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Bir yıl daha bitti…

Ülkemizin geleceği, hazinesi olan 
sevgili gençlerimizi; birbirini seven, 
sayan, sorumluluk duygusu gelişmiş 
bireyler olarak yetiştirmek adına 
büyük emek harcadığımız ve bunu 
yaparken de mutluluk duyduğumuz 
bir öğretim yılının daha sonuna geldik. 
Gençlerimizi sağlam kişilikli, üretken, 
ulusal kültürünü özümsemiş olarak 
yetiştirirken onların şuan itibariyle 

içinde bulunduğu duygu karmaşasını da göz ardı etmemeliyiz. Kimilerinin 
çalışmalarının karşılığını almaktan mutlu ve gururlu; kimilerinin ise göz 
açıp kapayıncaya kadar geçen yılın şaşkınlığı içinde karmaşık duygular ile 
geleceğe yönelik çözüm arayışları içinde olduğunu unutmamalıyız.

Öncelikle onlara kendilerine güvenmeyi “Başaramıyorum ya da 
başaramam” düşüncesini akıllarına dahi getirmemelerini anlatmalıyız. 
Yaşamlarında kuşku ve korkular olmamalıdır. Çünkü bu düşünceler onları 
amaçlarından uzaklaştırır. Bu düşüncelerini yenmenin tek yolu düzenli 
ve sistemli çalışmaktan geçer. Yılmadan, geçmişteki hatalarından ders 
alarak, geleceğe daha güvenli bakmalarını yineleyerek ifade etmeliyiz. 
Unutmamalıyız ki, insan iradesinin aşamayacağı engel, çözemeyeceği 
sorun yoktur. 

İnsanların, toplumda sevilen ve saygı duyulan kişiler olabilmeleri, 
o insanların davranışlarına ve başarılarına bağlıdır. Biz eğitimciler, 
sevgili gençlerimizin ne istediğini bilen, hedeflerini en iyi şekilde 
seçen, çalışmaktan ve üretmekten yorulmayan, ülkesine, toplumuna 
ve toplumun değerlerine bağlı olan ve kendinden sonra gelecek nesle 
devraldığı bu güzel değerleri vermeye hazır kişiler olduğunu biliyoruz. Bu 
yüzden onlara inancımız sonsuz.

Toplum olarak, insan olmanın erdemini benimsemiş, amaç edinmiş, 
başarılı, güçlü, kararlı insanlara ihtiyacımız vardır. Geleceğimizin umutları 
olan öğrencilerimiz öncelikle ailelerinin ve çevrelerinin katkısı ile sonra da 
okulda öğretmenleri tarafından bu bilinçle yetiştirilmektedirler. 

Her şey her zaman sevgi ile başlar. Bizler gençlerimizi hep sevdik ve 
seveceğiz. Türkiye Özel Okullar Birliği olarak bir aile olduğumuzu ve bu 
ailenin doğru ve güzel olan her şeyde her zaman onların yanında olduğuna 
inanmalarını sağlamalıyız. Bu nedenle 2014-2015 öğretim yılında 
kurumlarımıza öğrenci yerleştirmenin çabasını göstereceğiz. Okullarımız 
bu seçimler doğrultusunda öğrenciye yararlı olmanın yollarını en sağlıklı 
ve en etkili eğitimi vermek için üstün çaba gösterilmelidir. 

Öğrencilerimize doğru seçim yaptırılması, onların bilgi, beceri ve ilgi 
alanlarının en isabetli belirlenmesi için çaba sarf edilmelidir. 

Yavrularımız, şuan biraz yorgun olabilirler, inanıyorum ki yine de mutlu, 
yine de umutlu, yine de sevgi dolu olarak hedeflerine doğru heyecanla 
koşacaklarını bilmenin mutluluğu içinde, tüm özel okul kurucularımıza, 
öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize sağlıklı ve huzurlu bir 
yaz dönemi geçirmelerini dileriz. 

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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Konferans

ÖLÇME DEĞERLENDİRME:
ULUSAL VE ULUSLARASI SINAVLAR KONFERANSI

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Ortaokul ve Lise Komisyon üyelerimizin desteğiyle 
düzenlenen ÖLÇME DEĞERLENDİRME: ULUSAL VE ULUSLARASI SINAVLAR konulu 
konferansımız 21 Haziran 2014 Cumartesi günü üyemiz İSTEK Özel Belde Lisesi ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 
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Konferans

• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin KARİP 
• Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ
• İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ 
• Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Eş Başkanı Cem GÜLAN,
• İSTEK Vakfı Okulları Genel Müdürü Ali İhsan ÖZYAZGAN’ın 

açılış konuşmalarıyla desteklenen ve 518 civarında yönetici ve öğretmenimizin katıldığı konferansta Türkiye’de 
düzenlenen ortaokul ve lise düzeyinde öğrencileri ilgilendiren ulusal ve uluslararası sınavlar tartışıldı.

Tübitak ‘in Türkiye’nin 2023 vizyonu raporuna göre sınav odaklı yaklaşım başarı getirmediği gibi yaratıcılık ve 
hayal gücünü de desteklemiyor ve bireysel farklılıkları dikkate almıyor. Buna rağmen sınavların hayatın bir 
parçası haline geldiği, öğrencilerimiz, aileleri ve eğitimcilerimiz için büyük önem taşıdığı, kararlarını ve yaşam 
biçimlerini etkilediği bir gerçek.

Konferansımızda öğretim, rehberlik ve yönetim amaçlı kullanılabilen sınavlara bir kez daha yakından bakıp, 
ne oldukları, ne için ve nasıl yapıldıklarını hatırlamaya ve daha iyi anlamaya çalıştık. Kullanılan testler adil 
midir, ihtiyaçları karşılayabiliyor mu, geçerlilik, güvenilirlik ve kullanışlılık gibi teknik özellikleri nasıldır, bu 
testlerden aldığımız geri bildirimlerle saptadığımız hazır bulunurluk, gelişmişlik, zafiyet verilerini program 
ve kullanılan yöntemlerin etkinlik ve verimliliğini arttırma kararlarımızda, araştırma, planlama ihtiyaçlarının 
planlanmasında kanıt olarak kullanıyor muyuz ve nasıl kullanmalıyız gibi sorular hem konferans şeklindeki 
genel oturumlarda, hem de katılımcıların ilgi alanlarına göre daha interaktif grup sunumlarında ele alındı ve 
öğretmenlerimiz uzmanlardan doğrudan bilgi alma şansına sahip oldu. 

Kapanış değerlendirmesini Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Eş Başkanı Yusuf TAVUKÇUOĞLU’nun yaptığı 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME: ULUSAL VE ULUSLARASI SINAVLAR konulu konferansımıza değerli görüşleriyle 
katkı sağlayan konuşmacılarımıza, tüm katılımcılara ve ev sahibi okulumuz İSTEK Belde Okulları’na teşekkür 
ediyoruz.
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Konferans

Konferansta Konuşma Yapan        Akademisyenler ve Uzmanlar

Ercan DEMİRCİ 
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TEOG

Oktay AYDIN 
Eğitim Danışmanı  
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Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN 
İstanbul Üniversitesi, H.Ali Yücel Eğitim Fakültesi  
Türkiye’de Sınavlara Dair Genel Bir Değerlendirme 

Işıl ORAL 
Eğitim Reformu Girişimi 
PISA 

Yrd. Doç. Dr. Eren CEYLAN 
Ankara Üniversitesi 
TIMMS

Prof. Dr. Kutlay YAĞMUR 
Tilburg Üniversitesi 
PIRLS

Tamara TÜRELİ 
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İpek SARI 
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Prof. Dr. Meral AKSU
ODTÜ Eğitim Fakültesi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
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Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
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Seminer   

Derneğimiz tarafından üyemiz Özel Atacan Eğitim Kurumları ev sahipliğinde 26 Nisan 2014 tarihinde Prof. Dr. 
Ziya SELÇUK’UN konuşmacı olduğu “Çocuklarda 9 Tip Mizaç Modeli” semineri gerçekleştirildi. 

Özel okullarımızdan 300’e yakın öğretmenin katıldığı seminerde insanı; fiziksel, duygusal ve bilişsel 
fonksiyonlarıyla bütüncül olarak tanımlayan, gerçek yaşamda karşılığı olan bir çatı model olan; Dokuz Tip 
Mizaç Modeli ele alındı. 

Dokuz Mizaç Tipi; 
1. Kusursuzluk ve Düzen Arayanlar
2. Sevgi ve İlgi Arayanlar
3. Başarı ve Popüler İmaj Arayanlar
4. Bireysellik ve Özgünlük Arayanlar
5. Bilgi ve Uzmanlaşma Arayanlar
6. Güven ve Emniyet Arayanlar
7. Yenilik ve Haz Arayanlar
8. Güç ve Hakimiyet Arayanlar
9. Huzur ve Sükunet Arayanlar

Prof. Dr. Ziya SELÇUK seminerde;  
	Eğitsel Rehberlik
	Kişisel Rehberlik
	Mesleki Rehberlik
	Öğrenme Biçimleri
	Öğretmenin Öğrenciyi Tanıması İçin Rehberlik
	Aileyi Tanıma  Ebeveyne Rehberlik
	Öğretmeni Tanıma ve Öğretmenle Ortak Dil

gibi alanlarda dokuz mizaç tipinin etkili olduğunu vurguladı. 

Açılış konuşmalarını Atacan Lisesi Müdürü Adnan Veli Duygulu ve Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehtap Kasapbaşoğlu’nun  yaptığı seminere katılan tüm okullarımıza ve ev sahipliğinden dolayı Özel 
Atacan Koleji’ne teşekkür ediyoruz.  

Dokuz Tip Mizaç Modeli Semineri
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     Seminer

İnternet Çağında Ebeveynlik Semineri

Derneğimiz tarafından Odakule’deki merkezimizde özel okullarımızın Okul-Aile Birliği Başkanlarına yönelik 
olarak 21 Mayıs 2014 tarihinde “İnternet Çağında Ebeveynlik” semineri gerçekleştirildi. 

Psikolojik danışmanlar Mahan Doğrusöz, Fatma Zengin ve Okan Dikoz ‘un konuşmacı olduğu seminerde; 

•	 Çocukları internette bekleyen tehlikeler
•	 İnternet ve bilgisayar dünyası hakkında teknik bilgiler
•	 Internet kullanımı açısından ebeveyn-çocuk iletişimi

başlıkları altında Türk çocuklarının yarısının facebook profillerinin herkese açık olduğu, oysa Facebook, 
Youtube, tumblr gibi gençlerin sıklıkla kullandıkları sitelerin çocuklar ve gençler için bir çok tehlike içerdiği, 
oysa ebeveynlerin çoğunun; 

•	 Çocuklarının internette hangi sitelerde dolaştıklarından,
•	 Facebook gibi son derece “masum” görünen sosyal paylaşım sitelerinin risklerinden,
•	 Çocukların, ebeveynlerinden internet içeriklerini gizlemek için yaptıklarından,
•	 İnternetin “gizli” köşelerinden ve bu köşelerin tehlikelerinden haberdar olmadığı vurgulandı. 

Çocuk ve gençlerin içine doğduğu ve çabucak öğrendiği internet dünyasının, ebeveynler için yabancı bir 
alan olduğu, bilmediği bir alanda otorite olmanın ebeveynleri zorlandığı,  internet ve dijital medyanın beyin 
üzerindeki etkileri, yaş dönemlerine göre çocukların özellikleri ve internet kullanımı açısından yapılması 
gerekenlerin önerildiği seminerde, her aile ve her birey kendine özgü olduğundan, çocukların temel ihtiyacı 
olan aidiyet, güvende hissetme ve kabul edilme ilkeleri çerçevesinde neler yapılacağına velilerin çocuklarıyla 
birlikte karar vermeleri belirtildi. 
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Çalışmalarımız

Her yıl bir özel okulumuzun ev sahipliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen Rehberlik Sempozyumları, bu alandaki 
deneyimlerin, mesleki yeniliklerin ve uygulamaların paylaşılmasına imkan sağlamakta, öğretmenlerin kişisel gelişimine 
ve eğitimimize hizmet eden bir etkinlik olarak devam etmektedir.  

Daha önceki yıllarda sırasıyla; 

•	 Özel MEF Lisesi, 
•	 Özel Kültür 2000 Lisesi, 
•	 Özel Irmak Okulları, 
•	 Özel Bahçeşehir Lisesi, 
•	 VKV Koç Özel Lisesi, 
•	 FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi 
•	 Arel Lisesi, 
•	 Alev Lisesi, 
•	 Marmara Lisesi, 
•	 Aka Lisesi 
•	 Beykent Okulları 

Rehberlik Sempoyumu’na ev sahipliği yapan üye özel okullarımızdır.  

Rehber öğretmenlerimizin bir araya geldiği ve Derneğimizin öncülüğünde gerçekleştirilen ve gelenekselleşen Rehberlik 
Sempozyumunun 17.cisi ise önümüzdeki öğretim yılında üyemiz TED İstanbul Koleji’nin ev sahipliğinde 9 Mayıs 2015 
tarihinde gerçekleştirilecektir.

17. Rehberlik Sempozyumu

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerimizin desteğiyle 6-7 Aralık 2014 
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 5. Temel Eğitim Sempozyumu’nun bu yıl ki konusu “Eğitim Ekosistemi” olarak 
belirlenmiştir.

5. Temel Eğitim Sempozyumunda; öğrencinin merkezinde olduğu “Eğitim Ekosistemi” çerçevesinde;  öğrencinin 
gelişiminin, okul-aile-arkadaş çevresi ile zaman içinde etkileşimi ve bu en yakın çevrenin dışında onun eğitimine ve 
gelişimine dolaylı olarak etki eden unsurları, örneğin; Okul Aile Birlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumların karar ve 
yaptırımlarının ve daha geniş çerçevede içinde yaşadığı toplumun değerleri, yaşayış tarzı, sosyo-ekonomik durum, özetle 
içinde yer aldığı kültürün çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri gibi faktörler, insani ve bütünsel olarak ele alınacaktır. 

Amaç;  öğrencinin sağlıklı ve mutlu bir kişi olması ve başarıya ulaşmak için motive edilmesi açısından gerekli tüm 
şartları, bir başka deyişle gelişimi, eğitimi ve öğretimi için sağlıklı ve motive edici bir ekosistemi incelemek ve anlamaya 
çalışmak olacaktır. 

Daha önceki yıllarda Eyüboğlu Koleji, FMV Özel Erenköy Işık Okulları, MEF Okulları ve Irmak Okulları ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen Temel Eğitim Sempozyumu’nun 5.cisi 2014 - 2015 öğretim yılında üyemiz Özel Florya Koleji 
evsahipliğinde düzenlenecektir.  

5. Temel Eğitim Sempozyumu



9

      Yazı

Geçen on yıllık sürede, ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel, 
sağlık, haberleşme, ulaşım ve yerleşim gibi alanlarda ciddi değişim 
ve gelişim gösterdiği açıktır. Milli gelirimizdeki artış, ekonomideki 
büyüme, büyüme hızımız ve değerlendirme kuruluşlarının 
derecelendirmeleri de bu gelişimi ortaya koymaktadır. Hiç 
şüphesiz bu büyüme ve gelişme günlük hayatımızın tümüne ve 
eğitim sistemimize de etki etmiştir. 

Bu büyüme ve değişimden aldığı payın yanında, Milli Eğitim 
alanında da ciddi değişiklikler planlanmış ve bir kısmı hayata 
geçirilmiştir. Doğası itibarıyla eğitim sonuçları belli bir süre 
geçtikten sonra alınabilecek bir alandır. Bu açıdan yaşanan 
değişimin hem genel eğitim sistemi hem de özel okullarda verilen 
eğitim açısından elde edilen sonuçları diğer sayılan alanlarda 
izlenen değişim kadar net görülememektedir.

Geçen on yıllık sürecin ilk beş yılına bakıldığında, okullaşma 
oranlarının artırılması, kız öğrencilerin okula gitmesinin 
sağlanması, okul terk sayılarının azaltılması, okulların 
fiziki yapılarının geliştirilmesi, özellikle bilişim ve iletişim 
teknolojilerinden daha fazla yararlanılması anlamında ciddi 
yapısal iyileştirilmeler sağlanmıştır. İkinci beş yıllık dönemde Milli 
Eğitim Teşkilat yapısında değişiklikler yapılarak, dinamik bir yapı 
oluşturulmaya ve uzmanlaşmaya ağırlık verilmesine yönelme 
hedeflenmiştir. Yine bu dönemde 4+4+4 sistemi dediğimiz 
eğitimde kademelerin değiştirilmesi hayata geçmiştir. 

Bu değişiklik zaten özel okulların kısmen ve gayri resmi olarak 
uygulamakta olduğu bir sistem olduğundan kolaylıkla intibak 
sağladığımız ve eğitim açısından gayet olumlu bulduğumuz bir 
yaklaşımdır.  Bu dönemin en önemli başlıklarından biri de hiç 
şüphesiz Fatih Projesidir. Tam anlamıyla hayata geçirildiğinde ve 
bu projenin en önemli kısmı olarak düşündüğümüz öğretmen 
eğitimleri tamamlandığında tüm dünyanın kıskanacağı bir proje 
olacağı açıktır.  Bize göre bu projenin, gelecekte eğitimle ilgili 
tarih yazılırken çok önemli bir yer almasına neden olacak özelliği, 
Türkiye’nin her köşesindeki çocuklarımızın dünya ile iletişim 
kurabileceği teknolojik alt yapıya ve eşit zenginleştirilmiş içeriğe 
sahip olması imkanıdır.

Bu on yıllık süreç incelendiğinde dünyada da tüm taşlar yerinden 
oynamıştır. Bugün en çok tercih edilen meslekler sıralandığında 
yarısı 10 yıl önce var olmayan mesleklerdi. Bu nedenle sadece 
Türkiye değil tüm dünya eğitim alanında kalıpları kırmaya ve yeni 
arayışlara girmeye mecbur olmuştur.  Bu açıdan bakıldığında 
uzaktan eğitim, klasik anlamda eğitimin yerine alamayacak ancak 
bu eğitim içinde ciddi yer tutacak, bu eğitimin paydaşı ve en 
büyük yardımcısı olacak bir yeniliktir. Gerek Bakanlığın gerekse 
özel okulculuğun bu alana ciddi mesai harcaması ve bu zorunlu 
değişime hazır olması gerekmektedir. 

Bu saydığımız hususlar dışında ülke olarak yerine getirmemiz 
gereken ödevlerimiz bulunmaktadır. İlköğretim olarak okullaşma 
oranı hemen hemen tamamlanmıştır ancak ortaöğretimde 
okullaşma oranı % 80’lere yaklaşmıştır. 

Okullaşma süratle tamamlanarak okullar arasındaki fiziki kalite 
farklarının giderilmesine geçilmelidir. Ülke olarak öğretmen 
yetiştirme konusundaki eksiklerimiz veya hatalarımız ortadan 
kaldırılmalı yüksek öğrenimde öğretmen eğitimi politikaları 
gelişen dünya koşullarına göre güncellenmelidir.  En büyük 
zenginliğimiz olan genç nüfus fazlalığımız ne yazık ki problem 
olarak karşımızda durmaktadır. Bu nedenle gerekirse ek fonlar 
oluşturularak okullar arasındaki kalite farkları minimuma 
indirilmeli ve kademeler arası geçişlerin eğitim üzerinde yarattığı 
baskı ortadan kaldırılmalıdır.

Aslında sadece son on yılda değil son elli yılda kademeler 
arası geçişin yarattığı sorun ülkemizin en büyük sorunudur. 
Belirttiğimiz gibi genç nüfusumuz fazla ancak talep gören kaliteli 
okulumuz azdır. Bu nedenle kaliteli okullara girebilmek için 
ortaya çıkan amansız yarış doğal eğitim süreçlerini baskılamakta 
ek eğitim veya sınav hazırlığı ihtiyacı doğmakta ve bugün 
Türkiye  “dershane dönüşümü” gibi ciddi gündem maddeleri ile 
karşılaşmaktadır. Bu nedenle ek fonlardan belki ek vergilerden 
veya bağış kampanyalarından söz edilmeli projeler yapılmalı ve 
okullar arasındaki kalite farkları acilen giderilmelidir. Doğal ve 
doğru olan, en iyi okulun öğrencinin evine en yakın okul olduğu 
gerçeğidir. 

Son on yıla özel okulculuk açısından bakıldığında, değişim ve 
gelişime paralel olarak, ekonomi iyileşmiş, milli gelir artmış ve 
bunun sonucu olarak özel okullara yönelen veli sayısı artmıştır.  
Bu on yıl içinde özel okullara giden öğrenci sayısı % 100 
artarak özel okullaşma oranı % 2’lerden, % 4’lere ulaşmıştır. 
Özel okullar ücretsiz resmi okullarla rekabet edebilmek amacı 
ile dünyadaki değişimleri ve özellikle teknolojik alanındaki 
gelişimleri günü gününe izlemekte ve olumlu gelişimleri ülkemize 
kazandırmaktadır. 

Ekonomik iyileşmeler ve özel okullara olan talebin artması, büyük 
yatırımcıların, yerli ve yabancı fonların bu alana özenmesine 
ve hatta girmesine neden olmuştur. Ancak bilinen ve yaşanan 
bir gerçek özel okulculuk alanının çok karlı bir alan olmadığı ve 
eğitimin son derece kişiye özel bir olgu olduğu gerçeğidir. Bu 
nedenle özellikle son bir yılda alanı inceleyen büyük yatırımcılar 
bu sektöre yatırım yapmaktan vaz geçmektedir.  Kontenjan 
boşlukları ve dershane dönüşümü sonucu açılacak özel okulların 
da sektörde sıkıntılara neden olması beklenmelidir. Bu nedenle 
devlet ve STK’lar olarak bu başarılı sektörün zarar görmemesi için 
tedbirler alınmalıdır. 

Eğitimin son 10 yılının değerlendirilmesi
Bu yazı Artı Eğitim Dergisi’nin Haziran sayısında yayınlanmıştır.

      Cem GÜLAN
      Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği 
      Yönetim Kurulu Eş Başkanı
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Rapolar

2013-2014 eğitim - öğretim yılında Okul Öncesi Eğitim Komisyonu  çalışmaları , ülkemizin farklı bölgelerinden 
eğitimci üyelerimiz Ayça CENK, Ayşe İlknur ŞENGÜL, Ayten YILMAZ, Burçin KIZAK, Emine Ayten AKSOY, 
Neslihan BAKIR, Nur YAŞAR, Sibel SALTİEL, Şirvan KOPAR’ın katılımı ile yürütülmüştür. Yapılan toplantılarda 
gündemdeki konular ele alınmış, Okul Öncesi Eğitimin sorunları görüşülmüş ve sorunların çözümüne katkı 
sağlayacak öneriler üzerinde çalışılmıştır. Birinci yarı yılda; Okul Öncesi Eğitime devam eden öğrencilerin 
doğum ayları ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenerek 09 Eylül 
2013’de uygulamaya konan okul öncesi eğitim programındaki değişiklikler paylaşıldı. İlkokul Komisyonu ile 
birlikte  IV. Temel Eğitim Sempozyumu hazırlıkları  ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMKOMİSYONU II. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

07- 08 Aralık 2013 tarihinde IV. Temel Eğitim Sempozyumu “Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları” 
teması ile Irmak Okullarının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Komisyonumuzun önerisi ile derneğimiz tarafından 11 Ocak 2014 tarihinde üyemiz Özel Atacan Eğitim 
Kurumları ev sahipliğinde yeni okul öncesi eğitim programının tanıtımı, uygulama ve değerlendirme 
konularının ele alındığı  seminer düzenlendi.

İkinci yarıyılda; Okul Öncesi ve İlkokul komisyon üyeleri ve akademik danışman Dr. Jale ONUR’un katkılarıyla 
yapılan toplantılarda V. Temel  Eğitim Sempozyumu’nun konu başlığı, davet edilecek konuşmacı önerileri 
Yönetim Kuruluna sunulmak üzere  belirlendi. “Eğitim Ekosistemi” temalı V. Temel Eğitim Sempozyumu, 6-7 
Aralık 2014 tarihlerinde üyemiz Özel Florya Koleji’nde yapılacaktır.  

Okul Öncesi Eğitim Komisyonu çalışmalarına sağladıkları  katkılar için değerli komisyon üyelerimize ve 
çalışmalarımıza her türlü desteği sağlayan Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kuruluna teşekkür 
eder, tüm eğitimcilere sağlıklı ve huzurlu bir yaz tatili dilerim. 

