
 

 

 

ÜCRETSİZDİR Ocak 2016  Yıl 9 / Sayı 35
ISSN 1307 – 6604

TÖZOK

TÜ
RK

İY
E Ö

ZEL OKULLAR DERN
EĞ

İ

1951





Sevgili dostlarım, 
Meslek edinirken uzun yıllar eğitim görür ve mesleğimizde nasıl daha iyi 
olabiliriz kaygısıyla  çabalarız. Mesleğimiz için büyük bir emek, zaman ve 
para harcarız. Gün gelir anne-baba olmaya karar veririz. Peki anne-ba-
balardan, toplumun geleceğini yetiştirenlerden anne-babalık mesleğini 
yapıp yapamayacaklarına dair bir belge isteniyor mu? Anne-babalar bir 
sınava tabi tutuluyor mu? Hayır. Biyolojik olarak bir engelimiz yoksa hiçbir 
eğitim almadan, sınava girmeden anne-baba oluruz…Bir çocuk 
yetiştirmek demek sadece, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamak demek 
değildir. Ne istediğini bilen, düzgün, hayatla barışık bireyler yetiştirmek için 
önce anne-babaların donanımlı olması gerekmektedir. Önce kendimizi 
eğitip gözden geçirmeliyiz. Çocuğumuza vermeye çalıştığımız ilkelere, biz 
ne kadar uyuyoruz? Söylediklerimizle yaptıklarımız örtüşüyor mu? Biliyoruz 
ki çocuklar söze değil, davranışa bakarlar.

Çocuk doğumla birlikte hatta doğumdan önce öğrenmeye başlar. Ev ve 
aile, çocukların gelişimlerinde en önemli ortamlardır. Bu nedenle çocuk-
ların eğitiminde anne babanın rolü çok daha büyük ve önemlidir. Anne 
babalar çocuklarının ilk eğitimcileridirler. Aile bireylerinin birbirleriyle ve 
çocukları ile olan ilişkileri, çocuk yetiştirme tutumları, nasıl bir model 
oldukları çocuğun gelişim zeminini oluşturan çok kıymetli unsurlardır. Bir 
çocuğun yaşamında ilk yıllar çok önemliyse ve bu yılları aile ortamında 
geçiriyorsa, okul daha sonraki yıllarda devreye giriyorsa ne yapmalıyız?  
Öncelikle çocuğun gelişiminde bu denli belirleyici etkileri olan aile bireyler-
inin, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirilmeleri, bilinçlendiril-
meleri ve eğitilmeleri gerekmektedir. Keşke…

Hızla değişen yaşamda dünün metotlarıyla bugünün çocuklarını 
yetiştirmek mümkün değildir. Kültürel değişim, anne-babalık tutumlarında 
da değişikliği zorunlu hale getirmiştir. Aileyle çocuk arasında ilk yıllarda 
kurulan sağlıklı ilişkiler, sonraki yıllarda da devam eder. Bu sağlıklı ilişkilerin 
kurulabilmesi için anne-babalar en iyi okullardan mezun olsunlar ya da 
olmasınlar çoğunlukla bir rehbere ihtiyaç duyarlar. Pozitif biçimde 
yaklaşılan, doğru iletişim kurulan her çocuk olumlu yönde davranışlar 
sergileyecektir. Freud şöyle demiş: Gerçekleştirmesi çok hayati ve güç olan 
üç meslek vardır: Ana-baba olmak, öğretmen olmak ve danışman olmak. 
Neden? Çünkü üçünün ortak özelliği  bir insanın gelişmesine, biçimlenmesine 
ve kendini gerçekleştirmesine etki etmeleridir. Unutmayalım ki sağlıklı 
toplumlar, sağlıklı bireylerle mümkündür. Unutmayalım ki çocuklar, bizim 
aynalarımızdır.

Değerli dostlarım, bilindiği gibi eğitim sistemimiz içinde ele alınması 
gerektiğine inandığımız önemli konuları geniş bir katılımcı kitlesinin 
desteği ile gelenekselleşen Antalya Sempozyumlarımızda gündeme 
taşımaktayız. Bu yıl “OKUL ve EĞİTİM” adıyla 15.sini gerçekleştireceğimiz 
Sempozyumda diğer yıllarda olduğu gibi eğitimle ilgili bir konuyu ele alıp 
derinlemesine işlemek yerine bütüne bakmayı amaçladık. Her şeyden önce 
bizlere duyduğunuz güven ve Sempozyuma gösterdiğiniz ilgiye çok 
teşekkür ederiz. Güzel ve yararlı bir çalışma gerçekleştirmek dileğiyle 
saygılarımı sunuyorum. 
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Derneğimizin Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu ve İlkokul Komisyonu üyelerinin desteğiyle düzenlenen 
VI. Temel Eğitim Sempozyumu “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” başlığıyla üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji’nin ev 
sahipliğinde 5-6 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Muammer 
Yıldız, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı Sayın Yusuf Okumuş, MEB Özel Öğretim 
Kurumları Eski Genel Müdür Yrd. Sayın Mustafa Çandır, 
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Süleyman 
Gökçimen, 40 akademisyen ve uzman, basın mensupları 
ile 620 civarında özel okul öncesi eğitimi ve ilkokul 
kurucusu, yöneticisi ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen 
Sempozyumun açılış konuşmaları, Özel Eyüboğlu Koleji 
Genel Müdürü Ayşegül Erbil, Türkiye Özel Okullar Yönetim 
Kurulu Eş Başkanı Yusuf Tavukçuoğlu ve İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız tarafından yapıldı. 

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
VI. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
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Sempozyumda yer alan 2 konferans, 9 panel ve 23 çalıştayda “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” genel teması 
çerçevesinde öz yönetim, öz farkındalık, toplumsal farkındalık, olumlu karar verebilme ve kişiler arası beceriler 
ele alındı.

Etkinliğin tüm katılımcılara katkı sağlamış olmasını ve edinilen bilgilerin okullarda etkin bir biçimde kullanılmasını 
diliyor, Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerimize, 
Özel Eyüboğlu Koleji’ne, konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılarımıza bir kez daha Yönetim Kurulumuz adına 
teşekkür ediyoruz.  
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Burçin BOZOK
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Türkiye Özel Okullar Derneği
Sosyal ve Duygusal Öğrenme Sempozyumu

Sonuç Bildirgesi
5-6 Aralık 2015, İstanbul

Sempozyumda, özellikle son zamanlarda ülkemizde ve dünyada yaşanan üzücü olayların biz eğitimcilere  
sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlattığı, hoşgörü sahibi,  empati yapabilen, etik değerleri gelişmiş,  iyi 
ilişkiler kurabilen, doğru kararlar alabilen, duygularını kontrol edebilen, sosyal ve duygusal becerileri gelişmiş 
bireyler yetiştirmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanmış, öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme, 
dayanıklılık ve başarılarını teşvik eden düşünce yapısının nasıl geliştirilebileceğine yönelik yaklaşımlar ve 
uygulamalar paylaşılmıştır.

Çocuklar büyürken, ailelerinin, çevrenin, okulun, devletin, geleneklerin ve kültürün empoze ettiği normlarla 
algıları, kişiler arası becerileri, duyguları, isteklerini ifade etme şekilleri ve topluma bakış açıları şekillenmekte 
ve seçimleri etkilenmektedir. Onların kendilerini rahat ve demokratik bir şekilde ifade edebilmeleri için gerekli 
becerileri edinebilmeleri amacıyla öncelikle kendilerine doğru rol model olabilecek, bilinçli farkındalık yaratabilecek 
öğretmen ve ebeveynlere ihtiyaçları vardır.

Eğitimciye düşen, güçlü, başarılı, mutlu bireyler yetiştirmek için öğrencilerin kaygılarını yatıştırıp, stresi azaltabilmek, 
öğrenme motivasyonunu ve farkındalıklarını arttırmaktır. Bunun için müzik ve sanattan yararlanılarak 
duyuşsal destek sağlanması olumlu tutum ve davranışların gelişmesine yardımcı olur. Aşırı koruyucu olmadan 
verilen sosyal destek ve çok kültürlü eğitim öğrenenlerin sosyal ve duygusal yeterliklerini olumlu yönde etkiler.

Okulun sosyal ortamında çocukların kendilerini daha güçlü hissetmeleri için gerekli olan kişiler arası ilişkiler, 
empati kurabilme, sorun çözme becerisi gibi sosyal beceriler grup çalışmaları ile verilebilir.

Farklı sosyal çevrelerden gelen çocukların ön yargılardan kurtulmaları, birbirlerini duymaları, birlikte öğrenmeleri, 
üretmeleri, kaynaşmaları toplumsal farkındalıklarını artırarak sosyal yetkinliklerini geliştirir, kendilerine, 
içinde bulundukları topluma ve dünyaya katkı sağlayacak bireyler olarak toplumda yer almalarına yardımcı 
olur.

Okullarda Sosyal Duygusal Öğrenme yaklaşımına ait yöntemlerin kullanılması, olumlu sınıf iklimi ve güvenli 
bir öğrenme ortamına destek vermekle kalmaz aynı zamanda öğrencilerin empati, dürtü kontrolü ve öfke yönetimi 
becerilerini de destekler. Duyguların, düşüncelerin, bedensel hislerin ve eylemlerin daha çok farkında olmak 
duygusal dayanıklılığı arttırır.

Sempozyum sonunda daha uyumlu, başarılı, üretken ve mutlu bireylerin yetişebilmesi için çocuklarımızın 
gelişim sürecinde ilk evre olan motor becerilerden sonra sosyal duygusal gelişim basamağı olduğunu, bilişsel 
beceri edinme sürecinin ise ancak bundan sonra geldiğini unutmamak gerekir. Sağlıklı sosyal ve duygusal 
becerilerin akademik başarının ve insani bütünsel gelişimin ön koşulu olduğu bilinciyle, öğrencilerimizin öz 
yönetim, öz farkındalık, toplumsal farkındalık, olumlu karar verebilme ve kişiler arası becerileri edinebilmelerine 
fırsat verecek eğitim ortam ve deneyimlerinin sağlanması gerektiği konusunda görüş birliği oluşmuştur.
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Ömer ORHAN
FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Müdürü

Değerli felsefeci hocamız ve eğitim yazarımız Afşar Timuçin’in 
kaleme aldığı “Eğitim Sohbetleri” adlı kitabı okurken geçmişle 
günümüz arasında gidip geldim.

Bu eğitim işleri tüm dünyada hep aynı, hep aynı… İktidar-
ların gücü ve niyetine göre şekillenmiş. Yönetenler değiştikçe 
politikalar da değişmiş, yetmiyormuş gibi inanç sistemleri de 
eğitim üzerinde etkili olmuş.

Yüzlerce yıl geçmiş ancak insanlar hiç akıllanmamış. Aslına 
bakılacak olursa arada bir “kıllanmış” ama hepsi o kadar. 
Eğitim uzun süre güçlülerin elinde şekillenmiş. 

Sizleri kısa bir eğitim yolculuğuna çıkartmak isterim:

Eski Yunan’da kent kültürlerinin gösterdiği farklılık, eğitimde 
anlayışlarına da yansımıştı. Özellikle Sparta ve Atina eğitim 
açısından taban tabana zıttı. Sparta bir asker toplum 
olduğundan askerî eğitim ön planda tutulmuş, kendini üst 
sını�ara ve yurduna adamış askerler yetiştirilmişti. Fiziksel 
açıdan dayanıklı gençler 20 yaşına kadar sıkı bir askerî eğitime 
tabi tutulurdu. Dersler askerî içerikli beden eğitimi ve dinî 
müzikti. Doğumdan itibaren zayı�ara ve sakatlara toplumda 
yaşama şansı verilmez, bu şekilde doğan bebekler öldürülürdü. 
60 yaşına kadar süren bir askerlik ve kendini adama… Bu 
kadar sıkı disiplin ve “eğitim” anlayışıyla kurulmuş bir sistem… 
Sonuç? Ne Sparta kalmış ne de esamesi!

Atina, Yunan Uygarlığının merkezi olmuştur. Edebiyat, tiyatro, 
felsefeye düşkün olan Atinalılar, müzik eğitimine de önem 
vererek sağlıklı bir ruh ve beden eğitimi ile de denge yakala-
maya çalışmışlardır. Sparta’da olduğu gibi çocuklar, devletin 
malı sayılmamış ve ilk eğitimlerini ailelerinden almışlardır. 
Çocuğa refakat etmesi için pedagog (Yun. Paidagogos) 
denilen yaşlı köleler çalıştırılmıştır.

Pedagog=köle… Allah’tan bugün eğitimciler “köle” olarak 
görülmüyor.

Matematik, dil bilgisi ve yazı dersleri okuyan çocuklara, lir ya 
da �üt çalmayı öğretirlerdi. Beden eğitimi dersleri de açık 
havada yapılırdı. Bir yılın sonunda da öğrenciler sınava alınır 
ve başarılı olanlara ödüller verilirdi. Motivasyon önemliydi 
ama eğitim o zaman da pahalıydı ve bu eğitimi zenginlerin 
çocukları alırdı. Yoksullar ise meslek sahibi olmaya çalışır, 
çalışır, hep çalışırdı!

Bu arada kızların eğitimleri sadece zengin aile kızları için 
evlerinde okuma yazma öğrenmelerinden ibaret olup biçki, 
dikiş ve ev işlerini öğrenmekle sınırlıydı. 

MÖ V. ve IV. yüzyıllarda Sokrates döneminin so�stleri, zengin 
çocuklarına büyük paralara özel dersler vererek, onlara güzel 
konuşmayı ve doğru düşünmeyi öğrettiler. Aslında halkın 
önünde etkili konuşmak, siyaset yapabilmek bir bakıma da 
içerikten çok biçime dayalı demagoji eğitimi…

Kim ne derse desin okul denilince akla hâlen Platon gelmektedir. 
O, gerçeklerden değil düşlerinden hareket ederek bir eğitim 
sistemi ve okul kurguladı. Belki de bu nedenle günümüze kadar 
bütün zamanları da etkisi altında bıraktı.

Platon’un kurduğu Akademia ile günümüz çağdaş üniversi-
telerini benzetmek yanlış olmaz sanırım. Zamanında Anado-
lu’dan bile öğrencileri olan bu okulun kurucusu olan Platon, 
Aristotales’in de yetişmesine büyük katkı sağlamıştır.

“En iyi eğitim ruha ve bedene edinebileceği tüm güzelliği ve 
tüm yetkinliği verebilen eğitimdir. Ruha zorla sokulan ders 
ruhta çok kalmaz, gider.” “Çocuklarınıza şiddet uygulamayın, 
daha çok oynayarak eğitimlerini sağlayın.” demiş Platon!

Eğitim Dünyasına Kısa Bir Yolculuk ve 
“Eğitim Köleleri”…
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Adam daha ne desin!

Kuram ile uygulama arasındaki uyuşmazlığı görerek, eğitimin 
zorla yapılmaması gerektiğini, eğitimcinin bu anlamda başarılı 
olamayacağının altını çizmiş. 

Bence en güzeli de okulun girişine “Geometri bilmeyen 
giremez.” yazısını asması… Herkesin diyalektiği bilmesi 
gerekmez ama onun eğitimini almak isteyenlerin bu anlamda 
seçilmesi gerekir diye düşünmüş ve seçmişler. Seçmişler de 
seçtiklerine de farklı kapılar açmışlar!

Saygı duymak gerekir, bugün de seçerek alan okullar yok mu? 
Seçerek almakla bitse, tamam da… Sonrası? Kim hangi kapıyı 
açıyor iyi bakmak lazım!

Okul önemliydi ve Romalılarda da toplum yaşamının bir 
parçası hâline gelerek yaygınlaştırıldı. Artık sadece zenginlerin 
çocukları değil tüm halk eğitim alabiliyordu. Okullarda 
okuma, yazma, hesap işleri gibi temel eğitim veriliyor, ayrıca 
değerler eğitimi de önemseniyor, atalara saygı, yurt sevgisi ve 
aileye bağlılık gibi konular işleniyordu. Roma İmparatorluğu, 
her ne kadar Yunanistan’ı yönetsel anlamda etkisi altına almış 
olsa da eğitimde onlardan feyz (ışık) aldıklarını biliyoruz. 
Öğretmenlik o dönemlerde de çok önemli meslek olarak 
kabul ediliyor, zenginler Yunanlı öğretmenleri köle olarak 
çocuklarının eğitimi için kullanıyordu. 

Öğretmenlik MÖ’de önemliymiş ama eğitimcinin kendine 
faydası olmamış. 

XI. yüzyılda Ortaçağ’ın karanlık yıllar olduğu bilinse de okullaşma 
oranının geçmişle kıyaslandığında en çok arttığı dönemdir. 
Hristiyanlığın yaygınlaşması ve manastırların varlığı ile dogmatik 
düşünce de belirli bir sistematikle okullarda verilmeye başlanmıştır. 
Papaz okullarında Platon’un gizemciliği ile Aristotales’in 
akılcılığı yanaştırılmaya çalışılmıştır. Manastır okulları herkese 
açık tutulmuş ancak piskopos okulları ücretliymiş, yoksullar ise 
bu okullarda burslu öğrenim görmüş.

XII. ve XIII. yüzyıllarda Paris, Toulouse, Salamanka, Oxford, 
Montpellier, Lizbon, Pisa, Heidelberg, Köln, Viyana, Prag ve 
Basel gibi Avrupa’nın büyük üniversiteleri kurularak eğitime 
verilen önem artmıştır.

Martin Luther King İncil’i Almancaya tercüme ederek çoğaltmış 
ve yayılmasını sağlayarak da büyük bir reform gerçekleştirmiştir. 
Böylece dinî eğitimde de körü körüne inanmak değil, aklı 
kullanmak ve anlamak önem kazanmıştır. Gelişim sancılı olsa 
da Rönesans’la birlikte bilimde ve sanatta değişim süreci 
başlatılmış ve günümüze kadar meraklı, soran, sorgulayan bir 
Avrupa kültürü oluşturulmuştur.

Okullarla ilgili bu kısa turumuzda ne gördük? MÖ başlayan 
okul süreçlerinde okuma, yazma, felsefe, edebiyat, matematik, 
müzik, geometri ve hitabet dersleri neredeyse her yüzyılda 
okutulmuş. Dinî içerikli öğretim yapıldığında da düşünce ve 
aklın bir kenara bırakılamayacağı kabul edilmiş.

Kıssadan hisse… 

Günümüz okullarında uygulamalı dersleri yok saymak, bu 
derslerde başka dersler yaptırmak, sınavlara hazırlanmak adıyla 
öğretimi sığ ve keyifsiz hâle getirmek sorumsuzluktur. 
Felsefe, sosyoloji ve sanatsal derslerle deneysel uygulama-
ların hakkıyla yapılması da şarttır.

Kuru ezber yerine soru soran, sorgulayan, meraklı ve düşünen 
insanlar yetiştirilmediği müddetçe gelişim olması beklene-
mez.

Unutmayalım ki sınavlar da birer araçtır ve önemli olan, 
aklını “doğru” alanlarda kullanan erdemli ve medeni insanlar 
yetiştirmektir.

Eğitimciler için “pedagoji” bilmek önemlidir ancak bu 
devirde kimsenin “kölesi” olmaya gerek yoktur! 
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XV. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
OKUL VE EĞİTİM 

Türkiye’den ve dünyadan uluslararası bilim insanları ve uzmanların katılacağı, milli eğitimimize ve özel okullarımıza 
katkıda bulunacak bir ortam yaratmanın amaçlandığı sempozyumda bu yıl diğer yıllarda olduğu gibi eğitimle 
ilgili bir konuyu ele alıp derinlemesine işlemek yerine bütüne bakmayı amaçladık. “Okul ve eğitim konusunda 
dünyada neler oluyor?” sorusuna cevap aramak, bir şeyleri gözden kaçırmamak için yola çıktık. Bu nedenle 
eğitim ve okul konusunda dünyada yatırım ve finans, mimari, sanat eğitimi, fen ve matematik eğitimi, spor 
eğitimi, ölçme-değerlendirme, rehberlik, uluslararası programlar ve benzeri oldukça geniş bir pencereden, 
yetkin Türk ve yabancı akademisyen ve uygulamacıyı davet ettik. Programın hazırlanması sırasında, geçmiş 
yıllarda yapılan Sempozyumlar sırasında verdiğiniz önerileri dikkate almaya çalıştık. Ana salonlarda konuşma 
sürelerini uzatarak ve çalıştay çeşitliliğine dikkat ederek sizlerin etkin katılımınızı sağlamaya gayret ettik. Bu 
zenginliği gerçekleştirmenin yanında yine sizden gelen talepler doğrultusunda yoğunluğu azaltıp, sosyal bir 
platform oluşturma hususuna da dikkat ettik. Her şeyden önce bizlere duyduğunuz güven ve Sempozyuma 
gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. 

Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, çok değerli akade-
misyenler, özel okul yönetici ve öğretmenleri ile basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşecek XV. Geleneksel 
Eğitim Sempozyumumuzun tüm katılımcılar için verimli ve başarılı geçmesini diliyoruz.  

Geleneksel olarak her yıl sömestr tatilinde düzenlediğimiz ve eğitim-öğretim çalışmalarına önemli katkılar 
sağlayan Eğitim Sempozyumlarının on beşincisi 28-30 Ocak 2016 tarihlerinde Antalya Kaya Palazzo Otel’de 
gerçekleştirilecektir. 

“OKUL ve EĞİTİM” temasıyla düzenleyeceğimiz Sempozyum; Türk ve yabancı konuşmacılarımızın 
katkılarıyla konferanslar, eş zamanlı sunumlar ve paneller olmak üzere 3 tip oturumda izlenebilecektir. 

Cem GÜLAN
Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Nurullah DAL
Hayik NİŞAN
Özlem KARSAN
Mina AKÇEN
Erkan ÇELİK

Gökhan BAYBOĞAN
Mehtap KASAPBAŞOĞLU
Necla KARATEKİN
Işıl Okan GÜLEN
Zafer ÖZTÜRK
Oya DÜŞMEZ

Akademik Danışman
Dr. Jale ONUR

Dernek Müdürü 
Nalan TUĞ

Sempozyum Düzenleme Kurulu; 
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Zafer ÖZTÜRK
Özel Florya Koleji Kurucu Temsilcisi

Bu seneki sempozyumumuzun başlığı olan'' Okul ve Eğitim'' 
algısıyla başlayacak olursak, günümüz anlayışıyla bu iki 
kelimenin neredeyse eş anlamlı olduğu ve aynı ifadeyi yansıttığı 
düşüncesi kafamızın içinde beliriyor adeta. Buradan çıkışla 
okul için ne gibi tanımlar yapıldığına bakalım ve bireyin 
yaşantısında artan öneminden bahsedelim.

Okul, çeşitli bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre 
düzenli bir biçimde kazandırıldığı eğitim kurumudur. Okul, 
öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğudur 
(Oğuzkan 1981). Okul, değişik adlarla anılan, eğitimin temel 
sistemini oluşturan bir kavramdır (Başaran 2000). Okul, eğitim 
hizmetinin üretildiği bir yer veya ortamdır. Ortam, bir insanın 
ya da insan topluluğunun yaşayışını etkileyen �ziksel, toplumsal 
ve psikolojik etkilerin bütünü olarak tanımlanmaktadır 
(TDK,1983). Bu bağlamda eğitim ortamı, eğitim etkinliklerinin 
meydana geldiği çevredir. İnsan yaşadığı sürece öğrenir. Bu 
nedenle her insanın yaşam çevresi onun eğitim ortamını 
oluşturmaktadır. Toplumlar, gelişmelerine paralel olarak daha 
çok ve daha nitelikli eğitime ihtiyaç duymuşlar ve bu 
ihtiyaçlarını karşılamak için örgütlenme yoluna giderek okul 
denilen, eğitim amaçlı, örgütleri oluşturmuşlardır. Okullar 
öğrenciler için uygun eğitim ortamlarıdır. Bu anlamda eğitim 
ortamı; öğretme öğrenme süreçlerinde bilgi iletme işleminin 
meydana geldiği ve öğrencinin konuyla etkileşimde bulunduğu, 
personel, araç, gereç, tesis ve örgüt öğelerinden oluşan 
çevredir (Alkan,1979).

Tanımların da ışığında okul denilen kavramı biraz açacak 
olursak;  eğitimin formal çizgilerinin okul ile mümkün olacağı 
görüşü daha antik dünyada savunulmaya başlanmış ancak 
19.y.y.'da, sanayileşmesinin ihtiyacı olan insan pro�lini 
meydan getirme gerekliliğiyle, bugünkü modern okul anlayışının 
toplumsal temellerinin atılmış olduğunu görüyoruz. Okullar 
ihtiyaca bağlı olarak planlı, programlı, örgütlü ve kontrollü 
olarak eğitim faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olmuşlardır. 
Okul, sahip olduğu şartlar, bulunduğu konum, çevresinde ki 
nüfus ve ekonomik güce paralel olarak sunduğu farkın-
dalıklarıyla aileleri, toplumu ve bütün bir ülkeyi dizayn ediyor 
da diyebiliriz. Bugün okullara düşen görev her zamankinden 
daha da fazla. 

21.yy. ile birlikte okul formal bir yapı olmanın çok ötesine 
geçmiş, özellikle çocuk ve gençlerin informal eğitimlerini de 
şekillendiren bir yaşam merkezine dönüşmüştür. Çağımızda 
gelişmiş ülkelerin yıllık oranda, okul günü ortalamasının 
160-200 güne çıkması ve bir günün neredeyse üçte birinin de 
okul da geçiyor olması bunun ne denli doğru bir tespit 
olduğunu bize gösteriyor. Aynı ülkelerin verileri incelendiğinde, 
okulların, bireylerin günlük yaşamlarının çok içinde olduğunu, 
okul merkezinde sosyalleştiklerini, kişisel gelişimlerini bu 
merkezler vasıtasıyla daha üstlere taşıdıklarını gözlemliyoruz. 

Okul, dijitalleşen, globalleşen dünyada bireyin daha da 
bireyselleşmesi ve yalnızlaşmasıyla birlikte, insan ve toplum 
hayatında her zamankinden daha önemli bir yer tutar hale 
gelmiştir.

Modern çağ ile birlikte insanlar hızlı bir şekilde köyden şehirlere 
yerleşmiş, şehir nüfus oranları büyük farklarla artmıştır. Bu 
durum da insanların kırsal da informal yollarla özellikle doğa 
ve daha yakın sosyal ilişkilerle öğrenme imkanlarını azaltmış, 
bireyler için en güvenilir sosyal öğrenmenin gerçekleştiği okulları 
daha etkin bir hale getirir olmuştur.

Şehir hayatının koşturmacası ve teknolojinin ucuz ulaşılabilir 
olmasıyla birlikte bireyler sosyalleşmeyi dijital ortamlara 
taşımışlardır. Bütün bu gelişmeler okulun, eğitimcinin ve 
öğretmenin de sürekli bir şekilde kendisini geliştirmesi gerek-
liliğini ortaya koymuştur.

Eğitimin yaşayan ve gelişen bir süreç olduğunu düşünürsek, 
gelen her yeni öğrencinin ve senenin bir öncekinden farklı 
olduğu görülmektedir. Bu farklılıkları bilgi toplumunun gereği 
olarak gören okul, sürekli öğrenerek, daha fazla sorumluluk 
alarak ve en kısa sürede tatbik aşamasına geçerek etkinliğini 
kanıtlamak zorundadır. Bunun için de öğrencilere kendilerini 
geliştirebilecekleri kültür, sanat ve spor ile ilgili kulüplerle 
çalışma imkanı sunulmaktadır. Hatta, ''Anne-Baba Okulu''adı 
altında benzer çalışmalarla ebeveynler de bu ortamın içine  
katılmaktadır. Geziler ile birçok öğrencinin kültürel ve sosyal 
yaşamlarındaki  ilk deneyimleri, yine okul aracılığıyla yaşatıl-
maktadır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri 
bireylerin ve ailelerin özel yaşantılarının dahi içinde yer alarak 
kişilere yol göstermeye çalışmaktadır.

İlkokula başlayan küçüklerimiz herhangi bir mahalle sosyalleşmesi 
olmadığından ve ne yazık ki dijital teknolojinin baskısı altında, 
çocuk oyunlarını bile ancak okullarında öğretmenlerinden 
öğrenebilmektedir. Daha sayabileceğimiz bir çok faaliyet artık 
okul yoluyla sosyal yaşantımıza girmektedir.

Çağımızın bütün bu gerçeklerini göz önüne aldığımızda 
okulun yapısının, amaçlarının, hede�erinin çok daha önemli 
olduğu kanaatine varabiliriz. Birey, kazanımlarını ancak 
nitelikli bir eğitim sayesinde rekabetçi bir hale getirip toplum 
içinde daha sosyal bir varlık haline gelebilir. Bu sayede 
toplumlar gelişip, Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği gibi 
muhasır medeniyetler seviyesine  ulaşıp onları geçebilir. Bütün 
dünyada ve ülkemizde özel eğitim kurumları yukarıda ifade 
ettiğimiz konularda, kendi ülkelerinde milli eğitimlerinin 
lokomoti�,  adeta ar-ge laboratuarları olarak hizmet veren 
kuvvetli kurumlardır. Eğer devlet ve özel birlikteliği en üst 
düzeyde sağlanırsa burada kazanan toplum ve ülke olacaktır. 

Okul ve Günümüzde Artan Önemi
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Begüm AYANGİL
Çocuk Gelişimi Uzmanı, Yoga Eğitmeni

Günümüzde iş ve şehir yaşamının gerginliği altında boğulan 
yetişkinler huzuru yogada buluyor. Peki ya çocuklar?

Onlar da en az yetişkinler kadar stres altındadır. Ailenin yaşam 
koşturması ve beklentilerin her yönden yüksek olması evdeki 
çocuklara da yansımış durumdadır. Ayrıca içinde bulunduğu 
sosyal ve ekonomik şartlar onu giderek artan bedensel ve 
zihinsel gerginliklerle de karşı karşıya bırakır. Bu gerginlikler 
bir müddet sonra insanın, ruhsal, zihinsel ve bedensel 
faaliyetlerini de etkilemeye başlar. Bu sebeple iletişime 
geçmekte ve rahatlamakta zorlanmaktadırlar. Apartmanlarda 
yetişen, kendilerine oyun alanı bulamayan, küçük yaşlardan 
itibaren ders ve sınav stresiyle boğuşan, erken yaşlarda 
rekabetle tanışan ve yalnızlaşan çocuklar da artık tüm bu 
gerginliklerden yoga sayesinde kurtuluyor. 

Yoga; aklı, bedeni ve nefesi sakinleştirmeye yarayan en önemli 
tekniklerden biridir. Aklı sakinleştirdiği ve kargaşalıklardan 
uzaklaştırdığı gibi duygularımızı da sabit tutmaktadır. Yapılan 
egzersizlerle beraber kişide çevreye karşı duyarlılık ve uyum 
hali meydana gelmektedir. Aynı zamanda kişide, var olan 
yaratıcı gücün açığa çıkarılması da söz konusudur. 

ÇOCUK YOGASININ GELİŞİMSEL FAYDALARI
Yoga, çocuklarda etkili iletişim, grup olma, grubu sürdürme, 
özgüveni geliştirme, benlik algısı oluşturma, problem çözme, 
kurallar dahilinde ilerleme becerisini geliştirir. Zamana karşı 
yarışma, rekabet, kıskançlık, öne geçme duygusu ile oluşan 
stres ve kazanma duyguları olmaz. 

Yoganın Davranış ve Duygusal açıdan Faydaları:
• Duygusal gelişimi farkında olurlar. Böylelikle duygularını  
 ifade etmede olumlu gelişmeler olur.
• Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmeyi ve ifade etmeyi
 geliştirir.
• Hareketlerle kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.
• Duruşlarla beraber kendine güveni kazandırır.

Çocuk Yogasının Sosyal Açıdan Faydaları:
• Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık  
 geliştirmeyi,
• Kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenirler.
• Eşli çalışmalarla birlikte takım çalışmasını geliştirir. Takım
 ruhu ve liderlik duygusunu geliştirir.
• Yoga becerilerini akademik aktivitelerde, okulda ve sosyal
 ortamlara aktarmaya, o ortamlarda uygulama konusunda
 farkındalık sağlar.
• Toplum içinde kurallara uyma davranışını göstermeyi öğrenirler.

Çocuklar doğru nefes, gevşeme, yoga duruşları ile beraber 
bedenlerini düzgün kullanmayı, oto-kontrol sağlamayı, 
süreçle beraber nasıl sakin kalınması, sesini nasıl kullanması 
gerektiğini öğrenirler.

Çocuk Yogası yapıldıkça çocukların aklını ve bedenini birleştirir. 
Farkındalığı artırır, kendini düşünme ve kendine güveni 
geliştirir. Erken yaşta başlanılan yoga, rekabetin geçerli 
olmadığı bir beden faaliyeti ortamında çocukların kendine 
güvenini ve bedenlerini tanımalarını teşvik eder.

Sonuçta bu hızlı değişim süresinde daha sakin, huzurlu, uysal, 
barışsever ve kendine güvenli ve dünyaya uyum sağlamada 
daha positif bir bakış açısı sağlar.

Yapılan çalışmalar, düzenli ve sürekli yapılan çalışmalarda, 
çocuklarda yaygın görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluklarında düzelmeler meydana  gelmektedir. Aynı zamanda 
olumlu yönde başarı ve davranışsal olarak ilerleme kaydettiği 
görülmüştür. Sabit yapılan duruşlarda odaklanmalarda artış 
gözlemlenmektedir**

(**Avustralya’nın Sydney kentindeki Kraliyet Kadın Hastanesi 
Doğal Terapiler Araştırma Birimi’nde Birleşik Krallık’taki King’s 
College London Psikiyatri Enstitüsü işbirliği ile yürütülen bir 
araştırma, Dikkat Eksikliği Bozukluğu (ADHD) semptomlarındaki 
önemli iyileşmeleri göstermektedir.

Sosyal ve Duygusal Öğrenmede 
Bedeni Rahatlatma Teknikleri
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Çocuk ile ebeveynleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve çocuğun kendine olan güveninin artmasıdır. 

Bilgi çağında olan yeni nesil çocuklarımız, yoga ve nefes çalışmaları ile beraber bedenlerini ve duygularını tanımaya başlayacak, 
farkındalıkları artacak, yoga duruşları ile iç disiplini ve takım çalışmasını öğreneceklerdir. Duygularını tanıyan çocuklar, kendilerini 
daha rahat ifade etmeye ve sosyal açıdan kabul edilebilir davranışları sergilemeye başlayacaklardır. Böylece; Sosyal ve Duygusal 
Öğrenme becerilerini öğrenerek, problem çözebilen, kendine güven kazanan, çevrelerine saygılı ve değer vererek iletişim kuran 
bireyler olarak yetişeceklerdir.

Referans:

Harrison, L., Rubia, K., Manocha, R. (2003) Dikkat Eksikliği Bozukluğu Olan Çocuklar için bir Aile Tedavi Programı olarak Sahaja Yoga Meditasyonu. Klinik çocuk Psikolojisi ve 

Psikiyatrisi, 9 (4), 479-497.

Çocuklar, evdeki ve okuldaki davranışlarını geliştirmiştir.



TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ 
ELAZIĞ’DA

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından Elazığ’da, ‘Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir’ 
konulu bir seminer düzenlenmiştir. Özel Bilgem Okulları olarak ev sahipliğinde, 7 Kasım Cumartesi 
günü gerçekleştirilen programa, Elazığ ve çevre illerdeki özel okullarımızın yönetici ve öğretmenleri 
katıldı. 

Seminer öncesi Elazığ ve çevre illerdeki üye okullarımız ile yönetim kurulu üyelerimizin katıldığı 
kurucular toplantısı eş başkanlarımız Yusuf Tavukçuoğlu ve Cem Gülan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilerek, sektörümüzün sorunları ve Derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı 
yapıldı.  

Eğitimci-Yazar Dr. Özgür BOLAT’ın konuşmacı olduğu seminerin açılış konuşmaları Özel Bilgem Okulları 
Kurucu Temsilcisi ve aynı zamanda Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Oya 
DÜŞMEZ, Dernek Eş Başkanımız Cem GÜLAN, Onursal Başkanımız Dr. Rüstem EYÜBOĞLU tarafından 
yapıldı. Ev sahibi okulumuz Bilgem Koleji kurucusu Oya DÜŞMEZ açılış konuşmasında mutlu ve başarılı çocuk 
yetiştirmenin tüm ebeveynlerin ve eğitimcilerin ortak kaygısı olduğunu, değişen ve gelişen dünyada çocukların 
daha mutlu ve başarılı bireyler olabilmesi için eğitimcilerin ve ailelerin neler yapması gerektiği hususunda 
sürekli bir araştırma içerisinde olduklarını, teknolojiye bağlılık, çocukların oyun alanlarının daralması, ebeveynlerin 
iş yüklerinin artması, gibi durumların mutsuzluk ve başarısızlığı da tetikleyebileceğini dile getirdi. 

