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Değerli dostlarım,  Sevgili Öğretmen Arkadaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini aydınlatacak, güzelleştirecek, çiçek 
açmış yüzlerce geleceği yetiştirmek düşüncesiyle Türkiye Özel Okullar Birliği 
Derneği bünyesinde büyük bir aile olmanın heyecanıyla dergimizin giriş 
yazısını gençlerimize hitaben yazmak istiyorum.

Sevgili gençler; insanları toplumda saygın kılan davranışları ve 
başarılarıdır. Ancak ne istediğini bilen, hede�erini doğru seçen, çalışmak-
tan yorulmayan kişiler başarıya ulaşırlar.

Kuşku ve korkulara kapılmayın, kuşku ve korkular kafamızı bulandırır, 
planlarımızı altüst eder, bizi amaçlarımızdan uzaklaştırır. Korkularımızı 
yenmenin tek yolu bilgilerle donanmak ve bu bağlamda özgüven duygu-
muzu geliştirmekten geçer.

Düzenli ve sistemli çalışmak, yılmamak, geçmişteki hataları saptayarak 
onlardan ders almayı bilmek zorundayız. İnsan iradesinin aşamayacağı 
engel, çözemeyeceği sorun yoktur. 

Toplum olarak, insan olmanın erdemini benimsemiş ve amaç edinmiş, 
başarılı, güçlü, kararlı insanlara ihtiyacımız vardır ve geleceğin umutları 
olarak siz gençler bu bilinçle yetiştirilmektesiniz.

Sevgili Gençler,

Sizler, geleceğin sahibi olmalısınız,
Sizler, yaşamın umudu olmalısınız,
Sizler, ileri görüşlü olmalısınız,
Sizler, yaşam ve gelecek hakkında düşünce sahibi olmalısınız.
Sizler, sahibi olacağı geleceğe güvenli ve sağlam adımlarla yürümelisiniz.
Sizler, canlı, dinamik, atak ve cesur olmalısınız,
Sizler, geleceğini sahiplenebilmek için çalışkan olmalısınız,
Sizler, sevgisizliğin çoğaldığı bir dünyada inatla sevgiyi çoğaltmalısınız.

Gençliğin tüm bu özelliklerini taşıyan siz değerli öğrenciler, Cumhuriyet 
Türkiye'sinin Atatürkçü gençliği olarak ülkemizin aydınlık geleceğinin 
sonsuz ufuklarında güneş gibi doğuyorsunuz. 

“Her zaman sevgiyle kalın” diyor, ülkemizin iyi bir geleceğe sahip olabilmesi 
için çalışmalarımızın ve birlikteliğimizin devamı temennisiyle, yeni öğretim 
yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi
Sempozyum

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

5. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU

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

Amaç;  öğrencinin sağlıklı ve mutlu bir kişi olması ve başarıya ulaşması adına motive edici tüm şartları, bir 
başka deyişle gelişimi, eğitimi ve öğretimi için sağlıklı bir ekosistemi incelemek ve anlamaya çalışmaktır.  

Bronfenbrenner’in Eko-sistem teorisine göre; öğrencinin gelişmesinde ve başarısında etkili olan tüm faktörlerin; 

• Mikro (okul-aile-arkadaşlar gibi)
• Mezo (bu ilişkilerin kendi içinde etkileşimi)
• Ekzo (geniş aile- komşular- okul yönetimi-medya vb) 
• Makro (sağlık-hukuk-ekonomi-kültür vb) 

sistemler düzeyinde ele alınacağı V. Temel Eğitim Sempozyumu ile ilgili başvurular başlamış olup, başvuru 
şekli ve detaylara http://temelegitim.toob.org.tr adresinden ulaşılabilir. 

EĞİTİM EKOSİSTEMİ
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6 ARALIK 2014 CUMARTESİ
KAYIT

AÇILIŞ KONUŞMALARI

1. KONFERANS 

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Öğrenciyi Başarılı Kılan Güçler

ARA

1. PANEL (MACRO)

KONUŞMACILAR
Zafer Selma KÖKTUNA
Aile Terapisti ve Psikolojik Danışman İlişkiler
Aile, Okul, Arkadaş

Fatma ZENGİN
Psikolojik Danışman
Toplum-temelli  ve önleyici ruh sağlığı 
hizmetlerinde okulun rolü

2. KONFERANS

Doç. Dr. Sinan CANAN 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Neden bir beynimiz var?

ÖĞLE ARASI

3. KONFERANS
Prof. Dr. Bengi SEMERCİ
Çocuğun yararına okul, aile ve çocuk ilişkisi

ARA

2. PANEL (MEZO)

KONUŞMACILAR
Dr. Fzt. Meral HURİ
Hacettepe Üniversitesi
Duyu Modülasyonunda Okul Çevresinin Rolü

Doç. Dr. Erdat ÇATALOĞLU
Bilkent Üniversitesi 
Yeni nesil öğrencilerin dijital beklentileri ve öğret- 
menlerin güncel içerik oluşturma gereklilikleri

ARA

4. KONFERANS

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER
Ankara Üniversitesi
Okul Kültürünün Toplumsal Kökenleri
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5. KONFERANS

Dr. Anthony MUHAMMED
New Frontier21 
Okul Kültürünü değiştirmek: 
Eşitlikçi Eğitim
Çevreleri Oluşturmak

ARA

3. PANEL (MİCRO)

KONUŞMACILAR
Dr. Özgür BOLAT
Yazar - Akademisyen
Bir Çocuk Ne Zaman Gelişir? 

Dr. Alper ŞAHİN 
Maltepe Üniversitesi 
Bilişsel Bilginin Ötesinde Öğretmen

ARA

6. KONFERANS

Yrd. Doç. Dr. Jennie LANE 
Bilkent Üniversitesi
Sürdürülebilirlik için Eğitim

ÖĞLE ARASI

4. PANEL (EKZO) 

KONUŞMACILAR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI 
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Psikolojik İyi Olma Bağlamında 
İnsan ve Ekosistem

Dr. Armağan ATEŞKAN
Bilkent Üniversitesi
Sürdürülebilirlik için eğitim: Örnek
projelerin incelenmesi

ARA

7. KONFERANS

Prof. Dr. Ziya SELÇUK
TEDMEM Direktörü 

KAPANIŞ VE SONUÇ BİLDİRGESİ

5. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU "EĞİTİM EKOSİSTEMİ"
6-7 Aralık 2014, Özel Florya Koleji
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Türk Eğitim Sistemi’nin gelişmesi, daha kaliteli ve dinamik bir eğitime kavuşulması amacıyla, her yıl farklı 
konularda düzenlediğimiz Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun on dördüncüsünü 29-31 Ocak 2015 tarihleri 
arasında Antalya Kaya Palazzo Otel’de gerçekleştireceğiz.

“Geleceğin Öğretmeni” temasıyla düzenleyeceğimiz Sempozyum; konferanslar, eş zamanlı sunumlar ve 
paneller olmak üzere 3 tip oturumda izlenebilecektir. 

Türkiye’den ve dünyadan uluslararası bilim insanları ve uzmanların katılacağı, milli eğitimimize ve özel okul-
larımıza katkıda bulunacak bir ortam yaratmanın amaçlandığı Sempozyumumuza başvurular Kasım ayı başı 
itibariyle başlayacak olup, okullarımız antalya.toob.org.tr adresinden online başvuru yapabileceklerdir.

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
14. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU

4

Sempozyum Duyuru
Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi
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Makale
Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi

Hızla değişen, ihtiyaçları, sorunları,  beklentileri her gün artan 
bir dünyada yaşıyoruz. Böylesine hızlı bir dünyada ülkelerin ve 
kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri, değişen koşullara ve 
geleceğe hazır ve donanımlı olmalarını gerektiriyor. Köklü kuruluşlar 
bile yenilikçi olamazlar ise kalıcı olamıyorlar. Yenilikçilik ve 
teknolojik gelişmenin, ileri ekonomiler için ekonomik büyümenin 
ana kaynakları olduğu kabul ediliyor. Küreselleşme yenilikçiliği, 
yaratıcılığı ve fark yaratmayı zorunlu kılıyor. Yaşamın her alanında, 
ekonomide sanayide eğitimde yenilikçi, yaratıcı olmak ve fark 
yaratmak gerekiyor.  Oysa geleneksel bir toplumda değişiklik 
ve reform yapmak zordur. Değişime her zaman direnç olur. 

Türkiye de 20. yüzyıla girerken köklü bir değişim yaşadı. 600 
yıllık bir imparatorluğun enkazından yeni bir devlet kuruldu. 
Mustafa Kemal’in önderliğinde emperyalist güçlere karşı 
başarı ile yürütülen bağımsızlık savaşı sonrasında, daha zor bir 
mücadele gündeme geliyordu: Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak 
ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslar ailesinin onurlu bir 
üyesi yapmak. Böylesine önemli bir ulusal hedefe erişmek için,  
kurtuluş savaşından daha zorlu bir savaşa, yeni bir kültür 
savaşına girmek gerekiyordu. İmparatorluk küllerinden çağdaş 
bir cumhuriyetin, çökmüş bir toplumdan ise yepyeni bir 
ulusun ortaya çıkarılması için, bir uygarlık savaşına ve sosyal 
alanda devrimlere gerek bulunuyordu. Atatürk ve arkadaşları, 
bu amaçla, Cumhuriyetin ilk on beş yıllık döneminde önemli 
sosyal ve kültürel atılımlara öncülük ettiler. Atatürk’ün 10. yıl 
nutkunda söylediği gibi, ‘’Az zamanda çok ve büyük işler “ 
yaptılar. 

Cumhuriyet aynı zamanda siyasal iktidarın dinsel kökenli olmak-
tan çıkması, laikleşmesi demekti. Ülkelerinin bağımsızlığı için 
Batı ile savaşan Cumhuriyet kurucuları, aslında Batı’daki gibi, 
çağdaş bir toplum yaratmak, Batıda yıllar süren aydınlanma 
devrimini Türkiye’de kısa zamanda gerçekleştirmek istiyorlardı. 
Eğitim birliğini sağlayarak, Cumhuriyet ve demokrasi açısından, 
Ortadoğu’nun yakın tarihinde gördüğü en radikal adımı attılar. 
Çağdaş Latin har�erinin kabulü, kıyafet devrimi, yeni üniversi-
telerin kurulması, kültürel alanda müzikte ve güzel sanatlarda 
yeni atılımlar, edebiyatta klasik eserlerin çevrilmesi,
aydınlanma hareketini topluma taşımak için Halkevlerinin ve 
Köy Enstitülerinin açılması gibi birçok önemli değişimi bu 
süreç içerisinde gerçekleştirdiler. Bu hareketin genç lideri 
kendisine bilimi rehber edinmişti: “Dünyada her şey için, 
medeniyet için, hayat için, muva�akiyet için en hakiki mürşit 
ilimdir, fendir” diyordu.   

Türkiye, Cumhuriyetin kurucularından miras aldığı rehbere 
uzun süre bağlı kalamadı; bilime gereken önemi veremedi, 
değişime ve yeniliklere uzak kaldı. Ezbere dayalı eğitim yıllardır 
sürdürüyor. Eğitim alanında köklü bir reform yapılmadan her 
yıl sayıları artan gençlerimiz anlamsız bir yarışa sokuluyor. 
Mesleki eğitimi “memleket meselesi” yapamadık. Üniver-
site-sanayi işbirliğini istenilen düzeyde sağlayamadık. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğilim ve yeteneklerine 
bakmadan, anne baba ve öğretmenler olarak onları kendi 
istediğimiz kulvarlarda yarışmaya zorluyoruz. Özellikle, üniver-
site mezunu gençlerimizin çoğu işsiz. İş dünyasının nitelikli 
elemana ihtiyacı var ama arz ile talep buluşamıyor. Küresel 
rekabetin yoğunlaştığı günümüzde yeniliği sağlayacak AR-GE 
çalışmalarına yeterince kaynak aktarmıyoruz. 

Gençlerimiz, bu ülkenin geleceği, eğitim de onlara kazandı- 
rabileceğimiz en iyi donanım. 2000’li yılların başında TÜBİTAK’ın 
düzenlediği bir toplantıda “Toplumda bilim egemenliği 
sağlansaydı, bugün ülkemizin görüntüsü nasıl olurdu?” sorusu 
üzerine geliştirilen 200’e yakın �krin süzülmesiyle aşağıdaki 
maddelerde görüş birliği ortaya çıkmış:

• Toplum daha sorgulayıcı araştırıcı ve özgüveni yüksek olurdu
• Yasalar ve kurallar daha etkin uygulanırdı
• Toplum doğmalara daha az bağımlı olurdu
• Toplum daha demokrat ve farklılıklara daha saygılı olurdu
• Etkili ve verimli bir eğitim sistemi uygulanırdı.

Uzmanlar, etkili bir eğitim sisteminin çağdaş gelişmeleri dikkate 
alarak, akılcı düşünceye dayanması gerektiğini belirtiyorlar. Bu 
doğrultuda, 

• Temel eğitimin, Türkçe sözlü ve yazılı ifade yeteneği ile
 matematik kullanım yeteneğini geliştirmesi, 
• Yöresel gereksinimlere ve günlük gerçeklere uygun temel
 eğitimlerin verilmesi,
• Her düzeyde öğrenciyi yaratıcı olmaya ve eleştirel düşünme-  
 ye teşvik eden yeni bir müfredat uygulanması,
• Öğrencilerin yeteneklerine göre meslek okullarına veya
 üniversiteye yönlendirilmesi,
• Eğitimin görsel ve yazılı yayın araçlarıyla desteklenmesi,
• Mesleki eğitimin çeşitlendirilmesi ve özendirilmesi,
• Yüksek öğrenime yönlendirmede çağdaş ölçme ve değer- 
 lendirme sistemi geliştirilmesi,
• Bilim üretiminin desteklenmesi ve
• Eğitimin günlük politikadan etkilenmeyen, sürekliliği olan
 bir sisteme kavuşturulmasını öneriyorlar.

Ülke olarak bu adımları atmalıyız. Gençlerimize her şeyden 
önce özgüven kazandırmalı, gelecek kaygılarını azaltmalıyız. 
Eğitim sistemi de onlara hayallerini gerçekleştirmeleri için 
imkanlar, fırsatlar sunmalı. Temel eğitimden başlayarak her 
düzeyde eğitimde ezberciliği ortadan kaldırmalıyız. Gençler-
imize, ezbere dayalı bilgiler yerine, bilgiye ulaşma yollarını 
öğretmeliyiz. Gençlerimizin araştırıcı, sorgulayıcı, sorumlu 
bireyler olarak yetişmelerini sağlamalıyız. Her öğrencinin 
içinde bir cevher bulunduğuna inanmalıyız, eğitim sistemimiz 
de bu cevherleri çıkarmayı becerebilmelidir. Türkiye bunları 
gerçekleştirmek zorundadır ki bu ülkede yaşayan her genç 
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” olmaktan gurur duyabilsin.

Cumhuriyet ve Çağdaş Eğitim

Prof. Dr. Şule KUT
Okan Üniversitesi Rektörü
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ECNAIS SEMINAR
Vienna, Austria

Hotel Regina, Rooseveltplatz 15, A-1090 Vienna
Thursday 20 November till Saturday 22 November 

2014
How to avoid the unification of diversity?

Bilindiği gibi Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği 25 Ocak 2014 tarihi itibariyle Avrupa Birliği Ulusal Özel 
Okullar Birlikleri Derneği’nin (European Community National Association of Independent Schools-EC-
NAIS) üyesi olmuştur. 

1988 yılında kurulan ve Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, 
İsviçre ve İngiltere gibi ulusal derneklerin üyeleri arasında olduğu ECNAIS; 20-22 Kasım 2014 tarihlerinde 
Avusturya – Viyana’da “Farklılıkların Aynılaşmasından Nasıl Kaçınabiliriz?” temalı bir seminer düzenleye-
cektir. 

Ülkemiz adına Prof. Dr. İpek GÜRKAYNAK’ın da konuşmacı olacağı seminer Viyana’da Regina Otel’de 
gerçekleşecek ve Derneğimizi temsilen Eş Başkanımız Yusuf Tavukçuoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin bir 
kısmı katılacaklardır.

Üyelerimizin de katılımının beklendiği seminerle ilgili detaylı bilgiye Derneğimizin www.toob.org.tr adresinden 
ulaşılabilir. 

How to avoid the unification of diversity?

Taking the Oxford dictionary on-line and looking at the origin of the word unify:

early 16th century: from French unifier or late Latin unificare 'make into a whole'
Back then, as now, one of the consequences of unification is to eliminate the individual differences and force 
all the variations into one single common whole.

In opposite terms, the independent educational sector is characterized in its own essence by diversity. A wide 
range of differentiated ethos, pedagogies and theoretical approaches are the essence of our schools, at local, 
regional, national or European level.

The goal of ECNAIS is to provide examples of diversity of schools in each member country, and to identify the 
situation concerning the political acceptance of independent schools and freedom of choice.

FARKLILIKLARIN AYNILAŞMASINDAN NASIL 
KAÇINABİLİRİZ? 

20-22 Kasım 2014, Viyana Regina Otel 



Thursday 20 November 2014

09.00 – 09.15  ECNAIS registration
09.15 – 10.00  Opening of the seminar
 Beatrice Lukas, Förderverband Freier Schulen, Austria
 Simon Steen, chairman of ECNAIS
 Official representative from the city of Vienna
10.00 – 11.15  Dr. Matthias Strolz, chairman and education-spokesman of NEOS
 Cooperation and Competition Parenting Social Innovation
 Dialogue with the audience included
11.15 – 11.45  Coffee break
11.45 – 13.00  Austria, Representatives from Austrian school organizations
 How independent schools organize themselves in Austria –and try to find their way as differ 
 ent and unique at one hand – and at the other the way to unify?
 Dialogue with the audience included
13.00 – 14.30  Lunch
14.30 – 15.15  Switzerland, Pia Amacher
 How parents struggle for parent right to free school choice?
 Dialogue with the audience included
15.15 – 15.45  Coffee break
1545 – 16.30  France, Anne Coffinier
 How do we keep unity in an organization based on different school values?
 Dialogue with the audience included
16.30- 18.00  Open forum where the present national positions are put into perspective in relation to
 today’s presentations
19.00  Dinner at Hotel Regina

Friday 21 November 2014
9.00  Leaving hotel for school visits
13.00 – 14.00  Lunch at Hotel Regina
14.00 – 15.30  Turkey, Prof. Dr. Ipek Gürkaynak
 Enabling and Restricting Potentials: Diversity of and in schools, and diversity in general in  
 Turkey
 Dialogue with the audience included
15.30 – 16.00  Coffee break
16.00 – 18.00  Open forum where participants exchange ideas on future cooperation with the aim of   
 finding a way towards a common voice and preserve our diversity
19.00  leaving for the official ECNAIS dinner at Heurigen

Saturday 22 November 2014
09.00 – 12.00  Management Committee Meeting (open for members only)
 The agenda follows separately
 End of meeting
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A)Azınlık Okullarının Statüsü
Türkiye Cumhuriyeti, 24 Temmuz 1923 yılında yapılan Lozan 
Antlaşmasını temel kanun olarak kabul ederek, ilgili kanunun 
“Azınlıkların Korunması”yla ilgili maddelerinde  ( 37. Madde) ¹  
yer alan hükümlere göre “Hiçbir kanun (Anayasa dahil), hiçbir 
yönetmelik ve hiçbir resmi işlem bu hükümlere aykırı ve çelişir 
olmayacak”  hükmüne istinaden de şuan faaliyette olan 
Ermeni, Rum ve Yahudi Özel Azınlık Okullarının yaşamlarını 
sürdürmelerine de destek olmaya devam etmektedir. 

Lozan Antlaşmasının 41. Maddesine² göre Özel Azınlık 
Okullarının bu ana kadar faydalanması gereken maddi destek; 
07.08.2014 tarih ve 29081 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında Özel Okullarda Öğretim 
Görecek Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine 
İlişkin Tebliğ’” ile eksikleri de olmasına rağmen nihayet gerçek- 
leşmiştir. Bu vesile ile tüm Azınlık Okulları adına Milli Eğitim 
Bakanlığı yetkililerine ve katkısı olan kurumlara ve bireylere 
teşekkürlerimi sunarım.

Eğitim ve öğretim desteği verilmesine, her geçen yıl artan bütçe 
açıklarımızın azalmasına büyük katkısı olacağı için sevinirken, 
diğer taraftan eğitim ve öğretim desteği verilmesini hatalı 
algılamaları nedeniyle gönüllü bağışçılarımızın desteklerinin 
azalması ümit ederim ki gelecekte sorun yaratmaz.

Özel Azınlık Okulları maddi giderleri,  cemaatlerin ilgili vakı�arının 
gönüllü bağış usulü ile topladıkları gelirler ve gayrimenkul kira 
gelirleri ile karşıla  nmaktadır. Cemaat Vakı�arı, Vakı�ar Genel 
Müdürlüğüne bağlı ve kâr amacı gütmeyen kurumlar oldukları 
için gelir vergisi ve KDV’den muaftırlar. Sadece Vakı�ar Genel 
Müdürlüğü’nün denetimine tabidirler.

B) Azınlık Okullarında Eğitim
Egemen kültür ve dil, azınlık ailelerin anadillerini unutmalarını 
sağlayarak, azınlıkların kendi anadillerini kullanamaz moda 
sokmuştur. Gün be gün anadili Ermenice olan ailelerin sayısı 
azalmakta; anadili Türkçeleşen Ermeni ailelerin sayısı artmaktadır. 
Bu sorunlara ilave olarak doğu illerinden İstanbul’a göç eden 
ve günlük konuşma dilleri Kürtçe olan sınıf Ermeni Hıristiyan 

ailelerin çocukları da Ermeni Azınlık Okulları için ilave bir sorun 
olarak eklenmektedir.

Açık olarak görüldüğü gibi Ermeni Azınlık Okullarının anasını�arına 
yeni başlayacak öğrenciler, homojen grubun elemanları 
değildir. Cemaat okullarımızın, öğrenci velisini ve öğrencisini 
seçme hakkı ve yetkisi de yoktur. Sınıf kontenjanları dolmadıkça 
“First come �rst served -ilk gelen kayıt olur” prensibi ile kayıtlar 
yapılmaktadır. Sınıf kontenjanlarının dolması durumunda 
öğrenci velileri, diğer azınlık okullarına yönlendirilmektedir. Bu 
koşullar altında anasınıfı öğretmenlerimizin yükleri ve sorumlulukları 
hissedilir tarzda artmaktadır. Bilgi birikimi, deneyimleri oldukça 
yeterli olan anasınıfı öğretmenlerimiz büyük özveriyle sınıfında 
Ermenice bilmeyen öğrencilere Ermenice; Türkçe bilmeyen 
öğrencilere de Türkçe öğretmektedir. Özel Ermeni Azınlık 
Okullarının anasını�arında yabancı dil olarak İngilizcenin de 
öğretilmeye başlanmasıyla çok dilli eğitim bir şekilde başlatılmış 
olmaktadır.

Azınlık Okullarında, Milli Eğitim Bakanlığı kanunlarına göre iki 
sınıf öğretmenimiz vardır. Ermenice ve hayat bilgisi derslerine 
Ermenice bilen sınıf öğretmenleri girmektedir ve maaşları da 
ilgili Vakıf Yönetim Kurulu tarafında ödenir. Türkçe ve sosyal 
dersleri öğreten sınıf öğretmenini Milli Eğitim Bakanlığı 
gönderir ve maaşını devlet öder.

Ermeni Azınlık Ortaokul ve Ortaokul Kurumlarında (=Liselerde) 
zorunlu olan Türkçe ve Ermenice dilleri yanı sıra seçmeli yabancı 
dil dersi olarak İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince 
ve Rusça verilebilmektedir. Bu güne kadar yapılan ölçme ve 
değerlendirmelerde öğrencilerin dil kargaşası yaşamadıkları 
gözlenmiştir. 

Lozan’ın ilgili ek maddeler:
(1) Madde 37: Türkiye, 38. maddeden 44. maddeye kadar olan 
maddelerin kapsadığı hükümlerin, temel yasalar olarak tanınmasını 
hiçbir kanunun, hiçbir yönetmeliğin (Tüzüğün) ve hiçbir resmi 
işlemin bu hükümlere aykırı ya da bunlarla çelişir olmamasını ve 
hiçbir kanun, yönetmelik (tüzük) ve hiçbir resmi işlemin söz 
konusu hükümlerden üstün sayılmamasını yükümlenir ( taahhüt 
eder).

(2) Madde 41: Genel (kamusal) eğitim konusunda, Türk Hükümeti, 
Müslüman olmayan Türk vatandaşlarının önemli oranda oturdukları il 
ve ilçelerde, bu Türk vatandaşlarının çocuklarının ilkokullarda 
kendi dilleriyle eğitim yapmalarını sağlamak amacıyla uygun 
kolaylıklar gösterecektir. Bu hüküm Türk hükümetinin söz konusu 
okullarda Türk dilinin öğrenimini zorunlu kılmasına engel olmay-
acaktır. Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk vatan- 
daşlarının önemli oranda bulundukları il ve ilçelerde, söz konusu 
azınlıklara devlet bütçesi, belediye ya da diğer bütçelerce, eğitim, din 
ya da hayır için ayrılan tutarlardan, hak gözetirliğe uygun 
ölçülerde pay ayrılacaktır. Sözü geçen tutar ilgili kurumların 
yetkili temsilcilerine ödenecektir.

Özel Ermeni Azınlık Okulları
Modeli ve Çok Dilli Eğitim

Arsin Arşık 
Boğaziçi Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi 
Fizik Bölümü Emekli Öğretim Görevlisi
Özel Ermeni Dadyan Okulu Kurucu Temsilcisi
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Otizm Spektrum Bozukluğu, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. 
Beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bir sürecin sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. OSB çocuğun çevresiyle yeterli sosyal 
ilişkiler kurmaması, konuşma-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve kalıplaşmış (takıntılı) davranış biçimlerine 
sahip olmasıyla betimlenir. Eşlik eden zihinsel gelişim sorunlarının etkileşim sorularının düzeyine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Rakamlarla Otizm Spektrum Bozukluğu
Gelişmiş ülkelerde yapılan bilimsel çalışmalara göre her 88 çocuktan 1’i otizm riski ile doğuyor. Ülke nüfusumuzu bu bilimsel 
sonuçlara oranladığımızda, eğitim çağında yaklaşık 285.000 otizmli çocuğumuzun olduğunu varsaymaktayız. 

2003-2013 yılları arasında, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 26.366, Milli Eğitim Bakanlığı 
verilerine göre ise 64.186 çocuğa Otizm tanısı konuldu. Bu veriler ışığında Türkiye'de son 10 yılda 90.000 bin çocuk Otizm tanısı 
almıştır.