Saygılarımla,

Emine Ayten AKSOY
Okul Öncesi Komisyonu Adına
Komisyon Başkanı
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Raporlar

Türkiye Özel Okullar Birliği İlkokul Komisyonu; 2013-2014 eğitim - öğretim yılında her ay düzenli olarak 
yaptığı olağan  toplantılarda aşağıda belirtilen konular başta olmak üzere pek çok konuyu toplantı gündemine 
getirmiş, görüş ve önerilerini alarak değerlendirmiş ve rapor haline getirerek dernek yönetimine sunmuştur.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

İLKOKUL KOMİSYONU II. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

•	 5 Haziran 2014 tarihinde İlkokul ve Anaokulu komisyonları ortak toplantı düzenleyerek  6-7 Aralık 2014 
tarihlerine yapılacak olan “Eğitim Ekosistemi” konulu 5.Temel Eğitim Sempozyumu’nun düzenleme 
komitesinin oluşturulması, konu alt başlıklarının ve konuşmacıların belirlenmesi ve Türkiye Özel Okullar 
Birliği Yönetimine sunulması,

•	 Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından 7-8 Aralık 2013 tarihlerinde  Özel Irmak Okulları’nda  gerçekleşen  
“Temel Eğitim Sempozyumu’”nun  planlanması, yapılması ve değerlendirilmesi,

•	 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 Birliği tarafından 29 Ocak-1 Şubat 2014 tarihleri arasında düzenlenen 13.Geleneksel 
Antalya Semineri’ne ilişkin görüş ve önerilerin alınıp, dernek yönetimine sunulması,

•	 1-4.sınıflar  “ ölçme değerlendirme esaslarının” görüşülerek tereddütte düşülen hususların açıklığa ka-
vuşturulması,

•	 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 görüş ve önerilerimizi içeren rapor hazırlanarak MEB ilgili 
birimlerine iletilmek üzere yönetime sunulması, 

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyelerine sağladıkları destek için, komisyon üyelerine de  
yaptıkları değerli çalışmalar ve  katkıları  için çok teşekkür ediyorum.

Selçuk DERECİ
İlkokul Komisyonu Adına
Komisyon Başkanı
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Raporlar

Ortaokul Komisyonu 2013-2014 eğitim - öğretim yılında, komisyon üyelerinin belirlediği gündem maddeleri 
doğrultusunda toplantılarını yapmış, toplantı tutanakları tutulmuş ve ihtiyaç duyulan konular Derneğimize 
iletilmiştir.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

ORTAOKUL KOMİSYONU II. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

Ortaokul Komisyonu’nu I. ve II. Dönemde belirli aralıklarla, düzenli olarak toplanmıştır. Bu öğretim yılının en sık 
gündeme gelen konusu ilk kez uygulanacak olan TEOG sistemi olmuştur. Odakule’de gerçekleşen toplantılarda 
yöneticiler, sınav sisteminde yapılan değişiklikleri, konu ile ilgili çeşitli sorunları paylaşmıştır. Süreç ile ilgili 
detaylar çok iyi takip edilmiş ve alınması gereken önlemler dile getirilmiştir.  Bu öğretim yılında da Lise 
Komisyonu ile Ortaokul Komisyonu ortak çalışmalar yapmış ve komisyon üyelerinden düzenlenmesi planlanan 
seminer ile ilgili görüş ve öneriler alınmış ve 21 Haziran 2014  Cumartesi günü İSTEK Belde Okulları’nın ev 
sahipliğinde “Ölçme Değerlendirme: Ulusal ve Uluslararası Sınavlar” konferansı düzenlenmiştir. Çok sayıda 
milli eğitim mensubunun ve çok değerli konuşmacıların katıldığı program ve eş zamanlı çalıştaylar eğitimciler 
tarafından büyük ilgi görmüştür.

Türkiye Özel Okullar Birliği, Ortaokul Komisyonu, 1.Dönem 28-29 Kasım 2013 ve 2.Dönem 28-29 Nisan 2014 
tarihlerinde 8.sınıf öğrencileri için uygulanan TEOG, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi uygulamaları 
ve içeriğini incelemiş ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Sayın Yusuf Tavukçuoğlu’na bir rapor sunmuştur.

Raporda: 
Devam Edilmesi İstenen Uygulamalar ve Görüşler,
Değiştirilmesi Gereken Uygulamalar, Değişiklik Teklifi ve Gerekçeler,
Dersler Bazında Değiştirilmesi gereken Uygulamalar, Değişiklik Teklifi ve Gerekçeler, Tablolar halinde 
hazırlanmıştır. 

Bütün bu çalışmalarda, ülkemizin geleceği çocuklarımız, öğretmenlerimiz için emek veren, sorunlarımıza 
çözüm bulmak, sesimizi duyurmak üzere her an yanı başımızda bulduğumuz Türkiye Özel Okullar Birliği 
Derneği’ne katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum. 

Sevgi ve saygılarımla,

M. Banu Keskin
Ortaokul Komisyonu Adına
Komisyon Başkanı
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Raporlar

Lise komisyonumuz yıl içinde 7 kez toplanarak 
aşağıda belirtilen konulara yönelik olarak gerekli 
çalışmaları dernek yönetimimizle eşgüdüm içinde 
yürütmüştür.Bu anlamda tüm çalışmalarımızda 
bizlere çok büyük bir gayret ve özveriyle destek 
veren Sayın Başkanlarımız Cem GÜLAN ve Yusuf 
TAVUKÇUOĞLU ile dernek müdürümüz Sayın Nalan 
TUĞ’a en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.Tüm 
çalışmalarda okullarındaki müdürlük görevlerinin 
yanısıra komisyon çalışmalarında olağanüstü katkı 
sağlayan üye arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı 
sunarız.

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

LİSE KOMİSYONU II. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

• Liselerin içinde bulunduğu durumu görüşmek üzere, kurucuların katıldığı toplantının en kısa zamanda 
düzenlenmesine yönelik Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu’na öneri yapılmış ve öneri 
kabul edilerek sorunlar ve çözüm önerileri noktasında yol alınmıştır.

• Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurum Yönetmeliği ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar (nakiller, 
devamsızlıklar, heyet raporu durumu,12. sınıflar sorumluluk sınavları tarihleri, performans görevleri vs.) 
ve çözüm önerileri  yönetim kurulu ile paylaşılmıştır.

• Dershanelerin dönüşüm süreci görüşülerek öneriler yönetimimize sunulmuştur.

• Haftalık ders çizelgelerine yönelik tüm okullardan görüşler alınarak gerekli düzenlemeler yapıldıktan 
sonra yönetim kurulumuz aracılığıyla Bakanlığa sunulmuştur. MEB Talim Terbiye Kurulu’nda çizelgelere 
yönelik olarak Sayın Eş Başkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU ile Lise Komisyon Başkanı Sayın Fikret MULHAN  
savunma yaparak çizelgenin kabulünü sağlamışlardır.

• MEB ve eğitim sektöründeki dernek temsilcileri ile birlikte  İstanbul’da Zübeyde Hanım Öğretmen evinde 
hizmetiçi eğitim çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmaya Eş Başkanımız Sn.Yusuf TAVUKÇUOĞLU ile birlikte 
Sn.Fikret MULHAN, Sn.Ömer ORHAN, Sn.Canan BULĞAY, Sn.Engin İNKAYA, Sn.Mina AKÇEN, Sn.Bahadır 
ÖZKAN  5 gün boyunca katılım sağlayarak özel okullara yönelik hazırlanan akreditasyon çalışmalarına 
görüş ve önerileri ile çok önemli katkıda bulunmuşlardır.

• Ortaokul Komisyonumuz ile eşgüdüm içinde 21 Haziran tarihinde “Ölçme Değerlendirme:Ulusal ve 
Uluslararası Sınavlar” konulu son derece içeriği zengin bir konferans düzenlenmiştir.

• Standartlar yönergesine yönelik görüş ve öneriler ile yönetimimize destek verilmiştir.

• Kayıt sürecine yönelik görüş ve öneriler yönetim kurulumuza iletilmiştir.

• Komisyonumuz eğitim sistemimize yönelik olarak birçok alanda çözüm odaklı çalışmaları ile dernek 
yönetimize gerekli destek sağlamıştır. 

Fikret MULHAN
Lise Komisyonu Adına
Komisyon Başkanı
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Ziyaret

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyelerimiz, Doğu Anadolu’daki üye özel okullarımızın 
daveti üzerine 6-7-8 Haziran 2014 tarihlerinde Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerimizi ziyaret etti. 

DOĞU ANADOLU ZİYARETİMİZ

6 Haziran 2014 tarihinde Şanlıurfa Özel Fırat Koleji’ni, 8 Haziran 2014 tarihinde Diyarbakır Özel Ortadoğu 
Koleji’ni ziyaret eden yönetim kurulumuz, ülkemizin her alanında fedakarca hizmet veren tüm üye özel 
okullarımız nezdinde her iki üye özel okulumuzun kurucusuna gençlerimize daha kaliteli eğitim vermek üzere 
yaptıkları yatırımlar ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu. 

Doğu Anadolu’nun tarihi ve kültürel güzelliklerini de görme fırsatını bulduğumuz ziyaretimiz sırasında 
gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı Fırat Koleji kurucusu M. Faruk Melik’e ve Ortadoğu Koleji 
kurucusu Enver Gül’e yönetim kurulumuz adına bir kez daha teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını 
diliyoruz. 

Ziyarete katılan yönetim kurulumuz:

•	 Dr. Rüstem EYÜBOĞLU  Onursal Başkan
•	 Yusuf TAVUKÇUOĞLU   Yönetim Kurulu Eş Başkanı
•	 Nurullah DAL    Başkan Yardımcısı
•	 Hayik NİŞAN    Genel Sekreter
•	 Erkan ÇELİK    Yönetim Kurulu Üyesi 
•	 Mehtap KASAPBAŞOĞLU  Yönetim Kurulu Üyesi
•	 Nalan TUĞ    Dernek Müdürü 

M.Faruk MELİK
Özel Fırat Koleji Kurucusu

Enver GÜL
Özel Ortadoğu Koleji Kurucusu
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Nasıl Bir Toplum?

      Yusuf TAVUKÇUOĞLU
      Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği 
      Yönetim Kurulu Eş Başkanı

Hepimiz zaman zaman şikayet ederiz. Hak yemek, 
evlat, eş, iş, çalışma prensipleri gibi… Peki ne 
istediğimizi biliyor muyuz? Gerçekten istediğimizi 
alabilmek için yapılması gerekenleri yapıyor muyuz? 
Şikayet etmeyeceğimiz bir iş ya da eş bulabilir miyiz? Ya 
da oh be diyebileceğimiz hak hukuk bilen bir toplumu 
görebilecek miyiz? Böyle bir toplumu oluşturma 
şansımızın olduğunu düşünebiliyor muyuz? 

Doğru verileri almış bir toplum oluşturabilmemiz 
için doğru bireyler yetiştirmeliyiz. Doğru bireyleri de 
doğru bir eğitim – öğretim modeli ile elde edebiliriz.

Bu modelin içerisinde anne ve babanın eğitim 
öğretime katkısı öğretmenin kalitesi, çevre ve 
unsurlar, öğrencinin başarılı ya da başarısız yönleri 
karıştırılarak pozitif değerler üzerine kurmuş bir 
sistem.

Artık bunları bırakalım. Bireysellik, kişisel çıkarlar, 
her şeyden şikayet etmek, bol söz ama sonuç yok. 
Bunların yerine şunları yapalım. Gerçekten birbirini 
seven, birbirine güvenen, birbirine saygı duyan, 
paylaşımcı, bütünleşmeyi düşünen uygulayan her 
alanda başarıyı yakalamayı amaçlayan bir toplum 
oluşturmak bizim amacımız olmalıdır. 

Böyle bir eğitim öğretim modeli var mıdır? Diye 
düşündüğümde vardır diyorum. Biraz evvel ki değerleri 
düşünerek basit bir anlatımla şu söyleyeceklerimi 
yapabilirsek inanıyorum ki, özlediğimiz eşi, işi, bireyi 
ve toplumu yakalayacağız. Çünkü bizlerin bu sektörde 
bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir yanlış ülkemin 
diğer sektörlerinde kalite kaybı olarak topluma geri 
dönmektedir. Adım adım gidelim. Onlarla birlikte 
onları anlayarak, onları dinleyerek, onlarla paylaşarak 
ve onların bir parçası olarak, onların psikolojik 
yönlerini de çözerek kuracakları yaşamlarına katkı 
sağlayarak başlayabiliriz. 

Futbol sahasında topu oynayacak olan kişiler 
onlardır. Biz teknik direktörlük yapacağız. Bu nedenle 
çocuklarımızın;
1- Yaratıcılık Duygusunu
2- Eleştirel Düşünebilmesini
3- Sorgulayıcı Akıl Olayını, 
4- Duygusal dengeyi kurmalarını sağlamalıyız.
 
Sistemi aktarıcı - bildiriciden, araştırıcı – buldurucuya 
taşımak zorundayız.

Öğrenmenin ve öğrendiğimizi doğru 
kullanmanın yolu, iyi bir ekip olma adına 
şöyledir. 

• Daha çok istek uyandırmak,

• Daha çok neden, nasıl,  niçin soralım,

• Daha düzgün iletişim kuralım,

• Daha düzgün ifade edelim 
(düşüncelerimizi),   

• Daha çok dinlemeye ve anlamaya 
çalışalım,

• Daha çok proje üretelim, 

• Daha çok yaratıcılığı ön plana çıkaralım,

• Daha çok yapıcı eleştiride bulunalım 
ve daha çok güne gülümseyerek 
başlayalım.
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Mış gibi yapmak...

      Ömer ORHAN
      FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Müdürü

İnsanoğlu tarih boyunca hırslarına yenik düşmüştür. 
Belki herkese söz geçirmiş ancak kendi aklına ve 
yüreğine söz geçirememiştir. İnsanın kendi ile bu 
mücadelesi onu her zaman bir karar verme eşiğinde 
bırakmış, doğru ile yanlışı ayırt etmesine, yanlış 
bulduğu şeyleri dile getirmede zorluk çekmesine ve 
tereddüt yaşamasına neden olmuştur.

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin tüm coğrafyalarda 
ve farklı kültürlerde yaşayan insanların ortak 
özellikleri vardır. Hayata gözlerini açan tüm bebekler 
yardıma muhtaçtır ve insanların tamamı güler, ağlar, 
sever, nefret eder ve korkar. Sahip olduğu birçok 
özelliği ona doğuştan verilmiştir. Ancak birçoğunu da 
yaşamı boyunca edinir.

Hayat onu birçok gerçekle karşı karşıya getirir. O 
istese de istemese de!

“Gerçek acıdır, biber de acıdır. O hâlde biber 
gerçektir.” Her ne kadar Aristo, mantık önermesinde 
biberin gerçek olduğu yargısına varsa da, yaşam 
birçok “gerçek” yanılsamalarla doludur. İnsan, 
karşılaştığı her gerçeği kabul etmekte aynı duyarlılığı 
göstermez. İşine geldiği gibi davranma düşüncesi 
ve kendini ikna etme becerisini her deneyimiyle 
geliştirir. Davranışlarını, sözlerini ve eylemlerini haklı 
çıkartacak tüm düşüncelere yakınlaşır ve sürekli 
zihninde sığınacak kendi gerçeklik tanımına yakın bir 
liman arar.

Çoğu zaman hayır diyemeyen, bunu öğrenmede güçlük 
çeken insanoğlu beynindeki labirentin içerisinde 
dolaşır durur. Bazen bu labirentte kaybolmak işine de 

yarar. Belki de yüzleşemediği gerçekleri bu labirentte 
kaybeder ve bununla teselli bulur. Oysa kaybolan bir 
düşünce yoktur ve onun orada olduğunu da bilir. Bir 
gün, kabul edemediği bu düşüncelerle labirentinde 
karşılaşma fikrinden de korkar ama anlık yok sayma, 
işine gelir.

İnsan, aynaya baktığında görmezden geldiği kendisini 
günlük yaşamında birçok kez kandırdığını düşünerek 
yaşamını sürdürür. Kabul etmediği, edemediği 
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gerçekler, hiçbir zaman yok olmaz. Bunların çokluğu 
kaliteli bir zihnin oluşmasını ve gelişmesini engeller. 
Oysa her şeyin yolunda olduğunu kabul etme fikri 
kulağa hoş gelse de, yaşam birçok olumsuzlukla 
birlikte vardır.

Kişisel olarak günü kurtarma, olumsuzlukları yok 
sayma düşüncesi, kurumsal ve toplumsal olarak 
da karşımıza çıkar. Bunun kültürel bir özellik hâline 
geldiğini söylemek yanlış bir saptama olmayacaktır. 

Bazı toplumlarda sözü edilen durum yaşansa da 
birçok gelişmiş toplumda daha gerçekçi olunduğu 
görülür. Elbette her iki kültürün oluşmasında etken 
olan, genelde yönetim şekilleri ve yaklaşımlarıdır. 
Bazı devlet yöneticileri ve siyasi yapıları, topluma 
sorunları yansıtmak istemez. 

Gücü yettiğince bu gizliliği sürdürmeye ve legal hâle 
getirmeye çalışır. Her şeyin yolunda olduğu izlenimi 
yaratma çabası ve sorunları öteleme fikri bir taktik 
olarak düşünülür. 

Önemli olan ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz 
ve yarattığınız algıdır! Nasıl olsa daha sonra bir yol 
bulunacaktır. Bu nedenle şimdi sorunları ortaya 
çıkartmaya, onlarla yüzleşmeye ve insanların aklını 
karıştırmaya gerek yoktur! 

Bu şekilde yapılandırılmış bir devletin yarattığı 
“illüzyon” halk tarafından da benimsenir. Bir süre 
sonra, sorunları görmezden gelme fikrinin doğru 
olduğu gibi bir yanılgı, artık toplumsal bir kültür 
olarak yayılmaya ve kabul görmeye başlar. 

Böylesine bir kültür oluştuğunda bu durum, 
bireylerden kurumlara ve toplumun her kesimine 
yerleşir. Sorunları ortaya koyan insanlar da sevilmeyen, 
iş çıkartan insanlar olurlar ve istenmezler. Oysa kabul 
görmek, beğenilmek, arkadaş edinmek, sevilmek ve 
başarılı olmak tüm insanların her yaşta isteyeceği bir 
durumdur.

Bir sabah aynaya baktığında veya durum 
değerlendirmesi yaptığı bir anda yalnız kaldığını ve 
desteklenmediğini düşünerek vazgeçer. O da mevcut 
düzene uyar. Belki de hata yaptığını düşünür. Kendini 
ikna etmeye çalışır ve çoğunlukla da bunu başarır. 
Cervantes’in Don Kişot’u gibi olduğunu düşünür ve 
daha “gerçek” bir dünyaya yelken açar. En azından 
yalnız değildir ve artık her şey yolundadır!

Bu zihin yapısını kişilerde, gruplarda, şirketlerde, 
okullarda, toplumlarda, devletlerde, kısacası insanın 
bulunduğu her alanda görmek mümkündür.

Bardağı dolu tarafından görmek iyi bir şeydir ancak 
sağlam temeller üzerine kurulmak istenen her yapı 
ve oluşum mutlaka süreçlerini gerçekçi yaklaşımlarla 
gözden geçirmelidir. Sorgulama ve sorgulayıcılara 
açık olmalıdır. Bugün düzeltilmesi gerekenler yarına 
bırakılmamalıdır.

Gelişim ve doğru olan isteniyorsa analitik veya 
duygusal düşünce yapısıyla sorulan her türlü soruya 
saygı duyulmalıdır. Örtmek, yok saymak, görmezden 
gelmek desteklenmemeli, kabul edilen her doğru 
da süreç içerisinde gözden geçirilerek yeniden 
değerlendirilmelidir. Antik Yunan filozoflarından 
Heraklitos’a göre “Değişmeyen tek şey değişimin 
kendisidir.” 

Doğru söyleyen dokuz köyden kovulmamalı, 
kral çıplaksa, bu söylenebilmelidir. Popülist 
yaklaşımlardan ve bu şekilde davrananlardan uzak 
durulmalı, oluyormuş gibi, yapılıyormuş gibi, her şey 
yolundaymış gibi yani kısaca -mış gibi yapılmamalıdır.
Unutulmamalıdır ki, dünya var olduğundan 
beri milyonlarca insan -mış gibi yapmıştır, buna 
şüphe yoktur; ancak tarihe iz bırakanlar; gerçekçi 
yaklaşımlarda bulunanlar, sorunları görenler, bunların 
üzerine giderek çözüm arayanlar olmuştur.
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Son yıllarda araştırmacılar öğrenenin tam öğrenmesinin 
yanında kalıcı öğrenmesini de derinlemesine araştırmaya 
başladılar. Uzun süredir uyguladığım öğrenme odaklı 
sınıf yönetimi atölyelerinde meslektaşlarımızla 
sorguladığımız noktalardan birisi de öğrenme teorileri 
ve öğretim tasarımları. Bu yüzyılın öğretmeni bu iki 
kavramı ayrıştırabilen odak noktası öğretim tasarımı 
olan öğrenme yoldaşlarıdır.

1990´ların ortalarında Newmann ve ark. (1996) 
ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde tekrar yapılanmış 
okullarla ilgili bir çalışma yaptılar. Bu iddialı çalışma, 
24 yeni yapılanmış okulun özgün pedagoji ve özgün 
akademik performans yaklaşımlarını matematik ve 
sosyal bilgilerde ne kadar iyi uyguladığını ve de yüksek 
derecede özgün pedagoji ve akademik performans 
gösteren okulların daha düşük seviyede ölçülen 
okullara göre başarılarını önemli derecede arttırıp 
artırmadıklarını ölçüyordu. 

Özgün pedagoji ve performans, ileri düşünme, 
derinlemesine bilgi yaklaşımları ve sınıfın ötesindeki 
dünyayla ilişkili bağlantıları içeren bir dizi standartla 
ölçülüyordu. Seçilen sınıflar her okulda okul yılı 
boyunca dört kez gözlemleniyordu. Araştırmacılar 
504 ders gözlemlediler ve 234 ölçme – değerlendirme 
çalışmasını analiz ettiler. Ayrıca öğrenci çalışmalarını da 
analiz ettiler. 

Sınıflardaki yüksek ve düşük derecede özgün pedagojide 
ve performansta olan benzer öğrenciler karşılaştırıldı 
ve sonuçlar çok çarpıcı idi: yüksek seviyede özgün 
pedagoji ve performanstaki öğrencilere ileri mi, ya da 
düşük başarılı öğrenci olsunlar, iyice yardım ediliyordu. 
Bir başka önemli bulgu da yüksek ve düşük performans 
gösteren öğrenciler arasındaki eşitsizliklerin, normalde 
düşük performanslı öğrenciler özgün pedagoji ve 
performans stratejileri ve ölçme kullandıklarında büyük 
ölçüde azalmasıydı. 

Bu çalışma, özgün pedagoji ve ölçme – değerlendirmenin 
tüm öğrenciler için, ama özellikle düşük performans 
gösterenler için gelişmiş akademik başarı sağladığına 
kanıt temin etmektedir. Bu araştırma, derinlemesine 
bilgi ve anlama ile aktif ve yansıtmalı öğretim ve 
öğrenmeye odaklanmayı teşvik eden özgün performans 
ölçmeyi ve pedagojiyi vurgulayan dört adımda tam ve 
kalıcı öğrenme yaklaşımını desteklemektedir

Ülkemizde 2005 yılında önemli bir müfredat değişikliği 
yapıldı. En önemli tarafı müfredatımızın yaslandığı 
öğrenme teorisi davranışçı kuramdan yapılandırmacı 
(constructivist) kuram olarak değişti. İlk aklımıza gelen 
müfredatın yaslandığı öğrenme teorisi değişince ne 
değişecek? sorusu oluyor. Belki de eğitim camiasında 
ve bürokraside oluşan yanılsama da bu oldu. Öyleki biz 
ezberci yaklaşımın sebebi olan davranışçı yaklaşımdan 
vazgeçtik artık çocuklarımız yapılandırmacı etkinliklerle 
öğrenecekler zannettik. Elbette olmadı, sonuç ortada 
yani yapılandırmacı müfredat ama davranışçı öğretim 
tasarımı belkide eskisinden daha büyük öğrenme 
problemlerimiz oldu. Bu noktada özgün pedagoji 
olarak da adlandırabileceğimiz yeni öğretim tasarımı 
oluşturmak önemli bir girişim olacaktır.

