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Değerli dostlarım, 

Bilindiği gibi Derneğimizin Olağan Genel Kurulları iki yılda bir Mart 
ayında gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda 33. Dönem Yönetim Kurulumuz, 
26 Mart 2015 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiş ve Olağan 
Genel Kurul Toplantısında üyelerimiz, son yıllarda eğitim-öğretim 
sektöründeki değişimleri ve bu değişimlerin doğru okunması ve 
yönlendirilmesinde başarılı olan eski yönetimi sadece yedek üyelerde 
yapılan iki değişiklikle yeniden göreve getirmiştir. Çalışmalarımıza ve 
bize duyulan güven ve verilen destek için Yönetim Kurulum adına sizlere 
bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. İki yıl önce yapılan 
değişiklikte eş başkanlık sistemine geçildiğini biliyorsunuz, bu Genel 
Kurulumuzda da Tüzük değişikliğine gidilerek iki başkan yardımcılığı 
uygulamasına geçtiğimizi de belirtmek istiyorum. Ayrıca Derneğimizin 
kısa adının “TÖZOK” olması da Genel Kurulumuzca kabul edilmiştir.      

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu olarak bizler sektör 
olabilmek adına bir değil, birçok adımlar attık. Her sektörde olduğu gibi 
bizim sektörümüzde de ufak tefek problemler muhakkak olacaktır. Önemli 
olan bu problemleri birlik beraberlik içinde, doğru bir iletişimle çözebilmektir.  

Bizler eğitim adına yapılan güzel çalışmaları, yaygınlaştırılması adına 
destekledik. Yine bizler, eğitim sistemimizi olumsuz yönde etkileyecek 
çalışmalara da itiraz ettik. Ama desteğimizin de itirazımızın da temelinde 
Türk Milli Eğitimini daha iyiye, daha güzele ulaştırmak amacı vardı.  İşte 
bundan önceki yönetimlerde olduğu gibi bu yönetimde de görev alan 
arkadaşlarımla problemlerin çözümünde muhakkak görev alacağız. Çünkü 
biz biliyoruz ki problemlerin çözümünde görev almayanlar, sonunda 
sorunun bir parçası olurlar.

Türkiye’de özel okullarımızın eğitim içindeki payının %10 - %20’lere 
çıkması bizim bir rüyamız değil miydi? Sektör olarak bu rüyamızın 
gerçekleşebilmesi için öncelikle uykudan uyanıp sorunlarımızı bir bütün 
olarak düşünmeliyiz.   Geçmişimize öfkeyle, geleceğimize panikle bakarak 
değil;  sadece ve sadece etrafımızdaki olayları fark ederek dostlarımızla ve 
arkadaşlarımızla dayanışma içinde ve çalışarak bu rüyayı gerçekleştirebiliriz. 

Ortak paydamızın eğitim, vatan ve insan sevgisi olan değerlerimizi 
dostlarımızla umutla el ele birlikte çalışmaya, yürümeye devam edeceğiz.     

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği yeni yönetimi ve bundan sonraki 
yönetimleriyle Türk Milli Eğitiminde ilklere imza atmış ve atmaya devam 
edecektir. Bugüne kadar eğitim adına bu dernekte görev alan herkese, 
ayrıca bize vermiş oldukları destek ve duydukları güvenden dolayı tüm 
dostlarımıza da teşekkür ederim.   

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından düzenlenen “Geleceğin Öğretmeni” konulu XIV. Geleneksel 
Eğitim Sempozyumu, Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de 29-31 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi.

* Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI, 
* M.E.B. Özel Öğretim Kurumları 
   Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk YELKENCİ, 
* Bakanlık bürokratları, 
* Antalya Valisi, 
* Antalya  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 
* İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 
* Özel Öğretim Kurumlarını temsil eden 10 Dernek Başkanı, 
* İTO Meclis Üyeleri,
* ECNAIS Başkanı,
* Yurtdışından 6 yabancı akademisyen,
* Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden 46 bilim insanı ve eğitim uzmanı, 
* Yazılı ve görsel basın mensupları ile 1200 civarında özel okul kurucusu, yöneticisi ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen 
   Sempozyumda; sadece  Türkiye’de değil tüm dünyada dengelerin değiştiği, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş 
   döndürücü  gelişmelere  paralel olarak eğitim-öğretim alanında da yaşanan değişimde her zaman eğitim-öğretimin çekirdeğinde   
  öğrencinin   yanında  öğretmenin  olacağı  inancıyla  gelecekte  öğretmenleri  neler  beklediğinin,  nelere  hazırlanmaları 
  gerektiği üzerinde tartışıldı. 
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Üç gün süren sempozyumda öğretmenlere, topluma ve gelecek kuşaklara yön veren insanlar olarak çok önemli görevler 
düştüğü, öğrencileri 21.yüzyılın zorluklarının üstesinden gelebilecek şekilde geleceğe hazırlayabilmek için geleceğin 
öğretmeninin sürekli mesleki gelişimle güçlenmesi ve yeni becerilerle donanmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 
Sempozyum boyunca ‘Geleceğin Öğretmeni’ konusu Türk ve uluslar arası eğitim uzmanları ve akademisyenler tarafından 
değişik yönleriyle ele alınmış ve öğretmenlerin çağın hızlı değişimine nasıl ayak uydurabileceği ve öğrencilerin geleceğe 
hazırlanma sürecinde onlara nasıl yardımcı olabilecekleri, bugünden yarına neleri korumamız, neleri değiştirmemiz/ 
geliştirmemiz gerektiği gibi konular felsefi, sosyolojik, insani ve teknik boyutlarıyla 8 konferans, 4 panel ve 18 çalıştayda 
irdelenerek geleceğin öğretmeninin portresi çizilmeye çalışılmıştır. 

