilme- zihnin algılama ilkelerine 
uyumluydu. Çalıştayın bütününe yönelik olumlu geri dönütler alınması yorgunlukları unutturmuş, yeni 
çalışmalar için motivasyon kaynağı olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim.

Her türlü soru ve sorunumuza çözüm bulmak, sesimizi duyurmak üzere her an bizlerle olan, desteğini eksik 
etmeyen; hizmetiçi eğitimlerle öğretmen gelişimine katkıda bulunmak üzere olanaklar sunan Türkiye Özel 
Okullar Derneği’ne komisyonum adına çok teşekkür ediyorum.

M. Banu Keskin
Ortaokul Komisyonu Komisyon Başkanı
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Lise Komisyonumuz ayda bir ihtiyaca göre birden fazla  toplanmakta ve lise eğitim-öğretim süreçlerine yönelik  
güncel konuları dernek yönetimimizle eşğüdüm içinde değerlendirmektedir.

Ortaöğretimde hızla değişen yeniden yapılanma sürecinde, gündem maddelerimizi uygulamada karşılaştığımız 
ortak sorunlarımız oluşturmaktadır.  Toplantılarımızda çözüm önerilerimizi tanımlamakta ve yönetim kurulu-
muzdan destek talebinde bulunmaktayız. Ayrıca, her yıl komisyon olarak bir sempozyum veya çalıştay organize 
etmekteyiz.

Alınan tüm kararların uygulanması konusunda yönetim kurulumuza  değerli destekleri için teşekkür ederiz. 
Komisyon olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı içinde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmış veya planlanmıştır;

* Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmelikleri’nin en son hali değerlendirilerek  
 uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerleri yönetim kuruluna sunulmuştur. Aynı zamanda destek
 talep eden üye okullarımızın kurucu veya yöneticilerine destek verilmiştir.

* 2014 Yılı ortaöğretimden liseye geçişte uygulanan kayıt sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 değerlendirilerek yönetim kurulu ile paylaşılmıştır. Bu anlamda  MEB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde
 komisyon adına katkıda bulunulmuştur.

* Özel Okulların, TEOG / YEP sınavını kaynak alarak belirlediği okula özgü kayıt kriterini; Kurum Yönet-
 meliğinin kayıt bölümüne bir madde olarak ekleyip bakanlığa sunması konusunda yönetim kurulumuzca
 okullara yazı gönderilmesi önerilmiştir. Okullarımız bu anlamda oluşturdukları kurum yönetmeliklerini
 Milli Eğitim Bakanlığı’na onaylatmışlardır.

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ LİSE KOMİSYONU 

DEĞERLENDİRME RAPORU
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* Milli Eğitim Şurası’na katılan Komisyon Üyemiz Sn.Hakan Caner TAŞ ve Eş Başkanımız Sn.Yusuf 
 TAVUKÇUOĞLU’nun izlenimleri komisyonda paylaşılarak değerledirilmiştir.Orta ve uzun vadede yapılması  
 gerekenlerin MEB yetkilileri ile görüşülerek 2015 yılı lise komisyonu toplantılarında ele alınması noktasında
 çalışmalar planlanmıştır.

* MEB Özel Öğretim Kurumları tarafınca organize edilen1. Eğitim Zirvesi izlenimleri, komisyon üyemiz
 Sn. Engin İNKAYA tarafından paylaşılmış,bildirgesi okunarak değerlendirilmiştir.

* MEB tarafınca İstanbul Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde yapılan “Özel Öğretim Kurumları Standartlar
 Yönergesinin Değerlendirilmesi “ konulu çalıştaya Sn.Yusuf TAVUKÇUOĞLU başkanlığında Türkiye
 Özel Okullar Birliği Derneği’ni temsilen komisyon üyelerimizden Sn. Fikret MULHAN,Sn.Ömer ORHAN,  
 Sn. Engin İNKAYA ve Sn.Bahadır ÖZKAN katılarak görüş ve önerileriyle çalıştaya katkıda bulunmuşlardır.

* Artık geleneksel hale gelen ve Ortaokul Komisyonumuz ile de eşgüdüm içinde her yıl yaptığımız
 sempozyum/çalıştay için gerekli çalışmalar tamamlanarak dernek üyemiz MEF Okulları evsahipliğinde 13  
 Haziran 2015 tarihinde “21.yüzyıl Becerileri “ konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir.

* 2016 yılı sempozyum/çalıştayına yönelik çalışmalara başlanılmış olup okullarımızdan gelecek önerilerin
 bizlere bu anlamda çok önemli bir destek olacağını paylaşmak isteriz.

 Fikret MULHAN
 Lise Komisyon Başkanı
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Eğitim Teknolojileri Projeleri için 
Yol Haritası

Dilara VARDAR
Hisar Okulları Bilgisayar Eğitimi Bölüm Başkanı, Eğitim Teknolojileri 

Gelişen teknoloji ile birlikte öğrenme ortamları da değişmekte 
ve dönüşmektedir. Bu süreçte pek çok eğitim kurumu, vizyon 
ve hede�eri doğrultusunda eğitim teknolojileri ile ilgili çeşitli 
projeleri hayata geçirmekte ve bu alanda yatırımlar yapmak-
tadır. Bu uygulamalar, okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve 
veliler için farklı beklentileri  beraberinde getirmektedir.

Eğitim teknolojileri alanında farklı yaklaşımlar ve projeler 
hayata geçirilebilir, Bring Your Own Device” / “Kendi Cihazını 
Getir” ya da “1:1 Tablet Projeleri” olarak adlandırılan ve temelde 
öğrencilerin eğitim ortamlarına internet erişimi olan cihazlarla 
dahil olmasını içeren projeler ülkemizde ve dünyada günden 
güne artan sayıda okulda uygulanmaktadır. Yürütülen projeler 
için tek bir doğru ya da yürünmesi gereken tek bir yol 
olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Bu yol doğal olarak, 
okulların misyon, vizyon ve hede�eri doğrultusunda farklılıklar 
göstermektedir. Ancak değişmeyen ve önemli olan ilk adım 
okul yönetiminin bakış açısı ve süreçleri sahiplenmesidir. 

Teknoloji projelerinin hayata geçirilmesi için ilk adımlar 
neler olmalıdır?
Teknoloji entegrasyonu çalışmalarının her anlamda öğrencilere, 
öğretmenlere ve  eğitime olumlu katkı sağlayacağına ve fark 
yaratacağına inanılması önemlidir. Bu inanışla yola çıkan 
eğitim kurumları için ikinci adım “teknoloji politikası” oluştur-
maktır. Teknoloji politikaları, kurumların misyon ve vizyonları 
çerçevesinde hazırlanan ve bu konudaki bakış açılarını, kabul 
edilebilir kullanım kurallarını, kullanıcıların etik ve teknik 
sorumluluklarını içeren bir kılavuz niteliğinde olmalıdır.  
Ardından belirlenen politika doğrultusunda ulaşılması 
istenen “hede�er” net ve ölçülebilir bir şekilde listelenmelidir. 
Son olarak hede�ere ulaşılmasını sağlayacak üç ya da beş 
yıllık bir planlama yapılmalı ve bir “yol haritası” hazırlan- 
malıdır. Yapılan her türlü planlamanın bu yol haritası doğrul-
tusunda olmasına özen gösterilmelidir. Öğrenme ortamının

yapısı (altyapı hede�eri), öğretmenin ve öğrencinin rolü 
detaylı olarak belirlenmelidir. Bu süreçler işlerken öğretmen 
ve öğrencilerin, hatta velilerin sürece dahil edilmesi önemli ve 
gereklidir. Böylece uygulamaya geçildiğinde tüm okul projeyi 
sahiplenecek ve daha sağlıklı bir işleyiş gerçekleşecektir.

Öğretmenler teknoloji entegrasyonu konusunda nasıl 
desteklenmelidir?
Teknoloji, hepimiz için yeni fırsatlar ve deneyimler sağlayabilecek 
güce sahiptir; öğrenenin kendi hızında ilerlemesini, farklı 
kaynaklardan bilgiye ulaşmasını, zaman ve mekan sınırlarının 
dışına çıkmasını mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla, öğretmenin 
rolü de yol gösterici, öğrencisiyle beraber öğrenen ve deneyimleyen 
olarak değişmektedir. Değişim her zaman biraz korkutucu ve 
bir miktar endişe verici olabilir. Bu süreçte öğretmenin bakış 
açısını değiştirecek çalışmalar yapılması, okulda bir öğrenme 
ve gelişim kültürü oluşturulması, öğretmenleri destekleyecek 
etkinlikler planlanması ve bu konuda  sürekliliğin sağlanması 
sınıfta bir değişim yaratabilmenin ve teknoloji projelerinin 
önemli bir boyutudur. 

Öğretmenler için düzenlenen teknoloji eğitimlerinin yıl 
boyunca düzenli olarak planlanıyor ve uygulanıyor olması 
gereklidir. Her hafta katılımın sağlandığı ve yıl boyunca 
devam eden bir model öğretmenler için sürekli ve düzenli bir 
destek niteliğindedir. Sadece seminer dönemlerinde verilen 
bir ya da iki günlük eğitimlerden çok daha verimlidir. Eğitimler 
salt teknoloji kullanımına odaklanmamalı öğretmenler için bir 
paylaşım ve öğrenme ortamı olarak kurgulanmalıdır. İçerik 
temel olarak; okul LMS sistemleri / Moodle / Haiku / Google 
Classroom, Web 2.0 araçları, Google Drive / Apps, dijital 
vatandaşlık, ters yüz sını�ar, oyunlaştırma gibi güncel konulardan 
oluşabilir. Ve elbette okulun hede�eri ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda farklılıklar gösterebilir.

Ayrıca öğretmenleri profesyonel gelişim fırsatları ile 
destekleyerek tüm dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, ve 
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okul toplumu içinde rol modeli olmaları teşvik edilmelidir. 
Uzun yıllardır öğretmenlik yapan bir kişi olarak; okullarda 
başlayan her tür proje için öğretmen desteğini almak en 
önemli konudur, eğer öğretmeninizi ikna edemezseniz fazla 
yol almanız mümkün değildir. 

Öğrenciler teknoloji entegrasyonu konusunda nasıl 
desteklenmelidir?
Bilgisayar dersi müfredatlarının güncellenmesi, okulda uygulanan 
teknoloji projelerini destekleyecek şekilde yapılandırılması, 
öğretmen ve öğrenci eğitimlerinin paralel bir şekilde ilerlemesi 
disiplinler arası çalışma fırsatlarını da artırmaktadır. 

“Dijital vatandaşlık”, “internet güvenliği”, “etik sorumluluklar”, 
“sanal zorbalık” konularının müfredata dahil edilmesi ve okul 
kültürünün bir parçası haline gelmesi gerekmektedir. Gelişen 
teknoloji, değişen ihtiyaçlar, öğrencilerin ilgi ve istekleri göz 
önüne alınarak “programlama”, “3D Design”, “İletişim ve iş 
birliği içinde çalışma”, “e-portfolyo”, “gra�k tasarım”, “video 
düzenleme ve multimedya” gibi konuların müfredata dahil 
edilmesi okulda farklı bir atmosfer yaratacak ve öğrencilerin 
teknolojiyi kullanarak üreten bireyler olmasına katkı sağlayacaktır.

Bilgisayar dersleri dışında diğer derslerde de bilgisayar/tablet 
kullanılmaya başlanması ile birlikte öğrencilerin cihazlarını 

kontrol etmek gibi bir kaygı da ortaya çıkıyor. Ancak bu  
konudaki en doğru yaklaşım, öğrencinin  bilgisayarını bir ders 
malzemesi olarak görmesi ve o dersin gerekliliklerine göre 
kendisinden beklenen davranışları sergilemesi olmalıdır. 
Cihazları kontrol etmek yerine enerjimizi öğrencilerin doğru 
davranışları sergilemeleri konusunda harcamak, onlara 
sorumlu ve etik teknoloji kullanım kültürünü kazandırmak 
daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu bir süreç, teknoloji 
kültürünün okullarda oturması zaman alacaktır. Ancak doğru 
adımlarla ilerlendiğinde derslerde teknoloji kullanımı çok 
daha doğal ve kendiliğinden yerini alacaktır.

Veliler teknoloji entegrasyonu konusunda nasıl 
desteklenmelidir?
Ve tabii veliler, okul toplumunun bir parçası olarak velileri 
bilgilendirmek, görüşlerini ve desteklerini almak önemlidir. 
Yürütülen teknoloji projeleri ile ilgili düzenli geri bildirimler 
almak ve bu geri bildirimler doğrultusunda gerekli güncelleme ve 
düzeltmeleri yapmak velilerin de süreci paylaşmalarını ve 
desteklemelerini sağlayacaktır.

Son olarak; okullarda yürütülen eğitim teknolojileri 
projeleri, sürekli değişen, gelişen, dönüşen ve yaşayan 
projelerdir. Bu sebeple, öğrenci, öğretmen ve velilerden 
geri bildirimler almak ve bu geri bildirimler doğrultusunda 
gerekli değişiklik, güncelleme ve düzeltmeleri yapmak 
gereklidir.
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Çocuğumu 
Nasıl Yetiştirmeliyim?

Ömer Orhan
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Müdürü

Ben “çektim”, çocuğum çekmesin… Ben “yaşadım”, çocuğum 
yaşamasın… Bu cümlelerin içindeki olumsuzlukları hiç kimse 
istemez, hele çocukları için asla!.. Temenni olarak bir sorun 
yok. Peki, yaşanan bazı olumsuzlukların çocuklarımızın 
gelişimine katkı da sağladığını hiç düşündünüz mü? Bence, 
göz ardı edilen işte bu!

Nasıl yapmalı?

Nereden başlamalı?
 
“En doğru” var mıdır, varsa nedir?

“Ben de böyleydim, bilmem ne dersini hiç sevmezdim ya da 
bilmem ne dersinde başarılı olamazdım.” söylemi çocuğunuza 
ne kazandırır? Bunu duyan çocuğun o derste başarılı olma 
ihtimali var mıdır veya derse karşı ön yargı geliştirmemesi 
olası mıdır? Siz sonucu baştan belirlemiş oldunuz bile…

Tabii bunun tersi de mümkün, “Ben çok başarılıydım, sen de 
başarılı olmalısın!” Daha başlamadan böyle bir şart size 
dayatılmış olsa siz nasıl hissedersiniz? Bu da yanlış.

Demek ki çocuğunuzu yetiştirmek için kendinizden yola 
çıkmamanız gerekir. Onun farklı bir birey olduğunu, farklı 
deneyimlere sahip olduğunu ve olacağını, sizden değişik 
öğrenme şekilleri ile öğrendiğini kabul etmek, ilgi ve becerileri 
gibi bireysel farklılıklarını göz önüne alarak onu kendinizle 
veya başkalarıyla karşılaştırma yanlışına düşmemek gerekir.

Anne ve babaların model olduğunu unutmamaları ve söylemlerine 
de çok dikkat etmeleri gerekir. Örneğin, “Okulda çok haylazdım.” 
dediğinizde potansiyel bir “haylaz” yaratmış olursunuz.

Çocuğunuzun okul öncesi yaşlarda öğrendiklerini nasıl önem-
sediyseniz ve bunu desteklediyseniz okula başladıktan

sonra da öğrendiklerini önemsediğinizi belli etmelisiniz, 
öğrenmediklerini değil!

Ona, meraklı oluşunun birinci derecede gerekli olduğu 
mesajını vermeli ve bu mesajı sürekli canlı tutmalısınız. Ne 
öğrendiğinden çok ne öğrenmediğiyle ilgilenmek, “hayati 
anlamda” hata yapmanıza neden olabilir. Yani sınavlar 
başladığında, notlar üzerinden yapılan her konuşmanın 
sonunda: “Kaç aldın?”, “Bilmem kim kaç aldı?” veya “Neden 
daha yüksek not alamadın?” gibi sorular soruluyorsa bunun 
faydasının olmadığını göreceksiniz. Bunu yapmayın. Onun ne 
öğrendiği ile ilgilendiğinizi düşünmesini sağlayın. Bazen 
yüksek bazen düşük puan alınabilir. Belki sınav kötü hazırlanmış 
bir sınavdır, belki çocuğunuz yeterince öğrenmemiş olabilir 
ya da başka bir neden vardır. Bu önemli değildir ve değişebilir.

Çocukların ekran bağımlısı olmasına asla izin vermeyin. 
Bebek yaşlarda televizyon ilgisini çekiyor ve sessiz sedasız 
izliyor diye göz yumduğunuz durum, çocuğunuzun her geçen 
gün ona bağımlı olmasına neden olacaktır.

Televizyon her akşam açılmak zorundaymış gibi bir “ritüele” 
de gerek yok! Seçici olun ki çocuğunuz da seçerek izlemeyi 
öğrensin. 

“Aman efendim bizim zamanımızda yoktu, alamadık, ben 
çocuğuma en iyisini, en hızlısını alayım.” diye düşünerek 
bilgisayar alanlar, dikkat! Kontrol edemeyeceğiniz bir başka 
bağımlılığı çocuğunuza sunduğunuzu unutmayın. Çocukların 
ilgi ve meraklarına göre bilgisayar kullandıkları bir gerçek ama 
maalesef birçoğu genellikle bilgisayar oyunlarını ve İnternet 
ortamında zaman geçirmeyi, daha doğrusu “öldürmeyi”, seviyor.

Anlayacağınız, benim yoktu; alayım da “âlim” olsun çocuğum, 
dediğiniz bilgisayar da bir başka sihirli ekran ve sihri zehir 
saçıyor.



Günümüzde en yaygın kullanılan baş belası belki de akıllı 
telefonlar. Anaokulu çocuklarının bile telefon istediğini 
duyuyoruz, şaka gibi… Ebeveynler sıklıkla tereddüt etseler de 
sonunda toplumsal yaklaşımlarına göre onlar da çocuklarına 
küçük yaşlarda telefon alıyor. Mazeret ise: “Arkadaşlarının 
hepsinde var, aman ezilmesin, onun da olsun!” Helali hoş 
olsun da bu ne acelecilik? 

Ben size olacakları söyleyeyim, siz karar verin:

Whatsapp mesaj çılgınlığına dâhil olacak. Arkadaşlarının 
yüzüne bile bakmayacak ve berbat bir yazım dili ile 
sosyalleşmeye çalışacak. Çoğu, boş ve saçma sapan dedikod-
ularla dolu sohbetler yapacak ama gerçek anlamda sohbet 
etmeyi unutacak.

Mahremiyet nedir, bilmeden kişisel bilgiler, görüntüler şaka 
adına paylaşılacak, kabullenilmeye başlanacak. Bir anlamda 
değerler eriyecek.

Bu arada, hani iletişim amaçlı aldığınızı söylemiş ve her 
aradığınızda ona ulaşacağınızı zannetmiştiniz ya, yanıldığınızı 
göreceksiniz çünkü siz ne zaman arasanız ona ulaşamaya-
caksınız!

Ekran bağımlılığı, özellikle Türk toplumunun baş edemediği 
bir bela! Bu süreçleri yönetmek ilgi, takip ve sorumluluk 
gerektiriyor. Bu anlamda teknolojiyi amaca uygun kullanmayı 
öğretmek

Okuyun ve okutun! Her akşam elinize kitabınızı alarak 
çocuğunuza örnek olun. Mesela kitap okunmadan televizyon 
açmayın. (Bana göre hiç açmayın ama yine de siz bilirsiniz. 
Kötü alışkanlıklar da bir şekilde ediniliyor! Siz önceliğinizi 
neye verirseniz çocuğunuz da önceliğini ona verecektir.)

“Şimdiki nesil okumuyor!” diye bir söylem var ama ben 
katılmıyorum. Bana göre şimdiki nesil “çok okuyor”. Özellikle 
Batı toplumlarının gençleri bu anlamda dünya ortalamasının 
üzerine çıkıyor. Türkiye’de durum biraz daha farklı; bizimkiler 
de okuyor ama çoğu boş okuyor. Disiplinli olarak gazete, 
makale, kitap değil ama ekrandan, sosyal medyadan, bölük 
pörçük okuduğu kesin. Sonra sıralama sınavlarına girdikler-
inde, vay efendim paragraf soruları çok uzunmuş da o neden-
le yapamamışlarmış!

Ne yapmak lazım? Hiç okuyamıyorsanız günde sadece 10 
sayfa okuyun ve okutun. Yılda 3650 sayfa okumuş olursunuz. 
Bu da her ay 300 sayfalık bir kitap okunması anlamına gelir ki 
buna da şükür!

Çocuğunuzla nitelikli zaman geçirin. Yaptıklarını, meraklarını, 
sorularını, sorunlarını konuşun ve onu önemsediğinizi samimi 
olarak gösterin. Akşamdan akşama, yüzüne bile bakmadan 
dile getirdiğiniz “Nasılsın, iyi misin?” söyleminden öteye geçin. 
Küçükken çocuğunun atı olup altında dört ayak duran 
ebeveynlerin, o büyüdükçe oturan kızgın boğa �gürüne 
bürünmeleri pek olmuyor! At olmaya da boğa olmaya da 
gerek yok, unutmayın ölçüyü siz belirliyorsunuz. Başlangıçta 

“vıcık vıcık” olmak, sonrasında ise hiç görünmemek sağlıklı bir 
ilişki için uygun değil.

Ona yeri geldiğinde “hayır” demesini, “hayır” dendiğinde buna 
saygı duymasının önemini anlatın.

Para ve itibar için onurundan ve değerlerinden vazgeçmeme-
sini öğütleyin. İyi insan olması için uğraşın. Ona bırakacağınız 
en büyük servetin “doğruluk, samimiyet, emeğe saygı gibi 
değerleri yüksek bir insan olmasını sağlamak” olduğunu 
unutmayın.

İnsan çocuğu için her zaman en iyisini ister ve iyiler saymakla 
bitmez. Bu saydıklarımı çok küçük yaşlardan başlayarak 
çocuklara kazandırmak gerekir. Bunun için samimi bir 
yaklaşım gerekir. Süreç içerisinde çoğu zaman acı reçeteler 
verilecek ve mutsuzluklar yaşanacaktır ama “ben çektim, 
çocuğum çekmesin” denmemelidir. Yazının başlangıcına 
geri dönersek; insan, sorumluluklarını taşıyabildiği ölçüde 
olgunlaşıyor.

Sonuç olarak anne-baba olmak zordur. Önce sizin sorumluluk 
almanız gerekir. Bunun için sınır çizen, hayır diyebilen ve 
dediğinin arkasında duran, çocuğuyla samimi ve nitelikli 
zaman geçiren ama gerçek rolünü unutmayan, değerlere 
önem veren, okuyan, ekran bağımlısı olmayan, üreten 
olmalısınız. Ancak “olduklarınızı” dayatmamalı ve “olama-
dıklarınızı” çocuğunuzdan beklememelisiniz.
Ne diyelim, kolay gelsin!