Davranışçılık, Yapılandırmacılık, Tam öğrenme ve 
Bilişsel öğrenme gibi kuramları öğrenme teorileri olarak 
örnekleyebiliriz. Öte yandan tüm bu öğrenme teorilerine 
yaslanmış bir öğretim tasarımı paradigmanız yoksa 
öğrenme teorilerinin işe yarayacağını söylemek mümkün 
olamaz elbette. Her bir öğretmenin yazılı olan müfredatı 
öğretmek için yaslandığı öğretimsel tasarım yaklaşımı 
olması ancak öğrenme sürecinin sürdürülebilirliğini, 
kalıcılığını ve tam olmasını sağlayacak.  Uzun yıllardır 
bu alanda yapılan araştırmaları tarama ve uygulamalar 
sonucunda benim öğrenme yoldaşı öğretmenler için 
dört adımlık öğretim tasarımı yaklaşımım da şu şekilde 
şekillendi;

Dört Adımda Tam ve Kalıcı Öğrenme

      Kayhan KARLI
      Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi - Kurucu
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Adım 1: Doğrudan Öğretim

Her ne kadar son dönemde özellikle yapılandırmacı 
öğrenme teorisini öne çıkaranların, öğrencinin 
buluş yoluyla, keşfederek, etkinliklerle öğrenmesini 
söyleseler de ben bunun yeterli olmadığını 
düşünüyorum. Öğrenme tasarımınızın içinde en kritik 
bölümünü yani içeriğin ana hattını doğrudan öğretim 
yoluyla yapmalısınız. Ancak bir öğretmenin tasarladığı 
her bir öğrenme tasarımında süresi ne olursa olsun, 
ister bir ders saati isterse bir ünite veya etkinlik olsun, 
öğretmenin doğrudan öğretim yaptığı süre toplam 
sürenin en fazla beşte biri veya dörtte biri (1/5 veya 
1/4) kadar olmalı.

Kısacası doğrudan öğretim olmalı ancak toplam sürenin 
beşte birinden fazla olmaması gerekiyor. Eğer tüm 
sürenizi doğrudan öğretim yoluyla tamamlarsanız ne 
olur? Bu durumda sınıfınızdaki öğrencilerinizden en 
fazla yüzde 10’u tam öğrenebilirler. Bu öğrencilerde 
zaten sınıftaki diğerlerine göre üstün yetenekli olan 
daha hızlı öğrenen gruptur.

Adım 2 : Akran Etkileşimi

Smith, Lee, ve Newmann sonuçlarını aşağıdaki gibi 
özetlemektedirler:

Etkileşimli öğretimin olumlu etkileri, okuma ve 
matematikteki temel beceriler için zararlı olacağı 
yönündeki korkuları ortadan kaldırmalıdır. Aksine, 
bulgular, düşük başarı gösteren, ekonomik olarak sorunlu 
öğrencilere en iyi şekilde didaktik yöntemlerle hizmet 
edilebileceği varsayımını ciddi olarak sorgulamaktadır. 
Sonuçlarımız, tamamen bunun aksini belirtmektedir: 
temel becerilerin öğretimini geliştirmek için etkileşimli 
öğretim arttırılmalıdır ve didaktik öğretim ve gözden 
geçirme azaltılmalıdır.

Herkes bir dereceye kadar yaratıcı yeteneklere sahiptir. 
Okula başlamadan önce okul öncesi öğrencilerin 
çoğu tahmin etme, soru sorma, araştırma, el becerisi 
geliştirme ve oyun yoluyla öğrenirler. Bu faaliyetler 
yaratıcı sürecin birçok tanımına uymaktadır. Çocuklara 
doğal yaratıcılık verildiğinde yetişkinlerin ana endişesi 
bu potansiyeli korumak ve zenginleştirmek olmalıdır. 
Yanlışlıkla başını belaya sokmamak için çocuklarına aşırı 
program yapan veliler yaratıcılığı göz ardı etmektedir 
çünkü bu uygulama yansıtma ve yeni fikirler üretmek 
için gerekli olan yalnızlığı engeller (Rosenfeld & Wise, 
2000).  Benzer şekilde, hayal gücü okulda dikkate 
alınmadığı zaman çocuklar farkında olmadan yaratıcı 
potansiyellerini kurban edebilirler (Runco & Pritzker, 
1999). Yaratıcı düşünmenin desteklenmesinde akran 
etkisinin harekete geçirilmesi esastır. 

Uyumluluk sağlama yerine, ekipler yaratıcı düşünceyi 
kabul etmeli ve güçlendirmelidir.

Tüm öğrenenlerin algıladıkları bilgileri ilişkilendirebilmek 
ve beyinde kodlamayı kolaylaştırabilmek için 
akranlarıyla o konu üzerinde konuşmaları ve etkileşimde 
bulunmaları bir ihtiyaç. Araştırmalar gösteriyorki insan 
beyninin sahip olduğu nöronların çalışma şekli öğrenme 
sürecini de tarif ediyor. Her türlü öğretim tasarımınızda 
öğrenenlerin kendi aralarında etkileşim için fırsat 
oluşturmalısınız. Uzun konuşmaların arasında bir kaç 
dakikalık düşün-eşleş-paylaş etkinliği bile bunun için 
basit ama etkili bir araç olabilir. Doğrudan öğretim ve 
akran etkileşimi yaparak öğretim sürecini tamamlarsanız 
ne olur? Birinci adımdaki yüzde 10’un üstüne bir yüzde 
10 daha gelir yani toplamda sınıfınızdaki öğrenenlerin 
en fazla yüzde 20’si tam öğrenebilir...

Adım 3: Güvenli Ortamda Deneyim Yaşama

Öğrenciler, eğitimlerine yoğun olarak katıldıkları ve 
öğrendiklerinin üzerinde farklı ortamlarda düşünmeleri 
ve bunu uygulamaları istendiğinde daha fazla öğrenirler. 
Problem çözmede veya zor konuları öğrenmede 
başkalarıyla işbirliği içinde olmak öğrencileri okul 
hayatından sonra her gün karşılaşacakları karmaşık, 
yazılı olmayan problemleri çözmeye hazırlar.

Bisiklete binmeyi çocukluğumda bana öğreten 
dayım, bana asfalt yolun üstünde öğretmek yerine ilk 
deneyimlerimi yaşamak için toprak zeminli bir alana 
götürmüştü. Araştırmalar gösteriyor ki öğrenenler 
geçmiş deneyimleriyle ilişkilendirebilmek ve beyinde 
kalıcı kodlamak için derinlemesine anlaşılmış olan 
bilgiyi deneyimlemeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzyılda 
özellikle dijital araçlar öğrenenlerin fiziksel güvenliği 
alınmış ortamlarda deneyim yaşaması için harika 
öğretim tasarımı araçları. Sanal müze gezilerinden fen 
deneylerine pek çok öğrenme deneyimi dijital araçlar 
sayesinde güvenli ortamlarda deneyimlenebiliyor. Öte 
yandan bu adımın daha önemli olan güvenlik sorunu 
duygusal güvenlik sorunudur. Beyin araştırmaları 
gösteriyor ki öğrenme duygusaldır, özellikle amigdala 
duygularımızla kararlarımız yönlendiriyor. Beynimiz 
öğrendiklerini olumlu duygular yoluyla kodlamayı tercih 
ediyor. Bu nedenle öğretim tasarlayan öğretmenin 
ustalığı sınıfında duygusal şiddeti önlemek yani duygusal 
güvenliği sağlamak olmalı.

İleri düzey sorular geniş kapsamda, öğrencilerin sadece 
hatırlamanın ötesine giderek daha derinlemesine 
düşünmelerini gerektiren sorular olarak tanımlanabilir. 
Redfield ve Rousseau (1981) tarafından yapılan 18 
deney meta-analizinde öğretim sırasında ileri düzey 
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soruların ağırlıklı olarak kullanılmasının bilgi hatırlaması 
ve düşünme becerilerinin uygulanmasını gerektiren 
sınavlarda olumlu sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. 
Bir başka çalışmada (Andre,1979) araştırmacılar, bir 
metindeki her birkaç paragrafta bir ileri düzey soruları 
öğrencilere sormanın etkilerini araştırmışlardır ve 
bu tür bir uygulamanın ders kitabının içeriğinin 
öğrenilmesinde bilgi soruları sormaktan daha iyi sonuç 
verdiğini bildirmişlerdir. Pressley ve meslektaşları 
(1992) öğretimden önce öğrencilerden ileri düzey 
sorulara açıklayıcı cevaplar vermelerini istemenin ön 
bilgiyi aktive ettiğini ve dikkati odaklayarak daha iyi 
öğrenmeyle sonuçlandığını göstermişlerdir. Ancak, ileri 
düzey sorular sormanın kanıtlanmış etkililiğine rağmen 
araştırmacılar sınıftaki soruların çoğunluğunun türünün 
bilgi sorusu olduğunu göstermişlerdir. Öğretmen soru 
sorması üzerine yaptığı bir incelemede Gall (1984) 
sınıf sorularının sadece %20 kadarının basit bilgi 
hatırlamasından daha fazla şey gerektirdiğini bulmuştur. 

Benzer şekilde Goodlad (1984) sınıftaki tartışmaların 
sadece yüzde bir kadarının öğrencileri kendi cevapları 
ve mantıklarını açıklamaya teşvik ettiğini belirtir. Bu 
soruların sorulduğu bir sınıfta eğer duygusal güvenlik 
sağlanmadıysa neler olabilir?

Örneğin Kasım ayında okul açıldığından bu yana söz 
istememiş olan öğrencisi parmak kaldıran öğretmenin 
öğrencisine “aaa... konuşacakmış!” şeklinde alaycı bir ses 
tonu ile yaklaşırsa veya diğer öğrencilerin benzeri alaycı 
söylemlerine engel olmaması durumunda bu öğrenci 
artık sınıftan, dersten kopacak ve öğrenmeyecek. İlk iki 
adımla birlikte sınıfımızda fiziksel ve duygusal güvenliği 
de öğrenenlerin deneyim yaşaması için sağladığımızda 
tam öğrenenlerin miktarı yüzde 30-40 seviyesine 
çıkar...  Halen tam öğrenmeye ulaşamadık sınıfımızda 
ne yapmalıyız?

Adım 4 : İleri Besleyen Geribildirim

Her yaştaki öğrenen yaptığı işte ustalaşabilmek için 
geribildirime ihtiyaç duyar. Araştırmalar gösteriyor ki 
besleyici ve tanılayıcı  geribildirim öğrenme sürecinde 
etkisi en büyük araçlardan birisi. Bu konuda özellikle 
John Hattie ve Dylan William önemli bulgular ortaya 
koydular.

Araştırmalar, bir öğretmenin kullanabileceği en etkili 
stratejilerden birisinin öğrencilerin ne kadar başarılı 
oldukları hakkında vereceği geri bildirim olduğunu 
doğrulamaktadırlar. Hattie (1992) 8000 kadar çalışmayı 
analiz etmiş ve de başarıyı geliştiren en güçlü tek 
nitelemenin geri bildirim olduğu sonucuna varmıştır. 
Marzano, Pickering, ve Pollock (2001) geri bildirim için 

araştırmaların sentezini yapmışlar ve sınıf için aşağıdaki 
ana hatları sağlamışlardır:

1. Geri bildirim “düzeltici” olmalıdır. Bunun anlamı, öğ-
rencilere neyi doğru ve neyi yanlış yaptıkları hakkın-
da bir açıklama sağlamasıdır. .

2. Geri bildirim zamanında verilmelidir. Ölçmeden he-
men sonra verilen geri bildirim öğrenmeyi geliştirir. 

3. Geri bildirim bir kritere göre olmalıdır, yani, 
öğrencilere bilgi ya da beceri için belirli bir hedefin 
neresinde oldukları konusunda bilgi vermelidir. 
Araştırmalar tutarlı olarak kriter temelli geri bildiri-
min norm temelli geri bildirime göre daha güçlü bir 
etkisi olduğunu belirtmektedirler. 

4. Öğrenciler, kendi gelişimlerini izleyerek kendi 
geri bildirimlerinin bir kısmını etkin bir şekilde 
sağlayabilirler. 

İlk üç adımdan sonra bu dördüncü adımın gerçekleştiği 
öğretim tasarımı ortamlarında tam ve kalıcı öğrenenlerin 
miktarı %90-95 lere kadar çıkıyor.

Bu yüzyılın öğretmeni tasarım mühendisi olmalıdır 
demiştim birkaç yıl önceki yazılarımda. Öğrenme 
yolculuğunda öğrenenlere yoldaşlık yapan tasarımcı 
öğretmenler için dört adımlı bir öğretim tasarımı 
yaklaşımı öneriyorum. 

Bu yaklaşımı uygulama adımlarında birbirlerine 
ileri besleyen geribildirim veren meslektaşlarım 
öğrencilerinin tamamına yakınında  tam ve kalıcı 
öğrenmeyi  görebilecekleridir.
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Manisa’nın Soma İlçesinde meydana gelen elim kömür ocağı kazasında hayatlarını kaybeden maden 
işçilerimizin babasız kalan çocuklarına yardım eli uzatmak amacıyla birçok yardım kampanyası başlatıldığı 
malumdur.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu olarak zor şartlarda görev yaparken hayatlarını kaybeden 
maden işçilerimizin geride kalan ailelerine destek olmak, geleceğe yönelik kaygılarını gidermek amacıyla 
neler yapabileceğimize ilişkin yaptığımız değerlendirmeler sonucu, yönetim kurulu üyelerimizden bir yardım 
heyeti oluşturulmuştur.

Derneğimiz eş başkanları Cem Gülan ve Yusuf Tavukçuoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz Erdoğan Bozdemir 
ve Mehtap Kasapbaşoğlu ile Manisa’da üyemiz Özel Akhisar Koleji kurucusu H. Vehbi Başaran’dan oluşan 
heyetimiz, 26 Haziran 2014 tarihinde Soma Kaymakamı Sayın Mehmet Bahattin ATÇI’yı makamında ziyaret 
ederek, Derneğimizin ve üyelerimizin yapabileceği yardım şeklini belirlemek üzere görüş alış verişinde 
bulunmuşlardır. 

SOMA KAYMAKAMLIĞI ZİYARETİMİZ

Yapılan görüşmede paylaşılan önerilerimiz:

•	 Türkiye genelinde yer alan tüm üyelerimizin eğitim bursu verebileceğini önerimiz: Çocuklarımızın 
barınma ve güvenliğinin devletimizce karşılanması halinde eğitim bursuna ihtiyaç duyan çocuklarımızın 
bilgilerinin Derneğimizle paylaşılması durumunda eğitim-öğretim, giyim, yemek, kırtasiye giderlerinin 
tümünün karşılanabileceği,

•	 İşe ihtiyaç duyan ailelerimizin iş hayatına atılacak çocuklarına okullarımızda iş verme önceliği önerimiz,
•	 Eylül ayında okullar başlamadan önce kırtasiye-giyim yardımı yapabileceğine ilişkin önerimiz,

Derneğimizce yapılacak yardım şeklimiz Ağustos ayı sonunda üyelerimizle paylaşılacaktır. 
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Artı Eğitim Dergisi’nin 10.yıldönümü çerçevesinde düzenlediği Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri töreni 11 Haziran 
2014 tarihinde Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirildi. 

Artı Eğitim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cem KAÇMAZ’ın açılış konuşmalarını yaptığı ödül töreninde 
Derneğimiz “Yılın Sivil Toplum Kurumu” ödülünü aldı. Bu ödüle Derneğimizi layık gören herkese teşekkürlerimizi 
iletiyoruz. 

Derneğimiz Onursal Başkanı Dr. Rüstem EYÜBOĞLU’nun da “Yılın Yaşam Boyu Eğitim Ödülü” aldığı törende 
çeşitli kategorilerde ödül alan tüm paydaşlarımızı kutluyor, basın sektörünün, eğitim alanında yer alan 
unsurlarından biri olan ve eğitim sektörüne on yıldır hizmet veren Artı Eğitim Dergisi’ne de nice on yıllar 
diliyoruz. 

Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri
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Konferans

İstanbul Ticaret Odası, 350.000 den fazla üyesi ile ticaret hayatına yön veren Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden 
biridir. İTO’da üye sektörler toplam 81 komite ile temsil edilmektedir. Bu komiteler üyeleri, seçimlerde tüm İTO üyelerinin 
oyları ile belirlenir. Bu komitelerden birisi de 15 Nolu Eğitim Komitesi’dir. Komitemiz bünyesinde İstanbul’da 3.000 den fazla 
üye bulunmaktadır. Komitemiz toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerimizden 3’ü aynı zamanda İTO Meclis Üyesidir. 

İTO Eğitim Komitesi her 3-4 yılda bir seçimle belirlenir. Haziran 2013 tarihinde yapılan seçimlerde Tüm Özel Öğretim Sektörünü 
kapsayacak bir birliktelikle yeni komite oluşturulmuştur. Töder, Güvender, Kültür-Bir, Türkiye Özel Okullar Birliği, İstanbul 
Sürücü Kursları Konfederasyonu gibi dernek ve birliklerin ittifakı ile komite üyeleri belirlenmiştir. 

Komite Üyeleri 

1. İbrahim Taşel /Başkan (TÖDER, Final Eğitim Kurumları)
2. Dr. Turay Kesler /Başkan Yrd. ( Bahçeşehir –Uğur Eğitim Kurumları)
3. Bilal İndi / Meclis Üyesi ( TOBB Eğitim Meclisi)
4. Necmi Kuloğlu/ Meclis Üyesi ( Güvender, Fem-Anafen Eğitim Kurumları)
5. Nurullah Dal( Türkiye Özel Okullar Birliği)
6. Sezai Eyüpoğlu ( Kültür-Fatih Dershaneleri, Okyanus Eğitim Kurumları )
7. Nusret Türker (İstanbul Sürücü Kursları Konfederasyonu) 

Komitemiz bünyesinde; Özel Okullar, Özel Dershaneler, Anaokulları, Sürücü Kursları, Rehabilitasyonlar, Mesleki Eğitim ve 
Muhtelif Kurslar ile ilgili komite bünyesinde alt komisyonlar oluşturulmuş belirli periyotlarla çalıştay, sektör toplantısı ve 
temsili ziyaretler yapılmakta ve ilgili bakanlıklar ve resmi kurumlar nezdinde çalışmalar yapılmakta ve raporlar sunulmaktadır. 
Komitemiz tarafından bir yılık süre içerisinde birçok etkinlik, toplantı, görüşme ve aktivite düzenlenmiştir. Bazıları; 

Sürücü Kurslarının sorunları, çözüm yolları ve Özel Öğretim Kurumları tarafından yayınlanan MTSK Yönetmeliği Değerlendirme 
toplantısı Bursa’da sektör temsilcilerinin bir araya gelmeleri ile yapıldı. Yine MTSK kursları temsilcileri ile ayrıca İTO Cemile 
Sultan Korusunda yemekli bir toplantı düzenlenmiştir.

Şubat 2014 tarihinde Sağlık Meslek Liselerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere İstanbul’daki Sağlık Meslek 
Lisesi sahipleri ve yöneticileri ile bir araya gelindi ve ilgili sektör dernekleri ile işbirliği içerisinde çalışmalar devam edecektir. 

Kasım 2013’te Dershanelerin Dönüşüm süreci ile İTO Meclis salonunda Tüm Dershane ve Okul birlikleri ve derneklerinin 
katılımı ile bir sektör toplantısı düzenlendi. Ulusal medyada da çok ses getiren ve katılımdan dolayı izdiham yaşanan 
toplantımız aynı zamanda da İTO tarihinin en geniş katılımlı sektör toplantısı olmuştur. 

2014 yılı içerisinde güz döneminde 2 tane daha geniş katılımlı sektörel toplantı planlanmıştır. Özel Okullar, anaokulları, 
rehabilitasyonlar ve muhtelif kurslar ile ilgili de programlarımız planlanmıştır. Bu toplantılarda tüm sektör temsilcilerinin ve 
ilgili tarafların katılımı sağlanmaya çalışılmakta ve karşılıklı çalışmalar ve işbirlikleri hedeflenmektedir. 

Dr. Turay KESLER
İTO Eğitim Komitesi
Başkan Yardımcısı

İTO Eğitim Komitesi Raporu

Rapor
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Günün birinde aldığımız haberle içimiz sevinçle dolar, 
evde bayram havası, tebrikler, kutlamalar ve özlemle 
beklenen 9 ay 10 günlük süreç.  Inga ınga  sesleriyle 
değişen, renklenen bir yaşam. Inga Inga Bebecik Ağzı 
Burnu Minicik… “Küçük Mucize” dünyaya gelmiştir. 
Yaşamımızda bütün ilgiyi üzerine toplayarak yarattığı 
enerjiyle bir ışık, hareket olmuştur. 

Günler su gibi akıp geçerken yaşamımızdaki mucize, 
bizim için yaşam kaynağı olup çıkmıştır. Her gün  her 
hafta her ay gerçekleşen hızlı bir büyüme ve gelişim 
süreci. Uğruna canımızı vereceğimiz  Şahane  Bebek, 
büyümüş  önce çocuk, ardından gençkız/delikanlı 
olmuştur.  

 Onu izlerken dünyanın en muhteşem  sanat eserine 
bakıyormuş gibi hissederiz kendimizi. Ne kadar 
da muhteşem ve kusursuzdur. Zaman ışık hızıyla 
ilerlerken bizim yarattığımız eser de hızla büyür. 
Okula başlar. Hayatın en ciddi yüzüyle karşılaşır çocuk 
bir anda. 

Oyun bitmiş bir anda büyümüştür çocuğumuz. “Sen 
küçüksün, sen küçüksün” diyerek bütün hatalarını 
hoş görürken, ona bir anda “sen büyüdün abi/abla 
oldun artık” deriz. 

Nedir büyümek? O da  hep büyümeyi isterken tam da 
o anın geldiğini bir anda öğrenir. Artık ödevleri başta 
olmak üzere  yapması gereken bir sürü sorumluluğu 
vardır. Büyümek isteyen çocuk, bir anda tekrar 
küçülmek ister. Ama bunu her yapışında buna izin 
vermeyen yetişkinlerle doludur etrafı. Mecburen 
kendisine verilen rolü kabul eder Küçük Mucize, 
istemeyerek de olsa. 

Artık onu hoş gören anne baba, yerini ciddi anne 
babaya bırakmıştır. Çünkü o artık büyümüştür. 
Büyümek bu kadar zor bir şey miydi? Keşke hep küçük 
kalsaydı? 

Çocuk yetiştirmek bir sanattır. Bunun bir formülü 
yoktur. Her çocuk diğerinden farklıdır çünkü. Her 
çocuğun kendine özel bir formülü vardır. Bunu da 
ancak anne babalar bulabilirler. Hatta bulduğumuz 
formül her zaman işe yaramaz. Çünkü çocuk sürekli 
büyümekte, ilgi ve ihtiyaçları farklılaşmaktadır. 

Dolayısıyla formül de sürekli değişmektedir. 
Büyüme ve gelişme yolunda bir çok viraj vardır. Biz 
anne babalar, çok keskin geçişlerden kendimizi ve 
çocuklarımızı korumalıyız. Telafisi mümkün olmayan 
kazalar olabilir. 

Bizler nasıl büyüdük? Büyürken hiç hata yapmadık 
mı? Hatalarımızdan da öğrenmedik mi? Tecrübe 
dediğimiz deneyimlerimizi nasıl kazandık? Peki ya 
çocuğumuzdan neden hep mükemmel olmasını 
bekleriz? O da hata yapabilir. Hata yapması onu 
sevmememiz anlamına mı gelmeli? Karşılıklı hoşgörü 
ve anlayış. 

Birbirimizi dinlemek ve birbirimizi doğru anlamak. 
Büyümenin zorlu yollarında onların ellerinden 
tutmamızı bekliyor çocuklarımız. Onları sıkmadan, 
boğmadan, güç savaşına girmeden verilen bir destek. 

Onların kimlik arayışlarında, birey olma 
çabalarında lütfen onları yalnız bırakmayalım. 
Çünkü onların bizim tecrübelerimize 
ihtiyacı var. Anne babalık da bu değil midir? 
Anne babalık çok zor, ama bir  o kadar da güzeldir. Bu 
kadar zor olmasa  bu kadar değerli olabilir miydi?

Çocuk Yetiştirmek Bir Sanattır

      Yrd.Doç.Dr. Özgül POLAT
      Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
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Okullarda Demokrasi İçin Eğitim

      Doç.Dr. Zeynep KIZILTEPE
      Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitimin en önde gelen sorumluluklarından biri, 
demokratik vatandaşlar yetiştirerek eşitlikçi bir 
toplum oluşmasına fırsat yaratmaktır. Öğrencileri, 
içinde bulundukları topluma ve dünyaya faydalı 
birer vatandaş haline getirmenin yolu, demokrasiyi 
okullarda ve sınıflarda uygulamaktan geçer.