Haber

14



Haber

15

Derneğimiz yönetim kurulu olarak, Elazığ ilinde düzenlediğimiz seminer ve toplantıya ev sahipliği yapan Özel 
Bilgem Okulları kurucusu ve yönetim kurulu üyemiz Sayın Oya Sertdemir Düşmez’e, etkinliğimize katılan 
tüm okullarımıza ve konuşmacımız Dr. Özgür Bolat’a katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.  

• Başarı mutluluk getirir mi?
• Övgü neden zararlıdır? Övmek yerine ne yapılmalıdır?
• Zeki çocuklar neden öğrenemez?
• Çocuğa ödül vermek nasıl zarar verir?
• Rekabet neden motivasyonu düşürür?
• Ceza neden işe yaramaz? Yerine ne yapılmalıdır?
• Çocuklarda sorumluluk duygusu nasıl geliştirilir? 
• Neden çocuklar teknolojiye bağımlıdır? 

konuların da örneklerle, akıcı ve etkileyici bir sunum gerçekleştirdi.

Seminerimize konuşmacı olarak katılan, Eğitimci-Yazar Dr. Özgür Bolat;



Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 

Gelenek ve Gelecek İkileminde 
Öğretmen Olmak

Benim bu tarz toplantılardaki konuşmalarda arz etmeye çalıştığım 
bir tasnif vardır. Konferanslarda, panellerde ve seminerlerde 
bulunanları genelde ikiye ayırırlar. Birincisi “gelenler”, ikincisi 
ise “gönderilenler”dir. Bilebildiğim kadarıyla hepiniz buraya 
geldiniz. Gelenle gönderilen arasında çok büyük bir fark 
vardır. Aslında gelecekteki eğitim kurgusunda öğrencilerimizi 
gönderilen kıvamından gelen kıvamına getirebilirsek en 
büyük işi yapmış oluruz. Umarım hepiniz buraya gelerek, 
burada olmuş olursunuz ve keyi�i bir 45 dakikalık etkileşimi 
geride bırakmış oluruz. 

Gelecek söz konusu olduğu zaman eğitim için konuşmak 
gerçekten zordur. Çünkü gelecek için en temel gerçeklerden 
birisi belirsizliktir. Bu belirsizlik özellikle eğitim için daha 
fazladır. Ayrıca bilhassa eğitimde insanlık tarihi boyunca bir 
çizgisellik söz konusu değildir. Yani evrimsel bir durum söz 
konusu değildir. Eğitim dün nasılsa, özellikle felse� temelleri 
açısından bugün de aynıdır.  Hatta bazen dünde eğitim adına 
daha önemli, değerli ve işlevsel öğretileri bulabilmek mümkündür. 
Özellikle bu, öğretmenlik için tam bir gerçeğimizdir.  Aslında 
bizim ütopyamız “kendi kendine öğreneni yaratmak”tır.  Yani 
her öğrenenin yine kendisinin öğretmeni olması başlıca 
ütopyamızdır. Bu ütopya, ilk insanla birlikte ortaya çıkmıştır. 

Adem, ilk insan olmasının yanı sıra ilk öğretmendi. İlk insan 
olduğu için de tabi ki kendisinin öğretmeniydi. Kendisinin 
öğretmeni olmak bir perdenin ortadan kalkması ve gerçekten 
kendini adaması ve var etmesi bir iç yolculuğuyla ve yine 
bilinçle keşfetmesidir diyebiliriz.

Geleceği konuşurken öğrenme, öğretme ve öğretmenlik 
adına dün ne söylendiğini bilmek gereklidir. Çünkü geleceği 
tayin edecek olan büyük ölçüde o düşüncelerdir. İnsan, toplum, 
millet, etkileşim, rejim ve sistem konularıyla ilgili önceden beri 
söylenen pek çok şey vardır. Gelecekteki eğitim tasavvuru da 
bu çerçevede oluşuyor. Dolayısıyla gelecekteki öğretmenlik 
ve eğitim için her halükarda siyasetten topluma, ekonomiye 
ve daha birçok şeye bakmak gerekiyor. 

Gelecekteki eğitimin nasıl olacağı sorusuyla her çağda ilgilenilmiştir. 
Biz de acizane 10-15 yıl kadar önce birkaç çizimle gelecekteki 
eğitimin nasıl olacağını ifade etmeye çalışmışız.

2000’li yıllarda ben konuşmuştum ve bir öğrencim çizmişti bu 
resmi. Sanki bu yıllarda konuşulan biyolojik tıp merkezli 
eğitime benziyor değil mi? 

Bu yazı, Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın XIV. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’ndaki 
konuşmasından deşifre edilmiştir.

Bu da biyolojik sistemi temel 
alarak herkesin farklı 
öğreneceğini ifade etmeye 
çalışan bir resimdir. 
Öğrenmenin tıp odaklı 
olarak daha farklı bir hal 
alacağını öngören bir 
resimdir. (Çizer Öğretmen 
Ahmet Ercan)
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Yani bu resimlerden de anlaşılacağı üzere gelecekteki eğitimle 
hep ilgilenilmiştir ve herkesin bir görüşü olmuştur. Özellikle 
son çizimde bana şöyle bir mesaj varmış gibi geldi “ne yani, 
neden uğraşıyorsunuz, yine çocuklar sınıfta olacak, oturma 
düzeni birbirine benzeyecek, b  öyle bir şeyler olacak”. 

Geleceğe dair temennilerimiz olabilir. Bildiğimiz ve emin 
olduğumuz bir şeyler varsa onları paylaşabiliriz. Bir de  “elimiz 
mahkum, bu da olacak” diyebiliriz. Somut bildiğimiz pek bir 
şey yok aslında. Ben son bir iki haftadır bu konuyu daha çok 
araştırdım. Özellikle Türkiye’ye dair OECD ülkeleri içinde 
ilkokul, ortaokul ya da lise olsun hepsinde bayan öğretmen 
oranı az. Bu veri, gelecek için kullanılabilir.

Başka bir somut veri 2014 OECD’ye göre Türkiye’deki mesleğe 
yeni başlayan öğretmenle tecrübeli öğretmen arasındaki ücret 
farkı çok azdır. Diğer ülkelerde mesleğe yeni başlayan öğretmenle 
tecrübeli öğretmen arasındaki ücret farkı daha yüksektir.

Yine çarpıcı başka bir bulguya göre Türkiye’deki öğretmenlerin 
bir yıl boyunca öğretmenlik yaptıkları saat miktarı azdır. Birkaç 
yıldır MEB’de öğretmenlerin ders saatlerini artırmaya yönelik 
düşünce içindedir.

Bu gerçeklere ilave başka gerçekler de bulunabilir. Bunlardan 
hareket ederek de gelecekte eğitim ve öğretmenin ne şekilde 
olacağı ile ilgili yorum yapılabilir. Ya da az önce ifade ettiğim 
gibi “keşke gelecekte öğretmenlik şu şekilde olsa” diye bir 
öngörü yapılabilir. Her durumda dikkatli olmak gerekir. Dünü 
bilmek, bugünü anlamlandırmak ve geleceği ona göre düşünmek 
gerekir. Aksi takdirde ilginç durumlara düşülebilir.

Bu resmi de internetten 
buldum. Gelecekteki 
toplumu ifade eden bir 
resim olarak karşıma çıktı.

Yukarıdaki resme dikkat etmenizi istiyorum. 1910 yılında, 
Fransa’da bir dergide yayınlanmıştır. Herhangi bir söz yok ama 
yukarda bir tarih var gördüğünüz gibi. 2000’li yıllarda 
eğitimin bu şekilde olacağını düşünerek yapılmış bir çizimdir. 



Bu resimde bugünkü eğitimle ilgili biraz abartı olsa da bunu 
çevirip öğretmenin sözlerini değiştirdiğimizde gelecekte de 
bu yaşanabilir. Örneğin “şu bilgisayarları almanız, şu kadar 
saat alıştırma yapmanız gerekir vs.” formaliteler çıkabilir. Biz 
insanız. Bunu nasıl ürettiysek, gelecekte de biçimi değişecek 
şekilde benzer durumları yaşayabiliriz. 

Bilgisayarsız sınıfta öğretmen ders anlatırken çizilen bu 
karikatürü görüyorsunuz. Şimdi de son model teknolojik 
ürünleri dikkate alırsak o halde bile başımıza buna benzer bir 
durum gelebilir. 

Yine söylediğim çizerin birkaç çizimini paylaşmak istiyorum.
Geleceğe dair teknoloji vs. üzerinde düşünürken çok emin 
olmayalım ve belirsizliği bu şekilde bir mizahla aşalım. 

Liberal bir düşünürün ifade ettiği bir söz vardır. “Devlet ne 
kadar büyürse özgürlük o kadar kısalır.” Osmanlı döneminde 
söylenen bir söze göre de “fıkıh genişledikçe yozlaşma artar.” 
Yani ayrıntı arttıkça ve mevzuat büyüdükçe, programlar 
sürekli yenilenip kapasiteleri arttıkça başımıza bunlar gelebilir.

Burada da kitabi ve didaktik bir durum söz konusu. Geleceğe 
ve tılsımlı olan şeylere çok güvenip benzer durumları yaşayabiliriz. 

Bizim eğitim kültürümüzde genellikle yeni bir hamle yaptığımız 
zaman bir önceki ya da mevcut durumu değersizleştirerek ya 
da ötekileştirerek sıçramaya çalışılıyor.  Gelecekle ilgili bir şey 
söz konusuysa bu yine yaşanabilir. Mevcudu, dünü, birikimi 
ötekileştirmek eğitim ve öğretmenlik için en büyük tehlikedir. 
Eğer bunu yaparsak Socrates’ten, Jan Jack Rouse’den, İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu’ndan vs. yüzlerce otorite ve birikimden 
faydalanamayız. Ötekileştirme diye bir problem, eğer geleceğe 
dair topyekün bir çalışmaya başlarsak her halükarda karşımıza 
gelir. Çünkü bunu hep yapıyoruz. Müfredatları, ders kitaplarını 
değiştirirken ya da öğretmenle ilgili değişik düşünceleri ifade 
ederken ötekileştirmeler yapıyoruz. Bu da bir teknikleşmeye 
ve yabancılaşmaya yol açıyor. Bence geleceği düşünen 
idareci, öğretmen ya da eğitimci bunu dikkate alırsa çok 
faydası olur. 
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Aynı arkadaşım bu konuyla ilgili kendisinden bu sempozyum 
için ricam üzerine yukarıdaki resmi çizdi. Burada da yaptığımız 
abartılı yaklaşım ve değerlendirmelere ışık tutacak bir durum 
var. Öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşen etkileşimi ikisi 
de birbirine zıt birer tarafmış gibi algılamaya yol açan söylemlerimiz 
oluyor. Oysa hiçbir şekilde öğretmene olan bağımlılık bu 
çizimde de görüldüğü gibi bitmiyor. 

Öğretmenliğin ve eğitimin çok irdelenmesi güzel ama bir 
noktada problem olabilir. Kırkayağa sormuşlar “yirmi beşinci 
ve yirmi altıncı ayakların yürürken nasıl hareket ediyor” diye. 
Kırkayak tarif etmek istese de edemediği gibi yürümeyi de 
unutmuştur. Öğretmen ya da eğitim için biraz böyle olmak 
gerekir. Bu sunumun başlığında geçtiği gibi metakognitif bir 
bakış, bir üst biliş önemlidir. Özellikle de eğitime dair değer-
lendirmeleri değerlendirmek için çok gereklidir. Ancak 
öğretmen, kendinden hareket eden, özgürlük peşinde koşan, 
öğretmen olmaya çalışan öğretmen, çok da fazla mercek 
altına alınmamalıdır. 

Kendimizden de yola çıkarak, kendi gözlem ve hayat tecrübe-
lerimizden hareketle böyle bakarsak öğretmenliğe dair dün 
de, bugün de ve yarın da çok şey söyleyebiliriz. Biz ne 
söylersek söyleyelim yüzbinlerce öğretmenimizin her birinin 
söyleyecek çok şeyi olabilir. Filozo�g olarak buna kapıyı açık 
tutmak gerekir. Kitap budur, öğreti budur, söylenilmesi gerek-
en budur dememek ve onlara da bir kapı aralamak gerekir. Bir 
düşünürün ifade ettiğine göre “Eğitimli insan önemli bilgi 
sağlıyorsa, bilgi insana hakim olursa bu, kafada bir tekerlek 
yaratır. Buradan da bir şey çıkmaz. Önemli olan kafadaki 
tekerleği kırmak için bilgiye hakim olmaktır.” Yani bilgiyi kendi 
emrinin altına alabilmek daha önemlidir. Böyle bir hal 
gerçekleşirse eğitilmiş insandan ziyade özgürleştirilmiş ve 
özgür insan karşımıza çıkar. Bugün için veya gelecek için 
böyle bir kavramı temele alabiliriz. 

Eğitimin çok konuşulmasıyla birlikte bir biçimsellik yaratması 
tehlikesine yol açacağını dikkate alıp özgür insan ve özgür 
öğretmen yaratılmasını temel alabileceğimiz bir gerçek olabilir. 

Değişmek ve farklı olmak özellikle son 15-20 yıldır çok ifade 
ediliyor. Gelecek söz konusu olduğunda da eminim en başta 
gelecek kavramlardan birisidir. Fakat bunu zorlamak bir işe de 
yaramayabilir. İyi olmak gibi temel bir hede�n ötesinde 

değişmeye veya farklı olmaya çalışmak iyiyi terk etmeye yol 
açabilir. 

Öğretmenlik, ilk insan mesleğidir ve kadim bir meslektir. Büyük 
Türk düşünürü Farabi bunu ifade eden güzel bir söz söyler. “Üç 
tür öğretmen vardır. Birincisi mesleği gerçekten öğretmen 
olanlar, ikincisi anne babalar, üçüncüsü ise devlet adamlarıdır. 
Bu üç grup da öğretmendir ve hemen hemen toplumun 
tamamını yansıtır.” Bu denli zengin bir mesleği belli başlı 
kavramlarla bir sınırlama problemi yaratabiliriz. Öğretmenlik 
öğretmenliktir. Zaman zaman yeni sınırlar ve kalıplar yaratabilecek 
nitelikte olan kavramları da kullanırken dikkat etmek gerekir. 

Günümüzün öğrencisi de öğretmeni de eylem tiryakiliği diye 
ifade edeceğimiz bir durumla karşı karşıyadır. Bunun haberini 
çok eski yıllarda Ivan Illic diye bir düşünür verdi. Sürekli 
ilerleme miti diye de ifade etmiştir. Sürekli ilerlemeye çalışmak, 
güzel görülmekle birlikte öğrenen ve öğretmen üzerinde bir 
baskı yaratabilir. Sanki gelecekle ilgili tasavvurlarda ve değer-
lendirmelerde de bu var gibi. Mesleki eğitim, belge ve serti�ka 
önemlidir. Ancak bunlar öğretmeni baskı altına alan bir hale 
dönüşmemelidir. 

Öğretmenliği bir imkân meselesi olarak görmek de sıkça 
gördüğümüz bir durumdur. Öğretmenlik için bir takım araç, 
gereç ve materyallere fazla vurgu yapılmaktadır. Öğretmenlik 
bu şekilde  nesneleştirilmekte ve  değersizleştirilmekte. Öğret-
menliği imkânın da ötesinde değerlendirmek gerekir.  

Öğretmenin özgürlük sorunu bence gelecekte rejimlerin ve 
siyasal yapıların neden olduğu sorunlar olarak karşımıza 
çıkmayacak ve gelecekte öğretmen işinin çok tarif edilmesi, 
yeni müfredatlar, kitaplar ve teknolojiler nedeniyle özgürlüğünü 
kaybedebilir. Özgürlük, öğretmen için de gerekli bir temeldir.

Öğretmenlik usul odaklı çalışmalarla sınırlı olan bir teknik bir 
alan mı? Yoksa  bunun ötesinde teorik bir alan mı?

Öğretmenlik, eğitim gibi belirli sınırlar içinde kalmak değil 
daha karmaşık bir  kurgu ortaya koyabilmektir. Dewey’in 
söylediği gibi yani aşağı eğitim ile yukarı  eğitimin olmadığına 
inanarak hepsini bir araya toplayabilmektir.

Bir eğitimci, pedagog ve düşünürün ifade ettiği bir problem 
var. Özgürleştirilmiş eğitim, evcilleştirilmiş eğitim. Bunu ben 
öğretmenlik için uyarlamaya çalıştım. Özgürleştirilmiş öğretmen 
/evcilleştirilmiş öğretmen. Modern anlamda evcilleştirilmiş 
öğretmen, işinin çok fazla tarif edilmesiyle yaratılacak bir kişidir. 
Uysal olmasının bir baskıyla ortaya çıkması şart değildir. 
Modern anlamda bugün öğretmen, bir takım yeniliklerle ve 
modellerle evcilleştirilmiş bir hale gelebilir. Bu çelişki de eğitimi 
tıkayabilir. 

Eğitim tarihinde seyreden mücadele şu, kendisi için yapılan 
eğitim anlamlandırmalarıyla başkasını geliştirmek için yapılan 
eğitim anlamlandırmalarının bir savaşı vardır. Kendisi için ya da 
başkası için. Kendisi için yapılan anlamlandırma, başkası için 
geliştirilen sistemler her halükârda bir çıkmazı yaşatabilir. 
Kendinden yola çıkarak kendisi için eğitim ve öğretmenlik 
temel olursa daha özgür bir durum ortaya çıkabilir. 



Az önce de ifade ettiğim gibi ütopya bile sayılmayacak bir 
durum, herkesin kendisinin öğretmeni olmasıdır. Bu anlamda 
dayanıklı kök bilgiye sahip olmak önemlidir.
 
Bu anlamda üç önemli işlev vardır. Yetiştirmek, geliştirmek ve 
olgunlaştırmak. Bu işlevleri öğretmen gerçekleştiriyor. Üçü de 
farklı. Okullarda yetiştirilir, mesleğe atılan kişiler geliştirilir. Bir 
de olgunlaştırmak ve ustalaştırmak vardır ki bugünün gerçeği 
gelecekte de öğretmen bu üç unsuru hatırlamalıdır. Yani her 
zaman olgunlaştırmaya çalışmak doğru bir yol olmayabilir. 

Ahlâk eğitimi nasıl olmalıdır diye 1930’larda yazılan Yeni 
Didaktik diye bir kitapta da bunu gördüm. Ahlâk eğitimi, iyi, 
davranış, adalet vs. duyguları içselleştirmeye dayalı eğitim için 
şu söyleniyor. “Çocuğun ezberleri olsun. Ezberinde bir hikâye, 
şiir olsun.” Ezber, yöntem olmanın ötesinde kişiliğe dair bir 
araç olabilir. Ezberden çok çektiğimiz için çok uzaklaştık. 
Aslında bir topluluk ruhu ve millet yaratma adına hepimizin 
ortak ezberlerinin olması bir gerçektir. Bundan dolayı okul da 
öğretmen de bir ezberle karşı karşıya kalabilir. 

Geriye dönüp bakmak, her zaman için önemli bir yöntemdir. 
Gelecekteki öğretmenin belki de başka vurgulardan dolayı 
ıskalayabileceği ve dikkate almayabileceği bir durum olabilir. 
Geriye dönüp bakmak zordur ama bu ileriye dönük bir adımdır. 

Bilelim ki bugünden başlayan ve ileriye doğru olan bir ikilem 
söz konusudur. Bu da eğitim ve kurs ikilemidir. Kurs bellidir ve 
bununla ilgili söyleyecek bir şey yoktur. Kurs, eğitimle bir 
değildir. Kursun yeri vardır. Ancak önümüzdeki dönemlerde 
eğitim dediğimiz kurumlar da kurs vari bir yapıya dönüşme 
tehlikesi yaşıyorlar. Kursla eğitim bir değildir. Üniversitelerimiz, 
okullarımız ve öğretmen öğretisi de bu tehlikeyi yaşamaktadır. 

Güzel bir teoriye göre karınca olmak, örümcek olmak ve arı 
olmak metaforu bilim insanlarını eleştirmek için ileri 
sürülmüştür. Karınca gibi sürekli biriktirme. Sürekli biriktirmek 
ne işe yarayacak? Örümcek gibi de hep kendini doğrulayan 
ağı örme. Arı gibi hep farklı yerlerden topla, başkalaştır ve 
farklı bir ürün ortaya koy. Öğretmenin de gelecekte bu üç 
canlıyı da dikkate alarak arı gibi (çalışmayı kastederek değil) 
olması önemlidir. 

Sistemimizin özellikle Türkiye’de en önemli sorunlarından 
birisi görünür kılmak, aşırı somut olmaya çalışmak, eğitim için, 
öğrenme için, zihin için görünmezlik de bir durumdur. 
Görünür olmak değer haline geldiği vakit hep göstermeye 
çalışıyoruz. Şu kadar saat ders yaptık, şu kitabı izledik ve şu 
alıştırmayı çözdük gibi öğrenmeyi, okulumuzu, eğitim sistemimizi 
sürekli göstermeye çalışıyoruz. Görünmezlik de önemli bir 
değerdir. Hintli bir düşünürün bununla ilgili önemli bir sözü 
vardır. “Eğitim, çaydaki şeker gibi olmalıdır.” Çay söylendiği 
zaman şeker söylenmez ama ima edilir ama söylenmez. 
Eğitim de böyle olmalıdır. Eğitim sürecini ve öğretmenliği 
biçimsellikten kurtarmak için biraz görünmez hale de 
getirmek gerekir.  Yani ön plana geçmiş olan görünürlüğü 
arka planda bırakmak gerekir. 

Yakın zamanda Türkçe’ye çevrilen ve bu başlığı ifade eden 
Cahil Hoca kitabını görmüşsünüzdür. Bu kitap, baştan sona
kadar cahil hoca olmanın faziletini anlatmaktadır. Özünde 
cahil hoca olmanın eşitlik yarattığını savunmaktadır. Bilen ya  

da bilgili hoca olmak baskıdır ve eşitliğe aykırı bir durumdur. 
Orada her durumda örselenmiş, bastırılmış bir kişi çıkar. 
Buradan hareketle metafor ya da �lozo� anlaşılır. Yani denkliği 
sağlamak için çarpıcı olsun diye Fransız yazar kitabına böyle 
bir başlık atmıştır. Biz de buna dikkat çekmeye çalışıyoruz.

Görüyoruz ki zamanında öğretmen bize dair ne gördüyse biz 
onu hayat içinde ortaya çıkardık. Öğretmenin görmesi ve 
tanık olması önemlidir. Elimde bir yetki olsa şu şartı öne 
sürebilirim. “Bugün sınıfında ne gördün?” Görmekten kasıt 
emek isteyen, zerafet, dikkat ve nezaket isteyen, öğretim ilke 
ve literatürlerine geçmeyen bir ilkedir, diye burada sizinle 
paylaşmak istedim. Burada sizinle öğretmenin her halükârda 
görmesi gerekiyor, diye de paylaştım. Gören öğretmenler 
yaratırsak gelecek farklı olur. 

Benim acizane bu Antalya sempozyumlarında gördüğüm, 
bazen bir şeyleri ön görü ya da temenni olarak ifade ediyorum 
ve onlar bir şekilde gerçekleşiyor. Yıllar önce Anadolu liseleri 
kapatılmalı demiştim ve kapatıldı. Meslek liseleri bu haliyle 
kalmasın ve dönüşüm geçirsin demiştim, o da bakanlığın 
planlarına girdi. Öğretmen liseleri kesinlikle kapatılsın, çünkü 
bir anlamı yok demiştim, bunlar da kapatılmak üzere kenara 
yazıldı. Geleceğe dair madem öğretmen, eğitim ve okulla ilgili 
konuştuk şimdi yine bir ön görümü paylaşmak istiyorum. 
Herkesin öğretmen olması eğer bir temel değerse eğitim 
fakülteleri gelecekte köklü bir biçim değiştirebilir. Anadolu 
liseleri ve öğretmen liseleri için kullandığım kelimeyi kullanmak 
istemiyorum. Böyle bir duruma karşı hazır olalım. Eninde 
sonunda bununla yüzleşebiliriz. 

Son olarak ifade etmek isterim ki 21.yüzyılın eğitimini tasavvur 
ederken Avrupa Konseyi şöyle bir öğretiyi temel almıştır. 
Alternatif eğitimi ilave eğitim olarak devreye sokmak. Biz, 
genelde bu kavramları gördüğümüzde kafamıza yatarsa 
“yaşasın” diyoruz ve var olan sistemi tamamen elimizin 
tersiyle geriye itip onu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Oysa ki 
alternatif eğitim üzerine düşünebiliriz. Amerika’daki ev 
okulunun oranı %3,4’lere yaklaşmıştır. Yani iki milyon öğrenci 
bu şekilde eğitiliyor. Toplamda alternatif eğitim alanların 
oranı %12’lere yaklaşmıştır. Gelecekte muhtemelen ilâve 
olarak bir anti tez olarak değil mevcut sistemi güçlendirecek 
ve pekiştirecek bir yapı olarak karşımıza alternatif eğitim ve 
okul gibi kavramlar gelebilir. 

Son olarak bir arkadaşım ve meslektaşımın ifade ettiği ve 
çok hoşuma giden bir sözü gelecekle ilgili ters çevirerek bir 
ilân haline getirdim. Ben bu şekilde bir öğretmen arıyorum.
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Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı 

Yeniden Dünyaya Gelsem 
Yine Öğretmen Olurdum
Ben yeniden dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum. 
Mesleğine bu kadar aşık bir insanım; çünkü bana göre 
öğretmenseniz insanlara yardımcı olabilir, ülkenin geleceğini 
yetiştirebilir, gençleri geleceğe hazırlayabilirsiniz. Başka hiçbir 
meslekte bulamayacağım duygulardı bunlar. Bu duyguların 
etkisiyle öğretmenlik benim için tutkuyla yapabileceğim en 
doğru meslek oldu. Tekrar altını çizerek söylüyorum, yeniden 
dünyaya gelsem ben yine öğretmen olurdum.

Ben ilkokulu Rize, İkizdere’de okudum. Ortaokul ve liseyi İstanbul’da 
okudum. Ama Rize’deyken köyümüzde mahalledeki çocuklarla 
oynadığımız oyunlarla bir anlamda onlara öğretmenlik 
yapıyordum. Benim için inanılmaz mutlu tecrübelerdi. Bu 
tecrübelerin ve hissettiklerimin, öğretmenliği bir meslek 
olarak tercih etmem de çok büyük etkisi vardır. 

Öğretmen olmak demek, benim için iki anlama geliyordu: 
Birincisi, ülkemin geleceğine bir nebze de olsa katkıda buluna-
bilmek; ikincisi, ülkemin gençleriyle birlikte çok sevdiğim 
öğretmenlik vasıtasıyla bir arada olabilmek. Bu noktalarda rol 
almak istedim ve bu mesleği seçtim.

İlkokulda benim çok sevdiğim Kemal Öğretmenim vardı. 
Bizim okuduğumuz ilkokul tek katlıydı ve pencerelerimiz açık 
ders yapardık. Zil çaldığında kapı yerine pencereden dışarıya 
çıkardık. Kemal Öğretmenim bize bir şey demez, kendisi 
kapıdan çıkardı. Daha sonra kar kapıyı yavaş yavaş kapattı ve 
biz pencereden çıkmaya devam ettik. Ancak hava şartlarının 
ağırlaşmasıyla kar pencereyi tamamen kapattı ve biz pencere-
den çıkamaz olduk. Kapı da kapalı olduğu için nereden 
çıkacağımızı düşünürdük. Kemal Öğretmenim bize “Nereden 
çıkmanız gerektiğini şimdi anladınız mı?” dedi. Biz de kapıyı 
kullanmaya başladık. Bu çok öğretici bir deneyimdi bizim için. 
O zamanın öğretmenlerinin bilgisi az olabilirdi ama yetenekleri, 
hayata bakışları daha geniş olan insanlardı. Biz de onların bir 
parçası olmanın uğraşısını veriyoruz.

Bizim zamanımızda yarış yoktu. Herkes aldığı bilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda bir yerlere geliyordu. Bizlere bilgi 
aktarılıyordu; ancak bunun yanında verilen bilgilerin nasıl 
kullanılması gerektiği de öğretiliyordu. Yoksa kuru bilginin 
hiçbir anlamı yok. Öğrenciden tutun veliyle, iş arkadaşlarımızla 
nasıl iletişim kurmamız, neleri yapıp neleri yapmamamız 
gerektiği konusunda çok iyi yetiştirildik. Çünkü bana göre bir 
öğretmen, sadece sınıfta ders veren, bilgisini aktaran kişi 
değildir; hareketleriyle, tavırlarıyla, sorunları çözme becerisiyle 
öğrencisine, arkadaşına dokunan kişidir. Öğretmen; önce 
öğrenci, sonra veli, arkadaşları hatta topluma dokunmalı, 
onlarda bir fark yaratmalıdır. Bana göre öğretmenliğin sihri de 
burada yatıyor.

Öğretmen, ülkenin geleceğini hazırlayacak insanları yetiştiriyor. 
Buradan çıkan ürün, yıllar sonra ya diğer sektörlerden kalite 
kaybı olarak gelecek ya da kar olarak ülkeye geri dönecek. İyi 
birey, doğru bireyi yetiştirirse, doğru toplum ortaya çıkar ve 
sonuçları da doğru olur. Bunun için öğretmen sadece ülkemizde 
değil, dünyanın neresinde olursa olsun hayati öneme sahiptir. 
Bu nedenle öğretmenlerin verimli olabilmeleri için maddi ve 
manevi anlamda daha farklı bir noktada olmalıdır.  Öğretmen 
sınıfa gelip dersi anlatıp giden bir bilgi makinesi değildir. 
Öğretmen bir bütündür, çınar ağacı gibidir. Toplumuna bir şey 
vermeli, çiftçisine da bakkalına da bir şey vermeli, verebil-
melidir. Öğretmenlerin bu saygınlığı kazanabilmesi için ne 
gerekiyorsa yapılmalı, yapmalıyız.
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Sofya Üniversitesi’nden Prof. Silvia Nikoleva son yıllarda Bulgaristan’da denenen alternatif eğitimlere 
değindikten sonra geçmişten günümüze yaşam boyu öğrenmede Bulgaristan’da geliştirilmiş üç pedagojik 
yaklaşımdan örnekler sundu. Bunlar Peter Deunov’un Sunny Pedagojisi, Prof. Lazanov’un Suggestopedia 
yaklaşımı ve 30 yıldan fazla bir sürede Dünya Fizik Olimpiyatlarında 16 şampiyonluk kazandıran 
Teodosiev’in Güçlü Zeka Gelişimi Metoduydu. 

İlerici Eğitim Enstitüsü Eğitim Politikaları Direktörü Prof. Mariana Bancheva yaptığı  “Özgürlük Yoksunluğu’nun 
Bedeli” başlıklı bir konuşmada kaliteyi yönetme iddiası ile kullanılan yöntemler kısıtlandığında, genellemeler 
yapılıp okulların özgürlüğünün kısıtlandığında ne kazanıldığını ve özgür çalışma atmosferleri olmadığında 
öğrencilere özgürlüğün ne demek olduğunu öğretmenin mümkün olup olmadığını sorguladı.

Arkasından komşu ülkelerin (Yunanistan, Romanya ve Ukrayna) birlik başkanları yine kendi ülkelerindeki 
durumu ve eğitimde değişime yaklaşımı anlattılar. 

Ana konuşmacı olarak davet edilen Norveç Bergen Üniversitesi’nden Profesör Olga Dysthe ise Polifonik 
Sınıflar başlıklı konuşmasında eğitimdeki paradigm değişikliğinin, farklı eğitim ortamlarında farklı malzemelerle 
ders yapılmasının, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırılmasının örneklerini Sanat Müzelerinde yapılan 
eğitim örneklemi üzerinden sundu. Her bir öğrencinin görüldüğü, sesinin duyulduğu, kendine güven 
kazandığı, yaptığı işe kendini verdiği, görüşlerini hem yazılı, hem de sözlü ifade edebildiği, diğer öğrencilerle 
ve öğretmenle diyalog içinde eğitim malzemelerini kullanarak gelişebildiği polifonik ortamın kullanılmasını 
anlattı. Kısaca eğitimde çok seslilik, öğrencinin zenginleştirilmiş ortamlarda doğal olarak öğrenmesi, onları 
kısıtlayacak bariyerlerin kaldırılması, takım çalışmasını, birbirine saygıyı öğrenirken, yaratıcılığın ve düşünmenin 
desteklenmesinin örnekleri sunuldu. 

İkinci gün yapılan okul ziyaretlerinde farklı tarz okullar vardı. Benim gittiğim okul sanat eğitimi ile yabancı 
dil eğitimini birleştirerek Suggestopedia yöntemini kullanıyordu. Diğer okullar arasında Hukuk, Matematik, 
Ekonomi, Dil gibi farklı alanlarda ağırlıklı eğitim veren kurumlar gezildi. Bu ziyaretlerin arkasından yapılan 
küçük grup tartışmaları çok yararlı oldu.

Son gün olağan Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Bundan sonraki konferansın Nisan ayında Yunanistan’da 
yapılacağı ve tüm üyelerin katılımının beklendiği belirtilerek toplantıya son verildi.

Günümüzde öğretme yerine öğrencinin kendi kendine öğrenmesine doğru bir paradigma değişimi yaşanmaktadır. 
Bu seminerin açılış konuşmalarında Bulgaristan özel okullarında bu değişikliğin nasıl yaşandığı ve politikacılarının 
toplumda özel okulların rolüne nasıl baktığı üzerinde duruldu. 

Bulgaristan eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Sergei Ignatov, 
Bulgaristan eğitiminde yeni yasalardan, modern çağa 
ayak uydurma çabalarından, öğrenciyi merkeze alan 
bir yaklaşıma geçilmesinden, sistemi devamlı değişime 
alıştırmak, yerel ve global arasında teknoloji yardımıyla 
köprü kurulmasının sağlanmasına fırsat verecek zeminin 
hazırlanması için çabalarından bahsetti.
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Türkiye Özel Okullar Derneği Akademik Danışmanı

ECNAIS’ın BAŞARI ANAHTARI OLARAK ÖĞRENMEYE YENİ YAKLAŞIMLAR
 SEMİNERİNDEN İZLENİMLER
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NOVEMBER 19-21, 2015 SOFIA-BULGARIA

ECNAIS SEMINAR AND MANAGEMENT 
COMMITTEE MEETING

Prof. Mariana Bancheva, Educational Policies Director at Institute for Progressive Education, made a speech 
titled “The Price of Lack of Freedom” which explained what was the result of putting limitations on the 
approaches used with a claim to manage quality and limiting school freedoms by means of generalizations. 
She also questioned whether it was possible to teach the meaning of democracy to students when the atmosphere 
did not permit freedom of work.

Following these speeches the chairmen of neighboring countries from  Greece, Romania and Ukraine 
explained about how they dealt with changes in education in their countries.

In her speech titled Polyphonic Classrooms, Professor Olga Dysthe of Bergen University, Norway, invited as 
the plenary speaker gave examples of paradigm change in education and students gaining different perspectives 
through the use of different materials in different environments such as the education carried out in art museums. She 
explained about the use the polyphonic environment, where each student was seen, heard, gained self-confidence, 
committed him/herself to what he/she was doing, expressed his/her opinion both orally and in writing, developed 
using the educational materials in dialogue with the teacher and other students. In short, examples of polyphony 
in education were presented through the natural learning of the student in enriched environments by means of 
removal of the barriers that limits them, and the support of creativity and reflection while they learned teamwork 
and respect for each other.

During the school visits on the second day, there was the opportunity to see 
different kinds of schools. I visited a school where Suggestopedia method was 
employed in a school that emphasized arts and language education. The 
other schools visited had different areas of emphasis such as law, mathemat-
ics, economy, and languages. Small group discussions held after these visits 
were very useful.
 
On the last day, the Management Committee Meeting was held with the 
participation of the heads of the private schools associations of all the coun-
tries represented. The meeting was adjourned with an invitation extended to 
join the next conference to be held in Greece in April.

Prof. Silvia Nikoleva from the University of Sofia started out by explaining the alternative 
education systems tried out in recent years in Bulgaria, and presented examples from 
three different pedagogical approaches of life long learning that have been developed 
in Bulgaria. These are the Sunny Pedagogy of Peter Deunov, Suggestopedia by Prof. 
Lazanov and the Method for the Development of a Powerful Intellect by Teodosiev 
that brought 16 championships to Bulgaria in World Physics Olympics over a period 
of more than 30 years. 

A paradigm change from teaching to learning by the student on his/her own 
is taking place in our day. In the opening speeches made during this seminar, 
speakers explained how this change is taking place in Bulgaria and how the 
politicians perceive the role of the private schools in the society.