Küçükken 
çocuğunun atı 
olup altında dört 
ayak duran 
ebeveynlerin, 
o büyüdükçe 
oturan kızgın 
boğa �gürüne 
bürünmeleri pek 
olmuyor! 
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Takım Oyunu

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı 

Mesleğiniz ne olursa olsun kendinizi daima bir satıcı olarak 
görün. Bazen bir simit, bazen bir daire, bazen de bilginizi 
satarsınız. Bunu yaparken kesinlikle bir mevki olayını düşün-
meyin; küçük ya da büyük iş yoktur. Her yapılan işin hakkı 
verilmeli, her yapılan işe emek ve alın teri katılmalıdır.  Yapılan 
her iş takım oyunu ile oynanır. Takım oyunlarında her oyuncu 
önemlidir, vazgeçilmezdir. Her takım oyuncusunun bulun-
duğu pozisyonu koruyabilmesi ve o mevkide en iyi olabilmesi 
için öncelikle konumunun gereklerini çok iyi bilmelidir. 
Mevkiinin en iyisi olmalı, buna gayret etmelidir. Oyuncuların 
hepsi bu şekilde davranırsa, bireysel başarılarla değil de takım 
başarısıyla anılırız.

Zaman çok kıymetli Sevgili Dostlar, boşa harcanmayacak 
kadar kıymetli. Bu nedenle öz eleştirimizi yapabilmeli, yapan-
ları dinlemeliyiz.  Bu yapıcı eleştirilerin bize ve mesleğimize 
kazandıracağı olumlu katkılar yadsınamaz.  Belli bir mevkide 
bulunuyorsanız, işinizdeki mesai arkadaşlarınızı seçme hakkınız 
varsa bana göre gelen kişilere ilk sormanız gereken soru “Siz 
kimsiniz?”dir.  Bu soruyu cevaplandırabilen kişiler, kendini 
tanıyan, kendini bilen ve buna göre mesleğini seçip o mesle-
kle severek uğraşı veren ve en iyi olmanın mutluluğunu ve 
hazzını yaşamak isteyen kişilerdir. Sevgili dostlarım işinizde 
başarılı olmayı istiyorsanız öncelikle bu kişilere güvenin ve bu 
insanlarla doğrudan ve sürekli irtibat halinde olun. Mesai 
arkadaşlarınıza nefes alıp verdiğiniz sürece hiçbir zaman yalan 
söylemeyin. Doğruyu söyleyemiyorsanız bile susun dinleyin, 
makul ölçüde zaman kazanın.  Mesai arkadaşlarınızın amaçlarını 
çok iyi keşfetmeye çalışın. Göreceksiniz ki hepsinin amacı 
küçük ya da büyük farklılıklarla ayrı ayrıdır. Siz arkadaşlarınızı 
iyi tanıdığınız için onların ortak yönlerini artırarak onları bir 
araya getirip profesyonel bir çalışma ortamı kurmalısınız. Yani 
bana göre bilinmeyen karanlıklardansa, bilinen sorunlarla 
uğraşmak, sorunları ortadan kaldırarak sevgi, saygı ve güven-
in hâkim olduğu bir ortamı oluşturmak daha kolaydır. Kişisel 
çıkarlara asla taviz verilmemeli; çünkü kişisel çıkarların yaygın 
gücü yüksektir, yıkıcıdır. 

Değerli meslektaşlarım; hede�erinizin ne olduğunu çok iyi 
bilin ve takım arkadaşlarınıza anlayabilecekleri şekilde anlatın. 
Çünkü hede� olmayan kişi ya da kurumları ben direksiyonu 
olmayan araçlara benzetirim. Nereye gideceği belli olmaz. 
Hede�erinize ulaşabilmeniz için çok düşünüp, iyi ölçüp, iyi 
değerlendirip, iyi sonuç almaya çalışmalısınız. Bu gerçeğin 

ötesinde sevginizi, saygınızı ve güveninizi takım arkadaşlarınızdan 
esirgemeyecek onlara bu duygularınızı hissetti- receksiniz. Hata 
yapmamalısınız. Çünkü küçük dediğiniz bir hata bile işinizin 
ve sizin felaketiniz olabilir. 

Sevgili dostlarım; yaşamınızda birçok sorunla karşı karşıya 
kalacaksınız. Çözülmesi imkansız gibi gördüğünüz bu sorunlar 
sizi olumsuzluğa, mutsuzluğa, karamsarlığa itmesin. Bu sorunların 
günlük işlerinizi alt üst etmesine de müsaade etmeyin. Çünkü 
bilmelisiniz ki bu sorunlar zaten sizin günlük işlerinizin ta 
kendisidir. Bu nedenle sorunları gözünüzde asla büyütmey-
iniz. Sorun biterse hayat da biter. Sorunlar yaşamın ve hayatın 
sigortasıdır. Hiçbir zaman bir şeyi bir sırmış gibi insanlara gizli 
bir şekilde söylemeyin; çünkü takım oyununda sır diye bir şey 
yoktur. Zaman zaman bazı kişiler için onlar benim düşman-
larım, onlar beni tehdit ederler diye düşünebiliriz. Ancak iş 
hayatında düşman, düşmanlık diye bir kavram olmamalıdır. 
Rakip vardır. Rakip de yaşamın her kademesinde dünyanın bir 
gerçeğidir. Bunu böyle bilmeli önlemler alınmalıdır. 

Sevgili dostlarım iş denen bu oyunu tüm benliğinizle oynayın; 
ancak hayatınızı ona yönelik bağlamayın ve şunu da asla 
unutmayın: Oyunu siz oynuyorsunuz, oyun sizi yönetmiyor. 
Daha birçok oyun oynayacaksınız. Bu oyunların bazılarını 
kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz. Her iki konumda da asla 
ilkelerinizi terk etmeyin. Gülümseyerek etrafınıza yenilmezliğinizi 
gösterin. Unutmayın ki hayat devam ediyor, ettiği sürece de 
oyunlar da devam edecek. Verdiğiniz sözleri ne pahasına 
olursa olsun tutun. Onun için diyorum ki çok konuşup çok söz 
vermeyin. Tutamadığınız sözlerinizle kendinize ve işinize zarar 
verirsiniz. Bir konuda son noktaya gelinceye kadar karar 
vermeyin, sonra değiştiremezsiniz. 

Sevgili dostlarım takım oyunlarında sürprizlerin de çok büyük 
yeri vardır. Sürpriz demek, yenilik ve farklılık demektir. Sizler 
de işinizde zaman zaman sürprizlere yer vermelisiniz. Ancak 
bu sürprizleri dikkatli planlamazsak bize ve işimize kazandıra-
cağı zafer yanında felaketimize de neden olabilir. İntikam 
almak sizleri belki rahatlatır, olduğunuzdan daha üstün 
gösterir;  ancak intikam duygunuzu bence asla kullanmayın. 
Çünkü bu duygu size ait değildir. Bu duygunun esiri olmayın.

Değerli Arkadaşlarım;  mutluluğun temelinde sevgi, saygı, 
başarı ve bunları kaybetmeme vardır. Yani hep bir mücadele 
vardır. Bu mücadelede sizin kaybınızdan bir başkasının 
kazanç sağlamasına da göz yummayınız.
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2011 yılından bu yana Meclis Yönetim Kurulu Başkanlığını birlikte vekaleten yürüten Türkiye Özel Okullar 
Derneği Eş Başkanı Cem Gülan ile GÜVENDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyyüp Kılcı ise bu 
dönem aday olmadılar.

Yönetim Kurulu 2013 ve 2014 yıllarındaki görev süresince yapılan faaliyetleri, sektörün istek ve ihtiyaçları, 
sektörün gelişimi için gerekli görülenler, sektörün genel ekonomi içindeki pozisyonu, sayısal veriler gibi 
hususların yer aldığı 400 sayfalık bir rapor halinde hazırlayıp yayınlanmak üzere TOBB yönetimine teslim 
etmiştir.  Bu rapor 2015 yılı başlarında yayınlanarak Üniversitelere, Milli Eğitim Müdürlüklerine, Kütüphanel-
ere, Bakanlık merkez teşkilatına, TBMM’ne, özel öğretim kurumlarına ve diğer eğitimle ilgili birimlere 
gönderilmiştir. 

Önceki Eğitim Meclisi Yönetimi; Başbakanın ve bakanların katıldığı 2014 ve 2015 yıllarında yapılan iki 
Sektörel Ekonomik Şurasında sektör sorunlarının giderilmesi yönünde çalışmalar yapmıştır. Meclis üyelerinden 
ve sektör kuruluşlarının her birinden alınan öneriler birleştirilip Meclis ortak görüşü oluşturularak bu Şuralarda 
Başbakan ve ilgili bakanlara aktarılmıştır.

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Eğitim Sektörü Meclisi, 16 Haziran 2015 tarihinde 
TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Sayın Halim Mete’nin başkanlığında yapmış 
olduğu toplantıda,  yeni yönetim kurulunu seçti. 

Eğitim alanında hizmet veren özel sektör temsilcileri ile birlikte ilgili bakanlıkların temsilcilerinin de üyesi 
olduğu Eğitim Meclisi Başkanlığına meclis üyesi ve Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği temsilcisi Dr. Yusuf 
Ekinci, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Türkiye Özel Okullar Derneği Eş Başkanı Yusuf Tavukçuoğlu ile 
ÖZDEBİR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Köprülü oy birliği ile seçildiler. Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci 
aynı zamanda Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

TOBB TÜRKİYE EĞİTİM SEKTÖRÜ MECLİSİ



Önceki Eğitim Meclisi Yönetimi; Başbakanın ve bakanların katıldığı 2014 ve 2015 yıllarında yapılan iki 
Sektörel Ekonomik Şurasında sektör sorunlarının giderilmesi yönünde çalışmalar yapmıştır. Meclis üyelerinden 
ve sektör kuruluşlarının her birinden alınan öneriler birleştirilip Meclis ortak görüşü oluşturularak bu Şuralarda 
Başbakan ve ilgili bakanlara aktarılmıştır.
 
Eğitim Meclisi, 2014 döneminde 5 kez, 2015 döneminde 4 kez toplantı yaparak sektörün problemlerini ve 
sektörle ilgili gelişmeleri görüşmüş, oluşturulan öneriler ilgili birimlere iletilmiştir. Anadolu sağlık meslek 
liselerinin sorunları, özel ortaöğretim okullarında öğrenci yerleştirmede yaşanan sıkıntılar, temel eğitimden 
ortaöğretime geçiş sistemi, özel okullara kitap verilmesi, yapılan müfredat değişiklikleri, mahalli dillerde 
eğitime izin veren düzenleme, özel dershanelerle ilgili gelişmeler, Bakanlıkça yapılan yasal düzenlemeler, 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantılarında görüşülenler, dershanelerin 
dönüşümüyle ortaya çıkan ve ileride çıkacak olan yeni durumlar ve bunların genel eğitimimize etkileri, 
ülkemizde ve gelişmiş ülkelerdeki hayat boyu öğrenme alanındaki çalışmalar, Eğitim Meclisi gündemine 
taşınmış ve kapsamlı değerlendirmeler sonucu belirlenen görüş ve öneriler her kademedeki yetkililere iletilmiştir. 

Eğitim Meclisi 2014 yılında  “Yabancı Dil Öğretimi ” konulu geniş katılımlı bir kongre düzenlemiş kongre 
sırasında dört panel gerçekleştirilmiştir. Bu panellere Panel Başkanları dışında 17 konuşmacı katılmıştır. 
Panelde, Örgün Öğretimde Yabancı Dil Öğretimi, Yabancı Dil Öğretmeni Eğitimi, Yabancı Dil Öğretiminde 
Program ve Ders Kitapları, Yaygın Öğretimde Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancılara Türkçe Öğretimi gibi 
konular masaya yatırılmıştır. Panellerdeki ana konular bağlamında dört paralel oturum da ayrıca 
gerçekleştirilmiştir.  Panel sonunda ortaya çıkan “Sonuç Raporu” Bakanlık yetkilileri ile paylaşılmıştır.

2015 yılında yapılan toplantılarda, yeni Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü  Meclisimize davet edilerek  
üyeler ile tanıştırılmış ve çalışmalarımız hakkında bilgi verilmiştir. 2014 - 2015 öğretim yılı başında Bakanlığın 
yaptığı “Eğitimde Etik ” konulu kongrede ve Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından,  29-31 Ocak 2015 
tarihlerinde gerçekleştirilen 14. Geleneksel Eğitim Sempozyumda ele alınan konular Meclis üyelerine 
aktarılmış ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Özel öğretim kurumları yönetmelik ve yönergelerinde yapılan düzenlemeler ve düzenlemelerin kurumlara etkileri 
(Örneğin kurumların öğrenci ve kursiyerlerle yapacağı sözleşmelerin getireceği yükümlülükler)  tartışmaya 
açılmış, okullarda açılan kurslar, 19. Milli Eğitim Şurası’nda ele alınan konular, Devletin özel okullarda 
okuyan öğrencilere verdiği ve vereceği mali destekte yaşanan sorunlar, bu sorunların giderilmesi yönündeki 
öneriler ele alınmıştır.  

Özellikle 2015 yılında özel okullara gelen ÇSGB İş Teftiş Kurulu müfettişleriyle ilgili olarak yaşanan sorunlar 
takip edilerek ilgili makamlara yaşanan zorlukları iletme çabaları, TEOG sisteminde yapılan değişiklikler ile 
yeni yerleştirme modeli ve bu modelin özel okullara etkileri değerlendirilmiş, Nisan 2015 ‘te yapılan Sektörel 
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Sayın Dr. Yusuf Ekinci’nin özgeçmişi:
1943 yılında Burdur ili Tefenni ilçesinde doğdu. 1956 yılında Büyükalan İlkokulu’nu, 1962 yılında Isparta Gönen 
İlköğretmen Okulu’nu, 1965 yılında Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü, 1980 yılında ise 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini bitirdi. 1982 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
İdari Bilimler Enstitüsü’nde Kamu yönetimi dalında Yüksek Lisansını tamamlayarak “Kamu Yönetimi Uzmanı” 
ünvanını aldı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde “Ahilik ve Cumhuriyet Döne-
minde Meslek Eğitimi” konulu tezi ile doktorasını tamamladı. 

İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Yükseköğretim kurumlarında öğret-
menlik yaptı. MEB Merkez teşkilatında şube müdürü, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, müsteşar yardımcısı 
ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak çalıştı. 24 Aralık 1995 yılında Burdur Milletvekili olarak seçildi. 
TBMM’de Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ve Çevre Komisyonu’nda Başkan Vekili olarak görev 
yaptı. 2000-2007 yılları arasında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda Genel Başkan Danışmanı olarak 
çalıştı. 

Sayın Dr. Ekinci, 2006-2009 yılları arasında Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği Genel Sekreterliği, 2008-2013 
yılları arasında Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Kurucu Temsilciliği görevlerinde bulundu. Sayın Dr. Yusuf 
Ekinci, halen Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği Danışma Kurulu Üyeliği ve Türkiye Özel Okullar Derneği 
Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Yayınlanmış eserlerinden bazıları: Ahilik, Cumhuriyet Döneminde Ahilik ve Mesleki Eğitim, Hoca Ahmet Yesevi, 
Gaspıralı İsmail, Hacı Bayram-ı Veli, Burdur, Geçmişten Geleceği Eğitim, Siyasi Parti ve Hükümet Programlarında 
Eğitim, Sorunlu Eğitimde Zorunlu Eğitim, Siyasi Parti ve Hükümet Programlarında Çalışma Yaşamı. 

Ekonomik Şurası için sektör temsilcilerinden görüşler alınarak Meclis görüşü belirlenmiş, bu görüş ve taleplerimiz 
TOBB aracılığı ile Başbakan ve Bakanların katıldığı toplantıda  ilgililere aktarılmış, yıllık Meclis Faaliyet 
Raporları hazırlanmış ayrıca sektör temsilcileri tarafından dile getirilen  pek çok problemin çözümü için  samimiyetle 
gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Bu güzel çalışma ve gayretlerinden dolayı bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Yeni Yönetim Kurulunun, eğitimcinin ve eğitimin doğasında var olan enerjiyi ortaya koyarak çok etkili ve 
yaralı hizmetler vereceğinden kuşku yoktur. Bu bağlamda 2015–2016 öğretim yılının başlamasıyla birlikte 
(Muhtemelen 06.10.2015 tarihinde) yeni Yönetim Kurulunca yapılacak olan ilk Eğitim Meclisi toplantısında 
önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların yol haritası, ortaya çıkacak gelişmeler de dikkate alınarak belirlenmiş 
olacaktır.
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özellikleriyle, kendince bir disiplin yaklaşımı içinde, öğrenmeyi 
sağlayacak bir araç mıdır? Bu soruların cevapları, yine,  oyun 
kavramının kendi içinde saklıdır.

Bir sözcüğün kavramsal değeri çoğunlukla, onun karşıtı ile 
açıklanabilir. Ciddinin karşılığı da çoğunlukla oyun ya da alay 
ve şaka olarak adlandırılır. Oysa oyun kavramı, dikkat 
edildiğinde karşıtından (oyunun karşıtı ciddilik, iş ve çalışma 
olarak bilinir) daha asal, daha yüklü anlamlara sahip görün-
mektedir (Adıgüzel, 2012). Ciddilik oyunu içermez, onu 
onamaz, oysa oyunda ciddilik bulunabilir (And, 2002).

Bu tanımlamalar ışığında oyunun ciddi bir iş olduğunu, hatta 
ayrıntılı olarak incelendiğinde, ciddi olmaktan öteye vardıran 
niteliklere sahip olduğunu görürüz. Oyunu büyülü kılan en 
önemli etmenlerden biri de, “özgürlük ve katılım ile hareket” 
nitelikleridir. Bu nitelikler Huizinga’nın deyimiyle “Her oyun, 
oyuncuyu her an tümüyle içine alabilir” olarak açıklanmaktadır ve 
Huizinga şöyle devam etmektedir; “Oyun-ciddiyet zıtlığı her 
an değişebilir. Oyunun değerinin azalması, ciddiyetin değer-
inin artmasına denk düşer. Oyun ciddiyete döner, ciddiyet 
oyuna.” Vygotsky’nin oyun tanımı, bu niteliklerin tam bir 
özetidir: “Oyun, zevk vericidir, içsel olarak gönüllüdür ve aynı 
zamanda da temel bir biçimde kurallı bir etkinliktir” (Nicol-
opoulou, 2004).

Bu noktada “Çocuklar en çok ne ister?” sorusuna değinmek 
yerinde olur. Çocuk, kendi isteğiyle oyuna dahil olduğunda, 
oyunun ciddiyetine de dahil olur. Burada yetişkinlerin deyimiyle 
bir başıboşluk, boşa zaman geçirme, dalga geçme gibi 
durumlar söz konusu değildir. Çocuk ciddi bir iş peşindedir, 
bu iş “oyun”dur. “Kuralları olan, belli bir düzene sahip” bir oyun. 
Çocuk bu kurallara ve düzene kendi sahip çıkmaktadır. Aksi 
takdirde oyun bozulur, biter. Oysa çocuklar oynamak ister! 
Çocuklar en çok; oynamak ister! 

Sorumuza cevap ararken bunların yanı sıra oyunun “mekânsal 
ve zamansal sınırlılığından” da söz etmek gerekir. Her oyun  

Derste Oyun Oynamak 
Ciddiyetsiz Bir Şey midir? 

Tûbâ Işık EROĞLU
Adapazarı Enka Okulları

Oyun kavramına yetişkin gözünden baktığımızda, başlıkta yer 
alan soruya cevabımız, büyük olasılıkla “evet” olacaktır. Ancak 
çocukların gözünde durum hiç de böyle değildir. Oyun, 
çocuklar için ciddi bir uğraşıdır. Hayatı ve hayatın işleyişini 
algılayışları, öğrenmeleri, oyun yoluyla başlamakta ve süregelmek-
tedir. 

Oyun, çocuğun tüm öğrenme biçimlerine hitap edebilen 
zengin içeriğe sahip bir yöntemdir. Çocuğa, kendi öğrenme 
biçiminin güçlü yanlarından yararlanmasına olanak sağlarken, 
aynı zamanda zayıf yanlarını fark etmesi ve güçlendirmesi 
yönünde de bir destektir. Diyebiliriz ki, kendi doğal işleyişi 
içinde oyun, çocuğun gelişimini sağlamakta, adeta onu 
büyütmektedir. 

Oyun oynayan çocuklar oyun sürecine yoğunlaşırlar, oyunu 
“ciddiye” alırlar. Oyun yoluyla yaşadıkları gerilim, hazza ve 
mutluluğa dönüşür. Çocukların oyun oynamaları sonucunda 
hemen tüm etkinliklerin, yaşantılara dayalı bir öğrenme 
zenginliğine dönüştüğünü, oyun yoluyla bir anlamda örtük 
öğrenme ortamları oluştuğunu belirtebiliriz. (Adıgüzel,2012)

Peki öyleyse çocuğun doğasında var olan ve her birimizin 
çocukluktan bu yana içimizde barındırdığımız, bu oyun 
kavramından uzaklaşmamıza sebep nedir?

Birçok öğretmen, oyunla ders işlemek konusunda yanlış 
algılanmaktan endişelenmektedir. Belki de bu nedenle derste 
oyuna yer vermekten çekinmekte ve hatta hiç denememektedir. 
Okul yönetimi ve öğretmen arkadaşlarımızın bu konudaki 
olumsuz tutumları da, sebepler arasında sayılabilir.

Aynı zamanda oyunun doğası gereği içerdiği “özgürlük ve eğlence” 
kavramları da, öğretmenleri ders içinde oyun oynama �krinden 
uzak tutan nedenler arasında sayılabilir. Çünkü “özgürlük ve 
eğlence” kontrol edilemez. Bu demektir ki, “oyun” kontrol edilemez. 
Dolayısıyla oyun oynatılan “ders” kontrolden çıkmış demektir. Peki 
gerçekten öyle midir? Yoksa oyun, kendi dinamiği içinde yer alan 
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ister maddi veya hayali, ister keyfe göre saptanmış veya 
zorunlu  olsun, önceden belirlenmiş kendi mekânsal alanının 
sınırları içinde cereyan eder. (Huizinga,2006)

Oyunun nitelikleri, çocuğun eğitim süreciyle paralellik göster-
mektedir. Üstelik öğrenme stratejisi ne olursa olsun, “oyunun” 
her zaman bir yöntem veya teknik olarak kullanılabilir olduğu 
da açıktır. Bu durum bize göstermektedir ki, oyunun kendi iç 
dinamiği, bir ders ortamı oluşturabilme özelliğine sahiptir.

Dilerseniz bu ders ortamını daha anlamlı kılalım ve hayalimizde 
canlandırmaya çalışalım: “Bu derse öğrenciler gönüllü olarak 
katılıyorlar. Üstelik ne zaman istenirse başlatılabiliyor. Çocuk-
lar her zaman bunun için hazırlar. Eğlenerek, işbirliği ve 
paylaşım içinde, yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Yaptıkları 
işi ciddiye alıyorlar. Almak da zorundalar çünkü belli kurallar 
var, uymazlarsa biter! Ama bitsin istemiyorlar çünkü coşkulu 
ve hevesliler. Zaman, dersin kazanımları çevresinde akarken, 
örtük pek çok kazanım da içselleştiriliyor. Her güzel şeyin bir 
sonu var denilen, noktalanması gereken yerde, mutlu ve 
doygun olarak bitiyor.”