Açılışta konuşan Avrupa Özel Okullar Birlikleri (ECNAIS) Başkanı Simon Steen, Türkiye Özel Okullar Birliği 
Derneği’nin ECNAIS’da oynadıkları aktif rolden memnuniyetlerini dile getirerek Avrupa’da özel okulların sunduğu 
eğitim alternatifinin bir insan hakkı olarak kabul edildiğini belirtmiştir. Sunumlarda bugünün öğretmen adayları, 
öğretmenleri, öğrenci ve velilerinin de görüşlerine yer verilmiş, uluslar arası katılımcıların örneklerinde başarının rekabet 
ve test sonuçları için yarışmayla gelmediği, eğitim sisteminde reform için liderlik becerilerinin geliştirilmesi, eğitimci, 
veli ve politika yapıcıların iş birliği ve tüm sosyal sistemin eşitlikçi bir zihniyetle geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. 
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Dr. Ronald De BRUİN
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Pasi SAHLBERG
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Richard HENRY 
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Dr. Andrew LEE
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Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN
Yıldız Teknik Üniversitesi / Yıldız Technical University
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ODTÜ / Middle East Technical University

Doç. Dr. Sumru AKCAN – Yrd. Doç. Dr. Sevil AKAYGUN– 
Yrd. Doç. Fatma ASLAN – TUTAK - Yrd. Doç. Dr. Fatih MERCAN

Boğaziçi Üniversitesi / University of Bosphorus

Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK – Doç. Dr. Serkan ŞENDAĞ–
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(Antalya Sempozyum Konuşması)

2015 yılı aynı zamanda özel okulculuğun, genel öğretim mevzuatı 
dışında ayrı bir mevzuata kavuşmasının 100. yıl dönümüdür. 
02 Eylül 1915 tarihinde yayınlanan "Mekatib-i Hususiye 
Talimatnamesi", özel okulların tabi oldukları usul ve esasları 
düzenleyen ve özel okulların gelişmesine, desteklenmesine, 
bazı farklı programlar uygulanabilmesine imkan ve fırsat 
veren bir anlayış olup tarafımızca önemli ve değerli bulunmaktadır.

Geçen, yüzyıllık süre içerisinde, dünya da özel öğretim alanında 
birçok gelişme yaşanmıştır. Ülkemizde de özellikle 2000 
yılından bu yana özel okulculuğun, öğrenci ve okul sayısı 
açısından yüzde yüzlere varan bir sayısal artış göstermesi 
dikkate değerdir. Bu yıl özel okullarda öğrenim gören yaklaşık 
170 bin öğrenciye Devlet tarafından eğitim-öğretim desteği 
verilmesi, özel okulculuğayönelik bakış açısının olumlu yönde 
değiştiğinin göstergesidir. 

Özel okullar olarak daha kaliteli hizmet sunabilmek ve gelişmiş 
ülkelerde ki özel okullaşma oranlarını yakalayabilmek için 
aşmamız gereken ufak engeller bulunmaktadır. 

Dershanelerin özel okula dönüşmesi sürecinde mevcut özel 
okullar ciddi anlamda zarar görmektedir. Tedbirler alınmak-
tadır ancak yaşanan dönüşümün büyüklüğü karşısında bu 
tedbirler yeterli olamayabilir. Özellikle eğitim öğretim desteğinin 
özelokullarda okuyan mevcut öğrencilere de verilmesi önemle 
üzerinde durulması gereken bir husustur. 

Özel okulların kendi öğrenci seçme sınavlarını yapmaları, farklı 
eğitim ve öğretim programlarını uygulayabilmeleri, kendi 
öğrencilerine ek eğitim öğretim imkânları sunabilmeleri, 
ücretlerini belirleyebilmeleri, verecekleri burslar, okullarını ne 
şekilde yönetecekleri hala Devlet iznine tabi konulardır.

Özel okulların e-okul gibi 15 milyondan fazla öğrencinin yer 
aldığı tek tip okul yönetim sisteminde yer almakzorunda 
kalması özel okulların hareket kabiliyetini azaltmaktadır. 

Bu konularda çalışmalar yapıldığı hatta son 15 gün içinde dahi 
Bakanlığımızca iyileştirmeler yapıldığını belirtmek gerekir. Eğitim 

öğretim dernekleri de bu çalışmalara katkı sağlamaktadır. 
Sonuçlarının olumlu olacağı konusunda da inancımız tamdır. 

Geçen bu 100 yılın son 25 yılı içinde özellikle Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelere paralel 
olarak eğitim-öğretim alanında da değişim yaşanmaktadır. Bu 
değişime rağmen her zaman eğitim-öğretimin çekirdeğinde 
öğrencinin yanında öğretmenin olacağı inancındayız. Bu 
nedenle bu yıl ki konumuzu “Geleceğin Öğretmeni” olarak 
belirledik.

Bu ismi belirlerken ciddi tereddütler yaşandığını itiraf etmeliyiz. 
Kısa ve çarpıcı bir isim belirlemeye çalışırken en kıymetli 
varlığımız olan öğretmenlerimiz yanlış anlar mı diye çekindik. 
Bu günün öğretmeni gelecek için yetersizdir veya bu öğretmen-
lerle olmaz gelecek için yeni öğretmenler yetiştirmek zorun-
dayız demek istemiyoruz. Gelecekte öğretmenleri neler bekliyor, 
nelere hazırlanmalıyız, belirlemek, geleceğe hazır olmak 
arzusundayız.