 Demokrasi ve eğitim konusunun öncülerinden 
Dewey (1937), yirminci yüzyılın başlarında, eğitim 
kurumlarının, kişilerin karakterinin gelişmesinde çok 
önemli bir rolü olduğunu söyleyerek yeni bir anlayış 
getirmiştir. Onun demokrasi anlayışı insan tabiatının 
kapasitesine olan güven ve inancını yansıtmaktadır. 
Şöyle ki, okullarda edinilen alışkanlıklar öğrencilerin 
ilerde nasıl birer vatandaş olacaklarının da öncüsüdür. 
Dewey aynı zamanda demokrasinin bir ‘yaşam 
tarzı’ olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre, sınıflar, 
toplumların birer küçük evrenidir ve demokrasi, 
sınıflarda bir yaşam tarzı haline gelinceye kadar 
uygulanması gerekir. 

Dewey’in görüşleri, daha sonraları başka bilim 
insanları tarafından desteklenmiştir. Örneğin, Beane 
ve Apple’a (1999) göre, demokratik okulların en 
önde gelen amacı; öğrencilerin fikirlerini doğal bir 
akış içinde dile getirmesi, öğrencilerin birbirlerinin 
fikirlerini eleştirel düşünceyle değerlendirmesi, 
böylece birbirlerine olan güvenin pekişmesi ve nihai 
olarak da ‘ortak bir çıkar’ için toplumda çalışmasıdır. 
Furman ve Starratt (2002) ise, sınıflarda demokratik 
bir tartışma ortamı yaratmanın yetmeyeceğinin 
altını çizmiş; demokrasinin sınıflarda ancak dinleme, 
anlama, empati kurma, tartışma, konuşma, 

farklı görüşleri kale alma ve çatışmaları karşılıklı 
dayanışma ve ortak çıkarı kollayarak çözme yolu ile 
gerçekleşeceğini ileri sürmüştür.  

Tüm bu değerleri öğrencilerimize kazandırmak, 
demokrasiyi öğrencilerimizin içine sindirmek için 
sınıflarımızda geleneksel olarak süregelen öğretmen-
merkezli eğitimden süratle vazgeçmemiz ve acilen 
işbirlikçi eğitimi uygulamamız gerekir.  

Zaten sınıfların gittikçe kalabalıklaşması; kalabalıktan 
dolayı öğrenciler arasında farklılaşmaların ve çeşitliliğin 
artması; dolayısıyla, öğrenci gereksinimlerinin 
karşılanamıyor hale gelmesi; kontrolün tamamıyla 
öğretmenin elinde olmasından dolayı sınıflarda 
bir monoloğun hüküm sürmesi ve dolayısı ile etkin 
bir eğitim yapılamaması; pasif oturmaktan dolayı 
öğrencinin ilgisinin azalması ve derslerde sıkılması; 
pasif eğitim olduğu için öğretmenin de öğrencisinin 
ne derece bilgi sahibi olduğunu ya da ne kadar bilgi 
edindiğini takip edememesi; internet yüzünden 
öğrencilerin bilgiye eskiye oranla daha kolay 
ulaşması ve dolayısıyla tüm bilgi kaynağının artık 
sadece öğretmenin olmayışı; bu bilgileri öğrencelerin 
arkadaşlarıyla ve/veya öğretmenleriyle paylaşma, 
konuşma isteği; sadece kendi bildiklerini sürekli 
tekrarladıkları ve kendilerini yenileyemedikleri için 
derslerin öğretmenler için de zevkli geçmemesi; 
başka bir deyişle, öğretmenin öğrenciden ve dersten 
öğrenemeyişi. 

Tüm bu ögeler, biz öğretmenleri işbirlikçi öğrenmeye 
doğru süratle ve acilen yönlendirmektedir.
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Öğretimin merkezinde öğretmen değil de öğrencinin 
olması; öğrencinin öğrenme gereksinimlerine, 
strateji ve stillerine dikkate alınmasını; öğrencinin 
bilgiyi çeşitli etkinliklerle keşfetmesini; bilgiye ulaşan 
yolu öğrenmeyi öğrenmesini; öğretmenin rolünün 
de değişerek kontrol ve sorumluluğun öğrenciye 
verilmesini; kişisel farklılıkların dikkate alınmasını; 
düşünmeye ve düşünme sürecine ve karşılıklı fikirlere 
önem verilmesini; içsel güdünün oluşmasına yer 
verilmesini sağlar. 

Çağdaş dünyada başarılı öğrencinin tarifi de artık 
değişmiştir: Bilgi, deney, deneyim, fikirler ve 
inançlardan anlam çıkaran; amaca yönelmiş ve aktif; 
kendi kendini kontrol eden ve öğrenme sürecinde 
sorumluluk yüklenen; yaşam boyu öğrenen ve 
öğrendiklerini yaşam boyu kullanabilen kişi.

Öğrenci merkezli eğitim yöntemini sınıflarımızda 
uygulayabilmemiz için öncelikle öğretmenler olarak 
bizim bu yönteme inanmamız gerekir. İkinci olarak, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve okul idarecileri ile işbirliği 
yapmak; ders planlarını dikkatle önceden hazırlamak; 
farklı öğretme stilleri denemek; uyguladığımız yöntem 
ile ilgili olarak velileri bilgilendirmek; öğrencileri 
değerlendirme sürecine katmak ve malzeme ve 
etkinlik arşivi oluşturmak gerekir. 

Bunun yanı sıra, öğretmenlerin otoriteyi öne sürmeyi 
bırakıp işbirliğine güvenmeye başlaması; öğrenciyi 
kontrol etmeyi bırakıp onları yönlendirmesi; ‘ben’ 
yerine ‘biz’ demesi; korku salmak yerine güven 
vermesi; yapılan işi ağır ve zevksiz kılmak yerine 
yapılan işi ilginç kılması gerekmektedir.

Bu yöntemin olumsuz yanları yok mudur? Tabii ki 
vardır. Öncelikle, derslerden önce iyi bir hazırlık 
ve planlama gerekir. Bu hazırlık ve planlama aynı 
seviyede olsa da bazen farklı şubelerde uygulamak 
için farklılıklar gerektirebilir. 

Tabii bu da öğretmene ek bir iş getirir. İkinci olarak, 
öğretmen merkezli sınıflarda, öğretmenin sınıfta 
kontrolü kaybetme riski vardır. 

Bu riski en aza indirmek için yine iyi bir planlama; 
yönergeleri etkin bir şekilde sunma; otokontrol 
sağlansın diye öğrencilere etkin bir görev dağılımı;  
etkin bir zaman planlaması ve tüm bu planlardan 
öğrencileri haberdar etmek ve belki de hep beraber 
düzenlemek gerekir. 

Bu yöntemde ön hazırlık belki fazladır ama bir kere 
hazırlanıldı mı ders kendi kendini öğretir. Sonuçta 
hem öğretmen kazanır hem de öğrenci. Dersler 
demokratik bir ortamda yapıldığı için, sınıflarda 
demokrasi yaşandığı için, kısaca okulda demokratik 
bir iklim hakim olduğu için ve böylece demokrasi 
içselleştirildiği için, bundan en büyük faydayı da 
toplum görür. 
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17-19 Nisan 2014 tarihleri arasında MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği), Marmara Üniversitesinin Haydarpaşa 
Kampüsü Salonlarında ev sahipliğini yaptığı, ana teması “ İpek Yolunda Müzik Kültürü ve Eğitimi”  olan uluslar 
arası konferansı ile bir ilki gerçekleştirdi.

ISME (International Society of Music Education), Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türksoy 
(Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı), Bolu Bağışçılar Vakfı ve Sevda- Cenap And Müzik Vakfının konferans 
ortakları olarak destek verdiği bu konferansın gerçekleşmesinde, sponsor olarak destek veren birçok kurum 
ve kuruluş da yer aldı.  

İpek Yolu coğrafyasında yer alan ülkeler, uluslar ve topluluklar arasında müzik eğitimi ve kültürü alanında 
verimli bir işbirliğinin gelişimine katkı sunmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan sorunlarını saptamayı, 
olası çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlayarak yola çıkılan ve gerçekleştirilen konferansa, uluslararası müzik 
eğitimi alanında pek çok değerli müzik eğitimcisi davetli konuşmacı olarak katıldı. 

Bunlar arasında yer alan Çin Konservatuarı Müzik Araştırma Enstitüsü müdürü, Henan Üniversitesi Sanat 
Enstitüsü seçkin profesörü ve Hong Kong Eğitim Enstitüsü Dış Sınav Komitesi üyesi Profesör, Xie Jiaxing’in 
Türkiye’ye getirilmesinde, davetli konuşmacı ulaşım sponsorluğuyla konferansa destek veren kurumlardan 
biri de Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği oldu. Verdiği destekten dolayı Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne 
bu vesileyle teşekkürü bir borç bilir, Dernek Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Tavukçuoğlu şahsında, müzik 
eğitimine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Konferans İstanbul İl Koordinatörlüğü olarak şükranlarımızı sunarız. 

Konferans İstanbul Koordinatörü
Prof. Dr. Sibel Çoban
Uygulama Kurulu Üyesi
Yard. Doç. Dr. A. Aylin Can

 İpek Yolunda Müzik Kültürü ve Eğitimi
Konferansı
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Bir Eğitimci ve Aynı Zamanda Bir Bakan:
Emrullah Efendi

      Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
      Talim ve Terbiye Kurulu Eski Başkanı    

Bir eğitim sistemi; hayatta olan veya olmayan 
kahramanlarıyla, kurumlarıyla ve kavramlarıyla 
karakterini bulur. Eğitim, güncel sorunlardan ibaret 
bir alan değildir. Bunun ötesinde anlamlandırmalar 
yapılabilecek bir alandır.  Bu düşünceyle ben de 
bu yazıda hep yüz yüze kaldığımız sıcak eğitim 
problemlerini bir tarafa bırakıp bu derginin seçkin 
okurlarına Türk Eğitim Sisteminin kahramanlarından 
birini tanıtmak istiyorum. 

Emrullah Efendi… Osmanlının II. Meşrutiyet Dönemi 
Eğitim Bakanlarından. Eğitime dair yaptıkları bir 
tarafa, bu ülkede milletleşme olma yolunda da 
çabalar sarf etmiş bir teorisyen ve dava adamıdır 
kendisi.  Hakkında birçok tez, makale ve araştırma 
vardır.   

Emrullah Efendi, 1859 yılında Lüleburgaz’da doğdu. 
Lüleburgaz’daki ilk ve ortaöğreniminin ardından 
İstanbul’a gelerek Mekteb-i Mülkiye’yi bitirdi. Yanya 

(1882) ve Selanik (1884) Maarif Müdürlüklerinin 
ardından Halep’te Maarif Müdürlüğü ve idadi 
öğretmenliği yaptı. 1891’de Aydın Maarif Müdürü 
oldu. 

Eğitim tarihinde “Tûbâ Ağacı Nazariyesi” adıyla 
bilinen düşüncesiyle tanınır.  Bu teoriye göre eğitim 
sistemi yukarıdan yani yükseköğretimden başlayarak 
kurulmalı ve geliştirilmelidir.  

Emrullah Efendi’ye göre devletin en önemli 
görevlerinden birisi ilmi himaye etmek olmalıdır. 
O’na göre ilim yukardan başlar. Bu yüzden önce 
elit bir kadro yetiştirmeli, onlar ilkokul ve ortaokul 
öğretmenlerini, onlar da çocukları ve gençleri 
eğitmelidir. “Tûba Ağacı Nazariyesi” olarak anılan bu 
görüş, İttihat ve Terakki Fırkası’nın eğitim politikasının 
önemli bir ilkesi olmuştur.

1900’da Meclis-i Maarif üyeliğine getirilen Emrullah 
Efendi, 1906’da Konya Hukuk Mektebi’nin ilk müdürü 
olarak görevlendirildi. Meşrutiyetin ilanından sonra 
Mektebi-i Sultani müdürlüğüne atandı. Maarif 
Meclisi İlmi Daire Başkanlığı yaptı. 1908’de (Kırklareli) 
mebusu olarak Osmanlı parlamentosuna girdi. İttihat 
ve Terakki Cemiyeti’nde siyasal açıdan da etkin bir 
isimdi.  

Meşrutiyet’in ilanından sonra 1910 ve 1912 yılları 
arasında iki kez Maarif Nazırı oldu. Darülfünun 
Edebiyat Şubesi’nde ders verdi. 

Muhitil Maarif adlı ansiklopedinin ilk cildini hazırlayıp 
yayımladı. Selanik’te Maarif Müdürü iken Mecelle-i 
Muallimin adlı bir dergi çıkardı. Kurucularından 
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olduğu “Türk Birliği” adlı derneğin çıkardığı “Bilgi 
Mecmuası” dergisinde önemli görevler üstlendi. 

1913 yılında Hikmet-i Nazariye (felsefe) derslerini 
vermekte olduğu Darülfünun’da Usul-ü Tedris ve 
Terbiye öğretmenliklerini de üzerine aldı. 14 Ağustos 
1914 tarihinde vefat etti.

Emrullah Efendi’nin çeşitli gazete ve dergilerde 
eğitime dair bir çok makalesi yayınlanmıştır. 

Emrullah Efendi öğretmenliği bir meslek haline 
getirmek için gayret eden bir bakandır. Bakanlığı 
sırasında memur oldukları halde öğretmenlik yapan 
“memur muallim” lere karşı gelerek onlardan ya 
memurluğu ya da muallimliği seçmelerini istemiştir.  

Nitekim Meclis’teki bir konuşmasında da “Bir talim 
ordusu, bir muallim ordusu yetiştirmek fikrindeyim. 
Benim nazariyem budur. Kâtipleri, hakimleri muallim 
yapamayız... Muallimlik bir meslektir” demiştir 
(Ergün,1982).  

Bakanlığı sırasında ilköğretimin işleyişi ve teftiş 
sistemi ile ilgili düzenlemeler yapmıştır.  Özellikle 
ilköğretim sistemine bugüne kadar yön veren 
“Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-u Muvakkati” (İlköğretim 
Geçici Kanunu) O’nun öncülüğü ile çıkmıştır. Milli 
Eğitim Bakanlığı Teşkilat yapısı da ana çerçevesini 
Emrullah Efendi zamanında çıkarılan “Maarif-i 
Umumiye Nezareti Merkez Teşkilatı” adlı düzenleme 
ile kazanmıştır. Darü’l Fünun Nizamnamesi de 
Emrullah Efendi’nin eseridir (İpek, 2008).  

Emrullah Efendi’ye göre insanda beden terbiyesinin 
bir sınırı vardır, ama nefsî ve fikrî
terbiyenin sınırı yoktur. İnsan, insanı olgunluğa 
ulaştırmak için eğitilir. Fayda ve zevk gözetilmez. 
Olgunluk hususunda fıtrata (yaradılış) uyulmalı, bu 
değiştirilmemelidir. 

Eğitimin amacı, bir insanın bedenî ve nefsanî güçlerini 
olgunluk derecesine ulaştırmaktır.

Terbiye, kendi kendine olmaz. Bunun başlıca üç ana 
“şartı” vardır: çocuk, mahal, öğretmen ve öğrencilerin 
çalışması. Terbiye için çocukta istidat olmalıdır. Hiç bir 
zaman terbiye istidat doğurmaz. Terbiye icat etmez, 
ikmal eder. Bulduğunu genişletir ve olgunlaştırır. 
Çocuk tabiî bir çevrede, kendi kendine büyümelidir. 
Bu tabiî gelişime engel olacak şeyleri kaldırmalıdır. 
Fıtratı zorla değiştirmeye uğraşmamalıdır. İyi muhitte, 

iyi terbiye alınır. Bunlardan ahlâkî muhit, fizikî 
muhitten daha etkilidir.  Terbiyenin esası, hürriyettir.  
Hürriyet, ilimle kaimdir; bilgisizlik ile hürriyet bir 
arada durmaz.  İnsanın başarısı sırf ilim sayesindedir.  
Eğitim hürriyeti için eşitlik de olmalıdır. Eşitlik, “aynı 
olmak demek değildir.” Eğitimde eşitlik, okula kabul 
ederken ve okuldaki öğretim süresince öğrencilere 
aynı şekilde davranmak demektir (Ergün, 1982).  

Bu yazının sınırları içinde Emrullah Efendi ile ilgili 
sunacağım son bilginin Türkiye Özel Okullar Birliği 
tarafından not edilmesini arzu ediyorum.  Emrullah 
Efendi, özel okulculuk açısından da tarihe mal olmuş 
bir şahsiyettir. 

Zira Meclis-i Mebusan’a sunduğu yasal düzenleme 
ile okulları ilk defa genel(devlet) ve özel olarak 
sınıflandırarak sistem içinde yer almayan azınlık 
okullarını eğitim sisteminin bütünlüğü içine dahil 
etmiştir. Bu arada Emrullah Efendi zamanında Türk 
özel öğretimini geliştirmek için cemiyetler açılmış bu 
amaçla 1909 yılında Kadıköy’de Osmanlı Mektepleri 
Cemiyeti kurulmuştur. 

Bu doğrultuda Türk özel okul kurucuları 1911 yılında 
bir araya gelerek Osmanlı Mektepleri Tevhid-i Mesai 
Cemiyeti adında bir dernek kurmuşlardır (İpek, 2008).  
Özel okulculuk adına gerçekleştirilen bu çalışmaların 
etkisiyle 1915 yılında son derece özgürlükçü ve liberal 
bir çerçeve olan Mekatib-i Hususiyye Talimatnamesi 
yayınlanmıştır.  
 
Emrullah Efendi’den bu yazıda yer alan bilgilerden 
hareketle bile bugüne dair çok anlamlı çıkarımlarda 
bulunulabilir.
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Yirmi Birinci Yüzyılda Eğitim ve  
Öğretmenlik Mesleği

      Prof. Dr. Ayla OKTAY
      Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi   

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE BİREY 

Yaşadığımız çağ, bilginin geçmişe göre daha hızlı 
değiştiği ,bilgiye ulaşımın  gidererek kolaylaştığı, 
ancak farklı kanallardan gelen bilgilerin karar vermeyi 
zorlaştırdığı  bir çağ olarak tanımlanabilir. Bu hızlı 
gidiş yetiştirdiğimiz  çocuk ve gençlerden de farklı 
yeterlilikleri talep etmektedir.

Bu farklı yeterlilikler  arasında, kendi davranışlarını 
kontrol edebilme, kendi istek ve arzuları ile 
başkalarınınkiler arasında  ilişki kurabilme, 
davranışlarının sonucuna katlanabilme, hak ve 
sorumluluk bilincine sahip olma, demokrasiyi bir  
yaşam biçimi olarak benimseme, üretici ve  girişimci 
olma  gibi özellikler her geçen gün biraz daha öne 
çıkmaktadır. Her ülke yurttaşlarını yetiştirirken az ya 
da çok bu özellikleri kazandırma konusunda çaba sarf 
etmektedir. İstenen bu yeterliliklere sahip olmayan 
bireylerin sağlıklı ve başarılı bir yaşam sürdürmeleri 
de mümkün görünmemektedir. 

21. yüzyıl eğitimi için yeni eğilimlerin neler olduğu 
düşünüldüğünde ilk akla gelenler, öğrenme 
ortamlarında değişme ve sürekli eğitim ihtiyacı, 
teknolojinin her geçen gün daha fazla kullanılması, 
erken eğitimin öneminin anlaşılması, değerler 
eğitimi, çevre duyarlılığı, öğretmeden öğrenmeye 
doğru değişen öğrenme yaklaşımları olabilir. 

Çok kanallı eğitim olanaklarının artması okulun ve 
öğretmenin işlevini önemli ölçüde değiştirmiştir. 
Bu durumda, öğretmen artık “mutlak ve tek” bilgi 

kaynağı olmadığı gibi ,okul da bilgi kazanılacak “tek” 
yer değildir.

Bu durumda gerek öğretmenin gerekse okulun 
bu değişime ne şekilde ayak uydurabileceklerinin 
yeniden sorgulanması gerekmektedir. Binlerce 
yıldır okul-öğretmen-öğrenci üçgeni içinde varlığını 
sürdüren eğitim-öğretim, teknolojinin hayatımızın 
içinde yer almasıyla birlikte çok yönlü, çok kanallı 
yeni alternatifleri de kullanmak durumundadır. 

Bilginin hızlı ve çok kanallı akışı, bilgiye ulaşmamızı  
kolaylaştırmakta, farklı bakış açılarından bilgi 
edinmemize  yardımcı olmaktadır. Bir yandan da 
bireylerin sahip oldukları bilgiler hızla değişmekte ve 
eskimektedir. Bu durum eğitimi yaşa bağlı olmaktan 
çıkarmakta, her yaşta insan için eğitim olanaklarının    
yaratılmasını   gerekli kılmaktadır. Eğitim ve buna bağlı 
öğrenme süreci artık yaşam boyu devam etmektedir. 

21. yüzyılın birey odaklı bakış açısına paralel olarak, 
pek çok ülkede düşünür ve eğitimciler bireyi merkeze 
alan eğitim  uygulamalarını  her geçen gün daha 
fazla benimsemektedirler. Bireyi araştırmaya ve 
düşünmeye yönlendiren, insanın farklı öğrenme 
özelliklerinin bulunduğu, öğrenmenin ancak 
birey aktif olduğunda gerçekleşeceği yaklaşımıyla  
şekillenmiş  böyle bir eğitim, bireyin öğrendiklerini 
içselleştirmesine olanak sağlamaktadır. 

“21.Yüzyıl insanını yetiştirmek, çağlar boyunca 
insanlığın her türlü birikimini kullanarak, bireyi 
kendisi ve çevresi ile uyum içinde,mutlu,yaratıcı ve 
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üretici ve sorgulayan ve çok yönlü ve derinlemesine 
düşünen  bir insan olarak yetiştirmenin yollarını 
bulabilmeyi  de gerektirir”.

Bu bakış açısı öğretmenin eğitim- öğretimdeki 
rolünün de, yeniden tanımlanması gereğini 
düşündürür.” 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 
43. Maddesine göre, “öğretmenlik, devletin eğitim, 
öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine 
alan özel bir ihtisas mesleğidir. Bunun için her 
öğretmenin mesleğe hazırlayıcı uygun bir eğitim 
öğretimden geçmiş olması esastır.

Bu eğitim öğretim sürecinde   öğretmen  adayının, 
kendini geliştiren, bilgiyi en iyi şekilde aktaran, 
yaşadığı kültürün özelliklerini ve yaşadığı çağın 
gereklerini dikkate alarak öğrencilerini  eğitmek, 
onları  toplumun ihtiyaçlarına  ve kendilerine en 
uygun alanlara yönlendirebilmek ve desteklemek için 
gerekli donanıma   sahip olacak şekilde yetiştirilmesi 
son derece önemlidir.

Öğretmenin, ayni zamanda   düşünsel  tutum, 
duygusal tepki ve de çeşitli alışkanlıkları ile 
öğrencilerine model olarak onların gelişiminde 
etkili olduğu düşünülürse, öğretmen adaylarının 
yetiştirilmesinde   bu özelliklerin kazandırılmasına  
özen gösterilmesinin ne kadar önemli olduğu daha iyi 
anlaşılabilir. 

ÖĞRETMENİN DEĞİŞEN ROLÜ  

Geleneksel  öğretmenin; içerik uzmanı,sınıf otoritesi, 
bilgi kaynağı, bilgiyi aktaran kişi olma rolüne 

karşılık, günümüz  öğretmenin ; lider,bilgiye ulaşma 
yollarını öğreten, öğrencinin kendi öğrenmelerini 
gerçekleştirebilmesi için  ona rehberlik eden, 
öğrenmeyi öğreten  bir kişi olması beklenmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında 21.yüzyılın öğretmen 
profilinde; geniş bir dünya görüşü ve genel kültür 
bilgisine sahip , güler yüzlü, iyi huylu, uyumlu 
anlayışlı, sabırlı, bilgili, ahlaklı, güvenilir ve dürüst 
karakterli,mesleki yönden yeterli bilgi ve özgüven 
sahibi,işini seven ve işine bağlı, işbirliğine açık,peşin 
hükümsüz ve adil olması  gibi özellikler yer alır. 

Bunlara ek olarak öğretmenin yeniliklere açık, 
esnek, aktif ve araştırıcı, anlaşılır, akıcı ve güzel 
konuşabilen bir insan olması  ,düzenli, temiz 
giyimi ve görünümüyle güzel, hoş tavırlara sahip, 
demokrat  bir insan olması,  ayrıca  çocuk ,genç ve  
yetişkinlerle  iyi bir İLETİŞİM  kurabilme becerisine  
sahip olması,kendini geliştirme konusunda ciddi 
çaba göstermesi  beklenmektedir.

Öğretmen yetiştiren kurumların da koşullarını ve  
programlarını  bu özellikleri kazandıracak şekilde 
yeniden gözden geçirmeleri son derece önemlidir. Bu 
kurumlar,  sadece öğretmen adayların yetiştirilmesini 
değil, mevcut öğretmenlerin yeniliklerden haberdar 
olmaları ve mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri  
için  gerekli koşulları hazırlamayı da kendi sorumluluk 
alanları içinde görmek durumundadırlar. 