Hayal ettiğimiz bu dersi, oyunla, gerçeğe dönüştürmek 
mümkün mü? John Locke, “Derslerin daha çekici olmasını 
istiyorsanız çocuğun ilk yaşlardaki oyun içgüdüsünden 
yararlanınız” demektedir. Pestallozzi, çocuğun içinde, onu 
etkinliğe ve devinimine yönelten bir itici gücün var olduğunu; 
bu gücün itişiyle çocuğun durmadan kıpırdadığını, yerinde 
oynadığını, ellerini her şeye uzattığını izlemiş. Sonrasında da 
öğretmenlerden, çocukların doğal gelişimlerini, onların 
bedenlerini çalıştırmak yoluyla, desteklemelerini istemiştir. 
Fröbel (1782-1852)’e göre, oyun tüm yaşamı belirleyen çekirdektir. 
Çocuk oyun oynamak gereksinimindedir. Bu nedenle çocuğa 
her şey oyunla daha iyi öğretilebilir. Çocuk bedensel ve tinsel 
gelişimini oyunla sağlar. Oyun sırasında edinilen bilgiler 
çocukta daha iyi yerleşir (Adıgüzel, 2012). Cook ise oyunu, 
yaratılıştan bir insan etkinliği olarak ele alıp, okullarda yapma-
ya değer tek etkinlik olarak belirtmiştir. Çocuk bir enerji küpü 
ise, onda saklı duran enerjiyi harcaması için uygun yöntemler 
bulmak gerekir (Gönen, Dalkılıç, 2000). Şüphesiz ki eğitimde, 
nitelikli öğrenme stratejileri ile yöntem ve tekniklere sahibiz. 
Ancak çocuklar zaten muhteşem bir öğrenme yöntemine 
sahipken, bunu yok saymak doğru mudur? 

Tek yapmamız gereken oyunun bu büyülü dünyasında 
kendimize bir yer bulmak olmalıdır. Tam da gelinen bu noktada 
tartışılması gereken, “öğretmenin nasıl bir rol üstleneceğidir.” 

OYUNUN İÇİNDE ÖĞRETMENİN ROLÜ
Oyun yoluyla öğrenme yöntemiyle yapılandırılmış ve deneyim-
lenmiş bir ders üzerinden bu sorumuza cevap arayalım:

“Öğrenciler bilgisayar laboratuvarına geldiklerinde açık 
bilgisayar kasalarını ve yerde duran bir sürü iç donanım 
parçalarını gördüler. Kimisi bilgisayar kasalarına, kimisi iç 
donanımlara yöneldi. Heyecan ve şaşkınlıkla kasalara ve 
donanımlara dokunmaya ve aralarında paylaşım yapmaya 
başladılar. Kısa bir süre sonra, bu heyecan dalgası merak 
duygularını tetiklemiş olmalıydı ki gözler öğretmendeydi. İşte 
sahneye çıkma zamanı gelmişti. Odakta donanımların olduğu 
öğrenci ve öğretmenin bir arada yer aldığı çember düzeni 
kuruldu. Ve oyun başladı...”

Ders veya konu ne olursa olsun, ilişkili nesneleri ders ortamına 
taşıdığımızda veya çocukları beklemedikleri bir durumla karşı 
karşıya bıraktığımızda onların öğrenmeye yönelik merak, 
heyecan, istek duygularını -başka hiçbir şey yapmaya gerek 
duymaksızın- uyandırmış oluyoruz. Buraya kadar derste 
gelinen noktanın, öğretmenin ve öğrencinin arzu ettiği gibi 
olduğunu söyleyebiliriz. Dersin devamına bakarak öğretmenin 
rolüyle ilgili ipuçlarını toplamaya devam edelim:

“Öğrenciler birer donanım aldılar ve onu detaylı olarak incele-
diler. Sınıfa dağılarak ellerinde ki donanımın adının ne 
olduğunu buldular ve tekrar çemberde buluştular. Kısa bir 
süre sonra öğrenciler, sınıfta serbest yürümeye ve göz göze 
geldikleri arkadaşlarıyla, yine ellerindeki donanımların 
isimlerini söyleyerek, değiş tokuş yapmaya başladılar. Her 
değiş tokuşta farklı bir donanıma dokunuyor, onun adını 
öğreniyor ve inceliyorlardı. Sürecin sonunda tekrar çemberde 
toplandıklarında bu defa yeni bir görev onları bekliyordu: 
Ellerindeki donanımın ne işe yaradığını öğrenmek. Öğrenciler 
sınıfa dağılarak bu görevi de tamamladıklarında değiş tokuş 
tekrar başladı. Öğrenciler birbirlerine ellerindeki donanımın 
ne işe yaradığını anlatıyor; hem öğreniyor hem de öğretiyor-
du… ” Süreç, donanımların birbirleriyle nasıl bir iletişim içinde 
olduklarından, bilgisayarın çalışma prensibine doğru uzanan 
birbiriyle bağlantılı oyunlarla devam etti. 

Örneğimizde, öğrencilerin konuda yer alan kavramlara ve 
tanımlarına, oyun içinde ulaştıkları açıkça belirtilmiş olmasına 
rağmen, “nasıl?” olduğu konusu ve oyunlar arasında ki 
geçişlerin “nasıl?” kurulduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Tüm 
bu boşlukların “öğretmenin rolü” hakkında düşünmeyi sağlamak 
amacıyla yazılmamış olduğunu anlaşılmaktadır. İşte öğre             
tmenin rolü bu!  “Siz bir öğretmen olarak nasıl yapardınız?” 

“İşte öğretmen sahnede!” dediğimiz an, dersin akışı içindeki 
öğretmenin; “nasıl” yapılandırılmış, tasarlanmış, ne tür hazırlıklar 
yapılmış dediğimiz noktalarda da öğretmenin sahne arkasındaki 
rolünü aydınlatmış oluyoruz.

Öyleyse diyebiliriz ki öğretmenin rolü; dersin öncesi, sonrası 
ve akışı içinde, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla, tüm sürecin planlanması, tasarlanması ve 
düzenlenmesinden sorumlu olmaktır. Bu rol, diğer tüm 
yöntemlerde olduğu gibi oyunla öğretim yönteminde de 
aynıdır. Öğretmen tarafından, oyunun hangi unsurlarından 
yararlanılacağı belirlenerek, dersin ve konunun içeriğine göre 
oyunların seçimi yapılır ve ders yapılandırılarak gerekli tüm 
hazırlıklar tamamlanır. Öğrenciler ise, tüm bu hazırlıklardan 
habersiz olarak sınıftan içeriye girer, ortam canlanır, oynar ve 
tüm bu süreçte içselleştirebildikleri ne varsa öğrenmiş olarak 
oradan ayrılırlar. Her şey, bir “sürpriz” tadındadır.

Peki bu ders farklı yöntem ve tekniklerle işlenemez miydi? 
Neden bu derste öğretmen “oyunla öğretimi” tercih etmiş 
olabilir? 

Yukarıda ki örnekte, kavram öğreniminin yoğun olduğu bir 
dersin ele alınmış olduğunu anlıyoruz. Skis’e göre bir kavram 
öğrenmek için, o kavramı algılamak, aktif olarak yaşamak 
yeterli olmaz. O kavramı sözel olarak da tartışmak gerekir. 
Schunk ise, “kavram öğrenme sürecinde kavramın isimlendi-
rilmesi, tanımlanması, söz konusu kavramla ilgili ve ilgisiz 
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öğretmenleridir. Bu noktadan sonra,  ders için planlanan 
öğrenme türü ne olursa olsun, odağı dersin akışına yönlendirecek 
olan yine öğretmendir. Dersin başında girmiş olduğu role 
devam etse de, etmese de, öğrencinin ilgisini derste tutmak 
adına, sonuç başarılıdır.

Tüm bu görüşlerin ışığında, okul programlarında, çocuğun 
çeşitli oyunlar oynamasına izin verildiği saatlerin az olmaması 
gerekirdi. Ancak ne yazık ki, ilkokuldan başlayarak, yaşı 
büyüdükçe çocuktan oyun oynamaması beklenir ve pasif 
öğrenme etkinliklerine yöneltilir. (Onur,1994,Önder,2007)  

Bolton’un çocuk eğitiminde oyunun yeri ile ilgili söyledikleri 
oldukça çarpıcı ve nettir. “Çocuk oyun sayesinde öğrene-
bildiğine göre, oyun haline getirilmiş eğitim durumlarıyla 
çocuğa birçok konu, daha az zorlayarak, daha kolay öğretile-
bilir.”(Bolton 1988,Önder,2007)

Bizler öğretmen olarak, dersimizde öğrencilerimizi bir 
“öğrenme deneyimi” yaşamaya davet ederiz. Ancak biliyoruz ki, 
biz ne yaparsak yapalım her “öğrenme deneyimi” öğrencinin 
kendine aittir. Oyun; çocuğun, var olan birikimlerini kullanıp 
açığa çıkartırken, yeni yaşantılarla da yaparak ve yaşayarak 
öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu, sıkça bahsettiğimiz “istek 
uyandıran ve birleştirici” yönüyle de sınıf iklimi için olumlu bir 
etki yaratmaktadır. Oyunla öğretim, başlı başına bir yöntem 
olarak kullanılabilirken, aynı zamanda çeşitli öğrenme türler-
ini de derse taşıyabilecek kadar esnektir. 

Derslerde oyunun bir yöntem veya teknik olarak kullanılması; 
öğretmeni, sınıfta öğrenciden daha çok aktif olduğu ve 
sadece “öğretmek” üzerine yoğunlaştığı bir ders tasarımından 
uzaklaştırmakta ve bunun sonucunda öğrenciler için “kendilerini 
ifade edebildikleri ve özümsedikleri” bir süreç yaşatmaktadır. 
Günümüzde böylesi öğrenme tasarımları yapılandırabilmek 
amacıyla çeşitli yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikler 
kullanılırken; bugün eğitimin geldiği noktada, oyunla öğren-
menin yerini ve değerini bir kez daha düşünmek gerekir.  

“Tam da o anda, tadını çıkararak, yaparak ve yaşayarak öğrenmek” 
üzerine okuyup düşünürken, “derste oyun oynamak ciddiyetsiz 
bir şey midir?” sorusunun cevabını kendi içinizde bulabilmiş 
olmanız ümidiyle…
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niteliklerin tanımlanması ve o kavrama ait olan ve olmayan 
örneklerin belirlenmesi, ayırt etme ve genelleme yolu ile olur” 
demektedir (Önder, 2007). 

Örnek dersimizde ki öğretim yönteminin, hedef kitlemiz olan 
öğrenci üzerindeki etkilerine bakmak, seçilen yöntem hakkında 
eleştirel düşünmemizi sağlayacaktır. “Öğrenciler, ders içinde 
hareketli ve aktiftiler. Etkileşim içinde paylaşarak, işbirliği 
yapıyorlardı. Bir yandan keşfediyor bir yandan tartışıyorlardı. 
Her çocuk, kendisine verilen görev doğrultusunda kendi 
öğrenmesinin sorumluluğunu almasının yanı sıra arkadaşının 
öğrenmesinden de sorumluydu. Öğrenirken öğretiyor, aynı 
zamanda öğretirken öğreniyorlardı. Bir kavram hakkında 
farklı tanımlamalar duyuyor, söylüyor ve sonunda kendi 
tanımlarını oluşturuyorlardı. Diğer tüm kavramlar arasında 
arkadaşlarıyla beraber keşfederek ve sorgulayarak bağlantılar 
kuruyor ve bütüne ulaşma yolunda ilerliyorlardı.”

Tam da hayal ettiğimiz gibi, öyle değil mi? Ve “oyun” bunu 
mümkün kılıyor. Oyunun kişiyi saran, içine alan bir yanı 
olduğu, şüphe götürmez bir gerçektir. Bu sebeple, en baştan 
beri söz ettiğimiz gibi, oyunun büyülü bir şey olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Öyleyse oyunu, ders içinde sadece 
öğrenme faaliyeti olarak kullanılabilecek bir yöntem olarak 
düşünmemek gerekir. Oyun derste; ilgi çekmek, merak 
uyandırmak, harekete geçirmek için işlevsel bir teknik olarak 
da kullanılabilir. 

Örneğin; öğrencilerin bir şiir veya hikâye yazmaları ya da 
resim yapmaları istenildiğinde, konuyla ilişkili geçmiş 
yaşantılarının ve entelektüel birikimlerinin o anda çocuk 
tarafından oyunla dışavurumu, çocuğun ortaya koyacağı 
ürünün kalitesini arttıracaktır. Bunun yanı sıra çocuğun 
konuyla ilgili geçmiş bir yaşantısı bulunmayabilir. Bu noktada, 
daha önce tecrübe etmedikleri bir durum hakkında deneyim 
kazanmalarını sağlaması bakımından da oyunun güçlü bir 
yönü vardır. Önder(2007), rol yapma ya da sanki öyleymiş gibi 
davranma oyununun “çocuğun doğasında bulunan bir 
davranış” olduğunu söylemektedir. Özellikle dramatik 
oyunların, bu yöndeki etkisi tartışılmaz bir gerçektir. 

SINIFTA ÖĞRETMEN ROLDE
Bazen oynayan öğretmen, izleyen ise öğrencidir. Öğretmen, 
anlık olarak yarattığı küçük bir rol oyunuyla, tüm dikkatleri 
üzerine çekebilir ve bu öğrencileri uyum içinde bir araya 
getiren bir etkinliğe dönüşebilir. Yorumu kolaylaştırması 
açısından, tüm öğrencilerin birbiriyle konuştuğu ve öğretmeni 
görmezden geldikleri bir sınıf ortamını gözümüzde 
canlandıralım. Öğretmen, birkaç eşyasını yanına alarak 
sınıftan çıkıp, kapıyı kapatır. Kısa bir süre sonra kendi için 
belirlediği bir rol ile sınıfa girer ve oynamaya başlar. O an 
sınıfta olan nedir? 

Oyun, başladığı anda, kendiliğinden yarattığı etkiyle 
ilişiğindeki herkesi içine alır. Böylece tara�ar silikleşmeye, 
ortamda uyum ve birliktelik hâkim olmaya başlar. Öğrenciler 
öğretmeni göz ardı etmeyi bırakırlar çünkü öğretmenin bir 
sonra ki adımının ne olacağını merakla izlemektedirler. İşte 
öğretmenin sahnede olduğu durumlardan biri de budur. 
Burada öğretmenin değişen rolünü görmek mümkündür. 
Sınıftaki odak artık öğrencilerin merak ve ilgiyle izledikleri 
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ZAFER ÖZTÜRK TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ KOORDİNATÖR
NUR YAŞAR DOKU KÜLTÜR ANAOKULU ANKARA  BAŞKAN
ERDEM KAYA MEF OKULLARI  BAŞKAN YARDIMCISI
AYÇA ÖZBATIR TED RÖNESANS KOLEJİ  SEKRETER
NOYAN BİNGÖL FMV ÖZEL IŞIK OKULLARI  ÜYE
GÜLÇAĞ GENÇER ÇAMLARALTI KOLEJİ  ÜYE
EBRU CEYLAN TEZER UĞUR KOLEJİ  ÜYE
PROF. DR. ŞULE ÇİVİTÇİ GAZİ ÜNİV.VAKFI ÖZEL OKULLARI  ÜYE
TUBA ABLAK ALEV OKULLARI  ÜYE
SABRİYE DEDEOĞLU KÜLTÜR KOLEJİ  ÜYE
AYŞEGÜL YILDIZ ATACAN KOLEJİ  ÜYE

Okullarımızdaki rehberlik çalışmalarına yön vermek amacıyla Derneğimiz bünyesinde bu yıl oluşturulan 
Rehberlik Komisyonu üyelerimiz çalışmalarına hemen başlayarak önümüzdeki öğretim yılında 18.si 
gerçekleştirilecek olan Rehberlik Sempozyumunu planlamaya başladı. 

Her yıl bir özel okulumuzun ev sahipliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen Rehberlik Sempozyumu, bu alandaki 
deneyimlerin, mesleki yeniliklerin ve uygulamaların paylaşılmasına imkân sağlamakta, öğretmenlerin kişisel 
gelişimine ve eğitimimize hizmet eden bir etkinlik olarak devam etmektedir.  Bu amaçla 12 Mart 2016 tarihinde 
üyemiz Özel Kültür Koleji ev sahipliğinde düzenlenecek olan 18. Rehberlik Sempozyumu’nun konusu “Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Sınırlar-Müdahaleler-Yanlış Uygulama ve Politikalar” olarak belirlendi.  

Derneğimiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren tüm komisyonlarda görev alan özel okul yöneticilerimize ve 
öğretmenlerimize 5 yıldır yaptıkları toplantılarla Yönetim Kurulumuza önerilerde bulunarak çalışmalarımıza 
verdikleri destek ve katkılarından dolayı Yönetim Kurulumuz ve sektörümüz adına teşekkür ediyoruz.

Bilindiği gibi özel okullarımızın sorunlarının çözümü için faaliyetlerini yürüten Derneğimiz mümkün olduğu 
kadar çok kurumumuzun da bu çalışmalara katılmasını sağlamak amacıyla 2009-2010 öğretim yılı itibariyle 
üye özel okullarımızın yönetici ve öğretmenlerinin katılımıyla okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise ve IT 
komisyonlarını oluşturmuştu. Bu komisyonlarımıza 2014-2015 öğretim yılı itibariyle bir yenisi daha eklendi. 

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
REHBERLİK KOMİSYONU

REHBERLİK KOMİSYONU ÜYELERİMİZ
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DERNEĞİMİZİN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 
AKADEMİK ÇALIŞMALARI 

VI. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerinin işbirliği ile düzenlenen 
ve gelenekselleşen VI. Temel Eğitim Sempozyumu, 5-6 Aralık 2015 tarihlerinde “Sosyal ve Duygusal 
Öğrenme” temasıyla üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji ‘nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

XV. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
Geleneksel olarak her yıl sömestr tatilinde düzenlediğimiz ve eğitim-öğretim çalışmalarına önemli katkılar 
sağlayan  Geleneksel Eğitim Sempozyumlarının on beşincisi 26-30 Ocak 2016 tarihlerinde Antalya Kaya 
Palazzo Otel’de gerçekleştirilecektir. 

“Okul ve Eğitim / School and Education” temasıyla düzenleyeceğimiz Sempozyum; Türk ve yabancı 
konuşmacılarımızın katkılarıyla konferanslar, eş zamanlı sunumlar ve paneller olmak üzere 3 tip oturumda 
izlenebilecektir. 

XVIII. REHBERLİK SEMPOZYUMU
Her yıl bir özel okulumuzun ev sahipliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen Rehberlik Sempozyumu, bu alandaki 
deneyimlerin, mesleki yeniliklerin ve uygulamaların paylaşılmasına imkân sağlamakta, öğretmenlerin kişisel 
gelişimine ve eğitimimize hizmet eden bir etkinlik olarak devam etmektedir.  Bu amaçla 12 Mart 2016 
tarihinde üyemiz Özel Kültür Koleji ev sahipliğinde düzenlenecek olan 18. Rehberlik Sempozyumu’nun 
konusu “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Sınırlar-Müdahaleler-Yanlış Uygulama ve Politikalar” 
olarak belirlendi.  

III. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU
Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonumuzun katkılarıyla 2015-2016 öğretim yılında üçüncüsü düzenle-
necek olan Eğitim Teknolojileri Konferansı (ETP2016), 26 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

  TARİHİ ETKİNLİĞİN ADI YERİ

  5-6 Aralık 2015 VI. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU EYÜBOĞLU KOLEJİ

  28-30 Ocak 2016 XV. ANTALYA SEMPOZYUMU KAYA RİU OTEL

  12 Mart 2016 18. REHBERLİK SEMPOZYUMU KÜLTÜR KOLEJİ
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Yeni Nesil Okul da Liderlik

Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
N. Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, 

Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD

“Yönetim eğitilmeden, eğitim yönetilemez.”
5-6 yıl önce Ortaöğretime Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklandığı 
bir gün okullardaki genel havayı gözlemlemek amacıyla ilin 
sınav sonuçlarına göre en başarılı (Okul A) ve en başarısız 
okulu (Okul B) ziyaret etmiştim. Okul A’da öğretmenlerin bir 
bölümü okul müdürünün odasında toplanmışlar; genel olarak 
sınav sonuçları ile ilgili, özelde de her bir öğrencinin sonuçları 
ile ilgili (beklediğimden daha iyiydi, sınavda şanssızlık yaşadı 
vs.)  değerlendirmelerde bulunuyorlardı. Bu arada öğrencil-
erden bazıları okulu ziyarete geliyor, bazıları da sonuçları 
paylaşmak üzere öğretmenlerini telefonla arıyorlardı. Aynı 
gün ziyaret ettiğim Okul B’ de ise okul yönetiminin sınav 
sonuçlarının açıklandığından bile haberi yoktu. Okul müdürü 
durumla ilgili “Hocam, sınav sonuçları her şey demek değildir. 
Örneğin bu yıl okulumuzun birincisi olan öğrenci sınava bile 
girmedi” şeklinde bir savunma yapınca; öğrencinin neden 
girmediğini merak ettiğimi söyledim. Ancak okul müdürünün 
de bu durumun nedenini bilmediğini öğrenmiştim. Tabii ki 
okulun amacı, yalnızca merkezî sınav sonuçlarında yüksek 
puan almak değildir. Bununla birlikte öğrencilerin girmiş 
oldukları sınavla ilgili kayıtsızlık, en azından okulun diğer 
amaçlarında daha duyarlı olacağının bir göstergesi de 
sayılamaz. Kısaca, yalnızca merkezî sınav sonuçlarında değil, 
bir okulu okul yapan bütün süreçlerde başarı ya da başarısızlık 
asla tesadüf değildir. 

Araştıran Okul Kültürü 
Asch tarafından (1951-1952) yapılan uyma deneyinde, “İnsan 
doğru bildiğini sandığı şeyin tersini iddia eden bir grupla 
karşılaşırsa ne yapar?” sorusuna cevap aranmıştır. Deneyde 
belirli sayıda bireyden meydana gelmiş gruplara sırasıyla çok 
sayıda kart çifti gösterilmiştir. Her çift kartın birinin üzerinde 
çeşitli uzunlukta üç çizgi, ötekinde ise diğer karttaki üç çizgiden 
birisiyle aynı uzunlukta tek bir çizgi (Şekil 1) vardır.

Şekil 1: Asch’ın Araştırmasındaki Görsel Kart Çiftlerinden Bir Örnek

Araştırmada deneklere tek çizginin diğer karttaki çizgilerden 
hangisi ile aynı uzunlukta olduğu sorulmuştur (tek çizginin 
olduğu karttaki çizgi, üç çizginin olduğu karttaki çizgilerden 
birisi ile aynı uzunluktadır). Ancak deneklerden yalnızca biri 
gerçek denek, ötekiler araştırmacının asistanlarıdır ve her 
defasında verecekleri cevaplar önceden belirlenmiştir. Araştır-
macının asistanları deneklerin güvenini kazanmak için ilk 
başlarda hep doğru cevap vermişler, ancak daha sonraki 
kartlarda ısrarla aynı yanlış cevabı vermişlerdir. Sonuçlar 
bütün deneklerin %35’inin gruba (araştırmacının asistan-
larının verdiği yanlış cevaba) uyduklarını göstermektedir 
(Kağıtçıbaşı, 1999).  