50-60 yıl önce öğretmenlik kutsaldı. Notları öğretmen vermez 
öğrenci  alırdı. Aileler Öğretmenin karşısında değil yanındaydı. 
Hiçbir veli çocuğu için hak etmediği notu en doğal hakkıymış 
gibi isteyemezdi. Okullar 100 tam puan veriyoruz diyerek 
öğrenci kaydetmeye çalışmazdı. Eğitimin temelinde yer alan 
ahlak ve dürüstlük gibi değerlere daha fazla önem verilirdi. 
Hiçbir veli çocuğunun sınıfında öğrenme güçlüğü olan veya 
aşırı hareketli öğrenci var diye okulun kapısına dayanıp bu 
öğrenci okuldan gönderilsin demeyi aklından bile geçirmezdi.

Bu gün sadece Türkiye'de değil tüm Dünya'da dengeler 
değişmiştir. Ne yazık ki 50-60 yıl önce “Geleceğin Öğretmeni” 
konulu yeterli  çalışma yapılmamış bu günün öğretmeni için 
yeterli tedbir alınmamıştır.  Bu nedenle geleceğin öğretmeni 
için şartları iyileştirelim, tedbirler alalım dedik ve sizleri davet 
ettik. Bizleri kırmadınız geldiniz ve destek veriyorsunuz. Bu 
çalışmanın hayırlı olmasını diliyor ve sizlere teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.  

Cem GÜLAN
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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(Antalya Sempozyum Konuşması)

Avrupa Birliği Bağımsız Okullar Ulusal Dernekleri Konseyi 
(ECNAIS) adına burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. 
Sizlere, Avrupa’daki uygulamalar hakkında bilgiler vermekten 
mutluluk duyacağım. Bağımsız Okullar Ulusal Dernekleri 
aslında Avrupa’daki okullarla iş birliği ve lobi faaliyetlerinden 
oluşuyor. 1988 yılında kurulan konseyimiz 20’den fazla ulusal 
derneği bünyesinde bulunduruyor ve bu dernekler aslında 
hepsi ülkelerindeki eğitim sistemini daha iyi hale getirmesi 
için uğraşan dernekler. Finlandiya'dan Portekiz'e, Hollanda'dan 
Türkiye'ye birçok ülkenin üyesi olduğu bir konseyiz biz. 
Sadece Avrupa topluluğu üyeleri değil aynı zamanda Belarus, 
Türkiye, Ukrayna gibi Avrupa topluluğu dışındaki ülkelerden 
de üyelerimiz var. Çok daha geniş bir alana yayılmayı hede�i-
yoruz. ECNAIS ‘ın amacı politik olmayan, dini odağı olmayan 
uluslararası bir dernek olmak. Sürekli olarak “Bağımsız okullar” 
diyorum fark etmişsinizdir. Çünkü ECNAIS bir İngiliz okul 
müdürü tarafından kurulmuştu ve bizim yönetmeliklerimize 
bu kavram bağımsız olarak geçti. Çünkü İngiltere'de çok 
kullanılan bir kavram ama Avrupa'da bu aslında özel okul 
olarak daha çok kullanılıyor. ECNAIS, aslında Avrupa ülkelerindeki 
bağımsız okullar arasındaki iş birliğini geliştirmek için kurulmuş. 
Bu bağımsız okulların bağlı olduğu ulusal bir takım derneklerin 
arasındaki işbirliğini, lobi faaliyetlerini ve onlar arasındaki 
iletişimi ve eğitim kalitesini yükseltmek için kurulmuş bir konsey.

Vizyonumuzdan biraz bahsetmek ve bir alıntı yapmak istiyorum. 
Böylelikle bizim nasıl bir konsey olduğumuzu daha iyi anlaya-
bileceğinizi düşünüyorum. Biz devletin sağladığı eğitim olanak-
larına alternatif sunulması ile ilgili, insan haklarının tüm Avrupa 
ülkelerinde tartışmasız olarak kabul edilmesini savunuyoruz. 
Bu farklı eğitim alternati�eri, ulusal mevzuatlar tarafından 
kabul edilmeli ve desteklenmelidir ve aileler tarafından farklı 
eğitim alternati�erinin seçilmesi devlet tarafından �nansal 
olarak da desteklenmelidir. Ama lütfen unutmayın ki bu 
aslında bizim vizyonumuz, bizim ulaşmak istediğimiz nokta, 
bunu yapabiliyor muyuz? O başka bir mevzu. 

ECNAIS'ın lobi faaliyetlerinden bahsetmiştim. Bununla ilgili 
bir kaç örnek vermek istiyorum. Örneğin geçen sene Nisan 
ayında İspanya Mallorca'da yapılan bir ECNAIS konferansında 
Avrupa parlamentosunun kültür ve eğitim komitesi başkan

yardımcısı bir konuşma yaptı ve bu konuşmasında Avrupa’nın  
çeşitliliğe ihtiyacı olduğunu ve Avrupa’nın bu çeşitliliği 
bağımsız okullar, özel okullar aracılığıyla yakalayabileceğini 
söyledi. İki gün önce Avrupa parlamentosunda bir yuvarlak 
masa toplantısı yapıldı. Bu lobi faaliyetlerinden örnek olarak 
bunu da söylemek istiyorum. Bu toplantıda bir yandan eğitim 
de özgürlükten bahsedildi. Hem pedagojik olarak hem 
felse�k olarak hem de �ziksel olarak. Bir yandan da aslında 
ailelerin okul seçimindeki özgürlüklerinden söz edildi. ECNAIS 
bu yuvarlak masa toplantısında bu konularda tartışmalar yaptı. 

2014 yılında Türkiye Özel Okullar Birliği'nin bizim konseyimize 
üye olmasıyla ne kadar memnun olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Karşılıklı menfaatlerimiz çerçevesinde çok faydalı 
çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Bize çok büyük katkıları 
olacağını düşünüyorum Türkiye Özel Okullar Birliği'nin ve 
eminim bizim yaptığımız çalışmalardan Türk Özel Okulları da 
faydalanacaktır. 