Öğrenen merkezli eğitim, kişilere yalnızca 
öğrenmek istediklerini seçme hak ve 
sorumluluğunu vermez, aynı zamanda 
bireyin kendisine en uygun öğrenme 
yöntemini  seçme  şansı  da tanır.
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Rehberlik Sisteminde Yeni Bir Çatı Model 
Doğuyor: Dokuz Tip Mizaç Modeli

      Prof. Dr. Ziya SELÇUK
      TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi     

Değerli meslektaşlarım; bu yazıda sizinle yeni 
tanıştığım ve gerçekten ümit verici bulduğum bir 
modeli paylaşmak istiyorum. Çok uzun yıllardır gerek 
üniversitede, gerekse okullarda aktif olarak rehberlik 
sistemi üzerinde çalışıyorum. Yaşanılan sorunları ve 
güzel girişimleri bizzat görüyorum.

Ne yazık ki, gerek resmi gerekse özel okullarda 
yürütülen rehberlik sistemi bizzat psikolojik 
danışmanlar tarafından ciddi eleştirilere tabi tutuluyor. 
Zira, sınav odaklı bir eğitim sistemi öğrencilerin ilgi ve 
yeteneklerini değil, sınav sonuçlarını dikkate alıyor. 

Ancak eksikliği sadece eğitim sisteminde aramak 
doğru olmayabilir. Eğitim fakültelerinin rehber 
öğretmen yetiştirme yaklaşımı, anne-babaların 
rasyonel olmayan beklentileri, çocuk yetiştirme biçimi 
ve ölçme değerlendirme yöntemlerindeki eksiklik gibi 
çeşitli etkenler sağlıklı bir rehberlik sistemi kurmayı 
güçleştiriyor.Rehber öğretmenler sürekli krizlerin 
çıktığı bir ortamda inanılmaz bir gayret göstererek 
sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. 

Bu koşullarda, okulda ortaya çıkabilecek riskleri 
önceden saptamak ve yönetmek mümkün olamadığı 
için çok çalışıldığı halde ciddi bir tatmin duygusu da 
oluşmuyor. Sorunlu öğrencilere ve sorun getiren 
velilere diğerlerinden daha fazla vaktin harcandığı, 
okul toplumunun küçük büyük birçok sorunu 
rehberlik servisine pasladığı, rehber öğretmenlerin 
yaptığı işin çoğunlukla küçümsendiği bir ortamda 
nasıl bir rehberlik olabilir? 

Psikolojik danışmanlar yaptıkları işin çok büyük 

bir kısmını fakülte öğreniminde değil meslek 
içinde öğreniyor. Ancak okulda öğrenilenler 
daha çok bürokratik becerilerle sınırlı kaşıyor. Bu 
nedenle psikolojik danışmanlar özel gayretleri ve 
meslektaşlarından öğrendikleriyle sınırlı kalıyorlar. 
Üniversite sistemi buna bir tepki vermediği gibi 
30 yıl önce ne yapıyorsa aynısını devam ettiriyor. 
Kapsamlı gelişimsel rehberlik gibi arka planında kuzey 
Amerika eğitim ekosisteminin ve paradigmasının 
yattığı bir sistemle işlerin yürümediği açık. Ne yazık 
ki ülkemizdeki okullar için telif olarak geliştirilmiş 
bir rehberlik yaklaşımı veya kavramsal çerçeve de 
bulunmamakta. 

Psikolojik danışmanlar başta kendilerini tanımak 
olmak üzere, çocukları, aileleri, meslektaşlarını 
anlama ve çözüm üretmede kullanabilecekleri 
ülke çaplı bir strateji, model ve yöntemden 
yoksundur. Uygulamaların kurumdan kuruma, hatta 
danışmandan danışmana değiştiği, kişiye bağlı bir 
sistem söz konusu. Birbirinden bağımsız yüzlerce, 
binlerce soru içeren çok sayıdaki test ve envanterle 
veri toplanmaya çalışılan ve bu verilerin genellikle 
uygulamalara yansımadığı bir sistem. 

Sorun çözmeye odaklanması gereken danışmanların, 
kendilerinden kaynaklanmayan sorunlarla boğuştuğu 
bir ortamda basit ama etkili bir sisteme ihtiyaç var. İşte 
tam bu noktada  Dokuz Tip Mizaç Modeli yeni bir çatı 
model sunmakta. “Yaşamdaki temel motivasyonum 
nedir?”, “Temel yönelimim nedir?”, “Temel pozitif 
duygum nedir?”, “Temel negatif duygum nedir?”, 
“Yaşamdaki temel arzum nedir?”, “Yaşamdaki temel 
ikilemim nedir?”, “Temel korkum nedir? Sorularının 
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cevabını başta danışmanlar olmak üzere, öğrenciler, 
aileler, meslektaşlar ve yöneticiler için verebilecek bir 
model. 

Bugün farklı teorilere dayanan birçok farklı yöntem 
veya teknikle (test, gözlem, görüşme v.b.) elde 
ettiğimiz bilgiler ışığında ve parçacı bir anlayışla 
öğrencileri tanımaya çalışıyoruz. Ancak bu 
yöntemlerin ne derece işe yaradığını ölçecek bir 
kontrol sistemimiz bile yok. 

Çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek, saygın 
bir rehberlik anlayışına sahip olmak istiyorsak 
perspektifimizi biraz daha genişletmeyi öneriyorum.  
Öyle bir rehberlik anlayışı düşünün ki;öğrencinin 
bireysel psikolojik ihtiyaçlarına karşılık verebilmenin 
ötesinde, içinde bulunduğu çevreyle olan 
etkileşimlerini de değerlendirebilsin; öğrenci, 
öğretmen, akran grubu ve ebeveyni bir ekosistem 
olarak bütüncül bir biçimde ele alsın, tüm ilişkileri 
rasyonel ve tutarlı bir biçimde haritalandırabilsin.  

Yaklaşık bir yıl kadar önce, bu ihtiyacı karşılayabilecek, 
var olan yaklaşımların ötesinde bir çatı model 
olabilecek, kavramsal olarak güçlü ve pratik olarak 
uygulanabilir olan söz konusu modelle tanıştım: Bir 
grup psikiyatrist ve psikoloğun yaklaşık yedi yıldır 
binlerce denek üzerinde geliştirdiği Dokuz Tip Mizaç 
Modeli. Bu modeli rehber öğretmenlerle birlikte okul 
ortamında uygulayıp süreci izleme ve değerlendirme 
olanağı buldum. Psikopatoloji ve psikofarmakoloji 
içinde çok pratik bir çerçeve sunan bu modeli kısaca 
paylaşmak istiyorum. 

Neden Mizaç Modeli?
Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM), insanın doğuştan 
gelen, yaşam boyu değişmeyen yapısal özelliklerini 
ifade eden, psikolojik öğelerintemel çekirdeği olan 
mizaç (huy) kavramından yola çıkıyor. İnsanın yıllar 
geçse de değişmeyen mizaç özelliklerinden; yaşanan 
olaylar, eğitim, kültür, aile v.b. dışsal faktörlerin 
etkisiyle değişebilen karakter ve kişilik özelliklerine 
kadar insanı bütüncül bir biçimde tanımayı mümkün 
kılıyor. 

Bireylerarası farklılıkları dokuz farklı mizaç tipiyle 
açıklayan model, aynı zamanda hiç kimsenin 
karşılaşacağı yaşam olayları birbiriyle aynı 
olamayacağından, kişilik düzeyinde her bireyin biricik 
olduğunu savunuyor. Örneğin öğrencimizin mizacını 
elma çekirdeği olarak kabul edersek, o öğrencinin 

yeşil, kırmızı, sert, sulu, ekşi v.b. nasıl bir meyve 
vereceğini bilemeyiz ancak o öğrencinin nasıl olursa 
olsun temelde bir elma ağacı olacağını bilebiliriz. 
Böylece mizacından sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi 
için ihtiyacı olan çevresel şartları ona uygun bir 
biçimde düzenleyebiliriz.

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM), mizaç özelliklerinden 
yola çıkan yaklaşımı sayesinde hem öğrencinin 
olumlu potansiyellerini (örneğin; kendiliğinden 
geliştirebileceği beceriler, yetenek ve ilgi eğilimleri 
v.b.) hem de olumsuzluğa açık riskli özelliklerini 
(örneğin; normal şartlarda geliştiremeyeceği ancak 
destekle geliştirebileceği beceriler, psikopatolojik 
yatkınlıklar v.b.)öngörmemizisağlıyor. Bu öngörü, 
uygun bir yaklaşımla problemin ortaya çıkmasını 
önleyebilmekanlamına geliyor Bu model; normal 
şartların dışında, bireylerin stres altında ve 
rahatladıkları durumlarda nasıl bir davranış 
örüntüsü sergilediğini de bilimsel olarak tespit 
edebilmemizisağlıyor.

Mizaç tipleri, Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak 
Türk toplumuna uygun bir biçimde geliştirilen ve 
bilimsel geçerlik ve güvenirliği ortaya konmuş Dokuz 
Tip Mizaç Ölçeği’yle belirleniyor. Dokuz Tip Mizaç 
Modeli, öğrencinin mizaç tipi tespit edildikten sonra, 
bireysel farklılıklarına uygun bir yaklaşım da sunuyor. 

Mizaç tiplerinin temel ruhsal ihtiyaçları, öğrencinin 
ders çalışma alışkanlıkları, motivasyonları, 
istenmeyen davranışların önlenmesi, yetenek 
ve ilgilerine göre meslek yönlendirmeleri, mizaç 
tiplerine göre ebeveyn, öğretmen ve akran ilişkilerini 
değerlendirme gibi günlük yaşamda gözlenebilir 
birçok alanda uygulanabilir ve sürdürülebilir “aktif” 
bir yol gösterici görevi görüyor. Ayrıca veliyi ve 
öğretmenleri tanıyarak okuldaki

 herkesi ortak bir model ve dil üzerinden anlamayı 
mümkün kılıyor.  Dijital sistem üzerinden son derece 
pratik bir uygulama olanağı sağlıyor. İşe alımlarda 
da son derece işlevsel bir araç olan bu model, insan 
kaynakları yönetiminde de kullanılabiliyor. 

Toplam 72 saat eğitim sonunda alınabilecek 
sertifikayla tüm bu uygulamaları profesyonel olarak 
yürütmek mümkün. Mizaç tiplerini ayrıntılı olarak 
görmek, model ve ölçekle ilgili bilimsel yayınları 
incelemek ve daha fazla bilgi için personalogia.com 
adresine başvurabilirsiniz. 
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FARKLILIKLARDA BULUŞMAK: 
ERKEN ÇOCUKLUKTA BAŞLAYAN BİR DÜŞ?

      Doç. Dr. Ebru Aktan ACAR
      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   

Bu yazı Doc.Dr. Ebru Aktan ACAR’ın, Türkiye Özel Okullar Birliği 
Derneği’nin 7-8 Aralık 2013 tarihlerinde düzenlediği 4.Temel Eğitim 

Sempozyumu’ndaki sunum metnidir.

“Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün 
günün ağardığını nasıl görüyorsanız uzaktan bütün 
doğu milletlerinin uyanışlarını da öyle görüyorum. 
Milletler arasında hiçbir dil, din ve renk farkı 
gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı gelecektir.”

Ben bugün teoriden biraz uzaklaşıp kendi yaşantımdan 
da paylaşımlarda bulunarak farklılıklarının farkında 
olan ve bunu zenginlik olarak yaşatan bir ülkeye 
götürmek istiyorum sizleri…Tahmin edeniniz var mı? 

Bugün sizlere Hindistan’dan bahsetmek istiyorum. 
Hindistan uzun yıllardan bu yana ilgimi çeken bir 
ülke olmuştur. 2013 senesinin yaz döneminde bir 
süreliğine Hindistan’ın güneyinde Kerala Bölgesi’nde 
Kochi kentinde Rajagiri Sosyal Bilimler Koleji’nde 
(Rajagiri College of Social Sciences) inceleme ve 
araştırma yapmak üzere bulundum. 

Öncelikle size Hindistan’ı biraz tanıtmak istiyorum. 
Hindistan, 5000 yıllık uygarlığa sahip, 28 farklı 
eyaletten oluşan ve her bir eyaletin kendisine ait 
yasaları ve kuralları bulunan büyük bir ülkedir. 18 
resmi dil, 1600 farklı lehçe konuşulmaktadır. Nüfusu 
yaklaşık 1 milyar 210 milyon ile dünya sıralamasında 
ikinci durumdadır. Yine ülkede yedi farklı dini 
inanış vardır. Ülke ekonomisi dünyanın 4. büyük 
ekonomisidir. 1947’de ‘Yüce Ruh’ olarak çağırdıkları 
ve “Ulusun Babası” olarak kabul ettikleri Mahatma 
Gandhi tarafından bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. 
Bayraklarına baktığımız zaman Hint safranı; cesaret, 

fedakârlık ve yeniden birleşme ruhunu; beyaz; birlik, 
sağlık ve barışı; hint yeşili; verimlilik ve üretkenliği, 
ashoka çakrası ise vücudumuzdaki farklı noktalardaki 
biyofiziksel enerjiyi simgelediği söylenebilir. 
M.Ö.700.yy.da dünyanın ilk üniversitesi olan Takshila 
Hindistan’da kurulmuştur. 

Ulusal amblemleri, Hindistan’ın dünya barışına ve 
huzuruna bin yıllar öncesinden bugüne kadar uzanan 
bağlılığının simgesi olan aslanlı sütun başıdır. M.Ö.3. 
yy. da İmparator Aşhaka tarafından yaptırılmıştır. 
Gücü, cesareti ve güveni temsil eden dört aslan, 
dairesel bir sütun başlığı üzerinde yer almaktadır. 
Sütun ise, hayatı ve yaratıcı ilhamı temsil eden açmış 
bir lotus çiçeğinin üzerindedir. 

Ulusal çiçekleri olan lotus çiçeği, uzun yaşamı ve iyi 
geleceği temsil eder. Hindular için birçok tanrının 
simgesidir. Hindistan’ın ulusal hayvanı Bengay 
Kaplanıdır. Çok değerli ve dünyada 5000-7000 
civarında olduğu söylenen bu kaplanların 1300 kadarı 
bu ülkede yaşamaktadır. Kaplan, güç, şeref, çeviklik 
ve zekayı temsil eder. 

1963 senesinde Hindistan’ın ulusal kuşu olarak ilan 
edilen tavus kuşu özellikle muson yağmurlarının 
habercisi olarak tanınır ve güzellik, şeref, onur ve 
gizemi sembolize eder. Sanskritçe’de kar yatağı 
anlamına gelen “dünyanın çatısı” olarak da bilinen 
dünyanın en yüksek sıradağları olan Himalayalar, 
Pakistan, Çin, Nepal ve Hindistan üzerindedir. 

Topraklarında birçok zenginliğe evsahipliği yapan 
bu gizemli ülke ayrıca dünyanın en zengin motifli 
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tapınağına da sahiptir. Aşk için dikilmiş en güzel 
anıt olan Taj Mahal’de Hindistandadır.  Dünya 
harikalarından biri olan bu yapı, Babür İmparatoru 
Şah Cihan tarafından çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal’e 
ithaf edilmiştir. 1632 senesinde yapılmış olup Türk 
İslam mimarisinin en güzel örneklerinden birisidir.

Söylentilere göre, Babür Şahın o dönemde Taç 
Mahal’in yapımının ardından bir daha aynı güzellikle 
bir yapı tekrar inşa edilmesin diye inşaatta görev alan 
herkesin kollarını kestirdiği de bir rivayettir.

Hindistan’ın büyük kişiliklerine baktığımızda, cebiri ilk 
kullanan ve sıfırı keşfeden matematikçi Aryabbhatta 
(MS.476-550) çok değerli bir bilim insanı olarak bilim 
dünyasındaki yerini almıştır. “Her sabah uyandığımda 
kendi kendime şöyle söz veririm. Dünya üzerinde 
vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. 
Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. 
Adaletsizliği adaletle yıkacağım. Dünyada görmeyi 
istediğiniz değişimin kendisi olunuz.” diyerek 
Hindistan’da ve dünyada pasif direnişin sembolü 
olan gerçek adıyla Mohandas K. Gandhi, Hindistan 
bağımsızlık hareketinin siyasi lideridir. “Yüce Ruh” 
anlamına gelen Mahatma adı sonradan kendisine 
verilmiştir. 

1939 yılında İtalyan yönetiminin üzerinde kurduğu 
baskıdan kaçıp İngiltere’ye yerleşen Maria Montessori 
burada Hindistan’ın Ruhani Lideri Mahatma Gandhi 
ile tanışır. Tanıştırılmaları esnasında “Biz aynı ailenin 
üyeleriyiz.” diyen Gandhi’ye,  “Size çocuklardan 
selam getirdim.” diyerek cevap vermesi, bizlere, 
Gandhi gibi dünya barışı için sembol olmuş bir lider 
ile Montessori gibi barışı çocukların getireceğine 
inanan idealist bir eğitim öncüsünün buluştukları 
noktaları gösterir: Çocuklar ve Dünya Barışı…    
(Wilbrant, 2012; erişim  https://www.youtube.com/watch?v=5TwS8y2lX7E 11 

Kasım 2013). 

      
   

 

Maria MONTESSORI               Bahatma GANDHI

(http://www.biography.com/people/maria-montessori-9412528) (http://www.

thefamouspeople.com/profiles/mahatma-gandhi-55.php)

Ardından Hindistan’a giden Montessori, burada 
şimdiye dek Avrupa’da görmediği kadar ‘yeni doğan’ 
ile karşılaşmıştır ve bu da O’nun, düşüncelerini 
bebeklik ve “emici zihin” üzerinde yoğunlaştırmasına 
zemin hazırlamıştır.  Batı’yı yogayla tanıştıran 
Hümanitarizmin savunucusu ruhani lider Swami 
Vivekananda (1863-1902) özellikle Hindistan’da 
eğitim üzerine çok değerli çalışmalar yapmıştır. 1979 
yılında Nobel Barış Ödülünü alan Arnavut asıllı  Rahibe 
Teresa’da (1910-1990) uzun seneler Hindistan’da 
yaşamış bir barışseverdir.  Hindistan’ın sözü geçen 
tüm bu farklı alanlardaki zenginlikleriyle birlikte bir 
bütün olarak dünyada önemli bir yere sahip olduğu 
aşikardır.  

Genel olarak Hindistan’daki eğitim sistemine bakacak 
olursak özellikle antik çağlarda var olan Gurukula 
Sistemi’nden ilk olarak bahsedilebilir. “Guru”, üstad, 
usta yada öğretmen anlamına gelmektedir. “Kula” 
ise kurumdur. O dönemlerde kral dahil 7-18 yaş 
arasında çocuğu olan herkes çocuklarını Guru’ların 
yanına eğitim almaları için yolluyorlarmış. Çocuklar 
yatılı olarak bu mekanlarda kalır; kadın-erkek ayrımı 
yapmaksızın eşit bir şekilde ücretsiz olarak eğitim 
gerçekleştirilirmiş. Gösterişten uzak, büyüklere 
saygı, karakter eğitimi ve çok kapsamlı öğrenmenin 
amaçlandığı bu mekanlarda çocuklar ustanın yanında 
kalarak birlikte hayata hazırlanırlarmış. Daha sonra 
bu mekanlar Aşramlara dönüştürülmüş. Aşramlar 
antik Hindistan’da ormanın içinde genellikle deniz 
kenarında bulunan bilgelerin dünya telaşından uzak 
olarak yaşadıkları yerlerdi. Daha sonraları eğitim 
amaçlı kullanılmaya da başlandı. 

Hindistan’da eğitim sistemine bakacak olursak, 3-6 yaş 
arası okul öncesi eğitim, 6 yaşından sonra ise 10 yıllık 
bir eğitim sürecinden bahsedilebilir.1975 senesinde 
Bütünleştirilmiş Çocuk Gelişim Hizmeti (Integrated 
Child Development Service) kapsamında hükümet 
tarafından geliştirilen Anganwadi Programı,  0-6 yaş 
arasındaki çocukların özellikle sağlık, eğitim, bakım 
ve beslenme yönünden gelişimlerini amaçlamıştır. 

“Evin arka bahçesi” anlamına gelen Anganwadi, 
dünyanın en geniş çaplı eğitim programlarından 
birisidir. Hedef kitlesi hamileler, emziren anneler, 
0-6 yaş arasındaki çocuklar ve ergenlikte bulunan kız 
çocuklarıdır. 
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Anganwadi Programı’nda çalışan uzman kişiler, 
dört ay süreyle çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik 
eğitim alarak bu kurumlarda hizmet vermektedirler. 
Program, Anganwadi adı verilen merkezlerde 20 
ile 40 arasındaki çocukla birlikte yarım gün olarak 
(10.00-12.30 arası) gerçekleştirilmektedir. Programa 
katılan çocuklarla katılmayanlar karşılaştırıldığında, 
programa katılan çocukların katılmayanlara göre 
daha az sınıf tekrarı yaptıkları ve daha az okul terki 
yaşadıkları; ayrıca çocuk ölüm oranının düşmesinde 
az da olsa etki sağladığı saptanmıştır. 

Anganwadi Programı, her ne kadar asgari düzeyde 
kalite sağlasa da Hindistan’daki çocuk nüfusunun 
büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda eğitimde 
önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Benim 
ziyarette bulunduğum Kerala Bölgesi’nde Anganwadi 
Programı’nı yürüten 33000 okul bulunmakta olup 
Hindistan’ın genelinde bu sayının çok fazla olduğu 
belirtilmiştir. 

Hindistan eğitim sisteminin önemli bir parçası olan 
Montessori Okulları, özellikle Maria Montessori’nin 
1939 senesinde Hindistan’ı ziyaret etmesi ile 
yaygınlaşmaya başlamış; vefatının ardından 
kuzeninin çalışmaları ivme kazanmıştır. Özellikle 3-6 
yaş arasındaki çocukların eğitimlerini hedefleyen 
Montessori Okulları’nın yanı sıra bu okullara 
öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretmen eğitim 
kurumları da mevcuttur. 

Şimdi sizlerle günümüz Hindistan’ındaki okul öncesi 
eğitim merkezlerinde gözlemlediğim minik ayrıntıları 
paylaşmak istiyorum. Erken çocukluk eğitimi ve 
programı bütüncül bir yapıya sahip olup, bilişsel, 
sosyal-duygusal, fiziksel, motor, dil, yaratıcılık ve 
estetik alanlarda gelişim amaçlanmıştır. Burada 
çocuklar güne “Assemby” adı verilen bir paylaşım 
toplantısı ile başlıyorlar. 

Bu paylaşım toplantıları ilk uygulanmaya başlandığında 
dini amaç taşımasına rağmen günümüzde 
dünyadan haberlerin paylaşıldığı, o gün doğum 
günü olan çocukların kutlandığı, şarkılarla şiirlerle 
zenginleştirilen bir atmosferde yürütülmektedir. 

Genellikle haftanın üç günü sabahları 15 dakikalık 
bir zaman dilimini kapsayan bu paylaşıma tüm okul 
katılmaktadır. Hindistan’da bulunan 28 eyaletin 
her birinde farklı bir dil konuşulduğu için çocuklar 
anaokullarında hem yaşadıkları eyaletin dilini 
(Örneğin; Malayalam, Tamal vb.) hem de ulusal 
dilleri olan Hindu diline yönelik hazırlık çalışmalarına 
katılıyorlar. 

İlkokula geldiklerin de İngilizce de bu diller 
arasındaki yerini alıyor. Özel okullarda ve Montessori 
Okulları’nda okul öncesi dönemde de tüm bu dilleri 
öğrenmelerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Öncelikle 
3 yaş itibariyle İngilizce veriliyor; ardından evde 
yerel dilleri konuşulduğu için özellikle 5 yaş civarı 
Hindu diline yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Gün 
içerisinde matematik, fen, hikaye okuma, drama, 
bilgisayar gibi farklı etkinliklerin yanı sıra özellikle 
yoga ve meditasyon için ayırdıkları bir zaman dilimi 
de bulunmaktadır. Çocuklar genellikle kendilerinin 
getirdikleri öğle yemeklerini yedikten sonra evlerine 
dönüyorlar. 
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Bazı özel okullarda ise öğle yemeğinin ardından 
dinlenme saati, ardından da kahvaltı ve eve dönüş 
gerçekleşiyor. Aile katılımı konusunda da çeşitli 
etkinlikler yapılıyor. 