Uzunluk gibi somut bir gerçeklikte bile insanların grubun 
etkisine uyma davranışı göstererek kesin olarak bildiklerinin 
dışında cevaplar verebilmiş olması, örgütler ve onların 
liderleri için önemli bir bulgudur. Eğer örgütte/bir okulda 
yanlış bilgiler ve yanlış uygulamalar baskın durumda ise bu 
durumun okulun geri kalanını da olumsuz olarak etkilemesi 
söz konusudur. Bulgular, bir okul için öğrenmenin-okulun 
bütün bileşenlerinin (öğrenci, öğretmen, yönetici, veli) sürekli 
öğrenen ve araştırmacı olmasının ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Eğitim- öğrenme ve araştırma kültürü dışında 
kalan durağanlık ve tükenmişlik okulu bir çıkmaza sokacaktır. 
Bugünün okulu, öğrenen okulun da ötesine geçip “ARAŞTIRAN 
OKUL” olmak durumundadır. 

Doğru kararlar alabilen bilge bir kitle/okul olabilmek için; �kir 
çeşitliliği (bilinen olguların aykırı bir yorumu olsa da her bir 
kişi özel enformasyona sahip olmalı), bağımsızlık (insanların 
�kirleri etra�arındaki kişilerin �kirlerinden ibaret olmamalı), 
ademimerkeziyet (insanlar yerel bilgiler üzerinde uzmanlaşa-
bilirler ve bunları kullanabilirler) ve kümeleme (bireysel 
yargıları ortak kararlara dönüştürmek için mekanizmalara 
sahip olmalılar) olmalıdır. Bir grup bu koşulları sağlıyorsa 
yargısı büyük bir ihtimalle doğrudur. Nedenini şöyle açıklaya-
biliriz: Özünde yanıt, herkesçe bilinen matematiksel bir 
gerçekte yatmaktadır. Farklı, bağımsız insanlardan oluşan 
büyük bir gruba bir olasılık hakkında tahminde bulunmalarını 
söyler ve sonra da bu tahminlerin ortalamasını alırsanız, her
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birinin yanıtı bulurken yaptığı hatalar, birbirini tela� eder. 
Diyebilirsiniz ki herkesin tahmininin iki bileşeni vardır: Enfor- 
masyon ve hata. Hatayı çıkartırsanız elinizde enformasyon 
kalır (Suroweski (2009). O halde okulda ancak �kir çeşitliliği, 
bağımsız, ademimerkezî ve ortak karar mekanizmalarının 
oluşturulduğu bir yapı varsa doğru kararlar alınabilir ve 
okulun bütün üyeleri ile gelişimi desteklenebilir ve sürdürebilir. 

Avcı ve toplayıcı insan genelde yiyecek paylaşır, bilhassa da et. 
Kalahari’de büyük hayvanı avlamak, Buşmanlar arasında 
oldukça yaygındır. Avcılık başarısı, akraba gruplarında etin 
paylaşımı ile yayılır (Barnard, 2013). Avcı ve toplayıcı insan et 
paylaşıyorsa bunun yerine bilgi çağı insanı bilgi paylaşmak 
durumundadır. Bu nedenle insanlığın köklerinde var olan bu 
paylaşım duygusu, bilgi çağında okullarda/kurumlarda etin 
paylaşımı ile birlikte bilginin üretilmesine ve paylaşılmasına 
dönüşmelidir. Sosyal genetiğimizde olan paylaşım duygusu 
nedeniyle bugünün insanı da paylaşımda zorlanmayacaktır. 
Ancak bugün avcı ve toplayıcı insanda eti paylaşabilmesi için 
gerekli olan avlanabilme yeteneğinin yerini, bilgiyi paylaşacak 
kişinin ona sahip olabilme ve onu üretebilme yetenekleri almıştır.

Okulda Yönetilebilir Düzensizlik 
Okul liderliği, okul iklimi ile birlikte öğretmen yeterlikleri ve 
motivasyonunu etkileyerek okulun çıktılarını geliştirmede 
anahtar bir role sahiptir (Pont, Nusche ve Moorman, 2008). 

Örgüt iklimi ve örgüt kültürünün doğrudan ya da değişkenler 
arasında aracılık ederek okuldaki eğitimin niteliğini artırdığını 
biliyoruz. Okulda eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak 
oluşturulacak destek ve işbirliğine dayalı pozitif okul kültürü, 
sürdürülebilir başarının anahtar kavramıdır. Bu durumun 
okulların ne kadar gündeminde olduğu ise tartışmalı bir konudur.

Tablo 1’de PISA (2012) raporundan iki tablo birleştirilerek 
verilmiştir. En başarılı öğrencilere sahip olan Kore’nin aynı 
zamanda okulda en mutsuz öğrencilere sahip olması, başarı 
sıralamasında sondan ikinci olan Endonezyalı öğrencilerin 
okulda en mutlu öğrenciler olması, efsaneleştirdiğimiz 
Finlandiya eğitim sisteminin başarılı ama mutsuz öğrencilere 
sahip olması eğitimciler bakımından görmezden gelinebilecek 
bulgular değildir.  

Tablo 1) Başarılı öğrenci okulda mutlu mu? 

Tablo 2) PISA 2012 Ülkelerin Başarı Sıralaması

Devamsızlık ve okula geç gelme oranlarına baktığımız zaman da 
sonuçlar parlak görünmemektedir. PISA verileri elde dilmeden 
önceki iki hafta içerisinde öğrencilerin 1/3’ inin derslere geç 
geldiği ve ¼’inden fazlasının da birkaç dersi kaçırdığı ya da en az 
bir gün devamsızlık yaptığı görülmektedir (OECD, 2012). 

Araştırmalar öğrencilerde mutlulukla içsel motivasyon arasında 
pozitif yönlü ilişki olduğunu göstermektedir (Pannells, Claxton, 
2008; Ceci, Kumar, 2015). Öte yandan mutlulukla yaratıcı 
düşünce arasında pozitif yönlü bir ilişki olmasına rağmen 
(Pannells, Claxton, 2008),  bazı öğretmenlerin yaratıcı öğrencileri 
ortalama öğrencilere göre sınıfta düzen ve disiplin bakımından 
rahatsız edici bulduklarını göstermektedir (Scott, 1999). 

Pozitivisit paradigmanın düzeni hiyerarşide arayan yakla- şımından 
sonra Einstein’ın görelilik kuramı, Heisinberg’in belirsizlik 
ilkesi, post modern paradigma ve karmaşa kuramıyla birlikte 
gerçekliğin karmaşık olduğu, düzenin düzensizlikten geldiği 
yaklaşımı yerleşmeye başlamıştır. Zihnimizde canlandırdığımız 
düzen kavramının öğrenciye ve okula yansıyan olumsuz 
faturalarını görmezden gelemeyiz. Bu yaklaşımın bir sonucu 
olarak, eğitim liderlerinin de düzen kavramı üzerinde yeniden 
düşünmesi gerektiği açıktır. Okulda ve sınıfta kontrolü 
kaybetme kaygısı oluşturan düzen, öncelikle öğretmen ve 
öğrenci yaratıcılığına engel bir durumdur. Anderson (2015) 
tarafından yapılan araştırma sonucuna göre yaratıcılık, özgür 
davranabilen bir örgüt kültüründe ve esnek bir örgüt yapısının 
var olması ile yakından ilişkili bir kavramdır (Anderson, 2015). 

TDK düzen kelimesini, “1) Belli yöntem, ilke veya yasalara göre 
kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem, 2) Soyut ve somut 
nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, 3) 
yerleştirme, tertip” olarak tanımlamıştır. Düzen kelimesinin 
okullara yansıması ise belirli aralıklarla serpiştirilmiş dersler, 
çoğu zaman birbiri arkasına oturmuş öğrenciler, ödevler, 
sınavlar, öğretmen ve yönetici otoritesi, bazen tek tip 
kıyafetler, bir disipline dayalı tek tip öğretim programları, 
özerk olmayan yönetici, öğretmen ve öğrenci vs şeklinde 
olmuştur. Düzen adına yapılan bu uygulamalarla okul, bütün 
renklerini kaybederek griye dönüşmüş durum
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dadır.  Artık daha düzenli ama daha az renkli, yaratıcılığı sınırlandıran, öğrencilerin mutluluğuna katkı vermeyen; aşağıda verilen bazı 
araştırmalara göre ise hapishaneye, kafese benzetilen bir kurumla karşı karşıya kalmış durumdayız. Okulu bu durumdan ancak öğrenci, 
öğretmen liderliğini ve özerkliğini destekleyen, düzeni durağanlıkta ve sessizlikte değil,  katılımda ve çok seslilikte bulan, daha az 
oturulan, daha çok hareket edilebilen, öğrenme ortamında işbirliğinin daha çok desteklendiği, öğrenmenin okulun dışına da taştığı 
daha esnek bir yaklaşım kurtaracaktır. 

Okulda düzenin nelere yol açtığını görmenin en doğru yollarından biri de okulla ilgili metaforları araştıran makaleleri incelemekten 
geçmektedir.  Bulgular okul adına sevindirici değildir. Hapishane, hipodrom, kafes, sıkıcı bir yer, krallıkla yönetilen ülke (Saban, 2008); 
hapishane, fabrika (Nalçacı, Bektaş, 2012); hapishane (Boydak Özan, Demir; 2011) metaforların ortak özellikleri okulun “fazla düzenli”, 
monoton, baskıcı, katı kuralların olduğu yerlere benzetilmiş olmasıdır. Gerçekte doğal olanın düzensiz olması gerekir. Sonuçta okul 
doğal değil, insan tarafından tasarlanmış yapay bir örgütlenme biçimidir.  Bu yapaylığın dezavantajlarını azaltmak için doğal olanı 
kendisine model olarak alması, gerçek bir öğrenmenin ancak normal hayatın karmaşası içerisinde olduğu gerçeğinden hareketle 
önemli görülmektedir. Öte yandan tam bir karmaşa, okulda entropiyi artırıp öğrenmeyi/eğitim sürecini olumsuz etkileyebilir. Buradan 
hareketle doğal ve yapay olanı birlikte açıklayan “Yönetilebilir Düzensizlik” gibi hyrid kavramlara ihtiyacımız vardır. “Yönetilebilir 
Düzensizlik” kavramı okulu hapishane, kafes gibi baskıcı, öğrenmenin gerçekleş- mesine imkân tanımayan bir ortam olmaktan çıkarıp 
ancak kuralsızlık nedeniyle, ilerlemeye imkân vermeyen kilitlenmiş bir Yeni Delhi tra�ğine de dönüştürmeyecek bir eğitim- öğrenme 
ortamına dönüştürmeyi hede�emektedir.

Öncelikle YeniNesilOkul (YNO), Araştıran Okul; eğitim, öğrenme, öğretmen, öğrenci ve eğitim liderliği konusunda yeni nesil bir 
düşünme biçiminin ürünü olacaktır. Eğitim liderleri; bu zihnî dönüşümün önce lokomoti�, ilerleyen aşamalarda bazen lokomoti� 
bazen vagonu ancak hiçbir zaman bu dönüşüm sürecinin önüne çıkan bir taş olmamalıdırlar. Etkili lider, dört çekerli bir araçta güç nasıl 
bütün tekerleklere verilmişse bütün paydaşlarının liderliğini destekleyerek,  okulu dört çekerli bir araca dönüştürebilmelidir. Bunu 
yapabilmenin en önemli koşullarından biri, araştırma okur-yazarı ve araştırmacı olabilmektir. Bu öğrenme ve araştırma süreci eğitim 
liderini, içe doğmalarla veriye dayalı olmayan ve tek başına alınmış kararların olumsuz sonuçlarından koruyacaktır. Bununla birlikte 
bugünün etkili eğitim liderlerinin ufku yalnızca kendi okullarıyla sınırlı olmamalıdır. Diğer eğitim liderleri ile birlikte oluşturacakları sivil 
toplum örgütleri aracılığı ile ulusal eğitim sisteminin gelişime yönelik araştırma ve raporlar hazırlama görevini de üstlenerek alana, veri 
sağlama aracılığıyla katkıda bulunmalıdır. Yavuz (2105) da belirttiğim YNO’un küresel amaçları, sadece okul temelli değil, ulusal ve 
küresel düzeyde düşünen ve politika üretebilen eğitim liderlerinin katkısı büyük olacaktır. 
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Tablo 3) YeniNesilOkul da Eğitim Liderlerinin Rolleri  
Vizyon Belirleme

Güven oluşturma 

Saydamlık ve hesap verebilirlik 

Okul çevre işbirliği, çevreden de öğrenen okul oluşturma

Öğretmen mesleki gelişimi 

Ulusal ve küresel düzeyde eğitim politikalarına katkı yapma

Mezun takibi 

Okulda etik davranış ilkeleri oluşturma 

Güvenli okul oluşturma  

İşbirliği kültürü oluşturma

Farklılıklara saygı

Okulu sanatın ve sporun merkezi haline getirme

Öğrenci ve öğretmenlerin yararlanabileceği, basılı ve 
elektronik ortamda bir kütüphane oluşturma

Veriye dayalı ve eleştirel düşünceyi okulun merkezine taşıma

Pozitif bir iklim oluşturma

Eğitim ve öğrenme sürecinin içerisinde olma

Sempozyum, çalıştay vb bilimsel etkinliklere araştırmacı 
ve dinleyici olarak katılma 

Okulun �ziksel ortamını eğitimi ve öğrenmeyi merkeze alacak 
şekilde düzenleme

Karar sürecine bütün paydaşları dâhil ederek demokratik 
bir okul oluşturma

Ailelere yönelik eğitimler

Etkili bir iletişim ağı oluşturma

Adil ve veriye dayalı değerlendirme yapabilme

Bütün okulun verilerine odaklanmanın yanında, 
bireyi gözden kaçırmama

Kolaylaştırıcı olma 

Dezavantajlı öğrencilere daha fazla destek 

Dünya’daki, içerisinde yaşadığı ülke ve kentteki ekonomik, 
demogra�k, teknolojik vs. gelişmeleri takip etme 

Sonuç olarak; eğitim liderleri öncelikle kendi öğrenmelerinden 
sorumludurlar. Öğrenen ve araştıran, katılımcı, işbirlikçi, 
demokratik, öğrencilerin hem yerel hem de küresel düzeyde 
vizyon geliştirmelerine imkân tanıyan, düzen ve disiplin 
uğruna gerçeklikten kopuk bir ortam yaratılmayan bir okul 
bütün öğrencilerin hakkıdır.
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Dilimin 
Ucundaki Yara

Gürkan TAVUKÇUOĞLU 
34 yaş-lı insan

Gecenin bir yarısı bir elimde kalem bir elimde kağıt, karanlık 
çökmüş üstüme bende çökmüşüm bir kenara. Yazmak istediklerim 
kursağımda,dökülemiyor elimden kağıda. Düşünüyorum peki 
neden ?

Güzel bir sene geçirdim mi diye soruyorum herkesin yapması 
gerektiği gibi..
..sonra biraz kursağımda kalanı çözümlüyorum ve yardım 
istediğimi anlıyorum.

Bizim işimiz öğrencilerimizi ve öğrenmeye aç gelen herkesi 
doyurmak,öğretmek,eğitmek. Peki ama tek başına olur mu 
böyle şeyler. İnsan dört tarafı denizlerle çevrili ada gibidir. Her 
su kıyıyı şekillendirir. Kimi ada dik durur,sular insa�ı yada 
düzenli okşarsa kıyıyı. Kimi ada ise sular altında kalır,sular 
acımasızca her bir taraftan saldırır yada farklı bir frekansta 
vurursa. 

Öğretmenler olarak biz çocuklarımızı işlerken sizden de aynı 
çizgide bizden ayrı zamanlarında onları işlemeye devam 
etmenizi istiyoruz aslında. 

...ve birden işte kursağımdaki sıkıntı geliyor...

Gitar çalan bir kardeşim evde “bırak şu zımbırtıyı” diyen bir aile 
ile karşılaşırsa bu iş her saniye başa sarar ve ada sular altında 
kalır.

Tiyatro eğitimi alan öğrencim “ders çalış hokkabazlık peşinde 
koşma” tepkisi alırsa nasıl kendini dile getirebilir hayat denen bu 
sahnede.

Resim çizen bir öğrencimiz “annem duvardaki resimleri yırttı” 

derse tüm hayaller yırtılır ve ada yine sular altında kalır.

Tabi çocuklarımız bu tepkileri alırken biz kenara çekilmiyoruz. 

Çekilmediğimiz için teşekkür eden velimiz olduğu gibi maalesef 

bizi de sular altında bırakmaya çalışanlar oluyor. Yaptığımız kötü 

yada iyi olma özelliğine sahip bir iş değildir. Yaptığımız iş para 

kazanmak için yapılan bir işte değildir. Yapılan iş ne olursa olsun 

“rezalet işler yaptınız yada kendinizi eğlendiriyorsunuz”tepkisi 

almayı hiçbir şekilde hakketmez. Ama maalesef bunu da duyduk 

hem de sadece sanat sa�ığı ile uğraşırken ve bunu keyi�e öğretm-

eye çalışırken.

Ancak bizim hede�miz ve yapmak istediklerimiz ortada. Sanat bir 

insanın organları,ruhu yada kanı gibi tamamen ruh ve beden 

sağlığını olumlu etkileyip geliştiren bir yaşam biçimi,destek 

ünitesidir. Ada artık sular altında kalmaz,palmiye gölgelerinde serin 

ve olgun olurken dalgalar,güneş,kum uyumu ile hayattaki uyumu 

yakalar ve başarı getirir.

Şimdi sizden isteğimize gelince;

Hani hep diyoruz ya “Güzelce geçinmek varken neden bu ülke bu 

halde” . İşte hayatta herşeyin çözümü aynı. Eleştri ile geçinmezlik 

yaratmak arasında fark var. Güzelce geçinip, doğru işler yapmak ve 

yaşanır halde yaşlanmak dileğiyle. Ve bu dileği yerine getirmek için 

daima birlikte yürüyebilmek umuduyla..
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Eğitim ve Toplum

Dr. Yusuf EKİNCİ
Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı

İnsan toplumları tarih öncesi devirlerden bugüne, sosyal 
hayatın her alanında sürekli bir gelişme ve değişme halindedir. 
İnsanlığın milyonlarca yıllık bir geçmişi vardır; bu geçmiş 
içinde insanı bugüne ulaştıran birçok maddi ve manevi 
buluşlar, sistemler ve düzenler ortaya çıkartılmıştır. İnsanlık, 
çevresini anlama, değiştirme ve çevresine egemen olma 
hususunda sürekli hızlanan bir gelişim içindedir. Bu değişim 
hızı giderek artmaktadır. Bu değişim toplumsal hayatın her 
alanında, aile düzeninde, devlet sistemlerinde, ekonomik 
hayatta, iletişim hususunda, dinde, dilde, sanatta vs. her an 
için olmaktadır. İlkel ve çevre ile iletişimi olmayan toplumlar-
da bu değişim oldukça yavaş olmakta ama modern sanayi 
toplumlarında bu değişim insanın değerlendirip karar verme 
yetisini zorlamakta, adeta herkes bir değişim seline kapılmış 
kontrolsüz olarak akıp gitmektedir.

Bu toplumsal değişme nasıl olmakta, hangi faktörlerce 
yönlendirilmekte ve nereye gitmektedir? Bu hususta �kir 
adamları araştırıcılar yüzyıllardan beri farklı görüşler ve 
teoriler ileri sürmektedirler. Toplumsal değişme içinde neler 
değişmektedir, değişme hızı yavaş olan veya değişmeden 
kalan unsurlar var mıdır? Toplumsal hayatın çeşitli sahalarında 
değişen belli başlı unsurları şöyle sıralayabiliriz: değerler, 
tutumlar, inançlar, toplumsal statüler, ekonomik yapı ve 
varlıklar, nüfus artış hızı, üretim ilişkileri ve akrabalık düzenleri, 
dini kurumlar, gelenek ve görenekler, araç ve gereçler, şahsiyet 
yapıları, eğitim kurumları, sanat anlayışları, yetiştirme ve 
eğitme teknikleri, dil kitle ve iletişim araçları ve sistemleri…

İnsanların toplumsal hayatındaki değişmelerin ana çizgisinin 
bir “gelişme” olduğu muhakkaktır. Hiyeroglif yazıdan bugünkü 
sembolik iletişim sistemine, Taş Devri silahlarından lazerlere, 
padişah fermanlarından yasa ve yönetmeliklere, ata binme ve 
kağnıdan uçaklara, çapa ve sabandan modern tarım araçları-
na, el işinden otomasyona doğru gidiş, bir gelişimdir. Bu 
nedenle modernleşme çabasında bulunan devletler ve 
toplumlar gelişme için pek çok şeylerini feda etmişlerdir.

Günümüzde toplumsal değişmeyi zorlayan esas güç, teknolojik 
değişmelerdir. Nüfus artışı, yönetim biçimlerindeki değişmeler

ve teknolojik buluşlar, değişmeyi zorunlu hale  getirmiştir. Son 
yıllarda bilginin pratiğe aktarılması, her gün yeni buluşlarla 
insan hayatını yeniden düzenlemekte, adeta her sabah yeni 
bir toplumsal düzen kurulmaktadır. Bu değişime bilinçli olarak 
katılmak gerekir; yoksa o bizi bu kez zorla ve bilinçsizce 
değiştirecektir. Mesleki eğitim okul mezunları iş gücü 
piyasasının talep ettiği niteliklere tam anlamıyla sahip değilk-
en bir yanda işletmelerde nitelikli ara eleman açığı diğer 
yanda mezunların işsizliği ya da başka alanlarda çalışma söz 
konusu olmaktadır. İşletmeler hem kanun gereğince dual 
eğitimin bir ayağını oluşturmakta hem de kendileri eğitim 
verirken ulusal sistemin çıktılarını üretimde kullanmaktadır.

Bugün işletmelerin ulusal mesleki eğitim sistemine ilişkin 
yasal gönüllü katkı faaliyetlerinin verimli şekilde değerlendi-
rildiğini, ekonomik ve sosyal faydaya arzu edilen ölçüde 
dönüştüğünü söylemek mümkün değildir. Çözüm, işletmelerle 
mesleki eğitim kurumları arasında halen yetersiz düzeyde 
bulunan diyalog ve iş birliğini geliştirmekten, sorunlara ortak 
bakış açıları oluşturmaktan geçmektedir.