Türkiye Özel Okullar Birliği üye olduktan hemen sonra oldukça 
aktif bir şekilde konsey faaliyetlerine katılmaya başladı. 
Örneğin geçen Nisan ayında Mallorca'da yapılan konfer-
ansımıza Derneğin akademik danışmanı Dr. Jale ONUR katıldı 
ve oradaki konferansın konusu “Yaşam boyu öğrenme” idi. Bu 
konuda kendisi de bir konuşma yaptı ve hem öğretmen hem 
okul müdürü olarak hem bir eğitimci olarak yaşam boyu 
öğrenmenin ona neler ifade ettiğini anlattı. Bu gerçekten çok 
ilham verici bir konuşmaydı, bizim için de çok büyük katkıları 
oldu. 

ECNAIS olarak biz Nisan ve Kasım ayında toplantılar düzenliyoruz. 
İlkbaharda bir konferans, son baharda bir Sempozyum düzenli-
yoruz. Sonbahardaki Sempozyum Viyana'daydı ve Viyana'da 
Türk bir konuşmacımız vardı; Prof. Dr. İpek GÜRKAYNAK. Bu 
Sempozyumun konusu da “Eğitimde çeşitliliği nasıl sağlarız?” dı. 
Bu konuda Prof. Dr. İpek GÜRKAYNAK çok güzel bir konuşma 
yaptı. Aynı zamanda bu sene Nisan ayındaki konferansımızın 
da İstanbul'da gerçekleşeceğini söylemekten büyük mutluluk 
duyuyorum. Türkiye Özel Okullar Birliği bu konferansa ev 
sahipliği yapacak. Bu konferansın konusunda “Öz-değer-
lendirme” olacak ve buradaki ana konuşmacımız da Prof. Dr. 
Üstün Ergüder olacak bundan dolaylı da büyük bir mutluluk 
duyuyoruz.

Simon STEEN
ECNAIS Başkanı 



(Antalya Sempozyum Konuşması)

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği'ne böyle bir konuyu bir 
Sempozyum konusu olarak belirlediği için ve bizleri bir araya 
getirdiği için çok teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz gibi geçen ay yine Antalya'da yapılan 19. Milli Eğitim 
Şûr’asında dört ana tema vardı ve bunların birincisi de “Öğretmen 
Niteliğinin Arttırılması” ydı. Dolayısıyla bir anlamda Şûr’adaki 
müzakerelerin, istişarelerin bir devamı gibi, “Öğretmen niteliğinin 
gelecekte nasıl olması gerektiği?” konusunda çok değerli
bir sempozyum gerçekleşeceğini ümit ediyorum. Öğretmen 
dediğimizde yüzlerce yılın oluşturduğu bir kavramdan, bir 
meslekten, bir statüden bir misyondan söz ediyoruz. Dolayısıyla 
binlerce yıldan süzülüp gelen bu kavram, bu statü, bu misyon bu 
karanlıkta ne yapacak veya hala bildiğimiz biçimde var olmaya 
devam edecek mi? Geleceğin öğretmeni teması aslında geleceğin 
öğrencisi konusunu da tartışmamızı gerektiriyor. Çünkü 
öğretmenler öğrencisiz, öğrenciler öğretmensiz olamayacağına 
göre biz geleceğin öğretmeni derken aslında bir yerde  yine 
geleceğin öğrencisini konuşuyor olacağız ve onun ne olacağını 
bilmiyoruz. Onların nasıl bir dünyada yaşayacaklarını, bugüne 
kadar gelecekle ilgili özellikle böyle büyük ölçekli, toplumsal 
çapı çok geniş gelecek öngörülerinde nasıl yanıldığımızı, nasıl 
şaşırdığımızı tarih bize çok açık gösteriyor. 

Ben bunlardan bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. 1800 lü yılların 
başında Londra'da, “Ulaşım problemlerini çözmek için ne yapmak 
gerekir?” konulu bir araştırmada, bir öngörü çalışmasında 
ortaya çıkıyor ki o günkü teknoloji ile Londra'nın önümüzdeki 
200 yıl boyunca ulaşım problemi yaşamaması için Londra'nın 
yarısının ahır olması gerekiyor. Çünkü bildiğimiz şehir içi tek 
ulaşım aracı at veya atlı arabalar. O teknolojik düzeyin hala 
sürüp gideceği varsayımına dayalı bir tahmin Londra'nın 
yarısına da ahır yapmayı gerektiriyor. Oysa 50-100 sene sonra 
bütün bu tahminlerin ne kadar haklı değişkenlerle nasıl yön 
değiştirdiğini biliyoruz. Üniversitedeki iktisat derslerinden aklımda 
kalan ve zaman zaman çok işime yaradığını gördüğüm bir 
kavram var “Ceteris paribus” yani bütün değişkenler sabit 
kaldığı takdirde. Evet, modellemeler için zaman zaman bu 
kavramın himayesine sığınıyoruz ama öyle bir dünya yok, 
hiçbir değişken sabit kalmıyor, dünya hızla değişiyor ve 
değişmeye devam edecek, değişimin hızı gittikçe artıyor. Dolayısıyla 
öğrencilerimiz nitelik değiştiriyor, daha da değiştirecekler.

Gerek yaş, gerek meslek, gerek cinsiyet, gerek ilgiler itibari ile 
eğitim dünyası tam bir yazboz tahtası durumunda. Eskiden 
kovboy �lmlerinde yer alan sahneyi hepiniz hatırlarsınız, 
salonda sık sık kavga çıkar, fakat bir köşede piyanist piyanosunu 
çalmaya devam ederdi. Bazı �lmlerde görmüşsünüzdür 
piyanistin başucunda “Piyanist elinden geleni yapıyor, lütfen 
piyaniste ateş etmeyin” cümlesi asılıdır. Ben de böylesine bir 
topyekûn alt üst oluş, böylesine bir değişim ortamında Milli 
Eğitim Bakanlığı'mızın da bu değişime ayak uydurabilmek için 
aldığı kararlar konusunda sık sık eğitimi yazboz tahtasına 
çevirmekle eleştirildiğimiz için, yaptığımız işin ne olduğunu 
bir de böyle anlatmaya çalışıyorum.