Prof. Sergei Ignatov, the previous minister of education of Bulgaria spoke 
about the new laws for education, the efforts in keeping up with modern 
times, the change over to an approach that takes the student into the center, 
making the system adapt to continuous change, and making it possible to 
bridge the gap between the local and the global with the help of technology.
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BİR PDR’ci OLARAK SİNERJİ OLUŞTURMAK

Okullarımızdaki rehberlik çalışmalarına yön vermek amacıyla Derneğimiz bünyesinde oluşturulan Rehberlik 
Komisyonumuzun katkılarıyla, belli aralıklarla okul psikolojik danışmanlarına yönelik olarak alanda çalışan-
ların bilgilerine ve deneyimlerine katkıda bulunmak amacıyla Dernek merkezimizde “Sinerji Toplantıları” 
yapılmasına başlanılmıştır.   

Bu amaçla rehber öğretmenlerimizin katılımıyla ilk sinerji toplantımız 13 Kasım 2015 tarihinde Dr. Bülent 
MADİ’nin konuşmacı olduğu “Bir PDR'ci olarak Sinerji Oluşturmak” konusuyla Dernek merkezimizde 
gerçekleştirilmiştir. 

Kurumda/Okulda Kimler Daha Önemli/Öncelikli? 
• Yönetim Kadrosu
• İdari Kadro
• Veliler
• Öğrenciler
• Öğretmenler
• Rehberlik Servisi
• Kurum/Okul Sahibi 

Bir kurumda sinerji ile “iyi” ekip oluşturmak ne kadar mümkün? Herkes birbiri ile çok iyi anlaşabilir mi?

İyi Ekipte Olmazsa Olmazlar
• Olumlu iletişim
• Mesleki gelişimin sürekliliği
• Sorun odaklı değil çözüm odaklı olmak
• Sorumluluk
• İşbirliğine açık olmak
• Ekip ruhunu benimsemek
• Zaman yönetimi

Çalışan Profilleri 

• Görevini eksik yapan
• Gerekeni gerektiği kadar yapan 
• Gerekeni çeşitlendiren
• Yenilikler katan

Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent MADİ’nin sunumundan: 

Sinerji nedir? 

• Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak güç, istek ve arzu. 
• Bütünün kendi parçalarının toplamından daha büyük olması. 

Sinerjideki en önemli kısım iletişim içinde olan bireylerin pozitif olmalarıdır. Eğer bir kişide bile negatiflilik 
veya bencillik varsa sinerji oluşması zordur. Her zaman pozitif olmak mümkün mü? Değil. Diğer grup üyelerinin 
veya yöneticinin bu durumun nedenini eleştirmeden ve yargılamadan alamaya çalışması gerekir.
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Ekip içi sinerji oluşumu ve öğrencilerin gelişimi için son iki çalışan profilinin oluşması gerekir. 
Bu teorik bilgiler öğrenen kurumlarda ve insan beynin nasıl oluşuyor?

İnsan Beynindeki Ağ Sistemlerinin Bazıları

• Mekânsal Dikkat Ağı: Mekan
• Dil Ağı: İletişim
• Yüz ve Obje Tanıma Ağı: Estetiğin temeli
• Bellek – Emosyon Ağı: Bilgi birikimi
• Yönetici İşlevler Ağı: Sinerji oluşturarak yönetim bilim
• Hareket Ağı: Spor, eğlence

Yönetici işlevler 

• Plan Yapma
• Davranışı Başlatma
• Davranışı Durdurma
• Karar Verme
• Dikkati Yöneltme
• Problem Çözme
• Yaratıcı Düşünme

Ayna Nöron Sistemi
• Premotor korteks (Alnın ön kısmı-yönetici)
• Beynin hareket planlama, seçme ve uygulama bölümü 
• Hareketlerin duyularla yönlendirilmesinden ve çeşitli vücut
   kaslarının kontrolünden sorumlu
• Alt parietal lob: Duyu organlarından gelen bilgilerin işlenip
   entegre edilmesini sağlar. Uzamsal algılamada önemli rol
   oynar. Somatosensory korteks burada bulunur.

Diğer insanların yukarıda bir yere baktığını gördüğümüzde biz de refleks olarak yukarıya bakarız. Bir başkasının 
esnediğini gördüğümüzde biz de esneriz. Doğumumuzu takip eden birkaç saat içinde istemsiz bir şekilde 
yetişkinleri taklit etmeye başlarız, ağzımızı açarız, dilimizi çıkarırız, mutlu veya mutsuz suratlar takınırız. 

Dudak okumayı ve konuşmayı ayna 
nöronlar sayesinde öğreniriz.

Sonuç: Ayna nöronları bütün sosyal becerilerimizi tetikler. Eksiklikleri empati yoksunluğu, sinerji oluşturu-
lamaması,  sosyal problemlere neden olur. Bir bireyin, bir eğitim kurumunun ileri doğru gelişip mutlu ve 
başarılı olması için kalabalık olması çok önemli değil, hatta pek de önemli değil diyelim. Var olan potansiyelin 
sinerji oluşturup geliştirilebilmesi yani sinerji oluşturup öğrenen organizma olması önemlidir

Ayna nöronlar gözleyerek öğrenmede ve davranışın ödül veya ceza getireceğini anlamada da rol alırlar. 

• Olasılıklı Düşünme
• Akıl Yürütme 
• Bilişsel Esneklik
• Tepkiyi Ketleyebilme
• Riskleri Değerlendirme
• Zaman-İşlem Hızını Planlama
• Duygu Kontrolü
• Motivasyon
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Nur YAŞAR
Ankara Özel Doku Kültür Anaokulu Kurucusu

Kişilerarası ilişki kurma biçimlerimizden biri de yansıtmadır. 
Yansıtma yaparken farkında olmamız ilişkilerimizde sağlıklı 
gelişme sağlarken farkında olmadan yansıtmayı kullanmak 
ilişkilerimizi olumsuz yönde etkiler. Yansıtma çok kapsamlı bir 
konu olduğu için burada yansıtmanın ne olduğunu, nasıl 
kullanıldığını, empati ve kendilik algımız ile yansıtma arasında 
nasıl bağlantılar olduğunu öğretmen öğrenci ilişkisini de 
kapsayarak ele alıp tartışacağız.

Bir öğretmen olarak sınıfa girdiğimizde bir grup öğrenci ile 
buluşuruz. Buluşmanın amacı, öğrencilere belli hede�er, 
amaçlar doğrultusunda bir müfredat aracılığı ile eğitim 
vermektir.
 
Ancak müfredatta olmayan bir durumla karşılaşırız: Öğrenci 
ile kurulacak ilişki…

İlişki bu sürecin önemli bir parçasıdır; çünkü sürecin işleyişini 
yönlendirme gücüne sahiptir. Bu sınıf ortamında hepimiz 
kişiliklerimiz, kendimize ait varoluşlarımız, daha önce öğrendiklerimiz 
ve deneyimlerimiz ile ilişkiye dahil oluruz.

Sınıfa ilk girdiğimiz anda öğrencilerin bazıları veya tümü ile 
ilgili �kirlerimiz oluşmaya başlayabilir. Örneğin kimisini çok 
sempatik, kimisini duygusal, kimisini içe kapalı, kimisini resmi, 
kimisini haylaz, kimisini zeki, kimisini tembel, kimisini sınırsız 
vb. bulabiliriz.  Bu izlenimde öğrencilerin özellikleri, örneğin 
dış görünüşleri, konuşma biçimleri, göz iletişimleri, kendilerini 
ifade ediş biçimleri etkili olduğu kadar bizim öğretmen 
olarakdaha önceki bilgi ve deneyimlerimiz de işin içine girer. 

Doğduğumuz andan itibaren kendimize ait özelliklerle var 
olur ve birbirimizden farklı bilgilerle donanırız. İkiz çocukları 
olan ailelerden sıklıkla duyarız “Dış görünüşleri benziyor ama 
kişilikleri birbirinden o kadar farklı ki..” derler. Kardeşlerimizle 
her ne kadar aynı evin içinde aynı kişiler, durumlar, olaylarla 
büyüsek de olayların, durumların farklı kısımlarını görür, farklı 
kısımlara dikkat eder, farklı değerlendirmeler yapar ve farklı 
kişiler oluruz. 

Hemen pek çoğumuzun yaşadığı bir durumdur; ortak 
yaşadığımız geçmiş bir anıyı bir yakınımızla paylaştığımızda 
onun olayın başka bir kısmını hatırladığını, bizden apayrı 
hisler yaşadığını ve farklı yorumlar getirdiğini görürüz. Bu 
olağan bir durumdur. Her insan kendine özgü bir şekilde 
dünyayı, çevresindeki insanları algılar ve anlamlandırır. 

İnsan olarak hepimizin kavramları kendine özgü anlamlarla 
yüklüdür, hislerimiz de kendimize özgüdür, yani hepimiz 
uykumuzda kendi rüyamızı görürüz. Kendi dünyamız bizim 
gerçeğimizdir. Kendi dünyamızdan kalkarak başka insanların 
ne düşündüğünü, ne yaşadığını anlamaya çalışırız. Örneğin 
bir arkadaşımızın işyerinde yöneticisi tarafından sert bir 
tutum gördüğünü ve canının çok  sıkıldığını  bize söylediğini 
düşünelim. Bizim de arkadaşımıza destek vermek istediğimizi 
varsayalım. 

Onu anlamanın bir yolu kendi deneyimlerimize, bilgilerimize 
dayanmaktır. Yani onun ne düşündüğünü ne yaşadığını 
anlamak için benzer bir olayda yaşadığımız hislerimize, 
düşüncelerimize, duyumlarımıza gideriz ve tahminde bulunuruz.  
Kendimizden yola çıkarak benzer bir yaşantımızda kızmışsak 
“Arkadaşımız yöneticisine kızmıştır ve aklından öfkeli düşünceler 
geçiyordur’’ veya benzer bir olayda üzüntü yaşamışsak “ 
arkadaşımızın üzgün ve kendi içine dönmüş olacağını” 
düşünebiliriz. İşte bu yaptığımız şey bir yansıtmadır.

Yansıtma yaparken başka bir insanın iç dünyası, yaşadıkları 
hakkında tahminlerde bulunuruz. Aynı şekilde başka bir insan 
da bizimle ilgili yansıtma yaparken tahminde bulunur. 
Birbirimizi anlamanın, diğerine ulaşmanın bir yolu olarak 
yansıtmayı kullanırız. Aynı olay, durum, kişiye karşı tahminlerimiz 
birbirinden farklı olabilir. Örneğin yolda dilenen bir kişi 
bazılarımız için inandırıcıdır ve yardım etme isteği uyandırır, 
bazılarımız için inandırıcılıktan uzaktır ve kandırmak istediğine 
inanırız, bir kısmımızda dilenen kişinin ihtiyacı olduğunu ama 
yardım ettikçe bunun bir sektöre döneceğine inanırız. Bu 
düşüncelerimiz, inançlarımız davranışımızı etkiler. Dilenen 
kişiye inananlarımız yardım eder, inanmayanlarımız yardım 
etmez hatta kızabilir, inanan ama sektöre döneceğini 
düşünenlerimiz belki onlara bir iş bulmak için girişimde 
bulunabilir.

Yansıtmalar kaynağını neredenalır?
Yansıtmalarımız, geçmişte öğrendiğimiz bilgilerimiz, geçirdiğimiz 
yaşantılarımızla yakından ilişkilidir. Yansıttığımız bilgilerin 
önemli bir kısmını erken yaşlarda ediniriz. Yansıtma, içinde 
bulunduğumuz dünyayı tanımak, yaşamımızı sürdürmek, 
tehlikelerden korunmak, hede�erimize, isteklerimize ulaşabil-
mek, başka insanlarla ilişki kurabilmek için gereklidir.  Örneğin 
başka insanlara saygılı olmak, yardımcı olmak, toplum 
kurallarına uymak gibi daha önce öğrenmiş olduğumuz 
bilgileri yansıtarak yaşamak, sosyal yaşamımızda rahatlık,  
kolaylık sağlar.  

Yansıtma…Yansıma…Yanılsama…



Yansıtmayı kullanmadan yaşamamız demek,yani kendi bilgi 
vedeneyimlerimize dayanmadan yaşamak,çevremizdeki her 
kişiyi, olayı, durumu her an yeniden ele alıp, gözlem yapmak, 
anlamak, değerlendirmek ve reaksiyon geliştirmek demektir. 
Bunun uygulanması günlük yaşamda olanaksızdır. Geçmişten 
getirdiğimiz bilgilerimiz, deneyimlerimiz bize güç verir, 
kolaylık ve hız sağlar. Bizi tehlikelerden korur. Örneğin gece 
peşimizden ısrarla gelen kişinin niyetini kendi bilgilerimize 
dayanarak tahmin ederiz ve önlem alırız. Küçük bir çocuk 
yaptıkları karşısında annesinin kızmaya başladığını anlar ve 
buna uygun tavır geliştirir. Ancak burada bir soru aklımıza 
takılabilir. İlişkide tek başına tahminde bulunup yanıtlar mı 
üretiyoruz? Bu sağlıklı bir şey olabilir mi? Karşımızdaki kişiyi 
sadece yansıtmalarımıza dayanarak anlamak sakıncalı olmaz 
mı? Onun bizden farkları yok mu?

O zaman tahminde bulunma işini biraz abartalım. Sadece 
tahminde bulunarak,yani bir kişi sadece kendi bilgi ve deneyim-
lerine dayanarakyaşarsa neler olabilir? Hep yansıtma yaparak 
yaşamak; kendindeki bilgi ve deneyimlere dayanarak karşıdaki 
insanı anlamaya çalışmak demektir. Karşıdaki kişinin 
düşüncelerinin, duygularının, kendini ifade etmesinin anlamı 
ve önemi yoktur. Böyle bir kişiye kendimizi ifade etmeye 
çalıştığımızda  “Ben seni bilirim.” “ Bunu sen böyle yapmışsındır.” 
gibi cümleler duyabiliriz. Bizim aklımızı duygularımızı bir 
kişinin bizden iyi bildiğini düşünmesi, örneğin “Sen onu öyle 
düşünmüşsündür.” gibi ifadeler pek çoğumuzun olumsuz 
hisler yaşamasına neden olur, anlaşılmadığımızı hissettirir ve 
bizi ilişkiye kapalı hale getirir; karşımızdaki kişiye kızgınlık, 
kırgınlık, üzüntü gibi olumsuz hisler yaşatır. O kişiye açıkça 
kızgınlık göstermesek bile o kişiden gelecek, yararlı şeylere de 
toptan olarak kapanabiliriz. Bu tarz ilişki kurmak karşımızdaki 
diğer insanla buluşamamaya neden olur.

Dışardaki kişi ile ilişki kurabilmenin yolu; gerçekten onu 
duymak, görmek, onun düşüncelerinin, duygularının,kısacası 
onun gerçeğinin farkında olmak ve aynı zamanda her ilişkide 
kendi yansıtmalarımızın da olduğunu bilmek ve bunların 
farkındaolmaktır. Örneğin yazının başında öğretmen olarak 
karşılaştığımız yeni öğrencilerle ilgili ilk izlenimlerimiz bize ait 
yansıtmalardır. Henüz yeni tanıştığımız bir öğrenci hakkında 
kararlar vermek, ancak ona geçmiş bilgi yaşantılarımızdan 
hareket edip yansıtmayaparak olabilir. Öğretmen olarak yeni 
öğrencilerle tanıştığımızda duygu, düşünce dünyamızın 
harekete geçmesi ve buna bağlı hissettiklerimiz hatta 
yargılarımızın oluşması beklenen bir durumdur.  Örneğin yeni
tanıştığımız öğrencilerden birini “sevimli” bulmamızın nedeni 
on sene önceki bir öğrenciyeveya kendi geçmişimize benzetmemiz 
olabilir. Öğretmen olarakbenzetmeler yapmamız bu izlenim-
de kendi payımız olduğunu bildiğimiz sürece doğaldır. Ancak 
bir öğretmen olarak yeni öğrencilerimizi anlamak için her 
zaman eski öğrencilerimizle ilişkilerimizden yola çıkarak 
düşünmemiz ve buna göre davranmamız, öğrencilerimizi 
kategoriler ve genellemelerle değerlendirmemiz, yeni öğren-
cilerle gerçek bir ilişkiye girmemizi engeller. Böyle bir durumda 
sürekli  yansıtma yaparız. 

Gerçek bir ilişki kurmak için birbirimizi anlayabilecek bir zemine 
ihtiyacımız vardır.  Bu zemin eski bilgilerimizin farkında olmak, 
bunları parantez içine almak ve karşımızdaki kişinin kendisini 
ifade edebilmesine olanak vermekle kurulabilir.Bu zemin 
yerine yansıtmalarımızla ilişkide olursak çoğu zaman ilişki 
açısından kendimizi istemediğimiz bir noktada bulabiliriz. 
Örneğin bir öğrencimiz bize itiraz ettiği zamanbu öğrencinin, 
isyankar olduğu yansıtmasını yapabiliriz ve daha önceki 
yıllarda başka bir öğrenci ile yaşadığımız olumsuz anılar 
aklımıza gelebilir. Önceki öğrenci bizi sınıf yönetiminde zor 
duruma düşürmüş ve onunla sıklıkla çatışmalara girmiş olabiliriz. 
Yeni öğrencinin  tarzını ona benzetebilir ve geçmişte yaşadığımız 
olumsuzlukları yaşamamak için bu öğrenciye sert bir çıkış 
yapıp, onu engelleyebiliriz. Yeni öğrenci sadece kendini ifade 
etmek isteyen cesur bir kişi ise bizim sert tutumumuz onu 
şaşırtır ve kırar. Öğrenci, anlaşılmadığına, kendisine değer 
verilmediğine inanıp, hayal kırıklığı yaşayabilir. Hayal kırıklığı 
sonucu gerçektenisyankar bir tavır izleyebilir veya bizimle 
ilişkiye kapalı hale gelebilir.

Hepimizin ilişkilerimizde öncelikli ihtiyacımız anlaşılmak 
olur.Anlaşılmak; yakınlık, güven gibi pek çok olumlu duygu 
yaşatır ve ilişkinin gelişme zeminini oluşturur. Bu nedenle pek 
çoğumuz empatik davranmaya önem veririz.  

Empati yapmanın da içinde aslında yansıtma vardır. Empatinin 
yansıtma ile nasıl ilişkisi olduğunu anlamak için çocuklara 
empatiyi nasıl öğrettiğimizi hatırlayalım. Çocuklara empatiyi 
anlatmak için örneğin başka bir çocuğa vurduğunda onun 
yaşadığı �ziksel acıyı ve olumsuzlukları anlaması için kendi 
yaşadığı benzer bir olayla duygu ve düşünceleri arasında bağ 
oluştururuz. Örneğin bir çocuğa vurduğunda çocuğun 
duyduğu acı, üzüntü, kızgınlığı anlaması için parkta başka bir 
çocuk kendisine vurduğunda yaşadıklarını hatırlamasını 
isteriz. Empati yaparken kendimizden yola çıkarız;karşımızda-
ki kişinin yerine kendimizi koyup onun bakış açısından olayı, 
durumu, yaşadıklarını değerlendiririz. Ancak bu bir empati 
değil yansıtmadır. Empati olabilmesi için karşımızdaki kişi ile 
buluşabilmemiz gerekir. Bizim onunla ilgili yansıttıklarımızın 
ona uyup uymadığını test etmek gerekir. Eğer yaptığımız 
yansıtmalar uygunsa karşımızdaki kişi ile ilişkide uyumlu 
hareket edebiliriz. Yansıtmalarımız uygun değilse onun 
kendiduygu, düşünce ve isteklerini dinleyerek onu anlayabiliriz. O 
zamanempatik oluruz. Kendimizle diğerini birbirinden ayırt 
edemezsek bu empati değil yansıtma olur. 

Bu kısımda konunun daha iyi anlaşılması için isim vermeden 
yaşanmış bir örneği paylaşmak istiyorum. Bir öğretmen iyi 
notlar alan, sevdiği bir öğrencisinin son zamanlarda notlarını  
düşürmesini anlamaya ve çözüm bulmaya çalışır.Öğrencisinin 
yerine kendini koyup düşünür, öğretmen, endişelenince, 
kızınca harekete geçen, motive olan bir kişidir;onu biraz 
sarsarsa harekete geçebileceğini düşünür ve olumsuz eleştirilerde 
bulunur;gelecekte olabilecek kötü olasılıklardan söz eder. 
Öğrencinin notları yükselmediği gibi içe kapanma ve iyice bir 
boş vermişlik içine girmesi öğretmen için anlaşılmaz bir 
durum yaratır ve yetmediğini varsayarak olumsuz tavırlarını 
arttırarak sürdürür. Notlar yükselmez, öğretmen ve öğrencinin 
arası bir daha düzelmeyecek şekilde bozulur ve öğrenci 
aslında çok sevdiği o dersi ve öğretmenini ileride kızgınlık ve 
hayal kırıklığı ile anımsar. Öğretmen için de üzücü bir hikaye 
olur. Görünüşte öğretmen öğrencisi ile empati yapmaya 
çalışır ancak onun gerçeğinin ne olduğunu anlamaz. Kendi 
yansıtmalarına olan inançları o kadar güçlüdür ki, öğrenciden 
gelen işaretleri yeniden değerlendirmeye alıp ona kendinden 
farklı olarak iyi gelenin ne olduğunu anlamaya çalışmaz. 
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Karşımızdaki kişinin bizi anlamak için yola çıkmasıempatinin 
ön koşuludur ancak kendi doğrusunu bizim de doğrumuz 
olmasıiçin zorlamasıgerçekte karşımızdaki tarafından anlaşılmamış 
hissetmemize neden olur. Eğer düşünürsek hepimiz için buna 
benzer örnekler vardır. Bazen karşımızdaki kişi çok iyi niyetli 
olarak bizi anlamaya çalışır ancak biz anlaşılmış hisset-
mediğimiz gibi bazen kızgınlık bile duyabiliriz. Empatiyi 
yaşayabilmemiz içinempati yapan kişinin kendi duygu, 
düşünce, davranışının farkında olması ama onu geride tutarak 
bizim düşünce, duygu, davranışımızı öne çıkarması gerekir.

Yapılan yansıtmalar kendilik algımızı etkiler mi?
Pek çoğumuzun yaşamında bizi olumsuz etkilemiş bir yansıtma 
ancak yıllar sonra anlaşılabilir. Bunların içinde en önemlisi de 
kendimizle ilgili bildiklerimiz, yani kendilik algısını oluştur-
duğumuz yansıtmalardır. Kendimize ait özelliklerimizin diğer 
insanlara yansımasını öğrenerek kendilik algımızı geliştiririz. 
Kendimizle ilgili öğrendiklerimiz, istediklerimiz için harekete 
geçip geçmemeyi, kendimize güven, saygı duymamızı 
belirler. Yansıtmalar olumsuz olduğu ve buna inandığımız 
zaman artık bu şekilde inanmaya ve davranmaya başlarız ve 
hep bu gerçeği kendimize yaşatmaya başlarız. Örneğin diğerlerine 
göre hareketli bir çocuk isekçevremizdeki kişiler tarafından 
yorucu, baş belası, hiperaktifveya diğerlerine göre daha yavaş 
hareket eden bir çocuk isek ağırkanlı, mızmız, uyuşuk olarak 
değerlendirilmiş olmak uzun yıllar sürecek bir kendilik algısı 
oluşturmamıza ve bu nedenle kendimizi istenmeyen, rahatsız 
eden bir kişi olarak algılamamıza neden olabilir. Yıllar sonra 
çevremiz değiştiğinde bu özelliklerimiz farklı bir algı ile 
değerlendirilirse bu özelliklerimiz bir meziyet haline de 
dönüşebilir; hareketli çocuklar olmamız atak, cesur, enerjik, 
aktif, yüksek performanslı olarak değerlendirilirken; diğerlerine 
göre yavaş olmamız sakin, huzur verici, güvenilir, davranışlarını 
sentezleyerek üreten kişiler olarak değerlendirilebilir.  

Aynı özellikler farklı bir bakış açısıyla tamamen anlam 
değiştirebilir. Bu da aslında öğretmen olarak elimizde 
tuttuğumuz büyük gücü bize gösterir. Yansıtmalar göreceli 
olduğu için olumsuz kendilik algısı ile sınıfımıza gelmiş bir 
çocuk yeni, olumlu bir algı geliştirebilir. Bunun için itici bir güç 
olabiliriz. 

Öğrenciye yaptığımız yansıtmaların yansımalarını nerede 
görebiliriz? 
Öğrenciye nasıl yansıtmalaryaptığımızı ve bunların ondaki 
yansımalarını anlamanın en iyi yolu  ilişkimize bakmaktır.
Öğrencimiz ile ilişkide istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen 
yanlar varsa örneğin bize karşı kapalı olduğunu düşünüyorsak, 
yakınlaşmadığını hissediyorsak veya tam tersi sınırları aştığına 
inanıyorsak, inadımıza davranıyor gibi geliyorsa, bize karşı 
gergin,agresif veya umursamaz tavırlar içinde ise ona karşı 
yansıtmalarımızı gözden geçirmekte yarar vardır. 

Bunun yanısıra derste kendi performansının altında kalması, 
dersi takip etmemesi, dikkatini arkadaşları ile ilişkiye yönlen- 
dirmesi de bunun işaretleri olabilir. Yaptığımız yansıtmaların 
yansımalarını öğrencimizin bize karşı davranışlarında da 
görebiliriz.Örneğin eksiğinin araştırılıp bulunması, öfkeli 
davranışlara maruz kalması, aşağılanması aynı şekilde karşılık 
vermesine neden olabilir. 

Bir öğrenci ile ilişkide açıklayamayacağımız şekilde olumlu 
veya olumsuz duygular hissettiğimiz durumlara dikkat 
etmemizde de yarar vardır; açıklayamadığımız duygu, 
düşüncelerimiz yansıtmanın işaretleri olabilir. Bazen bu 
yansıtmalar şu anda hatırlayamadığımız kadar gerilerde kalmış 
yaşantılarımızdan, bilgilerimizden kaynaklanabilir. Örneğin bu 
öğrenci kendimizde sevdiğimiz veya sevmediğimiz bir özelliğimizi 
bize anımsatıyor olabilir veya haksızlığa uğradığımız ve 
unutarak kurtulduğumuz bir ilişkinin çağrışımlarına neden 
oluyor olabilir. Bazen yaptığımız yansıtmaların farkına varmak 
ve onları geride tutmak zor olabilir. Bunun içinen iyi yol 
okullarda bu alanda eğitim almış rehberlik ve psikolojik danışma 
uzmanları ile konuyu ele almamız ve tartışmamız olabilir.  

Öğrenciyi içtenlikle merak etmek, içtenlikle onu bilmediğimizi 
ancak tahminde bulunabileceğimize inanmak ilişkiye sağlıklı 
bir altyapı sağlar ve ilişkide büyümeyi getirir. Yansıtma 
yaparken öğrencimizin bizden farklı bir kişilik olduğunu kabul 
etmemiz ve buna saygı göstermemiz öğrencimizi bizimle 
ilişkiye, bilgi ve deneyimimizden yararlanmaya açık hale getirir.

Öğrenci ile ilişkide onu anlamak için sorular sormak ve bu 
soruları sorarken onun iç dünyasını sınırlamayacak şekilde 
kendisini anlatabileceği şekilde sormak da ilişkimizin gelişimi 
açısından önemlidir.Örneğin “Sen ne düşündün?”, “Nasıl hisset-
tin?”, “ Durumla/olayla ilgili ne yaşadın?” tarzındaki sorular 
onun düşünce, duygusu ile sorudaki boş alanı doldurmasını 
sağlar. Bu da onunla ilgili yansıtmalarımız varsa test etmemizi, 
onu yansıtmayanları düzeltmemizi, yani onunla buluşabil-
meyi sağlar.

Yansıtmada aklımızda tuttuğumuzda en çok işe yarayacak 
bilgi “Bu onun değil, benim inandığım ve ona yansıttığım 
bilgi.” olduğunu fark etmemizdir. Bizim dışımızdaki kişiyi 
anlayabilmek için onunla buluşmak gerekir.  Kendi bildiklerimizi, 
yaşadıklarımızı fark etmek ancak bunu fark ederek bir kenarda 
tutmak ve diğerini anlamaya yönelik samimi bir ilgi ve merakla 
ona yönelmek ilişkilerimizi ileri taşıyabilir. Öğretmen öğrenci 
ilişkisinde ilgi gösterilmesi; merak edilmesi,varlığının fark 
edilmesi, değer görmesi olumlu yansımalar oluşturarak 
öğrencide kökten değişimler yaratabilir. 

Elbette bazen bir konuda, durumda kendi yaptığımız yansıtmayı 
ona iletmeye ihtiyaç duyarız.  Yansıtma yapacağımız zaman 
öğrencimize bunun bizim bir tahminimiz olduğunu söylemek 
yerinde olur.  Örneğin bir şeyden korktuğunu düşünüyorsak  
“Bu durumda pek çok insan korkar, ben de korkardım. Sen ne 
yaşadın?” diye sorarak kendi tahminimizi iletiriz ama onun 
yaşadıklarının farklı olabileceğini de kabul ederiz.

İki insan olarak bir araya geldiğimiz her yerde olduğu gibi 
sınıfın içinde de ilişki bir gerçek olarak karşımıza çıkar ve 
yaptığımız işleri etkiler. Kendi dünyamızın sınırlarını aşıp diğer 
insanla buluşabilmek bizdekini bilmek, tanımakla mümkün 
olur. Bizdekini fark edip diğerinden ayırdıkça öğrencimizle iki 
insan olarak karşılaşmalar yapabiliriz. Bu öğrencimize, 
kendimize ve sınıf ortamına çok olumlu katkılar getirir. Hep 
beraber büyür, gelişir, yeni öğrenmeler yaşarız.. Kısacası;  
yansıttıklarımız yansır, diğeri ile buluşmadan yapılan anlamalar 
yanılsama olarak kalır. 
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TOBB TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ TOPLANTISI

SAYIN BEŞİR ATALAY’A YAPILAN ZİYARET 

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi 2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılının ilk toplantısını 20 Ekim 2015 tarihinde yeni yönetim kurulunun 
başkanlığında TOBB ‘ un Ankara‘daki Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Dr. Yusuf Ekincinin Meclis Başkanı olarak yönettiği bu ilk 
toplantıda, başkan yardımcıları Yusuf Tavukçuoğlu ve Faruk Köprülü de hazır bulundular.  Meclis üyelerinin tamamı ve ( ilk toplantı 
olmasından dolayı ) bazı üyelerinin yardımcılarının da iştirak etmesi Meclisteki katılımı artırdı.

Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, meclise davet edilen ilgili kamu görevlilerine üyeler tarafından muhtelif sorular 
yöneltilerek cevaplar alındı. Ayrıca meclis üyelerinin karşılaştığı bazı sorunlar da dile getirilerek karşılıklı görüş ve öneriler belirtildi.

Toplantıda meclisteki üyelerin faaliyet gösterdikleri alanda karşılaştıkları öncelikli 5 sorunlarını ve bununla ilgili önerilerini Meclis 
Sekreterliğine bildirmesi bu sorun ve önerilerin bir rapor haline getirilerek ilgili resmi makamlara, Meclis Yönetim Kurulu tarafından 
iletilmesi kararı alındı.

TOBB Eğitim Meclisi'nde Başkan Yardımcısı olarak bulunan eş başkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU, Derneğimiz Yüksek İstişare Konseyi 
Başkanı Yusuf Ekinci ve ÖZDEBİR Başkanı Faruk KÖPRÜLÜ'nün hazır bulunduğu ve eğitime ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı 
ziyarette, hayırlı olsun dileklerimiz de Sayın Beşir Atalay'a arz edildi.

Derneğimizin de Başkan Yardımcılığını yaptığı TOBB Eğitim Meclisi üyeleri, 21 Aralık 2015 tarihinde TBMM Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Sayın Beşir Atalay'ı makamında ziyaret ettiler. 
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FAHAMETTİN AKINGÜÇ'ün 
'Kendini Eğitime Adamış Bir Mühendis' 

İSİMLİ KİTABI TANITILDI

İstanbul Kültür Üniversitesi Kurucu Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç'ün 90 yıllık yaşam öyküsünü ve 
eğitime adadığı yıllarını anlattığı 'Kendini Eğitime Adamış Bir Mühendis' isimli kitabının tanıtımı gerçekleşti. 
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ortaköy'deki Feriye Lokantası'nda düzenlenen lansman gecesine çok sayıda 
ünlü isim katıldı. Davette konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç 
Günver, babasının 56 yıllık eğitim hayatını anlatan kitabına ilişkin duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi: 
"Çok heyecanlıyız, yaklaşık 2 yıllık bir emeğin ürünü. Ama aslında arkasında 56 yıl var. 56 yıldır eğitime 
gönül vermiş bir babanın kızı olmaktan gurur duyuyorum." Fahamettin Akıngüç'ün başarılarıyla gurur 
duyduğunu dile getiren Dr. Bahar Akıngüç Günver, "Aslında şuanda burada 2 şapkayla konuşuyorum. Hem 
onun kızı şapkasıyla hem de onunla birlikte çalışmış ve bütün bu dönemin en azından bir kısmında beraber 
olmuş bir çalışan olarak. Eğitim sürecini anlatan son derece güzel bir kitap. Bir çeşit eğitim tarihi belgesi. 
Babamla gurur duyuyorum. Çok küçükken okulu benden daha çok sevdiğini düşünürdüm. Ama artık onu 
anlıyorum. Bu bir adanmışlık duygusu şimdi artık ben de bu adanmışlığı yaşıyorum. Çünkü eğitim sektörü 
gerçekten adanmışlık gerektiren bir sektör" diye konuştu.

Kitabın hazırlanışını gerçekleştiren Fahamettin Akıngüç'ün 50 yıllık arkadaşı yazar Ömür Candaş ise mutluluğunu 
"Fahamettin Bey benim 50 yıllık arkadaşım. Kültür Koleji'nde başlayan arkadaşlığımız daha sonra çalışma 
arkadaşlığı olarak da sürdü. Onun bütün girişimlerinin 50 yıldır tanığıyım. Bu yüzden kitabı hazırlamak bana 
düştü. Bundan kıvanç duyuyorum" sözleriyle ifade etti. 90 yıllık bir ömrün özeti olan 'Kendini Eğitime Adamış 
Bir Mühendis' isimli kitabın hazırlanış süreci hakkında da bilgi veren Candaş, "Fahamettin Bey'in çeşitli 
zamanlarda yaptığı konuşmaları topladık, kronolojik olarak derledik. Böylece kitabı ortaya çıkarttık. Daha 
önce parça parça yapılmış konuşmalar vardı onlar konu bazındaydı. Bu kitap daha çok biyografik bir çalışma 
oldu. Ama kendisinin konuşmalarından da bölümler aldığımız için aynı zamanda otobiyografik bir kitap oldu. 
Yaptığımız işten mutluluk duyuyorum" açıklamalarında bulundu.  

Tecrübelerle dolu yaşam öyküsüyle eğitim alanında bir duayen olan Fahamettin Akıngüç'ün 'Kendini 
Eğitime Adamış Bir Mühendis' isimli kitabının tanıtımı yapıldı



Yazı

34

Doğru Bildiğimiz Bu Yanlışlara Dikkat!

Dr. Özgür BOLAT
Eğitimci / Yazar

Mutlu insanlar her zaman başarılı olmuyor. Başarılı insanlar da 
her zaman mutlu olmuyor. O zaman hem başarılı hem mutlu 
çocuk nasıl yetiştirilir?

Başarıya dayalı mutluluk sürdürülemez.
Çocuğunuzu başarısı ile kabul ederseniz, çocuk sadece 
başarılı oldukça mutlu olacaktır. Başarısız olursa, mutsuz 
olacaktır. Koşullu kabule bağlı mutluluk sürdürülebilir 
değildir.  Bir çocuk dış etken ile değil “Ben sadece ben 
olduğum için değerliyim” düşüncesiyle değer görmelidir. Bu 
mutluluk özbenliğe bağlı olduğu ve asla değişmeyeceği için, 
çocuk her zaman bütün, huzurlu ve mutlu hissedecektir.

Çocuklarınızdan doğru şeyler bekleyin Çocuğunuzdan 
yüksek not, başarı, birincilik gibi şeyler beklemeyin. Bunlar 
çocuğun kontrolü dışındadır. Çok çalışsa bile, birinci olamayabilir. 
Çocuğunuzun mutsuzluğunu kendi ellerinizle tasarlamış 
olursunuz. Ama çocuğun kontrolü altında olan şeyleri 
bekleyin. Örneğin, çok çalışmasını, planlı olmasını, dürüst 
olmasını bekleyin. Bu durumda çocuğunun hayatının 
kontrolü her zaman kendi elinde olacaktır. 