Herkesin hem�kir olduğu üzere, beşeri sermaye bir toplumun 
en önemli sermayesidir ve özellikle dünyadaki son gelişmeler 
karşısında önemi daha da artmıştır. Bu sebeple bütün toplumlar 
insan gücüne, iş gücüne ve beşeri sermayesine yatırım 
yapmanın yarışı içerisindedir. Beşeri sermayeye yapılacak 
yatırımın geri dönüşü belki çok zaman alabilir; çünkü bu 
zahmetli bir iştir. Her zaman bir benzetme yapılır: İş gücü 
piyasaları veyahut da insan kaynaklarını oluşturan platformlar 
para piyasaları gibi değildir. Hangi enstrümana yatırım yaptıysanız 
getirisini ölçmeniz mümkündür. Ancak insana ve insan 
kaynaklarına yapmış olduğunuz yatırımın getirisini alabilmek 
için en az bir on yıl beklemek zorundasınızdır. Ancak bu on ya 
da on beş yıl beklemeye değer bir süredir. Yani bir toplum 
hayatında eğer beşeri sermayemizi ve iş gücümüzü zengin-
leştireceksek bir zahmete katlanmamız gerekiyor. Eğer bu 
zahmete katlanmayı göze alamazsak, biz  ne iş gücümüzün 
nitelikli hale gelmesini ne de beşeri sermayemizin zengin-
leşmesini sağlayabiliriz. Onun için bu anlamda yapılan her 
türlü faaliyet, toplumumuzun geleceği adına çok önemlidir. 
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Özellikle mesleki eğitim konusuna daha çok odaklanmamız 
gerekiyor.

Türkiye, genç bir iş gücüne sahip. Bu Türkiye’nin fırsat penceresi 
dediğimiz çok önemli bir avantajı. Ancak bu avantajı en iyi 
şekilde kullanabilmek de heba etmek de bizim elimizde. 
Nüfusumuz genç, diyoruz. Ama bu nüfusun, istihdam edinile-
bilirliği ve mesleki eğitimi konulan ile eğitim- istihdam arasında 
paralelliği konusunda yeterince gelişme sağlayamazsak bu 
genç nüfusumuzun arzu ettiğimiz o avantajı yakalayabilmesi 
mümkün değildir. Onun için önceliklerimizin en başında belki 
de insan kaynaklarına yatırım konusunu almak zorundayız. 
Bunu yapmadığımız takdirde bizim gelişen teknoloji, dünyada 
yaşanan hızlı iletişim karşısında dünyayla yarışmamız 
mümkün değildir. Mutlaka ve mutlaka insanlarımızı eğitmek 
onları değişen dünya şartlarıyla tanıştırmak ve bu şartlara 
göre donatmak zorundayız. Çünkü dünyada uluslararası 
pazarlarda ve piyasalarda yarışın birinci şartı budur. Niteliksiz 
bir iş gücüyle nüfusunuz 78 milyon değil 178 milyon olsun bu 
yarışta istenilen noktaya, istenilen hedefe ulaşmamız 
mümkün değildir. Onun için mutlaka ve mutlaka insan 
kaynaklarımıza yatırım konusunda, hem öncelik açısından 
hem kaynak açısından en üst düzeyde organizasyonları 
gerçekleştirmek durumundayız. Türkiye bunu yapmak 
durumunda. Bunu yapmadan yaşanan küresel rekabet 
içerisine olmamız pek mümkün gözükmemektedir.

Mesleki eğitim sistemimizin yeniden yapılanması hususunda 
belirlenen hede�er; iş piyasasının istediği doğrultuda belirlenecek 
ve ulusal seviyede  tanımlanacak mesleki yeniliklere sahip iş 
gücünün eğitilmesi, bireyin genel ve kişisel yeterliliklerinin ve 
olgunluğunun geliştirilmesi, ferdin yaşam boyu öğrenimden 
yararlanması ve etkin bir vatandaş olarak yaşamasını sağlayacak 
her türlü imkanın temin edilmesi, öğretim sistemine şe�a�ık 
kazandıracak iş gücüne uluslar arası düzeyde hareketlilik 
sağlanmasıdır. Bu hede�erimize ulaştığımızda, birey bir 
mesleki öğretim ve eğitim programı bitirdiğinde gerekli 
yeterliliklere ve becerilere sahip bir kişi olarak ulusal seviyede 
tanınacak ve farklı iş kolu ve meslekler içerisindeki özel işlere 
gerebilme imkanına kavuşacaktır.

Konuya hemen birkaç soruyla girmek istiyorum. Bugün 
meslek liseleri çağ nüfusunun yüzde kaçına hitap etmektedir? 
Çırak eğitimi hedef kitlesinin yüzde kaçına ulaşabilmiştir? 
Bütün meslek kuruluşlarının bu konuda desteği sağlanabilmiş 
midir? Sağlanamamışsa sebepleri nelerdir? Üzerinde durmamız 
gereken konu bence budur. Bunlarda sistemden, yönetim-
den, kaynak yetersizliğinden doğan aksaklıklar var. Aslında 
pek çok şeyimiz var. Konuşuyoruz, şöyle yapalım, böyle 
yapalım diyoruz. Bazen kaynağımız da yeteri kadar var. Yani 
eskilerin tabiriyle un var, şeker var, yağ var ama helvayı 
yapmakta zorlanıyoruz. İşte bunu yapabildiğimiz gün, Türkiye’ 
de, hem eğitimi hem istihdamı hem de pek çok meseleyi daha 
rahat çözme imkanını da elde edebiliriz.

Bugün belirlenen hede�erin örgün eğitim sistemi içerisinde 
gerçekleştiremediğini görüyoruz. Çıraklık ve mesleki eğitim 
dediğimiz sistem, her ülkede kolay uygulanabilen bir siste

değildir. İşletmelerde ve meslek kuruluşlarında belli bir alt 
Byapıya ihtiyaç vardır. Türkiye’ nin bu noktadaki avantajı, 
geçmişte yaşanan ahilik geleneğinin esnaf ve sanatkarda 
ağırlık olarak yer etmesidir. Bu sebeple ülkemizde çıraklık, 
kalfalık ve ustalık çok daha rahat uygulama zemini bulmuştur. 
Devlet- işçi- işveren arasındaki diyalog son derece önemlidir. 
Büyük ölçüde sağlanmıştır. Ama uygulamada istenilen 
sonuçları elde edememişiz, belli aksamalar var. Bu iş birliği 
bence sadece mesleki eğitimle de sınırlı tutulmalıdır. Eğitimin 
her kademesinde, okul öncesinde, ilköğretim, orta öğretim ve 
yüksek öğretim kademesinde; yüksek öğretimden sonra da 
çalışılan safhada hayat boyu devam eden bir iş birliğinin 
sağlanması mecburiyeti vardır. Asıl sıkıntımızın başında da, 
bugün sistem içerisinde yerleştiremediğimiz bu husus vardır. 
Yani örgün eğitim veya yaygın eğitimle sınırlamayıp bunu 
hayat boyu eğitim anlayışı içerisinde götürmemiz gerekiyor. 
Mesleki eğitim, çalışma hayatının istediği, ihtiyaç duyduğu 
elemanı yetiştirmeyi taahhüt etmelidir. Sanayicinin ihtiyaç 
duyduğu elemanın tipi değişiyor veyahut da kalitesinde 
birtakım farklılıklar meydana geliyor; öyleyse çağa ayak 
uyduracak şekilde esnekliği ve pratikliği geliştirmek gibi bir 
mecburiyetimiz de vardır.

Bugün milletler ve insanlar için her sahada, her alanda eğitim 
artık ihtiyaçtır, bir zarurettir, bir gerekliliktir. Yaşı, işi, mevkii, 
tahsili, rengi, cinsiyeti, milliyeti, dini ne olursa olsun her 
insanın her yaşta her seviyede eğitime ihtiyacı vardır. Eğitim-
siz bir hayat düşünmek imkansızdır. Bugün bütün dünyada “ 
yaşam boyu eğitim, beşikten mezara kadar eğitim” gibi 
kavramlar önem kazanmakta ve bu konularda hazırlanan 
projeler hızla uygulamaya konulmaktadır. Eğitimin birinci, 
öncelikli olarak ele alınması için yapıyoruz; iş hayatında verim-
liliği ve kaliteyi arttırmak için yapıyoruz; yeni ve genç sendik-
acıları, sendika liderlerini yetiştirmek için yapıyoruz, gençleri 
hayata  hazırlamak için yapıyoruz. Çalışanların başarılı 
olmalarını temin etmek için yapıyoruz; işsizliğin önüne 
geçmek için yapıyoruz; teknolojik değişime ayak uydurmak, 
yeni istihdam imkanları hazırlamak ve sanayinin ihtiyaçlarına 
cevap verebilmek için yapıyoruz; gençlerimizin yeni meslek 
edinmelerini sağlayabilmek için yapıyoruz.

Teknoloji her alanda eğitimle desteklenmesi gereken bir 
hadisedir. Eğitimin iş yerine maliyetinden daha fazla, fayda 
sağladığına inanmak durumundayız. Eğitim, geleceğe yapılan 
bir yatırımdır. Eğitimden, bugün yatırım yapıp yarın fayda 
bekleme bazen imkansızdır. Ama eğitim için yapılan yatırım 
çok daha karlı ve uzun vadelidir. Onun için de eğitimli insanın 
eğitimsiz insandan üstünlüğü tartışılmaz.

Günümüz dünyasında çok hızlı bir değişim vardır. Bu süreçteki 
sorunlardan birisi de, ferdin değerlerini korumak ve bu değerleri 
koruyarak değişimi sağlamaktır. Kalite kavramı ayrıca önem 
kazanmaktadır ve önceliğini korumaktadır. İhtiyaçlar farklıdır, 
çeşitlidir. Bu ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili bilgi ve beceriler 
de her geçen gün değişmektedir. Eğer eğitim sürekli başarıya 
ve gelişmeye inanarak yapılırsa, kalitenin anahtarı olma 
özelliğini muhafaza eder. Başarma duygusu ve başarıya 
zorlanmışlık kaliteyi sağlamanın temel şartı olarak değer
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lendirilmelidir. Kalitenin sağlanmasında destekleyici role 
sahip olan temel alınması gereken anlayışları şöyle sıralamak 
mümkün: Eğitimin amacı sürekli gelişme ve başarmadır. 
Eğitim, iş birliğine dayalı bir faaliyettir. Değerlendirme, 
araçları tanımak ve tanımlamak amacıyla kullanır. Nihai hedef 
değildir. Eğitim, devamlı, etkili ve yol gösterici olmalıdır. Hayat 
bir yolculuk, öğrenme ve sevgi gerçekten hayattan zevk 
almak için yaşandığında bir değere sahiptir. Her şeyden 
önemlisi, öğrenme isteğinin ayakta tutulması ve geliştirilmesi 
şarttır. Eğitim sistemi, öğrencilerin en üst düzeyde başarılı 
olmaları için yöneticilerin ve öğretmenlerin birlikte yaptıkları, 
işte en iyi olabileceklerini öğrenen öğrencilerin, içinde bulunduğu 
bir doğrular toplumudur. Bunu işçiler, işverenler, yöneticiler 
olarak da değiştirmek mümkündür. Eğitim, ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmanın en etkili ve vazgeçilmez aracıdır. 
Bütün çabalarımızın bu gerçeğe göre planlanması ve 
yürütülmesi gerekir

kopmadan, evrensel değerlere uyum sağlayabilen, bilgiyi 
üreten ve ihtiyaca göre kullanabilen, kendisini devamlı 
yenileyen kurumlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Eğitimde  kalitenin artırılması bütün dünyanın gündemindedir. 
Bütün ülkeler bu konuya kaynak ayırmakta ve var olan yarışta 
daha öne geçebilmek için ciddi bir gayret göstermektedir.

Fiziki yapı, aile, öğretmen, öğrenci, çevre ve diğer aktörlerin 
yönünü yeniden belirleyecek ve mesleki yeterlilik konusunda 
standart oluşturmak amacıyla yapılan çalışmaların koordineli 
bir şekilde hızlandırılması ve oluşturulacak yapının devamlı 
olarak yenilenmesi ve dünya standartlarının üstünde bir seviyeye 
çıkarılması, yeniliklerin takibi, uyumunun sağlanması gerekir.

Eğitim artık devletin değil, devletle birlikte yerel yönetimlerin, 
ailelerin, iş ve çalışma hayatımızın bütün birimlerinin, gönüllü 
kuruluşların sorumluluğundadır. Artık bütün sosyal tara�ar bu 
sorumluluğun farkındadırlar ve gereğini yapma gayreti 
içerisindedir. İş öncesindeki eğitim daha çok devlet ağırlıklıdır 
ama işbaşındaki eğitim bütün sosyal tara�arca birlikte 
yürütülmektedir. Mesleki eğitimde değişen şartlara ve 
ihtiyaçlara uygun programların sürekli olarak geliştirilmesi, 
yeni teknolojilerin daha süratli ve zamanında sisteme 
sokulması gerekiyor. Yıllardır söylenen ara insan gücü 
yetiştirmeye yönelik programlar özel ve resmi orta öğretim 
kurumlarında yaygınlaştırılmalıdır. Eğitim ve insan kalitesini 
yükseltmeden birinci lige çıkmak zordur. Bu da eğitime ciddi 
kaynak ayırmakla olur. Devlet bütçesinden eğitime ayrılan 
pay, çağdaş toplumlarda ciddi kaynak ayırmakla olur. Devlet 
bütçesinden eğitime ayrılan pay, çağdaş toplumlarda ciddi bir 
ölçü olarak değerlendirilmektedir.

Hayat boyu eğitime ( yaşam boyu öğrenme ) duyulan ihtiyaç, 
küreselleşme, iletişim teknolojilerindeki yoğun ve sürekli 
gelişme bütün kurumları etkilemiştir.  Bu gelişmeden en çok 
etkilenen eğitim kurumlarıdır veya öyle olmak zorundadır. 
Eğitim kurumları için çağın ihtiyaçlarına, ortaya çıkan bilgi 
toplumumun yapısına uyum sağlayabilen, milli değerlerimizden 

Eğitim ve insan 

kalitesini yükseltmeden 

birinci lige 

çıkmak zordur. 
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Mekan ve Mimarinin Eğitimde 
Başarıya Etkisi

Sevinç ATABAY
Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü 

İnsanlık tarihi boyunca eğitsel faaliyetlerde, insanlar daima 
mekânlarla bütünleşmiş ve değer kazanmıştır. Tarihsel veriler, 
toplumların belirli dönemlerde felse�, dini ve bilimsel 
gelişmelerin sonucunda, eğitim programlarının amacına 
uygun mekânlar düşünüp geliştirdiklerini göstermektedir.

Çağımızda okullar bir öğrenme yeri olarak tanımlanmakta ve 
okullardaki öğrenmenin etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi 
beklenmektedir. Bütün okullar, gerekli ortam ve koşullar 
sağlandığında, uygun bir eğitim ve öğretim hizmeti sağlaya-
bilir; iç ve dış çevrelerinde yapılacak iyileştirmelerle etkili ve 
başarılı bir öğrenmeyi gerçekleştirebilirler.

Okullar, ülkemizdeki ve dünyadaki toplumsal, kültürel, 
teknolojik ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyip, benim-
seyip, genç nesillere aktararak toplumun gelişimine katkıda 
bulunurlar. Okulların hem toplumun mevcut kültürünü 
koruması ve yaşatması hem de kendisiyle birlikte içinde 
bulunduğu toplumu geliştirmesi ve değiştirmesi beklenmek-
tedir. Bu nedenle okulların hareketli ve dinamik yapılar olması 
gerekir. Bu dinamizm ise, okullarda yeterli �ziki mekânların 
oluşturulmasıyla mümkündür.

Eğitim sisteminin, çevresindeki sosyo-ekonomik, siyasal ve 
kültürel sistemlerle ilişki ve etkileşim içinde olması sebebiyle, 
eğitimin temel üretim birimi olan okullar, sözü edilen sistem-
lerde meydana gelen değişim ve gelişmelerden etkilenirler. 
Okul, toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarını karşılayan bir kaynak 
merkezidir, bu nedenle kendisini çevre ve toplumun beklen-
tilerine göre geliştirmelidir. Nair ve Fielding, yazılarında 21. 
yüzyıl okullarında ihtiyaçları karşılayacak ortak Özellikleri üç 
başlık altında toplamışlardır:

•    Kişisel öğrenim alanları, sessiz okuma alanının yansıması,
•    Akranlardan öğrenilebilecek alanlar,
•    Uzmanlardan öğrenilecek alanlar.

Görünen odur ki, 21. yüzyıl mimarisi, insanların ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için bir değişim geçirmektedir. Ancak içinde 
bulunduğumuz yüzyılda, eskiden yapamadıklarımızı gerçekleştirme 
ve hatalarımızı düzeltme olanağını ancak çağdaş, teknolojiye 
açık, esnek yapılar, takım çalışmasına olanak tanıyan rahat 
ortamlarda bulabileceğiz.

Terminolojik ve kavramsal açıklamalar ışığında bakıldığında, 
“eğitim ortamlarının düzenlenmesi” kavramını; eğitim 
faaliyetinin meydana geldiği çevre, mekân ya da alandaki 
�ziksel öğelerin öngörülen hede�er doğrultusunda en verimli 
ve sağlıklı biçimde işe koşulması olarak tanımlamak mümkündür. 
Eğitim ortamının düzenlenmesi, �ziksel mekân ile öğrenci, 
uzman, öğretmen, veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm 
paydaşları kapsayan bir sosyal ortamı içermektedir. Bu 
kapsamlı iş davranış bilimleri, psikoloji, biyoloji, ekoloji, 
mühendislik, mimarlık, teknoloji, ekonomi vb. bilim dallarının 
disiplinlerarası etkileşimini, diğer bir deyişle işbirliğini gerek-
tirmektedir.

Bir sistemin yer aldığı mekânın özellikleri ile sistemin araç, 
süreç ve hede�erinin uyum içinde olması gerekir. Mekân, 
sistemin bir parçası olarak, onun diğer parçalarıyla uyumlu 
olmak durumundadır. Aksi taktirde, eğitim faaliyetinde aksak-
lıkların oluşabileceği öngörülebilir. Fiziksel ortam, eğitim 
etkinlikleri için ayrılan mekânın özelliklerini belirtir. Sıra, masa, 
dolap vb. araçlarla, boş alanlar, mekânın ısı, ışık ve renk düzeni 
gibi bir dizi etken, ortamın �ziksel değişkenlerini oluşturur ve 
bunlar öğretmen-öğrenci ilişkilerini büyük ölçüde etkiler. Bu 
yüzden eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ortam (mekân) 
düzeninin önemi yadsınamaz. Sınıf içi nesneler insanla yan 
yana geldiğinde değer kazanırken, öğretime katkı sağladığı 
sürece anlamlı ve işlevsel olmaktadır. Hathaway’a göre “Önce 
bizler binaları şekillendiririz sonra onlar bizleri şekillendirir.” 
Bu açıdan bakıldığında �ziki mekân, öğretmen-öğrenci 
ilişkisinde insanileşerek, hem öğretmen hem de öğrenci için 
yaşanılır bir çevre oluşturmaktadır. Cohen, Manion ve 
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Morrison �ziksel çevrenin öğrenmenin iskeletini oluştur-
duğunu ve öğrenmeyi teşvik edebileceği gibi, engelleyebi-
leceğini de belirtmektedirler. Tüm bunlardan yola çıkarak 
mekân düzenleme konusunda en büyük görevin öğretmene 
düştüğünü ve amaca göre düzenlenmiş bir eğitim ortamının 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğretmene büyük katkılar 
sağlayacağını söylemek mümkündür.

Okul karşılıklı iletişime, tartışmaya, deneyimi paylaşmaya açık 
ve katılımcı bireylerin yetişmesine olanak tanıyan bir ortam 
yaratmalıdır. Çocuk psikolojisine uygun, göze ve duyguya 
hitap ederek öğrenciye zevk veren bir okul çevresi, çocukların 
yabancılayıp yadırgayacağı her türlü yapı düzeninden 
kaçınılarak düzenlenmelidir. Okul; bahçe, çok amaçlı salon, 
laboratuvar, yüzme havuzu, spor sahası gibi tesislerle birlikte 
düşünülmelidir. Okullar çağdaş eğitim-öğretim araç-gereçleriyle 
donatılmalı, önceden elde bulunan araçlar ve donanımlar da 
verimli olarak kullanılmalıdır. Aynı zamanda okul binasında 
özel eğitime muhtaç çocuklar ile okul öncesi ve ileri yaş 
düzeyleri için, farklı ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli �ziki 
düzenlemeler (rampa, asansör, sıra, oyun bahçeleri, lavabo 
vb.) yapılmalıdır.

Eğitim ortamları; mimarisiyle, biçimiyle ve geniş aktivite 
çeşitliliği ile öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye, deney 
yapmaya, deneyimlemeye, tartışmaya, oyun oynamaya, 
sosyalleşmeye, hayal güçlerini ve düşünme kabiliyetlerini 
geliştirmeye yöneltmeli ve öğrencileri yeniliklere teşvik 
etmelidir. Ayrıca insanların kullanımına sunulacak mekânlar 
düzenlerken, kullanıcı psikolojisini ve gereksinimlerini de 
dikkate almak gerekir. Eğitim programlan ne kadar geliştiril-
irse geliştirilsin, bunların uygulanacağı yerler okul binalarıdır.

Eğitim-öğretim anlayışında meydana gelen değişimler, 
okulların �ziksel yapısını da derinden etkilemiştir, örneğin 
geleneksel öğretmen rollerinin değişmesi sını�arın tasarımını 
ve dekorasyonunu önemli ölçüde değiştirmiştir. Müfredat 
programlarında yapılan değişiklikler de sını�arın yapısını 
etkilemektedir. Geleceğin sını�arı mutlaka bugünkülerden 
çok farklı olacaktır. Teknolojik gelişmeler ve yeni öğrenme 
yaklaşımlarının, en çok sınıf büyüklüklerini etkileyeceği 
düşünülmektedir. Sını�ara yapılacak portatif duvarlar 
sayesinde istendiğinde sını�arı büyütme imkânı olacaktır. 
İnteraktif öğrenme yaklaşımları daha çok alan ve esneklik 
gerektirmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi ve bilgisayar-
ların insan hayatının her noktasına girmesiyle birlikte, yakın 
gelecekte ilköğretim sıralarından itibaren, her öğrencinin 
kendine ait taşınır bir bilgisayarının olduğu dinamik sınıf 
ortamlarına rastlamak mümkün olacaktır.

Özbayraktar’ın aktardığına göre Moore, okullarda başarıyı 
artıran etkili bir mimari model üzerinde çalışmıştır. O’na göre 
okul planlama standartlarında öğrenme mekânı da çeşitlen-
miştir.

 1. Esnek ve uyarlanabilir öğrenme mekânları: Esnek
    öğrenme mekânlarının, okula daha yüksek devam ve
       derslere katılım sağladığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

2. Araştırmalar temel eğitim veren okullarda üç öğrenme  
 mekânına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir:
 • Esnek-geleneksel ana mekân
 • Sanat ve bilim üretimi için mekân
 • Bazen birebir ya da sessiz çalışmaya elverişli pencere
    kenarında köşeler
3.   Sınıf içinde tekli, ikili, araçlı sunumlarda kullanılacak çok
 sayıda ek öğrenme mekânına ihtiyaç vardır. Bunlar aynı 
 zamanda öğrenme mekânını da çeşitlendirir.
4.  Geniş stüdyolar: Okullarda yapılan çalışmalar çok sayıda
 mekânı içeren “geniş stüdyo" modelini ortaya çıkarmıştır.
 Bu mekân bireysel proje üretme merkezi, çalışmaların
 sergilendiği galeri, geniş proje masaları, toplantı mekân
 larından oluşan büyük bir alanı kapsamaktadır.