Türkiye Özel Okullar Birliği'ne ayrıca şöyle teşekkür etmek 
istiyorum. Bizim resmi okullarımızda şuan 852.000, yeni ataya- 
caklarımızla birlikte 870.000' e yaklaşacak öğretmenimiz var. 
Özel okullarımızda 70.000+ öğretmenimiz var. Biz devlet olarak 
öğretmenlerimizin gerek seçiminde, gerek istihdamında, 
gerekse emekliliklerinde kendilerine elimizden gelen en iyi 
imkânları sağlamaya çalışıyoruz. Bir takım aykırı örnekleri bir 
tarafa bırakırsak özel okullarımızın, özellikle derneğimize bağlı 
özel okullarımızın öğretmenlerimize gösterdikleri özen, gerek 
seçimlerinde gerek istihdamlarında gerekse öğretmenlerin 
başarılarını takdir etmekte hiç de kıskanç davranmadıklarını 
görmekten ötürü çok mutluyum ve size çok teşekkür ediyorum. 
Özellikle öğretmenlerimizin ileri meslek hayatlarında kıdemli 
öğretmenlerimize gösterdiğiniz vefa nedeniyle çok teşekkür 
ediyorum. Vefa artık bir semt adıymış gibi bir yakınma çok dile 
getirilir, hâlbuki burada, özellikle eğitimde vefanın ne kadar 
önemli olduğunu, emeği geçen öğretmenlerimize, eğitimcilerimize 
göstereceğimiz vefanın aynı zamanda genç öğretmenlerimiz 
için nasıl bir teşvik unsuru olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak resmi okullarımızda bu 
eksiğimizi gidermeye, öğretmenlerimizle ilişkilerimizde bu 
değerleri öne çıkarmaya gayret ediyoruz. 

Özel okullarla ilişkilerimiz konusunda kısa bir kaç bilgi vermek 
istiyorum. Biliyorsunuz yaptığımız yasal bir düzenleme ile 
anaokulundan liseye kadar bütün öğrencilerimize ciddi devlet 
teşvikleri sağladık. Bu sene 200.000 öğrenci için hazırlık yapmıştık. 
Bu duyuruda yeteri kadar başarılı olamadığımız için veya 
kriterleri karşılayan öğrencilerimiz yeterince müracaat etmediği 
için 167.000 öğrencimize bu yıl 535 milyon TL destek vererek 
özel okullarımıza yönlendirdik. Organize sanayi bölgelerinde 
açtığımız teknik liselere yaptığımız öğrenci başına 3.500 TL - 
5.500 TL arasında değişen destekler buna dahil değildir. Şimdi 
biraz önce ben bu rakamları tela�uz edeceğimizi Sayın Genel 
Müdürümüze söylerken şunu sordum “Ben şimdi bunu söylerim 
ama ya parasını alamayan okullarımız varsa mahcup duruma 
düşmeyelim” dedim. Kendisi bana “Kasım ayında 187 milyon 
TL ile 1. taksitimizi ödedik” dedi. İnşallah Şubatta da 187 
milyon TL ödeyeceğiz. Son taksitimizi de Haziran'da yaklaşık 
161 milyon TL ödemiş olacağız. Dolayısıyla iyi bir müşteriyle 
karşı karşıya oluğunuzu düşünebilirsiniz diye zannediyorum.

Biraz önce salona girerken tanıştım, Masal henüz 2-3 yaşında 
ama biz onun dünyasını konuşacağız ve dediğimiz gibi bir 
belirsizlikten söz edeceğiz. Biz kendimize göre bir gelecek 
tasavvur edeceğiz. Oraya yakışan, oranın beklentilerine 
uyduğunu düşündüğümüz bir öğretmen pro�li tanımlayacağız 
ve sonra önümüzdeki yıllarda 25 yıl, sonra 50 yıl sonra birileri 
bu söylediklerimizi okudukları zaman veya kayıtları izledikleri 
zaman, dinledikleri zaman bize çok gülecekler. Ben hepinize 
başarılı bir çalışma diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Nabi AVCI
Milli Eğitim Bakanı 
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ULUSLARARASI OKULLAR KONSEYİ
AKREDİTASYON PROGRAMI 

Kay Mongardi, ECIS Akreditasyon Çalıştay’ında; ilgili çalıştayında akreditasyon sürecindeki değerlendirme etkinliklerinin okulda 
yapılan eğitimin kalitesini geliştirmek için ne gibi fırsatlar hazırladığını ve bu sürecin sonunda verilen Akreditasyon Belgesi ile 
değerlendirme sürecini tamamlayan okulun eğitim kalitesinin uluslararası camiada tanındığını anlattı.

Kay Mongardi tarafından sunulan Çalıştay’da anlatılan CIS Akreditasyon sürecini özetlersek:

Akreditasyonun odağında öğrencilerin öğrenmesi ve iyiliği bulunduracak öz-değerlendirme komiteleri kurulur. Bu komiteler okul 
yaşamını tüm yönleriyle mercek altına almaya çalışır ve şu başlıklar altında gözlemler yaparak raporlar sunar:

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından “Uluslararası Okullar Konseyi Akreditasyon Programı”
(CIS- Council of International Schools) hakkında bilgi edinmek isteyen okullarımız için 10 Ocak 2015 tarihinde 
TÖZOK Dernek Merkezimiz’de CIS Bölge Akreditörlerinden Kay Mongardi’nin konuşmacı olduğu  Derneğimiz 

Akademik Danışmanı Dr. Jale Onur’un kolaylaştırıcılığında bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştaya uluslararası standartlarda akredite olma konusunda bilgi almak isteyen ya da hali hazırda bu sisteme 
dahil olup yeni gelişmeleri öğrenmek ve sorularını sormak isteyen 15 özel okuldan 27 temsilcisi katılmıştır.  
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Okulun felsefi yönlendirmesi, liderlik, öğretim ve öğrenme etkinlikleri, öğretim ve destek kadrosu, okul kültürü, öğrenme için yapılan 
işbirlikleri, işletim sistemleri.