Türkiye’ de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilk, ortaokul ve liseye kayıtlı kaynaştırma eğitimi alan otizmli öğrenci sayısı 1.069 
olarak açıklanmıştır. Özel Eğitim Sını�arında ilk ve ortaokul düzeyinde ise 3.344 otizmli öğrenci eğitim almaktadır. OÇEM’ ler (Otistik 
Çocuklar Eğitim Merkezi) artık Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezlerine dönüştürüldüğünden, 
buralarda eğitim alan otizmli öğrenci rakamlarına maalesef ulaşamıyoruz ve sadece 7.000 otizmli öğrencinin örgün eğitim 
sisteminde yer aldığını varsayıyoruz. Bu rakamlardan da görüldüğü üzere otizmli çocukların okullaşma oranında ciddi yetersiz-
likler vardır. 

Eğitim Her Çocuğun Anayasal Hakkıdır!
Tohum Otizm Vakfı, 11 yıldır, otizmli çocukların erken tanı alması ve yoğun özel eğitim ile topluma kazandırılmaları ve bağımsız bir 
hayat sürebilmeleri ve en önemlisi otizmli çocukların sağlıklı gelişim gösteren akranları ile aynı kalitede eğitim almaları adına otizm-
li çocuklar/bireyler ve ailelerine yönelik birçok proje, kamuoyu farkındalık çalışmaları ve lobi faaliyetleri yürütmektedir.

Vakfın en gurur verici projesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak, 2008 yılından beri hizmet veren, özel eğitim müfredatı Ameri-
ka’da bulunan Princeton Özel Eğitim Enstitüsü’nden alınan ve her sene denetime tabii tutulan, Tohum Vakfı Özel Eğitim 
Okulu’dur. Pilot olarak kurulan bu okulda, otizmli çocuklara erken çocukluk, okul öncesi ve okul eğitimi ile destek eğitim hizmetleri 
sunulmaktadır. 50 senenin tecrübesiyle hazırlanmış müfredat sayesinde, yaklaşık 1600 beceriyi öğrencilere kazandırılabilmektedir.

İstanbul Özel Saint-Joseph Lisesi- Tohum Otizm Vakfı İşbirliği
Türkiye’de ilk defa, sınavla öğrenci alan bir özel okul olan Özel Saint- Joseph Lisesi bünyesinde, 14-21 yaş arasında otizm tanısı almış 
gençlerin eğitim alacağı bir Özel Eğitim Sınıfı açıldı! Tohum Otizm Vakfı ve Saint-Joseph Lisesi işbirliği ile açılan bu özel eğitim sınıfı 
için tohum Otizm Vakfı 3 sene boyunca danışmanlık desteği verecektir (öğretmen eğitimleri, özel eğitim müfredatı, okul öğrencileri 
ve öğretmenleri için seminerler).

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?
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2014- 2015 eğitim öğretim yılında hizmete 
açılan bu özel eğitim sınıfında öz bakım, iletişim,  
sosyal ve akademik beceriler konusunda öğren- 
cilerle bire bir çalışma yapılacak ve ihtiyaçlarına 
yönelik bir müfredat oluşturulacak. Tamamen 
Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nun 8 yıldır 
uyguladığı bilimsel yöntemleri, yine Tohum 
Otizm Vakfı Uzman eğitmen kadrosu tarafından 
sağlanacak.

Saint- Joseph Lisesi’nde açılan bu özel eğitim 
sınıfındaki otizmli öğrenciler, yeterli gelişim 
gösteren akranları ile tene�üslerde ve çeşitli 
derslerde aynı ortamda bulunacak, böylece 
hem okuldaki öğretmenler ve çocuklar otizmli 
bireylerle bir arada yaşamayı öğrenecek, hem 
de otizmli öğrenciler sağlıklı gelişen akranları ile 
bir arada olma fırsatı bulacaklar.

Otizmli Çocuklarımızın Geleceği
Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye çapındaki 
tüm özel okullarda özel eğitim sını�arı açılmasının 
ve bu örnek uygulamanın yaygınlaşmasının, 
dezavantajlı konumda olan otizmli çocuklarımızın 
hayata tutunabilmeleri adına çok değerli bir 
katkı sağlayacağı şüphesizdir. Temennimiz bu 
projenin tüm özel okullara örnek olması ve her 
özel okulda en az bir özel eğitim sınıfı açılmasıdır.

Sizler de destek vermeyi arzu ederseniz, Tohum 
Otizm Vakfı ile iletişime geçebilir, her türlü konu 
hakkında bilgi alabilirisiniz.

Bilgi için: 
Tohum Otizm Vakfı
Özgül Gürel
ozgul.gurel@tohumotizm.org.tr 
T: (212) 244 75 00    

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm ve Yaygın Gelişim Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel 
eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu 
yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bugüne faaliyetlerine devam etmektedir.2008- 2009 Eğitim 
Öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermeye başlayan Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu,  ABD’den 
alınan eğitim modelini uygulayan, bir pilot okuldur. Okulda okuyan tüm çocuklar, bireysel ve sponsor bağışlar, etkinlik ve ürün 
satışlarından gelen kazançlar sayesinde, kısmi ve/veya tam burslu olarak eğitimlerine devam etmektedir. 



Gökyüzünde parlayan yıldızlar gibidir çocuklar. Bulutlu 
havalarda görünmeseler de. Cahit Külebi’nin kaleminden 
dökülen dizelerde olduğu gibi:

Bir nazlı kuşa benzer
Çocuk dediğin.
Ev ister, ekmek ister
Öpülmek, okşanmak ister. 

Çocuk nedir? Kime çocuk denir, kimdir çocuk? Çocukluk, ne 
zaman başlar, ne zaman biter? Hakları nedir? Çocuk Hakları 
Sözleşmesinin 1. Maddesine göre “Daha erken yaşta reşit olma 
durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır” ifadesiyle 
genel tanımı yapılan “çocukluk” kavramı üzerinde çeşitli 
görüşler de vardır. Her çocuk tek ve biriciktir. Hem Anne-baba 
kuzusudur onlar hem de ülkemizin geleceği. Çocuklar kaderimizi 
değiştirecek birer gelecektir. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için çocuk öncelikle 
yarınlarımız demektir. Çocuk sevgisinin insan için bir ihtiyaç 
olduğunu, hele yaş ilerledikçe bu ihtiyacın kendisini daha 
kuvvetle hissettirdiğini belirten Atatürk’e göre, çocukları 
severiz. Çünkü çocuk, bizim devamımızdır. Her çocukta biz, 
sonsuzluğa doğru uzanıp gitme isteğinin doyumunu buluruz.  
(Sönmez, 2004.)

Çocuk olmak da  tarihsel süreç içinde çok değişim göstermiştir. 
Çocuk kavramı M.Ö yıllardan başlayarak hemen hemen her 
�lozofun farklı nedenlerle üzerine bir şeyler söylediği bir  
kavram olmuştur. İlkel toplumlarda çocuğa, ekonomik yarar 
sağlayan bir varlık olarak bakılmaktaydı.  “Çocuk” kavramı asıl 
olarak Rönesansla birlikte kullanılmaya başlamış ve Aydınlanma 
döneminde bugünkü içeriğini kazanmıştır. Başka bir deyişle  
“Çocukluk” sosyal bir yapı ve psikolojik bir varlık olarak 16. 
yüzyılda ortaya konmuştur. 20.yüzyılın çocukları, büyüklerin 
yaptığı savaşlarda masumca ölmüş, hiçbir şeyin farkında 
olmadan yaşama tutunmaya çalışmışlardır. 20. yüzyılın egemen 
çocuk paradigması üç temel varsayıma dayandırılmıştır.

1. Çocuklar yetişkinlerden farklıdır; ya da çocuklar özel bir
 kategori oluştururlar.

2. Çocukların yetişkinliğe hazırlanması-yetiştirilmesi gerekir;
 ya da yetişkinlik bir kazanımdır.

3. Çocukların yetiştirilmesi sorumluluğu yetişkinlere aittir
 (Postman, 1983).

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkemizin bağımsızlığını 
ilan ederek Cumhuriyetimizin kurulduğu yüzyıl olması açısından 
20.yüzyılın çok büyük bir önemi vardır. Savaştan çıkmış yeni 
kurulan bir ülkede geleceğin umudu olan çocuklar… 

Cumhuriyet’in Çocukları… Her yüzyılda çocuklardan beklenenler 
ve çocukların bekledikleri farklılık göstermiştir. Cumhuriyetin 
de çocuklardan beklentileri farklıydı. 

Atatürk der ki: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz 
âtinin bir gülü, yıldızı, bir nur-i ikbalisiniz. Memleketi asıl nura 
gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli 
olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler 
bekliyoruz; kızlar, çocuklar!” 

21. yüzyılı yaşarken bunu başarabilmek adına eğitimde sorgu-
lamamız gereken temel sorular vardır. Bir çocuk ne zaman 
kendisi olabilecek? Her çocuk kendisi olabilir mi? ya da öyle bir 
şansı olacak mı? Yoksa 40 ından sonra mı kendini keşfe 
çıkacak? Biz yetişkinler olarak buna imkan veriyor muyuz? Hiç 
düşündünüz mü çocuklar ne ister?  Çocuklar yetişkinleri çok 
anlaşılmaz bulurken bizler, onların hayatını kontrol etmeye 
çalışan, kendileri olmalarını engelleyen kişiler olarak onların 
hayatında yerimizi alıyoruz. Oysa ki çocuklar istiridye kabuğunda 
keşfedilmeyi bekleyen birer inci tanesi gibidir.

21.yüzyılda çocukların özgürlüklerine, hayallerine, isteklerine, 
beklentilerine saygı duymayı öğrendiğimiz bir yüzyıl. Bir 
yandan teknolojik gelişimlerin çok ileride olduğu oyun, 
oyuncaklarla dolu,  Çocuk Haklarının uygulanmaya çalışıldığı 
diğer yandan teknolojinin esiri olan, çalışan çocukların, çocuk 
evliliklerinin, çocuk istismarının üst düzeyde olduğu  modern 
bir dünya. 

Atatürk, gerçek bir kurtuluşun ancak eğitimle sağlanacağını 
söylemiştir. Ulu Önderin eğitimde hassasiyetle üzerinde 
durduğu hususlardan biri millîlik ilkesi, diğeri bilimsellik ilkesi 
olmuştur. Eğitimde millîlik ilkesi, çocuk ve gençlere bir insan 
topluluğunu millet yapan değer ve inançların millî kültürün 
kazandırılması esasına dayanmıştır. “Türkiye Cumhuriyetinin 
temeli kültürdür” (İnan, 1981).

Cumhuriyet ve Çocuk

Yrd. Dç. Dr. Özgül POLAT
Marmara Üniversitesi 
Atatürk Eğitim Fakültesi 
İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi
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Atatürk, Batı uygarlığının gelişmişliğinin ve dinamizminin 
kaynağını bilimden ve bilimin gelişme yeteneğinden aldığını 
düşündüğü için, bilime dayanmayan bir uygarlığın, Batı ile 
rekabet edemeyeceğini belirtir. Bu sebeple “dünyada her şey 
için, medeniyet için, hayat için, muva�akiyet için en hakiki 
mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak 
ga�ettir, cehalettir, dalâlettir. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız 
her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakki-
yâtını zamanla takip eylemek şarttır.” (Atatürk’ün Söylev ve 
Demeçleri I-III, C.II).

Atatürk, ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetin temeline 
kültürü koymuştur. Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet 
etmesi nedeniyle, her çocuk en iyi şekilde eğitim almalıdır.  
Eğitimin temel amacı: “Düşünebilen çocuklar yetiştirmek” 
olmalıdır. Soru sorabilen, araştıran, sorgulayan meraklı çocuk-
lar yetiştirmek. Platon der ki: “ Sorgulanmayan bir hayat, yaşanmaya 
değmez.” Bizler, Fark yaratan bireyi nasıl yetiştirebiliriz? sorusuna 
odaklanmalıyız. Çocukların sahip oldukları kapasiteyi en üst 
düzeyde kullanabilmelerine imkan sağlayarak onların 
kendileri olmalarına fırsat vermeliyiz. Albert Einstein der ki:  
“İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye erişemez. 

Çocukların kapasitelerini açığa çıkarabilmek için onların 
sınırlarını zorlayan düşünmelerini sağlayacak bir eğitim son 
derece önemlidir.  Kendi kültürüne yabancılaşmamış, önyargı 
ve ötekileştirmeyi yapmayan, bireyler.  Hiçbir çocuğun diğerine 
benzemediği, ilim ve fennin ışığında biri birinden farklı kendisi 
gibi olabilen sevgi, barış, hoşgörü dolu bireylerin yetiştirildiği 
bir eğitim sistemi Cumhuriyetin Fark yaratan bireylerini 
yetiştirebilir. Ki bu bireyler ülkemiz için büyük değişim ve 
dönüşümlere imza atabilirler. Ulu Önder Atatürk’e göre, bugünün 
küçüğü, yarının büyüğüdür. Bugünün çocuk ve gençleri 
yarınlarımıza, geleceğimize yön vereceklerdir. Bugün bir hiç 
gibi görünen çocuk, belki yarının en dikkate değer ismi, en 
büyük kahramanı olacaktır.  

Kaynaklar
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III (1997), Ankara: Türk İnkılâp Enstitüsü 
Yayınları.
 
İnan, A. Afet (1981). M. Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, Ankara.
 
Sönmez, C. (2004). Atatürk’te Çocuk Sevgisi, Ankara: Atatürk Araştırma 
Merkezi.
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Son yıllarda yazılarımda ve çalışmalarımda öğrenme odaklı 
sını�arı, okulları ve öğretmenleri gündemde tutmaya çalışıyorum. 
Bu özellikle 21. Yüzyıl becerilerini çocuklarımıza öğretelim diye 
herkesin davul çaldığı bugünlerde bana göre temel yaklaşım 
olmalıdır. Slogan olarak kullanmayı sevdiğimiz öğrenmeyi 
öğrenme becerisini nasıl öğreteceğimizi bilmeden konuşmaya 
devam mı etmeliyiz? Öğrenmeyi öğrenme becerisini öğretebilmek 
için öğrenme odaklı okullara ihtiyacımız var. Bu yazıda öğrenme 
odaklı okullara ulaşabilmek için bazı önemli araştırmalardan 
yola çıkarak bir resim çizmeye çalışacağım. 

Özgün Pedagoji Çalışması
1990´ların ortalarında Newmann ve arkadaşları (1996) ilkokul, 
ortaokul ve lise seviyelerinde yeniden yapılanmış okullarla 
ilgili bir çalışma yaptılar. Bu iddialı çalışma, 24 yeni yapılanmış 
okulun özgün pedagoji ve özgün akademik performans 
yaklaşımlarını matematik ve sosyal bilgilerde ne kadar iyi 
uyguladığını ve de yüksek derecede özgün pedagoji ve akade-
mik performans gösteren okulların daha düşük seviyede 
ölçülen okullara göre başarılarını önemli derecede arttırıp 
artırmadıklarını ölçüyordu. Özgün pedagoji ve performans, 
ileri düşünme, derinlemesine bilgi yaklaşımları ve sınıfın 
ötesindeki dünyayla yani yaşamla ilişkili bağlantıları içeren bir 
dizi standartla ölçülüyordu. Seçilen sını�ar her okulda okul yılı 
boyunca dört kez gözlemleniyordu. Araştırmacılar 504 ders 
gözlemlediler ve 234 ölçme–değerlendirme çalışmasını analiz 
ettiler. Ayrıca öğrenci çalışmalarını da analiz ettiler. 

Sını�ardaki yüksek ve düşük derecede özgün pedagoji ve 
performans uygulanmış olan benzer öğrenciler karşılaştırıldı 
ve sonuçlar çok çarpıcıydı: yüksek seviyede özgün pedagoji ve 
performans uygulanan öğrencilere ileri ya da düşük başarılı 
öğrenci olsunlar sürekli destek veriliyordu. Bir başka önemli 
bulgu da yüksek ve düşük performans gösteren öğrenciler 
arasındaki eşitsizliklerin, normalde düşük performanslı öğre- 
ncilere özgün pedagoji ve performans stratejileri ve ölçme 
kullandıklarında büyük ölçüde azalmasıydı. 

Bu çalışma, özgün pedagoji ve ölçme–değerlendirmenin tüm 
öğrenciler için, ama özellikle düşük performans gösterenler 
için gelişmiş akademik başarı sağladığına kanıt temin etmek-
tedir. Bu araştırma, derinlemesine bilgi ve anlama ile aktif ve 
yansıtmalı öğretim ve öğrenmeye odaklanmayı teşvik eden 
özgün performans ölçmeyi ve pedagojiyi vurgulayan Öğrenme 
odaklı okul yaklaşımını da desteklemektedir

Şikago Devlet Okullarında Başarı Çalışmaları 
Şikago devlet okullarında Şikago Okul Araştırması hakkındaki 
Konsorsiyum vasıtasıyla öğrenci başarısını etkileyen faktörler 
hakkında son zamanlarda iki çalışma yapılmıştır.   İlk çalışmada 
Smith, Lee, ve Newmann (2001) ilkokullarda öğretim ve öğren-
menin üzerinde durdular. 2. – 8. Sını�ardan 100.000 den fazla 
öğrencinin sınav notları ve de 384 Şikago okulundaki 5000 
den fazla öğretmenin anketleri incelendi. Sonuçlar, öğretmen-
lerin kullandıkları öğretim yaklaşımının yapısının öğrencilerin 
okuma ve matematikte ne kadar öğrendiklerini etkilediği 
hakkında güçlü ampirik destek sağlamaktadır.  Daha açıkçası, 
çalışma, etkileşimli öğretim yöntemlerinin her iki alanda da 
daha fazla öğrenmeyle ilişkili olduğu hakkında açık ve tutarlı 
kanıtlar bulmuştur.

Çalışmanın amaçları için Smith, Lee, ve Newmann etkileşimli 
öğretimi aşağıdaki şekilde nitelemişlerdir:

 Öğretmenin rolü öncelikle bir rehber ya da koçtur. Bu türde  
 öğretimi kullanan öğretmenler, öğrencilerin sorular 
 sordukları, problem çözmek için stratejiler geliştirdikleri ve 
 birbirleriyle iletişim kurdukları durumlar yaratmaktadırlar….  
 Öğrencilerden genellikle cevaplarını açıklamaları ve
 sonuçlara nasıl vardıklarını tartışmaları beklenmektedir. Bu
 öğretmenler genellikle öğrencilerin bilgilerini kapsamlı 
 yazma ve açıklama gerektiren tartışmalar, projeler veya
 sınavlarla ölçerler. İçerik bilgisi yanında cevabı geliştirme
 süreci de öğrenci çalışmasının kalitesinin ölçülmesinde
 önemli olarak değerlendirilir. 

 Etkileşimli öğretimi vurgulayan sını�arda öğrenciler
 konuşarak ve bazen birbirleriyle ve öğretmenle münakaşa
 ederek �kirlerini ve cevaplarını tartışırlar.  Verilen bir konu
 hakkında yeni veya daha derin anlama geliştirmek için
 öğrenciler malzemenin uygulamaları ya da yortulmamaları
 üzerinde çalışırlar. BU tür ödevlerin tamamlanmaları birkaç
 gün alabilir. Etkileşimli sını�ardaki öğrenciler genellikle
 öğretmen tarafından tasarlanan bir öğretim ünitesi içinde
 çalışmak istedikleri soruları veya konuları seçmeleri için
 teşvik edilirler. Aynı sınıfın bir dersinde farklı öğrenciler farklı  
 görevlerde çalışabilirler (s. 12).

Öğrenciler İçin Sosyal ve Akademik Başarı, 
Öğretmenler için İş tatmini ve Doyum Sağlamak İçin 
Öğrenme Odaklı Okullar…

Kayhan KARLI
Kurucu
Yenilikçi Öğrenme Merkezi
twitter@kayhankarli
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Öğrenci başarısını zenginleştirmek için bulunan öğretim tipi, 
öğrenci anlamasını geliştirmek ve ölçmek için Öğrenme odaklı 
yaklaşımlar sergilendiğini göstermektedir. 

Smith, Lee, ve Newmann sonuçlarını aşağıdaki gibi özetlemekte-
dirler:
Etkileşimli öğretimin olumlu etkileri, okuma ve matematikteki 
temel beceriler için zararlı olacağı yönündeki korkuları ortadan 
kaldırmalıdır. Aksine, bulgular, düşük başarı gösteren, ekonomik 
olarak sorunlu öğrencilere en iyi şekilde didaktik yöntemlerle 
hizmet edilebileceği varsayımını ciddi olarak sorgulamaktadır. 
Sonuçlarımız, tamamen bunun aksini belirtmektedir: temel 
becerilerin öğretimini geliştirmek için etkileşimli öğretim 
arttırılmalıdır ve didaktik öğretim ve gözden geçirme azaltıl-
malıdır.  (s. 33)

Bir başka çalışmada ise  (Newmann, Bryk, & Nagaoka, 2001) 
sınıf ödevleri türlerinin standart test performanslarıyla olan 
ilişkisini incelemiştir. Araştırmacılar sistematik olarak üç yıl 
süresince rastgele seçilmiş ve kontrol okullarının 3, 6 ve 8. 
Sını�arından yazma ve matematik ödevlerini toplamış ve 
analiz etmişlerdir. Ayrıca farklı ödevlerden çıkan öğrenci 
çalışmalarını değerlendirmişlerdir. Son olarak araştırmacılar 
sınıf ödevlerinin türü, öğrenci çalışmalarının kalitesi ve standart 
sınavlardaki sonuçlar arasındaki korelasyonu incelemişlerdir. 

Ödevler, “özgün” entelektüel çalışma gerektirme seviyelerine 
göre derecelendirmişlerdir ve araştırmacılar bunu aşağıdaki 
gibi tanımlamışlardır:

Özgün entelektüel çalışma, olgular ve prosedürlerin rutin 
kullanımı yerine bilgi ve becerilerin orijinal uygulamasını içerir. 
Aynı zamanda belirli bir problemin ayrıntılarına yapılan 
disiplinli sorgulamayı kapsar ve de okul başarısı ötesinde 
değeri veya anlamı olan bir ürün ya da sunumla sonuçlanır. 
Özgün entelektüel çalışmanın bu belirleyici özelliklerini, 
okulun ötesinde değeri olan söylem, ürünler, veya perfor-
manslar üretmek için disiplinli sorgulama kullanımı yoluyla 
bilgi yapılanması olarak özetliyoruz.  (s. 14-15)

Çalışma şu sonuçlara varmıştır:
Daha zorlayıcı entelektüel çalışma gerektiren ödevler alan 
öğrenciler aynı zamanda Iowa Temel Beceriler Sınavlarında 
okuma ve matematikte ortalamadan daha fazla başarı elde 
etmişlerdir ve Illinois Hedef Ölçme Programı’nda okuma, 
matematik ve yazmada daha ileri performans göstermişlerdir.  
Bazı beklentilerin aksine, bazı çok yoksul Şikago sını�arında 
yüksek kaliteli ödevlere rastladık ve bu sını�ardaki tüm öğren-
cilerin bu öğretimden yararlandıklarını [gördük]. Bundan dolayı 
daha özgün entelektüel çalışma gerektiren ödevlerin aslında 
geleneksel sınavlarda öğrencilerin sonuçlarını geliştirdiği 
sonucuna vardık (s. 29)

Sonuç olarak, tüm bu araştırmalarda da gördüğümüz gibi okullarımızda öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için öğrenme odaklı 
yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bunun gerçekleştirebilmek için ise;

• Kaynağında iyi öğretmen yetiştirmek. Okullar açısından  ise en iyi yetişmiş öğretmenleri seçmek,
• Bu öğretmenlere sürekli mesleki gelişim ile destek vermek,
• Özgün pedagojik yaklaşımlarla zorlayıcı bir müfredat oluşturmak,
• Değerlendirme ve sürekli ileri besleyen geri bildirim sağlamak gerekiyor

 Bunları sağladığımızda ise

• Öğrenciler için sosyal ve akademik başarıyı,
• Öğretmenler için ise mesleki tatmin ve doyumu sağlayabiliriz.
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Cumhuriyetimizin ilanı ile birlikte, eğitim alanında da büyük 
değişimlerin gerçekleştirildiği bilinmektedir. Geçen 91 yıllık 
süre içinde çok sayıdaki sivil toplum kuruluşları (STK), alanlarıyla 
ilgili yapılanmaya gitmişlerdir. Gerçi toplumumuzda meslek 
sahiplerinin dayanışması tarihsel olarak yüzyıllar öncesine 
uzanmaktadır. Ancak eğitim alanında hizmet veren özel sektör 
kurumları dayanışmasının ilk örneği 1951 yılında özel okullar 
tarafından gerçekleştirilmiş ve kurulan dernek günümüze 
kadar varlığını sürdürmüştür. 

Cumhuriyetin ilanından önce, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmayan yabancılar tarafından açılışlarına izin verilmiş ve yasal 
adları "özel yabancı okullar" olan okullara, öğrenimlerini 
yabancı dil ile yapabilmesi, öğretim programlarında bazı 
esnekliklerin bulunması ve gelir vergisinden muaf olması gibi 
istisnalar tanınmıştır.

Yabancı kurucular tarafından açılan özel okullardaki eğitim 
uygulamaları ve özellikle etkin yabancı dil öğretimindeki 
başarıyı fark eden gençler bu okullara yönelmekteydi. 
Cumhuriyetin ilanından iki yıl sonra 1925 yılından itibaren, bu 
amaçla sınırlı sayıda ve Türkiye'nin belli yerlerinde, yabancı 
okullara eş değer okullar açılma çalışmaları Milli Eğitim Bakan-
lığınca başlatılmış ve iki-üç yıl sonra kolej adındaki yeni okul 
türü eğitim sistemimize katılmıştır. 

1950'li yılları imkan ve şartlarında, özel Türk okullarından 
hizmet satın alabilecek öğrenci sayısının az olması, özel 
okulların daha iyi kalitede eğitim vererek cazibelerini arttırma 
gereğini ortaya çıkarmıştır. Özel Türk okullarının yabancı okullarla 
aynı statüye kavuşma isteklerine ise Bakanlıkça olumlu yanıt 
verilmemiştir. Aynı hizmeti veren grubun içindekilerden bir 
bölümüne istisna tanınıp diğerlerinin mahrum bırakılması açık 
bir çelişki idi. Haklı taleplerinin birlik içinde sektör olarak 
savunulmasının daha etkili olacağı düşüncesi ile Cumhuriyetin 
ilanından 28 yıl sonra kurulan Dernek, resmi makamlar nezdinde 
girişimlerini yoğunlaştırdı.