Çocuklarınızı ödülle motive etmeyin.
Çocuğunuza ödülle iş yaptırtmayın. Örneğin, “Ödevini 
yaparsan, bilgisayarla oynayabilirsin.”  dediğiniz an; çocuk 
ödevi araç, bilgisayarı amaç olarak görecektir. Ödeve olan 
ilgisi azalacaktır. Ödevi yapmak zaten çocuğun sorumluluğu-
dur. Ödül verilirse, çocuk ödevi sorumluluğu olarak görmeyi 
bırakacaktır. Ödülle iş yapan çocuk, ödül ortadan kalkınca, o 
işi yapmayı bırakacaktır ya da aynı iş için daha büyük ödül 
isteyecektir. Bir çocuk bir işi ödül için değil, sevdiği için 
yapmalıdır.

Çocuğun işi sevmesini sağlayın.
Ödül yerine çocuğun işi sevmesini sağlayın. Bunun için de 
çocuğa yapabilme duygusu kazandırmanız gerekir. İnsanlar 
sevdikleri şeyleri iyi yapmazlar, iyi yaptıkları işleri severler. 
Çocuğa onun seviyesinde işler verin ve o işi yaptıkça, ona 
geribildirim verip geliştirin. Geliştiğini hisseden çocuk o işi 
sevecektir. Okullarda herkese aynı iş verilir. İşin zorluğu 
çocuğun seviyesinin üstünde ya da altında olursa, çocuk 
yapmak istemez.

Çocuğun zekasını övmeyin!
Çocuğun zekasını överseniz, “Aferin benim akıllı oğluma/kızıma!” 
derseniz, çocuk başarısını zekaya bağlar. Zeki olarak etiketlenen 
çocuk da başarısız olursa, aptal hisseder. Zeki etiketini 
kaybeder. Onun için de başarısız olma ihtimali olan işlerden 
kaçar. Risk almaz. Bu yüzden “Zeki ama çalışmıyor!” sözünü 
çok duyarız. Onun için zekayı değil, çalışmayı ön plana 
çıkartın. Bu durumda çocuk başarısız olursa, çalışarak daha iyi 
yapabileceğine inanır. 

Yakışıklı oğlum, güzel kızım demeyin!
Çocuğunuzu bu şekilde severseniz, çocuk kimliğini ve 
kabulünü bunlar üzerine kurar. Bu özellikleri de her zaman 
sürdüremeyeceği için, yani her zaman güzel ve yakışıklı 
olamayacağı için,  ilerde depresyon başlar. Dahası çocuğun bu 
özellikler üzerine kontrolü olmadığı için çaresiz hisseder. Zeka 
da bunlara dahildir. Onun için çalışmak, dürüst olmak, duyarlı 
olmak gibi çocuğun kontrolü altında ve asla değişmeyecek 
özelliklere vurgu yapın.

Çocuğu övgü ile motive etmeyin!
Çocuk iyi bir şey yapınca överseniz, bir süre sonra o işi sizden 
övgü almak için yapacaktır. Sizin övgünüze ve yargınıza 
bağımlı hale gelecektir.  Çocuğun elinden özdeğerlendirme 
hakkını almış olursunuz.. Onun için çocuğu övmek yerine, ona 
geribildirim verin. “Aferin oğluma!”  ya da “Aferin kızım çok 
güzel olmuş!” derseniz, övgü olur. Ama yaptığı işi güzel yapan 
şeyleri söylerseniz, çocuk o işi neden iyi yaptığını bilir ve 
sürekli gelişim gösterir. Örneğin, ödevini gösteren çocuğa 
“Aferin, çizgilerin dışında çıkmadan yazmışsın” deyin. 

Çocuğu övmek yerine, ilgi sorusu sorun.
Çocuk yaptığı bir işi size gösterince, “Çok güzel olmuş.” ya da 
“Tamam, aferin. Devam et.” gibi sözler ile geçiştirmeyin. 
Çocuğun kendini anlatmasına izin verin. Örneğin, yaptığı 
resmi size getiren çocuğa “Anlat bakalım ne çizdin?” deyip 
ilgisini canlı tutun.  



Ben dili kullanmayın!
“Ben dili”, benim duygularım sana bağlı mesajı verir. Çocuk 
ailenin duygularına bağımlı yetişir. Birey olamaz. Örneğin, 
“Yemeğini yemezsen, aç kalırsın. Üzülürüm.” dediğiniz an, 
çocuk o işi annesini üzmemek için yaptığını zanneder. Kendi 
duyguları önemsizleşir.  Ailesinin duyguları için yaşar. Daha da 
tehlikelisi insanın duyguları başkalarına bağlı zanneder. Kendi 
duygularından başkalarını sorumlu tutar. Herkes kendi 
duygularından sorumludur. “Ben dilinin” formatı önemli 
değildir. Benim duygularım sana bağlı mesajı veren, her 
cümle ben dili cümlesidir.

Ceza, çocukları ödüllendirir!
Çocuğunuza ceza  ile iş yaptırmaya çalışırsanız, aslında 
ödüllendirmiş olursunuz. Çocuğa o işi yapmama hakkı 
verirsiniz. Örneğin, “Ödevini yapmazsan, bilgisayar yok sana.” 
derseniz, çocuk “Tamam bilgisayar ile oynamam, ödevi de 
yapmam.” der. Ödevi yapmamak meşrulaşır. Ceza sorumluluk 
kazandırmak.

Çocuklara sorumluluk kazandırmak için, bedel ödetin!
Çocuk bir işi yapmazsa, ilk önce kuralları netleştirin ve neden 
yapmadığını çözün. Sonra rehberlik yapın ama buna rağmen 
yapmıyorsa, ceza vermek yerine beden ödetin. “Ceza” 
dışardan verilen yaptırımdır, “bedel” işin doğasında vardır. 
Yemeğe gelmeyen çocuk, yemeğini kendi hazırlar ya da aç 
kalır. Yemeğe gelmeyen çocuğa bilgisayarı yasaklarsanız bu 
bedel değil, ceza olur.

Çocukların yaptıklarıyla değil, kendisiyle ilgilenin!
Gerçek sevginin özünde koşulsuz sevgi vardır. Sevgi karşıdaki 
kişiyle ilgilenir. Koşullu ve yapay sevgi çocuğun yaptığıyla 
ilgilenir. Çocuk okuldan eve gelince, “Okul nasıldı bugün?” 
diye sorarsanız, çocuğun yaptığıyla ilgilenmiş olursunuz ama 
“Hoşgeldin! Nasılsın?” derseniz onunla ilgilenmiş olursunuz. 
Çocuk koşulsuz sevgiyi hisseder.

Çocuğunuzu başka çocuklar ile karşılaştırmayın! 
Çocuğunuzu başkası ile karşılaştırırsanız, çocuk kendi değerini 
başkasına göre belirler. Kendi seviyesine göre çok gelişim 
gösterse de, başkasından daha kötü sonuç aldıysa, mutsuz 
olacaktır. Her çocuk sadece kendisi olduğu için değerlidir. 
Çocuğu kendisi ile karşılaştırın. 70 alan bir çocuğa, “Sınıf 
ortalaması kaç?”, “En yüksek not kaç.” ya da “Arkadaşın kaç 
aldı?İ diye sormayın. Bunlar karşılaştırma cümleleridir.

Okulu değil, öğrenmeyi önplana çıkartın!
Çocuklar okulu bir süre sonra bir iş olarak görmeye başlar. 
Neden okula gittiğini unutur. Ama okulun asıl amacı öğrenmeyi 
sağlamaktır. Çocuğunuz ile sohbet ederken, öğrenmeyi hep 
önplanda tutun. Örneğin, “Dersler nasıldı?”, “Okul nasıldı?” ya 
da “Ödevini yaptın mı?” diye sormayın, “Bugün neler öğrendin?” 
ya da “Bu ödevle me öğreniyorsun?” diye sorun. 

Çocuğun kendini değerlendirmesini sağlayın!
Sizin �krinize başvuran çocuğa, hemen �krinizi söyleyip, onun 
düşünmesini engellemeyin. “Anne/baba nasıl olmuş?” derse, 

“Sence nasıl olmuş?” deyip düşünmesini ve kendini değer-
lendirmesini sağlayın. “Güzel olmuş!” derse, “Güzel yapan 
sence ne?” diye sorun, daha da düşündürün. Çocuğu kendi 
yargılarınıza bağımlı kılmayın. 

Çocukların sorunlarını sahiplenmeyin!
Çocukların problemlerini çözerek onların elinden başarı 
hissini almayın. Onların problemlerini sahiplenmeyin ya da 
onlar adına sorunlarını çözmeyin. Onun problem etra�ıca 
düşünmesine yardımcı olun ve gereken kaynakları sağlayın. 

Asıl sebebi keşfedin!
Çocuk ödevini yapmıyorsa ya da okulu sevmiyorsa, zorla 
yaptırmaya çalışmayın. Nedenini keşfedin. Ödev mi ilgisini 
çekmiyor, seviyesinin üstünde mi yoksa eksiği mi var, 
keşfedin. Belirtileri değil, asıl sebebi çözün.
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Bu yanlışları 

yapmazsanız, 

çocuk birey olarak 

yetişir. Bu durumda 

hem başarılı 

hem de mutlu çocuk 

yetiştirmiş olursunuz. 

Sadece okul başarısı 

değil aynı zamanda 

hayat başarısı da 

gelecektir.
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Türkiye Özel Okullar Birliği IT Komisyonu 21 Mart 2015 tarihinde Beykent Üniversitesinde 2. ETP (Eğitim 
Teknolojileri Platformu) Konferansını düzenlemiştir. Bu konferans için 90 farklı okuldan 240 sunum yapma 
teklifi gelmiştir. 

Eğitimde Teknoloji Kullanımı konusunda, 40 sınıfta aynı anda 6 paralel oturumda 300 kişi tarafından 240 adet 
sunum gerçekleştirilmiştir. ETP Konferansına sunumları izlemek üzere 2.100 izleyici katılmıştır. Organizasyona 
ayrıca 15 firma da sponsor olmuş ve stant açmıştır. Oldukça olumlu geri bildirimler aldığımız organizasyonumuz 
başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

IT Komisyonumuz 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı çalışmalarına hazırlık amacıyla 5 kez toplantı yapmıştır. 
Bu toplantılarda, Beykent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2. ETP Konferansının değerlendirmesi yapılmış 
olup 3. ETP Konferansının 26 Mart 2016 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilmesine 
karar verilmiştir. Bu amaçla, Üniversite Kampüsü iki kez ziyaret edilmiş, kullanılması düşünülen mekanlar 
belirlenmiş ve konferans için gerekli olan alt yapı istekleri Üniversite Yönetimine bildirilmiştir.

Komisyonumuzun yapmış olduğu son toplantıda 7 Ocak 2016 tarihine kadar etkinlik uygulamasının alınmasına 
ve hazırlanmasına, ana konuşmacıların davet edilmesine, sunum başvurularının alınmasına, resmi davet 
yazılarının hazırlanmasına karar verilmiştir.

26 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan 3. ETP Konferansının sunum başvuruları ve ziyaretçi başvuruları Ocak 
2016’dan itibaren başlayacaktır. Etkinliğe ait olan ve www.etp.org.tr adresinden yayın yapmakta olan Eğitim 
Teknolojileri Platformu web sitesi tamamen yeni teknolojiler kullanılarak, mobil cihazlara da uyum sağlayacak 
şekilde yeniden tasarlanmaya başlanmıştır.

IT Komisyonu çalışmalarına katkıları ve emekleri için değerli komisyon üyelerimize ve çalışmalarımıza her 
türlü desteği sağlayan Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kuruluna en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Türkiye Özel Okullar Derneği
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı  IT Komisyonu

Çalışma Raporu

Özcan GÜCTEKİN
IT Komisyonu Adına Komisyon Başkanı
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Türkiye Özel Okullar Derneği
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Komisyonu

Çalışma Raporu

Türkiye Özel Okullar Derneği İlkokul Komisyonu, üyelerinin katılımı ile dernek merkezimizde yıl boyu 
düzenli toplantılar yaparak oluşturulan gündem doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Özel ilkokul 
yöneticileri arasında genel paylaşımı ve işbirliğini esas alan çalışmalarda, eğitim öğretim konuları, idari 
çalışmalar, özel okul ve ilköğretim okulları yönetmelikleri doğrultusunda incelemeler ve ana okul komisyonu-
muzla birlikte organize edilen 6.Temel Eğitim Sempozyumu hazırlıkları yapılmıştır. Okullarımızdan ve komisyon 
üyelerimizden gelen çeşitli konular üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir.  

Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda aşağıdaki konulara yer verilmiştir.

Gürkan DENİZ
İlkokul Komisyon Başkanı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği incelenmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği incelenmiştir.
İlkokullar haftalık ders programı ve yapılan değişiklikler çalışılmıştır. Bu doğrultuda yeni konan dersler ile 
ilgili yıllık ve günlük planlamaların nasıl yapılacağı ile ilgili ortak bir görüş oluşturulmuştur.
Eğitim öğretim konularında öğrencilerimizin daha başarılı olmaları konusunda teşvik edici yeni yaklaşımlar 
paylaşılmıştır.
Devlet teşviği iş ve işlemleri ile ilgili başvuru ve uygulamalar görüşülerek birliktelik sağlanması amacıyla 
paylaşımlarda bulunulmuştur.
E-okul öğrenci ücret girişleri ile ilgili iş ve işlemler incelenmiştir.
Mebbis bilgi güncelleme işlemleri paylaşılmıştır.
İlköğretim Teftiş yönetmeliğine ilişkin esaslar ile ilgili yapılan değişiklikler çalışılmıştır. 
Milli Bayramların kutlanmasına ilişkin esasların görüşülmüştür.
VI.Temel Eğitim Sempozyumu hazırlıkları yapılmış, komisyon üyelerimiz arasında iş bölümü yapılarak 
sempozyumumuz başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
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Türkiye Özel Okullar Derneği bünyesinde kurulan Ortaokul Komisyonu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, 
duyulan ihtiyaç üzerine oluşturulan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantı esnasında 
komisyon üyelerinin iletişime ve işbirliğine açık olmaları, dayanışma içinde çalışmaya istekli olmaları bizlere 
güven vermiştir.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilk çalışma, Derneğimizin TOBB Türkiye Eğitim Meclisi’nin toplantılarında 
görüşülmek üzere, özel okul sektörüyle ilgili, önemli olduğu düşünülen bir sorunun çözüm önerileriyle birlikte 
raporlaştırılarak Milli Eğitim Bakanlığına iletilmesiyle başladı. Bu bağlamda, okul puanlarının TEOG sınavı 
sonuçlarını etkilemesinin adaletsizliklere neden olduğu, ölçme-değerlendirme konusunda haksız rekabete yol 
açtığı,  okullarda not pazarlığı yapıldığı, not yükseltme, öğrenci transfer etme gibi sorunların yaşandığı dile 
getirildi.  Bu sorunun, not baskısının kaldırılmasıyla çözülebileceği vurgulandı.

Her yıl ortaokulların gündemini meşgul eden TEOG sınavı ve bu eğitim-öğretim yılının sınav soruları değer-
lendirildi. Soruların konu ve kazanımlara uygun, seçici, ayırt edici olduğu belirtildi. Sınavda oturma planlarında 
bazı dengesiz dağılımlara rastlandığı, örneğin 41 öğrencinin, 20+20+1 veya 62 öğrencinin 20+20+20+2 
biçiminde dağıtıldığı, bunun da uygulamada sıkıntılara yol açtığı ifade edildi. Kaynaştırma öğrencilerinin 
salon yerine sınıflara yerleştirilmesi ve ek salon uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiği, görüş birliğiyle 
dile getirildi.

TEOG sınavları sonrasında gündeme gelecek tercih ve yerleştirme sürecinin iyi takip edilmesi, özel liselerin 
öğrenci alma ölçütlerinin bir an önce netlik kazanması gerektiği belirtildi. Gecikmelerin söylentilere yol açtığı 
ve öğrencileri yanlış yönlendirdiği görüşü paylaşıldı. Bu süreçte yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin 
tekrar ele alınmasına ve konu ile ilgili rapor hazırlanmasına karar verildi.

Geçen yıllarda da olduğu gibi bu eğitim-öğretim yılında da lise ve ortaokul komisyonlarımızın birlikte hazır-
layacakları çalıştayda ele alınacak konular ve öneriler dile getirildi. Komisyon üyelerinin, çalışmanın tüm 
aşamalarında severek görev alacakları belirtildi. 

Ortaokul komisyonu II. dönemde, okulların sorunlarını ana başlıklar altında sınıflandırarak konuyla ilgili rapor 
hazırlamayı kararlaştırdı. Bu bağlamda, üyelerin sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bir çalışma hazırlama-
larına karar verildi. 

Komisyonların kurulmasıyla oluşan sinerji sempozyum, çalıştay vb. hizmet içi eğitimlerin, zengin içerikli 
çalışmaların hazırlanmasına, sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşılmasına olanak sunmuştur. Komisyonların 
ve üyelerin etkili iletişimi için ortam yaratan, bizlere bu imkânı sunan ve her konuda gereken desteği veren 
Türkiye Özel Okullar Derneği’ne kendim ve grubum adına teşekkür ediyorum.

M. Banu KESKİN
Ortaokul Komisyon Başkanı
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Türkiye Özel Okullar Derneği
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Lise Komisyonu

Çalışma Raporu

Lise Komisyonumuz 2015-2016 eğitim-öğretim yılı çalışmaları kapsamında 4 kez toplanmış olup lise 
eğitim-öğretim süreçlerine yönelik güncel konuları dernek yönetimimizle eşgüdüm içinde ele almıştır.

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

Komisyonumuz ayrıca, liselerimizin; e-okul, ders çizelgeleri, Lise Eğitimi ve Fark Yaratan Uygulamalar, 
nakiller, IB programı vb. konularıyla ilgili olarak  soru veya sorunlarını görüşerek ilgili birimlere bildirmekte, 
MEB’nın bazı çalıştaylarında derneğimizi temsil etmekte ve çözüm noktasında gerekli çalışmaları yaparak 
yönetim kurulumuza destek olmaktadır. Bunun yanı sıra komisyonumuz, alt komisyonlar kurarak detaylı 
araştırmalar yapmaktadır. Örneğin “Farklı ülkelerin disiplin uygulamalarının incelenmesi, ortaokul-lise 
program bütünlüğü eşgüdüm çalışması” gibi ihtiyaç duyulan konularda yapmış olduğu çalışmalara ait verileri 
Bakanlık ile paylaşılmak üzere yönetim kurulumuza sunmaktadır.

Alınan tüm kararların uygulanması konusunda yönetim kurulumuza değerli destekleri için teşekkür ederiz.

Komisyon olarak 2015-2016 eğitim-öğtretim yılı içinde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmış veya planlanmıştır;

Fikret MULHAN
Lise Komisyon Başkanı

13 Haziran 2015 tarihinde MEF Okulları kampüsünde “21.Yüzyıl Becerileri” çalıştayı düzenlenmiştir. Bu 
çalıştayda ağırlıklı olarak “düşünme becerileri, çalışma becerileri, dünyada yaşama becerileri, kodlama, 
maker, STEM eğitimi” gibi konular üzerinde durulmuştur.
Ortaokul komisyonumuzla eşgüdüm içinde 4 Haziran 2016 tarihinde “Dersler Hayata Hazırlıyor Mu?” 
konulu sempozyum düzenlenmesi kararı alınmış olup içerik ile ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonra okullarla 
paylaşılacaktır.
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmelikleri’nin en son hali değer-
lendirilerek uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerleri yönetim kuruluna sunulmuştur. Aynı 
zamanda destek talep eden üye okullarımızın kurucu veya yöneticilerine destek verilmiştir.
2015 yılı ortaöğretimden liseye geçişte uygulanan kayıt sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 
değerlendirilerek yönetim kurulu ile paylaşılmıştır. Bu anlamda MEB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde 
komisyon adına katkıda bulunulmuştur.
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2015-2016 Eğitim Öğretim yılı başında komisyonumuz yeni üyelerimizin de katılımı ile yüksek bir motivasyonla 
yeni dönem çalışmalarına  başladı. Okul Öncesi Eğitim Komisyonu Üyeleri tarafından görüşülecek konular 
belirlendi. Gündemdeki konuları ele almak, sorunları görüşüp öneriler oluşturmak üzere toplantılar yapıldı. 
Komisyon üyelerimiz ve İlkokul Komisyonu üyeleri ile işbirliği içinde VI. Temel Eğitim Sempozyumu  
hazırlık  çalışmaları gerçekleştirildi. 

7 Ağustos 2015’de Eğitim ve Öğretim Desteğine ilişkin olarak yayınlanan Kılavuzun görüşüldüğü, Bakanlığa 
sunmak üzere önerilerin belirlendiği toplantıya katılındı.

20 Ağustos 2015’de yapılan VI.Temel Eğitim Sempozyumu Planlama Toplantısında sempozyum programı  
görüşüldü.

29 Eylül 2015’de bu yılın ilk Okul Öncesi Komisyon Toplantısı yapıldı. Görev dağılımı ve sempozyum 
hazırlık çalışmalarının görüşülmesinin ardından  yapılacak komisyon toplantılarının konuları belirlendi. 
Geçtiğimiz yıl ele alınan “Okullarda Kayıt süreci” paylaşımlarına devam edilmesi, “Yaşam Becerisi uygulamaları” ve 
“Zor Velilerle Baş Etmede kullanılan İletişim Yöntemleri” konularının görüşülmesine, Okul Öncesinde Denetim 
ve Rehberlik uygulamalarının her toplantıda gündem yapılarak paylaşımlarda bulunulmasına karar verildi. 
  
2 Ekim 2015’de Komisyon üyelerimizin de katılımı ile Temel Eğitim Düzenleme kurulunun yaptığı planlama 
çalışmaları, ev sahibi okul Eyüboğlu Kolejinde yapılan toplantı ile devam etti.

12 Kasım 2015’de yapılan Temel Eğitim Düzenleme Kurulu Toplantısına katılındı.

20 Kasım 2015’de yapılan Komisyon toplantısında sempozyumunun görev dağılımları ve yapılacak işler 
görüşüldü.

3 Aralık 2015’de Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerinin katılımı ile ev sahibi okulumuzda 
yapılan toplantıda sempozyumun son hazırlıkları  görüşüldü.

VI. Temel Eğitim Sempozyumu 05- 06 Aralık 2015 tarihinde Eyüboğlu Koleji ev sahipliğinde , yaklaşık 620 
özel okul öncesi ve ilkokul kurucusu, yöneticisi ve öğretmenleri  ile akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleşti. 
Sempozyumda alanında uzman 40 akademisyen konferans, panel ve çalıştaylarda eğitimciler ile buluştu. 
“ Sosyal ve Duygusal Öğrenme” teması çerçevesinde öz yönetim, öz farkındalık, toplumsal farkındalık, 
olumlu karar verebilme ve kişiler arası becerilerin temel eğitimdeki yeri ve önemi ele alındı. 

Takım ruhu içinde gerçekleştirdikleri özverili çalışmaları için Okul Öncesi Eğitim Komisyonu Üyesi 
arkadaşlarıma, sempozyum öncesi ve sempozyum süresince mükemmel işbirliği içinde birlikte  çalıştığımız 
İlkokul Komisyonu Üyesi arkadaşlarıma ve tüm çalışmalarımızda destekleri ile yanımızda olan Türkiye Özel 
Okullar Derneği Yönetim Kuruluna en içten teşekkürlerimi sunarım.     

Emine Ayten AKSOY
Okul Öncesi Komisyon Başkanı
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Rehberlik komisyonumuz, TÖZOK’un üyesi olan okullardan on bir kişinin seçilmesi ile 21 Mayıs 2015’te 
çalışmalarına başladı. Komisyonumuzun amacı okullarda çalışan rehberlik uzmanları ve psikolojik danışmanların 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak olarak belirlenmiştir. Öncelikle alanda çalışan kişilerin ihtiyaç, istek 
ve önerileri anketler aracılığı ile toplandı. Alandaki çalışanların istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
“Sinerji Toplantıları” ve 18. Rehberlik Sempozyumu’nun çalışmaları başlatıldı.

Komisyonumuz “Sinerji Toplantıları”nın ilkini 13 Kasım 2015 Cuma günü Bülent Madi ile gerçekleştirdi. 
“Bir PDR’cinin Sinerji Oluşturması” başlıklı konuşma katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yeni toplantımız 
Ocak ayı içinde Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın katılımı ile “Ergenlerde Depresyon” olarak belirlendi.

Komisyonumuz şimdiye kadar beş toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda ağırlık 12 Mart 2016 tarihinde 
yapılması planlanan sempozyuma verilmektedir.

Gelecek dönem için komisyonumuz;

18. Rehberlik Sempozyumu’nun hazırlıklarını ve “Sinerji Toplantıları” nı sürdürmeyi,

Psikolojik Danışman ve Rehberlik uzmanları arasında bir paylaşım portalının oluşturulması ve bu paylaşım 
portalını aynı zamanda E-Bülten şeklinde de kullanılabilmeyi,

Üç ayda bir Psikolojik Danışman ve Rehberlik uzmanları için bültenler çıkarmayı,

Psikolojik Danışman ve Rehberlik uzmanlarının rehberlik alanında uyguladıkları iyi örnekleri paylaşabilecekleri 
bir link oluşturmayı,

Ayrıca bazı sinerji toplantılarını bir uzmanın eşliğinde vak’a süpervizyonu olarak yapmayı planlamaktadır.

Nur YAŞAR
Rehberlik Komisyon Başkanı
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Şimdi ‘SANAT ZAMANI’

Sabahattin ÖZBAKIR
Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumları Genel Sanat Yönetmeni 

Uzun yıllardır üyesi olduğum Özel Okullar Birliği’nin çıkartmış 
olduğu bu dergi için ilk defa bir yazı talebi gelince çok 
heyecanlandım ve mutlu oldum. Yazıma, sanatın içinde geçen 
uzun yılların vermiş olduğu birikim ve deneyim ile içimden 
geldiği gibi aklıma ilk gelen başlığı atarak başladım.

Zor zamanların ve sıkıntıların yoğun olduğu süreçlerde hep 
kendimize sığınacak bir liman, başımızı yaslayacağımız bir 
omuz, ruhumuzu rahatlatacak bir teselli ararız.

Hayatta belli zamanlara, takvime bağlı olarak, bize sunulan bu 
süreçleri benimseyerek yaşarız. Nasıl mı? Seçim zamanı, 
bayram zamanı, düğün zamanı, tatil zamanı, iş zamanı…

Bunu çoğaltmak hiç de zor değil. Her şeye bir zaman buluyoruz 
ve hayatımızda istesek de istemesek de konulmuş bu zaman-
ları yaşıyoruz.

Ben de “Neden şimdi SANAT ZAMANI olmasın?” diyorum.         
En azından SANAT kimseye bir zararı dokunmayan, aslında 
bizi ruhsal olarak besleyen, ard niyet ve �kirlerimizi dizginleyen, 
sağlıklı düşünmemizi sağlayan, iyi bir insan olabilmenin 
ruhunu bize aşılayan, içimizdeki yetenekleri ortaya çıkaran, 
kendimize güvenimizin artmasını sağlayan, iletişim becerilerimizle 
bizi öne çıkaran, toplum içinde saygınlığımız arttıran, örnek 
alınacak bir birey olmamızı sağlayan, dünya kültürü ile 
buluşmamızda yardımcı olan, araştırma kabiliyetimizi geliştiren, 
bizi ışığı ile aydınlatan, içimizdeki karanlıkları aydınlığa 
taşıyan, toplumları birleştiren bir yapı, bir bilim dalıdır. Ancak 
biz, ne yazık ki sanatla ilgilenmeyi boşa zaman harcama ya da 
vakit olursa yapılacak bir iş gibi düşünmekteyiz. Hayatımızın 
her anında, her yerinde sanatın olduğunun neden farkında 
değiliz? Bunu anlamak bu kadar zor mu?

Yaradılışın başından beri var olan tasarımsal yaşam, sanatın ta 
kendisidir. Bir bilim adamı verdiği bir seminerde konuya şöyle 
başlar. “Siz pi sayısının, hayatın ta kendisi olduğunu biliyor 
musunuz? İçinde tüm geçmiş ve gelecek hayatınızı barındırır.” 
der. Biz de diyoruz ki: Sanat hayatın ta kendisidir! Geçmişi ve 

geleceği ile insanoğluna yön veren, şekil veren ruhunun 
gelişmesine sağlayan, insanı insan yapan yeteneklerini ortaya 
çıkartan bilimdir sanat. Duru, temiz ve saftır.

Biz inanıyoruz ki Türk gençliği sanatı çok seviyor ve ilgilisi de 
oldukça fazla; aynı zamanda yetenekli de. Bizim gibi genç 
nüfusu bu denli yoğun bir ülkede yaşıyorsanız, gençliğin 
söyleyecek çok sözü vardır diye düşünüyorum. Bizlere düşen 
en önemli görev ise çocuklarımıza mutlaka ve mutlaka 
sanatsal bir ortam hazırlamak; onların aslında içlerinde var 
olan yetenek ve becerilerinin gelişmesini sağlayacak imkanları 
onlara sunmaktır.

Belki de artık şimdi onlar için 'Sanatın Zamanı' gelmiştir.
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XVIII. REHBERLİK SEMPOZYUMU 

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

Bu yıl Rehberlik Komisyonumuzun desteği ile 12 Mart 2016 tarihinde Kültür Koleji ev sahiplinde yapılacak 18. Rehberlik Sempozyu-
munun konusunun ne olacağı tartışılırken Türkiye’de rehberlik servisleri, sorunları, rehber öğretmenlerin en çok ihtiyaç duyduğu 
konular gündeme gelmiş ve Rehberlik Komisyonumuzca yapılan toplantılar sonrasında Sempozyumun başlığının  “PDR Alanında 
Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar” olmasına karar verilmiştir.  

gibi alanında duayen isimleri ağırlayacak olan 18. Rehberlik sempozyumu, konularıyla psikolojik danışmanlara PDR’de Güncel 
Yaklaşımlar hakkında yol gösterici olacak. 

“Psikolojik Danışmanların Görev Tanımı: Kendi İmajını Kendin Yaratırsın, Danışmanlık Odasında Bütüncül Yaklaşım, Bilinçli Farkındalık” 
gibi birçok güncel konunun ele alınacağı sempozyumun hazırlığı tüm hızıyla devam ediyor.

Ardıl seminerler şeklinde gerçekleşecek sempozyumdan psikolojik danışmanlık, psikoloji vb. alanlarda okuyan, yeni mezun olan ve 
alanda çalışan tüm meslektaşlarımızın yararlanmasını diliyoruz.

• Prof. Dr. İrfan Erdoğan

• Doç. Dr. Zümra Atalay Özyeşil

• Yrd. Doç Dr. Muhammet Öztabak 

• Yrd. Doç. Nevin Dölek

• Dr. Bülent Madi
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Türkiye’de Eğitimin Önemli Yapı 
Taşlarından Birisi de Özel Okullardır

Şükrü AKYOLLU
Bursa Özel Tan Okulları Kurucusu

KISA TARİHÇE:
Cumhuriyet dönemi öncesinde ülkede yaşayan azınlık 
halkların girişimleriyle kurulan ‘’Özel Okullar’’ Cumhuriyet 
dönemi sonrasında da 1960’lı yıllara kadar azınlık halkların 
okulları olarak devam etmiştir. Hükümetlerin uygulamış 
olduğu eğitim politikaları çerçevesinde özel okullar en önemli 
gelişmelerini azınlık halkların tekelinden çıkarıldıktan sonra 
yaşamıştır. Günümüzde özel okullar; anaokulundan, üniversiteye 
kadar eğitim  hizmeti vermektedir. Türkiye genelindeki özel 
okulların sayısına bakıldığında ise devletin eğitim ve istihdamdaki 
yükünü önemli ölçüde ha��ettiği görülmektedir. Özel okullar 
eğitimde kaliteli bir rekabet ortamının oluşmasına da olanak 
sağlamaktadır.

Özel okullar ayrıca çeşitli başarı bursları vererek; başarılı fakat 
maddi olanaklardan yoksun bir çok öğrenciye de destek 
olmaktadır. Öğrencilerini akademik başarılar bakımından en 
üst noktalara taşımayı vizyon edinmiş özel eğitim kurumları, 
sosyal ve sportif faaliyetlerle de öğrencilerini ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda en üst noktalara taşımaktadır. Eğitimde 
akademik açıdan  başarılı  öğrenciler yetiştirmenin yanında, 
bilinçli,çevresine duyarlı, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirmek 
hede�erimiz arasında yer almaktadır. Günümüz de Milli 
Eğitim Bakanlığı ve devlet okulları yöneticileri, işini ciddi 
yapan özel öğretim kurumlarını örnek  göstermektedir.

ÖĞRETMEN’İN ÖNEMİ
Öğretmenin donanımlı yetiştirilmesi tüm toplumlarda büyük 
önem arz etmektedir. Öğrenciler toplumun geleceği, öğretmenler 
de bu geleceğin mimarlarıdır. Gelişmiş ülkelerin en önemli 
dinamiği, alanlarında uzmanlaşmış öğretmenlerle anaokulundan 
üniversiteye kadar öğrencilerine kaliteli eğitim olanağı 
sunmalarıdır. Toplumlar eğitime verdikleri önemle paralel 
olarak gelişir ve hayatın tüm alanlarında hep bir adım önde 
olabilmeyi başarır. Bu anlamda öğretmen yetiştirmek büyük 
bir önem arz etmektedir. Toplumların sosyal, kültürel,
ekonomik ve siyasal kalkınması, dünya devletleri arasında 
güçlü bir konuma gelebilmesi ancak toplumların kaliteli bir 
eğitimden geçmeleri ile mümkündür. Eğitim,  başarılı toplumdan
başarılı millet olma yolunda atılan en önemli adımdır. Bu 
eğitimin süreci nitelikli, donanımlı, günün teknolojik gelişme-
lerini takip edebilen, bilgiyi aktarmada rehber olabilen, 
öğretmenler sayesinde gerçekleşecektir.  

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKAMIZ
Cumhuriyet sonrası yapılan en büyük eğitim hamlelerinden 
birisi de köy enstitülerinin açılmasıdır. Köy enstitüleri yörenin 
ihtiyaçlarına göre öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan, eğitimin 
üretime, günlük yaşama, sanata odaklandığı çok yönlü bir

programdı. Ne yazık ki 1956 yılına kadar devam etmesi planlanan 
(bu tarihe kadar öğretmensiz köy kalmayacaktı.) bu kurumlar 
daha erken kapatılmıştır. Ancak yerine getirilen ve yaygın-
laştırılan ‘’Öğretmen Okulları’’ ile program bir bakıma devam 
ettirilmiş, buradan mezun olan öğretmenler ilkokullarda, 
eğitim enstitülerini bitirenler ortaokullarda öğretmenlik 
yapmıştır.Öğretmen okulu öğrencilerinin en seçkin üniversi-
telerde okutulup pedagojik formasyon kazandırıldığı yüksek 
öğretmen okulu mezunları ise liselerde görevlendirilmiştir. Ne 
yazık ki bu süreç çoğu kez de politik yaklaşımlarla sekteye 
uğramıştır.(70’ li yılların sonunda iki ayda öğretmen yetiştirilmesi 
gibi hatalı girişimler yapılmıştır.)

Ülkemizde eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik önemli 
adımlar atılmış, ancak hızla değişen ve gelişen yeni dünya 
şartlarında bu durum bir düzene oturtulamamıştır. Günümüzde 
öğretmenler eğitim fakültelerinde yetiştirilerek eğitime 
kazandırılmaktadır. Ancak ihtiyaç durumuna göre bu usulde 
zaman zaman terk edilip fen-edebiyat fakülteleri mezun-
larından pedagojik formasyon alanlar öğretmen olarak atana-
bilmektedir. Eğitim fakültelerindeki öğrencilerin okullarda 
staj yapma zorunlulukları vardır.Ancak bu çalışmaların çok 
yetersiz olduğunu düşünüyorum. Örneğin biz öğretmen 
okullarında okurken, öğretmen adayları yatak yorganlarını 
alıp bir yarıyıl köylerde tam zamanlı staj yaparlardı. Böylece 
eğitim öğretim ortamını tam anlamıyla yaşayarak görürlerdi. 