Özetlemek gerekirse, "geleceğin sını�arı" üzerine yapılan 
araştırmalar, bilgi teknolojilerinin ve bununla birlikte değişen 
müfredatın gerektirdiği mekânların "esnek mekânlar" olduğunu 
göstermektedir. Araştırmalar sonucunda “esnek mekân’’ türleri 
de çeşitlenmiş ve geliştirilmiştir:

 •  Sınıf içinde bölücüler yardımıyla elde edilen esnek mekân,
 •  Mekândaki girinti ve çıkıntılardan yararlanılarak elde
    edilen esnek mekân,
 •  Tekli, ikili, araçlı sunumlar için gerektiğinde birleştirile
  bilen esnek mekân,
 •   Gerektiğinde koridorla birleştirilebilen esnek mekân.

Fiziksel Ortam ve Öğeleri

Fiziksel ortam olarak kabul ettiğimiz okul, sınıf ve okulun 
çevresi hakkındaki tartışmalar oldukça eskiye dayanmaktadır. 
Bu tartışmalar genelde okul binalarının tekniği ve inşası 
yanında okulun iç mekânının düzenlenmesi ile okulun çevresi 
konularına yoğunlaşmaktadır.

Geleceğin okul binaları için gereken temel şartlar açıklık, 
netlik, şe�a�ık, çeşitlilik ve esnekliktir. Açıklık, netlik ve 
şe�a�ık çoğunlukla okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleri ile 
ilgili kavramlar olarak kullanılsa da, okuldaki �ziksel çevre 
şartlarıyla da yakından ilgilidirler. Okul binaları, sıva ve 
tuğlalardan ibaret yapılar değil, aynı zamanda eğitimin 
simgesi olan mekânlardır. Jonathan Kozol’un “Savage 
Inequalities” adlı kitabında dile getirdiği gibi “Eğer çocuklar 
ruhlarını katleden okul binalarına gidip gelmek zorunda 
kalıyorlarsa, yapılan okul reformlarının hiçbir değeri yoktur." 
Ayrıca �ziksel şartların insanları motive edebileceği veya tam 
tersine motivasyonlarını düşürebileceği unutulmamalıdır. Bu 
nedenle okul binalarının iyi bir öğretim, üretken bir eğitim 
sağlayabilecek, insanlara keyif verebilecek ve kişilerin kendilerini 
güvende hissedebilecekleri şekilde tasarlanması önemlidir. 
Hassan’ın aktardığına göre, “Ünlü sosyolog Jane Jacobs 
“Öğrencileri eğitmek yerine patentliyoruz,” der. Bir okul binası 
iç mekânlar ile dış mekânlar arasında diyalog kuramıyorsa ve 
yaşamayan katı formları dayatıyorsa, bir çocuğun ruhuna da 
cazip gelmeyecektir. Bunun sonucunda da insanlığın �ziksel, 
entelektüel ve ruhsal gelişimine pozitif bir katkısı olamayacaktır.



Mimarlar tasarladıkları okulların hayat dolu olmasını istiyor-
larsa, çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlamalıdırlar. 
Çocukların keyi�i bir şekilde eğitim görecekleri mekânlar 
tasarlayabilmek için kendi içlerindeki çocuğu ortaya 
çıkarmalıdırlar. Mimari elemanların ölçeği, oranı, dokusu, 
hacmi mekânı kullanacak çocukların �ziksel, duygusal ve 
ruhsal İhtiyaçlarıyla yakın ilişki kurmalı ve farklı yaş grupları 
için farklı formlar ve mekânlar oluşturulmalıdır. Fiziksel ortam, 
insan hayatında oldukça derin izler bırakabilecek önemli bir 
alan olarak algılanmak zorundadır. Okul hayatının büyük bir 
bölümünün geçtiği yer olan sınıf, birtakım özellikleri barındır-
malıdır. Bunlar şöyle sıralanabilir:
 

 •  Öğrenciye çalışma zemini ve ders yapma olanağı
  tanıyan işlevsellik,
 •    Öğrenme aktivitelerinin arzu edilen duruma gelmesinde  
  öğrencide duygu yoğunluğunu ortaya çıkarma,
 •    Farklı amaçlara hizmet edebilecek esnekliğe sahip olma ve
 •   Öğrencilere sınıfta elde ettikleri kazanımları doyasıya
  yaşatacak estetik değer.

Fiziki çevrenin, düzenlenmesinden inşasına kadar öğrenci 
üzerinde psikolojik etkileri vardır. Sadece mekânda var olanlar 
değil, bunların düzenlenişi, estetik değeri de eğitsel açıdan 
önemli bir etkiye sahiptir. Bu bakımdan �ziksel ortamla ilgili 
her değişken, eğitime destek veya köstek olabilir. King ve 
Marans bu konuda yapılan çalışmaları incelemişler ve renk, ısı, 
mekân düzeni ve aydınlatmanın öğrenme üzerinde önemli 
etkilerinin bulunduğuna dair araştırma bulguları tespit 
etmişlerdir. Yapılan çalışmalarda iyi bir sınıf düzeninin 
öğrenciyi motive ettiği, öğrenilenleri hatırlama oranını artırarak 
sınıf başarısını yükselttiği, öğrencilerin birlikte çalışma 
alışkanlığı kazanmasına ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine 
katkıda bulunduğu, ayrıca öğretmenin sınıfta kontrolü 
sağlamasına yardımcı olduğu ortaya konmuştur.

Öğrencilerin okula geldikleri ilk gün karşılaştıkları sınıfın 
görünümü, eğitim yılı boyunca şevkle okula gelmelerinde ve 
başarı seviyelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Okulun 
�ziksel yapısı; görünüş, kullanış, sağlık koşullarına uygunluk 
açılarından uygun ve çekici olmalıdır.

Etkili bir sınıf yönetiminin koşullarından biri de sınıfın, �ziksel 
ve düşünsel yapılarıyla ilgili ön düzenlemelerdir. Sınıf düzeni, 
okul kültürünün de belirleyici değişkenlerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Sınıf, okul sistemi içerisinde üretimin ana 
merkezi ve eğitsel amaçların davranışa dönüştüğü yer olması 
bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. Fiziksel ortamla ilgili 
düzenlemeler sadece öğretmenin değil, okul yönetiminin 
ortak sorumluluğudur. Eldeki olanaklar çerçevesinde, okul yılı 
başında, kullanışlı bir şekilde düzenlenmiş, araç gereçleri 
tamamlanmış, farklı öğrenme etkinlikleri için uygun ve yeterli 
mekânları oluşturulmuş, uygun teknolojik donanımı sağlan-
mış bir eğitim mekânı oluşturulmalıdır.

Eğitimin �ziksel ortamının yalnızca derslikle sınırlandırılması 
mümkün değildir. Çağdaş bir eğitim öğretim ortamı içerisinde 
personel, araç-gereç, özel düzenleme ve yaklaşımların da 
dikkate alınması gerekmektedir. Günümüzün ideal okul ve 

sınıf ortamları dinamik ve birçok kanala hitap eden bir 
öğrenme ortamını sağlamak üzere, basılı, gereçlerle, görsel ve 
işitsel araç-gereçlerle, özelleşmiş mekan veya sınıf köşeleriyle 
donanmış, bireyler arası etkinlikler için uygun yerleşim 
biçimine göre düzenlenmiş mekanlar talep etmektedir.

Sonuç
Eğitim, insanın bulunduğu durumdan daha iyi bir duruma 
gelmesi için yapılan düzenlemeler olup, insanla özdeşleşmiş 
bir faaliyettir. Bu   faaliyetin ana mekânlarından birisi de okul 
ve çevresi olarak düşünülebilir.

Günümüzde artık okulların “öğrenmeyi öğrenen”, �ziksel, 
bilişsel, duyuşsal açılardan “sağlıklı" bireyler yetiştirmesi 
gerektiği tartışmasız kabul görmektedir. Okulların, bu bilinci 
ve kültürü öğrencilerine kazandırma sürecinde, yerleşim 
düzeninden, öğrenci sayısına, renk uyumuna, uygun ışık ve ısı 
düzeyine, yeterli hijyen koşullarına, estetiğe varıncaya kadar 
birçok �ziksel ortam öğesini dikkate alarak mekânlarını ve 
ortamlarını düzenlemeleri önemlidir.

Okul ve çevresinin tasarımı artık ülkemizde de disiplinlerarası 
bir yaklaşımla mimarlar, iç mimarlar, pedagoglar, yöneticiler, 
öğretmenler ve öğrencilerin ortak sorumlulukla ve bir arada 
çalıştığı bir süreç olarak görülmelidir. 

Okulların eğitim-
öğretim faaliyetlerini 
kolaylaştıracak ve 
verimi artıracak 
şekilde 
düzenlenmesiyle, 
okullar öğrenci ve 
öğretmenlerin yanı 
sıra, topluma da 
hizmet veren yerler 
haline gelebilecektir.
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Çocuklarımızla İlişkilerimizde Sınırlar 
ve Kuralların Önemi

Mehtap ESENER KASAPBAŞOĞLU
Özel Kaplumbağa Anaokulu Kurucusu

Hepimizde olduğu gibi çocuklarımızın da yaşadığımız 
dünyanın kurallarını bilmeye  ihtiyaçları vardır. Onlar anne 
karnında,  tam bir güven ve güçlülükle geçirdikleri sürenin 
sonunda dünyaya gelme anı olan doğum anı ile birlikte 
dünyanın kuralları ile yüzleşmeye, bu kuralları ve sınırları 
keşfetmeye başlarlar. 

Doğum anı sonrası annenin bebeğini mutluluk ve güvenle 
kucaklaması ile ilk şokunu atlatan bebek annesi ile ilişki 
kurarak onu ve onun sınırlarını keşfetmeye başlar. Farklı 
ihtiyaçları geliştikçe,  farklı davranışlar geliştirir ve annesinin 
bu davranışlar karşısında ki tepkilerini gözlemler, kaydeder. 
İşte,  çocuğun ilk araştırma,  gözlem kayıtları ve tabi ki bunun 
sonucunda da vereceği tepkilerle davranış kalıpları şekillen-
meye başlamıştır. Çocuk büyüdükçe anne ile  olan ilişkisinin 
yanında diğer insanlarla da ilişki kurmaya başlar. İşte bu 
noktada da çocuklar kendilerinden ne beklendiğini, diğer 
insanlarla birlikteyken nasıl davranması gerektiğini bilmek 
isterler. Büyüdükçe artan beceri ve kapasitelerini ölçebilmek 
ihtiyacındadırlar. Sınırlar,  bu öğrenme ve keşfetme sürecinde 
çok önemli bir role sahiptir. Ancak ebeveynlerin öğretmeye 
çalıştığı dersler, verilen mesajlar çok net olmalıdır.  Bu mesajları 
veren anne baba ve çocukla ilgilenen diğer kişilerin,  tutarlı 
davranışlar göstermesi aynı dili konuşmaları çok önemlidir. 
Böyle olmadığı durumlarda çocukla yetişkin arasında çatışma 
kaçınılmazdır.

Çocuklar Neden Sınırlara İhtiyaç Duyarlar
Çocukların  sağlıklı  gelişim süreci içinde, sınırlar koymak ve 
bu sınırları da çocuklar büyüyüp olgunlaştıkça ve şartlar 
değişip farklılaştıkça  tekrar tekrar ayarlamak büyük önem 
taşımaktadır.

Bu durumu daha açık ifade etmek için velilerime hep şu 
örneği veririm;

Yeni bir işe başladığınızı düşünün. Hiç kimseyi tanımıyorsunuz 
ve ne iş yapacağınız henüz size tam olarak açıklanmadı. İşe 

geliyor faydalı olmaya çalışıyorsunuz, burada yeni iş 
arkadaşları edinip, işi biran önce öğrenip kendinizi ispat 
etmek istiyorsunuz.  Ancak siz henüz işi ve mekanı tam olarak 
bilmediğiniz için zaman zaman yanlışlar yapıyor, neyin nerde 
olduğunu bilmiyor, bazen gereksiz daha önce yapılmış işleri 
yapıyorsunuz ve insanlar size garip garip bakıyor ve bu 
davranışlarınızdan hoşlanmamış gibi gözüküyorlar.

Acaba yanlış mı yapıyorum? Ne yapmalıyım? diye soruyor-
sunuz kendinize. Çok kafanız karışıyor. Önceki işinizde en iyi 
yaptığınız işleri yapıyorsunuz fakat aynı tepkileri almıyor-
sunuz. Kendinizden emin olamıyorsunuz, kendinize olan 
güveniniz sarsılıyor  ve gergin hissediyorsunuz. Kime nasıl 
yardımcı olabileceğinizi ve sizden neler beklendiğini bilemi-
yorsunuz.

Ne kadar da zor bir durum öyle değil mi? Sınırların etkili bir 
şekilde belirlenmediği, mesajların açık ve net bir şekilde 
verilmediği evlerde büyüyen çocukların yaşadıkları da buna 
çok benzerdir. Dünya ile ilişki kurmaya başladıklarında, 
çatışmalar, reddedilmeler ve olumsuz tepkilerle karşılaşırlar. 
Çocuklar onaylanabilir davranışlar gösterebilmek için, bizim 
kurallarımız ve beklentilerimiz konusunda net mesajlara 
ihtiyaç duyarlar. Çocuklara verilecek doğru ve net mesajlar,  
onların  dünya ile başarılı ilişkiler kurmalarını sağlayacaktır.

Çocuklar Sınırları Sürekli Esnetmek, Aşma İhtiyacındadırlar
Dünya ile ilişkisinde kendilerine sınırların konduğunu fark 
eden çocuklar tüm enerji ve güçlerini bu sınırları esnetmeye 
harcarlar.  Bu işi yapmak içinde bolca malzemeleri ve zamanları 
vardır. Çok küçük yaşlardan itibaren, çocuklar sürekli olarak 
denemeler ve keşi�er yapmaktadırlar.  Çok iyi gözlemcidirler 
ve gözledikleri davranışı taklit ederek, neden –sonuç ilişkisini 
kaydetmekte ve topladıkları verilere göre,  kurallar hakkında 
belli davranışlar oluşturmaktadırlar.



Bu araştırmaları bir keşif sürecidir ama topladıkları bilgiler ve 
vardıkları sonuçlar çoğu zaman,  anne babalarının beklentilerinden 
farklı olmaktadır. Çünkü çocuklar onlara söylenenlerle değil, 
yaşadıkları ve gördükleri ile davranışlarını şekillendirirler. 

Küçük çocuklar ebeveynleri onlarla ilgilenmediklerinde 
dikkat çekmek için onaylanamaz davranışlarda bulunurlar. Bu 
durumu da şu şekilde örnekleyebiliriz;

3-4 Yaşlarında ki  çocuklar,  anne babası konuşurken dikkat 
çekmek adına sürekli araya girer ve soru sorarlar. Anne 
babaları onları, kendileri konuşurken sözlerinin bitmesini 
beklemesi konusunda uyarırlar. Ancak çocuklar, ısrarla 
davranışıma devam ederler. Sonunda ebeveynler konuşma-
larını keser ve çocukla ilgilenmeye başlarlar. Bu noktada anne 
babanın verdiği  “biz konuşurken sen sözümüzün bitmesini 
beklemelisin” mesajı net değildir. Çünkü böyle söylemelerine 
rağmen kendileri konuşmalarını kesmiş ve çocukla ilgilen-
mişlerdir. Burada çocukların aldığı mesaj, anne baba konuşurken 
sözlerini kesmemesi olmasına rağmen yaşadığı, anne baba 
konuşurken onların konuşmalarını bölmesinin bir sakıncası 
olmadığıdır. Sürekli olarak bunu yapmasına izin verildiği 
sürece başka bir sonuca ulaşması da mümkün değildir zaten.

En Önemli Araştırmalar Evde  ve Okulda Gerçekleşir,  Sınırlar  
Konur
Çocuklar yetişkinlerle ilişkilerinde, güç ve kontrolün ne 
kadarına sahip olduklarını bilemezler.  Bunu öğrenmek için 
sadece yapmak istediklerini yapıp gözlemde bulunurlar. Bu 
şekilde çocuklar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde kurallar, 

sınırlar, yapmaları gerekenler ve yapmamaları gerekenleri, 
nerede durmaları gerektiğini ve yaptıkları davranışların 
sonuçlarına katlanmaları gerektiğini öğrenirler.

En önemli araştırmalar, evde ve sonra da okul öncesi 
kurumlarda gerçekleşir. Çocuklar güç otorite ve kontrol 
konusunda evde ve okulda aldıkları dersleri hiçbir zaman 
kaçırmazlar ve davranışlarını buna göre ayarlamayı öğrenirler. 
Gerçek dünya ile ilgili tüm antremanlar bu dönemlerde ve 
buralar da  gerçekleşir.  Ebeveyn ve öğretmenlerin öğrettikleri 
dış dünyada kabul edilebilir olan davranışların standardını 
belirler. Bu noktada ev - okul işbirliği ve davranışlarda tutarlılık 
büyük önem taşımaktadır.

Çocuklara, belirgin sınırlar sunulduğu zamanlarda, ilişkiler ve 
davranışlarla ilgili önemli soruların cevaplarını almaya başlarlar. 
Burada otorite kimde? Güçlü olan kim? Sınırları aşarsam neler 
olur? Bu cevaplar ve gözlemler, onların yetişkinlerle olan 
ilişkilerinde ne kadar güç ve kontrol sahibi olabileceklerini 
keşfetmelerine yardımcı olur.

Çocuklar kendilerinde çok fazla güç ve otorite gördüklerinde  
abartılmış bir güçlülük duygusuna kapılırlar. Sınırları belirsizleşir 
daha çok deneme yaparlar. Diğer insanlarla çatışmalar ve güç 
mücadelesi yaşamaya başlarlar.  Bu noktada ebeveyn  çocuk 
rolleri değiştirir. Artık ebeveyn çocuk ve çocuk ebeveyn 
olmuştur. Çocuk kendini,  ebeveynine her istediğini yaptırabilecek 
güçte hissetmektedir.  Bu durum ise ilerde ebeveynin,  çocuğu 
ile  ilişkisin de büyük çelişkiler yaşamasına sebep olacaktır. 
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Pozitif Eğitim: 
Mutluluk ve Başarı

Berrin BAŞ 
Uluslararası Pozitif Eğitim Ağı (IPEN) Türkiye Temsilcisi Pozitif Psikoloji Uzmanı, Eğitmen

Psikoloji bilimine getirdiği farklı bakış açısıyla, bireylerin ve 
toplulukların esenliğini arttıran faktörleri anlamaya, keşfetmeye 
ve teşvik etmeye odaklanan pozitif psikolojinin eğitim alanı 
için çok değerli yansımaları bulunuyor. 

Eğitim hayatı denince, genelde aklımıza gelen ilk kelime 
“başarı“ olur. Pek çoğumuz, bize ailemizin, eğitim hayatımızın, 
çevremizin öğrettiği şöyle bir formülle büyüdük. Çok çalışırsak 
başarılı oluruz, başarılı olunca da mutlu oluruz. Pozitif psikoloji 
alanında yapılan araştırmalar bu formülün geçerli olmadığını 
ortaya koyuyor. Başarı için çalışmak gerekli olmakla birlikte, 
mutluluk başarıyı teşvik ediyor. Mutlu çocuklar okullarda daha 
başarılı, daha üretken ve daha yaratıcı oluyorlar.  [1], [2] 

Eğitim yaklaşımının akademik başarı ile birlikte öğrencilerin 
sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimine odaklanmasının 
gerekliliği, özellikle son yıllarda farkındalığın arttığı ve 
adımların atılmaya başlandığı bir konu. Ayrıca, bu yönde 
global kapsamda bir dönüşümü teşvik etme vizyonuyla umut 
verici bir hareket başladı. Eğitim alanında dünyada önemli 
isimlerin desteklediği Uluslararası Pozitif Eğitim Ağı (www.ip-
ositive-education.net) öncülüğünde başlayan pozitif eğitim 
hareketi, “Her bireyin potansiyelini gerçekleştirebileceği ve 
hem başarıya hem de esenliğe ulaşabileceği yeşeren toplumlar 
yaratmak istiyoruz.” vizyonuyla ve büyüyen bir global ağ ile 
çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor. 

Pozitif Eğitim nedir?
Pozitif eğitim, akademik başarıyı bütün amaçlardan daha 
değerli kılan şu andaki eğitim paradigmasına karşı çıkmak-
tadır. Eğitimin DNA’sının, “Akademik Eğitim ile Karakter & 
Esenlik” dizilerinin oluşturduğu bir ikili sarmal olduğuna, her 
iki dizinin de eşit öneme sahip olduğuna inanmaktadır.

Pozitif eğitimin amacı, genç insanları hem kendi gelişimlerini 
destekleyecek hem de başkalarının gelişimlerine katkı sağlama-
larını teşvik edecek bilgi ve hayat becerileriyle donatmaktır.

Neden Pozitif Eğitim?
Pozitif psikoloji ve pozitif eğitim alanının öncülerinden Martin 
Seligman, okullarda esenlik yaklaşımının gerekliliğinin üç 
temel nedeni olduğunu söylüyor. [3]

• Depresyonu önlemek
Dünyada depresyon görülme sıklığının elli yıl öncesine göre 
on kat arttığı ve genç insanlarda depresyonun daha da 
yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Akademik başarıyı, zihinsel 
sağlıktan ve esenlikten ayrı düşünmek anlamlı görünmüyor. 
Araştırmalar, okullardaki pozitif eğitim programlarının depre-
syonu önleyici bir etkisi olduğunu net bir şekilde ortaya 
koyuyor. 

Pennsylvania Üniversitesi’ndeki araştırmacıların geliştirdiği 
Penn Resiliency Programı (PRP), pozitif eğitim alanında en çok 
test edilen programların başında geliyor. Kontrol grubu olan 
19 ayrı araştırmada, PRP programını alan öğrencilerde, 
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında şu sonuçlar ortaya 
çıkmıştır: [4]

• Depresyon semptomlarının azalması ve önlenmesi
• Umutsuzluk duygusunun azalması ve iyimserliğin artması
• Kaygının azalması ve önlenmesi
• Davranışsal problemlerin azalması

• Mutluluğu ve esenliği teşvik etmek
Öğrencilerin mutluluğunu ve esenliğini teşvik etmek ve onları 
bu yönde hayat becerileri ile donatmak, pozitif eğitim 



yaklaşımının temel amaçlarından biri. Pozitif eğitim uygula- 
malarının bu yönde olumlu etkileri olduğu görülüyor.

Örneğin; Butan’da, Butan Eğitim Bakanlığı’nın davetiyle pozitif 
eğitim yaklaşımının temel alındığı bir program (7. sınıf ile 12. 
sınıf arasındaki öğrenciler için) oluşturularak kontrol grupları 
dahil toplam 18 okulun yer aldığı bir araştırma yapıldı. 
Geliştirilen program, 15 ay boyunca “Hayat Becerileri Eğitimi” 
adı altında bir ders olarak ve diğer derslere entegre edilerek 
verildi. Programda odaklanılan konular:

• Farkındalık (Mindfulness)
• Empati
• Öz farkındalık
• Duygu yönetimi
• İletişim
• Kişilerarası ilişkiler
• Yaratıcı düşünme
• Eleştirel düşünme
• Karar verme
• Problem çözme

Araştırma sonuçları, uygulanan programın öğrencilerin esenliğini 
arttırdığını gösterdi. Ayrıca, öğrencilerin standart test sonuç- 
larındaki artan performans, artan esenliğin akademik başarıyı 
da teşvik ettiğini ortaya çıkardı. [5]

• Öğrenmeyi ve başarıyı desteklemek
Pozitif eğitim yaklaşımı sadece esenliği değil öğrenmeyi ve 
akademik başarıyı da teşvik ediyor. Araştırmalar, pozitif eğitim 
uygulamalarının öğrenci deneyimini aşağıda belirtilen boyut-
larda olumlu etkileyerek akademik başarıya katkı sağladığını 
gösteriyor. 