Okul içi öz-değerlendirme komiteleri dışardan gelecek akreditasyon komitesine hazırlık amacıyla yukardaki başlıklarla ilgili belgeleri 
toparlar ve ilgili formlardaki soruları cevaplar. Daha önce akredite edilmiş ve akreditasyon ziyaretlerini yapabilmek için özel bir eğitim 
almış öğretmen ve yöneticilerden oluşan akreditasyon komitesi üyeleri bu raporları inceler ve kendi gözlemleri ve öğrendiklerinden 
oluşan görüşlerini aynı formlara ekler. 

Okulun standartlara uygunluk delili olarak sunduğu belgeleri de dikkate alan komite, nihai değerlendirmesini yaparak okulun CIS 
Standartlarına ne derecede uyduğunu (hiç-kısmen-tam) belirler. Çıkan sonuç analitik bir özet halinde raporlaştırılarak standartlara 
uyum/uyumsuzluk durumu, geliştirilebilecek yönler, uyumsuzlukları gidermek için öneriler belirtilir. Bu raporun sunulduğu Akreditasyon 
Merkezi’ndeki CIS Mütevelli Heyeti, sunulan belgelere, raporlara ve danışmanların görüşlerine dayanarak  Akreditasyon belgesinin 
verilmesi, verilmemesi, belirlenen kalifikasyonlarla verilmesi ya da belirli sebeplerle ertelenmesi gibi kararlar alabilir.

Kay Mongardi akreditasyonun okulu onaylamadan ziyade okulun gelişmesine katkısı olan bir süreç olduğunu vurgulayarak çalıştayını bitirdi.

ALEV OKULLARI

BALKANLAR KOLEJİ

BODRUM MARMARA KOLEJİ

DARÜŞŞAFAKA OKULLARI

DÜNYA İLKOKULU

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GENÇLİK İLKOKULU / ORTAOKULU

İELEV EĞİTİM KURUMLARI

İSTEK VAKFI OKULLARI

KÜLTÜR KOLEJİ

OĞUZKAAN KOLEJİ

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ 

İLKOKULU

TUNCAY EMİR EĞİTİM KURUMLARI

MARMARA KOLEJİ

SEMİNERE KATILAN OKULLAR
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CBE Group adlı �rmanın CEO’su Margareth de Witt 30 Ocak 
2015 tarihinde Türk Özel Okullar birliği tarafından gerçekleştirilen 
Eğitim Sempozyumunda konuşma yaptı.  Konuşması liderlerin 
etkinliklerini nasıl geliştirebilecekleri hakkındaydı. Margareth 
de Witt konuşmasında Hollanda’daki eğitim liderlerinin pro�li 
ile ilgili yaptığı araştırma sonuçlarını da paylaştı. 

Kapsamlı Araştırma: Hollanda’daki Eğitim Liderlerinin Pro�li  
Margareth de Witt Hollanda'daki eğitim liderleri hakkında 4 yıl 
süren kapsamlı bir araştırma yürütmüştür ve Hollandalı eğitim 
liderlerinin pro�lini tam olarak çizmiştir. 2012-2015 yılları 
arasında 11.000den fazla kişi ilkokul, ortaokul, lise ve meslek 
okullarında yöneticilik yapan 550 liderin yeterlilikleri hakkında 
geri bildirim vermiştir.  Bu çalışma için,  CBE Group uluslararası 
ödül sahibi liderlik metodu ZengerIFolkman’ın 360 derece 
geribildirim verilerini kullanmıştır. Bu metot dünya çapında 
65.00 lider üzerinde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarına 
dayanmaktadır. 

Margareth de Witt ZengerIFolkman’ın uluslararası ödül sahibi 
liderlik metodunu kullanarak Hollandalı eğitim liderlerinin 
pro�lini çıkarmıştır.  Buna göre Hollandalı eğitim liderlerinin
pro�linin birçok faktöre bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Okul 
tipi, nesil ve cinsiyet farklılıkları pro�li etkilemektedir ama aynı 
zamanda kurum içindeki ihtiyaçlar da etkili olmaktadır. Bu 
faktörler sadece genel olarak liderlikteki etkinliği etkilemez, 
aynı zamanda liderlerin kurumları için önemli gördükleri 
bireysel liderlik yetkinliklerini de etkiler. Liderlik gelişimi 
sürekli olarak geri bildirim isteme, geri bildirim verme ve buna 
göre çalışmayı ayarlama sürecidir, burada odaklanılması 
gereken nokta zayı�ıklar yerine güçlü yanların gelişimine 
verilen önemdir.   

Dinamiklere Öncülük Etmek: 
Eğitimde Sıra Dışı Liderler /
‘Leading the dynamics’: 
Extraordinary leaders in education.    