EĞİTİMİN OLMAZSA OLMAZI: ÖĞRETMEN
Eğitimde üç ana unsur büyük önem arz etmektedir: Öğrenci, 
öğretmen ve eğitim ortamı yani okul. Ancak eğitim ortamının 
yapılandırılmasının yanında en önemli olan; bize teslim edilen 
evlatların eğitimlerine yön verecek öğretmenlerin seçimi ve 
eğitilmesidir. Eskiden özel okullar daha çok milli eğitimde 
yetişmiş öğretmenleri istihdam ederdi. Faal ve emekli öğret- 
menleri ücretli olarak görevlendirir, çok az sayıda kadrolu 
öğretmeni bulunurdu.Ancak günümüzde özel eğitim kurum-
ları her yönüyle örnek eğitim kurumları haline gelmiştir. 
Bunun için de özel okulların eğitim sistemimize daha önemli 
katkılarda bulunması gerektiğine inanıyorum.Özel okullar 
ihtiyaçları olan branşlarda ki öğretmen adaylarının stajlarını 
kendi eğitim kurumlarında yapmasını sağlarken, başarılı 
buldukları öğretmen adaylarına  iş güvencesi vererek kurum-
larında uzun süreli staj imkanı  sağlayabilirler. Ücret karşılığı 
staj dönemi ile staj yapmaları sağlanan öğretmen adayları, 
hem belli bir sorumluluk alıp öğretmenliğe ilk adımı atabilir, 
hem de az da olsa para kazanabilirler.Tüm bu süreçlerin 
sonunda geleceğimiz olan çocuklarımız, gençlerimiz daha iyi 
bir eğitim sistemi içerisinde yetişecek, geleceğe daha güvenle 
bakabilecektir.
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EĞİTİMDE OKUL KIYAFETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Tasarımın yanında bir diğer konuda tüm kıyafetlerin sağlıklı ve dayanıklı olmasıdır. Bu nedenle biz her yıl 
zamanımızın ve bütçemizin en büyük bölümünü AR-GE çalışmalarına ayırırız. Daha bebek diyeceğimiz 
yaşlardan itibaren bu ürünleri giyen çocukların, hergün tenine değen, saatlerini geçirdiği bu kıyafetlerin çok 
sağlıklı olduğundan emin olmak en önemli kuraldır. Günümüzde çok güzel, oldukça teknolojik kumaşlar olmasına 
rağmen aslında bunların birçoğu okul kıyafeti için uygun bir seçenek değildir.  Bugün eğitimde son teknoloji 
ürünlerle çocuğa seslenirken, uzay teknolojilerinden bahsediyorken, çocuğun her gün üzerinden çıkarmadığı bir 
kıyafeti eğitimden çok ayrı görmek hatadır. Burada da bir okadar titiz, dikkatli ve öğretici olmak gerekir. Okullarda 
çocukların giydiği kıyafetlerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları hem velilere hem çocuklara anlatıp farkın-
dalık yaratmak çok güzel olurdu çünkü okul kıyafetlerinin asla bir hazır giyim işi olmadığını bildiğimizden 
Çandır Okul Tekstili olarak işe tarladan pamuğu seçerek başlıyor ve bütün sene, üretimin tüm aşamalarına aynı 
kalitede devam ediyoruz. Kesinlikle hazır, herhangi bir piyasa kumaş ve malzemesi kullanmıyoruz.

Şuradan yola çıkmak gerekir, her gün aynı kıyafetle koşun, oynayın, düşün, terleyin ve bunu ders arası 
arkadaşlarınızla vakit geçirirken yani hayatınızın en aktif döneminde yaptığınızı düşünün. Bu bir kıyafet için çok 
kolay ve dayanıklı olmazdı. Bir öğrenciden bütün bir sene aynı formayla hergününü geçirmesini beklerken, 
bizimde üretici olarak bunu en üst kaliteyle ona sunmamız şart ve biz bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Çocuklara seçme şansı vermiş olsak çok farklı tasarımlar, çok farklı şeyler ortaya koyarlar çünkü onlar bunu 
eğitimden ayrı bir şey olarak görmeyip aksine eğitim hayatlarını yansıtıyorlar kıyafetlerine. Akıllı tahtalardaki 
teknoloji gibi, laboratuarlarda yaptığımız yeni deneyler gibi, beden eğitiminde ki o esneklik gibidir kıyafetin 
gelişimi. Eğer ki bu işi yapan biri, günümüz teknolojisini kumaşa yansıtamıyor, laboratuarlarda sıfırdan yepyeni 
bir kumaş üretmek için sabahlamıyor ve ortaya çıkan sonuç çocukları mutlu etmiyorsa bu iş amacına ulaşmaz, 
hiçbir çocuğa ve kuruma bir yararı olmaz. 

Günümüzde artık eski zamanlarda olduğu gibi tek tip, kıyafet değil de , birçok renk ve model alternatifini bir 
arada bulunduran okul kıyafetleri seçmek gerekmektedir.  Bunun için biz "serbest kıyafete alternatif" dediğimiz 
kreasyonlarla çocukların okul kıyafetini severek giyeceği bir hale getirmeye çalışmakmaktayız. Ama bunlar için 
tüm üretim A'dan Z'ye özel olmalıdır. Günümüz piyasa şartlarında maalesef bu oldukça kötüye kullanılıyor ve 
okulda nasılsa kıyafet mecburi diye düşünüp gerçek ihtiyaçlar göz ardı edilerek uygun olmayan kıyafetler okullara 
satılmaya çalışılıyor.

Okullarda okul kıyafetlerini seçecek eğitimcilerimize tavsiyemiz şudur ki, kıyafetlerinizi üretebilecek firmanın 
mutlaka “yalnızca okul kıyafeti” üretiyor olması, bunun yanında, tecrübeye, kurumsal geçmişe ve sağlam referanslara 
sahip olan firmaları tercih etmeniz önerilir.  Çünkü okul tekstili, tekstil sektörünün tamamen dışında butik ve 
eğitimle birebir ilerleyen bir iştir. Okul bir ticarethane olmaktan çok uzak, çocukların hayata adım attıkları bir 
ortamdır. Kıyafetse eğitimin ayrılmaz ana bir parçasıdır ve eğitimin gelişen hızına ayak uydurmak zorundadır. 
Çandır Okul Tekstili olarak, bizim sloganımız her zaman “sağlıklı giysiler sağlıklı nesiller” olmuştur. 

Cemal ÇANDIR 
Yönetim Kurulu Başkanı

Okul kıyafeti eğitim hayatının ayrılmaz bir parçası, okuldaki düzenin, disiplinin temel 
taşlarından biridir. Hepimiz kendi eğitim hayatımızdan biliriz ki, okul kıyafeti öğrencinin 
duruşunu, kimliğini ve en önemlisi okulunu temsil eder. 

Okul kıyafeti okulun kimliğidir. Çünkü seçtiği renk bile o okulu anlatır. 
Kendi çalıştığımız okullarda gördüğümüz en önemli detaylardan biri, kıyafet 
seçimlerinde ürünün rengini belirlerken bile ayrıntılara inip okulları için farklı 
bir kimlik arayışına girmeleridir. Çevresindeki okullardan kendilerini ayırıp 
farklı görünmek isterler. Demek istediğimiz o dur ki, bu sadece bir kıyafet 
değildir. Bir okulun kıyafetini yaratmak için, renk, model, logo, günümüz 
modasına uygunluğu, yeni teknolojiyi yakalaması, yurtdışı trendleri, rahatlık, 
kalite ve daha birçok yeniliği takip edip, yakalayıp birleştirmek gerekir. Çandır 
Okul Tekstili olarak tüm ekibimizin en çok önemsediği konu, çocukların 
giymiş olduğu kıyafetleri mecburiyetten giydikleri zorunlu bir kıyafet 
olmaktan çıkartıp günlük hayatta severek giydikleri kendi kıyafetlerinden 
biriymiş gibi hissetmelerini sağlamaktır çünkü en çok okul kıyafetlerinin 
yeniliklere ihtiyacı vardır. 
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Behiye ÖMEROĞLU
Özel Nar Anaokulu Kurucusu

İnsan, doğduğu andan itibaren dış dünyayla sürekli bir alış 
veriş içindedir. Dış dünyayla bu alış verişi beyin aracılığıyla 
yaparız. Bir anlamda beyin, dış dünyayı algılayan ve dış 
dünyaya tepki veren bir aygıttır. İnsanın doğa ile ilişkisi bu 
yolla şekillenir.

Dış dünya ile alış verişte bulunurken ortaya koyduğumuz 
duygu, düşünce ve davranışlarımızın tümü beynin ürünüdür. 
Dış dünya beynimizi, beynimiz de dış dünyayı etkiler ve 
değiştirir. Bu alış veriş sonucunda, beynimizde meydana 
gelen değişimler sonucu öğreniyoruz.

Beynin Temel Amacı Nedir?

Beynin, hem yapısı hem de işlevi itibariyle en temel görevi var 
olmak, varlığını korumak ve sürdürmektir. Varlığı korumaya 
odaklanan beyin, çevresinde sürekli risk taraması yapar. 
Özellikle amigdala denen iki küçük beyin parçası, bir anlamda 
beynimizin alarm sistemidir. Bizi tehdit eden unsurlar karşısın-
da sürekli uyarır ve önlem almamızı sağlar.

Tehdit edici dış dünyanın riskleri ile mücadele etmeye odaklanan 
beyin, bunu yapabilmek için problem çözme becerilerini 
geliştirmek zorundadır. Problem çözme becerileri sayesinde 
bulunduğu çevreye uyum sağlamayı başarabilir ve böylece 
tehditleri ortadan kaldırarak varlığını sürdürebilir.

Çevresiyle aktif ilişki halinde olan beyin, çevreden gelen 
sorunları çözmek için yeni davranışlar ve beceriler geliştirmek 
zorundadır. Bunun yolu da “öğrenmek”tir. O halde, öğrenme, 
beynin dış dünyaya uyum sağlaması için gerekli olan en temel 
yetenektir diyebiliriz. Eğer öğrenme yeteneğimiz olmasaydı, 
hayatta kalma ve türümüzü devam ettirme şansımız olamazdı. 
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biri de 
çok daha hızlı ve kapsamlı öğrenme yeteneğine sahip olmasıdır.

Beynin Özellikleri Nelerdir?

Son 20 yılda beyinle ilgili yapılan araştırmalar bilgilerimizi 
oldukça geliştirmiş görünüyor. fMR görüntüleme cihazları ile 

yapılan incelemeler sayesinde, beynimizin �ziksel yapısı, 
aktiviteleri ve davranışlarımızla olan ilişkisi çok daha iyi 
anlaşılmaya başlanmıştır. Bu bilgiler ışığında, temel bazı 
özelliklerden söz edebiliriz:

Beyin alt-orta-üst beyinden oluşur. Fiziksel yapısına 
baktığımızda ilk göze çarpan özellik, beynin üç katmandan 
oluşmasıdır. Genel çerçevesiyle söylemek gerekirse, alt beyin 
otomatik tepkilerimizi yönetir. Temel canlılık fonksiyon-
larımızın kontrolü alt beyindedir. Duygu ve dürtülerimizden 
sorumlu beyin bölgesi orta beyindir. Ruh halimiz burada 
şekillenir. Üst beyin ise, zeka, kişilik, kontrol, planlama, dikkat, 
organize olma gibi yürütücü işlevlerin sorumluluğunu üstlen-
miştir.

Beyin sağ ve sol yarıkürelerden oluşur. Beynin sağ ve sol 
yarıküresi birbiriyle ilişkili ama aynı zamanda ağırlıklı olarak 
farklı fonksiyonlara sahip bölümleridir. Sol beyin daha çok 
mantıksal, ardışık, yapılandırılmış ve kurallı faaliyetleri yerine 
getirirken, sağ beyin, yaratıcılık, sanat, sezgisel düşünme gibi 
faaliyetleri yerine getirir. Beyin her ne kadar iki yarıküreden 
oluşsa da, bir bütün olarak çalışır. Sağ ve sol beyin sürekli 
haberleşir ve hemen hemen bütün faaliyetlerimizde devreye 
girer. Eğitim ortamlarında da, sağ ve sol beyni birlikte aktive 
edecek faaliyetler düzenlendiğinde, öğrencilerin öğrenme 
kalitelerini artırmak mümkündür.

Beynin plastisite özelliği bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar, 
nöroplastisite konusunda ilgi çekici sonuçlar ortaya koymaktadır. 
Öyle görünüyor ki, beynimiz ömrümüzün sonuna kadar yeni 
yetenek ve beceriler kazanabilecek bir yapıya sahiptir. Ancak, 
beynin bu plastisite özelliği  yaşlara bağlı olarak da değişiklik 
göstermektedir. Beyin gelişimi açısından en kritik dönem, 
yirmili yaşlara kadar olan dönemdir. Bu süreçte, beyin hem 
gelişimsel açıdan hem de yeni becerileri öğrenmesi açısından 
oldukça yüksek tempoda faaliyet göstermektedir. Sonraki 
yıllar, bu öğrenmelerin üstüne eklenir. Nöroplastisite araştırmaları 
bize umut verici şeyler söylemektedir. Her yaşta kendimizi 
yeniden keşfedebilir, yeni şeyler öğrenebilir, beceriler kazana-
biliriz. “Hayat boyu eğitim ve öğrenme” söylemi bilimsel 
çalışmaların da onayladığı bir söylemdir.

Beynin Varoluş Amacı Öğrenmektir



Beyin harekete programlıdır. Evrimsel süreçte, atalarımız 
uzun süre yürümek, koşmak ve avlanmak zorunda kalmıştır. 
Kendini koruyabilmek ve beslenebilmek için sürekli hareket 
halinde olmuştur. Bu gerçekten hareketle diyebiliriz ki, beyin 
hareket odaklı bir aygıttır. Hareket etmek, beynin doğasında 
iken eğitim kurumlarının çocukların hareketlerini kontrol 
altına almaya çalışması ironik bir durumdur. Nörobilimin 
söylediklerine bakılırsa, bugün okullarımızda yaptığımız eğitim 
faaliyetlerini oldukça değiştirmemiz gerekiyor.

Beyin kendini iyileştirme gücüne sahiptir. Evrende kendi 
iradesiyle kendisini iyileştirip değiştirebilecek tek aygıt 
beyindir. Bu öylesine özel bir yetenektir ki, belki de insanı 
evrendeki bütün varlıklardan ayırt etmektedir. Beynimizin 
kendini geliştirme ve iyileştirme yeteneği sayesinde, ruh 
sağlığımızı koruyabiliyor, özgür olabiliyor, kendimize hede�er 
koyup bu hede�ere varacak iradeyi gösterebiliyoruz. Stres 
faktörleri ile mücadele edebiliyor, ayakta kalabiliyoruz. Beynin 
ototerapi yapma gücü ile kendimizi tazeleyip yeniden 
mücadele etme gücünü kazanabiliyoruz. Bu açıdan bakınca, 
beynimizin en büyük şansımız olduğunu söylemek mümkün.

Beyin Nasıl Öğrenir?
Beynin öğrenme süreçleri ile ilgili sürekli yeni bilgiler 
ediniyoruz. Yeni bilgiler ve beceriler kazanma, beyin açısından 
nörobiyolojik bir aktivitedir aslında. Yeni öğrenmeler, 
beyindeki hücreler arasında sinaptik bağlantılar kurulması ile 
gerçekleşir. Bu bağlantıların kurulması da çeşitli kurallara 
uyulması ile kolaylaşır. Bu ilke ve kurallardan bazıları şunlardır:

Beyin duygularla öğrenir. Beynin öğrenmesinde duyguların 
özel bir yeri vardır. Beynimiz, hoşlandığı şeyleri çok daha hızlı 
ve kolay öğrenir. Duygusal açıdan yakınlık hissettiğimiz 
şeylere karşı risk algımız azalır, motivasyonumuz artar. Böylece 
öğrenme kalitemiz daha da gelişmiş olur. Özellikle beynimizdeki 
duygu merkezleri (amigdala) ile hafıza merkezlerinin (hipokampüs) 
birbiriyle yakın ilişkileri düşünüldüğünde, duyguların aktif 
hale getirilmesinin öğrenmedeki önemi çok daha iyi anlaşılır. 

Beyin örüntülerle öğrenir. Birbiriyle anlamlı ilişkiler halindeki 
bilgiler öğrenmemiz açısından oldukça kolaydır. Çünkü 
beynin öğrenme sürecinde yaptığı en önemli şey, yeni 
bilgileri eski bilgilerle ilişkilendirmek ve anlamlı bütünler 
oluşturmaktır. Dolayısıyla, ders işlenirken öğrencilere 
aktarılan bilgilerin onların zihninde organize olmasına özen 
gösterilmelidir. Bunu anlamanın en iyi yolu da, öğrencinin 
öğrendiklerini anlatmasını istemektir. Öğrendiklerini anlata-
mayanlar her zaman risk altındadır.

Beslenme ve uyku beynin öğrenme süreçleri açısından 
çok önemlidir. Yapılan araştırmalar, beslenme düzeninin ve 
uyku alışkanlıklarının öğrenmemiz üzerinde oldukça etkili 
olduğunu göstermektedir. Yeterince uykusunu alamayan ve 
sağlıklı beslenemeyen kişilerin beynini etkin şekilde kullanma 
şansları azalmaktadır. Özellikle sürekli uyku eksiği olan insanların 
depresyona daha yatkın oldukları, akademik başarılarının da 
düştüğü ifade edilmektedir. 

Kaygının öğrenme üzerinde etkisi vardır. Kaygı, beynin en 
doğal tepkilerinden biridir. Beynin kaygı merkezleri ile hafıza 

sistemleri arasında yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle, ha�f 
kaygı öğrenme performansımızı artırırken aşırı kaygı 
öğrenme ve hatırlama becerimizi engeller. Beyin ha�f 
kaygılandığında, dikkat artmakta ve geçmiş bilgilerin 
hatırlanması kolaylaşmaktadır. Bu da öğrenme üzerinde 
olumlu etkiler yaratmaktadır. Ancak, tehdit olarak algılanan 
durumlar karşısında öğrenme sistemleri bloke olmakta ve 
performans düşmektedir.

Eğitim Kurumlarının Sorumlulukları
İnsanın doğumdan ölüme devam eden yaşam yolculuğu, 
eğitimle zenginleşir ve gelişir. Bu yolculuğun en önemli 
belirleyicilerinden birincisi aile, ikincisi de eğitim kurumlarıdır. 
Yaklaşık 15-20 yıllık okul hayatının hayatımıza kattıkları 
tartışmasızdır. Ancak, eğitim kurumlarının ne yaptığı, nasıl 
yaptığı bu aşamadaki en önemli konulardan da biridir. Sonuçta, 
müfredat ve sınav baskısı altında kalan okullar, aileler ve 
öğrenciler çok da pedagojik gerçeklerin gerektirdiklerini 
yapıyor denemez. Beyinle ilgili araştırmalar ne derse desin, 
okullar ve aileler çocukların geleceğini daha çok sınavlarda 
görmektedir. Böyle olunca da, başarı diye gördüğümüz şeyler 
belki de hayattaki başarısızlığın alt yapısını oluşturmaktadır.

Günümüzde, bilimsel gerçeklerin bize söylediklerini dikkate 
almamak hiç de doğru bir yol olamaz. Eğitim kurumlarına 
düşen en temel sorumluluk da, çocukları geleceğe hazırlarken, 
bu bilgilerin ışığından gitmektir. Sınavda başarılı çocuklardan 
çok hayatta başarılı çocuklar yetiştirmek zorundayız. Bunun 
en önemli yollarından biri de, okulların öncelikle beyni 
tanımasıdır. Beyni tanıyan yöneticilere, öğretmenlere ve 
anne-babalara çok ihtiyacımız var. 

Yazı

47

Unutmamak gerekir ki, 
amaç çocuklarımızın 
mutluluğu ise, 
bunu onun 
gerçeklerini göz ardı 
ederek yapmamız 
mümkün değildir.
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Bir okulun etkililiğini doğru değerlendirebilmemiz için öğrencilerine bir bütün olarak bakıp bakmadığını bilmemiz gerekir. Okula 
rol gönderen aileler ve eğitim sisteminin beklentisini yalnızca merkezi sınav başarısı olarak algılayan okullar için öncelikli amaç 
sınav başarısıdır. Bu okullar sınav başarısına götürecek en etkili yolu da daha fazla çoktan seçmeli test çözmek olarak görürler. Öte 
yandan Yeni Nesil Okul (YNO) “Araştıran Okullar” için öğrencilerin mutluluğu, kaygısı, korkuları önemlidir. YNO’nun amacı, kendisinin ve 
başkasının duygularının farkında olan ve duygularını yönetebilen bireyin gelişimi için doğru koşulları oluşturmaktır.

Cesaret, kararlılık ve sabır gibi bilişsel olmayan faktörler, bireyin yaşamı ve okul hayatı boyunca karşılaşacağı güçlüklere direnmek, 
önemli ve uzun dönemli amaçlarını gerçekleştirme çabası için hayati öneme sahiptir. Daha önemlisi bu faktörlerin bilinmesi öğrencilerin 
kendisi için önemli olduğu kadar, aynı zamanda eğitimciler, öğrencilerin bilişsel olmayan bu özelliklerini destekleyecek bir öğrenme 
çevresi tasarlayarak onların 21. yüzyılın zor koşullarına hazırlamalarını sağlaması bakımından da önemlidir. Esneklik, yaratıcılığı 
artıracağından, okulda serbest oyun zamanları sağlandığı takdirde öğrencilerin bilişsel faaliyetlere yönelik dikkatleri üst düzeye 
çıkar (Pellegrini 2005). Bu durum #YeniNesilOkul “Araştıran Okul” un okulda ve sınıfta “yönetilebilir düzensizlik” ilkesi ile uyumludur.

Öğrencilerin bilişsel olmayan özelliklerini ölçüp değerlendirme ve geliştirme konusunda yetkinliklerini geliştirmeyen ortalama okul, 
çoğu durumda öğrencileri bir bütün olarak anlamak ve geliştirmekten uzaktır. Okul öğrencilerin duygusal gelişimlerine katkıda 
bulunabilmek için öğrencilerin içerisinde bulundukları gelişim dönemlerinin özelliklerini en son araştırmalar çerçevesinde 
bilmek durumundadır. Bu anlamda YNO’nun en belirgin özelliği ‘Araştıran Okul’ olmaktır. 

Araştırmanın başlığında geçen hâl kelimesi TDK’ya göre;  ‘bir şeyin içinde bulunduğu şartların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, 
durum, vaziyet’ olarak tanımlanmıştır. Makalede bir bütün olarak öğrencinin okulda içerisinde bulunduğu şartlar, okuldaki durumu, 
yaşadıkları, duyguları konu edilmiş olup, bu anlamda öğrencinin okuldaki hâli betimlenmeye çalışılmıştır. Amaç bu betimleme 
sonucunda öğrencinin halinden anlayan, onu bir bütün olarak gören #YeniNesilOkul “Araştıran Okul” u inşa etmektir.

YÖNTEM
Araştırmada; öğrencilere dağıtılan formlar aracılığı ile her dersin sonunda, ders içerisinde ve okula gidip-gelirken hangi duyguları 
yaşadıklarını ve bu duyguları neden yaşadıklarını yazmaları istenmiştir. Daha sonra öğrencilerin görüşleri içerik analizi yöntemiyle 
analiz edilmiştir.  

Araştırmanın çalışma grubunu; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ve Konya’daki özel ve devlet okullarında öğrenim gören 
ilkokul-ortaokul (yatılı-gündüzlü) -lise (Meslek Lisesi- Anadolu lisesi) düzeyinde olmak üzere toplam 163 öğrenciden oluşmaktadır. 
Araştırmaya ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri dâhil edilmemiştir. Çalışma grubunda 58 ilkokul, 42 ortaokul, 63 lise öğrencisi yer almaktadır. 
Bunun yanı sıra öğrencilerin 72’si özel, 91’i devlet okullarında öğrenim görmektedir. 

Öğrenciler okulda ve okul dışında yukarıda tasni� yapılan bütün 
duyguları zaman zaman bazı duygular yoğun olmak üzere yaşarlar. 
Okullar, bazen de aileler, çoğu zaman öğrencinin hangi duygu 
içerisinde bulunduğunu bilmeden, üstelik yeterince ilgilenmeden 
ondan başarı beklentisi içinde. Bu anlamda okulun yapması gereken 
öğrencilerin olumsuz duyguları yaşamasına engel olmaktan daha 
çok, öğrencilerin kendi duygularının farkında olmasını, kendi 
duygularını yönetecek yetkinliğe ulaşabilmesini sağlayacak bir 
programa sahip olmaktır.

Tablo 1. Panksepp’a (2014) Göre Duyguların Tasni�

Temel Duygular Derin Hisler
Arayış, beklenti, arzu Sinirlenme
Coşku, merak                        İnat, diklenme
Öfke İtina
Korku Yalnız & Hüzünlü       
Arzu Keyi�i
Özen 
Panik 
Eğlence

Öğrencinin Halinden Anlayan Okul
#yeninesilokul “Araştıran Okul”



BULGULAR-YORUM 
Çalışma grubunu oluşturan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin derslerde yaşadıkları duygular içerik analizi yapılarak “Uyku ve 
Yorgunluk, Öğrenememe Korkusu-Öğrenemeyince Yaşanan Mutsuzluk, Öğretmen ve Öğrenme ile Kurulan Duygusal Bağ Sonucu 
Derste Yaşanan Mutluluk, Otoriter Yönetim Algısı- Demokrasi Talebi, İlkokuldan Liseye Azalan Mutluluk” olmak üzere beş tema 
altında toplanmıştır. Ayrıca ilgili temaların altına durumun daha net ortaya konulabilmesi ve araştırmanın güvenirliğini artırmak için 
birebir öğrenci görüşlerine yer verilmiştir. Öğrencilerin yazdıkları birebir alıntılanırken, bazı yazım yanlışları dışında, yazılanların 
özgün halinin verilmesine özen gösterilmiştir. 

Öğrenci görüşlerinden sonra parantez içerisinde öğrencinin demogra�k özellikleri kısaltma halinde verilmiştir. (Ö=Özel okul, 
D=Devlet okulu, K=Kız, E=Erkek olarak kısaltılmıştır. Ayrıca bu kısaltmalardan sonra gelen ilk rakam öğrencinin sınıfını, ikinci rakam 
yaşını göstermektedir.)

Uyku ve yorgunluk
Çalışma grubunda öğrencilerinin en büyük şikâyetlerinden birisi özellikle ilk ve son derslerde uykusuzluk, yorgunluk ve açlık olarak 
dikkat çekmektedir. 

“Ders saatlerimiz normalden fazla, çok yoruluyorum” (Ö, K, 12, 17).
“İlk ders olduğu için uykulu ve yorgun geçti. Sonra dersi dinleyince anladım. Sabah saat 7 de kalkınca yorgun ve bitkin olurum” (D,E, 11,17).
“İlk derste gece geç yattığım için uykuluydum” (D, E, 11, 16). 

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri (TIMSS) 2011’e Türkiye’den katılan 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin %35’i (TIMMS 
ortalaması %53) uykusuzluk durumunun öğretimi hiç sınırlandırmadığı, %65’i (TIMMS ortalaması %47) biraz ya da çok 
sınırlandırdığı görüşündedir. Yetersiz uykunun öğretimi sınırlandırmadığı sını�arda öğrenim gören öğrencilerin matematik başarı 
ortalamalarının 472, biraz ya da çok sınırladığı sını�arda öğrenim gören öğrencilerin ortalamalarının ise 468 olduğu görülmektedir.

TIMSS 2011 çalışmasına Türkiye’den katılan 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin %35’i (TIMMS ortalaması %43) uyku eksikliğinin 
matematik öğretimini hiç sınırlandırmadığını belirtmiştir. Uyku eksikliğinin öğretimi biraz ya da çok sınırlandırdığını belirten 
öğretmenlere sahip öğrenciler ise grubun %65’ini (TIMMS ortalaması %57)  oluşturmaktadır. Öğrencilerin matematik başarı ortalaması 
incelendiğinde, uyku eksikliğinin öğretimi hiç sınırlandırmadığı ve biraz yada çok sınırlandırdığı düşünülen ortamlardaki öğrencilerin 
başarı ortalamaları sırasıyla 464 ve 446’dır.

Görüldüğü gibi TIMMS’e (2011) katılan diğer ülkelerin ortalamalarına göre öğrencilerimizin daha fazla bir uyku sorunu yaşadığı 
görülmektedir. Uykunun insan sağlığı dışında öğrenme ile arasındaki pozitif korelasyon düşünüldüğünde karşılaşılan öğrenme 
sorunlarının bir bölümünün az uyumaktan kaynaklandığı söylenilebilir. Yorgunluğa sebep olabilecek haftalık ders saati sayımız OECD ve 
AB ortalamasının üzerinde olmadığına göre (Tablo 2), öğrencilerin yorgunluğunun altında yatan nedenlerden birisi de yaşadıkları uyku 
sorunu olabilir

Öğrenememe Korkusu-Öğrenemeyince Yaşanan Mutsuzluk
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin bir bölümü özellikle Fizik ve Matematik gibi sayısal derslerde zorlandıklarını ve öğrenememe 
korkusu yaşadıklarını belirtmişlerdir.

“Fizik dersinin zor geçeceğini düşüyordum. Öylede oldu. Fizik dersinin soru ve cevapları çok karışık” (D, E, 11, 18).
“Matematik dersinden bir şey anlamıyorum. Hocamız mı anlatamıyor, ya da ben mi anlamıyorum bilemedim. Hocalar çok zor diyor. 
Korkutuyorlar bizi. Benim temelim olmayınca şimdi de anlamıyorum” (D, E, 11, 17).
“Konu çok sıkıcıydı, mutsuz bir duygu içerisindeydim” (D, E,11, 17).
“Uykum geldi. Fizikten hoşlanmıyorum. Fizik müfredattan kalksın” (Ö, E, 12, 16).

“Ders sıkıcıydı. Öğretmen İngilizce konuşuyor ve ben bir şey anlamıyorum” (E,4,11).
“Bilemeyeceğim diye korktum ama bir şeyler yazınca eğlendim” (D, E, 5, 11).

Bulgulara göre ilköğretim öğrencilerinin matematik korku düzeyleri düşüktür. Ancak ilköğretim öğrencilerinin matematik öğretmenlerine 
yönelik olumsuz görüşleri arttıkça matematik korku düzeyleri yükselmektedir. İlköğretim öğrencilerinin matematik öğretmenlerine 
yönelik görüşleri ile matematik korku düzeyleri arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir 
[r(1948)=.811; p<.01]. Buna göre determinasyon katsayısı (r² =.66) dikkate alındığında, matematik korkusundaki toplam varyansın 
%66’sinin matematik  öğretmenine yönelik görüşten kaynaklanmaktadır (Keklikci, Yılmazer, 2013). 
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Tablo 2. Kamu Okullarında Zorunlu ve Planlanmış Öğretim Zamanı
(Yıllık müfredat içinde zorunlu ve zorunlu olmayan öğretim zamanı)

Kaynak: OECD, 2012: 435
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Bu durum öğretmene yönelik olumlu duyguların yüksek olmasının derslere yönelik korkuyu azalttığını göstermektedir. Derslere 
yönelik olarak azalan korkunun derste mutluluğun ve başarının artmasına neden olacağı düşünülmektedir. 

Bazı öğretmenler dersin önemini ortaya koymak isterken, derslerini zor olarak niteleyerek öğrencilerin bu derslerle ilgili korkularını 
artırıyor olabilirler. Öğrencilere dersin önemi anlatılırken, onların yapamayacakları kadar zor bir ders olarak belirtmemeleri, öğrencilerin 
yapabileceklerine inanmaları önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

TIMMS (2011) raporuna göre; matematik öğrenmeyi seven öğrencilerin puanlarının aritmetik ortalaması 509 puan, sevmeyenlerin 
ortalaması 466 puandır. Bununla birlikte 4. sınıf öğrencilerinin %46’sı, 8. sınıf öğrencilerinin ise yalnızca %26’sı matematik dersini 
sevmektedir. Sonuçlar öğrencilerin derslere yönelik korkularının ortadan kaldırılmasının öğrenmenin ön koşullarından birisi olduğunu 
göstermektedir. 

TIMMS 2011 raporu, sınıf mevcutları yükseldikçe öğrencilerde matematik öz-yeterlik algısının düştüğünü göstermektedir. OECD 
(2012) verilerine göre öğretmen başına düşen öğrenci oranımız ilköğretimde 21 (OECD ortalaması 15), ortaöğretimde 17 (OECD 
ortalaması 14). Bu durumda sınıf mevcutlarının azaltılmasının da öğrencilerin derslere yönelik öz-yeterlik algısını yükselterek, 
öğrenememe korkusunu azaltacağının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Öğretmen ve Öğrenme ile Kurulan Duygusal Bağ Sonucu Derste Yaşanan Mutluluk
Öğrenme duygulardan bağımsız değildir. Öğrenciler de yalnızca öğrenme için tasarlanmış birer organizma değillerdir. Araştırmanın 
bulguları öğretmenle kurulan duygusal bağın öğrencilerin derslere yönelik motivasyonlarını artırdığını göstermektedir. 

“Matematik çok zevkli bir ders. Bugün ders zevkli geçti. Derse katıldım. Çok mutlu oldum. Matematik hocası çok iyi anlatıyor” (D, E, 11, 16).
“Fizik sevdiğim bir ders ve öğretmenimle diyaloğum iyi. Ancak zaman zaman yaşadığım dikkat dağınıklığından dolayı dersten %100 
verim aldığımı söyleyemem”  (Ö, K, 12, 17).
“…. Hocamla süper bir ders işledik. Çünkü……hocayı seviyorum ve hocamız çok iyi anlatıyor.” (Ö, K, 12, 17).
“Derste çok mutluydum.  Öğrenmekten daha güzel bir şey yoktur” (D, E, 4,11).
Heyecanlı hissettim. Çünkü öğretmenimi, anlattığı dersi seviyorum”  (D, K, 5, 10).
“Ya süper süper.  Ne güzel İngilizce diyene! Öğretmenimi çok seviyorum. Güzel anlatıyor. Kızmıyor” (D, E, 5, 11).
“Fenci bizi güldürdüğü için mutluydum ve eğlenceliydi. Çok güzel geçti”(D, K, 5, 10).
“Türk Edebiyatı hocamız derslere çok önem ve özen gösteriyor. Aynı şekilde ben de hocamı ve dersini seviyorum. Çok iyi bir hoca bence. 
Hocamız derslere önem verdiği kadar bize de önem gösteriyor. Bazen çok yazı yazdırsa da, elimiz ağrısa da. Ama bizim de önem vermemizi 
istiyor” (Ö, K, 9, 15).  
Bunun yanı sıra özellikle ilkokul öğrencilerini oyunla öğrenme çok mutlu ediyor.

“Matematik dersinde köşegenlerle ilgili oyun oynadığımız için kendimi çok mutlu hissettim” (D, E, 4,10).
“İşlemler yaptık, eğlendik. Hoca tahtaya çıkardı. Doğru yaptım. O yüzden eğlendim” (D, K, 5, 11). 

PISA (2012) sonuçlarına göre öğrencilerimizin %81.77’si okulda en mutlu olanlardır. Bu oran OECD ortalamasının üzerindedir. Ancak 
ülkemiz için okulda mutlu olmak başarıyı getirmiyor. Bu nedenle okulda hem mutlu hem de başarılı olmanın yollarını bulmamız 
gerekir. Öğretmeni sevme, derste mutlu olma istenen bir durumdur. Öğretmen kaynaklı motivasyon öğretmen değişince ya da okul 
bitince sona erebilir.  Bu nedenle, öğrencinin yalnızca öğretmenini değil, öğretmenden bağımsız olarak öğrenmeyi sevmesi ve 
benimsemesi hede�enmesi gereken en ideal durumdur. 

Otoriter Yönetim Algısı- Demokrasi Talebi
Çalışma grubunda yer alan özellikle lise öğrencileri okul yönetiminin ve öğretmenlerin davranışlarına eleştirel yaklaşmaktadırlar. Bu 
grupta yer alan öğrenciler kendi değer yargılarına göre yönetici ve öğretmenlerin davranışlarını değerlendirmekte ve kendilerinin 
de görüşlerinin alınmasını önemsemektedirler. Bunun yanı sıra ortaokul ve ilkokul öğrencileri daha çok öğretmenin kendilerine 
kızmasından ve soruyu bilememekten korkmaktadırlar. 

Robinson (2006) okullarda eğitim sistemlerinin yanlış yapmanın kötü olduğu düşüncesinin 
yerleşik olduğunu ve bu durumun yaratıcılığı ortadan kaldırdığını söylemektedir. Bu 
nedenle öğrencilere yönelik esnekliğimizin daha fazla olması ve öğrenme sürecinden 
yapılan hataların öğrenmeye dahil olduğunun akılda tutulması gerekmektedir.