• Umut [6], [7], [8]  
• Okula bağlılık [9], [10]
• Motivasyon [11], [12]
• Beceri algıları [13]
• Yaşam tatmini [14], [15]
• Öz değer [16]
• Sınıftaki davranışlar [17]

Benzer şekilde, Public Health England’ın yayınladığı bir 
raporda, standart testlerin sonuçlarındaki %11 oranındaki 
artış, öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenmelerine yönelik 
okulların uyguladığı programlarla ilişkilendiriliyor.  [18]

“Sadece test dolu bir hayata değil, hayatın testlerine 
hazırlamak” 
Başta İngiltere, ABD ve Avustralya olmak üzere dünyada 
“akademik eğitim + karakter & esenlik” yaklaşımını benimseyen 
okulların ve bu yöndeki programları destekleyen ülkelerin 
sayısı artıyor. Eğitim kurumları, öğrencilerin öğrenme merak-
larını besleyen, onların farklılıklarını zenginlik olarak gören, 
potansiyellerini ortaya çıkarmalarını teşvik eden ve onları
hayat becerileriyle donatan yerler olduğunda mutlu ve 
başarılı bir gelecekten söz etmek mümkün olabilir. Pozitif 
eğitim hareketi bizlere bu yönde liderlik ve rehberlik yapıyor. 
Türkiye’de öğrencileri “Sadece test dolu bir hayata değil, 
hayatın testlerine hazırlamak” bizleri daha umutlu bir 
geleceğe taşıyabilir.  

Daha detaylı bilgi için:
• Pozitif eğitim manifestosunun Türkçe çevirisini burada
 bulabilirsiniz. http://www.ipositive-education.net/uluslar
 arasi-pozitif-egitim-agi-ipen-manifestomuz/
• Güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek için: 
 http://www.ipositive-education.net/blog/ 

Önemli not: Bu yazıda “well-being” kelimesinin Türkçesi 
“esenlik” olarak kullanılmıştır. 
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Çoçuk Hakları
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GİRİŞ
Çocuk özel bakım ve korunma biçimlerine ihtiyaç duyan, 
herhangi bir mesleki tecrübe ve yeteneğe henüz sahip bulun-
mayan 0 ile 18 yaş arasındaki insan grubudur.

Yirmibirinci yüzyılın gelişen değerleri çocuğa olan bakış 
açısını ve çocuğun yaşam standartlarını değiştirmiştir. 
Teknoloji gelişimi ve beraberinde küreselleşme etkisi ile, tüm 
bireylerde yaşam biçimi hızla değişmeye devam etmektedir.  
Bu dönemde çocukların bakım ve korunmayla ilgili temel 
haklarının çok ötesinde gereksinimlere ihtiyaç duydukları 
bilinci giderek yaygınlaşmaktadır. Çocukların bakımının ve 
korunmasının bir toplum sorunu olduğu ve toplumun bu 
sorumluluğu üstlenmesi gerektiği düşüncesi ise hem devlet 
hem de ailenin sorumluluğunda her geçen gün daha fazla 
yerleşmektedir.

Tarihsel süreçte de çocukların korunması gerekliliğinin 
yöntem ve esasları değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler 
sonucu çocuk hakları konusunda birçok uluslararası sözleşme 
imzalanmış, çocukların korunmasına ilişkin düzenlemeler 
yasalarla güvence altına alınmıştır. Bu güvencelerin en önemlisi 
“Çocuk Hakları Sözleşmesi” olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Diğer taraftan,  bu sözleşme ülkemizde Anayasa’mıza göre de 
yasa hükmündedir.

İnsan hakları eğitimi, çocuk hakları eğitimi ile başlar. Çocukların 
kendi haklarını yaşamın en önemli gelişim basamağı olan 
okul öncesi dönemde uygulanan etkili ve verimli bir çocuk 
hakları eğitimi ile kavraması, ileride kendi haklarından haber-
dar olan ve bunun savunuculuğunu yapabilen bilinçli bireyler 
yetiştirilmesinde ilk adım olacaktır. Bu nedenle son yıllarda 
erken çocukluk dönemindeki çocuk hakları eğitimine giderek 
daha fazla önem verilmektedir.

İlkel toplumlarda çocuğa, ekonomik yarar sağlayan bir varlık 
olarak bakılmaktaydı.. Ailenin çok kullanışlı bir kazanç kaynağı 
olarak kabul edilirdi. Bu düşünce istenen çocuk ve istenmeyen 
çocuk ayrımına neden olmuştur. Güçlü ve sağlıklı çocuklar 
çalışma verimliliklerine göre tercih edilirken diğerleri geri 
itilebilmiştir. Kendisinden ekonomik yarar sağlanamaz 

durumda olan engelli, zayıf, hastalıklı çocuklar ve bakımını 
üstlenecek kimsesi bulunmayan çocukların toplum dışına  
itilmesi, hatta yok edilmesi son derece olağan bir ayrımcılık 
sayılıyordu.

20. yüzyılda ise çocuğun toplumun geleceği için çok önemli 
olduğu bilinci görülmeye başlanmıştır. Diğer taraftan her bireyin 
eşit derecede hakları olduğu ve hiçbir şekilde ayrımcılığa 
uğramaması gerektiği evrensel değerler olarak kabul görmekte ve 
uygulamada da çocukların yüksek  yararı gözetilerek müdahale 
edilmektedir. Çocuklar hiç bir özelliği yüzünden ayrıma uğratıl-
madan devlet güvencesi altına alınmaktadır. Bu güvence ise ulusal 
ve uluslararası hukuk düzeyinde sağlanmaktadır.

1989  yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul 
edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, ABD ve Somali dışındaki tüm 
ülkeler tarafından imzalanmış olup dünyada en fazla ülke 
tarafından imzalanmış uluslar arası sözleşme özelliğini taşımaktadır. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye'nin de 1990 yılında imzaladığı bu sözleşme toplam 54 
maddeden oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin temel anlayışı, çocukların en iyi biçimde yaşamaları 
ve kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmelerine dayanır.

Anlaşmada yer alan haklar “ırk, cinsiyet, renk, dil, din, politik ve diğer 
görüş, ulusal, etnik ya da sosyal köken, mülkiyet, özür ya da statü” 
farkı gözetmeksizin tüm çocukları kapsar. Sözleşmenin temel 
mesajı “fırsat eşitliği”dir. 

Kızlara erkeklerle aynı olanaklar tanınmalı, yoksul, özürlü, mülteci, 
azınlık gruplara üye çocuklar dahil tüm çocuklar aynı haklara, 
öğrenim görme ve yeterli bir hayat standardında yaşama olanağı-
na sahip olmalıdır. 

Çocuk hakları sözleşmesi çocukların yeterli yaşam standardına 
sahip olma ve yeterli sağlık, sosyal güvenlik ve eğitim hizmetlerin-
den yararlanma haklarına sahip olduklarını vurgular. Bu yüküm-
lülüğü gerçekleştirmek, her hükümet için bir dizi yasal, ekonomik 
ve sosyal önlem almayı içeren zorunlu bir mücadeledir.
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SÖZLEŞMENİN TEMEL İLKELERİ
Çocuğun yaşama ve gelişme ilkesi: Yaşamak, her çocuğun 
temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını 
korumaktır.

Korunma ilkesi: Çocukların en iyi biçimde yaşamalarını ve 
kendilerini tam anlamıyla gerçekleştirebilmelerini tehlike 
altına sokan tüm durumlarda korunmaları gerekmektedir.

Ayrım gözetmeme ilkesi: Çocuk hakları istisnasız bir şekilde 
tüm çocuklar için geçerlidir. Çocuğun �ziksel özelliklerinin, 
inancının, ana dilinin, cinsiyetinin vb. hiçbir rolü yoktur.

Çocukların katılımı ilkesi: Her çocuğun duygu ve düşüncelerini 
istediği şekilde açıklama hakkı vardır.  Çocukları ilgilendiren 
konularda çocuklarında görüşleri alınmalıdır.
Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna 
göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz 
yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Çocuk hakları, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve 
ahlâki bakımlardan özgürlük ve saygınlık içinde, sağlıklı ve 
normal biçimde gelişebilmesi için hukuk kuralları ile korunan 
yararlarıdır.Çocuk hakları, çocukların en çaresiz varlıklar olarak 
özel durumlarını dikkate alan bir kavramdır. 

OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNUN TEMEL HAKLARI
Bir örnek teşkil edebileceği düşüncesi ile okulöncesi çağı 
çocuklarda temel haklara bakılacak olursa;

“ÇOCUK HAKLARI” İÇİN;
Çocuklar sıklıkla reklamlarda yer almakta ve tüketim / satış 
aracı olarak kullanılmaktadır. Yasalarla yaptırım uygulanarak 
çocukların tüketim nesnesi olmaları engellenmeli, 

Medya ve yazılı basında yapılacak çalışmalar ile Çocuk Hakları 
Eğitiminin önemine dikkat çekilerek daha geniş kitlelere 
ulaşılmalı,

Örgün ve yaygın eğitimi programlarınında hem yetişkinlere 
hem de çocuklara yönelik Çocuk Hakları Eğitimine yer 
verilmeli,

Kanun yapıcılar ve politikacılarının ülke çapında bir “çocuk 
politikası” olmalı,

Çocuk Hakları Eğitimine daha fazla önem verilerek, bu 
eğitime erken çocukluk döneminde başlanması için gerekli 
çalışmalar yapılmalı,

Çocuk istihdamı açısından nüfus artış hızının düşürülmesine 
yönelik önlemler alınabilir, belirlenecek yeni politikalarla 
uygulanmakta olan aile planlaması çalışmaları yaygınlaştırılmalı.
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*
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Kendine saygı duyması ve pozitif benlik algısı için kabul
görme 
Bağımsızlık kazanması ve kendine yetebilmesi için başarı
duygusunu tatma ve cesaretlendirme
Kişisel yaratıcılığını geliştirmek için özgürlük,
Duygularını açıklayabilmesi için yargılamamak 
Gerçekçi beklentiler, net sınırlar ve olumlu yönlendirme, 
Özel ve bireysel ihtiyaçlarının her durum ve koşulda 
karşılanması 
Bireysel, etnik ve kültürel farklılıklara saygı vurgulayan 
eğitim programları Oyun
Arkadaşık 
İşbirliği ruhu, teşvik edilir bir ortam 
Grup deneyimi için fırsatlar 
Kuralları bilme
Doğru teşvikle disiplin ve rehberlik faaliyetleri
Uygun olmayan davranışlarda yapıcı eleştiri
Düşüncelerini ifade eden programlara dahil olma
Baskı ve zorlama olmadan özgür irade ile her zaman 
katılım
İyi rol model olarak hizmet veren ve onun bireysel gelişim 
ihtiyaçlarına duyarlı öğretmenler
Pratik, sıcak ve ilgili, sabır ve mizah anlayışı iyi profesyonel 
bir yaklaşımı koruyan nitelikli öğretmenler 
Gelişim düzeyine uygun oyun yoluyla öğrenmeye dayalı
kaliteli eğitim
Gerçekten ilgi duyduğu bir alanı keşfetmek için fırsat
Küçük ve büyük gruplar halinde öğrenme çalışmaları
Öğrenmeye uygun rahat ve elverişli ortam

Makale

49

İlkel toplumlarda 
çocuğa, ekonomik
 yarar sağlayan bir 
varlık olarak 
bakılmaktaydı.. 
Ailenin çok kullanışlı 
bir kazanç kaynağı 
olarak kabul edilirdi. 
Bu düşünce istenen 
çocuk ve istenmeyen 
çocuk ayrımına neden 
olmuştur. 
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Eğitimde İlham Veren Yaklaşımlar 
- %20 Zaman Uygulaması 

Elgiz HENDEN
Eğitim Danışmanı

“Eğlenerek öğrenmek, öğrenmenin key�ne varmak”  belki de 
doğru bir eğitimin olmazsa olmazı. Çünkü ancak o zaman, 
öğrendiklerimiz kalıcı hale gelir, ancak o zaman öğrendiklerimizi 
sınavdan iyi not almak için kayda aldığımız bilgiler olmaktan 
çıkarıp, günlük hayatta kullanmaya başlayabiliriz. Bunu düşündü-  
ğümüzde ise şu sorular akla geliyor:

• Eğitimden keyif almak mümkün mü?
• Öğrencilerin motivasyonunu canlı tutmanın bir yolu var mı?
• Öğrencilerin yaratıcılıkları nasıl teşvik edilir? 
• Eğitimi iyi bir işe girmek için araç olarak mı görmeli, yoksa
 öğrencinin eğitime dahil olup katkıda bulunması da
 mümkün mü?

1950’lerde yenilikçi yaklaşımıyla bilinen 3M, %15 projesi diye 
bir uygulama başlatmış, çalışanlar çalışma saatlerinin %15’ini 
maaş aldıkları iş koluna değil, tutkulu oldukları bir konuya 
ayırıyorlarmış. “Post-it” bu uygulamanın yaratıcı meyvelerinden 
yalnızca biri! Sonra Google da benzeri bir uygulamayı başlatmış:  
%20 Projesi. Çalışanlardan, Google’da geçirdikleri vaktin 
%20’sinde, iş tanımlarının dışındaki bir şeyi yapmaları 
istenmiş. Sonuç:  Gmail, AdSense, Google News ve Google 
Teacher Academy! İşte, iş hayatındakiler bütçelerin, bürokrasinin, 
zaman kısıtının dışına çıkıp, sadece ilgilendikleri konuya 
odaklanınca bu kadar yaratıcı ve hayatı kolaylaştırıcı sonuçlar 
ortaya çıkıyor. Peki ya aynı uygulama eğitimde yapılırsa? Bu 
soruyu bizden önce düşünenler ve hayata geçirenler olmuş.
 
Eğitimde “zamanın %20’ si” uygulamasında öğrenciler sene 
içinde müfredat programını olduğu gibi görüyorlar. Ama 
buna ek olarak, okulda geçirdikleri zamanın %20’sinde ya da 
haftada 1 saat, öğrencilerin kendi seçtikleri bir konu üzerinde 
çalışmalarına, araştırma yapmalarına izin veriliyor. “Bizde de 
kulüp uygulamaları var, öğrenciler ilgisini çeken kulüpte 
haftada 1 saat çalışabiliyor” diyebilirsiniz, ama “% 20” 
kulüplerden biraz daha farklı. Biliyorsunuz, kulüplerde ilgisini 
çeken konuda ama yine öğretmenin yönlendirmesi ile 

çalışmalar sürdürülüyor. %20’de tamamen özgürlükten 
bahsediyorum… Öğrencilere katkısını, ortaya çıkabilecek 
projeleri düşünmek bile heyecan verici değil mi? Not kaygısı 
olmadan, tutkuyla, sadece kendisi istediği için bir konuyla 
ilgilenmesinin öğrenciyi ne kadar geliştirebileceğini düşüne-
biliyor musunuz? Öğrenci yepyeni bir şey ortaya koymasa bile, 
kendi sınırlarını zorlayacağı, standartlarının üzerine çıkacağı ve 
derin bir bilgi birikimine ulaşacağı muhakkak!

Okul öncesi eğitimini saymazsak, ilk, orta ve lise dönemi 
boyunca yaklaşık 17.000 saatimiz okulda geçiyor! Başkalarının 
bizim öğrenmemizi istediği konuları, onların belirlediği 
şekilde ve o konuda sorulacak sorulara doğru yanıt verip iyi 
not almak amacıyla okula gidip geliyoruz. Peki bu sürenin 
sadece 5’te 1’ini kendi ilgi alanımızda hayaller kurmak, beyin 
fırtınası yapmak, o konuyu öğrenmek için kullanabilseydik 
neler farklı olurdu? İşte farklı  olabilecek  olanlardan bazıları:

Kendi öğrenme süreci hakkında karar verebilen öğrenciler, 
okula daha bir şevkle gelirlerdi. Yaratıcı, sorgulayan, 
öğrendiğini hayata geçiren, vizyon sahibi, sorumluluk 
almaktan kaçınmayan bireyler olma yolunda sağlam 
temeller atmış olurlardı. İstediği ve ilgilendiği konuda daha 
derinlemesine bilgi sahibi olurlardı.  Öğrenmeyi severlerdi. 

Öğrencinin şevkle ve istekle öğrendiğini gören öğretmenler, 
öğretmek, öğrencinin ufkunu açmak için motive olurlardı. 
Zira bir öğretmen için öğrenmek isteyene öğretmek, 
verdiği bilginin nasıl katlanıp çoğaldığını, işe yaradığını 
görmek kadar keyi�isi var mı? Üstelik notla ölçmek için 
değil, sadece karşınızdaki “öğrenmek” istediği için. 

Anne babalar çocuklarının istekle okula gittiklerini görerek 
memnun olurlardı. “Bugün okulda ne yaptınız?” sorusunun 
cevabı “ Her zamanki şeyler” yerine heyecanla ve tutkuyla 
anlatılan cümlelere dönüşürdü. Aile ve çocuk arasındaki 
paylaşımlar artardı.   

*

*

*



Bu yöntemi uygulayan okullardaki araştırma sonuçları bize 
tüm bunların gerçek  olabileceğini gösteriyor. Öğrenciler, 
öğretmenler, anne-babalar hatta okul yöneticileri… Zamanın 
% 20’sini uygulayan herkes, bu uygulamadan memnun. 

Bu yöntemi nasıl hayata geçirebilirsiniz? Dilerseniz Avustralya’da,  
Amerika’da hali hazırda bu yöntemi uygulayan okullarda 
çalışan öğretmenlere ya da onların internet üzerindeki 
kaynaklarına ulaşarak destek alabilirsiniz. Ya da kurallarını 
tamamen kendinizin belirlediği bir versiyonunu siz oluştura-
bilirsiniz.

Örneğin,

• Ne Yapacaklar?

Öğrenci bir proje ya da konu seçer. Burada proje konusunda 
çocuğun istek duyması, konuyu gerçekten merak etmesi 
kendini araştırmaya adaması açısından çok önemli. O konu 
hakkında hede�er koyup, zaman planını yapar. Burada 
öğrenme hede� ve performans hede� arasındaki farka dikkat. 
Örneğin,  belli bir mesafeyi daha kısa sürede koşma hede� bir 
performans hede�dir. Halbuki % 20 projesinde konulacak 
hede�er öğrenme hede�eri olmalıdır. Dolayısıyla daha kısa 
sürede koşma hede�ne ulaşmak için, planlamak, bir egzersiz 
planı oluşturmak, bunun için nasıl beslenmesi gerektiğini 
araştırmak, ünlü atletlerin yaşam hikayelerini incelemek bu 
performans hede�ne ulaşma hede� için öğrenmesi gereken-
lerdir.  Öğretmenlerin bu şekilde rehberlik yapmaları gerekebilir. 

İşte % 20 uygulamasını yapan yerlerdeki öğrencilerin, kendi 
ilgi alanlarına, merak ettikleri konulara göre seçmiş olduğu 
konulara birkaç örnek:

• Nasıl Yapacaklar: 

Konu belirledikten sonra öğrenci tüm sınıfa konu, hede� ve 
zamanlaması hakkında bir sunum yapar. Tek başına bir proje 

Okulda kendinden alt sınıftaki çocuklara zorlandıkları 
derslerde yardımcı olmak

Yeni bir kutu oyunu geliştirmek

Aksesuar tasarımı yapıp bunu internetten satmak için �kir 
geliştirmek

Öğrencilere hitap edecek bir blog yazmak 

Çizgi roman yazım ve çizimi

Bülten 

Bulunduğu bölgedeki 65 yaş üzeri kişilerle röportaj ya da 
anket yapmak

Bilgisayar oyunlarının tarihçesini araştırmak

Makyaj teknikleri öğrenmek

yürütülebileceği gibi grup çalışması da mümkün tabi.  Ama 
bireysel çalışırlarsa daha çok amaca hizmet etmiş olur. Her 
hafta % 20 saati sonrasında öğrenci geldiği aşama hakkında 
bir rapor yazar. Bu blog, bülten, sunum ya da öğrencinin tercih 
edeceği bir şekilde olabilir. Koyduğu hedef tarih sonunda da, 
başta koyduğu hedef, geldiği nokta ve projenin kazandırdıkları 
hakkında tüm sınıfa bir sunum yapar. 

• Ne zaman Yapacaklar:

Öğrenci ilk sunduğu zaman planına sadık kalır. Sapmalar 
olduysa, yeni duruma göre zamanlamayı revize eder.

Pek çoğumuz, ister öğretmen, ister öğrenci isterse veli  olalım 
eğitim sistemindeki sorunlardan söz edip,  söyleniyoruz. Belki 
söylenmeyi bırakıp yapılması gerekeni yapmak üzere yola 
çıkmak Gandi’nin söylediği : “Hayatta görmek istediğin 
değişimin kendisi ol” sözüne kulak vererek  hareket etmek  
gerekiyor. 

Bir öğretmen olarak birilerinin bir şeyleri değiştirmesini bekle-
meden, bir şeyleri değiştirmek için yola çıkabilir ve zamanın % 
20’si uygulamasını kendi kurallarınızla, şartlarınıza uyan şekliyle 
sınıfınızda  öğrencilerinizle başlatabilirsiniz. Haftalık ders saatinizin 
belli bir kısmında, öğrencilerinize fırsat verebilir daha keyi�i 
ve kalıcı bir eğitim için dümeni onlara bırakabilirsiniz. 

Zamanın %20’si uygulaması 

 Öğrencilerin;

Kendi öğrenme yolculuklarında söz sahibi olmalarını sağlar

Öğretmenlerin;

Testlerin ötesinde bir öğretmenlik  yapabilmelerine olanak 
verir

Anne-babaların;

Çocuklarının gizli tutkularını fark etmelerine ve amaçları ile 
ilgili kendileriyle paylaşım içinde olmalarına fırsat yaratır.

Zamanın %20’si uygulamasının yarattığı katma değerin ölçüm-
lemesi henüz yapılmamış olabilir. Ama ölçülseydi %20’den 
çok daha fazlasından söz edeceğimizden eminim. 