Yabancı okullara tanınmış olan hakların kendilerine de verilmesi ayrıca 
özel okulculuğun ülke genelinde yaygınlaşmasının sağlanması 
amacıyla özel Türk okulları tarafından, 1951 tarihinde Şişli’de 
“Türk Özel Okulları Derneği” kuruldu. Dernek tüzüğünün 
amaçlarına bakınca,  bu isim altında kurulmasının sebebi 
kolayca anlaşılmaktadır.

Özel okullar, aynı mevzuat hükümleri kapsamında olmak 
üzere; Özel Türk okulları, özel azınlık okulları (T.C. vatandaşı 
azınlık çocuklarının devam ettiği okullar), özel yabancı okullar, 
özel eğitim okulları ve özel uluslararası okullar olarak hizmet 
vermektedirler.

1950 ’li yıllarda ise yine aynı mevzuata tabi olmak üzere özel 
yabancı okullar, özel azınlık okulları ve özel Türk okulları olmak 
üzere üç grup halinde faaliyet göstermekteydiler. Ancak 
uygulamada yabancı okullara tanınan ayrıcalıklardan dolayı 
Türk özel okulları kendilerini (mağduriyetlerini)  ifade etmek 
için Türk Özel Okulları Derneği ismi altında  bir araya gelmişlerdir.  

Derneğin kurucuları :
Yeni Kolej' in kurucusu Mehmet Ali Haşmet Kırca (Derneğin ilk 
başkanı), Boğaziçi Lisesi kurucusu Kudret Sandalcı
Aydın ilkokulu kurucusu Münevver Aydın'dır. 

Bu kurucular aynı zamanda okullarında müdür olarak da görev 
yapmaktadırlar. 

Derneğin amaçları arasında yer alan;

Yabancı okullara uygulanan yabancı dil öğretim programlarının 
özel Türk okullarında da uygulanması,

Yabancı okullarda uygulanan ders program ve metotlarındaki 
esnekliklerin kendi okullarına da sağlanması,

Yabancı okullar için uygulanan gelir vergisi mua�yetinin özel 
Türk okullarına da tanınarak bu okullar üzerindeki mali yükün 
ha��etilmesi,

Özel Türk okullarının ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayacak 
mevzuatın düzenlenmesi, hususlarının da bulunduğu dernek 

91 Yıllık Cumhuriyetimizde
Özel Okullar

Hasan EREN
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği
Yönetim Danışmanı
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tüzüğü, Dernek yönetimi tarafından o dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Merhum Tev�k İleri'ye iletilmiştir. Ancak amaçların 
gerçekleşmesi için daha uzun yıllar beklenmesi gerekecektir.
 
Eğitim alanındaki ilk birlikteliği gerçekleştiren yönetim kurulu 
ve kendilerinden sonraki yönetim kurulları, saptanan amaçların 
sınırlarını taşırmamış, ticari gayeleri ilk sıraya çıkarmamış, siyasi 
veya sosyal eğilimlerini dernek sınırları içine taşımamış ve 
kamu hizmeti yapan bir kuruluş gibi faaliyette bulunmuşlardır. 
Dolayısıyla ülkemizde zaman zaman görülen olağan üstü 
dönemlerde bile çok kısa süreli geçici kapatmalar dışında 
hizmetinde hiçbir kesinti olmamıştır. Yapılan tüzük düzenlemeleri 
uyarınca Dernek adında değişiklikler yapılmasına rağmen 
kuruluşundaki amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi hep 
temel hedef olarak kalmıştır. 

Hizmetlerini bu inançla devam ettiren Dernek, hede�edikleri 
amaçlarının tamamını değilse de bir kısmını elli yıl sonra da 
olsa elde etmenin hazzını duyduğunu sanıyorum. Yönetim 
kademesinde bulunanlar bu sektörün yaşamasının kaliteli 
eğitim vermek, gelişen teknolojik imkanlardan azami derecede 
yararlanmak ve Dernek Genel Kurullarınca belirlenen İlkelerin 
titizlikle uygulanması gerektiğini her ortamda ifade etmişlerdir. 
Bu yaklaşım ve anlayış 63 yıl boyunca etkin kılınmaya çalışılmıştır. 

Kuruluşunda asil ve fahri üye olarak toplam 59 üyesi vardı. Bu 
üyelerin hemen tamamı İstanbul'daki özel  okullar olduğundan, 
lokal bir Dernek konumunda idi. Bugün ise ülkemizin her 
yöresinde eğitim faaliyeti gösteren özel okulun üyesi olduğu 
büyük bir STK haline gelmiştir.

Beyoğlu - İstanbul adresinde, Türkiye Özel Okullar Birliği 
Derneği adı altında hizmetlerini sürdüren Dernek; 

European Council of International Schools (ECIS) (Avrupa 
Uluslararası Okullar Birliği)

European Council of National Association of Independent 
Schools (ECNAIS) (Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Derneği)
gibi STK’ların aktif üyesi olarak faaliyet göstermektedir. 
Gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim, öğretim, 
yönetim, sosyal ve teknolojik alandaki gelişmelere ilişkin 
hizmet içi organizasyonları, eğitim ile ilgili yayınlar, sempozyum, 
panel ve konferanslarla üyesi olan ve olmayan bütün katılımcılara 
hizmet sunmaya devam etmektedir. 

2000 yılından bu yana hiç aksatılmadan, bin kişiyi aşan katılımcı 
sayısıyla düzenlenen, yerli ve yabancı birçok akademisyenin 
sunumda bulunduğu "Geleneksel Eğitim Sempozyumları" 
genel eğitim sistemimize projektör tutmaktadır. 

Bu sempozyumlarda maarif sistemimiz hakkında kapsamlı 
analizler yapılmakta eğitimimize farklı pencerelerden bakılarak 
eğitim alanındaki gelişmelerin sisteme kazandırılması yönünde 
bilgi havuzları oluşturulmaktadır. Cumhuriyetimiz var oldukça 
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ nin hizmetlerine devam 
etmesini yürekten dileriz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2004 yılı istatistiklerinde genel örgün 
eğitim sistemimiz içerisindeki özel okul öğrenci sayısı 245.414 
olarak belirtilmiştir. Bu sayı genel örgün eğitim içindeki öğren-
cilerin %1.7'sidir. 
 
2014 yılı istatistiklerinde ise öğrenci sayısı 629.414 olarak 
belirtilmiştir. Oran da % 4.36 'ya ulaşmıştır. On yıllık süre 
sonunda, özel okullarda öğrenim gören öğrenci sayısında 2,5 
kattan fazla artış gerçekleşmiştir. 

5628 sayılı yasa gereğince özel dershanelerin yaklaşık % 10-15 
'inin özel okula dönüşme ihtimali ve Devletçe verilen eğitim  
öğretim desteğinin de etkisiyle özel okullarda öğrenim gören 
öğrenci sayısının 2014-2015 öğretim yılı sonunda tahminen 
750.000 civarına ulaşacağını söyleyebiliriz. 

2014-2015 öğretim yılının başından itibaren resmi okullarda 
okuyan öğrencilerden özel okullara geçmek isteyenlere Devlet 
bütçesinden eğitim desteği verilmektedir. Yine 2014-2015 
öğretim yılında özel okullarda okuyan öğrencilere resmi 
okullarda olduğu gibi ücretsiz kitap verilmektedir. Özel okul 
öğrencilerine verilen bu mali destekler, tabii ki hükümetin 
verdiği karar üzerine yapılan yasal düzenlemeler sonucudur. 
Ancak ilk defa gerçekleşen bu olumlu gelişmelerden herkes 
kendisine bir mutluluk payı çıkarmaktadır. 

Yukarıda birkaç kez vurguladığımız gibi ilk tüzüğünde amaç 
olarak belirlemiş ve 63 yıl boyunca özel okul sektörünü destek-
leyici uygulamaların hayata geçirilmesi, özel okulların ülke 
genelinde yaygınlaşması hatta % 20-30 oranlarına ulaşması 
için imkanları nispetinde, yönetimde bulunan her Milli Eğitim 
Bakanı'na ve bürokratına sabır ve inançla sesini duyurmaya 
çalışan Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği'nin de kendisine bir 
mutluluk payı çıkarma hakkı elbette vardır. 

Bu bağlamda gösterilen emek ve çabaların geç ve sınırlı da 
olsa karşılık bulması memnuniyet vericidir.

Önümüzdeki dönemlerde:
Özel okulların öğrencilerini hangi şekil ve şartlara göre alacak-
larına kendilerinin karar verebilmesi,

Milli Eğitim Temel Kanunu hükümleri çerçevesinde olmak 
koşulu ile daha dinamik ve farklılıkları ortaya çıkartabilecek 
program ve metotların okul yönetimlerince uygulanabilmesi,

Eğitimle ilgili mevzuat düzenlemelerinin ve kararlarının 
uygulayıcılarla birlikte hazırlanması...

gibi talepler için uzun yıllar beklenmemesi ümidiyle emeği 
geçen herkese, sektör adına samimiyetle teşekkür etmek 
gerekir.
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Yapılan toplantılarda; Özel okulların ülke genelinde yaygınlaşması ve bu doğrultuda mevcut yasaların yeniden düzenlen-
mesi, Derneğe üye olan okulların haklarının ve çıkarlarının korunması, okullarımızın Özel Okullar İlkeleri’ne ve fırsat 
eşitliğine uygun bir biçimde faaliyette bulunması ve birbirleri ile ilgili ilişkilerini bu çerçevede yürütmesi, Özel Okulların 
uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi, bu amaçla dış ülkelerde düzenlenecek organi-
zasyonlara katılarak işbirliğinde bulunması, incelemeler yapması, Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, Eğitim ve Öğretim 
alanındaki mevzuat ve uygulamalarla ilgili uyum çalışmalarının yürütülmesi, Özel Okulların ihtiyaçları doğrultusunda 
eğitim ve öğretimle ilgili toplantı, panel, açık oturum, seminer, konferans, kurs vb. çalışmaların planlanması, öğrencilerin 
ve velilerin haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunulması gibi konular ele alınmaktadır. 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda her hafta yapılan yönetim kurulu toplantımızın 9 Ekim 2014 tarihindeki 
olağan görüşmesi, davetleri üzerine üyemiz Ste. Pulcherie Fransız Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Yapılan 
toplantıda bu yıl için Derneğimizin planladığı aşağıdaki etkinliklerimiz ele alınmıştır. 

Derneğimizin, özel okullarımızın sorunlarının çözümü, eğitim kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi 
ile ilgili yapacağı çalışmaları görüşmek için her hafta Perşembe günleri gerçekleştirdiği olağan yönetim 
kurulu toplantıları genel olarak Dernek merkezinde düzenlemekte olup, üyelerimizin daveti üzerine özel 
okullarımızın ev sahipliğinde de yapılabilmektedir. 

Özel okullarımızın iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için çalışmalarımızın ve birlikteliğimizin devamı temennisiyle, yeni öğretim yılının 
hepimize hayırlı olmasını diliyoruz. 

DERNEĞİMİZİN YÖNETİM KURULU 
TOPLANTILARI

5. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU  

EĞİTİM EKOSİSTEMİ 6-7 ARALIK 2014 ÖZEL FLORYA KOLEJİ, İSTANBUL  

14. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU  

GELECEĞİN ÖĞRETMENİ 29-31 OCAK 2015 KAYA RİU PALAZZO OTEL, BELEK ANTALYA  

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU 21 Mart 2015 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MASLAK İSTANBUL

ECNAIS GENEL KURULU 15-17 Nisan 2015 SUADİYE OTEL, İSTANBUL

17.REHBERLİK SEMPOZYUMU  
21.YÜZYILIN EĞİTİMCİLERİNE REHBERLİK 9 Mayıs 2015 TED İSTANBUL KOLEJİ İSTANBUL  

ORTAOKUL& LİSE KOMİSYONUNUN 
DÜZENLEYECEĞİ KONFERANS ..HAZİRAN 2015 Etkinlik planlanıyor, tarihi ve yeri bildirilecek

ETKİNLİĞİN ADI  TARİHİ YER

ECNAIS VİYANA KONFERANSI  19-23 KASIM 2014 VİYANA, AVUSTURYA





Son Fırsat

Yıllar sonra ülkeler büyüdü, insanlar çoğaldı, teknolojiler 
gelişti, buluşlar yapıldı. Bu ülkeler arasında daha ferah, daha 
iyi bir yaşama doğru gitmemiz gerekirken tam tersine, 
teknoloji adına, yenilikler adına ve daha birçok şey adına 
ülkemizin değerlerinden ve insanımızın yüreğinden birçok 
olumlu davranışları çıkarıp attık. Eğitim öğretim tezgâhından 
bu güzel davranışların kaldırılmaması gerekirdi… 
Yazık ettik.

Türkiye Cumhuriyet’i kurulduğu yıllardaki gibi bu gün de 
siyasetçisinden bürokratına, öğretmeninden velisine, öğrencisine 
kadar milli değerlerine bağlı, saygılı, paylaşımcı ve bütünleşmeye 
önem veren, başarıyı yakalamak için olanaklara, olumlu bir 
hırsa, cesarete, kararlılığa sahip olabilir. Her zaman aktif, her 
zaman formda, enerjik olmak durumundayız. 

Aslında eğitim öğretim ve ülke gerçekleri adına söylenecek 
çok söz var. Ancak bana ayrılan köşede yer bu kadar. O neden-
le kısaca bağlamaya çalışacağım.

Her şey zamanında yapılmalı. Yaşarken, bir gün hayattaki 
rolümüzün biteceğini bilmeliyiz. Hani deriz ya; ‘’bir iki yıl daha 
işler rayına oturunca çok iyi olacağız’’. Buna cevabım ister 
istemez şöyle oluyor: Tabi canım tabi… Yaşarsak, hiç bekle-
mediğin bir gün rolünün sonu gelince, susacaksın. Elini 
ayağını her şeyden çekeceksin. Ama ülken için, sana son bir 
fırsat deseler ve yazıyı okuduktan sonra daha farklı nasıl 
olursun, neler yapmak istersin? Bence bu fırsatı değerlendir. 
Ülkemiz için bunları yapalım ve şu andan itibaren daha da iyi 
bir vatandaş olmanın uğraşısını hep birlikte verelim.

Hayatımın büyük bir bölümünü ülkenin geleceği olan 
gençleri Cumhuriyet’in değerlerine bağlı bir birey olarak 
hazırlamanın uğraşısına adadım. 

Ülkemin en önemli sektörü olan eğitim sektöründe değişik 
alanlardan gelip aynı güzel değerler için yatırım yapan ya da 
çalışan çok sayıda, dürüst ve ilkeli insanla çalıştım.  Bu güzel 
insanlar, Cumhuriyet’in değerlerine sıkı sıkıya bağlı olarak 
ülkemizin daha güzel yerlere gelebilmesi için birbirleri ile 
seviyeli, ilkeli bir rekabet içindeydiler. Bu tatlı rekabet her 
anlamda, her sektörde mutluluğu, başarıyı ve refahı yakalamak 
içindir. 

Geçmiş yıllarda bu işi yapan insanların yüzlerine baktığımda 
gördüğüm kırışıklık ve çizgiler bence yalansız, kavgasız, 
çıkarsız, ülkenin birliği, beraberliği ve başarısı için verilen 
mücadelenin izleriydi.

Ancak geçmiş yıllarda eğitim ve öğretim Türkiye’de bir devlet 
politikasıydı. İktidarda hangi hükümet olursa olsun, bu politika 
anlayışından ödün vermeden, devamlılık çizgisi üzerinde 
kendi artılarını da ekleyerek, var olan güzel değerlerimizi 
daha da yukarıya çekmeye çalışırlardı. 

Yani başlıca gayeleri; ülkemizin güzel değerleri üzerinde 
toplum olarak gençlerimizin güçlü ve başarılı yönlerini tespit 
edip inşa etmekti. Sonucunda işinde başarılı, ülkesinde söz 
sahibi olabilen insanlar yetiştiriliyordu. Böylesine pozitif değerlerle 
yetiştirilen insanlar,  ülkelerini ve tüm dünyayı seven insanlardı. 

Kariyeriniz ve koltuğunuz ne olursa olsun her zaman dostlar 
ve dostluklar olmalıdır, yaşanmalıdır, yaşatılmalıdır. 

Öz benliği fazla gelişmiş, oturduğu koltuktan güç alan, sorum-
luluk duygusunun ne olduğunun farkında olmayan ve o 
koltukları dolduramayan kişilerin yanlış davranışları yüzünden, 
birbirimizden öylesine koparıldık ki! Yaşanan bu gerçekler 
hem acı, hem de çok düşündürücü… Dostlarımızın ölümlerini 
bile geç duyduğumuz için zamanında üzülemedik. 

Artık selam vermeden yanından geçiyoruz komşumuzun…

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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Dr. Muammer YILDIZ 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Özel öğretim kurumlarımızın, ülkemizdeki eğitim ve öğretimin 
bilimsel ve çağdaş seviyeye yükselmesinde büyük katkıları 
vardır. Altmış üç yıldır ülkemizin eğitimine hizmet veren 
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği de geniş yelpazesiyle bu 
kurumlarımızdan birisidir ve bir yönüyle özel öğretim kurum-
larımızın öncülerindendir. Deneyimli ve köklü bir sivil toplum 
kuruluşu olan Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği, aynı zaman-
da çıkarttığı yayınlar ve yaptığı çalışmalarla özel öğretim 
kurumlarının eğitim sistemimiz içindeki önemini ortaya koyan 
ve gelişimine katkı sağlayan çalışmalarda bulunmuştur.

Bakanlığımız da son yıllarda özel öğretim kurumlarının önemine 
binaen uzman ve akademik düzeyde önemli çalışmalar yapmakta, 
köklü yasal düzenlemelerde bulunmaktadır. Özellikle son 
dönemde ve bilhassa yeni eğitim ve öğretim yılında Devletimiz, 
özel öğretim kurumlarımızın önünü açacak, güçlenmelerini 
sağlayacak, kaliteli ve dinamik hizmet vermelerine katkı 
verecek önemli uygulamalara imza atmıştır. Dershanelerin 
özel okula dönüştürülmesi çalışmaları ve özel okullarda öğren-
imlerini sürdürecek öğrenciler için özel okul desteği, bu 
uygulamalardan bazılarıdır. 

Çağdaş ve bilimsel eğitimi hede�eyen Türkiye Cumhuriyet’inin 
kuruluşunun 91. Yılında, eğitim sistemimizin ve özel öğretim 
kurumlarımızın içinde bulunduğu durum ve gelişmeler, eğitim 
ve öğretime verilen önemin göstergesidir. Öğretmen yetiştirme 
politikasından, öğrenci merkezli müfredata, öğretim programlarına, 
okullarımızın donanım durumu ve Fatih Projesi başta olmak 
üzere pek çok yapılanma, yenilik ve gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çağdaş eğitim politikalarına uygun milli, çağdaş, akılcı, bilimsel 
ve standardı yüksek çok önemli göstergelerdir.

Bizler de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Cumhuri-
yetimizin kuruluşunun 91. Yıldönümünde bu yenilik ve 
gelişmelerin farkında olarak her kademedeki tüm yönetici ve 
öğretmen arkadaşlarımla bu görev ve sorumluluk bilinciyle 
hareket ediyoruz. Bu vesile ile 2014-2015 eğitim ve öğretim 
yılının ülkemiz, İstanbul’umuz için güzellikler getirmesi temennisiyle 

tüm öğrenci, öğretmen, yöneticilerimiz ile eğitim çalışanlarımıza, 
velilerimize ve sevgili öğrencilerimize, resmi ve özel tüm 
eğitim kurumlarımıza başarılar diliyor; Cumhuriyetimizin 91. 
Kuruluş yıldönümünü ve Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.
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Ülkemizin önde gelen eğitimcileri ve uzmanlarının katılımıyla “21.YY Eğitimcilerine Rehberlik” başlığı altında 
yapılacak Sempozyum birçok yeniliği içeriyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılda öğrenciler hangi profile sahipler, 
bu profildeki öğrencilerin eğitimcileri nasıldır, nasıl olmalıdır  ve onları neler beklemektedir? gibi temel sorular  
bu sempozyumda yanıt bulacaktır. 

TED İstanbul Koleji, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin paylaşılacağı, vak’a analizlerinin yapılacağı 
bir sempozyum içeriğiyle konuklarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Ocak ayının 2. haftası sunum başvurularının yapılacağı Sempozyum ile ilgili güncel duyuruları  www.tedistan-
bul.k12.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği işbirliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen Rehberlik Sempozyumu’nun 
17.si  9 Mayıs 2015 tarihinde TED İstanbul Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

17. REHBERLİK SEMPOZYUMU

Haber
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İrfan Sahibi Nesiller Yetiştirmek...

Mert GÜLER
Öğretim Görevlisi, Marmara Üniv.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 
Yoga Eğitmeni ve Meditatif Rehber

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden "�kri hür, vicdanı hür,
 irfanı hür" nesiller ister! 

Mustafa Kemal Atatürk

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe 
meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, 

o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan 
ordusuna bağlıdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Peki mutluluk? Küçücük bir kelime, insanların pek de ona 
aldırış etmiyormuş gibi göründükleri, aslında çok önemli, 
büyük bir olgu. İnsanların yüzlerinde, gazete ve televizyon-
lardaki haberlerde, tra�kte, sosyal medyada mutluluk çok da 
rastladığımız bir duygu değil. Hâlbuki mutluluk, hayatın asıl 
amacı değil midir? 

Peki, nasıl mutlu olacağız? Mutluluğa giden yolları nasıl bulacağız? 
Medeniyetin ve teknolojinin, mutluluğu elde etmede bize çok 
da yardımcı olduğunu söyleyemeyiz. Şüphesiz ki çevremizde 
etkisi giderek artan cep telefonları, bilgisayarlar, internet gibi 
uyaranlarımız var. Özellikle kent yaşamı organizmayı tüketen 
sürekli bir mücadele haline geldi. Eskiye göre her türlü olanak-
larımız ve konforumuz daha fazla olmasına rağmen kaygılı, 
gergin ve mutsuzuz. İnsanlık, her geçen gün daha sade, daha 
hakiki, gerçek doğasına uygun bir hayatın özlemini duyuyor. 

Batı artık, bir bilgelik öğretisi ya da hayatta işimize yarayacak 
bir disiplin için neredeyse bütün öğretilerin beşiği olan 
Doğu’ya başvuruyor. Bu arayışta tüm yollar, son zamanlarda en 
tanınmış en çok uygulanan öğretilerden biri olan meditatif ve 
irfan yüklü çalışmaları gösteriyor. 

Bir Yoga-Meditasyon eğitmeni ve akademisyen olarak olarak 
işte tam da bu noktada, irfan sahibi bireyler olma yolunda 
Yoga ve Meditasyonun; �ziksel duygusal, düşünsel farkındalık 
geliştiren en etkili, en kadim çalışmalardan biri olduğunu, 
altını çizerek belirtmek istiyorum. 

Yoga, bu yönde sizi geliştirecek en eski öğretilerden biridir. 
Başlamak için belli bir yaşın altında olmak gerekmez. Kesinlikle 
“Başlamak için geç, artık benden geçti” dememek gerekir. 
Yıllardır süregelen birçok deneyim kanıtlamıştır ki; dünyanın 
en meditatif çalışmalarından biri olan Yoga, cinsiyet ve yaş ne 
olursa olsun, herkese sağlık, huzur, canlılık vermekte ve 
yaşama sevinci aşılamaktadır. Meditatif disiplin, beden ve ruh 

Cumhuriyet ve eğitim denince akla ilk gelen kişi şüphesiz 
cumhuriyetimizin kurucusu başöğretmen Mustafa Kemal 
Atatürk. Atatürk’ün sözlerinde sıkça vurguladığı “irfan” kavramı 
hep dikkatimi ve ilgimi çekmiştir. Acaba neden öğretmenlere 
en önemli hatırlatmalarından biri “Öğretmenler! Cumhuriyet 
sizden "�kri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözüdür? 

“İrfan” kelimesinin sözlük anlamı; bilme, anlama, sezme, 
gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş…  Yani bilgelik. Düşünelim; ilim 
ve irfan sahibi olmak insana ne katar? Cevap çok yalın; bana 
göre bu bilgelik, mutluluk ve zihinsel sağlık katar. Ve, ancak 
sağlıklı ve mutlu nesiller bu ülkeyi hede�ediğimiz seviyeye 
taşıyabilir.

Zihniniz huzurlu mu? Sağlıklı mısınız? İçte ve dışta bir dengeye 
sahip misiniz? Kaç eğitmen/eğitimci bu sorulara sınırlama 
koymaksızın, gerçekten ve içtenlikle “evet” cevabı verebilir? 
Atatürk’ün öğretmenlerden beklentileri de bu sorulara 
verilecek cevapları bir kez daha sorgulatıyor.
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sağlığı kazandırmak için sizden ne üstün bir beceri, ne de sıra 
dışı bir yetenek ister. Bu tür çalışmalar deneyimseldir. Uzman 
bir eğitmen eşliğinde meditatif derslere katıldıktan sonra 
kararınızı rahatlıkla verebilirsiniz. Eminim ki eğitim sonunda 
bedensel ve zihinsel huzuru, mutluluğu hissedeceksiniz. Bu 
çalışmalar �ziksel ve düşünsel egzersizlerle hem bedeni hem 
de zihni geliştirmekte, bunu uygulayanlara hayat ilmini ve 
irfanını sunmaktadır. Hangi yaşta ve branşta olursanız olun, 
meditatif eğitimler ve çalışmalar size esenlik getirecek, kendinize 
güzel bir hayat hazırlamanıza yardımcı olacaktır. 

Günlük yaşamın stresli ve hızlı akışı içinde meditasyonu öğren-
mek ve uygulamak için uzun saatler ayırmanıza gerek yoktur. 
Ancak meditatif çalışmaların en önemli 5 temel prensibini 
uygulayabilirseniz, daha etkili ve kalıcı sonuçlar elde edebilir-
siniz. Bunlar; 

 1- Doğru egzersiz, 
 2 -Doğru nefes, 
 3- Doğru gevşeme, 
 4- Doğru beslenme, 
 5- Olumlu düşünce ve meditasyondur. 

Cesaretinizi kıracak sıkı kurallar da istenmez sizden.  Günde 
sadece 15 ile 30 dakika arası bir süreyi kendinize ayırarak, 
zamanla size çok doğal gelecek bir düzeni benimsemiş 
olacaksınız. Yeter ki çalışmalarınız kesintisiz ve sürekli olsun. 
Önemli olan yalnız yoga ve meditasyona başlamak değil, bu 
yolda sebatla devam etmektir. Böylece, artık bedensel rahatsız- 
lıklardan kurtulmuş, irade ve karar gücünüzü geliştirmiş, ne�s 
hâkimiyetini elde etmiş, zihinsel sağlığa kavuşmuş, şüphelerden, 
kaygılardan, sabit �kirlerden, komplekslerden arınmış ve 
berrak bir düşünce tarzı kazanmış olarak karşınızdaki doğru 
yolu, parlak anları, güzel geleceği göreceksiniz. Böylece, 
branşınız ne olursa olsun, başarıyı yakalayacak ve mutluluğun 
ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız…

Emin olun, cumhuriyetimizi, geleceğimizi, dünyamızı emanet 
edeceğimiz irfanı hür nesilleri, ancak bu yönde farkındalığı 
gelişmiş bireylerler olarak yetiştirebileceğiz. 