Sizleri bana verilen bu zaman diliminde kısacık da 
olsa Gandhi’nin çok dilli ve çok kültürlü Hindistan’ına 
götürmek istedim…

Bir mozaik edasıyla dimdik duran farklılıklarıyla 
zenginleşmiş bu gizemli ülkeye yaptığımız 
yolculukta umarım sizleri azda olsa Hint esintileriyle 
başbaşa bırakabilmiş; özellikle erken çocukluk 
yıllarında farklılıklarda buluşmak adına bu “düş”ü 
gerçekleştirebilmek için neler yapabileceğimizi 
bir nebzede olsa aklınızdan geçirmenize vesile 
olabilmişimdir.  Her zaman hatırlamalıyız ki, “Hepimiz 
dünyaya aynı pencereden ama farklı açılardan 
bakıyoruz…” Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Not: Bu sunumu hazırlarken bana destek olan 
ve bilgilerini benimle canı gönülden paylaşan 
Rajagiri Sosyal Bilimler Koleji (Rajagiri College of 
Social Sciences) Dekanı Dr. Mary Joseph Venus’e; 
meslektaşlarım Mary John ve Abusha Zafar’a, bu 
harika deneyimi benim için daha da eşsiz kılan tüm 
Kolej çalışanlarına ve güzel anılarla hayatıma renk 
katan miniklere sonsuz teşekkürlerimle. 

Bir anaokulundan görüntüler.

Hindu ve Malayalam Dilinde Montessori Materyalleri
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1. Dershanelerin dönüşümü konusunda yapılanlar

2013 – 2014 öğretim yılında en çok gündem oluşturan özel 
dershaneler konusu  Meclisimizin de başlıca konularından 
biri oldu. Bu konuda  Dershane Dernekleri, her açıklamadan 
sonra görüş birliği ile  ortak basın açıklaması yaptılar. 

Dershaneler hakkında anlatılacaklarda sektörün 
mutabakatı sağlandı. Tüm TV ve gazetelerde görüşülen 
ilgililere sektörün karşı karşıya kaldığı durum anlatıldı. 

Ayrıca parti teşkilatları ve milletvekillerine tek tek 
ulaşılarak sektörümüzün görüşleri aktarıldı. TOBB basın 
açıklaması ile sektörümüzü destekledi. 

Bakanlığın illerde yaptığı toplantılara sektörün il 
temsilcilerinin katılımı sağlandı Bakanlıkça uygulanan 
anketlere kurumların verdikleri cevaplar Bakanlıkça 
derlendi. Cevapları değerlendirmek üzere Dernek 
temsilcileri ile Bakanlık yetkilileri üç kez toplantı yaptı. 

Sivil toplum örgütlerinden istenen görüş ve önerilere tüm 
dernekler ve TOBB adına cevap gönderildi. Bakanlığın 
hazırladığı mevzuatın ön çalışmalarına  ( taslağa ) dernekler 
olarak ortak teklif  sunuldu.  

Derneklerin dönüşümün, “isteğe bağlı olması” yönündeki 
tekliflerimiz maalesef kanunda yer almadı. Mart – 2014 
tarihinde yayınlanan kanun ile  de “Dershane” kavramı  
kanun metninden çıkartıldı ve okul, kurs, etüt eğitim 
merkezi gibi kurumların tanımları değişti.  

Kanunla getirilen düzenleme ile dershanelere 4 yıl süreli 
özel okul izni verildi. Özel okula dönüşen dershaneler 
verginin 5/1000 kira bedeli ile 25 yıllığına, pazarlıkla arsa 
irtifak hakkı verilebilecek.

 Özel okula dönüşen dershaneler, okul binalarını 10 yıllığına 
pazarlıkla kiralayabilecek. Özel okullardaki boş kontenjana 
bütçeye, bölgeye, okula ve başarıya göre devlet katkısı 
sağlanacak. 

Dershanelerin işsiz kalan öğretmenlerine tazminattan 
feragatle, mülakatla MEB’e geçme fırsatı verilmiş oldu. Özel 
okul öğretmen giderlerinin azami 30 saat  derse girmeleri 
ve maaşlarının en az resmi okul öğretmenleri kadar olması 
gerektiği hükümleri kanun metninden çıkarıldı. 

Kanunun yayımından sonra yapılan, yönetmelik, yönerge 
ve kılavuz hazırlık çalışmalarına  meclisimizde yer alan  
dernekler katkıda bulundular. 

Ana Muhalefet partisinin konuyu Anayasa Mahkemesine 
götürmesi ve mahkeme sürecinin henüz tamamlanmamış 
olması özel okul ve dershane derneklerinin dönüşüm 
mevzuatı ve hazırlanan kılavuzlar ile ilgili çalışmaları 
devam etmektedir.

2. Özel sağlık meslek liselerinde yaşananlar 

Özel sağlık meslek liselerinin açılışında kontenjan 
tespitinde yaşananlar yetkilerle görüşüldü. Kurumların 
mağdur edilmemesi hususunda, sorunlar bakanlığa iletildi.

TOBB TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 
2013-2014 DÖNEMİ  FAALİYET RAPORU

      Eyyüp KILCI
      TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkan Yardımcısı   
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3. Yabacı dil öğretimi kongresi 

TOBB Başkanımız ve MEB Müsteşarının katılımları ile 
29-30 Kasım 2013 tarihleri arasında Yabacı dil öğretimi 
kongresi yapıldı. Açılışta akademisyenler, öğretmen, 
yayımcılar, özel okullar ve devlet okullarından temsilciler 
katıldı. Önce konunun uzmanları sonra konun tarafları 
panellerde görüşlerini açıkladılar. Talim Terbiye Kurulu 
Başkanı ve İngiltere eski eğitim bakanı dâhil 17 konuşmacı 
görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Hazırlanan sonuç raporu 
konunun tüm taraflarına iletildi

4. Orta öğretime geçişte yapılan değişiklik konusundaki 
çalışmalarımız 

M.E.Bakanlığının  İstanbul Tarabya’da yaptığı toplantıya 
Meclisimiz ve   sektör dernekleri tarafından, konuyla ilgili 
yapılan çalıştaya katkı sağlandı. 8.sınıflara her dönem 6 
dersten görülen konulardan ayrı sınav TEOG uygulanması 
tartışılarak değerlendirildi. Yerleştirme (6, 7, 8. Sınıflar not 
ortalaması %30’u, TEOG sınav puanının %70) sitemine 
katkı sunuldu. 

5. Özel okulların ders kitaplarını alması konusunda 
görüşmeler 

Görüşmelerde bu yıl özel okullara ders kitaplarının ücretli, 
2014 – 2015 öğretim yılında ücretsiz verileceği sözü Sayın 
Bakanımızdan alındı.

6. Fatih projesi ve hazırlanacak e-içerikler konulu alt 
komisyon 

BU konuda 21 Ocak 2014 te Meclis bünyesinde oluşturulan 
alt komisyon toplandı ve alınan kararlar ilgililere iletildi

7. Sektörel Ekonomik Şurada ve alt sektörlerinin 
sorunları yetkililere aktarıldı

TOBB Başkanlığınca alt sektörler meclislerinden sektörün 
sorunları istendi. Belirlenen  sorunlar birleştirilerek Şurada 
sunuldu.

8. Hayat boyu öğrenme konulu uluslar arası toplantılara 
katkı sunuldu

Antalya’da yapılan toplantıda sektör görüşlerimizin dile 
getirilmesi İtalya’da gerçekleştirilen, Hayat Boyu Öğrenme 
konulu toplantıda sektörümüzün bakış açısı aktarıldı.

9. Katılınan tüm toplantıların özetleri hazırlanıp Meclis 
üyelerinin faydalanmasına sunuldu

Dershaneler için yapılanlar sunu dosyası İzmir Ticaret 
odasında Dünyada dershanecilik konulu sunu dosyası 
hazırlandı. 

Sınavlar ve dershaneler konulu sunu dosyası, Zonguldak 
ticaret odasında Dershaneciliğin geleceği konulu sunu 
dosyası, Tarabya’da temel öğretimden orta öğretime geçiş 
sistemi konulu toplantı sunuları sektörle paylaşıldı.

 TÖDER yeni geçiş sistemi konulu konferans sunuları 
sektörle duyuruldu. TOBB yabancı dil eğitim öğretimi 
kongresi sonuç raporu sunusu , Antalya’da hayat boyu 
öğrenme konulu sempozyum sunuları, özel okullar 
sempozyumu sunuları, Türkiye’nin Eğitimle Sınavı konulu 
toplantı sunuları, İtalya ETF hayat boyu öğrenme konulu 
toplantı sunuları, Dönüşümle ilgili dershane dernekleriyle 
yapılan toplantı sunuları, TOBB sektörel ekonomik 
şurada görüşülenler, Standartlar yönergesinde yapılan 
değişiklikler, Demokratikleşme paketinde sektörümüzü 
ilgilendiren farklı dil ve lehçelerin öğretilmesi 
düzenlemeleri, ücretsiz kitap dağıtımı uygulamaları ve 
açılan dava sonucu, Tebliğler Dergisinde yeni yayınlanan 
ders çizelgeleri ve müfredat programları, yeni TEOG sınavı 
deneme uygulaması ve tespitler, MEB de 6528 sayılı 
kanunla getirilen yeni düzenlemeler,YOİK toplantıları ve 
oluşacak komisyonlarda ele alınacak konular, hazırlanan 
sektör raporu taslağı ...

gibi alanlarda yapılan çalışmalar sektörle paylaşıldı 

10. Görüş isteklerine verilen cevaplar

YOİK çalışma gruplarına sektörden katılımcı listesi 
,.Sektörel ekonomik şurası için alt sektörlerden gelen 
görüşlerin derlenmesi, Ekonomik Şura için özel öğretim 
kurumları istatistikleri, sektör raporu,Yabancı dil kongre 
raporu, sivil toplumdan TOBB meclisinden istenen 
dönüşümle ilgili politika önerileri, TOBB dershanelerle 
ilgili basın açıklaması.

SBS ile ilgili görüş isteklerine önerilerimiz, dershanelerle 
ilgili düzenlemeler için kanun taslağına önerilerimiz, TOBB 
adına çağrılan tüm toplantılarda sektörümüzün görüşleri, 
hazırlanıp ilgili birimlere iletilmiştir.

 Bakanlıkların, ticaret odalarının, sektörümüzde faaliyet 
yapanların, basın ve yayın kuruluşlarının tüm davetlerine 
katılınmış yazılı isteklerine cevap verilmiş ve sektör 
görüşlerimiz iletilmiştir

Ayrıca;  Devletin  boş kontenjanları doldurmak için yaptığı 
ek kayıtların özel okullara olumsuz etkileri yetkililere 
aktarıldı Özel okullar sempozyumu ve eğitime katkıları 
kapsamlı şekilde değerlendirildi.

YOİK Toplantıları ve komisyonlarına temsilci gönderildi. 
Eğitimle ilgili duyarlılıkların artırılması konusunda değişik 
kesimlerle görüş alışverişleri yapıldı. 

TOBB 70. Mali genel kuruluna katılım sağlandı ve 2014 yılı 
sektör raporu hazırlandı .

2014 – 2015 Öğretim yılının başarılı geçmesi dileği ile...
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LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE FARKLI 
BİR BAKIŞ  VE “ÇÖZÜM MUCİZESİ” ÖNERİSİ

      Fikret MULHAN
      Özel MEF Lisesi Müdürü    

Ülkemizde milyonlarca lise öğrencimizi yakından 
ilgilendiren “haftalık ders çizelgesi”  ile ilgili 
detaya geçmeden önce Steve JOBS’un Stenford 
Üniversitesinden mezun olurken yaptığı  konuşmadan 
bir bölümü  sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle diyor; 
“...Ve 17 sene sonra üniversiteye başladım ama 
saf bir şekilde neredeyse Stanford kadar pahalı bir 
okul seçtim, ve emekçi ailemin bütün birikimleri 
benim okul parama gidiyordu. Altı ay sonra, buna 
değmeyeceğini farkettim. 

Hayatımla ilgili ne yapmam gerektiği konusunda 
hiçbir fikrim yoktu ve üniversitenin de bunu bulmam 
için bana nasıl fayda sağlayacağını çözememiştim. 
Ve orada durmuş ailemin hayat boyu biriktirdiği 
parayı harcıyordum.. Sonuçta okulu bırakmaya ve 
herşeyin yoluna gireceğine inanmaya karar verdim. 
O zaman çok korkutucu gelmişti ama geriye dönüp 
baktığımda hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri 
olduğunu görüyorum. Okulu bıraktığım an, zorunlu 
fakat gereksiz olan ve ilgimi çekmeyen tüm dersleri 
almama gerek kalmamıştı. Böylece sadece bana ilginç 
gözüken derslere girebilecektim.” 

O günün şartlarında gereksiz ve anlamsız buluğu 
derslerden kaçarak farklı bir dünyaya yönelen 
JOBS bugünün dünya devi olarak bilinen  Apple 
Computer’ın yaratıcısı olmuştur.Bu başarıda ise 
okulunun  maalesef katkısının olmaması ise aslında 
biz eğitimcileri ciddi anlamda düşünmeye sevketmesi 
gereken ve günümüz Türkiye’sinin eğitim sisteminin 
de çok önemli bir sorunu.Sorunu iyi anlayabilmek 
için ise günümüz lise eğitiminde bir öğrencinin almış 

olduğu haftalık ders çizelgelerine bakarak anlamak 
mümkün.Bu anlamda anadolu lisesi eğitimi alan bir 
öğrencinin 9,10,11 ve 12. sınıflarda  haftalık olarak 
aldığı ders saati ve çeşitliliğini içeren  MEB Talim 
Terbiye Kurulu onaylı yandaki çizelgeye bakmak 
bizlere daha iyi yol gösterecektir.

Çizelgeye dikkat edilirse, örneğin 9’uncu sınıflarda 
haftalık ders saati 45 saat olan bir öğrencinin günde 
9 saat ders aldığını görebiliriz.Aldığı ders çeşidi ise 
14-15 arası.Bu durum tüm sınıflarda hemen hemen 
neredeyse aynı.Düşünebiliyormusunuz,bir öğrenci  
haftalık ortalama 15 farklı ders alacak ve  bunu günde 
9 ders saati olarak yapacak.Bu sistem içinde olan lise 
öğrencileri arasında anket yapılsın memnuniyet oranı 
%1’i bile  geçmez.

Dünyanın gelişmiş ülkelerine ait  lise eğitim sistemleri 
incelendiğinde günde 9 ders alan ve ders çeşitliliği 
ortalama  15 olan bir başka ülke göremezsiniz.
Sorunun ana kaynağının büyük bir oranla üniversite 
sınav sistemine endeksli bir öğretim proğramının 
neredeyse tüm derslerde olumsuz etkisi olduğunu 
belirtebiliriz.Maalesef öğretim proğramını yapanların 
da sorunu bu hali ile ele almamaları, çok şey 
vereceğim derken proğramı iyice şişirmeleri  sorunu 
daha da artırmaktadır.

Bu anlamda  Var DYKE’ın “Bir şeye ait herşeyi 
öğrenin,herşeye dair bir şeyler bilin” sözü ne kadar 
da sorunumuza dair güzel bir bakış açısı olabilecek  
düzeyde.Bizler maalesef çocuklarımızdan yaşamdan 
kopuk ve ilgisini hiç çekmeyen konularda mucizeler 
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yaratmasını bekledik ve maalesef sonuç ortada.
Kocaman bir hayal kırıklığı. 

Asıl sıkıntı ise bu duruma yönelik görünürde dahi 
hiçbir adımın atılmaması.

Aslında bu soruna yönelik olarak kısa vadede 
yapılabecek çözüm önerisi  bulmak mümkün. Bunun 
için öncelikle öğrencilerin kariyer planlamasına 
yönelik seçeceği her meslek alanı için, ortak ve 
seçmeli ders çeşitliğinden maksimum günde 7 saat 
üzerinden 6 ana ders seçimini desteklemek.ÖSYM 
sınavında da bu alanlardan yetkinliği ölçülmelidir.

Örneğin bir öğrenci diş hekimliği bölümünü istiyorsa. 
üniversite sınavında biyoloji ve kimya ileri düzeyde 
sınanırken diğer 3 veya 4 alan genel kültür düzeyinde 
sınanabilir.Bunu tüm meslek grupları için yaparken 
her öğrencinin üzerindeki ders yükünü azaltarak 
onları yaşam temelli farklı derslere yöneltmek ve 
her öğrencinin kendi içinde gelişimini desteklemek 
mümkün.

Yani baskıyı en sondan başa doğru azaltmak.Verilen 
bu örneğin detaylandırılıp daha farklı önerilerle 
verimliliği daha da artırmak mümkün. Bu anlamda 
eğitim paydaşlarının  çok kısa bir süre içinde biraraya 
gelerek soruna yönelik bir komisyon kurmaları 
ve hazırlanacak raporu Milli Eğitim Bakanımıza 
sunmaları sağlanmalıdır.

Kurulacak komisyonda Talim ve Terbiye Kurul u 
Başkanı, ÖSYM Başkanı, MEB Yüksek Öğretim 
Genel Müdürü ve Türkiye Özel Okullar Birliği Lise 
Komisyonu’ndan 1 üye mutlaka olmalıdır.

Bu soruna yönelik gündem maddesiyle toplanacak 
komisyonun toplanması bile çözüm için devrim 
niteliğinde olacaktır zira milyonlarca öğrencimiz  
yaşamdan kopuk , ilgilerini çekmeyen dersleri sadece 
sınav odaklı ve istemeden öğrenmeye çalışmaktadır.
Kısacası tek güdüleri sınav.

Bundan önceki sayıdaki dergi yazımda da şu cümleyi 
kullanmışım;“ dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinin 
eğitim modelleri incelendiğinde çağdaş ve ulusal 
bir eğitim sistemi içinde  mutlaka kendi modellerini 
yaratarak yol aldıklarını görmekteyiz” yani kendi 
modeli olmayan hiçbir ulus evrenseli yakalayamaz.

Bizim Anadolu liselerimizin 4 yıl hatta Hazırlık+4 yıl ile 
birlikte 5 yıl olduğunu düşündüğümüzde  günümüz 
dünyasında 2 yıllık programdan mezun olanların (IB 
Modeli örneği) 5 yıllık programa göre aldığı yolun 
daha iyi olması son derece düşündürüdür.

4 veya 5 yıl boyunca ezbere dayalı, yaşamdan kopuk 
ve sadece 1 sınav sonucuna endeksli bu lise eğitim 
sistemimizi baştan sona yeniden ele almalıyız. Aksi 
takdirde, yaşamdan bu kadar kopuk, yorgun,bıkkın, 
ezberin ötesine geçemeyen, dört duvar arasında 
tıkanıp kalan milyonlarca gencimizi tamamen 
kaybetme riskini yaşayabiliriz.

Dünyada  üniversitelerin  öğrenim sürelerinin 3 
yıla  indirilmesine yönelik tartışmaların başladığı 
günümüzde ülkemizdeki birçok lisemizin 5 yıl olmasının 
gerekçesini hiçbir eğitimcimiz açıklayamamaktadır..
Bu anlamda lise öğretim programları sadeleştirilerek 
yaşam temelli hale getirilmelidir.Aynı zamanda lise 
eğitim-öğretim süresini mutlaka azaltacak çalışmaları 
başlatmalıyız.

Günümüzde enerjimizi  bu soruna yöneltmemiz 
gerekirken devlet ve özel okullarımızın çoğunun 
teknolojik sınıf sürecine yoğunlaşmalarına yönelik 
olarak Fin Eğitim Mucize diye hayranlıkla takip 
ettiğimiz Finlandiya’nın Eğitim Bakanı’nın şu sözleri  
umarım bizleri birazcık da olsa ana hedefe yöneltir.

Şöyle diyor ; “Finli öğrenciler ve öğretmenler, 
uluslararası eğitim sıralamalarının en tepesinde yer 
almak için hiçbir zaman laptoplara ya da iPad’lere 
ihtiyaç duymadılar.” Eğitim sektörünü pazar olarak 
görenlerin tuzağına düşmeyen Fin’li eğitimcileri 
kutlamak gerekir.Yoğunluğumuzu teknojiye değil 
yukarıda belirtile derdimize  yönelttiğimiz oranda 
gerçek başarıyı yakalamak mümkün olur.

Steve JOBS’un gereksiz olarak nitelendirerek okuldan 
uzaklaşmasına neden olan  derslerin aynı mantık ve 
proğramla 50 yıl geçmesine rağmen ve de  daha da 
ağırlaştırarak  okullarımızda gençlerimize verilmesi 
tarih önünde hepimize bedeli çok ağır sorumluluklar 
yüklemektedir.
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Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından geliştirilen ve 
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından akredite 
edilen,  değişen dünyada öğrenme ve öğretme 
süreçlerine farklı bir bakış sunmayı amaçlayan 
Mesleki Gelişim Uzmanı Sertifika Programı  başlıyor. 

21. Yüzyıl temelde değişimin hızıyla karakteri 
belirleyen bir yüzyıl olarak yaşanmaya başladı. Bu 
yüzyılda değişimi tetikleyen temel dinamiklerden 
birisinin de dijital araçlar olduğunu görüyoruz. 
Hayatımızın pek çok noktasını hızla değiştirmiş 
olan bu araçların okulu ve öğrenme süreçlerini de 
değiştirmesi kaçınılmazdır.

Bu nedenle; eğitimciler ve eğitim kurumlarının 
öğrencileri ihtiyacı olan becerilerle geleceğe 
hazırlayabilmek için dönüşmesi ve gelişmesi ihtiyaç 
halini almıştır. Bu değişim ve gelişimi sürekli kılmak 
için de  okullarda veri tabanlı mesleki gelişim 
programları tasarlayıp uygulayabilecek uzmanlar 
olmalıdır. Bu çağda mesleki gelişim yaklaşımının okul 
içinden hareketlenen ve dış uzmanlarla beslenen bir 
yaklaşımla yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu 
nedenle her okulda MESLEKİ GELİŞİM UZMANI olarak 

çalışacak bu alanda yetişmiş profesyonellere ihtiyaç 
vardır.  

Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından geliştirilen 
değişen dünyada öğrenme ve öğretme süreçlerine 
farklı bir bakış sunmayı amaçlayan Mesleki Gelişim 
Uzmanı Sertifika Programı da hem okullar hem de 
eğitim sektörünün gelişmesine zemin hazırlayacak 
MESLEKİ GELİŞİM UZMANLARI yetiştirmek için 
tasarlanmıştır. 

Mesleki Gelişim Uzmanı Sertifika Programı nedir?

4 Modülden oluşan Mesleki Gelişim Uzmanı 
Sertifika Programı katılımcılara öğrenme ve 
öğretme süreçlerinde ustalaşmasını, yetişkin eğitim 
programları uygulama becerisi kazanmasını, öğretim 
yöntem ve stratejileri repertuarı oluşturmasını, eğitim 
teknolojilerini programa gömme becerisi kazanmasını 
ve öğretimsel koçluk becerisi-öğrenme yoldaşlığı 
becerisi kazanmasını sağlamak üzere oluşturulmuş 
bir sertifikasyon programıdır.  İlk modülü İstanbul’da 
18-19-20 Ağustos’ta başlayacak olan program sene 
içinde İzmir, Ankara gibi illerde de yapılacaktır. 

Mesleki Gelişim Uzmanı Sertifika Programı
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Programı içeriği nelerden oluşuyor? 

Eğitim dört ana modülden oluşur: Öğrenme Yoldaşlığı 
Becerileri, Yetişkin Eğitimciliğine Giriş, Mesleki 
Gelişim Uzmanlığı, Sertifika süreci. Her modül 3 
gün yüz yüze eğitim ve 4-6 haftalık 1 online dersi 
içeren eğitimlerden oluşur. Bilgi için http://www.
yenilikciogrenmemerkezi.com/?p=1504

Sertifikasyon

Programı bitiren adaylar Türkiye Özel Okullar Birliği 
Derneği tarafından akredite edilmiş olan YÖM 
MESLEKİ GELİŞİM UZMANI sertifikalarını almaya hak 
kazanırlar. 

Oluşturulacak olan akredite MESLEKİ GELİŞİM 
UZMANI havuzunda yer alırlar. YÖM projelerinde 
görev alabilmenin yanı sıra Türkiye’nin her yerinde 
seçtikleri uzmanlık alanlarında kendi işlerini 
yapabilirler. 

Kimler katılabilir? 

•	 Öğrenmeyi gelişmeyi seven,

•	 Mesleğindeki trendleri yenilikleri takip etmek iste-
yen,

•	 Yeni çağın dijital becerilerini kullanmayı seven,

•	 Meslektaşları ile  işbirlikli öğrenebilen ve 

•	 Kendisi için yeni bir kariyer arayan eğitimciler.