Makale

51

*

*

*

*

*

*

*

*

*



21. Yüzyıl Becerileri için, 
Hibrit Liseler!

Kayhan KARLI
Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucu 

Son yıllarda eğitimin konuşulduğu pek çok ortamda 21. Yüzyıl 
becerilerinden söz edilmeden konuşmalar bitmiyor. Öte 
yandan bu konuşmaların yapıldığı ülkemizde okullar da 
eğitim sistemi de bu tartışmalardan etkilenmiyor ve hatta 
tersine doğru bir gidiş de söz konusu diyebiliriz. Bütün 
tartışmalarda olduğu gibi eğitim ile ilgili tartışmalarda da, biz 
ülke insanı olarak kesinlikle taraf olmaktan yanayız. Örneğin 
bir grup özellikle ara eleman ihtiyacı için meslek liselerinin 
kalitesi artırılmalı ve çoğaltılmalı diye düşündüğü için, bir 
başka grup ise girişimcilik, teknoloji vb. başka yaklaşımların 
öğretilmesinin ülkenin geleceğini kurtaracağına inandıkları 
için hararetle birbirlerini yanlışlamaya çalışıyorlar. Son 
dönemde birkaç uluslararası eğitim etkinliğinde yine benzer 
konuşulmaktaydı. Bir farkla herkes bir diğerinin tecrübesinden 
öğrenmeye çalışıyordu. 

Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak ortaokul ve lise öğrencileriyle 
yaptığımız GTP – Gelecek için Tasarım programı sırasında 
öğrencilerden öğrendiklerimin bazılarını paylaşmak istiyorum;

Gençler gerçek konular üzerinde konuşmak istiyorlar! 
Onlara nasihat ederek veya yaşamlarıyla doğrudan bağ 
kurulmadan yapılan her şeyi reddediyorlar. Bu yüzden okullar 
onlar için sadece diploma ve aileleri istediği için gidilen bir an 
önce özgürlüklerini kazanmaları gereken yerler haline gelmiş 
durumda. Oysa etra�arındaki yaşamda olup bitenlere karşı 
çok duyarlılar ve inisiyatif almaya hazırlar. Deneyin gerçek 
sorunları gündeme aldığınızda sizi şaşırtacak derinlikte 
tartışmalar ve �kirler oluşturuyorlar.

Disiplinler arası çalışmak istiyorlar! Ancak derslerin adının 
verildiği disiplinler değil düşünce sistematiği olarak disiplinler
arası çalışmak. Gerçek sorunlara çözüm ararlarken kullandıkları 
bilgiyi biz yetişkinlerin yaptığı gibi bu matematik, bu �zik vb. 
isimlendirmeden kullanıyorlar. Kısacası hayatın doğal akışına 
uygun yaşamak ve öğrenmek istiyorlar.

Lise yıllarında yaşamda işlerine yarayacak ve hatta meslekleri 
olabilecek beceriler öğrenmek istiyorlar AMA meslek 
lisesinde okumak istemiyorlar! Örneğin sosyal problemlere 
çözüm geliştirmek, girişimcilik, ahşap yontma, elektronik 
aletler ile üretim vb. becerileri derslerinin yanında öğrenmek 
istiyorlar. Fakat okullar en iyiler dahi onlara sadece projeler 
yaptırıyoruz; kağıt üstünde harika �kirler ama kimse yapılabi-
lirliğini ve sürdürülebilirliğini dertlemiyor… 

İşbirlikçi öğrenme ve üretmeye çok istekliler! Oysa okul 
sistemi onları sonuna kadar bireysel ve yarışmada tekilci hale 
getiriyor. Kazanma duygusu tek bir yönden desteklendiği için 
okullarımız sosyal ve duygusal öğrenme konusunda notlanacak 
olsaydı kocaman bir SIFIR alırlardı.

Ortaokullarımız tam anlamıyla bir açık hava dershanesine 
dönmüş durumdalar! Özellikle 8. Sınıf öğrencileri TEOG 2. 
Sınıftan sonra okul bitti diye düşündükleri için okulda zapt 
edilmesi imkânsız hale geliyorlar. Okullar o döneme sınavlar, 
geziler ve aktiviteler koymaya çalışsa da öğrencilerin motivasyonları 
tükenmiş olduğu için herkes için bir an önce bitmesi istenen 
kâbus zamanına dönüşüyor. Kısacası 8. Sınıf döneminin 
özellikle liseye hazırlık açısından son derece kötü bir yıl haline 
geldiğini söyleyebilirim.

Ne yapmalı?
Ben bu konuda özellikle liselerin program ve içerik açısından 
komple yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bağımsız 
meslek liselerinin yanında yeni Hibrit lise modelleri oluşturmalıyız. 
Bu bir anlamda resmi olarak çok programlı lise, özellerde ise
Fen Teknoloji liseleri gibi denemelerle gerçekleştirilmeye 
çalışılsa da bu okulların sonunda yine tek tipleştiğini 
görüyoruz. Lise öyle olmalı ki bir mezun orada elde ettiği bazı 
becerilerle hayatını devam ettirebilmeli ve gelecekte gerçekten 
kendisi ihtiyaç  hissettiğinde ihtiyacı olan üniversiteyi bulup 
gitmeli. Örneğin, lise yıllarında öğrencilerine girişimcilik ve 
dijital tasarım becerisi kazandıran bir okulun mezunu rahatlıkla 
kendi dijital tasarım girişimini/işini yapabilir, hayatını buradan 
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kazanabilir. Ne zamanki bu işini ilerletmek için daha derin 
bilgiye ihtiyacı hisseder o zaman bir üniversite derecesi mi? 
Yoksa bir serti�ka programı mı? İhtiyacı olduğunu karar verir 
ve eğitime devam eder.

Okulun her yerinde farklı atölyeler olabilmeli. Dijital beceriler 
yanında insani beceriler harmanlanmalı. Böyle mezunlar 
oluşturmak için liseyi yeniden tasarlarken şu yaklaşımlarla 
programı zenginleştirmiş yeni Hibrit Liseler kurmalıyız;

Girişimcilik / Sosyal Girişimcilik: Girişimcilik bir mindset 
yani zihinsel düşünme biçimidir. Bu nedenle de erken yaşlar-
da geliştirilmelidir. Girişimci dediğimizde herkes sanki hemen 
para ve iş aklına geliyor gibi hareket ediyor. Oysa bir düşünme 
biçimidir. Girişimci etrafındaki sorunlara farklı gözlerle 
bakabilen onları fırsata çevirerek çözümler bulan kişidir. 
Elbette bundan ticari gelir elde edenler olacağı gibi sosyal 
girişim, sosyal inovasyon diyeceğimiz çözümlerde aynı 
girişimci düşünme biçiminden gelir. Burada girişimciliği vahşi 
kar peşinde koşan işletmelerle özdeşleştirmeyelim lütfen bu 

da okulların bir diğer sorunu. Çünkü okul yeterince etik 
konusunu değer olarak yaşatmıyorsa tek başına girişimci 
düşünme eğitimi böyle de sonuçlanabilir. O halde bunu etiği 
değer haline getirmiş okullar yapabilir.

Liderlik ve Özyönetim: Liderlik genellikle liderler bağlamında 
algılanmakta oysa liderlik bana göre özyönetim becerisidir. 
Kendini tanı, kendini yönet, başkalarını tanı, başkalarına liderlik 
et! Kısacası Heifetz ve Linsky der ki ¨Leadership is a behaviour 
rather than a position. Liderlik bir davranış biçimidir pozisyon 
değil…¨

STEM: Öncelikle ABD´de başlayan şimdi Avrupa ve tüm 
Dünyada yayılmaya başlayan yaklaşım; Science, Technology, 
Engineering, Mathematics yani Fen, Teknoloji, Mühendislik ve 
Matematik eğitimi. Bu alanların eğitiminin erken yaşlarda 
başlayarak üretim odaklı güçlendirilmesinden söz ediyoruz. 
Ülkemizde bu konuda çok önemli adımlar başladı ve sonba-
harda bir sempozyum olacak. Bu konuda çok daha fazla bilgiyi 
Türkçe kaynak olarak değerli meslektaşlarımızın hazırladığı 
http://fetemm.tstem.com/ bağlantısından elde edebilirsiniz.

MAKER: MAKER hareketi dijital araçlarla gerçek problemleri 
ve ihtiyaçları çözmek, üretmek, denemek ve yaratıcılık üzerine 
kurulmuş bir felsefedir. 21. Yüzyıl okullarında oku, izle, dene, 
öğren ve üret diye tarif edilebilen, ihtiyaç duyduğunu üret 
yaklaşımı olarak bulunması gereken bir yaklaşımdır. Bu 
amaçla Dünyada ve ülkemizde okullarda kulüpler yoluyla 
ve/veya derslerin içinde uygulanmaya başlamıştır.

Tasarım Odaklı Düşünme: Stanford Üniversitesi D. School 
yaklaşımı olarak hızla yayılıyor. Ideo şirketi çevresinde 
öncelikle ürün tasarımında kullanılan yaklaşım şimdilerde 
özellikle okulda kullanılıyor. Özellikle her tasarımın bir 
ihtiyaçtan doğduğu yaklaşımı nedeniyle kullanıcı deneyimini 
ve beklentisini öne çıkarır. Dolayısıyla okullarda tasarım odaklı 
düşünme yaklaşımı öğrenenin ve çevrenin ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini öne alan bir öğretim ve planlama yaklaşımı 
demektir.

Sonuç olarak, yukarıda sözünü ettiğim tüm yaklaşımları YÖM 
olarak kuruluşumuzdan bu yana uyguluyoruz ve bu deneyim-
lerimizden edindiğim tecrübe ile Hibrit Liseler tasarlamalıyız 
diyorum. Bu yaklaşımlar birbirinden bağımsız değil… Bir 
felsefe olarak okulun programını üstüne inşa etmemiz gereken 
iskelet… Böyle okullara en iyi örneklerden birisi San Fransisco 
Nueva School.



Barış Dolu Bir Dünyada Yaşamak  
İçin: Çok Kültürlü Eğitim

Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Bir Dünya hayal edelim: İçinde ön yargılar olmasın. Farklı 
olduğumuz için dışlamasın kimse bizi. Öyle bir dünya ki saygı 
ve sevgi anlamını yitirmemiş olsun. Hiç kimse biri birine öteki 
demesin.

Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi: “Yurtta Sulh, Dünyada 
Sulh’ün olduğu bir dünya. Nasıl sağlayabiliriz bunu? Kavuşa-
bilir miyiz böyle bir dünyaya? Neden sevmeyiz biri birimizi? 
Neden biri birimize açığımızı arayacak şekilde bakarız? Bize 
benzemediği için neden ötekileştiririz yanı başımızdakini? Her 
şeyin eğitimle çözüleceğine inanırız eğitimciler olarak. 

20.yüzyıldan büyüyerek devam eden küreselleşme aslında biz 
eğitimcilerin eğitimde yeni arayışlara girmemizi zorunlu 
kılmıştır. Nedir küreselleşme? Küreselleşme, dünya ölçeğinde 
ekonomik, siyasal ve kültürel bütünleşme, �kirlerin, görüşlerin, 
pratiklerin, teknolojilerin küresel düzeyde kullanılması, 
sermaye dolaşımının evrenselleşmesi, ulus-devlet sınırlarını 
aşan yeni ilişki ve etkileşim biçimlerinin ortaya çıkması, mekan-
ların yakınlaşması, dünyanın küçülmesi, sınırsız rekabet, 
serbest dolaşım, pazarın dünya ölçeğinde büyümesi ve ulusal 
sınırların dışına çıkması, kısaca dünyanın tek pazar haline 
gelmesidir. Küreselleşme ise çok kültürlülüğü birlikte getirmiştir.

Bir toplumu oluşturan bireylerin ve grupların dil, din, ırk, tarih, 
coğrafya açısından farklı kökenlerden gelmesine dayanan çok 
kültürlülük, tek bir siyasal birim halinde ve ortak sınırlar içinde 
yaşayan toplumlarda söz konusudur. Bu farklılıklar, kimi 
zaman, değişik milletlere mensup insanların bir arada 
yaşaması biçiminde de görülebilir. Farklı kültürlerin bir araya 
gelerek oluşturduğu bu yapı, eğitim alanında çok kültürlülük 
perspekti� içinde incelenmektedir. 20.yüzyılda dünyada 
yaşanan değişimler ve gelişmeler, toplumların kendilerini 
sürdürebilmeleri için insan yetiştirmelerini amaç edinen 
eğitim sistemlerine de yansımıştır. Farklı kültürden insanlarla 
çalışmak ve bir arada yaşamak durumunda olan günümüz 
çocuklarının eğitilme sürecinin, kültürler arası farkındalık ve 

yaşam biçimini de kapsaması gerekir. Bu kültürel kapsamın 
gerekliliğinin bir nedeni de, kendi kültürünün, yaşam 
biçiminin farkına varmanın yolunun diğer kültürlerin de 
farkına varmalarından geçtiği gerçeğidir. 

Çok kültürlü eğitim, okullarda, çoğulculuğu ve eşitliği 
desteklemek amacıyla yapılan önemli bir çalışmadır. Çok 
kültürlü eğitim, okullardaki iyileştirme çalışmalarında, gruplar 
arası iş birliği süreci olarak görülebilir. Bu süreç içerisinde, 
okulların, tüm bireyler için destek sağlamasına  gayret edilir. 
Bu türden bir eğitim, farklı gruplar arasında diyalog 
geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, çok kültürlülük 
kavramını toplumlar arası bütünleştirici bir unsur olarak kabul 
etmektedir. Çok kültürlülük kavramı ile toplumsal yapı 
içindeki farklı kültürlerin varlığının tanınması, tüm insanların 
haklarına saygı ve bunun sonucu olarak toplumsal barışı ifade 
etmektedir.

Kültür, sosyal sınıf, din, dil ve etnik köken gibi farklılıklar kişiler 
arası etkileşimde toplumun temel özellikleridir. Bireylerin bu 
farklılıklar konusunda erken yaşlarda eğitilmesinin, onların 
gelecekte küresel toplumun etkili birer üyesi olarak yetişme-
lerinde yararlı olacağı düşünülmektedir. Sözü edilen ayrılıklar, 
toplumların kutuplaşmasına, insanların birbirleriyle etkileşim-
lerinin kesilmesine ve toplumdan uzaklaşmalarına neden 
olmaktadır.

Çeşitli nedenlerden dolayı bir arada yaşamak durumunda 
olan insanlar arasında olumlu ilişkilerin gelişmesi bir toplumda 
karşılıklı hoşgörü, denge ve uyumun sağlanması açısından 
önem taşımaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi için farklı 
insanların birbirlerine karşı gösterecekleri anlayış, hoşgörü ve 
başkalarının farklılıklarını kabul etme temelinde bir toplumsal 
yapıya gereksinim olduğu açıktır. Böylesi bir toplumsal yapıyı 
oluşturan bireylerin yetiştirilmesi için farklı ülkelerin ve kültür- 
lerinin tanıtılması öne çıkan bir amaç olarak gözükmektedir.  
Bu amacın önemli bileşenlerinden birisi ayırımcı davranışların 
ortadan kaldırılmasına yönelik olan genel çabalardır.
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Kültürün eğitim üzerinde yadsınamaz bir etkisi bulunmaktadır. 
Bu nedenle, farklı kültürleri içerisinde barındıran toplumlar, 
bireylerin gelişimine destek olabilmek ve onların çoklu bakış 
açıları kazanabilmelerini sağlamak için, çok kültürlü eğitim 
uygulamalarına gereksinim duymaktadırlar. Çok kültürlü 
eğitim uygulaması, aynı zamanda, eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanmasının da ön koşulu olma özelliğini beraberinde 
getirmektedir.

Günümüz dünyasında insanların hem yaşamlarını sürdürebilmek 
hem de yaşam kalitelerini yükseltebilmek için birbirlerini 
tanımaları ve birbirleriyle işbirliği yapma yollarını bulmaları 
gerekli gözükmektedir. Bu nedenle de yarının dünyasına 
hazırlanan çocukların farklı ülkeleri ve bu ülkelerde yaşayan 
insanların kültürlerini tanımalarında başlıca iki yarardan söz 
edilebilir. Birincisi başka ülkeleri ve kültürleri tanıyarak 
bilgisini ve deneyimini arttırmak, ikincisi de kendi ülkesini ve 
kültürünü daha iyi anlamak. Bu noktada okul öncesi dönemden 
başlayarak kendi kültürünün yanı sıra dünyadaki diğer 
ülkelerin ve bu ülkelerdeki insanların yaşam biçimlerini 
gelenek ve göreneklerini çocukların tanıyabilmeleri anlayabilmeleri 
için eğitim programlarının içeriğine yeni eklemeler yapılması 
kaçınılmaz olarak ortadadır.

Ülkemizde, İlkokul programlarında 1. Kademede çok kültürlü 
eğitim çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için amaç ve 
kazanımlar mevcuttur. MEB. 2013 Okul Öncesi Eğitim 
Programında da çok kültürlü eğitime yönelik kazanım ve 
göstergelere zenginleştirilerek yeniden yer verilmiştir. 
Programlardaki bu değişimler ve gelişimler ülkemiz açısından 
son derece önemlidir.

Çok kültürlü eğitim farklı kültürlere, diğer farklılıklara saygı 
duyma ve onların değerini bilmeyle ilgili gerekli bilgi, tutum 
ve becerilerin öğrenilmesi anlamına gelmektedir. Çok kültürlü 
eğitim için temel hede�er  şu şekilde sıralanabilir: 

• Kültürel zenginliğin gücünü ve değerini destekleme, 
• İnsan haklarına ve kendinden farklı olana saygı duymaya önem  
 verme,                  
• İnsanların alternatif yaşam seçimlerini kabul etme, 
• Bütün insanlar için sosyal adaleti ve eşitliği destekleme, 
• Gücün ve gelirin gruplar arasında eşit dağılımına önem
 verme. 

Farklı ülkeleri ve kültürleri öğrenmenin, gelecek kuşakları 
oluşturan çocukların tüm dünyayı kavramaya çalışan daha 
geniş bir yaşam vizyonu kazanmaları açısından da anlamlı 
olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu gelişim ve değişimlere 
ayak uydurabilmek için, çok kültürlü eğitime ihtiyaç vardır. Bu 
eğitime erken başlamanın geleceğin kuşaklarının bir yandan 
kendi kimliğini kazanırken, diğer yandan farklı kimliklere de 
saygılı bireyler olarak yetişmeleri açısından önemi büyüktür. 
Bilindiği gibi başkaları ile ilgili ön yargılar bir kez oluştu mu 
değiştirilmeleri oldukça zordur. Bu nedenle çok kültürlü 
eğitime okul öncesi dönemden itibaren başlanması gerekir. 
Bu gerçekten hareketle okul öncesi dönem çocuklarından 
başlamak üzere eğitimin her kademesinde, farklı ülkeleri ve 
kültürleri tanıyabilmelerini, onları olumlu olarak algılama

larını sağlayacak programlara,  eğitim araçlarına ihtiyaç vardır. 
Bireylere  kendi kültürlerini ve diğer ülkelerin çeşitli özellikleri 
ile kültürlerinin tanıtıldığı destek eğitim programlarının 
hazırlanıp uygulanması ihmal edilmemesi gereken bir 
konudur. Farklı kültürlere ait bilgiler; okul öncesine ilişkin farklı 
bütünleştirilmiş etkinliklerle sunulması bütünsel öğrenmeleri 
açısından gereklidir. İlkokulda ise, özellikle Türkçe ve Hayat 
Bilgisi, 

Sosyal Bilgiler derslerinde yer alan amaç ve kazanımlara 
yönelik ders materyallerinin ve eğitim ortamının düzenlenerek 
uygulanması çocukların çok kültürlü eğitimin hede�erine 
ulaşabilmesi için vazgeçilmezdir. 

Dünya üzerinde yaşayan farklı ülkeleri ve bu ülkelerin kültürlerini, 
yaşam biçimlerini öğrenirken farklılıklara alışmayı öğrenmesi 
çocuğun kültürel bilgi yoluyla sosyalleşmesi açısından önem 
taşır. Başka bir deyişle, dünyamızın içinde bulunduğu ortamda 
farklı ülke ve kültürlerin bilgisine sahip olarak farklılıkları 
kabul etme ve bu kabul çerçevesinde değişik kültürden 
insanlarla olumlu ilişkiler geliştirme çok önemli olduğundan 
çok kültürlülüğü destekleyen eğitim programlarının geliştirilerek 
uygulanması gereklidir. Çağın gereklerine uygun nitelikteki 
bireylerin yetiştirilmesine okul öncesinden başlanmasının 
önemi de dikkate alındığında, kültürler arası öğrenmenin de 
tıpkı diğer alanlardaki öğrenmeler kadar erken başlamasının 
yararı açık gözükmektedir. Ayrıca, üniversitelerde farklı 
kültürlerden gelen çocukları eğitecek olan öğretmenlerin 
yetiştirilmesinde farklılıkları tanımayı, farklılıkları kabul 
etmeyi amaç edinen programların hazırlanması, uygulanması 
ve değerlendirilmesi de önem taşımaktadır. Üniversitelerde, 
Eğitim bilimleri ile ilgili bölümlerde çok kültürlü eğitim 
konularının bir ders olarak okutulmasının, bu anlayışın ülke 
geneline yayılmasında etkili olacağını ve öğrencilere konuyla 
ilgili deneyimler yaşatılmasının, konunun öğrenciler tarafından 
içselleştirilmesini sağlayacağını ifade etmiştir. Yapılan araştır-
malardan elde edilen bulgular  da çok kültürlü eğitim dersini 
alan öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara karsı tutum, 
inanç ve söylemlerinde olumlu düzeyde değişikliklerin 
olduğu bulunmuştur. Bu nedenle, Eğitim Fakültelerinin ilgili 
bölümlerinde çok kültürlü eğitim konusunda öğretmen 
adaylarına çok iyi bir eğitim verilmesi, onların  ön yargılarından 
kurtularak  gelecekte çok kültürlülüğe duyarlı nesilleri yetiştir-
meleri açısından oldukça önemlidir. 

Özetle, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen insanların 
yaşam biçimine, görüş ve inançlarına, farklılıklarına alışmayı 
gerektiren, giderek sınırları küçülen dünyamızda okul öncesi 
eğitimden başlayarak eğitimin her kademesinde çok kültürlü 
eğitim paket programlarının geliştirilip tesadü�ere bırakıl-
madan uygulanması önem kazanmaktadır.  Böylece, her birey 
dünyada birçok farklı yaşam biçimleri, diller, kültürler ve bakış 
açıları bulunduğu �krine alışacak, birbirlerini koşulsuz kabul 
ederek saygı duyacaklardır.  Ön yargılara sahip olmayan, 
farklılıkları kabul eden,  hoşgörü dolu insanların oluşturduğu 
bir dünya hayal edelim. Barış dolu  bir dünya. Hayallerin 
gerçeğe dönüşmesi için  ön koşul: Eğitimin her kademesinde 
“Çok Kültürlü Eğitim” çalışmalarının yapılmasıdır. Birçok 
şairimizin dizelerinde hayat bulur barış dolu bir dünya özlemi. 
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…..

Savaşa savaş açacağım. 

Savaşa savaş açacağım. 

Bebekleri sevgiyle doyurup, 

Sevgiyle yoğuracağım. 

Bir düşü gerçekleştirip, 

Savaşların kökünü kurutacağım. 

Nefreti, kini, düşmanlığı, 

Barış potasında eritip, 

Barıştan bir dünya kuracağım. 

(http://www.dersteknik.com/2011/07/dunya-bars-gunu.html)

…… Barış dolu bir dünya yaratmak dileğiyle...
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