Dr. Margareth De WITT, MBA
Co-founder of CBE Group

Zenger|Folkman leadership tent model
Zenger|Folkman liderlik çadırı modeli  Margareth de Witt at the Antalya Conference on 30th  of January 2015



On altı ZengerIFolkman Yetkinliği 
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Zenger|Folkman leadership tent model 

Etkin Liderliğin Çalışan Bağlılığı Üzerindeki Etkisi 
Hollanda'da yapılan araştırma etkin liderlikle ilgili yapılan 
küresel çalışmalarla uyumludur: Etkinliği yüksek liderlerin 
çalışan bağlılığı, müşteri ve öğrenci memnuniyeti ve gelişmiş
öğrenme sonuçları ile ilgili skorları daha yüksektir. Liderlik 
etkinliğinde en yüksek başarı ilköğretim yöneticilerinde görülmüştür.  
Çalışanın işe katılımı ve bağlılığı arasında da direk bir bağlantı 
görülmüştür.  Meslek okulları yöneticileri ise hem genel etkin 
liderlikte hem de çalışan bağlılığı ve mem- nuniyeti açısından 
ortalama sonuçlar almışlardır. Hollanda’da yapılan bu araştırma 
sonuçları on altı ayrı alanda çalışan skorlarının yeterliliğinin, 
çalışan bağlılığı ile korelasyon içinde olduğunu gösteren 
uluslararası araştırmaları doğrular niteliktedir.  En üst 10 yeterli-
likten çalışan bağlılığıyla en yüksek korelasyona sahip yedi 
tanesi “kişilerarası beceriler” sütununun parçasıdır.

Eğitim Liderleri Arasındaki Farklar: İlköğretim, 
Ortaöğretim ve meslek okulları.  
İlköğretimdeki eğitim liderleri, ortaöğretim ve meslek okul- 
larındaki meslektaşlarından daha etkin liderlerdir.  Çalışanın 
işine bağlılığı da ilköğretimde daha yüksektir.  Bu üç seviyedeki 
eğitim liderleri arasında çok ilginç ve belirgin farklar vardır.  Bu 
araştırma sonuçlarına göre ortaöğretimden 200 lider genel 
liderlik etkinliği açısından 200 ilköğretim ve 150 meslek okulu 
liderine göre çok daha düşük skorlar almıştır.  

Cinsiyet Farklılıkları 
Bu araştırmanın en etkileyici sonuçları cinsiyet farklılığı ile 
ilgili olan çalışmalarda alınmıştır. Öncelikle, kadın eğitim 
liderlerinin erkek liderlere göre kendilerine verdikleri skorlar 
onlara müdürlerinin, akranlarının ve onlara bağlı çalışanların 
verdikleri  geribildirim skorlarından daha düşüktür.  Kadın eğitim 
liderlerinin genel liderlik etkinliği konusunda öz- değerlendirme 
skorları erkek liderlerin genel liderlik etkinliği konusunda 
öz-değerlendirme skorlarından daha yüksektir. Doğrudan 
çalışma ortamı geribildirim skorlarına bakacak olursak, kadın 
liderlerin hemen hemen tüm liderlik yetkinliklerinde erkek 
liderlerden daha yüksek skorlar aldığını görebiliriz.  Bu fark 
aynı zamanda daha önce Zenger|Folkman (2004) tarafından 
yapılan uluslarası bir araştırmada da bulunmuş bir sonuçtur.  
Hollanda Eğitim Müfettişliği  (2014) tarafından yeni yayınlanan 
bir raporun sonucunda da kadın eğitim liderlerinin performansının 
genellikle erkek eğitim liderlerini geçtiği belirtilmektedir.  

Kadın eğitim liderleri 16 yetkinliğin 15’inde erkek meslektaşlarına 
göre çok daha yüksek skorlar almıştır.  Erkek eğitim liderleri 
genellikle kendilerini olduklarından iyi görme eğilimindedir 
ve müdürlerinden, akranlarından ve onlara bağlı çalışanlardan 
aldıkları geribildirim skorları kadın meslektaşlarına göre daha 
güçlüdür.  Genellikle en etkin olarak kabul edilen liderlerin 
tarzları Sert Yönetici, Uzman ve Vizyoner denilen tarzlardır.  

Lider Etkinliğini Geliştiren Soru 
Bu araştırmanın analizi Hollandalı eğitim liderleri pro�l 
tanımının arasında okul türü, cinsiyet ve nesil de dahil olmak 
üzere pek çok faktöre bağlı olduğunu göstermiştir. Bu durumda 
“herkese uyan” bir formül mümkün değildir zaten arzu da 
edilmez.  Hem araştırma sonuçları hem de tecrübeler en iyi 
liderlerin ellerindeki gücü etkin kullanabilen ve güçlerini 
kurumlarını etkileyen bir yetkinlik üzerine inşa eden liderler 
olduğunu göstermiştir. Buradaki zorluk onların tutkuyla 
yapmak isteyecekleri, ama aynı zamanda takımın da en çok 
talep ettiği ve ihtiyacı olan yetkinliği bulma konusunda ona 
destek olmaktır.  

Hollanda’da yapılan araştırma, ZengerIFolkman araştırmasında 
olduğu gibi liderlik yetkinlikleriyle çalışanların bağlılığı arasında 
çok belirgin bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.  Burada 
geribildirim vermek ve almanın çok önemli bir yeri vardır. 
Liderlik gelişimi sürekliliği olan bir süreçtir.  Liderin “en güçlü 
yönünü” değerlendirerek, etkinliğimizi arttırabiliriz. 