“Okul yönetimi bizi çok sıkıyor. Sıkıyönetim var. Zaten dersle ilgilenemiyorduk, bir de idare dersin ortasında teftişe geldi. Kıyafetten dolayı 
derse motive olamadım”(D, E, 11, 17).
“Kıyafet zorunluymuş. Zorunlu da değil. Müdürün isteğine bağlıymış. Bize sordu mu giyecek misiniz diye? 
Yok, kafasına göre iş yapıyor. Yap oylama. Tamam. Giyelim diyen çok olursa giyelim. Disiplin kurulu 
başkanı derse geldi. Tek tip kıyafet giyeceksiniz diyor. 
Giyince eline ne geçecekse artık?” (D, E, 11, 16).
“Korktum. Çünkü çok ses olunca hoca kızdı. 2. ders çok mutluydum. Hiç ses olmayınca hoca 
bağırmadı” (D, K, 5, 11).
“Hoca soru soracak. Bilemeyeceğim diye korkuyorum” (D, E, 8,14).

Şekil 1. Bireylerin gelişim evrelerine göre öz-kontrol düzeyleri



Casey ve Caudle (2013) tarafından yapılan araştırma bulgularına göre 13-19 yaş grubundaki (teens) bireyler çocuklar ve yetişkinlere göre öz 
kontrollerini sağlamada daha az yeterlidirler. Öğrencilerden alıntılar incelendiğinde özellikle bu yaş grubundaki öğrenciler okulda 
otoriter yönetim algısına sahip görünmektedirler. Öz-kontrollerini sağlamada yeterince başarılı olmayan bu yaş grubundaki öğrencilerden 
oluşan liselerde okul müdürleri olumsuz davranışları fazla algılayarak daha otoriter bir yönetim tarzı benimsemiş olabilirler. Bu 
nedenle sorunu aşmanın en önemli yollarından birisi, bu yaş grubu öğrencilere öz-kontrol eğitimleri vermek ve okulda enerjilerini 
harcayabilecekleri doğru eğitim ortamları sağlamak olarak görünmektedir.

Şekil 2’de görüldüğü gibi (Dedova ve Beşka’dan  (2012) alınmıştır) okulda demokratik katılım öğrencilerin çok boyutlu gelişimleri için 
kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Her şeyden nefret ediyorum. Çünkü 12. Sınıfım” (Ö, K, 12, 17).
“Mutsuzum. Her geçen gün sınav yaklaşıyor” (Ö, E, 12, 17).
“Okula giderken uykusuzluktan ölüyorum, dönerken de evde çalışacağımı düşünerek üzülüyorum. Son sınıf olunca böyle oluyor” (Ö,K,12,17).

Bunun yanı sıra okulun bulunduğu yerleşim yerine göre farklı duygular yaşanabiliyor.
“Okula gelirken korkuyorum. Peşime köpek takılır diye” (D, K, 5, 11).
“Okula yürüyerek gelip gidiyorum. Yoruluyorum” (D, E, 4, 9).
“Evden yeni geldiğim için üzgünüm. Evimi özlüyorum”(Yatılı okul öğrencisi, E, 8, 14).

Tomyn ve Cummins (2011) tarafından yapılan 12-20 yaş aralığındaki öğrencileri kapsayan iki farklı araştırma sonucuna göre, kız 
öğrenciler erkek öğrencilere göre okulda daha mutludur. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu her iki cinsiyette de adolesan 
çağının ortalarına kadar gittikçe düşen bir mutluluk algısı olmuştur. Bu durumun nedenleri ayrıca araştırılmalı ve bu dönemdeki 
öğrencilere yönelik rehberlik ve danışma faaliyetlerinin odaklandığı konulardan birisi de okula yönelik öğrenci tutumları iyileştirmeye 
yönelik olmalıdır. TIMMS 2011 raporu matematik dersine ilginin sını�ar arttıkça düştüğünü göstermektedir. Bu durum diğer dersler 
için de böyle olabilir. İlginin düşmesi, özellikle lisenin son sını�arına doğru öğrenciler üzerinde artan sınav baskısı okulda mutluluğu 
düşürmüş olabilir. 

Bulgular, özellikle lise döneminde öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve onlara yönelik daha fazla rehberlik ve 
danışma faaliyetlerinin olması gerektiğini göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğrenciler okulda mutlulukları, korkuları, kaygıları, yorgunlukları ve coşkularıyla birer birey olarak bulunurlar. Büyük şair Can Yücel’in 
dizeleriyle “Farkında olmalı insan, kendisinin, hayatın olayların, gidişatın farkında olmalı.” Okul öncelikle bireyin kendi duygularının 
fakında olmasını sağlamalıdır. Bunun yanı sıra bireyi bütün yönleri ile tanıyan okul, onun hâlinden de anlamalı, iyi gününde ve kötü 
gününde yanında olabilmelidir. Kendisi ile barışık, kendisini ve diğerlerini tanıyan bireyler ancak kendisini sürekli geliştiren #YeniNesil 
Okul “Araştıran Okul” un sağlayacağı okul kültürü ile duygusal gelişimlerini doğru koşullarda gerçekleştirebileceklerdir.
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Bunun yanı sıra Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12. maddesine göre;  
“Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun 
kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını 
bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken 
özen gösterilmek suretiyle tanırlar.” denilmektedir. Bu durumda okulda 
demokrasi, öğrencilerin bireysel gelişimleri için önemli olduğu kadar 
aynı zamanda yasal haklarıdır. 

İlkokuldan liseye doğru azalan mutluluk
Araştırma bulguların göre, ilkokuldan liseye doğru öğrencilerin okulda 
mutluluğu giderek azalmaktadır. Bu durum, öğrencilerin sorumluluklarını 
gittikçe artması ve yetişkin rollerini üstlenme konusunda ve gelecekle ilgili 
kaygılarından kaynaklanabilir.

“Noktayı öğrendiğim için çok mutluyum. Çünkü nokta yapmayı seviyorum” (D, K, 3, 8).
“Ders çok güzeldi. Hikâye okuduk ve de Duru’yla bulut yaptık. Çünkü 
okumayı ve yazmayı çok severim”(D, K, 4,10).
“Türkçe dersinde hikâye yazdık, okuduk. Geçen Türkçe dersinde yarım 
kalmıştı. Tamamlamak güzel bir his” (D, K, 4, 10).
“Etkinlik yaptık. O yüzden çok mutluydum. Etkinlik yapmayı çok seviyorum. 
Etkinlik yapınca eğleniyorum” (D, K, 5, 11).
“Okuldan eve gelirken üzülüyorum. Çünkü okuldan ayrılmak istemiyorum” (K, 4,10). 
“Okula gidip gelirken mutsuzum, okul yorucu” (D, K, 12, 16).

Şekil 2. Okulda Demokratik Katılımın Çıktıları

Makale
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Tanımlardan anlaşılabileceği gibi okul, eğitim-öğretim ile aile 
eğitiminin bir tamamlayıcısı ve entegrasyonudur. Okul; 
bireyin yaşamını şekillendiren, aileden sonra en önemli eğitim 
kurumudur. Aile içinde ebeveyn tarafından verilen eğitim 
etkili olsa da okul eğitiminin yeri daha farklıdır. Aynı zamanda 
bu katılım, hayata atılan ilk adımdır ve topluma dâhil olma 
eylemidir. Ömrümüzün yaklaşık 12 ile 20 yıl arasını geçirdiğimiz 
okul yaşamı hayatımızın en özel anlarını içinde barındırır. 
Arkadaşlar, öğretmenler, okuldaki diğer iş görenler adeta 
onun hayatının birer parçası haline gelir.

Okul, yaşamımızı daha iyi hale getirmeye yardımcı olur. 
Okulun özel okul, resmi okul gibi türleri vardır. Yine bilindiği 
gibi toplum içerisinde bazı meslek gruplarını alaylı ve 
mektepli diye ikiye ayırırlar. Bir nevi ruhsatsız, özel ders ve 
danışmanlık adı altında kurulan bürolarda yapılan informal 
eğitimin her zaman çok denetimli olduğu söylenemez. 
“Mektepli” eğitimi ise bakanlık denetimi altında, belli bir 
müfredat dâhilinde, güvenilir ortamlarda sağlanır. Bu okullar; 
beklentileri karşılayabilen, sorun çözme yeteneği geliştiren, 
amaç birliği sağlayan, öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alarak 
öğrenci devamlılığını sağlayabilen öğrenme ortamlarıdır. 

Okul; sosyalleşme, paylaşma, özgüven, iş birliği, yaratıcılık, 
kendini ifade edebilme, başkalarının hakkına saygılı olma, 
kendi haklarını koruyabilme, ana dilini doğru kullanma, 
sorumluluk alabilme, kısacası yavrularımıza ayakları üzerinde 
durabilme davranışlarını da kazandırır. Çocukların okulda ilk 
öğrendikleri; sevgi, saygı, arkadaşlarına ve öğretmenlerine 
nasıl davranmaları gerektiğidir. 

Öğrencinin okulda öğretmenin anlattıklarını arkadaşlarıyla 
aynı atmosferde dinlemesi, bilgi ve sevgiyi paylaşması, okulun 
eğitim ikliminde yoğrulması, o kurumun kültürünü koklaması 
eğitim ötesi bir süreçtir.

Okulda yeni şeyler hakkında öğrenme ve becerilere sahip 
olmak bir çocuğun kartopu gibi katlanarak gelişmesine katkı 
sağlayabilir. Bu, çocukta güven duygusunun oluşmasına katkı 
sağlar. Bizler sosyal varlıklarız ve yaşamak için çevremizde 
diğer insanlara ihtiyaç duyarız. Okul bu anlamda bireylerin 
sosyalleşmesinde en önemli kurumlar arasında gösterilebilir. 

İbrahim KAÇIRAN 
Gaziantep Özel Seçkin Okulları Kurucusu

Okul ve Eğitim
Okul; genç dimağlara, insanlığa saygıyı, ulus ve ülkeye 
sevgiyi, şere�, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık, tehlikeye 
düştüğü zaman onu kurtarmak için izlenecek olan en 
uygun ve sağlam yolu belletir. 

M. Kemal Atatürk

İnsanı toplumsal bir varlık yapan ve diğerlerinden ayıran en 
önemli özelliklerinden biri onun öğrenme yeteneğine sahip 
olmasıdır. Doğduğu zaman moro davranışları haricinde farklı 
bir tutum göstermeyen insan; yaşaması için gerekli olan tüm 
bilgileri, tutumları öğrenme ile edinir. 

İnsan yaşadığı müddetçe bir şeyler öğrenir. “Bir konuyu 
öğrenen insan, artık öncekinden farklı biri olmuştur.” 
“Cümleye başlarken başka biriydim; cümleyi bitirdim 
başka biri oldum.” ifadeleri de öğrenmenin hayatımızdaki 
önemini çok iyi şekilde ortaya koymaktadır. 

Her şeyin hızla değiştiği zamanımızda çağa ayak uydurmanın 
en iyi çözüm yolu öğrenmedir. Bir insanın hayatında, öğrenme 
süreçlerine başladığı ilk kurum ise ailedir. Bir çocuğun ilk 
öğretmenleri anne ve babadır. Önemli sayılabilecek bilgi, 
beceri ve tutumlar ailede öğrenilir. Belirli bir süreçten sonra 
çocuğun hayatında önemli sayılabilecek öğrenmelerin 
gerçekleşmesinde “okul” kurumu devreye girer. 

Okul, Türk Dil Kurumu sözlüğünde aşağıdaki şekillerde 
tanımlanır:

Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, 
mektep.

Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre 
düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim 
kurumu. 

Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğu. 

Bir bilim, felsefe ve sanat kolunda belirli nitelik ve özellikleri 
bulunan akım, biçim ve görüşe verilen ad.

*

*

*

*

*
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Okul çevresi; öğrenenlere, içinde yaşadığımız çağda en 
önemli beceriler arasında gösterilen diğerleri ile çalışma 
becerisinin gelişimine de katkı sağlar. Projeler, okul sonrası 
faaliyetler hatta tene�üslerde oynanan oyunlar bile diğerleri 
ile işbirliği içerisinde olmayı destekleyen süreçlerdir. Bu 
faaliyetler zor kişilikleri yönetmeyi, bir lider olarak yolumuzu 
bulmayı öğrenmemize yardımcı olur. 

Okul; sevginin yeşerdiği, ömür boyu sürdüğü, yaşananların 
anı olduğu, hayallerin gerçekleştiği değerler manzumesidir. 
Okul; ilim, irfan, bilgi, kültür yuvasıdır, hayatımızın kara 
kutusudur. Okulun atmosferi öğrencidir, öğrencinin harcı ise 
bilgidir. Okul her şeyi öğreten ve uygulatan deneyimlerin 
anılar yumağıdır. Bu yumak bütün hayatımızı ağ gibi sarar ve 
sarmalar. Hayat boyu o anılar ve paylaşılanlar hiç ama hiç 
unutulmaz.

Bireyin okulda aldığı eğitim, hayatının her evresini kapsar. 
Çünkü bireyin aklını güzel kullanması, yaşadığı topluma katkı 
sağlaması, bilgi üretmesi, çevresiyle uyumlu olması, hak ve 
hukukunu araması, almış olduğu eğitimle doğru orantılıdır. 
Günümüzde zenginlik ve gelişmişlik bilginin ürünüdür. Bir 
toplumda eğitim ve refah düzeyinin artması, çağdaş dünya ile 
bütünleşmesi demektir. Muasır medeniyet seviyesini yakala-
ması demektir. 

Okulun önemi ile ilgili olarak Emerson tarafından dile getirilen:  
“Bir okuI açılırsa bir hapishane kapanır.” ifadesi ile Wels 
tarafından söylenen: “OkuIIarı düzeItiImemiş bir dünya, 
düzeItiImemiş bir dünyadır.” ifadesi okulun birey olduğu 
kadar toplum içindeki önemini de çok iyi açıklamaktadır.

Sonuç itibariyle; eğitimde, öğretimde en önemli kısım okulda 
verilir. Okulsuz bir eğitim veya öğretimin başarılı olması 
tasavvur dahi edilemez. Okul; ana kucağı kadar sıcak, gül 
bahçesi kadar canlıdır. Okul kalbimizin heyecanla çarptığı, 
bütün güzel çiçeklerin toplandığı bir mekândır. Hayata ilk 
bakış, yuvadan uçuş, yeni arkadaşlıklara sesleniştir.

Her çocuk özel ve 
güzeldir, onlar için 
her şeyi yapmaya 
değer. Çünkü onlar; 
kalbimizin sesi, 
geleceğimizin 
sermayesidir. 
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"Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak eğitimle mümkündür."

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir."

Hele hele Atatürk'ün bir sözü var ki, eğitimin devlet ve 
milletler için ne kadar önemli olduğunu çok güzel özetler:

"Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir 
toplum halinde yaşatır; yada esaret ve sefalete terkeder."

Bu vecize özellikle günümüzde  eğitimin ne kadar önemli 
olduğunu anlatmaya yeter...

VI. Temel Eğitim Sempozyumu
Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 5-6 Aralık 2015'te  
Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nda düzenlediği VI. Temel 
Eğitim Sempozyumu'na katıldım. Çok verimli ve faydalı oldu. 
Tebrik ederim.

Orada dikkatimi çeken bir nokta oldu. 
"Türkiye'de öğrencilerin ancak %62'si okula gitmekten 
hoşlanıyor. "

İlyas TEKİN
Eğitim Uzmanı

Her Şey Eğitime Bağlı
Eğitim her şeyin başıdır. Yol eğitimden geçer. Bütün 
yanlışların, haksızlıkların, kötülüklerin ortadan kalkması; 
yerlerine doğruların, adaletin ve iyiliklerin gelmesi ancak 
eğitimle mümkündür. Sağlık da, eğitim de, diğerleri önemli. 
Ama hepsi eğitime bağlı. İnsanlar iyi eğitilirse, sağlık da, 
güvenlik de hepsi düzelir. Başka yolu yoktur.

Geleceğimiz çocuklarımıza, onların geleceği de eğitime 
bağlıdır. Bu sebeple eğitim ülke ve milletler için var yada yok 
olma meselesidir.

Çünkü dünyaya gelen çoçukların hepsi melek gibi günahsız, 
pırıl pırıl, tertemiz doğarlar. Bozulmaları sonradan ve onları iyi 
eğitmeleri gereken anne-baba ve büyükleri yüzündendir. 
Vebali onlara aittir.

Bir ülkenin en büyük sermayesi insan kaynağıdır. Özellikle 
ülkemizin genç nüfusu çok önemli bir fırsattır. Sadece 18 
milyon öğrenci var. Bu çok büyük bir potansiyel güç. Ama 
onları yetiştirenlerin de bu genç nüfusa iyi bir eğitim vermesi 
ve iş imkanı sağlaması gerekir. Aksi takdirde boş kalan insan 
kötülük yapar.

Kalkınma eğitimle olur.
Devlet ve milletlerin kalkınması eğitime bağlıdır. Eğitim aynı 
zamanda  ülkeler için gelişme ve kalkınma göstergesidir. 
Gerçek anlamda kalkınma, ancak eğitimle mümkündür. 
Ülkenin kalkınması, kişi başına düşen ulusal gelir payından 
çok, eğitim seviyesiyle ilgilidir. Çünkü tüm kaynakları kullanacak 
ve yönetecek olan eğitimli insandır. Ekonomileri kötü olan 
Ülkelerin eğitim sayesinde kısa zamanda düzeldikleri 
görülmüştür.  Japonya ve Almanya bunun en açık örneğidir...

Eğitimle ilgili çok güzel sözler vardır. Ama uzaklara gitmeye 
gerek yok. Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk en güzellerini söylemiştir:

"Bir millet esas değerini eğitimle kazanır."

"Bir milletin geleceği, o ülke insanının göreceği eğitime 
bağlıdır."
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Demek ki geriye kalan %38'i okula gitmekten hoşlanmıyor. 
İşte problem bu!

Bunu çözmek gerekir.  Ne yapmak gerekiyor ki bu %38 öğrenci 
okula severek ve isteyerek gitsin.

Çözümü kolay: Okulu cazip, dersleri sevimsiz olmaktan çıkarıp 
sevimli hale getirmek. O sempozyumda bir öğretmenimiz, 
müzikle matematik dersinin nasıl sevimli hale gelebileceğini 
anlattı.

Zamana ve mekana göre uygun metodları kullanmak gerekir.

Öğrencilerin en çok hoşlandığı
Zaten eğitimin temeli sevgidir. Sevgi bütün kapıları açar. Tatlı 
dil ve güler yüz!.. Atalarımız ne güzel söylemiş: 

"Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır."

Yine aynı sempozyumda  anlatılan ve dikkatimi çeken önemli 
bir nokta da şu: 

"Öğrencilerin en çok hoşlandığı şey, öğretmenin gülmesi."

 Bu durum akla şu soruyu getiriyor:

Acaba bazı öğretmenler derste hiç gülmüyor mu, öğrenciler 

Eğer öyle ise durum hiç iyi değil. Dersi sıkıcı olmaktan kurtarmak 
lazım. Tabii ki üzülecek bir yerde gülünmez ve her şeyin aşırısı 
zarardır. Ölçülü olmak, orta yol her zaman iyidir. 

Onun için öğretmenlerimizin derste sürekli asık süratli ve aşırı 
ciddi durmaları yerine zaman zaman espri yaparak gülümse-
meleri daha uygun olur. Yerinde gülmek, gülümsemek, aynı 
zamanda pozitif bir enerjidir ve asık suratlı durmaktan daha 
kolaydır. Çünkü ciddi bir yüzle tam 65 kas çalışırken gülen bir 
yüzle sadece 10 kas çalışmaktadır. Öğrenciler sınıfta rahat bir 
ortamda ve huzur içinde olmalıdır.

Sevginin gücü
Öğretmen öğrencisini severse, öğrenci de öğretmenini sever. 
Öğrenci öğretmenini severse, dersini sever ve dersi sevince 
çalışır, çalışınca başarılı olur. Bunda hiç şüphe yok. Öğretmen 
her zaman empati kurup kendisini öğrencisinin yerine koyarak 
hareket etmelidir. Başarının yolu sevgiden geçer. Zorla güzellik 
olmaz...

Üsküdar'da beraber çalıştığımız Lale Hazar, aynı sempozyumda 
bir çalıştayda anlattı:

"Bir sınıfta  hizmetliyi çok seven öğrenciler, sını�arını 
temizleyen kişi yorulmasın diye sını�arını temiz tutmaya 
çalışıyorlar!"

İşte bu! Sevgi karşılıklıdır, severseniz sevilirsiniz. Öğrenciler, 
sizin bakışınızdan sevip sevmediğinizi anlar ve asla karşılıksız 
bırakmazlar. Onun için onları çok sevmeliyiz.

Eğitim ve öğretmen 
çok önemli, çocuklar, 
gençler, öğrenciler çok 
önemli. Onlara iyi bir 
eğitim verirsek, biz de 
rahat ederiz, onlar da. 
Ancak o zaman geleceğe 
güvenle bakabiliriz.
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beyinin şifreleri olarak düşünülebilir. Bizler bir bilgiyi nasıl 
öğretiyorsak sağlıklı olarak beslenmenin ve dinlenmenin de 
ne kadar önemli olduğunun öğrenciler tarafından kalıcı 
olarak öğrenilmesi için çaba sarf etmeliyiz. 

Gelişen Beynin bir diğer şifresi  “Ezber bozmaktır”. “Ezber 
bozan bir eğitimi nasıl yapabilirim?” sorusunu sürekli olarak 
kendimize sormak öğrencilere çok yönlü düşünmenin, 
problemlere farklı çözümler bulmanın kapılarını açacaktır. Bu 
nedenle klasik öğretmen olmaktan uzaklaşarak yaratıcı, fark 
yaratan eğitimci kimliğine bürümek gerekmektedir.
 
Düşünmek, soru sormakla başlar. Sorgulama becerisi de 
Gelişen Beynin şifrelerindendir. Öğrencilerin sorgulama 
becerisinin gelişimine katkı sağlamanın ön koşulu ise, merak 
uyandırmaktır. Yani, beynin şifrelerinden merak uyandırmak 
ve soru sormak biri biriyle oldukça ilişkilidir. Derslerimize 
merak uyandırarak başlamak, soru sormayı tetikleyerek ezber 
bozan kalıcı öğrenmelerin yolunu açacaktır. Öğrenmeye 
başlamanın ilk adımıdır merak duygusu. Einstein der ki; Benim 
farklı bir yeteneğim yok. Ben sadece, tutkulu bir meraklıyım”. 
Meraklı öğrenciler, soru soran öğrencilere, soru soran öğrenciler 
araştıran öğrencilere ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.  

Araştırmalar yapmak, kitap/e-kitap okumak beynimizi geliştirecek 
diğer önemli şifrelerdendir. Bazen yeni ufuklara yelken açmak, 
bazen bulunduğumuz yeri görmek, bazen yeni bilgiler öğrenmek, 
bazen eski bilgilerimizi reddetmek, bazen geçmişi öğrenmek, 
bazen hayaller kurmak bazen de yeni keşi�ere imza atmak vb. 
içindir araştırmalar yapmak, kitaplar okumak. Bu nedenle 
vazgeçilmezdirler.

Hayal kurmak ve yaratıcılık: Geleceğin fark yaratan bireylerini 
yetiştirmek, onların hayallerinin ve yaratıcılıklarına engeller 
koymadan mümkün olabilir. Bu nedenle hayal kurmak ve 
yaratıcılık beynin önemli şifrelerindendir. Başka bir deyişle, bir 
�lmin vazgeçilmez başrol oyuncuları gibidir hayal kurmak ve 
yaratıcılık. Dünyadaki büyük icatlar keşi�er kurulan hayallerin 
sonucu değil midir? Yaratıcılık olmasaydı, hayatımız bu kadar 
kolaylaşabilir miydi? Önce hayal kurmak, sonra azim ve 
kararlılıkla hayallerin peşinden giderek tüm yaratıcılığımızla 
bunları gerçekleştirmek son derece önemlidir. Eğitimciler 
olarak öğrencilerimizin hayal kapılarını aralayacak öğretmen 
tutumu benimsemeli ve buna uygun eğitim ortamlarını 
planlamalıyız.  

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

Gelişen Beynin Şifreleri
21. yüzyılın çağdaş eğitimi, sahip olduğumuz kapasiteyi 
geliştirmeyi ve düşünebilen nesiller yetiştirmeyi temel almaktadır.  
Çünkü ancak ve ancak düşünebilen nesiller her şeyde her 
yerde fark yaratarak değişim ve dönüşümlere imza atabilirler. 
Eğitimde en etkili öğrenmeleri nasıl sağlayabiliriz? Sorusunun 
cevabını bitip tükenmeden aranmaya devam etmekteyiz. 
Sürekli yeni arayışlar öğrencilerdeki kapasiteyi en üst düzeye 
çıkarmaya çalışma çabasının sonucudur. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar göstermektedir ki beynin yapısını, işleyişini bilmek 
etkili eğitime giden en önemli yollardan biridir. 

Geleceğin fark yaratan bireyleri yetiştirebilmek için gelişimi 
erken yaştan itibaren etkili bir şekilde desteklemek gerekir. 
Öğrencilerin gelişimsel ve bireysel olarak neye ihtiyacı olduğunu 
bilmek,  buradan yola çıkarak beynin yapı ve işleyişiyle bunları 
birleştirerek eğitim programlarını düzenlemek, buna uygun 
etkinlikler planlamak ve uygulamak son derece önemlidir. 

Kapasiteyi geliştirebilmek için öncelikle beynin yapısını, 
işleyişini ve daha iyi gelişmek için neye ihtiyaç duyduğunu iyi 
bilmek ön koşuldur.  Daha sonra alanında uzman eğitimci 
olarak çocukta bunu nasıl geliştirebilirim? Sorusuna cevap 
aramak gerekir. Eğitimci olarak, sağlıklı bir beyine sahip olabil-
memiz ve beynimizin kapasitesini “EN” üst düzeye çıkarabilmemiz 
için Gelişen Beynin Şifrelerinin neler olduğu üzerine odaklanmak 
gerekir. 

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki öğrencileri hareket 
ettirmeden beyinde kalıcı öğrenmelerin oluşabilme şansı 
yoktur. O halde beynin gelişimi en önemli şifrelerden birincisi 
spor yapmak/hareket etmektir, denilebilir. Hareket etmek 
insanın temel �zyolojik ihtiyaçlarındandır. Gerek eğitim 
ortamı gerek kullandığımız öğretim yöntem ve teknikleriyle 
motivasyon yaratarak öğrencileri öğrenmeye hazır hale 
getirmek önemle üzerinde durulması gereken bir husustur.  

Hareket ihtiyacı gibi sağlıklı beslenmek ve dinlenmek de 
temel �zyolojik ihtiyaçlarımızdandır. Bu nedenle gelişen 
beyinin şifreleri olarak düşünülebilir. Bizler bir bilgiyi nasıl 
öğretiyorsak sağlıklı olarak beslenmenin ve dinlenmenin de 
ne kadar önemli olduğunun öğrenciler tarafından kalıcı 
olarak öğrenilmesi için çaba sarf etmeliyiz. 

Hareket ihtiyacı gibi sağlıklı beslenmek ve dinlenmek de 
temel �zyolojik ihtiyaçlarımızdandır. Bu nedenle gelişen  
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Merak etmek, hayal kurmak, araştırmak, denemeler yapmak, 
yanılgılarını görmek, vazgeçmeden yeni yollar denemek ve 
sonuca ulaşmak eğitimdeki temel amaçlarımız arasındadır.. 
Bunları yaparken beyinde kalıcı öğrenmelerin oluşmasını 
sağlayan ön koşul: Eğlenmek, zevk almaktır. Eğitimde bunu 
sağlayan en önemli araç: Oyundur. Bu nedenle, planlanan 
etkinliklerin, derslerin, oyun üzerine kurulmuş olması beynin 
sağlıklı ve hızlı gelişimi açısından son derece önemlidir. Oyun, 
başarıya ulaşmanın anahtarı olduğu için gelişen beynin 
şifrelerinden biri olarak adlandırılabilir. İlk öğrenmelerimize 
oyun ile başlarız. Daha küçücük yaşlardan itibaren gelecekteki 
rollerimizi oyunda taklit ederek adeta gelecek yaşamımızın 
provasını yaparız. Hayallerimizi, yaratıcılığımızı, öfkemizi, 
mutluluğumuzu vb. her şeyi oyunda yaşarız. Oyunla kendimizi 
buluruz. Yetişkin olduğumuzda da oyun oynadığımızda yine 
çok mutlu oluruz tıpkı çocukluğumuzdaki gibi. Yapılan araştır-
malar da etkili öğrenmeleri oluşturabilmenin yolu olarak 
oyunu göstermektedir. 

Hayatta başarılı olmanın belki de en önemli şifresi sevmek ve 
sevilmektir. Sevgi her kapıyı açan bir anahtardır. Sağlıklı bir 
beyin gelişiminin vazgeçilmez şifresidir Sevgi. Buna iyimser 
olmak, pozitif düşünmek eklendiğinde diğer yanımız tamamlan-
mış olur.  Beyin akademik olarak gelişebilir, ancak herkesten 
bizi farklı kılan şey; içimizdeki sevgi ve pozitif düşünmedir. 
Herkese her şeye sevgi, iyimserlik ve pozitif düşünmek iyi bir 
insan olmanın yanı sıra akademik becerileri de destekleyecek 
temel esaslardandır. Bu nitelikler, ön yargısız, barış ve hoşgörü 
dolu bir dünyanın da kapılarını açacaktır.  Mevlana’nın dediği 
gibi; “Yine gel, yine gel, her ne olursan ol yine gel. İster kâ�r, 
ateşe tapan, putperest ol yine gel. Bizim bu dergâhımız 
ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz defa tövbeni bozmuş olsun da 
yine gel.” der. Bu nedenle, gelişen beynin şifrelerini incelerken 
hoşgörü şifresinin gelişimi için dikkatle planlamalar yapmak 
gerekir.

Bilinçli ve etkili teknoloji kullanımı da beynin gelişen şifreleri 
arasındadır. 21.yüzyılda teknolojiyi takip etmeyenler çağın 
gerisinde kalmaya mahkumdurlar. Eğitimde teknolojiyi etkin 
olarak kullanmak çağdaş dünya insanının yetişmesine önemli 
katkılar sağlayacaktır. Gelişen teknolojiyi takip ederek yeni, 
güçlü ve farklı �kirler üretmek için düşünmenin gelişimini 
desteklemek çok önemlidir. Ancak düşünebilen nesiller 
dünyada dimdik ayakta durabilecek gelecekler oluşturabilirler.

Beynin gelişimini etkili bir şekilde sağlamak ancak, beynin 
şifrelerini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapmakla mümkün 
olabilir. Erken dönemde uygulanan tüm programların hem 
gelişim hem öğrenme teorileri merkeze alınarak oluşturulmuş 
olması oldukça önemlidir. Verilecek olan her bilgi/beceri/kavram 
/değer vb.  sürekli tekrarlara yer verilerek  uygulanması sarmal 
bir yapıda kalıcı öğrenmeleri oluşturması açısından önemlidir. 
Ayrıca, Cross Program temelinde farklı becerilere yönelik olan 
çalışmaların biribiriyle crosslanarak öğrenmelerin birbiriyle 
ilişkilendirilmesine dikkat edilmelidir. Başka bir deyişle, sürekli 
pekiştirmeler ile, çok yönlü, derinlemesine ve esnek düşünmeye 
katkı sağlayacak, bu da nöronlar arasındaki sinaptik bağlantıların 
arttırılmasını ve  çocukların Kapasitelerinin Geliştirilmesini 
mümkün kılacaktır.      

Eğitim programlarını hazırlayıp uygularken üst düzey bilişsel 
süreçlerin gelişimine katkı sağladığı için programı “Geçmiş- 
Şimdi-Gelecek” temel felsefesi üzerine kurgulamak etkili 
eğitimin temel adımıdır. Geçmişte önemli değişim dönüşüm-
lere imza atmış kahramanları erken yaştan itibaren çocuklarla 
tanıştırmak, onlarla ilgili masallar, anekdotlar, öyküler 
anlatmak, zaman ve tarih algısı yaratmaya yönelik çalışmalar 
ile desteklemek, öğrencilerin tarihteki değişim ve dönüşümleri 
anlayabilmelerini mümkün kılacaktır. Bu nedenle, Eğitimde 
“Geçmişini toprağa gömen toplumlar, geleceklerini oluşturama-
zlar” temel felsefesinden yola çıkarak geçmişle günümüz 
arasında köprü kurmak son derece önemlidir. Çünkü, 
geçmişini bilmeyenler, içinde bulundukları anı anlayamazlar. 
Şimdiyi anlayamayanlar ise, geleceklerini oluşturamazlar.  

Örneğin; Mustafa Kemal Atatürk, Einstein, Mimar Sinan, 
Newton Hezarfen Ahmet Çelebi, Pisagor, Evliya Çelebi, Piri 
Reis, Sokrates, Platon, Aristo vb.  Onlar, zamanlarının çok 
ötesine geçmiş, problemleri farklı şekillerde algılamış ve etkili 
çözümler üreterek günümüze ışık tutmayı başarabilmişlerdir. 
Asırlar geçse de gelecekte de ışık tutmaya devam edeceklerdir. 
Bu temelle hazırlanan programlar, geçmişi şimdiyle buluşturarak 
bilginin birikimli bir süreç olduğunu gösterir. Gelecekle ilgili 
öngörüler geliştirerek çocukların kapasitelerinin gelişimine 
destek sağlar. Ayrıca, “Geçmiş-Şimdi-Gelecek” temel felsefesi 
üzerine kurgulanmış bir eğitim programı ile öğrencilerimizin 
hem kendi geçmişini,  kültürünü tanıması ve sahip çıkması 
hem de dünyadaki farklı kültürleri tanıyarak farklılıkları kabul 
eden, vizyonu geniş barış ve hoşgörü dolu bir dünya insanı 
olmasına destek sağlamak da mümkün olacaktır. Tüm 
bunların yanı sıra, çevremizin ve yaşadığımız dünyanın farkında 
olmak, yeri geldiğinde problem çözmek esnek düşünmek, 
zorluklardan vazgeçmemek, hayal kurmak, yeni tasarımlar 
için plan yapmak, planını uygulama kararlılığını göstererek 
gelişim sağlamak vurgusu yapan çalışmalar çocuklarımız için 
iyi birer model olacaktır. Tüm çalışmalar zihin egzersizi gibi 
düşünülerek sınırsız düşünmenin kapılarını açan Merak, 
Felsefe, SCAMPER, 5N1K yı kullanmak ve Bilim-Teknoloji 
farkındalığı yaratarak bilinç geliştirmek esas olmalıdır.  
Matematiksel Düşünme becerisini kazanmak, matematiğin 
hayatın içinde olduğunu keşfederek başlar. Pisagor der ki: 
“Matematikten Sonraki En Dakik Bilim Müziktir.” Nefes 
çalışmaları kaliteli bir yaşamın temelini oluşturur. Müzik –Ritm 
ile hayatı keşfetmek, günlük yaşamımızda kullandığımız, 
hayatımıza kolaylık sağlayan kavramların, günlük hayatımıza 
dahil olmuş sanatın özgün bakış açısıyla yorumlanmasına 
destek sağlar. Çocuklarımızın hayat başarılarını desteklemek 
amacıyla kendilik algısı, sosyal beceriler, farklılıklara saygı, 
değerlerimiz, duygularını ifade etme, başkalarını anlama, 
adaletli olma, arkadaşlık, yaşadığı ortama duyarlı olmaya 
yönelik çalışmalar titizlikle uygulanmalıdır. 

Gelişen Beynin Şiferleri dikkate alınarak “Geçmiş-Şimdi-Gelecek” 
kurgusu  üzerine inşa edilmiş olan bir eğitim programı; çocuk-
ların değişim-dönüşümleri anlama konusunda farkındalık 
geliştirerek bilinç kazanmalarına destek sağlar. Başka bir 
deyişle, çocukların nöronları arasındaki sinaptik bağlantı 
ağının çoğalarak ve güçlenerek gelişmeye devam etmesine 
destek sağlayacaktır.   Böylece, her bir çocuğun sahip olduğu 
kapasitede “EN” yukarıya çıkabilmesi, kendi içinde “EN OLAN” 
VE “GELECEĞİN FARK YARATAN MUTLU NESİLLERİNİN YETİŞMESİ” 
mümkün olabilecektir.
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cesaret ve kahramanlık gibi ahlaki vası�arın şekline, kuvvetine 
bağlıdır. Bu başarı öncelikle zekânın, bilginin değil; karakterin 
ahlakın ürünüdür. Fakat esasen hayata hazırlanmış adam 
kimdir? Vücudu sağlıklı ve kuvvetli olan bir insan eşyayı, durumları 
ve olayları görür, bunlar üzerinde düşünebilir, düşüncelerden 
gelecek için sonuç çıkarır; kararını verir, verdiği kararı uygular, 
başarıyla sonuçlandırır, başarıları için dayanıklılık ve cesaret 
gösterir, zorluklardan yılmaz, çalışmaktan usanmaz, miskin 
kanaatlerin mahkûmu kalmaz, yeniliği sever, ilerlemeye tapar. 
Hem kendinin hem de ülkesinin çıkarlarını düşünen bir insan; bu 
çıkarları temin için, bu menfaatleri savunmak için nefsinde 
kuvvet, emel, dayanıklılık hissi duyar. (Baltacıoğlu, 1927, s.17).