Yüreğimizi her daim yeni farkındalıklara açabilmemiz dileğiyle…



Cumhuriyet Döneminde 
Eğitim Üzerine    

Yrd. Doç. Dr. Ayşen Uslu BAYRAMLI
Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü

dönemin en temel özelliklerinden birisidir. Atatürk 1925 
yılında Büyük Millet Meclisi açılışında yaptığı konuşmada 
eğitimle ilgili olarak varlıklı ailelere seslenir: 

“Eğitim konusuna başlarken kız ve erkek çocuklarımızın ve ana 
babaların eğitim için gösterdikleri genel istek ve coşkuyu övgü 
ile anmak isterim. Büyük Millet Meclisi'nin ve Cumhuriyet 
Hükümeti'nin bu konuda büyük çabalar harcadığı açık olmakla 
birlikte, bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği 
yerine getirebilmekten daha çok uzağız. 

Önümüzdeki yıl için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük 
özveriyi rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korun-
malarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup 
yetiştirmelerini önemle öğütlerim..."

Bu niyetle 31 Ocak 1928 tarihinde Türk Maarif Cemiyeti 
kurulur. Bu cemiyetin amaçları: Ülke içinde ve dışındaki eğitim 
merkezlerinde Türk öğrencilere özel yurtlar kurmak ve yönet-
mek; Yükseköğrenimini bitirmeye çalışan, maddi olanağı olmayan 
zeki ve çalışkan öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için 
koşullar dahilinde destek olmak; Türk çocuklarını yabancı 
okullara başvurma mecburiyetinden kurtaracak okullar 
kurmak ve derneğin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.  
1946 yılında  “Türk Eğitim Derneği”  olarak adı değişen bu 
kurum günümüzde de eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Cumhuriyet döneminin eğitim politikası bilgi ve görgüsünü 
arttırmak üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderilmesiyle 
devam eder. Bu ülkede yetişen ve yurtdışında bilgilerini 
genişleten bu gençler memlekete dönecek ve hemen her 
sahada ihtiyaç duyulan yetişmiş insan ihtiyacını karşılayacaktır. 
Birçok alanda ve disiplinde yaygın olarak işletilen bu sistem 
pek çok değerli insanımızın yetişmesine ve ülke için önemli 
işlere imza atmasına imkan sağlayacaktır. Bu gençler  eğitimleri 
bitince   yurda dönerek  çalışan  idealist bir nesildir. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarından itibaren eğitim politikasının esasını oluşturan 
akıl ve ilmin rehberliğinde okuyan, öğrendiklerini bu ülkenin  
gelişmesi için kullanan  genç ve idealist nesil,  ülke menfaatler-
ini kendi menfaatlerinin üstünde tutarak çalışacaklardır.

Cumhuriyetin kurulması için askerî alanda büyük mücadeleler 
vermiş olan  Türk insanı barış zamanında mücadeleyi bu defa 
eğitim sahasında vermiş, başta Atatürk olmak üzere   ulusça 
büyük inanç ve  şevkle desteklenmiş,  şekillenen eğitim 
çalışmaları bu alanda Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze 
kadar etkilerini sürdürecek önemli kararlara ve uygulamalara 
imza atmıştır. 

Cumhuriyet dönemi eğitimi, temellerini akıl ve ilim eksenin-
den alır. Atatürk’ün  “Manevî mirasçılarım, ancak karşılaşılan 
sorunlara ‘ilim ve akıl’ temel alarak yaklaşan evlatlarımızdır.” 
sözünün içeriğinde vücut bulur Türkiye Cumhuriyeti eğitimi.

Düşünmek, sorgulamak, araştırmak “gerçek eğitim”in olmazsa 
olmazlarıdır. Düşünen, düşündüğünü teoride bırakmayarak 
uygulama esasıyla ilerleyen “gerçek eğitim”in gereklerini 
yerine  getirmiş olur. Deney imkanlarının sağlandığı, bu sayede 
ortaya çıkarılan doğa yasalarının sınandığı bir anlayış,  bugün 
dünyada ilim ve bilimi rehber edinmiş “medenî” ülkeler olarak 
anılan birçok ülkenin de ortak ülküsüdür.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren ilim ve aklın  esas alındığı 
bir eğitim modelinin esas alınması Türk eğitim sisteminin 
temel hede�erinden biri olmuştur. Bunu gerçekleştirebilmek 
için cesur, yenilikçi ve akılcı kararlar alınıp uygulanır. Tevhid-i 
tedrisat kanunuyla 1924 yılında eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, 
bütün okulların tek bir birlik altında Milli Eğitim çatısı altında 
toplanmasına karar verilir. Alınan bu karar,  Türk eğitim 
hayatında çok önemli bir adımdır. Yeni eğitim modelinden 
beklenen eğitimin; millî, çağdaş, akılcı temeller üzerine 
oturtulmasıdır. Bunun için ne lazımsa ivedilikle yapılmalıydı. 
Söz konusu kanuna ilave olarak 1926 yılında ilköğretimin 
zorunlu kılınmasıyla eğitimde tam bir seferberlik hareketi 
başlatılmış oldu. Okuma oranının arttırılması, yurt genelinde 
eğitimin yaygınlaştırılması, eğitime özel bir bütçe ayrılması, 
eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredatın zamanın 
gereklerine uygun olarak oluşturulması ve yenilenmesi temel 
hede�erdi. Bütün bunların merkezinde ilimin esas alındığı her 
fırsatta dile getiriliyordu. 

Ancak bu şekilde �kri, vicdanı hür nesillerin yetişmesi 
mümkün olacaktır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitim politikası 
akıl ve ilmi esas aldığı gibi bunu aktaracak olan  öğretmenlere 
özel bir misyon yüklemiş ve öğretmenlere yüklendikleri
vazifenin ağırlığı ve büyüklüğüyle orantılı şekilde bir değer 
atfetmişlerdi. Eğitimin yüce ve kutsal sayılması da yine bu 

27

Makale
Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi



Haber

28

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi

Teknolojinin eğitim ortamlarına entegre edilmesi, idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin teknolojiyi etkin 
kullanması, bu alanda yapılan yatırımların başarıya ulaşması ve okullarımızdaki uygulama örneklerinin 
paylaşılması amacıyla Derneğimiz IT Komisyonu tarafından geçen yıl ilki düzenlenen EĞİTİM TEKNOLO-
JİLERİ PLATFORMU’nun ikincisi 21 Mart 2015 tarihinde Beykent Üniversitesi Maslak Kampüsü evsahip-
liğinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Teknolojileri Platformu’nda bu yıl 80’e yakın resmi & özel okullarımızın başarılı ve örnek çalışmalarının sunumu 
yapılacak, eğitim teknolojilerinin geldiği nokta itibariyle paylaşımda bulunulacak ve paydaş teknoloji şirketlerinin stant-
larına da yine yer verilecektir. ETP etkinliğimize ilişkin detaylı bilgi  www.etp.org.tr adresinde Şubat 2015 tarihi itibari-
yle yer alacaktır. 

Eğitim teknolojileri alanında yürüttükleri projelerle ilgili uygulama örnekleri paylaşmak isteyen okullarımızın Şubat 
2015 tarihi itibariyle başvuruları alınacak ve sunum başvuruları Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği IT Komisyonu 
tarafından incelenip, Şubat ayı sonunda kabul edilen sunumların sahiplerine  yazılı olarak bildirim yapılacaktır. 

2. Eğitim Teknolojileri Platformu ile ilgili hazırlıklarına başlayan ve etkinliğimize özverili çalışmalarıyla katkı sağlayan 
IT Komisyonu üyelerimize şimdiden teşekkür ediyor, tüm okullarımızı 2. ETP’ye bekliyoruz. 

Etkinliğimizle ilgili detaylı bilgiye Şubat 2015 tarihi itibariyle aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
www.etp.org.tr    #etpistanbul

Nurullah DAL / Başkan Yardımcısı

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ IT KOMİSYONU
Nurullah Dal     Türkiye Özel Okullar Birliği Başkan Yardımcısı

Süleyman Göral    Türkiye Özel Okullar Birliği Bilgi İşlem

Metin Ferhatoğlu / Mehmet Özdemir  Amerikan Robert Lisesi

Özcan Güçtekin / Sedat Yıldız  Eyüboğlu Koleji

Dilara Vardar / Bahadır Yıldız   Hisar Okulları

Birkan Kılıç    Üsküdar Amerikan Lisesi

Elif Kara Öztürk    VKV Koç Özel Lisesi

2. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU
21 Mart 2015

Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz ve 
beklediğimizin üzerinde katılımla 
gerçekleşen ETP konferansımızda resmi ve 
özel okullarımız 80’nin üzerinde sunumlar 
ve çalıştaylarla, bu konudaki bilgi ve
tecrübelerini 1500 katılımcı ile paylaşmışlardı. 

Bu yıl 21 Mart 2015 tarihinde 
gerçekleşecek olan Eğitim Teknolojileri 
Platformu’na, okullarımızın bünyesinde 
yer alan IT bölümleri, eğitim 
teknologları, idareciler, karar alıcılar, 
okullarında teknoloji lideri olan 
öğretmenleri olmak üzere 2000
katılım beklenmektedir. 
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Cumhuriyetin Değerleri ve Öğretmen

Yrd. Doç. Dr. Orhan Çekiç
Maltepe Üniversitesi.

Bu gelişmeleri yakından gözlemleyen ve özümseyen Mustafa 
Kemal, çok sonraları kuracağı Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini, 
“totaliter-dogmatik” değil, “demokratik-pragmatik” bir anlayış 
üzerine oturtacaktır. Nitekim  ilerde, silah arkadaşı Ali Fuat 
Cebesoy Paşa’nın bir sorusuna vereceği yanıtta: “…Ben manevî 
miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, kalıplaşmış düstur 
bırakmıyorum. Benim mânevî mirasım ilim ve akıldır. 
Zaman süratle dönüyor…Böyle bir dünyada asla değiş- 
meyecek hükümler getirildiğini iddia etmek, aklın ve ilmin 
inkişafını inkâr etmek olur…Benden sonra beni benimse-
mek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin 
rehberliğini kabul ederlerse mânevi mirasçılarım olurlar. “ 
diyecektir.

Mustafa Kemal bu gerçeği, daha genç bir subay adayı olduğu 
günlerden itibaren doğru bir şekilde saptamıştır.  

Dinde Reform’un üç yorumcusu Alman Martin Luther 
(1483-1546), Fransız Jean Calvin (1509-1564) ve İtalyan 
Münzer’in (1498-1525) �kirlerini  derinnlemesine incelemiş;  
Niccolaa Machlavelli’nin (1469-1527) “cumhuriyet”, Jean 
Bodin’in (1530-1596) “egemenlik” kavramları üzerindeki 
düşüncelerinden etkilenmiştir.

Aydınlanma çağının üç ünlü düşünürü, İngiliz Locke (1632- 
1704) “kuvvetler ayrılığı”, Fransız Montesquieu (1689-1755) 
“kuvvetler ayrılığı”, J.J. Rousseau (1712-1778) “toplumsal 
sözleşme” konularındaki görüşleriyle de Mustafa Kemal’i  
yakından etkilemiştir.

Bütün bu gerçeklerin ışığında vardığı sonuç, Batı’da çağdaş- 
laşmanın iki temel üzerinde yükselmiş olduğunu göstermektedir: 
1. Akılcılık, 2. Bilimsellik.  

Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin tümüyle 
tarih sahnesinden silineceği anlaşılmıştır. Ya bu durum bir 
gerçek olarak kabul edilerek Türkler anavatanlarında kendiler-
ine gösterilecek bir köşeye sığınıp orada yaşamak zorunda 
kalacaklar, ya da ölümü göze alarak ayağa kalkıp, yeniden ve 
bağımsız bir devlet kurmak üzere, belki de tüm dünya ile 
savaşacaklardı. Şişli’deki evinde Mustafa Kemal Paşa işte tüm 
bu olasılıkları gözden geçiriyor, sonunda en doğru kararın bu 
olduğuna karar veriyordu. İzleyeceği stratejiyi de belirlemişti: 

1. Vatan düşmandan kurtarılacak, 2. Bu topraklar üzerinde 
yepyeni ve çağdaş bir devlet kurulacak, 3. Bu devletin her 
anlamda çağdaş olması için temel ilkeler saptanacak, 4. Bu 

Tarihin kaydettiği en büyük imparatorluklardan biri olan 
Osmanlı İmparatorluğu, 1699 Karlofça Anlaşması’ndan 
itibaren önce “duraklama”, arkasından “gerileme” sürecine 
girmiştir. Devleti yönetenler uzun süre bu oluşumun nedenleri 
üzerinde isabetli düşünememişler, gerçeği  kavrayan III. Selim,                
II. Mahmut gibi reformcu padişahların devleti kurtarma 
çabaları ise, her yeniliğe “gâvur icadı” yaklaşımıyla karşı çıkan 
asker-sivil bürokratlarla, tarikat-cemaat güdümlü geniş yobaz 
kesimlerin yıkıcı muhalefeti nedeniyle olumlu sonuç 
vermemiştir.
 
Bunun temel nedeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun teokratik  
yapıya sahip bir din-devleti olmasıdır. Özellikle XVII. yüzyıldan 
itibaren bu din, yanlış ellerde son derecede etkin bir silaha 
dönüşmüş, “içtihat” yani “yorum” kapısının kapanması oldukça 
hızlı bir tutuculuğu beraberinde getirmiştir. Böylesine içe 
kapanış, dünyadaki değişimlere sırt çeviriş, ne yazık ki impara-
torluğun çağın dışına itilmesiyle sonuçlanmıştır.

Oysa önce sanatın resim, heykel, müzik, edebiyat ve benzeri 
her alanında “yeniden doğuş” anlamına gelen” Rönesans”ını 
yaşayan Batı, ardından yaptığı “Dinde Reform” ile Kilisenin 
özgür düşünce üzerindeki her türlü baskısından kurtulunca, 
Ortaçağ boyunca süren karanlık dönem sona ermiştir. Bunun 
sonucu olarak  her türlü dogmatik baskı gerilerde kalmış,  
“akıl” her alanda öne çıkmıştır. O zaman da gözlem ve 
deneye dayanan,  bilimselsel ve teknolojik atılımlar ardı ardına 
gelmiştir. Böylece dogmatizmin yerini “rasyonel amprisizm” 
veya İngiliz John Lock’un geliştirdiği “pragmatizm” almıştır. 
Buna göre artık insanlar Kilisenin dayattığı “işte mutlak gerçek 
budur” dogmasını bir kenara itip, onun yerine “deneye yer 
veren, yani aklın ve bilimin gözlem ve bulgularına 
dayanan”, dolayısıyla zaman içinde değişebilen gerçekleri  
kabul etmeye başlamışlardır. 
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ilkeler ışığında toplumu da çağdaşlaştırmak üzere, her 
alanda gereken devrim nitelikli reformlar yapılacaktı.

Kurtuluş Savaşı sonunda ilk iki adım gerçekleşmiş; demokratik, 
laik, sosyal, hukukun üstünlüğüne dayanan, insan haklarına 
saygılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştu. Hemen 
ardından sıra, gerçekleştirilebilmesi çok daha zor olan diğer bir 
konuya, yüzyılların ihmaliyle cahil bırakılmış olan halkı, çağdaş 
düzeye çıkartmak üzere, devrim nitelikli reformları gerçekleş- 
tirmeye gelmişti. Cehaleti yenmedeki öncü güç, öğretmenler 
ordusu olacaktı.  O nedenle, M. Kemal Paşa’nın Sakarya 
Savaşı’nın en kanlı günlerinde cepheden ayrılıp, kurtuluştan 
sonraki eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğini Ankara’da 
tartışmakta olan Öğretmenler Kongresi’ni ziyaret etmesi ve 
öğretmenlere hitap etmesi bundandır. 

Zaferden sonra, 27 Ekim 1922 günü Bursa’dadır. İstanbul’dan 
bir grup öğretmen, zaferini kutlamak üzere Bursa’ya gelirler. 
Onlara hitaben yaptığı uzun konuşmanın bir yerinde şöyle der:

“Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi 
için yalnız zemin hazırladı…Gerçek zaferi siz kazanacak, siz 
sürdüreceksiniz ve behemahal muva�ak olacaksınız.”   

2 Nisan 1923’te ise Kütahya’da  öğretmenlere şöyle seslenir: 
“Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde 
ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan 
ordusuyla kaimdir.” 

1924’de, Samsun İstiklal Ticaret Okulu’nda ise eğitimin önemi-
ni şöyle vurguluyordu:

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum 
halinde yaşatır; ya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.” 

Bir başka konuşmasında ise şöyle sesleniyordu:

“Yeni Türkiye’nin birkaç seneye sığdırdığı askeri, siyasi, idari 
inkılaplar (devrimler)  çok büyük, çok mühimdir. Bu devrimler, siz 
muhterem öğretmenler, sizin toplum ve düşünce inkılabındaki 
başarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın 
ki, Cumhuriyet sizden, �kri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller 
ister.” 

Fakat özellikle günümüze ışık tutacak nitelikteki şu sözlerinin 
üzerinde dikkatle ve hassasiyetle durmamız, ülkemizin 
geleceği bakımından da çok önemlidir. Şöyle diyor:

“Okullarda öğretme vazifesinin güvenilir ellere teslimi, memleket 
evlatlarının o vazifeyi kendilerine hem bir meslek, hem bir ülkü 
sayacak bilgili ve saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştiril- 
mesini temin için öğretmenlik, diğer yüksek meslekler gibi, adım 
adım ilerlemeye ve herhalde refah teminine müsait 

bir meslek haline konulmalıdır. Dünyanın her tarafında 
öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer 
uzuvlarıdırlar.”

Atatürk böyle düşünüyor ama acaba günümüzde öğretmenin 
toplumdaki yeri nedir? Cumhuriyetin değerleri, temel ilkeleri 
konusundaki sapmalar karşısında öğretmenlerimiz bugün ne 
kadar özgürce seslerini yükseltebiliyor, topluma ne ölçüde yön 
verebiliyor? Kendisi �kirlerini serbest olarak  ifade etmekten 
menedilmiş, sindirilmiş öğretmen, nasıl �kri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür  nesiller yetiştirebilir?  

Tamamen siyasallaşmış bir eğitim-öğretim ortamında, bir 
öğretmenin, siyasal erkin dayattığı çizginin dışına çıkabilmesi 
olası mıdır? Böyle bir cendere içinde çalışmaya zorlanan 
öğretmenin mutlu olması mümkün müdür? Binlerce öğretmen 
açığı varken, binlerce öğretmenin tayinini yapmayan idare, 
neden öğretmeninden bu kadar korkar, çekinir? Yoksa bunlar 
�şlenmiş olup, yandaş olmadıkları saptanmış olan öğretmenler 
midir?

Bütün bunlar, mutlaka yanıtlanması gereken, çok önemli 
konulardır. 

Öte taraftan, siyasetin bir uzvu haline gelmiş olan öğretmen 
de eğitim için bir tehlikedir. Öğretmenin bir siyasal görüşü 
elbette olabilir ama o siyasal görüşünü eğitime kaydırmamalı,  
sadece bilimden yana olmalıdır. İnsan haklarına saygılı, 
hukukun üstünlüğünü kabul etmiş, laik, demokratik, sosyal bir 
cumhuriyetten yana olması  ise siyaset yapmak anlamına gelmez. 

Aksine bir öğretmenden beklenen, tam da böyle bir tavrı 
sergilemek olmalıdır.

1 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, 2. Baskı, Ankara, s. 45.

 2 A.g.e.,s. 163-164.

 3  A.g.e., s. 198.

Makale

30

Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi



Atatürk’ün Gözünde 
Cumhuriyet’in Çimentosu “Eğitim“

Fikret MULHAN
Türkiye Özel Okullar Birliği 
Lise Komisyonu Başkanı

Daha Sakarya Savaşı sürerken toplanan eğitim kurultayında 
şöyle konuşmuştu Mustafa Kemal;

“Bu savaş yılları içinde bile, dikkatle hazırlanması gereken 
ulusal eğitim programları geliştirmeliyiz.Bütün eğitim sistem-
mizin verimli olarak çalışacağı temelleri hazırlamalıyız. Benim 
inancıma göre ulusumuzun geri kalmışlığında, geleneksel 
eğitim yöntemleri en büyük etken olmuştur.Ulusal eğitimden 
söz ettiğim zaman, bütün geleneksel inançlardan, doğudan 
ya da batıdan gelen bütün yabancı etkilerden arınmış, 
ulusal niteliğimize uygun eğitimi anlıyorum.

Savaşın en zor döneminde dahi eğitime verilen önemi sanırım 
yukarıdaki sözlerden daha iyi anlatacak başka cümleler 
olamaz.Atatürk için eğitim meselesi o kadar önemli ve bir o 
kadar da zordu ki tam bağımsız, çağdaş bir toplum yaratmak, 
düşmanı denize dökmekten çok daha zordu diyebiliriz.

Mustafa Kemal “Halk egemenliğine dayalı, tam bağımsız 
çağdaş bir devlet “ diyordu.O tüm zorluklara karşı bağımsızlık 
savaşını kazanmış ama asıl sorunun aydınlanma süreci olduğunu 
çok iyi biliyordu.

Bu süreci yaşayan ulusların iyi eğitilmiş, nitelikli insan yapısı ile 
dünyayı ve yaşam biçimini akla göre düzenlemesi Atatürk’ü de 
etkilemişti.Tüm yaşadıklarıyla da örtüşen “Eğitimdir ki, bir 
ulusu ya özgür, bağımsız, ünlü ve yüce bir toplum olarak 
yaşatır ya da tutsaklığa, yoksuzluğa sürükler“ sözünün 
anlamı günümüzde hala önemini korumaktadır.   

Kurduğu Cumhuriyet, ümmeti uluslaştırmak; her şeye boyun 
eğen, dış ve iç sömürüyü “yazgı” sayan, kurtuluşu başka 
dünyada arayan “kul”u, “birey “ , bilinçli yurttaş durumuna 
getirmek zorundaydı. Halk egemenliğinin engellerini ortadan 
kaldırmak, toplumun uyanıp canlanmasını sağlayacak laik, 
akılcı bir eğitim dizgesi yaratmalıydı.

Bu amaçladır ki, 3 Mart 1924’te hilafet kaldırıldı.Tevhidi tedrisat 
yasası çıkarıldı.Tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlandı.Tekkeler, zaviyeler, türbeler, medreseler kapatılarak 
akılcı eğitim ortamı hazırlanmaya başlandı. Yurttaşlar yasası ile 
kadın erkek eşit haklara kavuşuyordu. Ama bu hakların 
gerçekleşmesi, ulusal ve laik, karma, işlevsel eğitimle; eğitimde 
fırsat ve olanak eşitliği sağlamakla olacaktı.

Mustafa Kemal  “Bir kez ulusal eğitimi ilke olarak alındıktan 
sonra onun dilini, yönetimini, araçlarını da ulusal durumuna 
sokmak gerekliliği tartışılmaz olur. Ulusal eğitimle yetiştirilen, 
olgunlaştırılan kafaları bir yandan da paslandırıcı, uyuşturucu, 
gereksiz, saçma sapan inanışlar, düşüncelerle doldurmaktan 
da özenle kaçmak gerekir.” sözünde de belirttiği gibi ulusları 
ulus yapan ana öğe dildi. Sağlıklı bir düşünme eğitimi, ancak 
öz dille gerçekleştirilebilirdi. Bu amaca  yönelik olarak 1932’de 
“ Dil devrimi” yapıldı.

Cumhuriyet aşama aşama kendi eğitim anlayışını yaratmaya 
çalışıyordu.Gerçeklerimiz ortadaydı. Anadolu’nun ortasında 
kurulmuş bir “ köylü devleti ” ydik , tarım toplumuyduk; bu 
durumu değiştirebilmek için Mustafa Kemal şöyle diyordu:

“Bu memleketin asıl sahibi ve toplumumuzun ana öğesi 
köylüdür.Bu köylüdür ki, bugüne kadar eğitimden yoksun 
bırakılmıştır. İzleyeceğimiz eğitim politikası, köylünün 
cehaletten kurtarılması olacaktır. Bir yandan cahilliği 
yenmeye çalışırken, bir yandan da çocuklarımızı 
toplumsal ve ekonomik yaşamlarında verimli, başarılı 
kılabilmek için gerekli bilgi ve becerileri iş içinde, iş 
vasıtasıyla vermek, eğitim yöntemimizin temelini oluştur-
malıdır. Eğitim, toplumun gereksinimlerine, çağın 
gereklerine uygun olmalıdır.”

Dönemin tüm zorluklarına rağmen 40.000 köyden 35.000’inin 
okulsuz olduğu köylere yönelik çok ciddi hamleler yapılmış 
fakat arzu edilen düzey yakalanamamıştı.Kurduğu cumhuriye-
tin yetiştirdiği aydın insanlar Atatür’ün ölümünden yıllar sonra 
işaret ettiği köylünün eğitimi ilgili soruna yönelik çok ciddi 
çalışmalar başlatmış ve 17 Nisan 1940’ta “Köy Enstitüleri“ 
yasasını çıkarmışlardır. Tüm yönleriyle cumhuriyetin temel 
felsefesiyle örtüşen köy enstitülerinin kapatılmasının neden-
lerini anladığımızda eğitimin bugüne dair sorunlarını daha 
objektif bir anlayışla çözebiliriz. Bu bir özlemden öte ülkemizin 
ciddi bir ihtiyacıdır ve bu ihtiyacı günümüz şartlarında “kent 
enstitüleri“ modeli oluşturarak bir nebze de olsa karşılayabiliriz. 
Bu anlamda 02-06 aralık 2014 tarihleri arasında yapılması 
planlanan 19 uncu Milli Eğitim eğitim Şurası’nda en büyük 
temennim eğitimin sorunlarına yönelik çözüm noktasında 
önemli kararlar alınmasıdır.  

91. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması 
dileklerimle tüm eğitim paydaşlarımızın bayramını kutluyorum. 
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Eğitimde Teknoloji Kullanımının 
Önündeki Zorluklar

Özcan GÜCTEKİN
Eyüboğlu Eğitim Kurumları
Genel Müdür Yardımcısı, 
Bilgi Teknolojileri Müdürü

Eğitimde teknoloji kullanılmasının temel amacı, öğrencinin 
etkili ve kalıcı öğrenmesini sağlamak, onları ilerideki yaşamları 
için en iyi şekilde hazırlamaktır. Okullarda teknoloji  ‘Teknoloji-
yi Kullanma’ amacı ile  değil, “Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesi” 
amacına hizmet eden bir araç olarak kullanılmalıdır.