Kayıt koşulları  

En az 4 sene öğretmenlik yapmış olmak program 
için gerekli koşuldur.  Her modül için ayrı ayrı kayıt 
yaptırılabileceği gibi tüm sertifika programına 
tamamıyla da kayıt yaptırılabilir.  

Burs ve indirim koşulları

•	 Her grup en fazla 25 kişiden oluşur.

•	 Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği üyesi olan okul-
ların kendi öğretmenlerini programa kayıt etmeleri 
durumunda  kurumlara yüzde 25 indirim uygulanır. 

•	 Eğer dernek üyesi bir okul bu eğitimi kendi öğret-
menleri için almak isterse en az 18 ve en fazla 25 
kişilik bir grup için kendi okulunda eğitimi %40 in-
dirim ile alabilir.  

•	 Ayrıca, üç kişiden daha fazla gruplar için de yüzde 
15 indirim uygulanır. 

•	 Her açılacak olan grupta toplam 3 kişilik oran burs 
olarak dağıtılır. Burslar, YÖM tarafından belirlenmiş 
kişilere kısmen veya tamamı şeklinde verilebilir. 
Burs için başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar 
aranır ve referans istenerek mülakatla belirlenir. 

•	 En az 10 yıl öğretmenlik tecrübesi.

•	 Tercihen iyi derecede ingilizce bilmek.

•	 Tercihen Akademik bir çalışma yapmış olmak.

•	 Tercihen Meslektaş öğrenmesi yapmış olmak.
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REGGIO EMILLIA EĞİTİM SİSTEMİ

      Behiye SAKAOĞLU
      Aile Danışmanı- Pedagog-PDR Uzmanı   

II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada anne 
babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı 
adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür.“Eğitim 
her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun 
işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

Bu yaklaşıma göre çocuklar hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aramaktadırlar. Onlara cevabı vermek için acele 
etmemek, onun yerine cevabı kendilerini bulması için teşvik etmek gereklidir. Erken çocukluk eğitiminde 
yapılması gereken, çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek 
ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımaktır. Çocukların sayısız yaratıcı, entellektüel ve iletişimsel 
potensiyelleri vardır ve her birine saygı gösterilmelidir. Çocuklar teoriler geliştiren, bilgi üreten, gözlem yapan, 
aktif deneyimler edinen, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir.

Reggio Emilia yaklaşımında, çocuklara somut 
yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler 
kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, 
üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir. 
Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik 
araçlardan yararlanabilirler. Örneğim, resim, heykel, 
müzik, gölge oyunları, dramatik oyun gibi. Reggio 
yaklaşımında buna “Çocuğun Yüz Dili” adı verilir. 
Çocukların düşüncelerini ve duygularını herkes 
tarafından görünür kılmak adına kullandıkları birçok 
sayıda dile sahip olduklarına inanılır. Bu diller 
aracılığıyla çocukların sembolik düşünmesi, 
yaratıcılığı ve iletişim becerileri gelişir. Reggio Emilia 
sisteminde sınıf ortamı diğer sistemlerden oldukça 
farklıdır, geniş sınıflar, aydınlık, çok farklı öğrenme 

merkezleri ile çocuğun kendi yaşantıları ile öğrenmesi için ortam hazırlanır. Çocuk öncellikle öğrenmeye 
güdülenir,bu nedenle sınıf ortamı çocuğun merak duymasını sağlayıcı araç gereçler ile sürekli yeniden 
oluşturulur.

Sınıf Ortamı

Sınıf ortamı “öğretmenin kendisi” gibi düşünülebilir. Ancak ortamın sadece fiziki özellikleri değil aynı 
zamanda ortam içinde gerçekleşen etkileşimler de öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle okullarda 

Yazı



46

Yazı

yetişkinler ile çocuklar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla bütün çocukların ve öğretmenlerin 
birlikte bulunabileceği büyük bir alan bulunur. Sınıflar ise bu açık alanın etrafına düzenlenmiştir. Çocuklar 
ve yetişkinler gün boyunca bu alanı kullanırlar. Reggio okullarında hiç kimse kendisini başkalarının gördüğü 
gibi görme şansına sahip değildir düşüncesinden hareketle duvarlara köşeli olarak yan yana getirilen aynalar 
yerleştirilmiş ve böylece çocukların kendilerini başkalarının gördüğü gibi görebilmeleri sağlanmıştır.

Sınıf ortamı rahatlatıcı, ilham verici ve estetiktir. Tüm 
sınıflar “piazza” denilen bir avluya açılır. Her avluda 
bir drama köşesi (Bu köşede motosiklet kaskları, çok 
çeşitli kıyafetler, gözlükler çantalar bulunur) ve 
camekanlı bir atölye odası bulunur. Atölyede 
çocukların çok farklı türde sanat etkinliği yapabilmeleri 
için artık malzemeler bulunur.

Sınıflarda şeffaflık ve sadelik ön plandadır. Geniş 
pencereler bulunur; ortam geniş ve aydınlıktır. 
Sınıfta fazla mobilya yoktur; onun yerine çocukların 
çalışmaları, resimleri, gerçekleştirilen projelerin 
fotoğrafları, ürünleri, çocukların aileleri ile birlikte 
oldukları fotoğraflar gibi çeşitli görsel materyaller 
okulun her yerinde sergilenir. Eğitim ortamı çocuklar, 

öğretmen ve ailelerin arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yarayan bir araç olarak kullanılır.

Reggio Emilia sisteminde  öğretmen öğreten değil çocukla birlikte araştırıp, uygulayan ve birlikte yeni 
deneyimler edinip davranışlar kazanan, aynı zamanda çocuğu yeni meraklar uyandıracak şekilde proveke eden 
kişidir. Bu merak uyandırma işini ise önce sınıf,okul ve çevre ortamlarını çocuğun merakını açığa çıkaracak 
şekilde düzenleyerek ,çocuğu düşünmeye ve araştırmaya yönlendiren sorular ile güdüleyen kişidir.

Reggio Emilia okullarında proje bazlı öğrenme esastır. 
Çocuklara  kazandırılmak  istenen  bilgi didaktik  
bir  şekilde  verilmez; onun yerine çocuğun bilgiyi 
projeler aracılığıyla edinmesi hedeflenir. Bu sayede 
çocuklar yaşarken öğrenme imkanı bulurlar. Projelerde 
konu seçimi çocukların ilgi ve deneyimleri dikkate 
alınarak yapılır. Proje içeriği çocuklar tarafından belirlenir. 
Projeler büyük gruplardan çok küçük gruplarla uygulanır. 
Projeler matematik, fen, yazı, müzik ve sosyal çalışmaları 
içerir. Proje çalışmalarının dokümanları, fotoğrafları ve 
çocukların çalışmaları okulun duvarlarında sergilenir.

Proje yaklaşımı, çocukların belli konuları derinlemesine 
öğrenmelerine olanak sağlayan, kendi ilgi duydukları ve 
öğrenmeye meraklı oldukları bir konu üzerinde kendi 
çevrelerini ve deneyimlerini kullanarak bilgi sahibi 
oldukları bir çalışma yöntemidir.

Bu yöntemle, çocukların kendi yapabileceklerine 
güvenleri artar; küçük yaşlardan itibaren bilgiyi 
aramanın, bulmanın ve sürekli öğrenebilmenin zevkine varıp, bir konu üzerinde derinlemesine bilgi sahibi 
olmayı deneyimlerler.
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Bu yaklaşımda öğretmen “öğrenen” olarak görülür. Öğretmenler,  sadece  çocukları eğiten   kişiler değil,   
onlarla   karşılıklı   öğrenme   sürecini   yaşayan,  onları yargılamayan bireyler  olarak  eğitim sürecine katkıda 
bulunurlar.

Öğretmenler  çocukların iç dünyasını daha yakından tanımak için gözlem  yapar,  notlar tutar, konuşmaları 
kaydederler ve çocukları kameraya çekerler. Amaç, çocukların düşüncelerini ve öğrenme süreçlerini anlamaktır; 
çocukların tek tek gelişim kayıtlarının tutulması değildir. Öğretmenler, bütün gözlemlerini diğer öğretmenler 
ve ailelerle paylaşırlar ve daha sonra öğrencilerin öğrenmelerini zenginleştirmenin yollarını araştırırlar. Reggio 
öğretmenleri çocuklar, ebeveynler ve diğer görevlilerle birlikte çalışarak çocukların daha önceki deneyimlerini 
ortaya çıkarırlar. Çocukların ilgi ve yeteneklerine dayanan projeleri hazırlar ve çocukların bu proje konuları ile 
ilgili bilgi ve becerilerini desteklerler.

Reggio öğretmenleri problemlere çözüm üretmek yerine çocukların uygun çözümlere kendi kendilerine 
ulaşmaları için yönlendirici bir rol üstlenirler. Çocuk merkezli Reggio Emilia okullarının egitim programı 
çocukların kendilerine yetebilen, yaratıcı, estetiğe önem veren, özgüveni yüksek, işbirliğine açık bireyler 
olarak yetişmelerini amaçlar.

Reggio Emilia Yaklaşımında “sanat” bir araç olarak çok etkin bir şekilde kullanılır.

Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, anlamaları ve anladıklarını anlatabilmeleri kişiliklerini oluştururken 
ve kendilerini şekillendirirken en çok önem kazanan becerilerden biridir. Çocuklar, ifade biçimi olarak 
yetişkinlerden çok daha zengin yöntemlere sahiptir. Çocuklar, yetişkinlere göre çok daha fazla yaratıcıdırlar, 
keşfetme, merak etme, görüşlerini değiştirebilme ve yeni formlara, anlamlara hayranlık duyabilme, şaşırabilme 
becerileri vardır.

Çocuklar, hissetmek, hayal etmek, deneyebilmek, iletişim kurmak ve anlamak için her türlü malzemeyi 
araç olarak kullanabilirler. Resim yapmak, çamurla oynamak, heykel yapmak, müzik, hareket etmek, gölge 
oyunları gibi aktivitelerin hepsi çocuğun düşüncelerini görünür kılmak için kullandığı birer lisanıdır. Bu lisanlar 
sayesinde çocuğun sembolik becerileri, iletişim ve yaratıcılığı gelişecektir.

Aile Katılımı

Reggio Emilia okullarında aile ile işbirliği oldukça önemlidir. Aileler okulda çalışabilir, okulu istedikleri zaman 
ziyaret edebilirler. Aileler çocukların öğrenme sürecine aktif olarak katılırlar. Aileler için okulda çeşitli konularda 
düzenlenen eğitim programları bulunur.

 Ben yaklaşık olarak 10 yıldır bu eğitim modelini yüzde yüz olmasa da önce çalıştığım devlet okulunda şu 
anda da kurucusu olduğum anaokulunda uygulamaktayım. Mezun ettiğim öğrencilerimin okul ve yaşam 
başarılarının yüksekliği, araştıran, inceleyen, sorgulayan ve özdenetim geliştirerek kendi yaşamını planlayan 
ve ve bu planları uygulayarak sonuçlarına katlanan bireyler olarak yaşamlarını sürdürüyor olmaları, ülkemizin 
ihtiyacı olan çağdaş, nitelikli insanlar yetiştirmede Türk Eğitim Sistemin ihtiyaç duyduğu eğitim modeli 
olduğunu ortaya koymada bize ip ucu vermektedir. 
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Dünya Patent Ligi İçin....

      Dr. Şerife ARSLAN
      Yönetim Danışmanı

“Times Higher Education” İngiltere merkezli haftalık 
bir dergidir. Bu dergi tarafından belirlenen dünyanın 
en iyi 100 üniversitesi sıralamasında 2012 ve 2013 
yıllarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin girmesi 
beni onurlandırdı ve bir o kadar da düşündürdü. 

Aklıma bir çok soru geldi; Bu başarının 
sürekliliği olur mu? Daha üst sıralara çıkmamız 
mümkün müdür? Daha fazla üniversitemiz 
daha ön sıralarda olabilir mi? gibi, gibi... 
Çok sayıda Japon, Amerikan ve İngiliz üniversitelerinin 
olduğu bu listede Harvard Üniversitesi geleneksel 
olarak birinciliğini kimseye kaptırmadı. Türkiye’den 
ODTÜ’nün Boston Üniversitesi, Bristol Üniversitesi 
ve Osaka Üniversitesi gibi üniversitelerin önünde yer 
alması gerçekten de gurur verici. 

Ülkelere göre ilk 100’de;

 
ABD’denin 43 üniversitesi,

İngiltere’nin 9 üniversitesi, 

Avustralya’nın 6 üniversitesi, 

Almanya – Hollanda –Japonya’nın 5 üniversitesi, 

Fransa’nın 4 üniversitesi, 

Hong Kong, Kanada ve İsveç’in 3’er üniversitesi, 

Singapur, Çin, İsviçre ve Kore 2’şer  Üniversite ile yer 
almaktadırlar. 

 
Türkiye, Brezilya, İsrail, Rusya, Belçika ve Tayvan 
listede 1 üniversite ile yer alıyor.

16 milyonluk Hollanda’nın 5 Üniversite ile 
listede yer alması gerçekten dikkate değer. Uzun 
yıllar Bulgaristan ve Türkiye’de devlet ve özel 
eğitm sektöründe, eğitim-öğretimin değişik 
yönetim kademelerinde çalışma fırsatım oldu. 
Cambridge Üniversitesine bağlı IGCSE-İngiltere 
Ortaöğretim Programı ile Uluslararası Bakalorya 
Diploma Programlarının akreditasyon süreçleri ile 
akademik ve sosyal içeriklerindeki programlarda 
deneyim kazanan bir kimse olarak Hollanda’nın 
bu başarısı beni çok da şaşırtmadı. Neden mi?  
Hollanda, endüstri toplumundan bilgi toplumuna, 
iş gücü ağırlıklı teknolojiden yüksek teknolojiye, 
temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçme 
başarısını göstermiş Batı Avrupa Ülkeleri’ndendir. 

Rekabetçi, dinamik bir toplumdur. Hollanda 
Eğitim Sistemi’ni ayakta tutan, ona güç 
veren, geliştiren dört temel özellik vardır:                                                                                                                
Birincisi, eleyici veya seçici oluşudur. İkincisi, ideolojik 
ve pedagojik çeşitliliğidir. Üçüncüsü sistemin 
dinamizmidir; Dördüncüsü ise, eğitim birimlerinin 
özerk bir yapıya sahip olmalarıdır.                    Sisteme 
dinamizm kazandıran, içerisindeki çeşitliliği 
güce ve kaliteye dönüştüren en önemli etken, 
eğitim birimlerinin özerk oluşu ve satıcı – 
müşteri ilişkisini andıran bir rekabet ortamında 
en iyiyi yapma yarışı içerisine girmeleridir. 
 
Hollandada Eğitim Sistemi, zorunlu olarak ortalama 
oniki yıl eğitim görme koşulu sağlar. Bir çocuk dört 
yaşindayken okula gitmeye başlar. Bu zorunlu eğitim 
değildir ama çocuğun okula adaptasyonu yönünden 
iyidir. Bir öğrenci altı yaşına geldiğinde temel eğitime 
başlar (Basisschool) ve oniki yaşında ise bu eğitim 
biter. 
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Üçüncu sınıfta okuma, yazma, hesaplama gibi 
etkinlikler yapılır. 5., 6., 7. ve  8. sınıfflarda bu dersler 
daha zorlaşır. Sekizinci sınıfta ise öğrenci CITO denilern 
bir sinava girer. CITO sınavında Matematik, Okuyup-
Anlamak, Hollanda dili, Coğrafya gibi derslerden 
sorular sorulur. Maksimum puan 550 dir.

Çocukların bu okul türlerinden hangisine gideceklerini 
belirleyen üç temel öge vardır:
1- Temel eğitimin sonunda yapılan CITO-sınavının 
sonuçları,
2- Okulun önerisi,
3- Velinin isteğidir. 

Velinin istediği okula çocuğunu yazdırabilmesi 
konusunda okulla pazarlığa oturabilmesi için bu 
üç faktörden ikisi çocuğun lehine olması gerekiyor. 
“Pazarlık” sözcüğü burada özellikle kullanılmıştır, 
çünkü sonuçta okul, öğrenci kayıt politikasını 
kendisi belirliyor. Bazı okullar yalnızca temel 
eğitimdeki öğretmenin önerisini dikkate alıyorlar.  
Ortaöğretimde üç tür orta dereceli eğitim - lise vardır. 

Bunlar sırasıyla; Üniversiteye hazırlık liseleri(VWO), 
Yüksek dereceli ortaöğretim (HAVO) ve meslek 
liseleri (MK-B-O)dir. Bu okullar arasında hem 
düzey hem de içerik farkı vardır. Son ikisi 
Türkiye’deki Lise ve Meslek Liseleri düzeyindedir. 
VWO (Üniversiteye Hazırlık Liseleri) 
VWO Türkçe degimi ile lise, ögrenciyi üniversiteye 
hazirlar. VWO Hollanda’nın en uzun suren orta 
dereceli egitimidir ve toplamda 6 yıl surer, ki bunun 
ilk üç yılı temeli olusturur. 

VWO da Havo’daki gibi oğrenci bir branş seçmek 
zorundadır, bu branşı üçüncü sınıfın sonunda 
seçmesi gerekir. Bu lise kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. 
Bunlardan birisi öğrencileri özellikle Tıp Fakültesine 
hazırlayan Latince ve Klasik Yunanca’nın okutulduğu 
GYMNASIUM bölümü, diğeri ise Latince ve eski 
Yunanca derslerinin olmadığı ATHENEUM bölümüdür. 

Temel eğitimde en başarılı olan öğrenciler doğrudan 
bu liseye gönderilirler. VWO Hollandadaki orta 
dereceli eğitimin en zor olanıdır, bilgi yükü bazen 
çok fazla olur ve sadece VWO’ya giden bir öğrenci 
üniversiteye gitmeye hak kazanır.

VWO’ya gitmek isteyen bir öğrenci CITO sınavını 
neredeyse kusursuz yapmalıdır. En az 545 puan 
almalıdır. Almanya’daki Abitur diploması VWO 
diplomasına denk gelir.

HAVO (Yüksek Dereceli Ortaöğretim)  
HAVO yani Meslek Yuksek Okuluna hazirlik lisesi. Havo 
ortalama beş yıl surer. Ilk üç yılı temeli (onderbouw) 
oluşturur. Üçüncü yılın sonunda öğrenci bir branş 
seçer. Toplamda dört branş vardır. CM ( Kultur ve 
Toplum ) EM ( Ekonomi ve Toplum) NG ( Doga ve 
Saglik) NT ( Doga ve Teknoloji). HAVO bir öğrenciyi 
yüksek meslek okuluna hazırlar. HAVO diploması 
üniversite için geçiş vermez. 

HAVO’ya gitmek isteyen bir öğrenci CITO’ ya oldukça 
yüksek bir puan almalıdır en az 537 puan. Öğrencilerin 
% 25 HAVO’ya gider.

VMBO (Meslek liseleri -Orta dereceli Meslek 
Eğitimine Hazırlayıcı Eğitim) VMBO yani Orta Dereceli 
Meslek Eğitimine Hazırlayıcı Eğitim dir. Bu öğretim 
toplamda dört yıl sürmektedir. Ögrenciler kendilerini 
meslek egitime hazırlarlar. Mesleki orta öğretim 
programları teknoloji, ticaret/yönetim, sağlık/bakım 
hizmetleri ve tarım olmak üzere dört ana alanda 
verilmektedir VMBO daha cok pratik ağırlıklıdır. Yani 
Teorik bilgi yükü fazla değildir. VMBO gitmek isteyen 
bir öğrencinin CITO sınavi puanı genellikle HAVO ve 
VWO dan çok daha düşük olur.Öğrencilerin % 60 
VMBO gider.

Okullar arası yatay ve dikey geçişler olabilir. 
Örneğin temel eğitimden VWO’ya gönderilmiş 
bir çocuğun başarısız olması durumunda bunun 
HAVO’ya, hatta daha alt kademelere geçmesi 
olasıdır. Aynı şekilde bunun tersi de mümkündür.  
Ortaöğretimde hemen her dalda ve her düzeyde 
eğitim verilmektedir. Bu, özellikle sanat ve meslek 
dalları için geçerlidir. 

Buna rağmen özellikle yabancı gençler arasında 
diplomayı almadan okulu bırakanların sayısı 
oldukça fazladır. Normal eğitimin yanı sıra bir de 
öğrenim zorluğu olan veya bedensel anlamda 
özürlü çocukların yararlanacağı özel eğitim vardır.  
Üniversiteye ve yüksek öğrenime giriş sınavı yoktur. 
Gerekli koşulları yerine getiren herkes istediği 
fakülteye kaydını yaptırıp okuyabilir.

Hollanda’da eğitim özgürlüğü vardır. 
Bu özgürlük aşağıdaki noktaları içerir.  
Veli çocuğunu istediği okula göndermekte 
serbesttir. İsteyen dini, pedagojik veya başka bir 
toplumsal görüş temeline dayalı bir okul açabilir. 
Okul, kendi eğitim politikasını belirlemekte serbesttir. 
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Eğitim politikasında ilk akla gelenler kullanılacak 
araç gerecin seçimi, velilerle ilişkilerin düzenlenmesi, 
ders zamanlarının ve tatil günlerinin tespiti, 
eğitimin belirli pedagojik görüşe dayandırılarak 
verilip verilmemesi, eğitim kuramlarının seçimi vb.  
Buna karşın okulun Eğitim Bakanlığından aldığı 
yıllık bütçeyi kullanmasına dair genel çerçeve 
bakanlık tarafından belirlenir. Örneğin, okulda 
yabancı çocukların olması durumunda bu çocukların 
eğitimdeki başarı düzeyini eşit duruma getirmek için 
bakanlıkça okula ek bütçe verilir. 

Bu paranın kesinlikle amaca uygun harcanması 
ve bunun kanıtlanması gerekiyor. Bakanlık, temel 
eğitimin sonunda her dersle ilgili ulaşılması gereken 
amaçları belirler. Bunlar bilgiye ve beceriye dayalı 
hedeflerdir. Bu amaçlara ulaşabilme derecesi okuldaki 
eğitimin niteliği bakımından bir kıstastır. Eğitimdeki 
kalitenin denetimini müfettişler aracılığıyla bakanlık 
yapar. 

Bu genel amaçların yanı sıra okulun kendisi de 
belirli ek amaçlar tespit edebiliyor. Örneğin 
Montessori okullarında bağımsız çalışma, 
Jenaplan okullarında öğrencinin kendisini ifade 
edebilme (ekspresif) yeteneğinin gelişmesi 
veya dini temele dayalı okullarda paylaşımcı bir 
davranışın gelişmesi için uygulamada çalışma 
şekli olarak grup çalışmasına sık yer verilmesi gibi.  
Temel eğitimde yıllık toplam ders saatlerini ve tatil 
günlerini bakanlık belirler. Günlük ders saati 5½ 
saattir. Çocuklar ilk dört yıl toplam 3520 saat okula 
gitmek zorundadırlar. 

Bu, yıl bazında ortalama 880 saat yapmaktadır. Son 
dört yıl ise toplam ders saati 4000 dir. Böylece yıllık 
ortalama 1000 saat olmaktadır. Ders saatlerinin 
yıla dağılımını okullar kendileri belirliyorlar.  
Hollanda’da öğrenim giderleri, gerek kamu gerekse 
özel okullardaki, devlet tarafından karşılanmaktadır. 
Temel eğitimde okuyan bir çocuk için yıllık  5.600 
Hollanda Florini verirken; bu tutar özel eğitim veren 
temel okullardaki çocuklar için 16.700 Hollanda 
Florinidir. 

Okullar velilerden de yardım talep ediyorlar. 
Bunun tutarı okuldan okula değişmektedir ve 
tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. 
İnanıyorum ki her birimiz Dünyanın en iyi 
100 Üniversitesi listesinde Türkiye’den de 5 
üniversitenin yer almasını istemektedir. Sanırım 
ki bu konu ile ilgili her birimizin sadece istekli 

olması yeterli olmayacaktır. Önerim hep birlikte 
bu konuya kafa yormamız ve hedef koymamız dır.  
Hedefimize, kendini ve yeteneklerini tanıyan 
bireyler yetiştirmek üzere fırsat ve değerler eğitimi 
ile başlayabiliriz. Sürekli değişen sınav sistemimizin 
21. Yüz yılın gereksinim duyduğu beceriler ile uygun 
bir şekilde donatılmasının çok önemli olduğuna 
inanıyorum.

21. yüz yılın bireyden beklediği bazı beceriler;  
İngilizce dilinde bir makaleyi akıcı bir şekilde 
tartışabilmesi, Önemli bir kamu sorunu  Hakkında 
bir değerlendirme yazabilmesi, Kendine liderlik 
yapabilmesi, Takım ruhu ile bir takımın parçası 
olabilmesi, Medyada bir haberi farklı ulusal veya 
kültürel açılardan değerlendirebilen kişi midir ve 
Sürdürülebilir bir gelecek için sahip oldukları nelerdir? 
 