İsmail Hakkı Baltacıoğlu, yaşamak iradesini ve isteğini taşıyan 
bir ulusun tek amacı öğrencileri hayata hazır hale getirmektir, 
diyor. Eğitimin temel taşı olan biz öğretmenlerin, öğrencilerimizi 
hayata hazırlarken öncelikle hangi ilke ve gereksinimlere göre 
hareket edeceğimizi belirlememiz gerekmektedir. 

Eğitim programı ne olursa olsun programdaki en etkili ve en 
önemli unsur “öğretmen” dir. Bu nedenle öğretmenlerimizin 
eğitimleri de ele almamız gereken en önemli konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Eğitim ve öğrenme derken, sadece 
okullarda gerçekleşen eylemi değil, hayatımızın her aşamasında 
edindiğimiz bilgileri anlamalıyız, çünkü insan hayatının her 
aşamasında bir şeyler öğrenir. İnsanın yaşamın her alanında 
etkin olabilmesi ve çok yönlü gelişebilmesi için de farklı 
öğrenmelerle karşılaşması gerekir.

İşte insanlar, bu farklı öğrenmeler arasında ilişki kurup yaşamına 
uyarladığı takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir ve 
kendini mesleğinde -aslında yaşamının her alanında geliştirebilir. 
İnsanın kendisini geliştirmesinin sonu yoktur. Kişinin kendini 
mesleki, sosyal, duygusal ve düşünsel yönden tatmin edebil-
mesinin de en temel koşulu kendisiyle barışık olması, kendine 
inanması ve güvenmesidir. Kendini sevmeyen, tanımayan bir 
kişinin, kendine inanmayan birinin hiçbir alanda gelişmesi, 

Esin ŞAHİN ÖZER
MEF Lisesi Edebiyat Bölüm Başkanı 

Mesleki Eğitim: 
Öğreten, Nasıl Öğrenir?
İçinde bulunduğumuz yüzyıl; bilgi, bilim ve teknoloji çağıdır. 
Ülkelerin çağı yakalayabilmeleri ve ilerleyebilmeleri için bilgi 
çağının gerektirdiği yenilikleri takip etmesi ve uygulaması 
gerekmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen toplumlar, çağın 
gerisinde kalmaktadırlar. Aslında tüm eğitim sistemleri,  kendi 
kültürünü ve koşullarını göz önüne alarak bir toplumsal yapı 
oluşturur, ancak değişen ve gelişen çağın koşullarını kendi 
sistemimiz içinde değerlendirerek, bize özgü hâle getirerek 
yolumuza devam etmeliyiz. 

Toplumun ilerleyebilmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine 
erişebilmesi için okullarda verilen eğitimin iyi olması gerektiği 
yadsınamaz bir gerçektir. Eğitimin kalitesinin iyi olması için  
eğitim kurumlarında iyi bir eğitimin verilebilmesi ve bu 
eğitimle yetişen öğrencilerin başarılı olabilmeleri gerekir. 
Bütün için de nitelikli öğretmen yetiştirmek gerekir (Özyar, 
2003; Seferoğlu, 2003).

Eğitim Sistemimizin kilometre taşlarından ve çağını aşan 
zihniyetlerinden biri olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun 
1927’de yazdığı “Talim ve Terbiye’de İnkılâp” adlı eserindeki 
düşünceleri, günümüzdeki eğitimin nasıl olması gerektiği 
konusunda bizlere ışık tutmaktadır: 

…Yaşamak iradesini ve isteğini taşıyan bir ulusun tek amacı 
çocukları yaşam için hazır hale getirmek olmalıdır. Bir nesli 
hayata hazırlamak maksadı şahsiyetlerde sağlam karakterler 
oluşmasını temin ile mümkündür. Yalnız programlar, kitaplar 
üzerinde oynayan, fakat disiplini, öğretim metotlarını 
değiştirmeyen bir düzenleme ciddi bir düzenleme olamaz. Yalnız 
hafızayı dolduran, bütün diğer melekeleri hareketsiz, pasif 
bırakan bir ders, her yönüyle yetersiz bir derstir (Baltacıoğlu, 
1927, s.15).

…Çünkü bir adamı adam eden, insanların hayatta başarısını 
hazırlayan şey; birinci derecede öğrendikleri, hatta zekâları bile 
değildir. Bu başarı öncelikle girişimcilik, kararlılık, dayanıklılık, 
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edindiği bilgi ve deneyimleri beceri ve değer olarak yaşamına 
uyarlaması mümkün değildir. Kendine güvenen insan, aklını 
etkili, verimli ve kararlı olarak kullanır. Yaratır, üretir, sorgular 
ve kendini tamamlar.

Mesleki eğitim ve mesleki gelişim gerçekten çok önemli 
kavramlardır, ama bu kavramlardan önce kişinin kendi 
kendini tanıması, kendini geliştirmesi anlamına gelen bireysel 
gelişimi konuşmamız gerekir. Bireysel gelişimini henüz 
tamamlamamış birinin mesleki eğitim alsa bile mesleğinde 
gelişmesi, ilerlemesi mümkün değildir. Bireysel gelişim için 
öncelikle kişinin kendi öz değerlerini bilmesi, yetenekli 
olduğu alanları fark etmesi, geliştirmesi gereken alanları 
görüp bu alanlarda kendini geliştirmeye, eğitim almaya karar 
vermesi gerekir. İçimizdeki olumsuz düşünce, yargıları 
değiştirmeden olumlu olan yeni düşünce ve yargıları 
benimsemeden gelişmemiz ve gelişmemiz için gerekli olan 
“öğrenme” eylemine hazır olmamız mümkün değildir. 

Mesleki Eğitim- Hizmetiçi Eğitim Nasıl Olmalı? Ülkemizde 
Mesleki Eğitim-Hizmetiçi Eğitim Nasıl Yapılıyor? sorularına 
yanıt verecek olursak pek iç açıcı bir tablo göremiyoruz. 
Yapılan hizmetiçi eğitimlerde yapmış olmak için yapmak, “mış” 
gibi görünme zihniyeti oldukça hâkim. Eğitimleri genellikle 
otoriteler( idareci-yönetici-genel müdür v.b) belirliyor ve 
yapılan eğitimler ağırlıklı olarak genele hitap eden eğitimler 
oluyor. Kişilerin talep etmediği ve birey, grup ayrımı yapılmadan 
verilen eğitimlerde verimlilik söz konusu olmuyor. Tam tersine 
öğretmenlerin var olan motivasyonunu da olumsuz etkiliyor. 

Eğitimlerin kişilerin potansiyel ve istek eğrisine bakılıp planlan-
ması ve amaca göre gruplanması çok önemlidir. Yapılan 
hizmetiçi eğitimlerde mutlaka bilgi, beceri, deneyim, değer 
kazanımları yer almalı ve bunlar arasında bir denge kurulmuş 
mu buna dikkat edilmelidir. Mesleki eğitimlerde Alan Bilgisi, 
Mesleki Bilgi ve Formasyon, Genel Kültür dengesi kurulmalı. 
Verilen eğitimlerde bu dengenin kurulmadığını ve bu nedenle 
eğitim alan insanların mutsuz edildiğini görmekteyiz. Ağırlıklı 
olarak “Mesleki Bilgi ve Formasyon” ağırlıklı eğitimlerin 
verildiğini görüyoruz. Halbuki asıl ihtiyaç duyulan ve kişilerin 
verimini arttıracak eğitim, alan bilgisine yönelik eğitimlerdir. 
Alan bilgisine yönelik eğitimler, özellikle son zamanlarda çok 
ihmal edilmiştir. Anlatılacak konunun içeriğine yönelik 
iyileştirme ve geliştirme yapmak yerine o konunun hangi teknikle 
verilmesi gerektiğine yönelik eğitimler planlanmaktadır.

Bir denge kurarak teoriye, teknik uygulamalara, yöntemlere 
yönelik eğitimleri de almalıyız. Ancak bu eğitimler alınırken 
Alan Bilgisi eğitimleri de hiçbir zaman ihmal edilmemeli. 
Öğretmenler, alan bilgileri eğitimlerini sürekli tazelemeli ve 
geliştirmelidir.

Bu yazıda konuyla ilgili olarak sizlerle Prof. Dr. Sn. İrfan 
Erdoğan danışmanlığında hazırladığım “Ortaöğretim Kurum-
larında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Eğitimleri [1] ” 
konulu yüksek lisans tez çalışmamdan birkaç çarpıcı sonucu 
sizinle paylaşmak isterim. Araştırmamda öğretmenlerin 

meslek eğitimine ilişkin görüşlerini, düşüncelerini tespit 
etmeyi amaçlayan, kendi geliştirdiğim bir  “Mesleki Eğitim 
Ölçeği” kullandım. Öğretmenlerin mesleki eğitim ölçeğine 
verdikleri yanıtların madde boyutlarında değerlendirilmesine 
ilişkin bulgularda katılımcılara uygulanan 14 maddelik 
ölçekte en yüksek ve en düşük aritmetik ortalamayı alan 
maddelere baktığımızda ankete katılan öğretmenlerin 
yaklaşık %’ 90’ı mesleki gelişimleri için alanları dışında birtakım 
hobilerinin olmasının önemli olduğunu belirtmektedirler 
( =4,64). Öğretmenler, kendi alanları dışında hobilerinin 
olmasının mesleki eğitimlerine katkı sağlama açısından diğer 
ihtiyaçlara göre öncelikli olduğunu dile getirmektedirler. 
Ölçekte en yüksek aritmetik ortalama, bu madde analizinde 
görülmektedir.

Aynı ölçekte katılımcıların yaklaşık % 80’i mesleki gelişim için 
danışmanlık ortamı kurulmasının önemli olduğu �krindedir 
( =2,77). Öğretmenler mesleki gelişimlerinde danışmanlık 
ortamının kurulmasını, mesleki gelişimleri için önemli gördükleri 
diğer ihtiyaçlarından daha az önemli görmektedirler. Ölçekte 
en düşük aritmetik ortalama bu madde analizinde görülmektedir.

Öğretmenler, alanları dışında hobilerinin olmasını önemli 
görmektedirler, çünkü hobiler kişilerin farklı öğrenmelerle 
karşılaşmasını, stres atmasını ve değişik yönlerini ortaya 
çıkartmasını sağlayan önemli aktivitelerdir. Öğretmenler, 
hobileri sayesinde rahatlamakta, kendilerini yenilemekte ve 
hobilerinden edindiği bu kazanımlar sayesinde “öğretme” 
eylemini verimli bir şekilde gerçekleştirmektedirler.

Tüm öğrenmelerimiz yaşam boyu sürer, önemli olan bu 
öğrenmelerin kalıcılığı ve yaşama uyarlanmasıdır. Dengeli ve 
tutarlı bir şekilde sunulan her eğitim kişi için, o kişinin mesleki 
gelişimi için kazançtır, motivasyonu ve verimliliği artıran  
önemli bir unsurdur.

[1] Bu veriler ,Prof.Dr. Sn. İrfan Erdoğan danışmanlığında hazırladığım “Ortaöğre-

tim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Üzerine Bir 

Araştırma” konulu yüksek lisans tez çalışmamdan alınmıştır.
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Yüksek lisans ve doktora çalışmalarım sonrasında son otuz 
yıldır farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğretmen 
eğitimi içinde zorunlu ve seçmeli pedagojik formasyon 
dersleri vererek araştırmaya dayalı bir anlayışla geçiriyorum. 
Mühendislik fakültelerinde ‘Bireysel Kalite ve Liderlik’ dersleri 
verip geleceğin liderlerini şekillendirmeye elimden geldiğince 
katkı sunmaya çalıştım. 2004-2009 yılları arasında Microsoft 
Türkiye’nin ‘Yenilikçi Öğretmen Programı’nı Milli Eğitim 
Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde 
yerelleştirip eğitim programını hazırlayarak ve elektronik 
kitabını hazırlayıp 200 civarında Yenilikçi Öğretmen ve 
Yenilikçi Koç yetiştirerek geçirdim. Dersinin yüzde otuz, otuz 
beşlik bölümünü teknoloji desteğiyle verebilecek, öğrencilerini 
teknoloji kullanımı konusunda yetkilendirerek interaktif 
eğitime kapılarını açacak, etik değerleri hedef edinen 
öğretmenler yetiştirmekti amacımız. Tabii ki; 2005 yılanda 
başlayan ‘Yapılandırıcı Program’a destek verecek proje-tabanlı 
eğitim anlayışını da hayata geçirerek.  Bu arada proje yöneti-
minin nasıl etik olarak gerçekleştirilebileceği konularında yurt 
içi ve yurt dışı araştırmalarım, çalışmalarım oldu. 2003 yılından 
başlayan “Uluslararası Bilişimci Martılar projesi” son üç yılda 
eğitim fakülteleri öğrencilerini de kucaklayarak; ‘Bilişimci Lider 
Martılar Projesi’ni de devreye soktu (www.bilisimcimartilar. com). 
400’e yakın proje beş bin civarında proje paydaşıyla sorun 
çözmeyi yaşam felsefesi haline getirecek bir okul haline 
dönüştü. Yalnızca ülkemizi değil; Amerika Birleşik Devletleri, 
İngiltere, Hindistan, Nepal, Güney Afrika ve Sri Lanka’yı da içine 
alan bir kardeşlik yumağına dönüştü. Aramıza katılan her 
öğretmen, öğrencilerindeki olumlu gelişimden o kadar etkilendi 
ki; yıllar süren dostluk köprüleri kuruldu. Deneyimlerim 
zaman zaman kitaba dönüşüp okuyucuyla buluşuyor. 
Bunlardan sonuncusu World Dignity University’nin yayım 
biirimi olan “Dignity Press” tarafından Türkçe olarak basıldı 
“Çekirdekten Yetiştirme”. Anne ve babalara ve ilkokul-ortaokul 
öğretmen ve öğrencilerine yönelik bir çalışma oldu; sonundaki 
doksan etkinlik örneği de cabası olmak üzere (www.dignity-
press.org).  Bu çalışmada paylaşacağım bir başka konu da sivil 
toplumun gücü ve eğitime katkısı konusu. 1995 yılında 
başlayan sivil toplum kuruluşları çalışmam, geçen yıl 
kurduğum Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) (www.yimed-
er.org) ile devam ediyor. Çalışma gruplarımızın çoğu eğitime 
odaklı; engelliden engelsize…: 

Dr. Hayal KÖKSAL
Eğitimde Mükemmellik ve Toplam Kalite Dünya Konseyi Türkiye Genel Direktörü

Yenilikçi İmece Derneği Kurucu Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi

Hayal Edip Gerçekleştirelim:
Barış Odaklı Bir Dünya İçin Eğitime Düşen Rol
Eğitim insanoğlunu saygın ve verimli bir dünya vatandaşına 
dönüştürebilmenin en önemli yollarından biri. Yaşamın ilk 
anlarından başlayıp meslek edinimi sonrasında da yaşam 
boyu öğrenmeye evrilen eğitim gelişmiş her toplumun 
olmazsa olmazlarından biri. Anne ve babaların dokunuşlarıyla 
temel değerler kazanımlarını oluşturup ilkokuldan meslek 
edinimine yani yükseköğretimin sonuna değin sistemli 
şekilde gelişin bu istendik davranış kazandırma süreci, iş 
dünyası ve sivil toplumca da desteklenerek gelişirse tüm 
toplumu kucaklayan ve geliştiren bir yapı kazanmakta. Sonu 
yok, yani ulaşılması gereken belirlenmiş bir son durağı yok. 
Daha nitelikli ve öngörülü olma adına bireyin yaşamının son 
dakikalarına kadar sürmesiyle daha bol meyve veriyor.

Eğitimin vazgeçilemeyecek ana unsuru; öğretmen! İşte tam 
da bu nedenle öğretenin hizmet öncesi eğitimi kadar 
hizmetçi eğitimi özel bir dikkat ve öneme sahip. Öğretmen 
adaylarının seçilip yetiştirilmesinden yönlendirilip görev-
lendirilmesine kadar meslekî her ayağın iyi planlanması son 
derece önemli. Bu arada dünyayı saran şiddet ve küçümseme 
anlayışıyla baş edebilecek “Şiddetsiz eğitim” konusuna da 
odaklı çalışmalar içinde olmak gerekti. Zamanın eğitime ve 
günlük yaşama getirdiği artılar ve deltalar-geliştirmeye açık 
alanlar- doğal olarak eğitimin de parçası olmakta ve 
öğretmenin meslekî performansını da etkilemekte. Milli 
eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, barış odaklı, 
çağdaş, ilerici ve de sorun çözücü yeni kuşaklar yetiştirilmesinin 
anahtar kişisi olan öğretmenlerimiz için neler yapılıyor? Nasıl 
yetiştiriliyor, neler yapılıyor? Daha fazla neler yapılabilir? 
Moral ve motivasyonları nasıl yükseltilebilir? Güvenlik ve 
sağlık sorunları nasıl çözümlenebilir? Öğretmen olmak için 
başarılı öğrencilerin ilgisi bu mesleğe nasıl çekilebilir? Bizlerin 
öğretmen olmak için girdiğimiz üniversite sınavı dışındaki 
yazılı ve sözlü sınavlar daha mı etkili öğretmen adayı seçimi 
yapabiliyordu? Ailelerin “alt tarafı bir öğretmen olsun”   
anlayışı hala sürüyor mu? Bunu yok etmenin yolları neler? 

Sorular, sorular ve sorunlar… Bunlar neden beni bu denli 
ilgilendiriyor diye sorarsanız¸1976 yılında İzmir Eğitim 
Enstitüsü mezuniyetimden sonra on yılını orta öğretim 
kurumlarında öğretmen olarak geçirmiş bir eğitimciyim. 
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DEĞİŞİM YÖNETİCİSİ ÖĞRETMEN
Değişim çağında yaşıyoruz; kiminin yaşamımızdaki etkisi 
olumlu kiminin de olumsuz. “Çağı yönetebilmek, değişimi 
yönetebilmekten geçer” diyor Michael Fullan (2001) ve 
ekliyor; “değişim için yenilikçi kafalara gereksinim var”.  
Değişim yöneticisi olarak öğretmeni kabul eden eğitim 
çevreleri ve gelişmiş ülkeler son yıllarda eğitimin son derece 
ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguluyor:

1. Eğitim sistemleri,
2. Eğitim yöneticilerinin eğitimi,
3. Okulların �ziki ve teknolojik sorunları,
4. Anne ve babaların eğitime katkı ve katılım eksikliği 
5. Okullarda şiddeti körükleyen iç ve dış etmenler,
6. Okulların temel görevi olan eğitim ve öğretim sürecini 
 etkileyen öğretmen eğitimindeki sorunlar. 

Üstte belirtilen sorunların etkisinde kalan ve geleceğin 
meslek sahipleri olan günümüz öğrencileri öyle bir anlayışla 
yetiştirilmeli ki; 

- Sorun çözme adımlarını çok iyi bilmeli ve uygulayabilmeli,
- Değişim ve çatışma ile başa çıkabilmeli,
- Hızla değişen toplum ve dünya koşulları karşısında değişim    
 ve çatışma yönetimi konusunda yetkinleşebilmeli,
- Değişen koşullara uyumda yaratıcı ve yenilikçi gözlüklerle
 bakabilmeli yani “Eğitimde Mükemmellik ve Toplam Kalite
 Dünya Konseyi (WCTQEE)”nin 25 üye ülkesince benimsediği
 üzere; “TOPLAM KALİTE İNSANI YETİŞTİRME ve OLABİLME
 konusunda çalışmalar yapmalı. 

Öğrenme merkezli bir eğitim sistemi gerektiren bu anlayışta 
anahtar faktör yine ÖĞRETMEN! Öğretmenler “Değişim” 
kelimesinin anlamını iyi anlamalı. Barış odaklı ve verimli bir 
toplum ve iş yaşamı için; iletişim becerileri ve ekip ruhu 
olmazsa olmaz unsurlar. İletişimin gelişimi için teknoloji etkin 
ve sosyal medyayı doğru kullanmak gerekiyor. Bu iki kavramın 
güzel bir kombinasyonu bize “Yenilikçi Öğretmenlik nedir?” 
sorusunun yanıtını veriyor (Köksal, 2005). Öğretmenlik mesleğinin 
bilgi, beceri ve tutumlarını gereğince kazanamayan ve 
sergilemeyen öğretmenler ve de bu özellikler için iyi birer rol 
model olamayan eğitimciler yeni kuşakların yetişmesinde 
büyük bir boşluğun oluşmasına neden oluyorlar. Hargreaves’a 
göre (1999), bu eğitimde yenilikçi yaklaşımların engellenmesi 
ve yok edilmesi anlamına gelen büyük bir meydan okuma. 
Yenilikçi yapıdaki ve anlayıştaki öğretmenler yenilikçi, yaratıcı 
ve barış odaklı gelecek liderler yetiştirmede geleceğin 
okullarının vaz geçilmez unsuru. 

Her iki yılda bir WCTQEE’nin yıllık toplantılarını gerçekleştirdiği 
City Montessori School (CMS); Hindistan’ın Lucknow kentine 
kurulmuş ve Guinness Rekorlar kitabına göre 55 bin öğrencisiyle 
Dünyanın tek bir şehirde kurulmuş en büyük okulu. Bu okulun 
başka bir özelliği 2002 UNESCO Barış Eğitimi Ödüllü olması ve 
teknolojiyi en iyi kullanan okul olması. 2-5 Aralık 2015 tarihlerinde 
bir kez daha keyi�e gittiğimiz bu okula gelen 17 diğer eğitim 
paydaşı okuldan çok etkilendi. Toplam Kalite İnsanı yetiştirme 
dünyanın en iyi rol model okullarından biri. Engelliyi kaynaştır-
ma sını�arı, sosyal becerileri en az akademik beceriler kadar 
önde tutan okulun aile eğitimi de son derece etkin. Öğretmenin 
bireysel, akademik ve sosyal gelişimini yönlendirmede son derece 
etkin olan beş bin öğretmenin eğitimi sürekli tutulan okul her 
zaman açık ve farklı eğitim paydaşları için çok iyi bir öğrenme 
ortamı. İş dünyası ile yapılan kıyas (=benchmarking) çalışmaları, 
yüzde elli beş oranda fakir ve düşük kast sisteminden gelen 
öğrencilerin ücretsiz eğitilip okulun öğretmen kadrosuna 
katılması son derece önemli. O nedenle okulda ana sını�arından 
eğitim fakültesine kadar geniş bir yelpazede çalışma fırsatı ve 
ortamı var.  

TEMEL ADIMLAR
WCTQEE’nin Türkiye Genel Direktörü olarak 2003 yılından bu 
yana yürüttüğüm çalışmaların odak noktası kendimize özgü 
bir kalite iyileştirme politikası ile ve kültürümüzden gelen 
“imece” anlayışıyla mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak 
oldu. Ancak herkesin her şeyi bildiği ve Batının her şeyde öncü 
ve en iyi olduğu gibi yanılgılarla baş etmek oldukça zor 
görünüyor. 1998 yılından beri kalite çalışmalarının içinde olan 
bir eğitimci olarak “TKY” anlayışının ne yazık ki çok yanlış 
başlatıldığı bir ülkede olması gerekeni yeniden denemeye 
çalışmak çok zor. İmeceyi gerçekleştirmek de. Bu konuda 
bireysel çabaların çok etkili olmadığı bilinen bir gerçek. 
“Birlikten kuvvet doğar” anlayışını ne zaman kazanır ve 
uygulamaya sokarsak, tüm çalışmaların kötü bir rekabete 
değil de ortak kazanca doğrul yol olmak gerektiği �krini 
benimsersek inanıyorum ki her şey daha farklı olacak. 

Bu anlayıştan hareketle öğretmenlerin daha iyi hazırlanması 
gerektiği konusunda üç temel soruya odaklanmak gerek-
tiğine inanıyorum:

1. SORUN NE? Eğitim fakültelerinde yetişen ve K-12 okullarında 
çalışan öğretmenler için köklü ve çağdaş değişime gerek var.
2. NEDEN? Öğretmenlerin diğer bütün meslek grupları 
arasında eşsiz bir sorumluluğu var: İnsan yavrusunu eğitimsel 
olarak şekillendirip geleceğin liderlerini yetiştiriyorlar. 
3. NASIL? İşte tam da bu nedenden dolayı çok iyi tasarlanmış 
ve çağdaş anlayışla geliştirilmiş okul öncesi eğitime (eğitim 
Fakültelerinde) ve mesleki gelişimlerini sağlamak için çalışmakta 
olan öğretmenler için iyi geliştirilmiş Hizmet-içi eğitim 
programlarına gereksinim var. 

Dünya Konseyinin (WCTQEE) üye ülkelerde geliştirdiği hizmet 
içi eğitimleri inceleme olanağım oldu. Hepsi de PUKÖ 
Döngüsüne odaklı, yani bir yenilikçi uygulamayı planlayan, 
pilot bir çalışmayla uygulayan, sonuçlarını kontrol edip, 
gerekli değişiklikleri yapıp uygulamaya geçiren ve bunu 
sürekli yapan bir anlayış vurgulamakta. Ekipçe yapılan 
değişiklikler, sürekli değerlendirme süreciyle canlı ve dinamik 
tutulmakta. Eğitimin amacı; yenilikçi, yaratıcı, saygınlık ve 
barış odaklı, sorun çözen vatandaş yetiştirme ama bunları 
moral değerler sınırları içinde gerçekleştirebilen bireyler 
yetiştirerek. Böyle bireyleri yetiştirecek öğretmenlerin eğitim-
lerinde ise odaklanılan konular:

Günümüzün mevcut ve geleneksel yaklaşıma odaklı eğitim 
sistemleri toplumun sürekli değişimine ayak uyduramayıp 
senkronize olmayı ne yazık ki gerçekleştiremiyor. Meydan 
okuyan bir yeni dünya düzeninde genç insanları etkin birer 
vatandaş ve çalışan olarak yetiştirmede ne yazık ki eğitim başarılı 
olamıyor. Değişimi yönete bilmek ve liderlik edebilmek için;

Teknoloji desteğiyle yetkinlik kazanmak,
Ekip çalışmasına odaklanmak ve iletişimin birincil unsur 
olduğunun farkına varabilmek,
Yenilikçiliği yüreklendiren paylaşımcı bir ortam yaratabilmek 
ve
Yenilikçi ölçme ve değerlendirme yöntemleri geliştirerek 
başarıyı saptamak ve gerekli değişimi pozitif dönüt sistemiyle 
gerçekleştirmek. Bıkkınlık ve pes etme duygusu yaratmamak. 

Değişimin karışık yapısının farkında olmak ve 
Değişimin zihin yapısı, adımları ve de aksiyon planı hakkında 
güzel bir ulusal model geliştirmek gerekiyor. 
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Brezilyalı E. Chaves (2005); “Yenilikçi yaklaşımlar mevcut 
duruma duyulan tatminsizlikten doğar” demiş ve “Değişimi 
gerçekleştirmek için de; eğitimcilerin yaratıcı ve becerikli 
insanlar olması gerektiğini, risk almayı ödüllendiren ve 
başarısızlığı tolere edebilen açık toplumlara ve ortamlara 
gerek olduğunu ve teknolojiye dayalı kaynaklar ve araçların 
önemi”nden söz etmiş. Gerçekten  yenilikçi bir eğitim kurumunda;  
amaca yönelik iyi planlanmış bir okul sistemi bünyesinde 
potansiyellerini sonuna kadar gerçekleştirebilen öğrenciler ve 
öğretmenlerin yetiştirilmesi anlaşılmalı, asla teknolojiyi iyi 
kullanan öğrenciler değil.  Eğitim bireyin var olan gücünü 
sonuna kadar ortaya çıkarabilmeli. Yeterlik ve özerklik 
konularında öğrencilere yardımcı olmalı. Öğrenci başarısında-
ki gelişim öğretmenin ana misyonu olmalı. 

REFORM GEREKSİNİMİ
Başarılı bir eğitim sistemi bireylerin ve dolayısıyla toplumun 
başarısı için olmazsa olmaz. Başarılı bir okul reformu için;

Görevde olan öğretmenlerin itira�arı bizlere şunu söylüyor:

2004 yılında pilot çalışmaları başlayıp 2005-2009 yılları arasında 
ülkemizde de süren “Yenilikçi Öğretmenlik Programı” yüzden 
fazla ülkeyi kucaklayan bir başarılı hizmet-içi eğitim modeli 
oldu. Sıkıldığımız derslerde öğrenme gerçekleşemez. Teknolojiyi 
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etkin kullanan günümüz gençlerine biraz da olsa yaklaşabilmek 
ve onları anlayabilmek adına çaba göstermek gerek. Sınıftaki 
otoritemiz ve disiplin sistemimiz öğrencilerimizi teknoloji 
konusunda yetkilendirmekle bitmez veya azalmaz. Onların 
işbirliğine gereksinimimiz var. Yenilikçi bir öğretmen olmak 
istiyorsak “2005 WorldWide Forum” Raporunda belirtildiği gibi;

NELER YAPTIK, NELER YAPACAĞIZ?
Çağdaş ve yenilikçi öğretmenler ve öğretmen adayları yetiştirme 
konusunda 2005 yılında değişen müfredata da uyum sağlayan 
proje-tabanlı bir eğitim sistemi veren YENİLİKÇİ Öğretmenlik 
anlayışı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitime ilaveten, 
2006-2007 akademik yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi, 
Eğitim fakültesi programında seçmeli bir ders olarak “Innovative 
Teaching” dersi var. Şimdiye dek yaklaşık üç bin öğretmen adayı 
bu dersi aldı. Hizmet-içi eğitim programında kullanılmak üzere 
hazırladığım elektronik kitap; http://yenilikciogretmenler.meb 
.gov.tr/page/ProjeDosyalar.aspx sayfasından indirilebilir. 

Uluslararası Bilişimci Martılar projesi; sorun çözmeye odaklı bir 
öğrenci projesi. Öğretmen sadece bir kolaylaştırıcı. E-ortamı 
kullanmak önemli. Öğrenciler sonuçta bir web sayfası ve/ya Blog 
hazırlayarak bir yıl boyunca çalıştıkları bir sorunu paylaşıma 
açıyorlar. Akran ve jüri değerlendirmesi önemli. Proje üç yıldır 
eğitim fakültesi ve diğer fakülte öğrencilerine de açık. Ayrıca 
şirketler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da bu projede 
yer alabiliyor. Önemli olan yeni kuşaklara sorun çözmeyi analitik 
yöntemler kullanarak öğretebilmek. 

Bu çalışmaları sivil toplumun desteğiyle yapmak çok önemli. O 
nedenle 15 Ocak 2015 tarihinde Yenilikçi İmece adında kar 
amaçsız bir dernek kurduk. Çoğunluğu eğitimcilerden oluşuyor 
ve toplumun engelliler de dahil olmak üzere tüm kesimlerine 
eğitim götürmek üzerine çalışıyor. 

Hizmet öncesi dersler kalite odaklı. Şiddetsiz eğitim ve çatışma 
yönetimi gibi derslerin yanında Geleceğin öğretmenleri, Sınıf 
Yönetimi, Öğretmenlik Mesleğine giriş derslerinde hep kullanılan 
yöntem İmece Halkaları sistematiği. Böylece geleceğin 
öğretmenleri sorun çözen kuşaklara odaklı çalışıyor, uygulama ile 
yaparak yaşayarak öğreniyorlar. Çok güzel dönütler alıyoruz. 
Derslerde kendi eğitim tarihimizden çok güzel bir örnek olan “Köy 
Enstitüleri” sıkça modelleniyor. Zaman yönetimi en önemli 
kurallardan biri. Değerlendirmeye öğretmen öğrenciler aktif 
olarak katılıyorlar. 
 
Bundan sonraki amacımız “İMECE HALKALARI” Sistematiğini daha 
fazla okula yaymak ve öğretmen adaylarının güzel proje örneklerini 
hizmet içi programlar vasıtasıyla okullarda paylaşmak. Bu konuda 
bizleri davet eden okullarda ELT, Matematik, Fen, BÖTE odaklı 
toplantılar yapmaya hazırız. Sloganımız; BİRLİKTE KUVVET DOĞAR.

Hiçbir ayrıma gitmeksizin, tüm eğitim paydaşları yetkilendirilmeli, 
onlara güvenilmeli, onlara değer verilmeli ve yüreklendirilmeli.
Profesyonel bir toplumda normlar, değerler; çeşitlilik, 
katılımcılık ve yansımalı uygulamalar temelinde paylaşılır. 
Özellikle performans verileri dikkate alınan noktaların 
başında gelir.
Okullar değişim kapasitesi, öğrenme ve yenilikçi yaklaşımlar 
açısından değerlendirilir. 

Eski öğretim yöntemleri artık günümüz çocuklarında işe 
yaramıyor.
Geleneksel sınav sistemi artık çalışmıyor. Öğrencileri değer-
lendirme sistemine katmak daha kalıcı öğrenme sağlıyor 
ve onları yüreklendiriyor.
Teknoloji kullanımı bizler için zor. Eğitime gereksinim duyuyoruz.
İletişim büyük bir sorun. 
İmece usulü gerçekleştirilen projelerde iyi olmamız gerek.

Okul, eğitim ve öğrenme için günümüz dünya görüşünü 
anlamaya çalışmalıyız.
Normal arkadaş ve meslektaş çevremiz dışında network 
oluşturma çabası içinde olmalı, farklı ülkelerden yeni 
arkadaşlar edinmeliyiz. 
Fikirlerimizi herkesle paylaşmalı onların görüşlerine açık 
olmalıyız. Sosyal medya bunun için iyi bir ortam.
Okul idelerinden destek almalı, onlara yardım önermeliyiz.
Değişim yaratınca ödül istemek ve beklemek hakkımızdır.
Öğrenci yeterliliğini ve öğrenmesini arttırmak için zengin 
öğrenme ortamları ve fırsatları yaratmalıyız. 
Müfredatın sadece bitirilmesi gereken bir konular bütünü 
değil öğrenme becerileri ve araçları içerdiğini anlamalıyız.
Öğrencilerimize öğretmen durumunda olduğumuz davranış 
ve alışkanlıklarda rol model olmalıyız.

Deneyimlerimizi öğrencilerimizle paylaşmaktan çekinmemeliyiz.
Öğrencilerin etkinlik düzenleme, yönetme ve öğrenmelerini 
sahiplenme konularında aktif roller almalarını sağlamalıyız.
Öğrencilerimizin toplum sorunları çözmelerinde aktif roller 
almaları konusunda onları yüreklendirmeli, araştırma yapmaya,  
sorun çözmeye teşvik etmeliyiz.
Bireyselleştirilmiş öğrenci odaklı öğrenmeyi öğrencilerinizin 
ilgi ve isteklerini dikkate alarak şekillendiriniz. 
Öğrencilerinizin öğrenmelerini ve başarılarını kutlayınız.
Öğrencilerin neler yapıp neleri başardıkları konusunda 
ailelerini bilgilendiriniz. 
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öğretmenlere karşı güven duymaya başlar. Bu onu yeni �kirler 
üretmeye yönlendirir ve  aidiyet duygusunu geliştirir. Aynı şey 
öğrenci içinde geçerlidir. Birey olarak önemsendiğini, sesini 
duyurduğunu ve düşüncelerinin saygı ile dinlendiğini gören 
öğrenci de hem kendine hem de içinde yaşadığı topluma 
güven duygusu gelişir ve bu güven onun başarısını pekiştirir.

Okul müdürünün güven ortamını yaratması, okul kültürünü 
geliştirmek açısından çok gereklidir. İlk olarak saygıdan 
bahsedebiliriz. İnsan haklarına, farklılıklara,  okul ve içinde 
yaşadığımız toplum değerlerine, öğretmen ve öğrencilerin, 
çalışanların duygularına, katkılarına, yaptıkları işe saygı 
göstermek okul müdürünü yüceltir ve kendi saygınlığını 
arttırır. İkinci dikkat edilecek konu iş birliği ve tüm okul 
toplumunun birbirini desteklemesidir. İş birliği olgusu okul 
toplumunda güç sağlar. “Biz birbirimizi destekleyerek 
başarıyoruz veya başarılı olamasak bu hepimizin sorunu” 
diyebilmek gibi. Okulların en önemli görevi doğru bir 
öğrenme ortamı hazırlamak ve öğretmenlerinin rehber-
liğinde öğrenci ve dolayısı ile okul başarısını üst düzeyde 
tutmaktır. Bu başarı öğretmenlerin, öğrencilerin ve tüm 
okulun başarısıdır. Mükemmeliyetçi bir ortam hazırlamak, 
mükemmele erişmek için okuldaki tüm bireylerin katkısı gerektiği 
�krini öğretmenlerine ve öğrencilerine aşılamak okul müdürünün 
görevleri arasındadır. Bu ortamı hazırlarken yine öğretmenlerin 
desteğiyle gruplar halinde çalışmalı, mükemmellikle ilgili 
standartları belirlemelidirler. Herkesin katkısı olduğu için her 
birey bu standartlara erişmek amacıyla, zaman ve kaynak 
kısıntılarını dikkate almadan var güçleriyle çalışırlar.