Eğitim Kurumlarında teknoloji kullanımına geçilmesi uzun 
süreli ve detaylı planlama gerektiren oldukça zor bir süreçtir.  
Bu süreçteki temel zorlukları 5 ana başlıkta sıralayabiliriz: 

1. Yüksek Maliyet
1.1 Altyapı Maliyeti
Genellikle en son hesaba katılan ve yapılan maliyet hesaplarını 
alt üst eden, altyapı maliyetidir. Tüm binanın üzerine 
kurulacağı temel niteliğinde olan altyapı yatırımı son derece 
önemlidir. Yatırım yaptığınız yazılımlar, seçmiş olduğunuz 
cihaz ve donanımlar altyapınızın izin verdiği kadar verimli 
olacaktır. Asla ‘idare edecek’ bileşenlerden oluşmamalıdır. 
Binalarınızı ve dersliklerinizi birbirine bağlayan �ber kabloların 
bant genişliği, internet kapasiteniz, kullandığınız switchlerin 
kapasitesi ve özellikleri yoğun teknoloji kullanımına cevap 
verebilmelidir. Pişman olunursa değiştirmesi en güç olan 
altyapıdır. Mümkün oldukça büyük düşünülerek, gelecekteki 
yoğun kullanımlar hesap edilerek bileşenler seçilmelidir. 
İhtiyaçların belirlenmesinde kesinlikle altyapının kurulum 
tarihindeki kullanım miktarları değil, yıllar sonra olabilecek 
artışların ve yüksek kapasite kullanımının dikkate alınması 
gerekmektedir. Benzer işleri yaptığını iddia eden, �yatları 
%80-90 oranında daha ucuz olan basit switch alımı tercih 
edilirse 6 ay sonra network problemlerinin kaynağı aranmaya 
başlanacaktır. Tüm altyapı maliyetleri ‘muadil’ ürünlerle çok 
düşük tutulabilir ama bu sadece çok kısa süre içinde ‘ucuz etin 
yahnisinin neden yavan olduğunu’ gösterecektir.

Diyelim ki çok zengin bir kurumsunuz, son derece gelişmiş 
tabletler aldınız ve öğrencilere dağıttınız, tabletleri yöneten 
yazılımlar aldınız, eğitimde kullanacağınız yazılımlar da satın

aldınız, öğretmen ve öğrencilerinizi de eğittiniz. Ancak büyük 
yatırımlardan sonra aynı anda sınıftaki 20 öğrencinin tabletini 
kullanarak öğretmeni ile bilgi ve belge paylaşımında sistem 
çökerse şaşırmayın. Bunun sebebi; sınıf dışında koridorlara 
koyduğunuz Access Pointlerin (AP) sinyalinin kalın sınıf duvar-
larını aşamaması da olabilir, 2 sınıf 1 tane AP ile idare eder 
diyerek 40 öğrenciye hizmet etmeye çalışan ama yetişemeyen 
AP’ler de olabilir, AP’lerin bağlı oldukları switchlerin kapasitesi 
de olabilir, AP ile switchler arasındaki düşük kapasiteli 
kullanılan kablo veya hatalı kablolama da olabilir. Gelişen 
teknolojilerle birlikte altyapının da zamanla yenilenmesi 
gerekiyor. Zamanında ne kadar güçlü altyapı yaptıysanız 
altyapınızı güncelleme ihtiyacınız da o kadar kolay ve az 
sıklıkta olacaktır. Eğitim kurumu özellikle farklı yerlerdeki 
şubelerden oluşuyorsa altyapının güçlü olmasının önemi daha 
da artmaktadır.

1.2 Donanım Maliyeti
Ana bilgisayarlar, notebook ve bilgisayarlar, tabletler, akıllı 
tahtalar, access pointler, projeksiyon cihazları vb. okul ortamında 
kullanılacak her türlü teknolojik donanım maliyetlerini 
kapsamaktadır. Bu kategorideki donanımlardan özellikle Ana 
bilgisayarların çok güçlü olması ve yoğun kullanım ihtiyaçlarına 
cevap verebilmesi önemlidir. Access Pointlerin en güncel 
haberleşme standartlarına ve geniş bant kapasitesine sahip 
olmaları, kolay kurulabilmeleri ve yönetilebilmeleri, kendiler-
ine bağlanacak olan cihazlar ile ilgili kurallar yazılabilmeleri, 
yoğunluğa göre bağlanacak olan kişilerin dağılımını akıllıca 
yapabilmeleri ve esnek raporlar sunabilmeleri önemlidir. 
Özellikle AP’ler satın alınmadan önce kullanılacağı yerlerle 
ilgili teknik analizin yapılması ve yoğun kullanımda karşılaşıla- 
bilecek sorunların tespit edilebilmesi için mümkün olduğunca 
gerçek kullanıma yakın test ortamının oluşturulması gereklidir.

Sını�arda tablet veya notebook kullanımı ile ilgili 2 opsiyon 
bulunuyor: Tablet veya notebook’ların eğitim kurumu tarafından 
satın alınarak öğrencilere verilmesi veya öğrencinin kendi 
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cihazını okula getirip kullanabilmesi (BYOD). Özellikle özel okul 
öğrencilerinin tamamına yakınında tablet veya notebook 
bulunmaktadır. Okulun cihaz dağıtmasının faydaları; cihaz 
okula ait olduğu için her türlü kısıtlamanın yapılabilmesi, 
okulun belirlemiş olduğu yazılımlar dışında yazılımların 
kullanılmasının engellenebilmesidir. Tek bir tip cihaz dağıtılacağı 
için cihaz yönetimi de oldukça kolay olacaktır. Okul politikasına 
uygun şekilde cihazlar yönetilebilir. Bu tür durumlarda öğrenciler 
kendilerini ispat amacıyla yoğun şekilde sistemin açıklarının 
bulunması ve kısıtlamaların aşılması konusunda çalışmalar 
yapacaklar ve mutlaka bir yol bulacaklardır. Öğrencilerin kendi 
cihazlarını okula getirmeleri durumunda farklı işletim sistem-
lerine sahip olan bu cihazları tam anlamıyla kontrol altında 
tutabilmek ve kısıtlamak imkansız gibi gözükmektedir. Bu tür 
durumlarda öğrenci ve öğretmen eğitimi daha çok ön plana 
çıkmaktadır. Öğrencinin cihazı eğitim amacıyla kullanmak 
konusunda bilinçlendirilmesi, öğretmenin karşılaşabileceği 
durumlara hazırlıklı olabilmesi ve süreçleri yönetebilmesi 
konusunda eğitilmesi gerekmektedir.

1.3 Yazılım Maliyeti
Yazılım maliyeti çok çeşitlilik gösterecektir. Cihazlarda kullanılacak 
olan öğrenmeyi kolaylaştıracak öğrencilerin kullanacağı eğitim 
yazılımları, öğrenci ve öğretmen iletişimini ve paylaşımını 
organize edecek olan sınıf yönetim yazılımları, kullanılacak 
olan cihazları yönetecek olan cihaz yönetim yazılımları, güven-
lik yazılımları,  ödev ve proje hazırlamayı kolaylaştıracak olan 
o�s yazılımları ve bütün bunları çalıştıracak olan işletim 
sistemlerini bu kapsamda sayabiliriz. Tüm bu yazılımlar, 
gelişen teknoloji ile birlikte kendilerini yeniledikleri için güncel 
kalabilmek amacıyla bu yazılımların en güncel versiyonuna 
sahip olmak gerekiyor. Bunun için de her yıl lisansların yenilen-
mesi gerekiyor. Geniş bir yelpazede bulunan tüm yazılımların 
her yıl lisanslama bedelleri hesaplandığında oldukça hatırı 
sayılır miktarlar ortaya çıkacaktır. Bir kısım ihtiyaçlar için 
ücretsiz yazılımlar kullanılabilmekte ise de tüm ihtiyaçlarınızın 
ücretsiz veya kısıtlı yazılımlarla giderilmesi mümkün olmamaktadır.

Genellikle teknolojiye yapılan yatırımlar sondan başa doğru 
gitmektedir. Güzel bir yazılım vardır, gelip size bu yazılımı tanıtırlar, 
yazılımı çok beğenirsiniz ve �yatı da sizin için uygundur. Daha sonra 
bu yazılımın çalışabileceği donanımlar sizi düşündürmeye başlar. 
Eğer donanım açısından sorun yoksa veya gerekli yükseltmeleri 
yapabilirseniz bu sefer de altyapınızın yeterli olup olmadığı konusu 
karşınıza gelir. O çok beğendiğiniz sınıf ortamında öğrenci ile 
öğretmen tabletlerinin arasında haberleşmeyi sağlayan, öğretmenin 
tek tıkla öğrencilerin tabletine konu anlatımı veya soru/ödev 
gönderebildiği ve anında cevapları alıp raporları oluşturan yazılım 
için güçlü ana bilgisayarlar, kablosuz iletişim için yüksek kapasiteli 
access pointler, �ber kablolama, geniş bant internet ihtiyacı…. 
ortaya çıktığında sıcak baktığınız bu yazılımı kullanmanın o kadar 
da basit olmadığını görüyorsunuz. Yazılıma yapacağınız yatırımın 
belki de 10 katı maliyetin altyapı ve donanıma harcanacağı gerçeği-
yle baş başa kaldığınızda gerçek maliyet ortaya çıkacaktır. Bu 
sebeple bizde, genellikle önce yazılım seçilir, yazılıma uygun 
donanım seçilir ve buna da uygun altyapı çalışması yapılır. 
Kullanılacak olan sistem ne olursa olsun alt yapınız güçlü olduktan 

sonra uyum sağlamanız ve ilgilendiğiniz uygulamayı kurumunuza 
adapte etmeniz çok daha kısa sürede ve kolay olacaktır.

2. Öğretmenlerin teknolojiyi içselleştirmesi ve kullanması
Ne kadar güçlü altyapınız, bilgisayarlarınız, en güncel teknolo-
jileriniz, yazılımlarınız olursa olsun, iş en sonunda bunu kullan-
acak olan öğretmenlere kalıyor. Yapılan birçok araştırmada 
maalesef ülkemizde eğitim fakültelerinde henüz tam anlamıyla 
teknoloji kullanılmadığından ve teknoloji kullanılarak nasıl 
ders anlatılacağı yeterince öğretilmediğinden çoğu öğretmenimiz 
klasik öğretim metotlarıyla öğrencilerin karşısına çıkmak 
durumundalar. Bir taraftan doğduğundan beri akıllı mobil 
cihazlarla birlikte büyümüş, onları çok rahat kullanabilen ve 
her çıkan teknolojik yeniliğe çok çabuk adapte olabilen bir 
nesil var, diğer tarafta ise hata yapmaktan çekinen, en iyi 
bildiği ve kendisini güvende hissettiği öğretim metotlarını 
kullanmak isteyen öğretmen var. Teknolojinin hızla gelişmesi 
ile birlikte hem öğrenciden hem de öğretmenden beklentiler 
de artık değişmiştir.

Yukarıdaki 1. maddede bulunan tüm maliyetlerden daha 
öncelikli ve daha önemli olan öğretmenlerin eğitilmesi, 
onların işlerinin nasıl kolaylaşacağının uygulamalı olarak 
gösterilmesi, teknoloji kullanmaya özendirilmesi, onların 
isteyerek ve faydasına inanarak eğitim teknolojilerine sıcak 
bakmasıdır. Öğretmenler temel olarak öğrencilere; bilgiye 
nasıl ulaşabileceği, ulaştığı bilgiyi nasıl kullanabileceği ve 
yorumlama yaparak nasıl yeni bilgilere ulaşabileceği konusunda 
yol gösterici olmalılar. Öğretmenlere öğretim materyalleri 
geliştirebilmesi konusunda da eğitimler verilmeli, bu konuda 
kurumlarda teknik destek birimleri bulunmalıdır. Öğretmenin 
yapacağı planlamalarda teknolojiyi göz önünde bulundurması 
ve buna uygun planlama ve içerik geliştirme çalışmalarının 
yapılması, teknolojinin müfredata entegre edilmesi son derece 
önemlidir. Öğretmenlere yıl boyunca hizmet içi eğitim 
kapsamında eğitimler verilmeye devam edilmelidir. Teknoloji 
konusunda kendisine güvenen ve bu konuda ileride olan diğer 
öğretmen arkadaşları tarafından yapılacak olan paylaşımlar 
öğretmen eğitiminde daha etkili olacaktır.

3. Öğrencilerin teknolojiyi eğitim amaçlı kullanması
Genellikle teknolojiyi kullanma konusunda öğretmenlerinden 
geride olmayan öğrenciler, teknolojiyi eğitim aracı olarak 
görmeli ve kullanmalıdırlar. Çocukların teknolojiye hızlı adapte 
olabilmelerindeki en önemli faktör oyun ve eğlence amaçlı 
kullanımdan kaynaklanıyor. Tek tıklamayla sosyal medya 
kullanımı, oyun ve eğlence yazılımları, arkadaşlarıyla hızlı 
haberleşme, haber, video, müzik ve eğlence sitelerine erişim 
öğrenciye cazip gelen başlıca konular arasında geliyor. Bütün 
bu alışkanlıkların yanı sıra öğrencilerin tablet veya bilgisayarı 
eğitim amacıyla kullanması, öğrencinin uzun süreli derse 
konsantre olması oldukça zor gözükmektedir. Son derece 
cazip gelen, eğlence amacıyla kullanılan/kullanılabilen bir 
cihazın birden sıkıcı eğitim cihazına dönüşmesi öğrenci 
tarafından zor kabullenilebilir bir durum olacaktır. Bu sebeple 
evde veya okulda ders çalışırken her sıkıldığında araya 
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eğlencelikler serpiştirecek ve uzun süreli konsantrasyon 
sağlanamayacaktır. Günümüzde Eğitimde Oyun Yoluyla 
Öğrenme konusunda birçok araştırma ve çalışmalar yapılıyor. 
Öğrencilerin dikkatini çekecek içeriklerin sunulması, kendi 
öğrenme hızına göre ve dilediği zaman öğrenebilmesi, soyut 
ve anlaşılması zor olan konu ve kavramların daha görsel ve 
basit şekilde anlatımının yapılması öğrenciyi cezbedecektir.

Öğrenci tabletlerinde yapılacak olan kısıtlama ve engellemeler 
öğrenciler tarafından aşılabilmektedir. Eğer öğrenci kendi 
cihazını okula getirerek kullanıyorsa zaten kısıtlanması imkansız 
olacaktır. Öğrencileri baskı ve kısıtlamalarla derse yönlendirm-
eye çalışmak olumsuz sonuç verecektir. Bunun yerine onları 
eğiterek, bilinçlendirerek, yararına inandırarak, eğitim amacıyla 
kullanmaya teşvik ederek, onların yanında olduğunuzu hisset-
tirerek olumlu sonuç alabilirsiniz. Tabi bunun için de öncelikle 
öğrencilere zengin içerikler hazırlanmalı ve sunulmalıdır. 
Altyapınızın güçlü olması, en yeni teknolojileri sunan 
donanımları vermeniz yeterli olmuyor, önemli olan sonuçta 
öğrencinin kullanabildiği içerikler olacaktır. Tüm derslerde 
kullanılabilecek olan bu içerikler hazır olarak da satın alınabilir, 
okulun uzman bir kadrosu var ise kendisi de hazırlayabilir.

Getirmeyi planladığınız teknoloji ile ilgili öğretmen ve öğrenci-
den ayrı bir planlama yapmak doğru olmayacaktır. Mutlaka 
öğrencilerin de öğretmenlerin de görüşleri alınmalı ve değer-
lendirilmelidir. Sonuçta ortaya çıkacak olan sistemi kullanacak 
ve kullandıracak olanlar öğrenciler ve öğretmenlerdir. Bu 
yapılmazsa, yani, hem öğrenci hem de öğretmen tarafından 
teknoloji içselleştirilmezse teknoloji ve tabletler okula girecek-
tir ama sınıfın içine giremeyecektir.

4. İçerik geliştirme, müfredata entegrasyon
Öğretmenler veya zümreler yaptıkları yıllık planlamalarda 
hangi kazanımları verirken hangi teknolojileri kullanacağını 
veya öğrencilere kullandırtacağını daha baştan belirlerse, 
teknoloji ile müfredatı uyumlu hale getirirlerse, kısacası 
teknolojiden nerede ne kadar yararlanacaklarını baştan tespit 
ederlerse uygulama da o kadar rahat ve sorunsuz olacaktır.

Derste kullanılacak olan sunum, elektronik kitap, podcast, 
video, uygulama vb. içerikler önceden hazırlanmalıdır. Bu tür 
içeriklerin hazırlanması az çok teknik bilgi gerektirdiğinden bu 
konularda öğretmenleri eğitecek, teknik konularda yardımcı 
olacak bir birimin (Bilgi Teknolojileri Departmanı) bulunması 
öğretmenleri de rahatlatacaktır. Günümüzde zenginleştirilmiş 
eğitim içerikleri hazırlamaya yarayan uygulamalar bulunuyor. 
2013 yılında Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan iTunes-U 
bu anlamda içeriklerin hazırlanması, düzenlenmesi, yayınlanması 
konusunda tüm dünyada yaygın şekilde kullanılan örnek bir 
platform. Türkiye’de birçok okul bu platformu çok iyi şekilde 
kullanıp eğitim arşivlerini oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından da hem zenginleştirilmiş içerikler hem de içerik 
geliştirme araçları web sitesi üzerinden hizmete 

sunulmuş durumdadır. Ayrıca içerik sağlayıcı �rmalar 
tarafından da hazır içerikler platform bağımsız olarak veya bir 
sınıf yönetim yazılımına entegre olarak satılmaktadır. 
Kullanılacak içeriklerin kalitesi ve zenginliği eğitime etki 
edecek en önemli faktör olacaktır.

5. Yönetim yazılımlarının seçilmesi, kurulması ve uygulanması
5.1 Cihaz Yönetimi
Kullanılan tablet veya notebookları yönetecek, kısıtlamalar 
veya belirlenen kuralları uygulayacak, cihazlara uygulamaları 
tek merkezden kurabilecek, cihazların envanterini çıkarabi-
lecek yazılımların kullanmasında yarar vardır. Cihaz yönetim 
yazılımlarında aranılacak en önemli özellik her sistemi 
(Windows, Android, Ios,..) başarıyla yönetebilmesi olmalıdır. Bu 
tür yazılımlar için genellikle yönettiği cihaz başına yıllık bir 
lisans ücreti talep edilmektedir. 

5.2 Sınıf Yönetimi
Öğretmen ile öğrenci, öğrenci ile öğrenci arasındaki iletişimi 
sağlayan, sınıf ortamında öğretmenin ekran, bilgi ve belge 
paylaşımı yapabildiği, öğrencilerle etkileşimli olarak ders 
yapmasını sağlayan yazılımlardır. Bu tür yazılımlarda öğrenci 
ve öğretmen tabletlerindeki veriler ana bilgisayarlarda 
yedeklenebilmeli, tablet değiştirildiğinde vakit 
kaybedilmeden bilgiler yeni tablete aktarılabilmelidir. Öğret-
menin öğrenciye soru veya ödev hazırlayarak gönderebilmesi 
en hızlı ve pratik şekilde olmalı, öğrencinin cevapları da 
otomatik olarak değerlendirilerek öğretmene ulaşabilmeli, 
öğretmen yorumlar yazabilmeli ve geri dönüşte bulunabil-
melidir. Bu kategoride Türkiye’de yazılmış çok güzel uygulamalar 
bulunmaktadır.

5.3 İçerik Yönetimi
Eğitimde kullanılacak olan her türlü içeriği depolayan, içerik 
oluşturma araçları sunan, oluşturulan içerikleri gruplandırarak 
kullanıma sunan, kısacası içerikleri yöneten yazılımlardır. Bu 
tür yazılımlar ile birlikte genel olarak önceden hazırlanmış, 
kullanıma hazır olan içerikler de sunulmaktadır. Bu içeriklere 
okulların kendi içeriklerini eklemeleri de sağlanabilmektedir. 
İçerik oluşturma yazılımlarının teknik detaylardan uzak, son 
derece pratik olması öğretmenlerin yaygın bir şekilde kullan-
masına olanak verecektir. Hazırlanan içeriklere ders ortamında 
hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilmeli, içerikler öğrencilere 
sunulabilmeli ve istendiğinde paylaşılabilmelidir.

Her kurumun kendisine göre teknolojiyi kurma ve kullanma 
konusunda çekinceleri, kullanmama veya kullanmaya başlamayı 
geciktirme sebepleri olabilmektedir. Teknolojiyi kullanma 
konusunda kurumlar şöyle gruplandırılabilir:

Gerçekten faydasına inanarak ve bilinçli bir şekilde teknolo-
jiye yatırım yapan, derslerinde teknolojiyi kullanan kurumlar.
Öğretmen ve idarecilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 
teknolojiye yatırım yapmaya karar veren kurumlar.

a)

b)
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c)

d)

e)

f )

g)

h)

i)

j)

k)

I)

Kurucu veya Yönetim Kurulu gibi karar verme mekanizmaları 
istediği için teknolojiye yatırım yapan kurumlar.

Veli ve öğrenciden gelen istek veya baskıyla teknolojiyi 
kullanma kararı veren kurumlar.

‘Teknolojiyi kullanıyoruz’ imajına sahip olmak ve reklamını 
yapmak için teknolojiye yatırım yapan kurumlar.

Bekleyip görmeyi tercih eden kurumlar. Tüm sorunlar ve 
eksiklikler giderildikten sonra emin adımlarla yatırım yapmayı 
tercih eden kurumlar.

Aslında her yönüyle hazır olan ama bir türlü formaliteleri 
aşamayan, teknolojiye geçiş için kesin karar çıkaramayan 
kurumlar.

Pilot olarak sadece 1-2 sını�a uygulamaya geçen kurumlar. 
Bunlar da ikiye ayrılırlar: 1) Ertesi yıl pilot uygulamada 
görülen aksaklıkları giderip pilot kapsamını büyüten 
kurumlar. 2) Yıllar sonra hala 1-2 pilot sınıfta kalan, karar 
veremeyen veya birilerini oyalayan ürkek ve çekingen kurumlar.

Belirli bir seviyeden başlayarak kademeli olarak tüm seviyelerde 
uygulamayı başlatacak olan kurumlar.

‘Teknoloji benim eğitim sistemime uymaz’ diyen ve teknoloji-
ye kapısını kapatan kurumlar.

Yüksek maliyetler sebebiyle teknolojiye geçemeyen kurumlar.

Sadece donanım maliyetini hesap ettikten sonra teknoloji 
ile ilgili donanımları alıp sını�ara koyan ve sonradan altyapı, 
eğitimler ve teknolojinin derslerde kullanımı ile ilgili 
planlamalar yapmaya başlayacak olan kurumlar.

Teknolojinin hayatımıza bu kadar çok girdiği bir dönemde 
teknolojiyi eğitim kalitesini yükseltmek, öğrencileri 21. 
yüzyıl için gerekli donanımlarla yetiştirmek amacıyla 
kullanmak biz eğitimcilerin görevi haline gelmiştir. Bu 
doğrultuda kurumların bir an önce bilinçli bir şekilde 
teknolojiye yatırım yapmaları ve teknolojinin sağlayacağı 
faydalara inanarak öğretmen ve öğrenci eğitimine önem 
vermeleri gerekmektedir.
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Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN
MEF Üniversitesi Rektörü

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan 
kurtuluş destanının gururunu yaşıyor, bu destanın varış 
noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 91. Yıldönümü’nü büyük 
bir coşku ile kutluyoruz. Bizlere; çok ağır bedeller ödeyerek 
zorluklar ile geçmişimize gurur, geleceğimize güvenle bakmamızı 
sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Bugün 
yokluğun ve tükenmişliğin gölgesinden; yeni bir “Ulus”a 
ulaşan başarının gururunu yaşıyoruz. Büyük Önderimiz 
Atatürk’ün eşsiz dehasının eseri olan Cumhuriyetimizin 91. 
Yıldönümü’nü kutlamanın onurunu ve çoşkusunu hissedi-
yoruz. 

Yüreğinde taşıdığı vatan ve millet sevgisine güvenen ve 
gücünü bu sevgiden alan Büyük Önder Atatürk, ‘‘Tek bir 
egemenlik vardır, o da milli egemenliktir. Ülkeyi yine 
ulusun kendi gücü kurtaracaktır.’’ diyerek kurtuluş mücade-
lesini başlatmış, ülkesini ve özgürlüğünü her zaman ön planda 
tutan, vatanı için gerektiğinde canını vermekten kaçınmayan 
kahraman milletimiz ise Kurtuluş Savaşı'nı zaferle noktalayar-
ak, Cumhuriyeti kazanmıştır.

Cumhuriyet; çağdaşlıktır, medeniyettir, hukukun üstünlüğüne 
dayalı demokratik ve laik bir devlet idaresidir.  Cumhuriyet; 
milletimizin dil, din, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeden yazdığı 
eşsiz bir destandır. 

Cumhuriyet; eşitlik, özgürlük ve uygarlıktır, bir yaşam tarzıdır.
Cumhuriyet, milletimize 91 yıl önce büyük ufuklar açan bir 
başlangıçtır. 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca 
Cumhuriyet ve dayandığı temel ilkeleri koruyacak kuşaklar için 
eğitim ve bilimi işaret etmiştir.  Eğitimcilere de Türkiye 
Cumhuriyeti’ni emanet ettiği kuşakların her yönüyle kuvvetli 
ve yüksek karakterli gençler olarak yetiştirilmesi gibi önemli ve 
vazgeçilmez bir sorumluluk vermiştir. Bilgi toplumu ancak 
çağdaş eğitimle yakalanabilecektir. Demokratik ve laik Cumhuri-
yetin nesillerinin en iyi şekilde yetişmesi, Cumhuriyet'in, tüm 
değerleriyle sonsuza dek yaşatılmasının en büyük teminatıdır.  

Daima Cumhuriyet ve kazanımlarını savunan, Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘‘Fikri hür, Vicdanı 
Hür, İrfanı Hür’’ Cumhuriyet Çocukları yetiştirme gayretinde 
olan MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi bu heyecanını 
hiçbir zaman kaybetmeyecektir. 