Biz anne - babalar sadece sınav başarısını temel alan, 
akademik başarıya odaklanan bireyler yetiştirmek 
yerine kendini tanıyan, yeteneğininin farkında olan, 
doğru iletişim kurabilen, anlamak için dinleyen, 
doğru sorular soran, öğrenmeyi ve paylaşmayı bir 
yaşam biçimi haline getiren bireyler yetiştirebilme 
kavramlarından ne anlıyoruz ve bunu nasıl 
gerçekleştiriyoruz? Çocuğumuz ile 5N 1K soruları ile 
iletişim kurmadan önce kendimiz hangi konuda rol 
model olabiliyoruz? sorularına cevap bulmalıyız. 

Çocuğumuzu bir birey kabul ederek, her sorduğu 
soruya öncelikle sorumlulukla cevap vermeyi 
öğrenmeye ne dersiniz? 

Sorduğu sorudaki bilgilerimiz yetersiz kaldığı 
durumlarda araştırma yaparak doğru bilgiyi vermek 
için kendimizden biraz da olsa ödün verebilir miyiz? 

Kitap sevgisini nasıl öğretebiliriz? 

Televizyon Kanaları yarışta oldukları dizi yayınlarının 
yanı sıra, gelişim çağalarına göre, çocuklarımız ve 
gençlerimiz için eğitimsel değeri olan programlar 
hazırlamak için davet etmeye ne dersiniz?

Eğer dünya çapında üniversiteler çıkarmak ve Dünya 
patent liginde Türk patentleri ile yer almak istiyorsak 
bunları gözardı edemeyiz.

Türkiye’nin gelecek 5 yıl içerisinde hem dünya patent 
liginde, hem de dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 
ilk 5’te olması temennisi ile...
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2014-2015 öğretim yılında lise hazırlık veya 9.sınıflarına TEOG Özel Okullar modeline göre taban puan ilanı, 
ön kayıt ve kesin kayıt yolu ile öğrenci almak isteyen Türk ve yabancı özel okullarımıza başvuru kılavuzu 
Derneğimizin www.toob.org.tr web sayfasında yayınlanmıştır.  

Özel okullarımız TEOG sistemine göre özel okullara yerleştirme puanlarını www.toobpuan.com adresinden 
hesaplayabilecekler ve ilk taban puanlarını 21 Temmuz 2014 tarihinde ilan edeceklerdir. 

TEOG Özel Okullar Modeliyle Öğrenci Alan Özel Okulların Kayıt Takvimi; 

 I. ÖN KAYIT DÖNEMİ
4-5 AĞUSTOS 2014 ÖN KAYIT
6-7 AĞUSTOS 2014 KESİN KAYIT

 II. ÖN KAYIT DÖNEMİ
18-19 AĞUSTOS 2014 ÖN KAYIT
20-21 AĞUSTOS 2014 KESİN KAYIT

 III. ÖN KAYIT DÖNEMİ
25-26 AĞUSTOS 2014 ÖN KAYIT
27-28 AĞUSTOS 2014 KESİN KAYIT

 
SON KAYIT DÖNEMİ 

01 EYLÜL 2014’DEN İTİBAREN 
Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara göre 

Öğrenci ve velilerimiz de www.toobpuan.com linkini kullanarak kendi “Özel Okullar Yerleştirme Puanını-ÖYP” 
hesap edebileceklerdir. Hesaplama sisteminde yer alan formüle yerleştirilecek tüm bilgiler öğrencilerin kendi 
e-okul sayfasında yer almaktadır. 

TEOG OZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALIMI
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Hesaplama konusunda sorun yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan veliler, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nden 
yardım alabileceklerdir. Ön kayıt için veliler, özel okullara öğrencinin resmi kimlik belgesi ve e-okula giriş için 
gerekli bilgileri ile doğrudan başvurabileceklerdir. Okul yönetimi veli ile birlikte öğrencinin e-okul karnesine 
girerek resmi ÖYP’sini hesap edecek ve bu puan okulun ilgili dönemdeki taban puanından yüksekse ön kayıt 
işlemini tamamlayabileceklerdir.  

Merkezi sınavlar;

ÖZEL OKULLAR KAYIT KOMİSYONU

BAŞKAN
GÜLER KAMER
ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ

BAŞKAN YARDIMCISI
M. TURGUT ŞAHİN
İSTEK ÖZEL ULUĞBEY LİSESİ

SAYMAN
KUDRET ULUKÖY
İTÜ GVO ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ

SEKRETER
MİNA AKCEN
STE. PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ

ÜYE
WHİTMAN SHEPARD 
ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
                
ÜYE
GALİP ÇAĞATAY
ÖZEL OĞUZKAAN LİSESİ

ÜYE
GÜLSEREN ASLAN
ÖZEL ALMAN LİSESİ

ÜYE
NACİ ŞAHİN
FMV ÖZEL IŞIK LİSESİ

ÜYE
YASİN BEŞER
ST.GEORG AVUSTURYA LİS. VE TİC. OKULU

ÜYE
FİKRET MULHAN
ÖZEL MEF LİSESİ

ÜYE
CAHİT OKATAN
ÖZEL ANAKENT LİSESİ

•	 T1:     Türkçe dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
•	 M1:    Matematik dersinden yapılacak birinci merkezi sınav
•	 F1:     Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılacak birinci 

merkezi sınav
•	 T2:     Türkçe dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav
•	 M2:    Matematik dersinden yapılacak ikinci merkezi sınav
•	 F2:     Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılacak ikinci 

merkezi sınav

Derslerin ağırlık katsayıları;
•	 Türkçe           3 
•	 Matematik             2
•	 Fen ve Teknoloji         2

Merkezi Sınavların ağırlığı; 
•	 Birinci sınavlar   % 30
•	 İkinci sınavlar    % 70 

8’inci sınıf yılsonu başarı puanı; YBP 8

ÖYP hesaplama formülü
ÖYP = (3T1+2M1+2F1)*0,30 + (3T2+2M2+2F2)*0,70 + YBP8 

TEOG Özel Okullar Modeline göre öğrenci alımı puanı 
hesaplama linki:  

www.toobpuan.com

Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda 
sırasıyla: 
•	 Türkçe 2.sınav puanı
•	 Matematik 2.sınav puanı
•	 Fen 2.sınav puanı
•	 Türkçe 1.sınav puanı
•	 Matematik 1.sınav puanı
•	 Fen ve Teknoloji 1.sınav puanı yüksek olan adaya, 
•	 Bunların eşit olması durumunda 8’inci sınıf YBP’si yüksek 

adaya, 
•	 Bunlarında eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik 

verilecektir. 

Veliler elektronik ortamda başvuru alan özel okullara, istenilen 
evrakları göndererek ön kayıt yaptırabileceklerdir. Kesin kayıt 
hakkı kazanan öğrencilerin velileri okula bizzat başvurarak asıl 
kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. 25 Ağustos 2014 tarihinden 
itibaren kayıtlar nakil yöntemiyle gerçekleştirileceğinden, bu 
tarihten itibaren bir özel okula kayıt hakkı kazanan veliler nakil 
işlemlerini bizzat yürüteceklerdir. 
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Yeni Eğitim Anlayışı

      Ledün ÇEVİK
      Özel Atacan Anadolu Lisesi - 12/B Sınıfı Öğrenci

Eğitim, insanların yetişmesinde, kendi öz hedeflerini 
gerçekleştirmesinde ve hepsinden önemlisi gelişip 
topluma yararlı bireyler olmasında en önemli 
basamaktır. Zorlu evrelerden oluşan eğitim, ne kadar 
küçük yaşta başlarsa bireyin gelişmesi o kadar sağlam 
ve etkili olur. Bu durum hiç şüphesiz içinde büyüyüp 
yetiştikleri toplumun da seviyesini belirlemekte en 
önemli rolü oynar.

Zorunlu eğitimin önce 8 yıla ardından 12 yıla çıkması 
ile birlikte Türkiye’nin dünya üzerindeki sıralamasında 
olumlu yükselişler yaşansa da eğitim kalitesi ne yazık 
ki aynı oranda olumlu bir gelişme sergilemekten 
uzak kalmıştır. Geçmişten gelen sınav kültürünün 
biz öğrenciler üzerindeki baskısı devam ettikçe 
eğitim süresinin arttırılmasının pek de bir önemi 
olmayacaktır. Sosyal etkinliklerin, kişisel yeteneklerin 
ön plana çıkarıldığı her türlü faaliyetlerin, müzik ve 
spor saatlerinin ikinci planda önemsendiği bir eğitim 
sisteminin ne bizlere ne de toplumumuza bir şey 
kazandırmayacağı açıktır.

Günümüzde eğitim, sadece öğretmen-öğrenci 
doğrusunda ilerlememektedir. Artık velilerimiz de 
eğitim çarkının en önemli dişlilerinden biri olmuştur. 
Her öğrencinin iyi öğretmenlerle birlikte onlara iyi 
rehberlik edecek anne babalara da ihtiyacı vardır. 
‘’Başarılı öğrenci’’ kavramının her gün bir önceki 
günden daha fazla test çözen öğrenci demek 
olmadığını birilerinin onlara anlatması gerekmektedir. 
Başarılı öğrenci, sosyal hayat içinde kendini en iyi 
şekilde ifade eden ve öz güveni yüksek öğrencidir. 
Günceli takip eden ve teknolojiyi etkin kullanabilen, 
bunları okuldaki derslerine adapte edebilen 
öğrencilerin ileriki yaşamlarında yaşıtlarına göre çok 
daha başarılı insanlar oldukları aşikardır. 

İşte bu sebeple eğitim sistemimizin baştan sona 
yenilenmesi zorunludur.
Toplumda geçmişten gelen birtakım yanlış algılar ne 
yazık ki halen devam etmektedir. Matematik ve fen 
bilimlerindeki dersleri başaramayan öğrencilerin 
tabir-i caizse ‘’küçük görülmeleri’’ son yıllarda azalma 
eğilimine girse de varlığını sürdürmektedir. 

Oysaki bizler özellikle son on yıldaki araştırmaları 
incelediğimizde şunu görüyoruz ki zekâ sadece 
sayısal zekâdan ibaret değildir. Sözel zekâ, duygusal 
zeka, oyun zekası, müzik ve spor zekası vb. birçok 
zeka çeşidi vardır. Bu konuda Türkiye, eğitimde ileri 
gitmiş ülkelerin neler yaptığını araştırıp bunları kendi 
eğitim sistemine entegre etmelidir. 

Okullarda küçük yaşlarda yapılmaya başlanan zekâ 
ve yetenek testleri, belirlenen süreçlerde tekrar 
etmeli ve her öğrencinin neye yeteneği olduğu ortaya 
çıkarılmalıdır. Spor alanında başarılı olabilecek bir 
öğrenciye zorla matematik eğitimi verileceğine onun 
sahip olduğu spor yetenekleri geliştirilmelidir. Bu 
konuda velilere de gerekli eğitimler verilmelidir. Belki 
bu yolla çok ileriki yıllarda ‘’Büyüyünce ne olmak 
istiyorsun?’’ diye sorulduğunda ‘’Doktor!’’ yerine 
‘’Voleybolcu, piyanist, yazar.’’ cevaplarını verebiliriz.

Bireysel yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı, neyi 
ne için öğrendiğini bilen, kafasını gereksiz ezbere 
bilgilerle meşgul etmek yerine gelişimine katkıda 
bulunacak bilgilerle doldurabilen öğrenciler hayatta 
başarılı olabilir. Unutmamalıyız ki eğitim, ancak 
öğrencinin işine yaradığında gerçek hedefine ulaşmış 
olur. 
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Eğitim ve Biz

      Ceren AY
      Okan Koleji -  9/A sınıfı Öğrencisi

Eğitim; ilkelleşmenin önüne geçebilme amacıyla 
atılan, toplum standartlarının, inançların ve yaşam 
yollarının öğrenilmesinde uygulanan sistemli, büyük 
bir adımdır. Aynı zamanda, yaşanılan toplum içinde 
değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış 
biçimlerinin geliştirildiği süreçlerin tümüdür. Günümüz 
eğitiminde bizler, akademik bakımdan ilerlediğimiz 
gibi yeteneklerimiz bakımından da farklı seviyelerde 
ek eğitimler almaktayız.

 Bu sistem kişinin kendi hedefine ulaşmasını sağlayacak 
yolların temellerini oluşturmaktadır. Eğitim, okullarda 
yaşamla ilişkilendirilerek ve bireylerin yetenekleri 
dikkate alınarak öğretildiği zaman kalıcı ve faydalı 
olmaktadır. Her seviye yani okulöncesi, ilkokul, 
ortaokul, lise ve üniversite; kendi payına düşen 
görevleri doğru ve yerinde yerine getirmesi durumunda 
mutlu ve topluma yararlı bireyleri yetiştirmiş olur. 
Tüm bu kurumlar yaptıkları eğitimle bireyin hedefine, 
geleceğine ulaşması için ona ışık tutarlar.

  Bütün bunlar bir yana daha hayatın başında olan 
ve geleceğe umutla bakan gençler olarak bizler, 
son yıllarda hızla değişen bir sınav sistemi içinde 
yarınlarımıza endişe ile bakmaya başladık. Bu sınav 
kargaşası bizim her şeye kuşkuyla ve olumsuz 
bakmamıza neden olmakta ve bizi çaresizlik ortamına 
sürüklemektedir. OKS, LGS, SBS, TEOG, ÖSS, ÖYS, 
YGS, LYS derken değişime alışmaya ve bunun getirdiği 
aceleci havaya kapıldık. Sistemin odak noktası; 
sınavlarla öğrencileri seçmek, elemek hâline geldi. 
Fakat biz öğrenciler ne yaşamsal eğitimi ne de eleme/
seçme sınavlarını destekleyici hücresel eğitimi 
yeterince alabiliyoruz. Çünkü bir sonraki eğitim 
hayatına ait sınav kaygılarımız var. Ancak bu hızlı 
gelişen ortamda değişime; bireyin yetenek ve ilgisine 
önem veren ilerici bir anlayışla yaşama bakabilen 
öğretmenlerimiz, idarecilerimiz kısacası okullarımız 

sayesinde ulaşabiliyoruz. Okullarımız klasik sistemle 
değil, bizleri birer birey olmaya, geleceğini kendisi 
yaratabilen liderler olmaya teşvik etmelidir. Bunu 
başaran okullar, planlı çalışmalarla akademik temel 
seviyeyi; daha sonra da ders dışı etkinlikleriyle (tiyatro, 
görsel sanatlar, müzik, edebiyat eğitimi vb.) sosyal ve 
kültürel birikimlerimizi oluşturmaktadırlar.

 Temel bilimsel amaçların yanında bireyin ilgi ve 
yeteneğine önem veren sistemli işleyiş içinde olan 
ve bilinçli öğretmen kadrosunun görev yaptığı 
okullar; öğrencilerini desteklemeyi ve hedeflerine 
ulaştırmayı amaç edinmiştir. Bizlere -ülkedeki tüm 
okullarda- sadece derslerin ve sınavların olduğu bir 
eğitim değil, kültürel anlamda da kendimizi çok iyi bir 
şekilde ifade edebileceğimiz ortamlarda eğitimimizi 
sürdürebileceğimiz olanaklar sunulmalıdır.

 Akademik çalışmaların yanında şiir dinletileri, öykü, 
senaryo, deneme ve makale yarışmaları ile edebî 
dünyamızın yaratıcılıkla zenginleşmesi, münazaralar, 
hatta okullar arası gençlik platformlarında söz 
hakkı alarak güncel yapıyı tartışmamız, yıl içinde 
gerçekleştirdiğimiz tiyatrolarla, dramalarla farklı 
kişi ve kişiliklere bürünüp farklı dünyalarda yolculuk 
yaptırılması gibi etkinliklerle ‘’Nasıl eğitimli bir birey 
olabiliriz?’’ sorusunun cevabını çağdaş eğitim yapan 
okullarda alabilmekteyiz.

 Her yıl değişen eğitim sistemine, doğru biçimde 
adapte olup sunduğu Atatürkçü ve çağdaş hizmetle 
eğitimi gelenek hâline getiren kurumlar; varlıklarını 
geliştirerek ve bilinçli gençler yetiştirerek ayakta 
kalacaklardır. Kurumlarımız kaliteli yapılanmayı 
hedeflerken biz öğrenciler de çalışarak ve araştırarak 
bu yapılanmaya ayak uydurmalıyız. Türkiye’nın genç 
öğrencileri olarak tüm okullardaki bütün öğrencilerin 
aynı kalitede eğitim alabileceği güzel günler dilerim.
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Eğitimin İçinden Bir Göz!

      Aleyna Buse ATİK
      Oğuzkaan Koleji

Şu, üzerinde yaşadığımız dünyanın eşsizliğini, bize 
bahşedilen yaşamın anlamını, onu hak ettiği gibi 
değerlendirebilmeyi ,  insan olmanın ayrıcalığını hep 
eğitim ve öğretimle anladık, anlayacağız…

Tüm çabamız daha insanca yaşamak ve yaşatmak 
için değil midir?  Ülkemizin ve dünyamızın 
bütün sorunlarının temelinde eğitim ve öğretim 
yetersizlikleri yatmıyor mu! Baktığımızda çevre 
sorunlarının, dünya barışının, ekonomik problemlerin 
temelinin  eğitim yanlışlıklarına,  kalitesizliğine 
dayandığını  görmüyor muyuz? Lise öğreniminin tam 
ortasında bir gözlemci -11.sınıf öğrencisi- olarak sık sık 
kendime, aldığımız eğitimin amaca ne kadar hizmet 
edip etmediğini sorguluyorum.  Ve ne üzücüdür ki 
yanıtım olumlu olamıyor.  Yaşımın çok genç olmasına 
rağmen ülkemizin eğitim ve öğretim politikalarının, 
yöntemlerinin ve planlarının değişimine çok fazla 
maruz kalmış bir öğrenciyim.  Çevremdeki  bütün 
gençler,  hatta yetişkinler bile eğitimlerindeki bir 
değişikliğin “kurbanı olmaktan” yakınıyor. Ne zaman 
yaşıtlarımızla gelecekten, hedeflerimizden söz etsek 
“Bakalım, o zamana kadar bir şeyler değişmezse…” 
diye iç  çekerek bitiriyoruz konuşmalarımızı!

Öğretmenlerimizin bile konularında uzman 
oldukları halde bu yaz-boz sistemi içinde huzursuz 
olduklarını algılayabiliyoruz… Ülkemizde eğitimde 
fırsat eşitsizlikleri üst seviyededir. Bölgelerimiz 
arasındaki eşitsizlikler bir yana aynı bölge içinde bile 
bir bölüm öğrenci Avrupa ölçütlerindeki okullarda 
eğitim görürken, bir bölümümüz de ancak Afrika 
ülkelerinin en geri kalmış bölgelerinde rastlanabilecek 
koşullarında eğitilmektedir.  Son yıllarda düzeltilmeye 
çalışılsa da okul ve derslik sayısı, nüfus artış hızıyla 
paralel değildir.  İş  hayatında  görülen  kadın –erkek 
eşitsizliği,  daha okul yıllarında başlamakta, özellikle 
doğu bölgelerimizde kız çocukları orta ve yüksek 
öğrenimden mahrum edilmektedir. İnternet araç 
-gereçleri  ve erişim olanakları yetersiz;  modern çağın 
sunduğu imkânlar eşit paylaşılmamış durumdadır.   

Ben 16 yaşında bir lise öğrencisi olarak sizlere sayısal 
veriler, istatistiksel sonuçlar gösterecek bilgi birikimine 
sahip değilim; ancak öğrencileri aktif kılmak, bilgiye 
ulaşmaya yöneltmek için son yıllarda önemle üzerinde 
durulan proje- performans ağırlıklı çalışmaların 
da amaca hizmet etmediğini hepimiz yaşayarak 
görüyoruz. Hele ilkokulda ve ortaokulda  bu görevleri, 
ders yükü altında ezilen öğrenciler yerine veliler yerine 
getirmekte, ailelerin huzur ve mutlulukları etkilenmiş 
durumdadır. Tüm bu rahatsızlıkları öğretmenlerimizin 
deyişiyle “Bir eğitim neferi” , bizzat yaşayan öğrenci 
olarak düşündüğümde: Artık eğitimin neredeyse her 
öğrenciye özel olarak geliştirebilecek fonksiyonel 
özellikte olması,

Eğitim-öğretimin yarısının hayatın içinde uygulamalı 
olması, 

İlköğretim ve orta öğretimdeki kitapların buna göre 
değiştirilmesi ,

Öğretmenlerimizin daha özgür ve konularına hâkim 
yetişmeleri ,

Her köşe başında bir okul açmanın bu kadar kolay ol-
maması ve uzun çalışmalardan testlerden sonra özel  
izinlerle açılmasına izin verilmesi, Eğitim ve öğretim 
politikalarının yap-boz sistemiyle değil en az 20-30 
sene önceden dünyayı tepeden gören,  geleceği doğru 
okuma yeteneği olan uzman kişilerce yapılmış plan-
larla düzenlenmesi  ve her şeyin önce insandan geç-
tiğinin göz ardı edilmemesi  gerektiğini söyleyebilirim.  
Koşulları her an değişen sadece kıtaların değil ; aynı 
zamanda sorunların da köprüsü olan bu hareketli coğ-
rafyada dosta-düşmana kendimizi kabul ettirerek söz 
sahibi olabilmek için bir insanımızı bile ziyan etmeden 
prensipli ,  ahlâklı, bilimde , ilimde, sporda, sanatta 
sağlam yetişmiş, başarılı, dünyayı kavrayan bireyler-
den oluşan bir Türk ulusu yetiştirmek zorundayız. 

Unutmayalım ki bazı hataların telafisi yoktur!
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Eğitim ve Okul

      İlayda Gülay ŞEKER
      Özel Doğan Anadolu Lisesi  - 11/B Sınıfı Öğrencisi

Ben Özel Doğan Anadolu Lisesi 11B sınıfı öğrencisi 
İlayda Şeker.. 

8 yıldır Özel Doğan Ailesi’nin bir parçasıyım. Bir okul 
sevgi ve saygıyı öğreterek emin adımlarla  ilerlerse 
başarılı olur, özgün, yetenekli ve güvenli bireyler 
yetiştirir.

Bizim gibi ufku geniş gençlerin ilerlemesi, ülkesine 
katkı sağlaması içinse 12 yıllık zorunlu eğitim en 
idealidir. Bu eğitimler bizi geleceğe hazırlar ve birey 
olmamızı sağlar. 

Bir öğrencinin iyi eğitim alması okuluyla ilişkilidir. 
Çünkü okula başladığında bir çocuk eğitilerek ilerde  
birey haline gelir. 

Okullar ilgili idari kadrosu ve öğretmenleriyle 
öğrencilerine son derece iyi bir gelecek 
hazırlamalıdırlar. Aynı zamanda spor aktiviteler 
sağlayarak sağlıklı gelişim oluşturmalıdırlar. 

Biz öğrenciler lisenin sonunda üniversiteye girmek 
için çeşitli deneme sınavlarına giriyoruz. Bu sınavlara 
hazırlanırken okulumuzun üstümüzdeki payı da çok 
büyük oluyor. 

Okulumuz, öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz 
bizimle ne kadar ilgilenirse o kadar başarılı, yetenekli 
faydalı gençler haline geliyoruz. 

Bunun yanı sıra okulun bizlere sunduğu sosyal 
sorumluluk projeleri  ve kulüp aktiviteleri de çok 
önemli. 

Sosyal sorumluluk projeleri ile yardımlaşmayı 
öğreniyor, duyarlı gençler oluyoruz. Kulüp 
aktiviteleriyle de yeteneklerimizi keşfediyor, 
yeteneğimizin olduğu alana yöneliyoruz. 

Çocukken başladığımız eğitim kurumları bizlere ülke 
değerlerimizi öğretiyor ve Ulu Önder’in ışığında 
ilerleyen laik gençler olmamızı sağlıyor. 

Lisede yeteneklerimiz ve isteklerimiz doğrultusunda 
ilerdeki kariyerimizi belirliyor, o kariyer doğrultusunda 
ilk adımlarımızı atmış oluyoruz. 

Bu seçimi yaparken okullarda mesleklerini tanıtan, 
okuduğu okulları yakından tanımamızı sağlayan 
büyüklerimiz bizlere yardımcı oluyorlar. 

Ben de bu tür imkanların sağlandığı bir okulda okuyan  
genç olarak kendimi çok şanslı hissediyorum.
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