Okul kültürü yaratmak zaman alır ancak unutmamalıyız ki, 
gençlerimizi en iyi şekilde,  hem ülkemize hem de dünyaya 
faydalı, çevrelerine ve farklılıklara saygılı, yaşam boyu öğrenmeye 
açık, özgür bireyler olarak yetiştirmek, biz eğitimcilerin başlıca
görevidir. Bu kazanımlar iyi bir eğitim ve öğretimden geçer.  
Başarılı nesiller istiyorsak, okullarımıza sadece bina veya tesis 
yapmak ya da  sını�arı en son teknoloji ile donatmakla 
kalmayıp, okul kültürüne katkıda bulunmalıyız.  Sözlerimi VI. 
Yüzyıldan Çinli felsefeci, Lao-Tzu’nun kısa bir şiiri ile bitirmek 
istiyorum.  

Gerçek liderler
Takipçileri tarafından fazla tanınmazlar.
Popüler liderler
İnsanlar onları tanır ve hayranlık duyarlar.
 Sonrasında 
Korkulan liderler.
Ve en alt sırada 
Nefret edilen liderler.
Kimseye güvenmeyen kişiye
Kimse güvenmez.

Bir iş doğru yapıldığında
Liderler övünmez, üzerinde konuşmaz.
Halk
“Bu işi biz başardık”, der.     

Melike ATEŞ
Eğitim Danışmanı

Okul Kültürü Hakkında Gözlemler ve Görüşler
Okul kültürü:  Okulun hem akademik hem de sosyal alanda 
başarılı öğrenciler yetiştirmesi, başarısının devamı, mezunlarının 
hayatta önemli yerlere gelmeleri ve okullarına geri dönerek 
maddi veya manevi destek sağlamaları, okulun süreklilik 
sağlayarak gelenek ve göreneklerini oluşturması, kısaca 
öğretmen, öğrenci ve çalışanların okullarını bir aile olarak 
görmeleri ile oluşur. Ben özellikle süreklilik ve güven konuları 
üzerinde durmak istiyorum. Okul kültürü yaratmak çok kolay 
bir şey değildir. Bu kültürü yaratmada başta okulun bağlı 
olduğu vakıf /kurum/ kurucu, okul müdürü, idareciler ve 
öğretmenlerin büyük sorumlulukları vardır. Yapılan tüm 
bilimsel araştırmalar,  tam yetki ile çalışan, olumlu liderlik 
vası�arını (bilgiyi paylaşma, takım çalışması, güven ortamı 
yaratma, doğru iletişim, problem çözme, kolay erişebilirlik 
gibi)  taşıyan okul müdürlerinin okul kültürü yaratmada başrol 
oynadıklarını ortaya koymuştur. Yüzyılı aşkındır ülkemize 
hizmet veren eğitim kurumlarına baktığımızda bu gerçeği 
açıkça görürüz.

Okullarımızda süreklilik şarttır. Devamlı değişen okul müdürleri, 
öğretmenler okula zarardan başka hiçbir şey getirmez. Okul 
müdürü ve seçtiği kurul (bölüm başkanları, müdür yardımcıları 
gibi),  yeni öğretmeni işe alırken, önceden tüm öğretmenler 
tarafından hazırlanan kriterler üzerinden sorularını sorar.  
Konusunda bilgi ve deneyimin yanı sıra öğretmenin iletişim 
becerileri, takım çalışmasına bakış açısı, sosyal becerileri, ilgi 
alanları gibi konularda yoğunlaşırlar. Öğretmen adayı en az iki 
kez örnek ders verir. Seçilen öğretmenin eksiklikleri varsa, ona 
mentorluk sistemi ile destek verilir ve öğretmenin gelişimi 
sağlanır. Amaç  öğretmeni  kazanmaktır. İyi bir seçim yapıldığında 
başarısız olma şansı çok düşüktür.

Aynı kural okul müdürleri için de geçerlidir. Vakıf veya okul 
müdürünü seçen kurul, okul müdür adayları ile mülakatlar
yapar.  Önceki görevlerini ve başarılarını inceler. İnsan Kaynakları 
ile de görüşmeler yaparak, müdürü seçer. Okul müdürünün 
okul kültürünü sağlaması veya var olan kültürü devam ettirmesi 
için görevinin uzun soluklu olması gerekmektedir. Köklü 
kurumlara baktığımızda, sağlık nedenleri hariç, müdürlerin en 
az on yıl görevde kaldığını görürüz.  Aralarında 25/30 yıl kalan 
müdürler de mevcuttur.

Kurumların üst düzey yöneticilerinin,( kurucu, vakıf başkanı, 
yönetim kurulu) öğretmen alımına okulun eğitim program-
larına, ders saatlerine, , yerleşim planına karışmaları veya 
müdürleri yönetmeleri, öğretmenler ve okul çalışanları arasında 
kaos yaratmaktadır. İdeal olan, üst düzey yöneticilerin 
müdüre ve idareye destek olmaları, okul müdürü ile düzenli 
toplantılar yaparak, okulun ihtiyaçlarını tespit edip, okul 
müdürüne maddi ve manevi destek vermeleridir. Bu yapı, 
okul iklimini yaratmada ikinci önemli unsur olan güveni 
oluşturur.  Öğretmenlerin, öğrencilerin, çalışanların, idarecilerin 
birbirlerine güven duydukları ortam, okul başarısını, daha da 
önemlisi başarının devamlılığını getirir. Davranış, işleyiş ve sözlü 
ifadelerde var olan tutarlılık, güvenin birinci şartıdır. 
Dinlendiğini, söylediklerine önem verildiğini,  gerektiğin de 
söylediklerinin uygulandığını gören öğretmen, idareye ve  diğer



Ayşe Lale HAZAR
Eğitim Koordinatörü

Lia Yuanidi GÜRÜN
Psikolog, Aile ve Çift Terapisti

yaratabilmek için ise öncelikle okul çapında sergilenmesini 
beklediğimiz olumlu davranışları, kuralları ile açık ve net 
olarak belirlememiz, buna bağlı olarak da, paylaşılan ortak 
değerleri saptamamız gerekmektedir. Tüm okulca paylaşılan 
değerler, beklentiler, davranışlar; gözlemlenebilir, açık ve net, 
kısa ve vurgulu olmalıdır. Bir başka deyişle tüm okul bireyleri 
kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir.

21. yüzyılın en önemli eğitim yaklaşımlarından biri olan Amerika 
Birleşik Devletlerinde müfredata geçmiş SWPBS School Wide 
Positive Behavior Support - Okul Temelli Olumlu Davranış 
Geliştirme Destek Programı (ODGE)   okul ruh sağlığı kapsamında 
yürütülen uluslararası sosyal-duygusal ve davranışsal becerileri 
geliştiren bir öğretmen-öğrenci eğitimi programıdır. Bu yaklaşım 
öğrencilerin sosyal - duygusal davranışlarını ve yetkinliklerini 
geliştirirken, kendilerine, topluma ve dünyaya katkı sağlayacak 
bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlar. (Heineman, 
Dunlap Glen&Kincaid, “Psychology in the Schools”)

Programın bir diğer amacı; öğretmen ve yöneticilerin, ergenlik 
dönemini yaşayan ortaokul ve lise öğrencilerinin sergiledikleri 
farklı sosyal-duygusal ve davranışsal problemleri ile baş edebil-
meleri, önlem alabilmeleri ve problemli davranışlara etkili müda-
hale yöntemleri geliştirerek olumlu öğrenme ortamları yaratma-
larını sağlayarak, okul genelinde akademik başarıyı da artırmaktır. 
PBS, okul ruh sağlığı kapsamında gerçekleştirilen bir okul, yönetici 
ve öğretmen eğitimi programıdır. Öğretmen ve yöneticilere 
duygusal ve sosyal yönden gelişmiş, akademik başarısı yüksek, 
farkındalığı gelişmiş, oto kontrolü olan öğrenciler yetiştirmelerini 
sağlayacak yöntem ve stratejiler kazandırır.

Olumlu Yaklaşım, Olumlu Okul İklimi...

Çocuk ve gençlerin ailelerinden sonraki ikinci önemli 
sosyalleşme ve etkileşim ortamları okullardır. Öğrencilere 
akademik başarının yanısıra temel yaşam becerisi kazandırmak 
eğitim kurumlarının temel hede�erinden biri olmalıdır. 
Günümüzde, öz farkındalık, çevre farkındalığı, iletişim, liderlik,  
takım çalışması, girişimcilik ve problem çözme gibi becerilerin 
kazanılması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Geleneksel yaklaşımda öğrencilere davranış eğitiminin nasıl 
yapılacağı belirtilmezken, ödüllendirme sisteminden ziyade 
yaptırım sistemi uygulanmaktadır. Bir diğer deyişle, öğrenciye 
ne yapması gerektiği değil de ne yapmaması gerektiği öğretil-
mektedir. Dolayısıyla, istem dışı da olsa, olumsuza odaklanılmış 
olmaktadır. Ancak araştırmalar göstermiştir ki yaptırıma 
dayalı disiplin yaklaşımı öğrencilerde öfkeye, giderek artan 
davranış bozukluklarına, yıkıcılığa, okuldan kaçmaya ve hatta 
okulu terk etmeye neden olabilmektedir. Öte yandan, farklı 
kültürlere sahip aile ortamlarından ve farklı okullardan gelen 
öğrencilerin davranışları da doğal olarak farklılık göstermek-
tedir. Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak davranışlara 
sahip olduklarını varsaymak bazen öğrenci ve öğretmen 
çatışmasına ve davranış sorunlarına yol açabilmektedir. 
Öğretmenler arasında tutum birliği sağlamak ise mevcut 
sistemdeki en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Sağlıklı ve olumlu okul iklimi yaratmak, okul genelinde öğrenci, 
öğretmen ve veli ile oluşturulan uzun süreli ilişki kurmaya, 
ortak değerler oluşturmaya, takım çalışmasına ve proaktif bir 
tutum izlemeye dayalı bir yaklaşımdır. Öğrencilerimizi 
yetiştirirken arzu edilmeyen davranışları geleneksel metodlarla 
çözmek ve yaptırıma dayalı yöntemler uygulamak yerine 
beklenen davranışı benimsetmek, bu davranışı öğrenebilecekleri 
ortamları yaratmak ve farkındalıklarını geliştirmek önceliğimiz 
olmalıdır. Bu bağlamda amacımız; okul genelinde olumlu okul 
iklimi yaratarak öğrencilerimizin toplumda başarılı, dengeli, 
mutlu,  farkındalığı gelişmiş, kontrol odaklı, sosyal ve duygusal 
becerileri sağlam ve olumlu davranış sergileyen bireyler 
olarak yerlerini alabilmelerini sağlamaktır. Olumlu okul ortamı 
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“Canın sağ olsun” ifadesinin başka dillerde tam karşılığı var mı 
bilmiyorum ama ben yıllar boyunca bu sözün hakkını vererek 
söyleyen babamdan karşılıksız kabul gördüğümü hissettim. 
Bu söz, babamın bu tutumu sayesinde insanlara önyargılı 
bakmamam gerektiğini, insanların hatalarını tela� edebileceklerini, 
toptan kötü olmadıklarını öğrendim.  Yıllar sonra babalık, 
ebeveynlik üzerine �kirler, kitaplar, teoriler okudukça bu 
ifadenin ne değerli olduğunu anladım, anlıyorum. Babaların 
oğullarına ve kızlarına anneler kadar yaşamla baş etme, 
yaşamdan keyif alma, kendine ve diğer insanlara güvenmeyi 
öğretmeleri, çocuklarının yanlarında olabilmeleri mümkün ve 
gereklidir. Birçok kadın ve erkek, babalarını �kirleriyle ya da 
�ziksel olarak yanlarında hissettikleri ya da hissedemedikleri 
anılarını çok canlı olarak hatırlıyor. Neredeyse herkesin en az 
bir kaç tane babasını yanında hissettiği ya yanında hissetmek 
istediği ama bulamadığı çok önemli anısı vardır.  Özetle 
babalar, bilerek-bilmeyerek, isteyerek-istemeyerek çocuklarının 
hayatlarında büyük bir etkiye sahiptirler.

Dört temel duygu, erkekler ve babalar 
Ancak çocuklar için yaptıkları ve yapmadıkları ile böyle bir 
değeri, etkisi olan babaların doğumlarıyla beraber öğrenmeye 
başladıkları bazı engelleri var.  Yani bir oğlan olarak dünyaya 
gelen bir bebeğin dünyanın birçok yerinde ama Türkiye’de 
sıklıkla erkek olma kalıpları nedeniyle sınırlandıklarını 
biliyoruz. Örneğin tüm insanların kültürden bağımsız olarak, 
doğumla birlikte, hissettikleri ve diğer insanlarda fark ettikleri 
dört temel duygu var: Sevinç, öfke, korku ve üzüntü. Yani 
dünyanın her yerinde doğan her bebek bir haz, kazanç 
yaşadığında sevinç, bir tehlike fark ettiğinde korku, istedikleri 
bir şey olmadığında, bir kayıp yaşadıklarında üzüntü ve 
alanlarına bir müdahale olduğunda öfke hisseder. Bir 
çoğumuz bir bebeğin kendine istemediği şekilde fazla 
yaklaşıldığında kızıp, yaklaşan kişiyi uzaklaştırmaya çalıştığına 
şahit olmuştur. 

Duygular ihtiyaçların işaretleri olduğu için önemlidir. Dört 
temel duygu ise; sevincin paylaşılma, üzüntünün teselli 
edilme, öfkenin duyulma ve korkunun güven ihtiyacını göster-
dikleri için yaşamsal öneme sahiptir. Böylece bebeklerin ve 
büyüdükçe çocukların ihtiyaçlarını anlamanın bir yoluna 
sahip oluyoruz. 
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Babalar ve Erkeklerin Engelleri  
Yıllar önce izlediğim bir �lmde ülkesini terk etmek zorunda 
kalan otuz beş yaşlarındaki bir adama babası “dünyayı evin 
yapmalısın oğlum” diyordu. “Dünyayı evin yapmalısın” ifadesi 
evin kadar güvendiğin, evin kadar ait hissedip özen göstereceğin 
bir ilişki kurmak anlamına geliyordu. Bir başka deyişle bugün 
bırakmak zorunda kaldığın evin gibi yerler, evindeki insanlar 
gibi insanlar vardı dünyada. Öte yandan ve aynı zamanda 
baba oğluna, “dünya ile, diğer insanlarla ilişki kur, fırsatlar ve 
kaynaklar var gideceğin yerde, sen de diğer insanların, 
kaynağı fırsatı olabilirsin” diyordu. Kısaca baba oğluna, kendisine 
ve dünyaya güvenmesini anlatmaktaydı. Film boyunca oğul 
ne zaman kaygılansa ya babasının yanına gidip dertleşiyordu 
ya da babasıyla sohbetlerini hatırlayıp bir şekilde çözüm 
buluyordu. Bir babanın yanında olamasa da oğlunun kendini 
koruması, yaşamını şekillendirmesine yardımcı olacak rehberliği 
yapabilmesi mümkün olabilir. Tabii ki anneler de bunu 
yapabilir ve hatta insanın hayatındaki tüm ebeveyn �gürleri 
bu işlevi görebilir ve hatta görmelidir de. Ebeveynlerin ve -bu 
yazının konusu bağlamında- özelde babaların, çocukları için 
ulaşılabilir, destek veren, koruyan, rehber, örnek olan kişiler 
olması çocukların kişilik gelişimlerinde çok değerli işlevlere 
sahiptir. 

Düşünsenize, bir çocuk için sevincini, kırgınlığını, ilk aşkını- aşk 
acısını, kazandığı-kaybettiği maçı, politik görüşünü, dini 
inancını, meslek seçimini, elbisesinin yakışıp-yakışmadığını 
aklınıza gelebilecek ne varsa her şeyi konuşabilme rahatlığı 
olan bir babası ve/veya ebeveyni olması dünyada onu ne 
kadar güvende, rahat hissettirir. 

Benim babam ne sorsam cevaplamaya çalışan bir babaydı.  
Ama bir cümlesi vardı ki; üzüldüğümde, hata yaptığımda, bir 
şeyi beceremediğimde, korktuğumda, utandığımda bugün 
bile bana bir psikolog, eğitimci ve daha da önemlisi bir baba 
olarak hala çıkmazlarda yol gösterir: “Canın sağ olsun”du bu 
cümle. Babam yaptığım bir hata, bir üzüntü hayal kırıklığı 
sonrasında “canın sağ olsun” derdi ve ardından üzüntüm 
geçtikten sonra bana düşünme fırsatı verir, gerekirse bir 
şeyler öğretir, gerekirse hatamın bedelini ödememe sağlardı. 



Ancak bebeklikten itibaren kız ve oğlan çocuklarına bu dört 
temel duyguyu gösterme izni verilmiyor. Kız çocuklarının öfke 
ve sevinci göstermesi hoş karşılanmazken, oğlanların üzüntü, 
korku ve sevinç duygularını göstermesi teşvik edilmiyor, 
dolaylı ya da doğrudan engellenebiliyor.

Oğlan çocukları büyürken sık sık “erkek adam korkmaz”, erkek 
adam üzülmez, ağlamaz” ifadeleriyle karşılaşır. Bunun anlamı 
“sen tehlikelerde güven isteyemezsin, kendi başına hallet”, 
“kaybettiklerinin üzüntüsünü tek başına yaşa, teselli beklemek 
zayı�ık” olabilir. Oysa oğlan çocuklar öfkelendiklerinde “erkek 
adam tabii öfkeli olur ya da paşam kızgın bugün dokunmayın 
ona” gibi tepkilerle karşılaşır. Bu durumun doğal sonucu 
olarak oğlan çocuklar korku ve üzüntüyü saklamayı, öfkeyi 
göstermeyi öğrenirler. Hatta öfkeyi abartılı şekilde ve 
korkunun, üzüntünün yerine kullanmayı öğrenirler. Bunun 
“erkeklik” olduğunu zannetmeye başlarlar. Öte taraftan kız 
çocukları için öfke “kızmak sana hiç yakışmıyor, çirkin oluyorsun” 
denilerek engellenirken, üzülen bir kız çocuğuna “bizim kız 
çok hassas, kız değil mi, merhametli işte” denilir. Kızlar 
korktuğunda ise “ah canım korktun mu sen?” diye korkusu 
dikkate alınır. İlginç olan bir nokta ise ne yazık ki kızların da 
oğlanların da sevinç duygusu “kızlar öyle çok gülmez, yanlış 
anlaşılır”, “erkek adam ağır olur”  denilerek her iki cinsiyete de 
sevincin bir anlamda yasaklanmasıdır. 

Oysa sağlıklı bir ilişki ve duygusal yaşam için kişinin bu duyguları 
özgürce, uygun şekilde gösterebilme izni olması gerekir. 
Ancak bu sayede kendisinin ve karşısındaki kişinin ihtiyaçlarını 
anlayabilir.

Oğlan çocukların üzüntü ve korkusu engellenince ne olur?
Üzüntü, sevinç ve korkusu engellenen erkekler bu duyguların 
yerine öfkeyi göstermektedir. Bir başka deyişle erkekler üç 
duyguyu, öfke ile ikame etmekte sevindiğinde, üzüldüğünde, 
korktuğunda öfkelenmekte, kızgınlık göstermekte bağırmaktadır. 
Dolayısıyla erkekler üzüntü, korku, sevinç duyguları ile ne 
yapacaklarını bilememekte ve bu duyguları hissettiğinde, 
bağırmakta hatta şiddet gösterebilmektedir. Öte taraftan 
kadınlar için öfke ve sevinç yasaklandığı için  çoğu kez sadece 
korku ve üzüntünün tepkisi ağlamak serbest kalmaktadır. 
Kısaca kadınlar genellikle bu dört temel duyguyu ağlayarak 
göstermektedir. 

Erkeklerin üzüntü, korku, sevinç duygularını yeterince 
tanımamaları ve gösterememeleri tüm ilişkilerinde ama 
özellikle baba olduklarında çocuklarıyla ilişkilerinde hüzünlü 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Birçok erkek güçlü, sağlam, 
üzülmeyen, korkmayan görünmek adına sahici bir ilişki 
yaşama şansını kaybedebilmekte ve tabii ki kadınlarla ilişkiler-
inde çok çeşitli sorunlar yaşayabilmektedirler. Duygularını 
gösteremeyen erkeklerin, kadınları anlaması da zorlaşmaktadır. 
Böyle büyüyen erkekler baba olduklarında ise çocuklarına 
duygularını göstermeleri zorlanmakta, korku, üzüntü, sevinç 
duygularını rahatça göstermekten kaçınabilmektedirler. Bu 
durumun çocukların gelişiminde birçok olumsuz etkisi söz 
konusudur. Babalarından uzak kalmak, onları anlamakta 
zorlanmak, kendilerini babalarına rahatça anlatamamak bu 
sonuçlardan sadece birkaçıdır.

Bir diğer nokta ise güçlü görünmeye çalışan erkeklerin 
merhamet, huzur, gibi duygulardan da uzak kalmalarıdır.  
Çocuklarına, eşlerine, sevgililerine hatalarını, isteklerini 
söylemekte zorlanan erkekler, babalar ya çaresizce karşısında-
kinin onu anlamalarını beklemekte ya da araya birilerini 
sokmaktadır. Birçok baba anne üzerinden çocuğuyla iletişim 
kurmaya çalışmakta, bakım vermek, çocuğuyla yakınlaşmak 
gibi fırsatları kaçırabilmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse 
“baban çok üzülüyor, böyle yapma”, “aman bunu baban 
duymasın” diye araya giren annelerle karşılaşılır.

Oysa yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi ulaşılabilir, destekleyen, 
koruyan bir baba her çocuk için çok değerlidir. Diğer taraftan 
merhamet, huzur, yakın ve karşılıklı, samimi ilişki erkeklere/ 
babalara da çok iyi gelmektedir. Yale Üniversitesi Çocuk 
Çalışmaları Merkezinin yaptığı çalışmalarda, çocuklarıyla 
hamilelik döneminden itibaren  yakın, bakım veren, merhamet 
içeren bir ilişki geliştiren babaların vücudunda huzur, mutluluk 
hormonu adı verilen oksitosin hormonunda artışlar tespit 
edilmiştir . Yani duygularını göstermek erkeklere ve babalara 
da iyi gelmektedir. 

Sonuç olarak babalar ve erkekler erken çocukluktan itibaren 
“erkek olmanın” bir gereği olarak güçlü, yardıma muhtaç 
olmayan, destek istemeyen kişiler olarak büyüdükleri için 
çeşitli engelleri biriktirmektedir. İronik olarak bu durum insan 
doğası için çok daha zordur. Çünkü bebekler, küçük çocuklar 
istemekten, merhamet göstermekten, gülmekten utanmazlar.  
Tüm bunlara rağmen iyi haber kaç yaşında olursa olsun 
erkekler, babalar gerçek, yakın, samimi ve karşılıklı şekilde 
duygularını göstermeyi öğrenebiliyorlar.  Tabii ki en erken 
yaşta bunları öğrenmek daha doğrusu insan doğasına uygun 
davranma izni vermek en huzurlu ve kolay olanıdır. En 
azından zaman kaybını önler. 

Özetle, çocukların, kadınların, erkeklerin dört temel duygusu-
na izin vermek, çocuklara bunu öğretmek ve modellemek 
hem ilişki hem gelişim için yaşamsaldır.  Duygulara izin veren 
bireylerin yetişmesi ikili ilişkilerde, ailede ve toplumda 
huzurun ve dayanışmanın yerleşmesine yardımcı olabilir. 
Duyguların özgürce ifade edildiği bir dünya herkesin evi 
olabilir.

http://medicine.yale.edu/childstudy/search.aspx?q=oxy-
tocin+and+fathers&x=0&y=0&site=YSM_Child_Study_Center

Yazı

68



ülke arasında 69. sırada olan Türkiye 2014 yılında topladığı 
0.761 puan ile 75.3 yıllık doğumda ortalama yaşam beklentisi, 
14.5 yıl öğrenim görme süresi beklentisi, 7.6 yıl ortalama 
öğrenim görme süresi ve 18.667 bin dolarlık ulusal gelirle 188 
ülke arasında 72. sırada yer almaktadır.  Norveç 0.944 toplam 
puanı ile 81,6 yıllık doğumda ortalama yaşam beklentisi, 17.5 
yıl öğrenim görme süresi beklentisi, 12.6 yıl ortalama öğrenim 
görme süresi ve yaklaşık 65 bin dolarlık ulusal gelirle birinci 
sırada yer almaktadır.

Tablo 2’de Türkiye’nin 1980-2013 yılları arasında her bir İGE 
göstergesi açısından kaydettiği gelişme değerlendiriliyor. Bu 
dönmede Türkiye’nin insani gelişmişlik endeks puanı 
0.492’den 0.761’e yükselmiştir. Doğumda beklenen tahmini 
yaşam süresi 16.6 yıl, ortalama okula gitme süresi 4.7 yıl, okula 
devam süresi 7 yıl artmıştır. En dikkat çeken veri ise, kişi başına 
süren gayri milli sa� hasılasının %139.7 oranında artmış olmasıdır. 

Tablo 1. İnsani Gelişmişlik Endeksi 

Kaynak: UNDP, 2015   

*Döviz kuruyla kişi başına düşen milli gelir hede� yerine satın alma gücü paritesi 

kullanılmıştır. Orta vadeli programda ulusal gelir döviz kuru hede�yle hesaplanan 

kişi başı milli gelir IMF’ye göre 9.920 dolar olarak hesaplanmaktadır.  Satın alma 

gücü paritesi ise farklı para birimlerinin aynı mal veya hizmeti almak için ne kadar 

yerel para ödeneceğini göstermektedir.
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İnsani Gelişmişlik Raporu 2015
‘Her dakika 5 yaş altı 11 çocuğun ve 33 annenin öldüğü bir dünya!’
Bu makalede, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Kalkınma 
Programı (United Nations Development Programme UNDP) 
tarafından, Aralık 2015’te yayınlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi 
verileri bağlamında Türkiye’nin durumu değerlendirilmektedir. 
İnsani gelişmişlik bir ülkede parasal olan zenginleşmeyi değil, 
insana yapılan hizmetler bağlamında zenginleşmeyi ölçen bir 
endekstir. Söz konusu raporun önsözünde Helen Clark söze 
şöyle başlamaktadır:

“Yirmi beş yıl önce 1990 yılında ilk İnsani Gelişmişlik Raporu 
–gelişme insanların seçeneklerini arttırmaktır - gibi basit bir 
düşünce ile ekonomilerin değil insanların yaşamlarının zengin-
leştirilmesi amacı ile kamuoyuna sunulmuştur. Çalışma hem 
ekonomi hem de insanın yaşamının zenginliği için önemli ve 
temel bir kavramdır. Ancak son yıllarda iş daha çok ekonomik bir 
terim olarak kullanılmaya başlanmış, insan yaşamını zenginleştiren 
boyutu unutulmuştur.  Bu rapor temel bir soru ile başlamaktadır; 
‘Çalışma insani gelişmeyi nasıl arttırabilir?”

Genel Görünüm 
Raporda insani gelişme ile çalışma arasında doğrudan bir 
bağlantı olmadığı ancak zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, cinsiyet 
eşitsizliği gibi insani gelişmeyi olumsuz etkileyen sorunlar 
olduğu vurgulanmaktadır. 

UNDP İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE)’ni hazırlarken seçilmiş 
ülkeler üç temel boyutta yer alan veriler bağlamında incelen-
mektedir. Bunlar sırasıyla uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgiye 
erişim ve insana yakışır bir hayat standardı olarak sıralanmaktadır. 
Uzun ve sağlıklı yaşam boyutu, ortalama yaşam beklentisiyle 
ölçülür.  Bilgiye erişim:  I) Yetişkin nüfusun ortalama okula 
gitme süresi, II) Okul çağındaki çocuklar için beklenen okula 
devam etme süresi, çocuğun toplam öğrenim görme süresi 
beklentileriyle değerlendirilir. Yaşam standardı da, kişi başına 
düşen Gayri Sa� Milli Gelir (GSMG) ile ölçülür.  Bu değer, 
uluslararası doların 2011’deki değeri sabit alınarak satın alma 
gücü paritesine (SGP) göre uyarlanmış şekilde ifade edilir. 
Raporda 0-1 arasında puan verilmektedir. 2013 yılında 187 
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Kaynak: UNDP, 2015  

Eşitsizlikler Bağlamında Genel Görünüm 
UNDP eşitsizlikleri de hesaba katarak insani gelişmişlik 
endekslerini tekrar hesaplamaktadır (Tablo 3).  Türkiye için 
eşitsizlik hesaba katıldığında UNDP insani gelişmişlik değeri 
%15.8 kayıp ile 0.641 olarak verilmiştir. Eşitsizlik hesaplanırk-
en, eğitim, beklenen yaşam süresi, gelir ve gini katsayısı 
dikkate alınmaktadır. Türkiye için beklenen yaşam süresindeki 
eşitsizlik oranı %11, eğitimde eşitsizlik oranı %14.2 ve gelir 
eşitsizliği oranı %21.8 olarak belirtilmiş ve gini katsayısı 0.40 
(0-1 arasında hesaplanır ve 0 ‘ a yaklaştıkça eşitsizlik azalır) 
olarak hesaplanmıştır. Özetle gelir eşitsizliği insani gelişmişlik 
endeksini etkileyen en önemli değer olmuştur. 

Raporda yer alan ve dikkat çeken diğer bir konu ise cinsiyet 
eşitsizliğidir.  Cinsiyet eşitsizliği değeri Türkiye için 0.359 dur. 
Bu değer ile 72. Sırada yer alan Türkiye’de parlamentonun 
%14,4’ü kadın milletvekillerinden oluşmaktadır. Kadınların 
eğitime erişimi konusunda da eşitsizlik göze çarpmaktadır. 
Orta öğretim mezunu kadın oranı %39 iken erkekler için bu 
oran % 60 dır.  Söz konusu eşitsizlik kişi başına düşen milli 
gelirde de görülmektedir. Kadınlar için bu değer 10.02 dolar 
iken erkekler için 27.645’tir. Cinsiyetler arası ulusal gelir 
dağılımındaki bu eşitsizlik Türkiye’nin tam anlamıyla bir erkek 
toplumu olduğunu göstermektedir.

Çocuk anne sorunu 2014’te de devam etmektedir. Ergen 
doğum ya da daha doğru bir söyleyişle çocuk anne oranının  
%30,9’luk bir nispette ortaya çıkmış olması, gerçek bir skandal 
olarak algılanmalıdır. Çok sayıda çocuk anne olayının kayıt dışı 
olduğu da tahmin edilebilir.

Tablo 2. 1980- 2014 Türkiye’nin İGE Endeks Değerleri 

Kaynak: UNDP, 2015
Tablo 4. Eğitimde Başarı 

Kaynak: UNDP, 2015

Tablo 3. Türkiye 2015 İGE Göstergeleri 

Son beş yıla bakıldığında ise İGE değerinin pek değişmediği, 
diğer bir deyişle Türkiye’nin yerinde saydığı görülmektedir. 
Ayrıca söz konusu değer 0.867’lik Avrupa birliği ve 0.882’lik 
OECD ortalamasının altında kalmaktadır. 

Eğitimde Durum 
Tablo 4 de farklı gruplarda yer alan ülkelerin PISA 2012 üç 
alanda ki ortalama puanları ve gayrisa� yurt içi hasıladan 
eğitime ayrılan pay görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında 
Türkiye’nin de içinde yer aldığı yüksek insani gelişmişlik 
endeksinde yer alan ülkeler için eğitime ayrılan pay ortalama 
%4,9’dur. Hatta düşük insani gelişmişlik endeksine sahip 
ülkelerin ortalaması %3,6’dır. OECD ortalaması ise %5,1’dir. 
Eğitim harcamalarına ayrılan pay ve öğrencilerin PISA başarısı 
arasındaki doğru orantılı korelasyon dikkat çekicidir. Öte 
yandan ulusal gelirden eğitime ayrılan payın verimli bir biçim-
de değerlendirildiği de tartışmalıdır. 

Özetle, önümüzdeki yol uzun. Uluslararası karşılaştırmaları, 
kişi başına düşen gelirle hesaplamak yanıltıcıdır. Aynı şekilde 
büyümeyi gelişmişlik ile eş anlamlı düşünmek de yanıltıcıdır. 
Buna göre, Türkiye’nin kişi başına geliri artmakta ama eğitim 
kalitesi, bilimsel ilerleme, kadının işgücüne katılımı, �kri 
mülkiyet hakları gibi yaşamsal konularda gelişmişlik düzeyi 
yükselmemektedir. Gelecek yıllarda herşeyin daha güzel 
olmasını dileyerek yazımızı noktalayalım.
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Özel Beykent Okulları Kurucu Temsilcisi

İnsan eğitiminden sorumlu olan tüm düzeylerde eğitim veren 
eğitim kurumları ve eğitimcileri geleceğin meslek adamlarının 
eğitim programlarını yapılandırırken çok önemli görevler 
beklemektedir. Önceki yüzyıllarla kıyaslandığında bugün 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte eğitim programlarının 
yapılandırılması çok kolaylaşmışken bir o kadar da zorlaşmıştır.
 
Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte var olan mesleklerin 
çalışma yaklaşımları sürekli ve hızla değişirken adını ilk defa 
duyduğumuz meslek sayısı da o oranda hızla artmaktadır. 
Örneğin; bugün en klasik meslek dallarından biri olan tıptaki 
yenilikleri düşünürsek cerrahi operasyonlar robotlarla 
yapılmaya başlanmıştır. Bugün NASA’nın uzaydaki astronotları 
ameliyat etmek üzere geliştirmiş olduğu robot ‘Da Vinci’, 
Türkiye ve Dünya’da birçok hastanede yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Cerrahlar saatlerce süren açık ameliyatları 
yapmak yerine bir konsola oturararak HD kalitesinde 
görüntüleme cihazlarının yardımı ile çalışarak daha az 
travmatik ve sonuçları daha başarılı operasyonlar yapmaya 
başlamışlardır. Öbür taraftan iş ilanlarına baktığımızda 
tanımının bile ne olduğunu bilmediğimiz yeni meslek 
alanlarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Örneğin; Sosyal 
Medya Yöneticisi veya Stratejisti, Siber Konsiyerj, Online 
Politik Kampanya Yöneticileri, Virtual Merchandiser(Görsel 
Mağazacılık), Blogger gibi birçok meslek adı sıralanabilir. 
Mesela bir ‘Siber Konsiyerj’ yetiştirebilmek için hangi alt 
becerilere ihtiyaç vardır? Bu beceriler hangi yaştan itibaren 
başlayarak nasıl kazandırılmalıdır?

Bu hızlı değişimlerden en çok etkilenen kitle de eğitimciler ve 
eğitim kuruluşlarıdır. Eğitim programlarını yapılandırırken 
vizyonun ‘’henüz keşfedilmemiş teknolojileri kullanarak adı 
bile bilmeyen meslekleri icra edecek olan yeni nesli en iyi 
şekilde eğitmek’’ olması gerekir ki verilen eğitimi geçerli ve 
yıllar sonra da kullanılabilir kılsın. Eğitimcilerin çalışması hem 

de çok çalışması gerekmektedir. Eğitim programlarının en 
büyük amacı; bugün bilgiyi doğrudan vermek yerine edindiği 
bilgileri gerçek yaşamda kullanabilecek becerilere dönüştürebilen 
bireyler yetiştirmek olmalıdır. Hızla çoğalan bilginin tamamını 
öğrencilere vermek mümkün değildir. İhtiyaç duydukları 
bilgilere nereden ve nasıl ulaşacaklarını, eriştiği bu bilgileri 
nasıl analiz edip sentezleyeceklerini, gerçek yaşamda bu 
becerileri nasıl kullanacaklarını kazandırmak bilginin kendisinden 
daha önemlidir. Kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş 
bireyler her zaman her yerde bilgiye erişebilir ve kendini 
bulunduğu noktadan ileriye taşıyabilir. Bu çağın en önemli 
öğretisi ‘Kendi Kendine Öğrenme Becerisi’ olmalıdır. Bu 
nedenle iyi bir okul, iyi bir öğretmen bu çağda bu becerileri iyi 
kazandıranlardır. 

’Henüz Keşfedilmemiş Teknolojileri Kullanarak, 
Adını Bile bilmediğimiz Meslekleri 
İcra Edecek Olan Nesli Eğitmek’

Yazı
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