Bugün MEF Üniversitesi çatısı altında yetişen öğrencilerimizin 
gözünde Cumhuriyet coşkusunu ve ışığını görüyorum. Onlar 
gibi diğer genç neslimize baktıkça da gururlanıyor, bir o kadar 
da umut doluyorum. Onlar Atatürk’ün Çocukları. Onlar bizim 
yarınlarımız, ülkemizin ise en büyük güvencesi. Ulu Önderimiz 
Atatürk, ulusun bilinçlendiği oranda hak ve hukukuna sahip 
çıkacağını biliyordu. Bilgisiz ve bilinçsiz bir halk topluluğunun 
ulus olma bilincine sahip olamayacağını vurgulayan Atatürk, 
bu nedenle eğitim ve kültüre çok önem vermişti. Hürriyet ve 
bağımsızlığın kıymetini ancak erdemli, özverili ve çağdaş 
eğitim almış olan gençler bilebilirlerdi. Bağımsızlık, hürriyet ve 
cumhuriyet ancak değerleri bilinerek korunabilirdi. Ulu Önder 
Atatürk’e göre artık zaferler, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda 
olmalıydı.

Cumhuriyetimizin çağdaş kazanımlarına ve ülkemizin bölünmez 
bütünlüğüne sahip çıkarak korumak, Hürriyet ve bağımsızlığın 
kıymetini bilmek gençlerimizin en büyük sorumluluğudur. 
Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ise biz eğitimcilerin 
sorumluluğundadır. Bu değerlerimize yönelik tüm tehdit ve 
tehlikelerin, kararlılığımız karşısında yok olacağına yürekten 
inanıyorum. Bu vesile ile Cumhuriyet Bayramı’nızı gururla, 
onurla kutlarken, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, tüm isimsiz kahramanları-
mızın aziz hatırasını saygıyla anıyorum.

En Büyük Bayramımız Kutlu Olsun! 
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Eğitim Geleceğimizdir   

İlyas TEKİN
İl Eğitim Uzmanı

Eğitimin önemi tartışılmaz. Çünkü eğitim, devlet ve milletlerin 
geleceğini tayin eder. En kıymetli varlığımız ve hazinemiz olan 
çocuklarımızı iyi yetiştirirsek, geleceğe güvenle bakabiliriz. Yok 
eğer onları iyi yetiştirmezsek o zaman gelecek de kötü olur. 
Kısaca eğitim, milletler için var ya da yok olma meselesidir.

Nitekim 91.yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu 
Atatürk eğitimin önemini şu vecizesiyle ne güzel açıklamış:  

"Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı yüksek bir 
toplum halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."

Eğer bugün bağımsız ve hür olarak yaşıyorsak, bunu bu cennet 
vatanı canlarını vererek bize emanet bırakan şehitlerimize 
borçluyuz. Çocuklarımızın da bağımsız ve hür olarak yaşamasını 
istiyorsak, yavrularımızı çok iyi yetiştirmek zorundayız.

Eğitim nedir?

Eğitimin çeşitli tari�eri yapılmıştır. Bazıları şöyle:
     
"Eğitim, insana en iyi olgunluğu vermektir." (E�atun)
    
"Eğitim, çocukları yetiştirmek ve insan yapma sanatıdır." 
(J. J.Rousseau)
     
 "Eğitim, tam bir yaşayışa hazırlıktır." (Spencer)

Bunları çoğaltmak mümkün.  Ama bunların içinde en anlamlı 
olanı bence şudur:
    
"Eğitim, insanın tabiatında ( yaratılışında) var olan gizli 
bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir." ( Kant)

Şüphesiz ki eğitimin iki ana unsuru vardır. Biri öğretmen, diğeri 
ise öğrencidir. Burada öğretmen çok önemlidir. Öğretmen 
olmadan eğitim olmaz.

Çok modern binalar yapılabilir, son model teknolojiyle de 
donatılabilir. Ama öğretmen olmazsa bunlar bir işe yaramaz.

Onun için öğretmenlik kutsaldır ve en zevkli ve en keyi�i bir 
meslektir.

Çocuklar tıpkı evde anne-babasından gördüğü şefkat ve 
merhametle okulda öğretmenin himayesinde yetişir. Öğretmen 
ona sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda onu eğitir. 
Öğretmen onun için örnek, rol model ve rehberdir.

Gizli kabiliyetleri ortaya çıkarmak:
Her çocukta gizli kabiliyetler vardır. Bunları anne-babası da 
bilemeyebilir. Kimisi Matematik, Fizik, Kimya; kimisi Müzik, 
Spor veya Türkçe- Edebiyata meraklı- kabiliyetli olabilir. Onu 
başka alanlara zorlamak kimseye fayda vermez.

İşte öğretmen burada kendini gösterir ve çocukta doğuştan 
var olan gizli kabiliyetleri keşfeder ve o yönde onu yönlendirir, 
yetiştirir. Bu durum, o çocuğu kurtarmak kadar önemlidir. Aksi 
halde çocuk bunalıma girer, morali bozulur, ye'se ve yılgınlığa 
düşer, bir daha da kendini toparlayamayabilir.

Onun için çocukları, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda 
yetiştirmek gerekir.

Bu nedenle hemen hemen herkesin hayatında iz bırakan, ona 
yön veren, hayatını kurtaran öğretmenlerin çok önemli payı 
vardır. Bunlar asla unutulmaz.

Eğitimin Amacı:
Her alanda yapılan çalışmaların belli gayesi-amacı vardır. 
Çalışmalar amaçlarına ulaştıkları ölçüde başarılı sayılırlar.

Eğitimin de belli amaçları vardır. Bu toplumdan topluma 
farklılıklar gösterebilir.

Bu konuda da değişik görüşler vardır. Şöyle özetlenebilir:

"Iyi bir  vatandaş yetiştirmek."
"İnsanlara kişilik kazandırmak."
"Kötü davranışların yerine iyi davranışlar koyabilmek"
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Şüphesiz hepsi doğru. Özellikle bugün "iyi insan, iyi vatandaş" 
kavramlarına çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitime çok büyük önem verilmiştir. 
Hatta Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında Kütahya- 
Eskişehir muharebeleri devam ederken bile Ankara'da (15-21 
Temmuz 1921 de) 180 kişinin katıldığı 1. Maarif Kongresini 
toplayarak kurulacak milli devletin eğitim politikalarının 
hazırlanmasını istemiştir. Eğitim alanında kısa zamanda önemli 
gelişmeler sağlanmıştır.

Bugünkü Türk Milli Eğitim sisteminin gayesi 14.06.1973'te 
kabul edilen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda 
belirlenmiştir.  

"Madde:2- Türk Milli Eğitimi'nin genel amacı, Türk milletinin 
bütün fertlerini:

1. Atatürk inkılaplarına ve Anayasanın başlangıcında  ifade-
sini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin 
milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini  benim-
seyen, koruyan, geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven 
ve daima yüceltmeye çalışan,insan haklarına ve Anayasanın 
başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, 
laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı 
görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu  bakımlarından dengeli 
ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe  ve karaktere, hür ve 
bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne 
sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer 
veren,topluma karşı sorumluluk duyan,yapıcı,yaratıcı ve 
verimli kişiler olarak yetiştirmek."

Önemli olduğu için bu iki fıkrayı naklettik. 3. Fıkrada ise yukarda 
bahsettiğimiz ilgi, istidat ve kabiliyetlere göre yetiştirmekten 
bahsediliyor. Özel amaçlara ve temel ilkelere girmiyoruz.

Amaca ulaşmak:

Görüldüğü gibi kanunda eğitimin amacı her şeyi içine alacak 
şekilde yazılmış.

Ama bu gerçekleşiyor mu? İnsanlar birbirlerine ve insan 
haklarına saygı gösteriyor mu? Eğer kanunda yazılan hede�ere 
ulaşılsaydı, herhalde bu kadar tra�k kazası veya iş kazası olmaz 
ve her yıl binlerce insanımız hayatını kaybetmezdi.

Bütün mes'ele iyi insan, iyi vatandaş yetiştirebilmek. Kendisine 
yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmamak, kul hakkı 
yememek, insanlara saygılı olmak, haksızlık yapmamak; 
insanlar için, vatan ve millet için iyi şeyler yapabilmek... Bunun 
yolu  eğitimden geçiyor ve öğretmenlere çok iş düşüyor. 

Okumuşların ne kadarının ne kadar yukarda belirtilen amaca 
uygun davrandığı bir yana; 2013 TÜİK kayıtlarına göre ülkemizde 

2 milyon 784 bin 257 vatandaşımız  (%5) hala okuma-yazma 
bile bilmiyor. 3 milyon 784 bin 667 vatandaşımız (% 7) ise, 
okuma-yazma biliyor, ama bir okul bitirmemiş...

Kaldı ki eğitim "beşikten mezara kadar "devam eden bir süreçtir. 
Demek ki, daha çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah başarırız!
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, özel 
okullarda okuyacak 250 bin öğrenciye aldıkları eğitime göre 2 
bin 500 TL ile 3 bin 500 TL destek verecek. Şu anda devlet 
okulunda kaydı bulunup, ara sını�arda okuyan öğrencilerin 
hepsi, kendi okullarında “e-okul” sistemi üzerinden devlet 
desteğinden faydalanarak, özel okula gitme hakkı kazanmak 
için başvuruda bulanabiliyor. Bu desteğin özel okul sisteminin 
güçlenmesi ve pazarın büyümesi adına önemli bir gelişme 
olarak görüyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okullara katkı sağlamasını çok 
olumlu buluyorum. Bu modelin vakıf üniversitelerinde de 
rahatça uygulanabileceğini düşünüyorum. Artık özellikle 
belirli vakıf üniversitelerinin kalite açısından devlet okullarını 
yakaladığını ve hatta geçtiğini düşünüyorum. Parası olmadığı 
için bu vakıf üniversitelerini tercih edemeyen öğrencilerin, bu 
tarz desteklerle, katkılarla vakıf üniversitelerinde de ücretsiz 
okuyabilmesi sağlanabilir.

Biz de vakıf üniversiteleri olarak iki yıl önce hem YÖK’e hem de 
hükümete vakıf üniversitelerine devlet desteği önerisinde 
bulunmuştuk. Dünyada pek çok ülkede bu desteğin verildiğini 
biliyoruz. Devlet artık yükseköğretimde talep fazlasını karşılay-
amadığı için her yıl 100 bin kontenjan açığı oluşuyor. Bu açık 
vakıf üniversitelerine verilecek devlet desteği ile kapatılabilir. 

Tabii bu destekler sağlanırken belli kriterlere dikkat edilmesi 
gerekiyor. Bu kriterlerin başında eğitim maliyetleri geliyor. Her 
ilimizin ayrı seviyede bir yükseköğretim maliyeti var. 

İstanbul’un maliyeti Anadolu’dan daha yüksek. Dolayısıyla 
devlet her ildeki vakıf üniversitesini ayrı bir statüde değer- 
lendirip o ilin maliyeti kadar vakıf üniversitesine destek verip, 
yükseköğretim hizmetini dağıtabilir.

Dünyada K12 olarak tanımlanan 12 yıllık temel eğitimi veren 
özel okulların Türkiye’de ücretleri ortalama olarak bakıldığında 
vakıf üniversitelerin ücretlerinin üzerinde kalmaktadır. Üstüne 
üstlük öğrencilerimizin yüzde 35-40’ı zaten burslu okuyor. Eğer

böyle bir devlet desteği-katkısı düşünülecekse üniversite 
eğitimi maliyetinin yüksek olduğu gerçeğinin göz ardı edilme-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Destek miktarı 2 bin 500-3 bin 
500 TL arasında olabilir. 

Bu desteğe örnek olması için Şili modelini önerebiliriz. Şili’de 
devletin yükseköğretime sağladığı desteğe benzer bir modeli 
ülkemizde de uygulayabiliriz. Şili’de devlet her öğrenci başına 
devlet üniversitesine de gitse vakıf üniversitesine de gitse belirli 
miktarda para ödüyor. Bu uygulama öğrencilere eğitimde 
fırsat eşitliği veriyor, eşit şartlarda mücadele sağlıyor. Vakıf 
üniversiteleri ücretli olduğu için zaten devlet üniversitelerinin 
karşısında oyuna bir sıfır mağlup başlıyor. Bu yüzden biz de 
hükümete, YÖK’e Şili modelini önerdik. Devlet üniversitelerine 
giden öğrenci sayısı belli, maliyetleri hesaplarsınız kişi başına 
bölersiniz, hatta ön lisans, lisans, yüksek lisans diye ayırırsınız. 
Dersiniz ki ‘lisans öğrencisine 9 bin lira ödüyorum.’ Ve bu 9 bin 
lirayı devlet vakıf ayırmadan her üniversiteye verirsiniz. O 
zaman oluşacak rekabet Türkiye’nin yükseköğretimini yukarıya 
çekecektir. Üniversiteler, bölümlere ve kaliteye göre tercih 
edilecektir. Böyle bir durumda katkı payı da gerekmeyecektir. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı katkı bir hap şeklindedir, 
ama bu modelle komple bir çözüm öneriyoruz. 

Vakıf Üniversitelerine de 
Özel Okullar Usulü Destek

Rifat SARICAOĞLU
Vakıf Üniversiteleri Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

41

Yazı
Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi



Cumhuriyetimiz 91 Yaşında

Cumhuriyet;  Türk insanının çağdaş dünyanın kavram ve değerleriyle 
buluşmasını, uygarlığın olanaklarından üst seviyede yararlanmasını 
amaçlayan bir yönetim biçimidir. 

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ulusundan aldığı güçle 
bağımsızlık savaşını kazandıktan sonra Türk halkını uygar bir 
toplum yapmak için büyük devrimler yapmıştır. 

Bunların en önemlisi saltanat yönetiminden, halkın kendi kendini 
yönetmesi olan “Cumhuriyet” yönetimine geçmesi gelir. 

Cumhuriyet yönetiminin önemli erdemlerinden biri, toplum 
bireylerinin ulusal bilinçte birleşerek vatandaş konumuna 
gelmeleridir. 

Aklın ve bilimin üstünlüğü benimseyen, özgürce düşünebilen, 
kararlarını bağımsızlık ve sorumluluk bilinci içinde verebilen 
olgun bireylerden oluşan bir toplum yaratılmıştır. 

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından oluşan yüce 
meclise; çağdaş uygarlık seviyesine yükselmesi için siyaset, 
hukuk, eğitim, kültür, sanat, ekonomi ve toplumsal alanlarda 
devrim niteliğinde birçok yasa sunulmuş ve hayata geçirilmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk, eğitime de büyük önem vererek eğitimi 
aydınlanmanın gereği kabul etmiştir. Bu nedenle eğitim birliği 
yasası çıkarılarak Türk eğitim sistemi laik bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Türk ulusu açık bir toplum olmayı seçmiş; ekonomik, sayısal, 
kültürel alanlarda dünya ile etkileşimlerde bulunarak çağdaş 
uygarlığa birçok katkı sağlamıştır. Çağdaş uygarlığa katkı 
yapılırken ulusal değerler korunmuş, bu değerlerin zenginleştirilmesi 
sağlanarak gelecek kuşaklara aktarılmıştır.
 
Mustafa Kemal Atatürk, “Hayatta en gerçek yol gösterici 
ilimdir.” sözüyle çağdaşlık sürecinde yapılması gerekenleri 
sadece göstermemiş, bizzat gerçekleştirmiştir.  Böylece Türk 
ulusuna en büyük mirasının okul ve bilim olduğunu vurgulamıştır. 

Bugün 21. yüzyılda dünyanın birçok alanda gösterdiği değişiklikleri, 
siyasal, sosyal, kültürel, bilimsel alandaki değişimleri Türk 
ulusunun aydınlanma dönemi ile karşılaştırdığımızda 90 yılı 
aşkın Cumhuriyet tarihimizin bu yönde büyük adımlar attığının 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bugün  bilgi çağının etkin ülkeleri arasında yer alabilmek için 
her alanda gelişmenin ve çağdaşlaşmanın olabilmesi için 
eğitim, hukuk, kültür, ekonomi alanlarında okul ve bilimin 
çağdaş Avrupa Birliği normlarını alarak kendi kültürümüzü, 
ulusal kimlik ve kişiliğimizi ortaya koymak yeterli olacaktır. 

Ülkemizde yaşadığınız, yaşadığımız hayatlar kadar farklı hayatlar, 
görüşler olduğunu bilmelisiniz. Bunları görmeli, ötekileşmelere 
izin vermemeliyiz. Bireysel hak ve özgürlükleri önemseyerek 
ortak yaşam kurallarına uyabilmek büyük bir erdemdir.  Unutmayalım 
ki bugün ifade edilebilen, çoğumuzun benimsemediği duygu 
ve düşünceler cumhuriyetin ve onun getirdiği demokratik 
özgürlüklerden kaynaklanmaktadır. Ancak özgürlük, özgür 
düşünce sonsuz değildir. Sorumluluk gerektirir. Sağlam bilinç 
gerektirir. Bu ayrıntıyı birlikte özenle düşünmeli değerlendirmeli, 
sorgulamalıyız. Bireysel özgürlükler, toplumsal yıkıntılara ve 
ayrışmalara sebep olmamalıdır. Bütün dünya toplumlarının 
bazı kuruluş özellikleri, sınırları vardır. Her özgürlük alanının 
tanınması demek yeni sorunları da beraberinde getirecektir. 

Kadın, bu toplumun ayrılmaz parçasıdır. Modern toplumda 
pozitif ayrımcılığa bile gerek kalmadan kadınlarımız ülkemizde 
üretime katkıda bulunmalıdır. Bunun yeterli olmadığını, 
okuyan kadın sayımızın ne yazık ki yeterli düzeyde olmadığını 
ifade etmek durumundayız. Cumhuriyetin getirdiği en önemli 
yenilik medeni kanun ve kadın haklarıdır. Mustafa Kemal’in çok 
önem verdiği kadınlar, toplumun her kesiminde görev ve rol 
üstlenmiştir. Fakat her şeye rağmen kadınlarımızın bu hakları 
yeteri kadar kullandıkları söylenemez.

Mustafa Kemal Atatürk, “Yaptıklarımızı asla yeterli görmeyiz 
çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunluluğunda 
ve kararlılığındayız.” demek suretiyle bizlere daha büyük 
hede�er koymamızı önermiştir. 

Bunu yapabilmemizin en temel yolu Atatürk ilke ve devrimleri 
ışığında cumhuriyetin, cumhuriyetin tüm değerlerinin, demokrasi 
ve özgürlükler bağlamında gelişmesinin sağlanabilmesidir. 

Temel ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak ülkemizi her alanda 
demokrasi ve özgürlük kavramlarıyla buluşturmak, temel 
yasalarla desteklemek bir görevdir.

Cumhuriyetin 91. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.

D. Selçuk DERECİ
Türkiye Özel Okullar Birliği
İlkokul Komisyonu Başkanı
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“Beni görmek, yüzümü görmek değildir. Düşüncelerimi, duygularımı anlamanız,
 hissetmeniz yeterlidir. İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemikten oluşan 
geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal ben değil, bizdir. O, yurdun her 

köşesinde yeni düşünce, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve kararlı bir 
topluluktur. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve 

başarması gereken Mustafa Kemal odur.”

Mustafa Kemal Atatürk

Köklü dönüşüm geçiren bütün devletlerin öncelikleri arasında 
üst yapı kurumlarını, oluşacak yeni siyasal sistemin kökleşmesine 
zemin hazırlamak için dönüştürmek yer alır. Hukuk ve eğitimin 
bu yeni anlayışa, yaşam biçimine göre düzenlenmesi yaşamsal 
önem taşır. Aksi durumda ulusal temel üzerine kurulu yeni bir 
devletin, askerî alanda elde edilen başarılarla yetinerek var 
olmayı sürdürmesi olanaksızdır. Bu nedenle Cumhuriyet’in 
kurulduğu ilk yıllarda eğitim alanında düzenlemeler yapılmaya 
başlanmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi de 
yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine uygun düşen 
değişim çabaları arasında yer alır.

Mustafa Kemal’in kişiliğinde hayat bulan Cumhuriyet’in 
kuruluş felsefesinin kök salarak bugüne kadar gelmesinin 
temelinde, eğitimde değişim adına atılan yenilikçi adımların 
yeni kuşakların bilimsel temellere göre eğitilmesine olanak 
sunması yatar. “Geçici olmayan, yaşaması ve başarması gereken 

Mustafa Kemal” in yaşamayı sürdürmesi de bu ilkelerle şekil 
almış eğitim sisteminin gelişerek ilerlemesine bağlı olduğunu 
Atatürk o günlerden görmüş olmalı. “Başarmış bir Mustafa 
Kemal” sözünü tercih etmek yerine “Başarması gereken bir 
Mustafa Kemal” ifadesini tercih etmesini bu öngörüye bağlamak 
isabetli bir belirleme olur kanısındayım. “Yeni düşünce” nin 
düşünsel dayanak işleviyle �lizlendireceği yeni “yeni yaşam” ın 
kurulması için Mustafa Kemal’in dayandığı kesim “aydın 
topluluk” yani halktır. Bütün büyük önderler gibi, o da halka 
dayanmayan, inmeyen hiçbir düşüncenin uzun ömürlü olmay-
acağının farkındadır. O yüzden bizde, başka bir deyişle biz 
öğretmenlerden, bayrağı devralmamızı istemiştir. Genç 
Cumhuriyeti kurmak ve onu yaşatmak üzere bayrağı devrala- 
cakların, Mustafa Kemal’in çağrısının gereklerini yerine 
getirmek üzere onun öğretileri üzerine bir kez daha düşünmeleri 
yerinde olur. Bunun da en etkili yolu bilimsel ve çağdaş eğitidir. 

Cumhuriyet...

Banu KESKİN 
Türkiye Özel Okullar Birliği
Ortaokul Komisyon Başkanı
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Cumhuriyet halkın kendi kendisini idaresi özgür iradesi ile 
yaşam tarzıdır

Toplumlar her zaman tarih boyunca kendilerine özgü bir 
yaşam tarzı seçmişlerdir. Dünyanın gelişmiş ülkeleri de bu tarz 
bir yaşamı seçerek, birbirleri ile bir arada yaşamaya çalışmışlar 
her geçen zaman içerisinde yaşamlarını zamana uydurmuşlar 
ve özgürlük anlayışlarını geliştirmeye çalışmışlardır.

Zamanla bu davranışlar Cumhuriyet ve demokrasi temellerinin 
atılmasına sebep olmuştur. Böylesine bir idare şekli büyük 
önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da ‘Ülkem insanları 
yaradılış itibari ile bağımsız ve hür yaşamayı benimsemiş, 
kendi kendisinin efendisi olmayı prensip edinmiştir’ diyerek 
her türlü ideolojiden uzak geleceğe yönelik bu idare şeklini 
(Cumhuriyeti) kabul ederek ülkenin savaşlardan çıkmasından 
sonra meclis gündemine getirerek, Cumhuriyeti ilan etmiştir. 

İşte o gün bu gün ülkemiz insanları bu rejimi kendi özgür 
yaşantısına uygun olduğunu kabullenmiş ve bu idare şekli ile 
günümüze kadar bu rejimin devamı sağlanmıştır. 

Söz konusu bu yönetimin paraleli olarak ‘eğitim’ konusunda da 
dünden bu güne çok büyük hamleler yapılarak çağdaşlaşmanın 
gereği olan eğitim bütünlüğü sağlanmış, gençliğin dünya 
ülkeleri ile yürüyen bir anlayış içinde geliştirilmesi ve yetiştiri- 
lmesine gayret edilmeye çalışılmıştır. Ülke zaman zaman 
olağanüstü durumlar yaratılmasına rağmen her seferinde 
daha bilinçli hamlelerle eğitim ordusu güçlendirilmiş çağın 
gerekleri göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve şartlara 
uygun bir sistemle bu güne kadar gelinmiştir. 

Ülkemizde bu sistem zaman zaman durağandan dinamik hale 
getirilmeye, daha ileri teknoloji ve bilimsel verilerle yapılan- 
dırılmaya çalışılmıştır. Her ne kadar bu rejimin gereği olarak 
demokratik anlayış içerisinde uygulanmaya çalışılmış ise ülkenin
ve ülkede yaşayan toplumun ihtiyaçları göz önüne alınarak 
yönetimlerin el değiştirme sebebi ile kesintilere uğramıştır. Her
konuda olduğu gibi değişimler süreçtir. Bu süreçte değerlendirmeler 
içerir.   

İnsan yaşamda daima değişim içerisindedir. Kendini geleceğe 
ve çağdaş anlayışa adapte edemeyen toplumlar her zaman atıl 
kalmıştır. Dolayısıyla toplumun dinamikleri bu durumlara 
meydan vermemelidir. Eğitim devamlılık ve gelişimdir. İnsan 
yaradılışından bu güne kadar değişim ve gelişim süreci 
yaşamıştır. Bütün bunlar göz önüne alındığında geleceğin 
insanını yaratmak, medeniyet seviyesini kendine özgü 
düşünce yapısı ile yükseltmek gayreti içinde olması bir zarurettir.

Ülke insanımızın ne kadar zeki ve başarılı olduğu kanıtlanmıştır. 
Her sahada eğitim gereklerinden faydalanarak yetiştirilmiş 
kültür seviyesi yükseltilmiş kadın erkek Cumhuriyet rejiminin 
nimetlerini özümsemiştir. 

Gelecek bu rejimin savunulması, korunması ve devam ettirilmesi 
ile sağlanacaktır. Bu sebeple eğitim ordumuzun Atatürk ilke ve 
inkılâpları doğrultusunda her türlü zorluğu aşarak çağdaşlaşmanın 
doruğuna çıkmak için emin adımlarla ilerleyecektir. 

Sonuç olarak azim ve kararlılık eğitimin ve kararlılık eğitimin 
ışığı olacaktır. 

Cumhuriyet ve Eğitim

Doç. Dr Hasan Selçuk 
Yakındoğu Üniversitesi
Bölüm Başkanı



İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın 
Murat Altınöz, 23 Ekim 2014 tarihinde Derneğimizi 
ziyaret etti.
 
Dernek eş başkanlarımız Cem Gülan, Yusuf 
Tavukçuoğlu, Başkan Yardımcımız Nurullah Dal ve 
Genel Sekreterimiz Hayik Nişan’ın bulunduğu 
ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın 
Murat Altınöz’e Dernek faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi verildi.
 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Özel Öğre-
tim Kurumları Özel Okullar Şubesi’nden sorumlu 
olan Sayın Murat Altınöz’e yeni görevinde başarılar 
diliyoruz.
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İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI
DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ



Fitness’ın Felsefi ve Psikolojik 
Değerlendirmesi

Fitness, kişilere biyolojik ve �zyolojik faydalar yanında, ruhsal 
yönden de son derece olumlu nitelikler kazandırır. Disiplin, 
nefse hakimiyet, güven duygusu, hırs ve azim, alçak 
gönüllülük gibi manevi özellikler, �tness yapan kişilerin en 
önemli karakter özellikleridir. Buna rağmen, halk arasında 
tamamen anlaşılamamaktan veya bu sporu başarılı bir şekilde 
yapamayan birçok kimsenin yanlış aktarmalarından, �tness 
yapanlarla ilgili bazı yanlış duyumlar alınmaktadır.

Bunların hiçbirinin bilimsel dayanağı olmadığı oldukça açıktır. 
Çünkü �tness’ı bilimsel ve ciddi boyutlarda yapan herkes, 
yüksek ahlaki değerler kazanmakta ve toplum içinde saygınlığı 
olan bir konuma ulaşmaktadır. Fitness kadar hiçbir spor branşı, 
vücuda estetik, form, kuvvet ve sağlık kazandırmamaktadır. 
Hatta ruhsal sorunları olan birçok kişi,  sportif açıdan tam bir 
rehabilitasyon faydası sağlayan �tness sayesinde sağlıklarını 
kazanabilmektedirler. 

Almanya’nın Essen kentinde yapılan bir araştırma neticesinde, 
dünyadaki mevcut insanların %92’sinin vücutlarından 
memnun olmadıkları, esasında insanın doğal yapısında 
mevcut olan kendini beğenme duygusuna rağmen, vücut 
hatlarını değiştirme arzusu duydukları tespit edilmiştir. Bunun 
için, çıkış noktası ve başlangıç sebebi ne olursa olsun, �tness 
ve benzeri spor faaliyetleri, insan üzerinde her yönü ile çok 
olumlu etkiler meydana getirmekte ve psikolojik yönden 
verimli olmaktadır.

Fitness, diğer spor branşlarının insana kazandırdığı tüm faydal-
arı taşımakla beraber bir heykeltıraşın adeta, ham taş üzerinde 
çalışırken meydana getirdiği estetik ve güzelliğin, vücuda 
yansıtılması ile eş anlamlıdır. Kısaca, heykeltıraşın, ham taşı 
yontması, çamuru şekillendirmesi gibi �tness da vücuda estetik 
ve sanatsal değerlerle birlikte güç ve sağlık kazandırmaktadır.

Vücudun ruh ve beden bütünlüğü ve bu her iki öğenin 
birbirinden ayrılamayacağını ünlü Alman yazar ve �lozofu 
Thomas Mann ‘’Değişen Kafalar’’ isimli efsane hikayesinde ne 
kadar güzel vurgulamıştır. Bu efsane hikayeye göre:

Hindistan’ın bir köyünde Sita isimli bir kız yaşamaktadır. Nanda 
ve Şiridaman hep güzel Sita’nın yanında olmak istemektedirler. 
Şiridaman rahat imkanlar içinde yaşayan, zekasını kullanan 
fakat hantal bir vücuda sahiptir. Nanda ise demircilik ve 
sığırtmacılık yapan, çok gelişmiş gösterişli kaslara sahip fakat 
�kri yapısı gelişmemiştir. Güzel Sita, Şiridaman’ın işleyen zekasına 
hayranlık ve saygı duymakta, ancak vücudunun görüntüsünden 
rahatsızlık duymaktadır. Sita şuuraltında Nanda’nın kaslı ve 
güzel vücudunun Şiridaman’nın bedeninde olmasının güzel bir 
şey olacağını düşünmektedir. Günlerden bir gün iki arkadaş, 
kendilerini tanrılarına kurban ederler. Her iki bedeni yerde gören 
Sita, tanrısına dilekte bulunur: Zeki kafayı, kaslı ve güzel vücuda, 
�kri yapısı gelişmemiş olan kafayı da diğer vücuda yerleştirmesini 
ve iki erkeği de bu şekilde canlandırmasını yakarır. Efsaneye göre, 
tanrı genç kızın bu isteğini yerine getirir. Akıllı, işlek bir zekaya 
sahip olan kafa ile kaslı ve güzel vücut birleşmiş, karşısına 
dayanılmaz ihtişam ve güzellikte bir erkek çıkmıştır. Sita, büyük 

Alaattin YILMAZ
Haliç Üniversitesi 
Beden Eğitimi Spor 
Yüksek Okulu Öğrencisi 
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‘bir aşkla bu ideal erkekle evlenir. Fakat aradan çok uzun zaman 
geçmeden acı gerçekle karşılaşır. Şiridaman’ın beyni bedensel 
faaliyetlerini durdurup, hareketsiz bir yaşama doğru bedeni 
yönlendirince, o muhteşem vücut,  gene eskisi gibi yağlanıp, 
şişmanlamış, Nanda’nın kafasının bulunduğu hantal vücut ise 
devamlı çalışıp, hareketli bir yaşam sürdüğünden yeniden kaslı ve 
güzel bir vücuda dönüşmüştür. Yani her iki vücut da aslına dönmüştür. 
Sita ise bu durum karşısında büyük bir hayal kırıklığına düşmüştür. 

Bu şüphesiz efsane-hikayedir ve tabii ki her hantal vücuda 
sahip olan zeki, her gelişmiş vücuda sahip olan ise safdil 
değildir. Hikayeden çıkarılacak kıssadan hisse ise; ruh, akıl ve 
beden bir bütündür. Burada heykeltıraş misali, ham olan 
taşımızı, hem �kren hem de bedenen yontarak, ruh ve 
bedende bütünleşmeliyiz. Büyük Atatürk’ün ‘’Sağlam kafa 
sağlam vücutta bulunur’’ sözü bu gerçeği ne kadar güzel 
vurgulamıştır. 

Ünlü Kung-fu üstadının da söylediği gibi ‘’Ben 7 kişi yetiştirdim, 
onların da her biri 7 kişi yetiştirecek ve bu spor ve felsefesi çığ 
gibi büyüyecektir.’’ Ruh, �kir ve beden bütünlüğü ve güzelliği 
arttıkça, ülkemizin geleceği de güvence altında olacaktır. O 
halde her zaman sporu, sağlığı ve güzelliği hep bir arada 
bulundurmak, mutluluğumuzun ve geleceğimizin bir teminatı 
olacaktır.

Fitness Faydalı Bir Spordur
Halk arasında vücut geliştirme, genellikle ya vücut güzelliği ya 
da kısaca halter olarak bilinmekte, çok kişi de bu sporu 
anlamsız olarak nitelemektedir. Bu yanlış tutum, bilgisizlikten 
ileri gelmektedir. Bir kere güzellik, insanlara ve devire göre 
değişen iza� bir değer ölçüsüdür. Güzel vücut tabiri olsa olsa, 
iyi gelişmiş bir vücuda gösterilen ilgi ve hayranlıktan doğmaktadır. 
Bu sebepten, gerçek anlamıyla yapılan spor ’vücut güzelleştirmeden’’ 
önce ‘’Vücut Geliştirmedir.’’ Fitness bir başka tanımı ile; Hareket 
Bilimi (Kinesioloji) kuralları içinde, bir programa bağlı olarak 
yapılan, aletli ve aletsiz egzersizlerle, vücudun geliştirilmesi, 
kuvvetlendirilmesi, kondisyon seviyesinin arttırılması, estetik ve 
esnekliğin daha ileri derecelere getirilmesini sağlayan, metabo-
lizmanın verimliliğini arttıran bir spor branşıdır. Yıllarca bu 
sporun faydaları ile ilgili gereken tıp otoriteleri gerekse ünlü 
spor ve bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarda 
�tness’ın şu faydaları sağladığı tespit edilmiştir:

Ayrıca, �tness bilimsel yapıldığı takdirde, şu hastalıkları önlediği 
de tıp otoriteleri tarafından tespit ve kabul edilmiştir: 

1. Osteoporose-Kemik erimesi
2. Arthritis-Eklem iltihabı
3. Stres-Ruhi ve zihinsel rahatsızlıklar
4. Dolaşım rahatsızlıkları
5. Kalp rahatsızlıkları
6. Organ ve kas zayı�ığı
7. Kısmi iktidarsızlık
8. Organ zayı�ığı
9. Postür (duruş) bozuklukları
10. Kanser ve şeker hastalığı
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Kasları mükemmel derecede çalıştırır, kuvvetlendirir, geliştirir ve 
estetik kazandırır

Her yaşta, her yerde, zaman ve mekan farkı olmadan, 
istenen bir zamanda yapılabilir

Hareketsizliği önler ve vücut yağını yakar

Kan dolaşımını düzenleyerek, kalbin daha sağlıklı çalışmasını 
sağlar,

Göğüs kafesinin genişlemesini sağlayarak, daha iyi bir 
solunum kapasitesi kazandırır,

Kondisyon çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturur 
ve bütün spor branşlarının da temeli olarak kabul edilir,

Vücut hakimiyeti, denge ve konsantrasyonu arttırır,

Kötü alışkanlıklardan korur veya bırakılmasını sağlar,

Gelişme çağında boy uzamasına, ileri yaşlarda kas erimesini 
ve eklem rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur,

Hanımların genel estetik ve atletik yapı avantajları elde 
etmelerine yardımcı olurken, selülit ve kilo verme problem-
lerini de giderir,

Duruş bozukluklarını giderme veya herhangi bir kaza 
sonrası rehabilitasyon çalışmaları için ideal bir spordur,

Biomekanik özelliklere sahip olan ve sportif rehabilitasyon 
uygulama olanakları sağlayan �tness makineleri, rehabilita-
syon ve �zik tedavi gibi tıp bölümlerinin vazgeçilmez 
cihazlarıdır ve �tness sistemleri de bu tür tedavilerin 
temelini oluşturmaktadır.



Fanusun Dışına Açılan Kapı

Herkesin hayatının kayda değer büyük bir bölümü okul 
sıralarında geçer ve okul dediğimiz o dört duvar aslında bizim 
benlik dediğimiz şeyin yapı taşlarından biridir. Bazı belirli 
kişiler tarafından oluşturulan sistemler çerçevesinde milyon-
larca öğrenci eğitimini sürdürür ve bu uzun yıllar sonucunda 
kefesinde yeterli donanımla hayata hazır olmayı amaçlar. Her 
ne kadar eğitim sistemleri öğrenci temel alınarak hazırlanmaya 
çalışılsa da unutulmaması gereken bariz bir gerçek vardır ki 
hiçbir eğitim prensibi bir öğrencinin bakış açısından hazırlan-
mışa kıyasla daha verimli olamaz.

Bir öğrenci olarak ve de kendi deneyimlerime de dayanarak 
şunu söylemeliyim ki öğrenciler için okul sadece matematik 
teoremlerinin, kimya formüllerinin ve edebiyat üstatlarının 
öğretildiği mekândan çok daha fazla anlam ifade ediyor. Okul, 
öğrencilerin hayatlarının en anlamlı, en değerli yıllarının geçtiği 
ve yaşamları boyunca unutamayacakları bazı olguları 
öğrendikleri adeta ikinci bir yuva haline geliyor. Haliyle de 
öğrenciler okulda kendilerini evde oldukları kadar rahat hisset-
mek istiyorlar. En basit anlamıyla bu rahatlık kılık-kıyafet 
kurallarıyla açıklanabilir. Öğrenciler, genel itibariyle, okullarına,  
kimilerince “uygunsuz” diye nitelendirilebilecek de olsa, 
kendilerini daha rahat hissedebilecekleri kıyafetlerle gelmeyi 
istiyorlar; fakat bu demek değil ki herkes aklına ve eline ilk 
gelen kıyafetle okula gelebilsin. Öğrenciler de giyim konusunda 
tamamen serbestliğin sorunlara neden olabileceğinin farkındalar. 
Sadece öğrenci toplumunun tek istediği öncelikle �ziksel, 
sonra da manevi olarak onları rahatlatan ve belli sınırları olan 
bir giyim tarzıyla okula gelebilme şansının onlara tanınmasıdır. 

Öte yandan her insan doğası gereği farklıdır. Kimisi laboratu-
varda kimyasal bir tepkime meydana getirmekten hoşlanırken, 
kimisi doğanın bize sunduğu sayısız mucizeden birini resmet-
meyi daha eğlenceli bulabilir. Hiç kimse seçimleri sonucu 
yargılanmamalı ve istemediği bir şeyi yapmak zorunda bırakıl-
mamalı. Eğitim sistemleri her öğrenciye çeşitli alanların temel 
bilgilerini sunduktan sonra, seçim yapma şansını onlara 
bırakmalı. Gerçek hayatta olduğu gibi kararlarını kendilerinin 
vermelerine olanak tanımalı ve bu kararların sonucunda 
meydana gelen sorunlarla öğrencinin kendi başına mücadele 
etmesine izin vermeli. Hayat sadece belli bir üniversiteden 

mezun olup bir işe girmekten ibaret değil ne yazık ki! İşte bu 
nedenle okullar, öğrencilerini akademik hayatın yanında, 
zaman zaman acımasız olan gerçek hayatta da tek başına, 
ayakları üzerinde durabilecek bir düzeye ulaştırmalıdır. 

Maalesef ki hayat ilkokul kitaplarında anlatıldığı kadar kolay 
değil, hiçbirimiz tozpembe bir dünyada yaşamıyoruz. Öğrencilere 
bu tür bilgiler vermek sadece onların gerçekle yüzleşecekleri 
zamandan kazanmaktan başka bir işe yaramıyor. İnsan büyüdükçe 
çevreye olan uyum sağlama özelliği de kabuk bağlamaya 
başlıyor. Ne kadar çabuk gerçekle yüzleşirse ve de buna 
bağışıklık kazanırsa dünya onun için daha yaşanılabilir bir yer 
haline geliyor. Her çocuk ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının 
kötü olduğunu bildiği kadar, bu tür olayların günlük yaşamın 
bir parçası olduğunu da idrak etmeli. Bu süreçte de en büyük 
görev öğretmenlere düşüyor.

Öğrenciler hiçbir öğretmenlerini unutmazlar; ama bu noktada 
asıl önemli olan bir öğretmenin nasıl hatırlandığıdır. Öğrenci 
olmanın verdiği pozisyon itibariyle her öğretmen saygındır; 
fakat bazıları özeldir. O öğretmenler, öğrencilerin arkadaşları 
gibidir adeta. Derste şenlik ve şamatanın bitmediği gibi o 
sınıfın kapısından konu öğrenilmeden de çıkılmaz. İşte öğretmenler 
böyle olmalıdır: sevecen, samimi, komik… Arkadaş gibi… 
Öğretmen öğrencisinin gözlerini okumalı, onun dilinden 
anlamalıdır. Onu bir çocuk değil de bir birey olarak görüp 
onurlandırmalı, yüceltmelidir. Kısacası acıyı da hüznü de 
gururu da ilk o tattırmalıdır öğrencisine.

Öğrencilerin değer verdiği bir diğer konu da sosyal faaliyetlerdir. 
Yaşımız gereği içimizde söndürülemeyecek bir ateş var ve biz 
bu enerjimizi sınıftaki sıralarda oturup ders dinleyerek sarf 
edemiyoruz. Spor yapmaya, bir müzik aleti çalmaya, yazmaya, 
çizim yapmaya, yani ruhu dinlendiren şeylere ihtiyaç gözüyle 
bakılması gerekiyor bir öğrenci için. Okulların da bu tip 
faaliyetleri benimsemesi gerekiyor, öğrenciyi soğutmaktan 
çok teşvik etmesi, bu tür alanlarda kazanılan başarılar sonucu 
öğrenciyi yüreklendirmesi, onurlandırması, onlara yaptıkları 
bir sporda kazanılan başarının en az bir matematik sınavından 
aldıkları not kadar değerli olduğunu göstermesi… 

Aslında herkesin varmaya çalıştığı hedef aynı. Öğrenciler de 
yetişkinler de aynı amaçla yola çıkıyorlar; fakat karşılarına çıkan 
sapakta verilen karar aynı olmuyor. Öğrenciler girecekleri 
yolun onlara okul çağına kadar içinde güvenle muhafaza 
edildikleri fanusun içinde dışardaki gerçek dünyaya bir kapı 
açmasını istiyor, hepsi bu. Eğer öğrencilerin bu hedefe ulaşma 
isteklerine kulak verilir, dertlerine derman olunmaya çalışılırsa; 
bırakın tek bir öğrencinin bile neler yapabileceğini, milyonlar-
ca öğrencinin yapabileceklerini bir düşünün! Güvenin besleye-
ceği özgüvenle gençler, dünyayı daha yaşanılır bir hale getire-
bilir.

Melisa Oguz
Amerikan Robert Koleji
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Eğitimin Gerekliliği

Eğitim tarih sahnesine insanlık ile birlikte çıkmış ve gelişimini 
devletlerin politikalarını düzenlemesine göre gerçekleştirmiştir. 
Dinamik yapısı nedeniyle her an yeniliğe açıktır. Eğitimin temel 
amacı bireyi hayata hazırlamak, bilgileri ve becerileri açısından 
donatmaktır. Bu amaç devletlere ve dönemlere göre şekillenerek 
günümüze kadar ulaşmış ve eğitim kültürünün temelini 
oluşturmuştur. Tarihin belli dönemlerinde de eğitim sisteminin 
sağlam bir yapıya sahip olduğunu görürüz. MÖ 5.yy’da Stoa 
akımı olarak bilinen,  öğretmenin bir grup öğrenci ile dolaşarak 
anlattığı dersler ilk eğitim faaliyetlerine örnek olarak gösterile-
bilir fakat MÖ 427-347 yılları arasında yaşayan Platon Akadem-
ia’yı (günümüzdeki üniversite düzeyine denk), MÖ 384-322 
yılları arasında yaşamış olan Aristotales ise Lykeion’u (İlk Lise) 
kurarak eğitimi daha kurallı ve örgün hale getirmişlerdir.

İlk çağlarda, insanlığa birçok açıdan kazanım sağlayan, günümüze 
kadar izleri ulaşmış olan düşünce sistemleri ve okullar karşımıza 
çıkar. Zaman ilerledikçe sınıf ayrımları, inanç çeşitlilikleri, 
devletlerin kendi çıkarlarını koruyan politikaları nedeniyle 
eğitim anlayışı orta çağda zedelenmiş ve bu da Avrupa’nın 
gelişimini çok geç tamamlayacak olmasına neden olmuştur. 
Eğitimsizlik nedeniyle refah, huzur, barış ve adaletten uzak 
yaşanmış; yoksulluk, cehalet, ayrımcılık, savaş gibi kavramlarla 
karşı karşıya kalınmıştır. Dünya devletleri mücadele verdiği 
savaşların sonucunda ülkelerinin geleceklerini ancak sağlam 
bir eğitim sistemi kurarak geliştireceklerini anlamış ve bu 
doğrultuda çeşitli eğitim reformları gerçekleş- tirmişlerdir. II. 
Dünya Savaşından sonra bu politikayı benimsemiş devletler 
hızla kalkınmış ve günümüzde gelişmiş devletler olarak anılmaya 
başlamışlardır.

Bugünlerde de her saniye gelişen bir bilgi sistemine sahip 
olduğumuzu vurgulamamak günümüz teknolojisine ve 
insanlığına haksızlık olur. Bilimsel ve kültürel anlamda sahip 
olduğumuz değerler geliştikçe devlet yapısı da buna paralel 
olarak gelişim gösterir. Günümüzde gelişmenin temel kuralı 
çağdaşlaşmaktır. Medeni bir devlet,  siyasi bağımsızlığını 
kazanmış ve gelişme konusunda önemli noktalara adım atmış 
demektir. Kültürlerin birbiriyle bağımlı olarak gelişmeye 
başlamış olması evrensel değerlere sahip olan bir eğitim 
sistemine ihtiyacımız olduğunun göstergesidir. Gelişen bilgi 

sistemimiz ile öğrenilmesi gereken bilgi seviyesinin her an artış 
gösteriyor olması eğitimin sadece okullarla sınırlandırılmaması 
gerektiğini kanıtlar. Öğrenen toplum çağa ayak uyduracaktır 
ve bu da devletin gelişimini hızlandıracaktır. Her dönemde 
eğitim açısından eksik kalınan noktalar olmuştur. 

Devlet milli gelirinin yüzde yedisini eğitime ayırır, kuşakları 
eğitir ve eksik noktaları kapamak için çaba sarf eder. UNESCO 
tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyada hala 
okuma bilmeyen 900, okula gitmeyen 130, zamanından önce 
okulu bırakan 100 milyon birey olduğu tespit edilmiştir. Bu 
rakamlar günümüz şartları ile değerlendirildiğinde eğitim 
reformlarının büyüyerek devam etmesi gerektiğini açıkça 
göstermektedir.  Globalleşen dünyada hızla artan terör veya 
savaş gibi kavramları yok etmek ve insanlığı uygar bir topluluk 
haline dönüştürmek için eğitim alanında çağa ayak uyduracak 
yeni reformlara ihtiyaç vardır.  Her devlet tarihteki eğitim 
sistemlerinin getirirlerini incelemeyip çağa ayak uyduran 
eğitim reformlarını hayata geçirmedikçe çağdaşlaşmak bizler 
için bir hayalden öteye gitmeyecektir. 
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Eğitim... Eğitim...

Eğitim, bildiğimiz gerçekliğin, bilmediklerimizle buluşması, 
çatlaması, paramparça olması sonra yeni malzemelerle yeniden 
oluşmasıdır. Her yeni bilgi, her yeni insan,  sonradan öğrendiğimiz her 
şey, gerçekliğimizi değiştirir. Dünyaya bakışımız, Romeo ve Juliet’te 
aşkı gözlemleyince değişir veya astronomide Dünya’dan uzaklaşıp 
güneş sistemini gördüğümüzde, daha sonra güneş sistemini geride 
bırakıp galaksimize uzaktan bakınca sonra o sonsuzlukta, içinde 
Dünya’mızın da bulunduğu güneş sistemini saran galaksimizin bir 
toz tanesi kadar kaldığını anladığımızda bizde bir şeyler değişir. 
İnsanlık tarihindeki vahşetler  anlatıldığında Hitler’in, Stalin’in dönem-
lerini dinlediğimizde sarsılırız. Yüzlerce yıl önceki antik dinlerle ilgili 
hikayeler duyduğumuzda bir deniz kabuğu içinde, denizin 
yüzeyinde beliren Afrodit’i ararcasına denize bir farklı bakarız,  artık ya 
da hiç Bach dinlememiş kulaklarımız, dakikalar süren bir besteyi 
dinledikten sonra -küçük de büyük de olsa- bir değişim geçirmiştir. 

Eğitim; sağdan, soldan, çaprazdan mütemadiyen açılan pencereler 
silsilesidir. Bu pencereler, bazen kitaplar bazen öğretmenler bazen 
sözler bazen farklı kültürlerden insanlar bazen turistik geziler şeklinde 
çıkar karşımıza. Kısaca eğitim bunlarla bezendikten sonra daha farklı 
bakmak, farklı gerçeklikler yaratmaktır.

Bilinen gerçekliği çatlatmak, kırmak pek de hoş değildir. Hele de bir 
üçüncü dünya ülkesi  vatandaşı iseniz size köşeli ve mutlak bir gerçek-
lik çizilmiştir. Siz gözleriniz bağlı, ufacık bir odada oturarak önünüzde 
duran o kaba gerçekliğe alışmak, onu benimsemek zorundasınızdır. 
Odanıza farklı gerçeklikler giremez, girse de baskıyla uzaklaştırılır.  
Böyle bir ortamda eğitim, yarı kör topluluklara dikte ettirilen, 
ezberletilen kağıt yığınları sanılırken soru sormak mümkün olamaz, 
yasaktır. Eğitim ateşi, mangal közüne dönüşür. Sonuçta elinde lise 
diplomasıyla oradan oraya seğirten, boyun eğen ve insanı geliştiren 
her türlü inceliği, müziği, şiiri, resmi, dansı gereksiz olarak gören bir 
sürü oluşur. Bu sürünün sonu ne yazık ki mezbahadır. İnsanın mezba-
hası ise esarettir, sefalettir. ‘Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, 
şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk 
eder.’ diyen Ata’m da bunu kast etmiştir, diye tahmin ediyorum.

Eğitime eleştiri getirmek bazı şeyler okuyup bazı şeyler gördükten 
sonra ve biraz da muhakeme gücünüz varsa pek de zor değildir. Asıl 
çetre�lli olan yanlışı doğruya çevirmek, değiştirmektir. Vaktiyle Karl 

Marx; ‘Filozo�ar bugüne değin dünyayı hep yorumladılar, oysa 
değiştirmek gerek onu.’ demiş. Değiştirmek gerek! Değişim için de 
eğitimi yükseltmek gerek! Ülkemdeki eğitim, bizim bazı özel okullar-
da gördüğümüz eğitimden ibaret değil tabii ki. Bizlerin bu bazı özel 
eğitim kurumlarında karşılaştığımız, en iyi üniversitelerden mezun 
olmuş, güler yüzlü, bilgili, yardımsever öğretmenlerimiz, ülkemizdeki 
öğretmenlerin kaçta kaçıdır acaba? Ya da ülkemdeki öğrenciler hiç 
toplum hizmeti nedir, duydular mı? Hiç tarihi sosyolojiyle birleştirip 
okudular mı? Hiç üniversitedeymiş gibi projeler tezler yazdılar mı? 
Neden peki, neden duymadılar, duymuyorlar? Ne zaman anneler 
kızlarını okula koca bulsunlar, diye gönderir oldu? Ne zaman okullar 
kavgaların bitmediği, öğrencilerin ceplerinde çakıyla gezdiği barınak-
lar oldu? Nasıl bu noktaya gelindi? Ata’m  ‘Okul sayesinde, okulun 
vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk 
ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle 
gelişir.’demişken nasıl oldu tüm bunlar?...

Peki nasıl düzelir? 
Shakespeare ‘in “…sızlanıp duran okullu / Elinde çantası, ışıyan sabah 
yüzüyle/ Salyangoz gibi sürünerek okula gider isteksiz’  diye betimle-
diği bu, sıkkın öğrenci pro�li, nasıl gözlerinden öğrenme aşkı taşan, 
soru sormaktan korkmayan aksine soran, soruşturan, öğrenen, 
bundan zevk alan, hoşgörülü, açık �kirli, Atatürkçü öğrenci pro�line 
geri döndürülür? Nasıl o ilk doğduğumuz andaki merak ve özgürce 
soru sorma hissi yeniden yakalanır ve köşeli gerçeklikler oluşturmay-
acak şekilde nasıl desteklenip sürekliliği sağlanır?

Siz Amerikan sistemindeki AP deyin, ben Avrupa’daki  IB, gelişmiş 
ülkelerde yani toplumu sürünün değil; üreten, okuyan, mutlu 
bireylerin oluşturduğu ülkelerde uygulanan eğitim sistemlerinin 
ortak noktaları vardır. Öğrenci sorar. Öğretmen bilgiye ulaşacağı 
kaynağı bulmada  öğrenciye rehberlik eder. Öğrenci matematik okur 
sonraki derste sanat tarihinden ve empresyonizmden bahsetmek, 
Monet’i anlamak üzere sanat dersine girer. Sanat tarihinin bitimi 
ülkesinin ve dünya tarihinin işlendiği dersi müjdeler, burada makalel-
er okur, uluslararası ilişkileri keşfeder ve tarihi yorumlamayı öğrenir. 
Yabancı dil dersinde öğrendiği farklı kültürler ile ilgili videoyu izlerken 
daha önce girdiği sosyoloji konusuyla aklında bağlantılar oluşmaya 
başlar. Öğrenci öğreniyordur. Akademik bilgilerini gittiği, gezdiği 
farklı sokaklar, belki şehirler belki ülkelerde öğrendiği hayat bilgisiyle 
bağdaştırır. Eğlenir. Okul toplumu içinde ve mensup olduğu toplum 
içinde yer edinir. Okur. Müzik yapar. Koşar, yüzer. Öğrenci bir birey, bir 
insan olarak insanın sınırlandırılamaz aklına yaraşır bir eğitim alır ve 
gelişir.

Eğitim, bireye kendini ve dünyayı tanıtan, dayatılan gerçeklikleri 
kıran, yeni gerçeklikler yaratan  bir yoldaştır. Öyle olmalıdır. Ancak o 
zaman dünya,  Marx’ın belirttiği anlamda değişebilir. Ancak o zaman 
Ata’m, Anıt Kabir’de bir tebessümle yatabilir. Ancak o zaman  insan, 
zincirlerinden kurtulup doğduğu gibi özgürce yaşayabilir. 

 William Shakespeare, Size Nasıl Geliyorsa

Ada Sabriye Sevimli-IB 1
Özel Eyüboğlu Lisesi
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Eğitim Sistemindeki Boşluklar,Yanlışlıklar 
Üzerine Öğrenci Penceresinden Bir Bakış

Hayatta gerekli olan bilgi ve yeteneklerin sistematik olarak 
halka benimsetilmesine eğitim denir. Eğitim hayat boyu 
devam eden bir süreçtir ve hızla gelişen bu dünyada eğitimin 
yeri ve önemi yok sayılamaz. Çağlar boyunca eğitim insanların 
öncelikli ihtiyacı olmuştur. İnsanın inanç ve düşüncede özgür 
olması eğitim sayesinde gerçekleşmiş, her geçen gün hayat 
kalitesi biraz daha yükselmiştir. Yıllardır süregelen gelişmelerin 
doğrultusunda eğitim kurumsallaş- tırılmış, bu doğrultuda 
eğitim sistemleri oluşturulmuştur. Her ülkenin eğitim sistemi 
de o ülkenin gelecek planları doğrultusunda şekillenmiştir.

"Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı eğitimdir."
Mustafa Kemal Atatürk

Toplumlar bazında bakıldığında eğitim, bireylerin kendilerini 
tanımaları, bilişsel yeteneklerini geliştirmeleri ve kendilerini o 
topluma ait hissetmeleri için gerekli bir araçtır. Toplumu 
oluşturan her birey, bu araç sayesinde kültür seviyesini artırır, 
ahlak çerçevesinin çizgilerini belirginleştirir.Bireyler eğitim 
sayesinde topluma yararlı olabileceği, kendisiyle birlikte -var 
olma nedeni olan- toplumu da yükseltebileceği yetenekleri 
kazanır. İşte tam da bu nedenle eğitim çok ciddi bir iştir ve  
ciddi kurumların, kuruluşların, kişilerin işi olmalıdır. Toplum 
kavramı ise renk, din, ırk gözetilmeksizin her bireyin üyesi 
olarak kabul edildiği bir örgüt olarak tanımlanabilir. Bu anlayışı 
beslemek, güçlendirmek ve yaymak ancak ve ancak bilinçli, 
kaliteli ve eşit şartlarda eğitim ile mümkündür.

Toplumu oluşturan her bireyin ilgisi, yeteneği, hayata bakış 
açısı, öğrenme stili, zekâ alanı aynı olamaz. Bu nedenle eğitim 
denen olgunun kişilere göre esnetilmesi ve alanının genişletilmesi 
gerekir.  

On bir yıldır Türk eğitim sisteminin içinde bulunan öğrencilerden 
biri olarak, sistemde sorun yarattığını düşündüğüm birtakım 
şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum: Öğrenme ortamına uygun 
olmayan kalabalık sını�ar, ezberci tarzı benimsemiş bir sistem 
ve sosyal aktivitelerden yoksun bir eğitim anlayışı, tutun  da 
eğitimin pedagojik olarak yeterli görülmeyecek kadar küçük 
yaşta başlaması ve sınav sisteminin tutarsız olması vb. Bu 
saydığım sorunların temelinde yatan boşluk ya da yanlışlık; 
politika ve siyasetin eğitim üzerinde çok fazla etkili olması ve 

eğitim kalitesinin yükselmesi için bu doğrultuda yapılan 
denetlemelerin yeterli olmayışıdır.

Eğitimin kalitesini düşüren nedenlere baktığımızda şu sorunlar 
gözüme çarpıyor:

* Formasyonu yeterli olmayan öğretmenlerin olması
* Mesleki eğitim yerine günü kurtaran eğitim verilmesi
* Öğrencinin sosyal yönünün teşvik edilmemesi
* Farklı zekâ tiplerinin göze alınmaması
* Eğitim denetimlerinin ve gözlemlerinin yeterli olmaması

Sıraladığım bu sorunların çözümüne, Eğitim Fakültelerini yeniden 
gözden geçirmekle başlanmalıdır. Eğitim Fakültelerinde 
öğrenim gören öğretmen adayları dünyadaki yeni eğitim- 
öğretim modellerini takip etmediği, eğitimde farklılık, farkın-
dalık yaratmaya çalışmadığı sürece kendileri de bu ezberci 
sistemin mağduru oldukları için bu sistemin zararlı etkilerin-
den kurtulamayacaklar ve sürekli eleştirdiğimiz bu kısır 
döngünün kabuğunu kırıp düzlüğe hiçbir zaman ulaşamaya-
caklardır. 

Öğretmen adayları eğitim sisteminin en güçlü adaylarıdır ve 
dolayısıyla onlardaki eksiklikler asla kabul edilemez. Eğitim 
Fakülteleri bu anlamda öğretmenleri mesleğe tam donanımlı 
hazırlamak zorundadırlar. Yukarıda tespitini yaptığım ve 
sıraladığım maddelerin ilk dördü de zaten tamamen bu sorun-
la ilgilidir. Öğretmen, sahip olduğu teknik donanımla, farklı 
zekâ alanlarına sahip öğrencilerden oluşan bir sınıfa hitap 
ederken çok boyutlu düşünebilmeli ve her bireye ayrı ayrı 
dokunabilmelidir. Örneğin mantıksal- matematiksel zekâya 
sahip bir birey pozitif bilimlere yönlendirilebilmelidir. Çünkü 
bu birey mantık kurallarına, benzerliklere, neden- sonuç 
ilişkilerine, soyut işlemlere karşı duyarlıdır. Soyut ve kavramsal 
düşünerek daha rahat öğrenir. Aynı şekilde, görsel- uzaysal 
zekâya sahip bireyin üç boyutlu düşünebilme yeteneği vardır. 
Bu bireylerin yeteneklerinin farkında olarak ünlü ressamlar 
veya uzay mühendisleri yaratılabilir. 

Sistemdeki boşluklardan bir kısmı ise maddi ve politik kaynaklı. 
Bu sorunların yine temelden yapılması gereken iyileştirmelerle 
çözülebileceğini düşünüyorum. Eğitim sisteminin yöneticileri 
ise tüm sorunları doğru tespit edebilen, eksiksiz gözlem 
yapabilen sistemde değişiklik peşinde değil de sistemdeki 
eksikliklerin tamamlanmasının peşinde olan zihniyette, deneyimde 
ve de seviyede olmalıdır. 

Bireylerin zekâ alanlarına göre eğitim görmeleri, onların 
toplum içinde özgüvenlerinin artmasını, toplumda fark 
edilmelerini; kaçınılmaz sonuç olarak da topluma yararı olacak 
işlerde bulunmalarını sağlar. Bu durum toplumu uluslararası 
arenada daha rahat ve çağdaş bir hale getirir. 

"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir 
topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."

Mustafa Kemal Atatürk

Samim Çağlar YILMAZ
Özel Kültür 2000 Fen Lisesi
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 ilişkin Bakanlığımıza görüşlerimiz arz edildi. 

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
32. DÖNEM YÖNETİM KURULU’NUN

2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYETLERİ
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20 Haziran 2013  Kanun ve yönetmeliklere uygun olmayan, gerekli izinler alınmadan açılan kurumlar (öğretimin
  tümünü yabancı dille yaptığını iddia eden okul öncesi eğitim kurumları ile Türk ve yabancı öğrencilere  
  hizmet vereceğini belirten uluslar arası okullar) hakkında Bakanlığa ve İstanbul İl Milli Eğitim
  Müdürlüğüne gerekli incelemenin yapılması hususunda başvuruda bulunuldu.

22-23 Haziran 2013  Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin münazara kültürünü ve eğitimini yaymak amacıyla 4 yıldır lise
  öğrencileri arasında düzenlediği Türkiye Münazara Ligi, bu yıl itibariyle öğretmenlerimiz arasında da
  başlatılarak 22-23 Haziran 2013 tarihlerinde üyemiz Özel Ste. Pulcherie Fransız Lisesi’nin ev sahipliğinde
  gerçekleştirildi.

22-23 Haziran 2013  Derneğimizin Lise Komisyonunun katkılarıyla üyemiz Özel Alev Okulları ev sahipliğinde Lise Ders Müfredatları  
  Çalıştayıyapıldı.

09 Temmuz 2013  SBS’nin kaldırılacağı açıklamaları üzerine MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne başvuruda
  bulunularak, özel okulların 1992-2007 yılları arasında yapmış oldukları merkezi özel okullar sınavı ile
  öğrenci almak istedikleri belirtilerek,  geçmişte olduğu gibi ayrı bir “Özel Okullar Sınavı” yapılması için
  görüşlerimiz arz edildi. 

22 Ağustos 2013   Milli Eğitim Bakanlığı’nda veya e-okul sisteminde bilgi güvenliği sağlanamadığı veya bazı bilgilerin
  dışarı sızdığı, çeşitli resmi ve özel okullara ait sadece Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sisteminde bulunan
  liste halinde bilgiler share. pdfonline. com adresinde yayınlandığından, Bakanlığa yazı gönderilerek,
  geçmişte olduğu gibi öğrenci TC Kimlik no’su başta olmak üzere öğrenciye ait her türlü bilginin e-okul  
  sistemine girilmesi, veliye ait adres ve iletişim bilgilerinin e-okul sistemine girilmemesi talep edildi.

26-29 Ağustos 2013  Özel okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine yönelik olarak Odakule’deki merkezimizde “Mesleki 
  Gelişim Seminerleri” düzenlendi. 

12 Eylül 2013  TEOG sistemi çerçevesinde özel okulların öğrenci alımı konusunda Milli Eğitim Bakanı, Bakan Yardımcısı ve  
  Müsteşarımız ziyaret edilerek, görüşlerimiz arz edildi.  

17 Eylül 2013  Bakanlığımızca E-okul sistemine özel okul öncesi eğitim kurumlarının öğrenci ücretlerine ilişkin
  bilgilerin işlenilmesi istenildiğinden, yaşanacak problemlerle ilgili Bakanlığımıza ve Genel Müdürlüğümüze
  başvuruda bulunularak ilgili bölümün e/okul tablosundan çıkarılması talep edildi.   

21 Eylül 2013  Derneğimizin Odakule’deki merkezinde M. Osman Uğur’un konuşmacı olduğu “Özel Okulla Yönetmeliğinde
  Yapılan Değişiklikler Sonrası Öğretmen ve Diğer Personel Ücret Uygulamaları” konulu seminer düzenlendi.

26 Eylül 2013  Derneğimize üye olmak için başvuruda bulunan Özel Kent Koleji adına Hızır Murtezaoğlu ile Ağrı
  Modern Koleji adına Engiz Eskin’in üyeliği kabul edildi. 

30 Eylül 2013  2014-2015 öğretim yılında Özel Okullar Kayıt Komisyonu aracılığıyla öğrenci kaydı yapmak isteyen
  özel Türk ve yabancı okullara ilişkin kayıt sistemi Bakanlığımız Müsteşarlık makamına arz edildi. 

3 Ekim 2013  Her vatandaşımızın anadilini öğrenmesi için imkan sağlanması gerektiğini savunan Derneğimizin,
  Anayasanın 42.maddesinde ifade bulduğu şekliyle eğitimin resmi dilde olmasını doğru bulduğu, bu
  anlamda demokratikleşme paketi içinde yer alan anadil ve eğitimle ilgili açıklamaların, Anayasa, Kanun  
  ve yönetmelik değişiklikleri gerektirdiğinden Derneğimizce konu ile ilgili yasal düzenlemelerin hazırlık 
  safhasında detaylı görüş sunulmasının uygun olacağına ilişkin basın duyurusu yapıldı. 

4-5-6 Ekim 2013  Özel okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine yönelik olarak Kayhan Karlı’nın konuşmacı olduğu
  “Öğrenme Yoldaşlığı-Koçluk Becerileriyle Okul Liderliği” konulu seminer ile Çanakkale 18 Mart
  Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebru Aktan Acar ve Uludağ Üniversitesi Arş.görevlisi Burcu Sarı’nın
  konuşmacı olduğu “Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği” konulu seminer Odakule’deki  
  merkezimizde gerçekleştirildi.

7 Ekim 2013  Üyelerimizden gelen başvurular üzerine, Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
  başvuruda bulunularak, özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilmesi yönünde düzenleme
  yapılması hususu arz edildi. 
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25 Ekim 2013  Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Usta Anaokulu adına Büşra Gökçen Çatalay ile Trabzon
  Açı Koleji kurucusu Fatih Tütüncü’nün üyelik başvuruları kabul edildi.  

31 Ekim 2013   MEB Müsteşarı ziyaret edilerek, özel okullar öğrenci seçimi kriterleri ve kayıt kılavuzu arz edildi.  

01 Kasım 2013  Üyelerimiz tarafından Derneğimize yapılan başvurularda, nakil işlemlerinde yaşanan sorunlar belirtilerek, 
  öğrenci ve veli mağduriyetinin yaşanmaması için nakil işlemlerinin ayda bir yapıldığı göz önüne alınarak
  işlemlerin hızlandırılmasına ihtiyaç duyulduğu Bakanlığımıza arz edildi. 

13 Kasım 2013  Bakanlığımızca 28-29 Kasım tarihlerinde yapılacak ortak sınavlarda, özel okul öğretmenlerinin görevlen-
  dirilmeyeceği belirtildiğinden, yapılacak sınavlarda özel okul öğretmenlerine de görev verilmesi
  Bakanlığımıza arz edildi. 

21 Kasım 2013  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Standartlar Yönergesinde engelli vatandaşlarla ilgili olarak
  sadece WC ve giriş kata kadar olan rampalardan söz edildiği, ancak 5378 sayılı Engelliler Hakkında
  Kanun’da engeli vatandaşlarımızla ilgili olarak pek çok konunun hükme bağlandığı, kurumlara en
  fazla iki yıl süre verilmesi mümkün olabileceği gibi anında ciddi ceza uygulanabileceği okullara
  duyuruldu.

21 Kasım 2013  Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Küçük Prens Lisesi Kurucusu Ayhan Apak, Mektebim
  Okulları Kurucusu Ümit Kalko ile Özel PEK İlkokulu Kurucusu Atifet Pekcan Poyraz’ın üyeliği kabul edildi.

28 Kasım 2013  Kamuoyunda yer alan tartışmalarla gündeme gelen 'dershanelerin özel okula dönüştürülmesi' ile ilgili
  olarak Derneğimiz ve diğer özel okul dernekleri temsilcileri görüş ve önerilerini 28 Kasım 2013   
  tarihinde Ankara’da yapılan basın toplantısıyla duyurdu. 

29-30 Kasım 2013  Derneğimizin Başkan yardımcılığını yaptığı TOBB Türkiye Eğitim Meclisi tarafından Ankara’da “Yabancı  
  Dil Öğretimi” konulu 5. Eğitim Kongresi gerçekleştirildi. 

02 Aralık 2013  Eğitim kurumlarında tahsilatların kredi kartı ile yapıldığı, mobilya ve beyaz eşya sektörüne ilave olarak
  özel öğretim kurumlarının da 12 ay vade ile tahsilat yapabilmesine ilişkin tekli�miz BDDK’ya arz edildi. 

7-8 Aralık 2013  Derneğimizin Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu ve İlkokul Komisyonu üyelerinin desteğiyle düzenlenen  
  IV. Temel Eğitimi Sempozyumu “Eğitimde Farklılıklara Saygı ve Uygulamaları” temasıyla üyemiz Özel
  Irmak Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  

10 Aralık 2013  Haftalık ders saatinin 40 saat olarak yapıldığı okullarımızda, TTK’nın 22 sayılı kararının 6.maddesinde
  belirtilen dersler girildikten sonra kalan 17 saatlik dersin seçmeli ders olarak tanımlanabilmesi için
  gerekli değişikliğin yapılması MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne arz edildi. 

14 Aralık 2013  Derneğimizin Odakule’deki merkezinde M. Osman Uğur’un konuşmacı olduğu mali müşavirler bilgi 
  paylaşım toplantısı yapıldı.

19-20 Aralık 2013  Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Lise Komisyonu tarafından Haziran ayında istanbul’da düzenlenen
  “Lise Müfredat Çalıştayı” nın ikinci ayağı 19-20 Aralık 2013 tarihlerinde Bursa’da üyemiz Özel Tunçsiper
  Okulları’nın evsahipliğinde Bursa Eğitim Zirvesi adıyla gerçekleştirildi. 

29 Aralık 2013  Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan İz Gelişim Özel Anaokulu kurucusu Şerife Arslan ile Bilgi
  Beceri Başarı Anaokulu kurucusu Hüma Çobanoğlu’nun üyelikleri kabul edildi.  

03 Ocak 2014  Özel dershanelerin özel okula dönüştürülmesi, bu kurumların teşvik edilmesi ve desteklenmesinin özel
  okul sektörüne etkileri hususunda görüşlerimiz MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne arz
  edildi. 

07 Ocak 2014  Özel okul kurucularıyla Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde bilgi paylaşım ve sektörün  sorunlarının
  görüşüldüğü kurucular toplantısı gerçekleştirildi. 

07 Ocak 2014  Amerikan Robert Lisesi ve İtalyan Lisesi’ne ülkemizde uzun yıllardır verdikleri eğitim hizmetinden
  dolayı plaket takdimi yapıldı.  
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11 Ocak 2014 Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT’ın konuşmacı olduğu “Okul öncesi eğitim
 programı ve uygulamaları” konulu hizmet içi eğitim çalışması üyemiz Özel Atacan Koleji’nde gerçekleştirildi. 

16 Ocak 2014 Derneğimize üye olmak üzere başvuruda bulunan Samsun Ses Okulları adına Yaşar Batur’un üyeliği kabul edildi.  

18 Ocak 2014 Üyemiz FMV Özel Işık Okulları evsahipliğinde M. Osman Uğur’un konuşmacı olduğu mali müşavirler
 toplantısı düzenlendi.

25 Ocak 2014 Derneğimiz, 1988 yılında Hollanda Amsterdam’da, Avrupa ülkeleri ulusal özel okullar derneklerini politik
 ve dini amaçlar gütmeden bir çatı altında toplamayı amaçlayan uluslararası bir dernek olarak kurulan ve
 kurucu üyeleri arasında Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya,
 İsviçre ve İngiltere ulusal derneklerinin bulunduğu Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri Derneği’ne
 (ECNAIS) üye oldu.  

30 Ocak / 1Şubat Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin 13. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Antalya Mardan Palace
 Otel’de “Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model/Yöntem/Yaklaşımları” 
 temasıyla düzenlendi. 

10 Şubat 2014 Derneğimiz, kredi kartı ile yapılan işlemlerde yemek ücretlerinde taksit imkanının kaldırılması üzerine,
 özel okul yemek ücretlerinin de 9 taksitle ödenmesine ilişkin düzenleme yapılması hususunda BDDK’ya 
 başvuruda bulunmuştur. Bu talebimiz olumlu sonuçlanmış gelen yazı tüm kurumlarımıza gönderilmiştir. 

20 Şubat 2014 Özel okulların 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için ne şekilde öğrenci alacağına dair Sayın Bakan, Bakan
 Yardımcısı, Müsteşar ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü ile yapılan toplantılar sonucunda
 hazırlanan, Sayın Müsteşarın önerileri doğrultusunda son şekli verilen ve 30 Ekim 2013 tarihinde
 Müsteşarlık Makamına elden arz  edilen özel okullar öğrenci seçimi kriterleri ve kayıt kılavuzu arz
 edilmiştir.

21 Şubat 2014 Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, torba kanun’da yer alan eğitim-öğretim desteğinin,  tüm öğrencilere ve tüm
 okullara eşit şekilde verilmesi, aksi takdirde eşitsizlik ve adaletsizliğe yol açarak tüm sektöre zarar verecek
 bu teşviklerin kaldırılması için yardım ve desteklerini arz ettiğimiz yazımız gönderildi. 

15 Mart 2014 Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Rehberlik Sempozyumlarının 16.sı Doğuş Üniversitesi Acıbadem
 Yerleşkesinde “Okul Rehberliği Dijital Çağın Sorumluluklarına Hazır mı?” temasıyla üyemiz Özel Beykent
 Eğitim Kurumları işbirliği ile gerçekleştirildi. 
 
22 Mart 2014 Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği IT Komisyonu katkılarıyla İstanbul Ticaret  Üniversitesi Sütlüce
 Kampüsünde “Eğitimde Teknoloji Kullanımı Konferansı” düzenlendi. 

26 Mart 2014 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan BÜMED Merak Eden Çocuklar Eğitim Kurumları adına
 kurucusu Erdem Öktemus ile Muğla Özge Okulları kurucusu Seyhun Haktanır’ın üyeliği kabul edildi.

9-13 Nisan 2014 Derneğimizin üyesi olduğu ECNAIS’ın, İspanya Mayorka’da gerçekleştirdiği Genel Kurula yönetim kurulu
 üyelerimiz de  katılmış ve Nisan 2015 tarihindeki genel kurulun Türkiye’de yapılması tekli�miz kabul
 edilmiştir. 

11 Nisan 2014 Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin münazara kültürünü ve eğitimini yaymak amacıyla düzenlediği 5.
 Türkiye Münazara Ligi �nal turnuvası Bilgi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

18 Nisan 2014 Okullarda performans ödevlerinin kaldırılacağına ilişkin Antalya Sempozyumu’ndaki açıklamaları doğrultusunda,  
 bu konuda bir değişiklik kararı olup olmadığı hususunda okullarımızın bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu
 Sayın Bakanımıza arz edilmiştir. 

21 Nisan 2014 Özel okullarda yaşanan sınıf öğretmeni görevlendirme konusundaki sıkıntıların giderilmesi için MEB Özel
 Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne görüşlerimiz arz edilmiştir. 
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26 Nisan 2014 Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un konuşmacı olduğu “Çocuklarda 9 Tip Mizaç Modeli” konulu hizmet içi eğitim
 çalışması üyemiz Özel Atacan Koleji evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

27 Nisan 2014 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Bursa Sınav Anadolu Lisesi adına kurucu Gıyasettin Bingöl, 
 Bursa Şahinkaya Koleji adına kurucusu Oğuzhan Şahinkaya ile Yeni Dünyalar Anaokulu adına kurucusu
 Hakan Cengiz’in üyelikleri kabul edildi.  

29 Nisan 2014 Bakanlığımızın kararı gereğince resmi Anadolu ve Fen Liselerinin haftalık ders çizelgelerinde; 10. sını�arın
 ortak dersleri içine Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerinin eklendiği görüldüğünden, özel
 okullarımızın ders çizelgelerinde de bazı düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç olduğu, bu nedenle özel
 okullarımızdan ders çizelgeleriyle ilgili olarak gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan ders   
 çizelgelerinin Bakanlığımıza arz edildi. 

2 Mayıs 2014 MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya Dernek eş başkanlarımız katıldı. 

21 Mayıs 2014 Derneğimizin Odakule’deki merkezinde okul aile birliği başkanlarına yönelik “İnternet çağında ebeveynlik” 
 semineri gerçekleştirildi.

26-30 Mayıs 2014 MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından okul türleriyle ilgili Zübeyde Hanım Öğretmen Evinde 
 yapılan çalıştaya Derneğimiz ve Lise Komisyon üyelerimiz katılımda bulunarak, görüşlerini arz etti.

6-8 Haziran 2014 Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Doğu Anadolu’daki üyelerimizin daveti
 üzerine Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerimizi ziyaret etti. 

11 Haziran 2014 Artı Eğitim Dergisi’nin 10.yıldönümü çerçevesinde düzenlediği “Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri” töreninde
 Derneğimize “Yılın Sivil Toplum Kurumu” ödülü verildi. 

19 Haziran 2014 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Özel Düşler Şatosu Anaokulu adına Nilay Gür ve Özel Düşler 
 Şatosu Anaokulu 2 adına Ayşe Ekşioğlu ile Ankara Özel Seviye Koleji adına Şener Çakmak’ın üyelikleri 
 kabul edildi.  

21 Haziran 2014 Derneğimiz Lise Komisyonunun katkılarıyla üyemiz İSTEK Belde Okulları ev sahipliğinde “Ölçme Değerlendirme,  
 Ulusal ve Uluslar arası Sınavlar” konulu konferans gerçekleştirildi. 

24 Haziran 2014 Yönetim Kurulumuzca, Özel okullara öğrenci alımı konusunda Bakanlığımız ziyaret edildi.  

26 Haziran 2014 Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu olarak zor şartlarda görev yaparken hayatlarını 
 kaybeden maden işçilerimizin geride kalan ailelerine destek olmak amacıyla yardım şeklimizi belirlemek
 üzere Soma Kaymakamı ziyaret edildi. 

06 Ağustos 2014 Eğitim-öğretim desteği ile ilgili hususları görüşmek üzere üye özel okullarımızla Derneğimizin Odakule’deki 
 merkezinde görüş-alış veriş toplantısı yapıldı. 

07 Ağustos 2014 Eğitim-öğretim desteğine ilişkin Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde yapılan
 toplantıya Derneğimiz eş başkanı Yusuf Tavukçuoğlu katıldı. 

22 Ağustos 2014 Sayın Bakanımızın izni ve Bakanlığımızın bilgisi dahilinde, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli
 çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi sınavlardan bir kısmının puanları ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı
 puanını kullanarak öğrenci alımı yapan özel okullarla ilgili Sayın Müsteşar ziyaret edildi. 

23 Ağustos 2014 Sayın Müsteşarla yapılan görüşmede, Derneğin veya Özel Okullar Kayıt Komisyonunun, tercih topladığı, 
 merkezi yerleştirme yaptığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine alternatif bir model 
 oluşturmaya çalıştığı gibi bir durum olup olmadığının araştırıldığı anlaşıldığından, konuyla ilgili basın
 açıklaması yapıldı.
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