ZengerIFolkman yöntemi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek 
isterseniz lütfen Margaret de Witt ile temasa geçiniz:  
m.dewit@cbe-group.com

Leading the dynamics: Extraordinary leaders in education.  
On 30th of January 2015 Margareth de Wit, CEO at CBE Group 
spoke at the Annual Education Symposium in Antalya, Turkey, 
organised by the Turkish Private School Association. She 
delivered her speech on  how leaders can improve their e�ectiveness 
and discussed the results of her research on the pro�le of the 
Dutch Educational leaders

Extensive research: pro�le of Educational leaders in the 
Netherlands. 
Margareth de Wit has conducted an extensive study of 4 years
research on leadership competencies of Dutch educational  leaders 
and accurately portrayed the pro�le of the Dutch educational 
leader. Between 2012-2015 over 11.000 people have given feedback 
on leadership competencies of 550 leaders in primary, secondary 
and vocational education. For the purpose of this study, CBE 
Group has used 360-degree feedback data from the international 
award-winning leadership method of Zenger|Folkman. Their 
method is based on scienti�c research into more than 65.000 
leaders worldwide.
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Female educational leaders, in all sectors, had a higher score on 
average on 15 of the 16 leadership qualities compared to their 
male counterparts. Male educational leaders overestimate 
themselves more often and stronger than female educational 
leaders in comparison to the feedback scores from their managers, 
peers and direct reports. The leadership styles from the so-called 
Driver, Expert and Visionary are mostly used by leaders who are 
considered to be most e�ective. 

The question that improves leader e�ectiveness
The analyses of this research has indicated that the description 
of the pro�le of the Dutch educational leader is depending on 
several factors, including: type of school, gender and generation. 
A formula of ‘one size �ts all’ in this case is not possible and 
desirable. Both research and experience have indicated that the 
best leaders use their power e�ectively and build their strength 
on a competency that e�ects their organisation. The challenge is 
to  support them in �nding the competencies for which they are 
passionate about and the team requires and needs the most.   

Dutch research has indicated a signi�cant relation between 
leadership competencies and employee commitment, as based 
on research by Zenger|Folkman. An essential factor hereto is 
giving and receiving feedback. Leadership development is a 
continuous process. By assessing the ‘sweet spot’ of leadership, 
we can enhance our e�ectiveness.

Would you like to receive more information regarding the Zenger|Folk-

man method, please contact 

Margareth de Witt: m.dewit@cbe-group.com

Zenger|Folkman international research: Jack Zenger and Joe 

Folkman (2009)1 carried out an international survey to the core qualities 

of highly e�ective leaders in which they used data of the 360 feedback 

surveys. This data set is already existing out of more than 1 million 

feedback scores rated by people around the leaders.  The impact that 

leaders have on their direct environment is crucial to understand. The input 

of this set of data is more accurate than the self-perception leaders have 

of their impact. By assessing more than 25 di�erent leadership 

assessment methods, basic research has been carried out carefully and 

ultimately 2000 unique assessment items remained. By identifying the top 

10% scoring leaders, as assessed by managers, colleagues, and employees, 

and comparing these with the bottom 10% scoring leaders, it was made 

clear what the discriminating elements of e�ective leadership are. 

1The Extraordinary Leader (2009). Turning Good managers into great 

Leaders The McGraw-Hill Companies

Sixteen competencies by Zenger|Folkman

By using the international award-winning leadership method of 
Zenger|Folkman, Margareth de Wit has mapped the pro�le of 
the Dutch educational leader. It has become clear that the pro�le 
of the Dutch educational leader depends on multiple factors. 
School type, generation and gender in�uence the pro�le, but 
also the need from within the organisation. These factors not 
only a�ect the overall leadership e�ectiveness, but also the 
individual leadership competencies leaders deem important for 
their organisation. Leadership development remains a continuous 
process of asking for feedback, giving and processing feedback, 
wherein the focus must lie on the development of strengths 
instead of weaknesses.

Impact of leadership e�ectiveness on employee 
commitment
The Dutch research matches the global studies on the impact of 
leadership e�ectiveness : highly e�ective leaders have higher scores 
on employee commitment, customer & student satisfaction and 
improved learning results. The overall leadership e�ectivity is 
highest for primary educational leaders. A direct link with the 
employee involvement & commitment is again visible. The 
leaders from vocational education score average on both overall 
leadership e�ectiveness and employee involvement & commitment. 
This Dutch research con�rms the results of international 
research that states that the scores from employees on the 
sixteen competencies correlate with the employee commitment.  
Seven from the top 10 statements with the highest correlation on 
employee commitment, are part of the tent pole ‘interpersonal 
skills’. A high score on the statement ‘Gives the team a high degree of 
energy and enthusiasm’ correlates with a higher score on the 
employee commitment index.

Di�erences between educational leaders: 
primary, secondary and vocational education.
Educational leaders in primary education are more e�ective 
leaders than their colleagues in secondary and vocational 
education. The employee commitment is also higher in primary 
education than in secondary and vocational education. There 
are several interesting signi�cant di�erences between educational 
leaders from primary, secondary and vocational education. This 
research shows that the 200 leaders from secondary education 
scores signi�cantly lower on overall leadership e�ectiveness 
than the 200 primary education leaders and 150 vocational 
education leaders.    

Gender di�erences
The most striking �ndings that were found in this study relate to 
gender di�erences. Firstly, it appears that female educational 
leaders greatly underestimate themselves compared to their 
male counterparts, but also in comparison to the feedback scores 
they received from their managers, peers and direct reports. 
Female educational leaders score higher on self-assessment of 
overall leadership e�ectiveness, compared to self-assessment 
scores of male educational leaders on overall leadership 
e�ectiveness. If we take a look at the feedback scores from the 
direct work environments, we can see that the working environment 
scores female leaders higher on almost all leadership competencies 
than male leaders. This di�erence has also been found in 
previous international research by Zenger|Folkman (2004). The 
conclusion of a recent report by the Dutch education inspectorate 
(2014) also concludes that female educational leaders often 
outperform male educational leaders.



Eğitim, toplumun beklentileri, bireyin kendi yeti ve ilgileri 
doğrultusunda olumlu davranış değişikliği ve yeni kazanımlara 
sahip olma sürecidir. Bu süreç ailede başlar, gelişen dünya 
düzeni ile ebeveynlerin evlerinde verdikleri eğitim ileri 
teknoloji çağında yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlik karşısında 
toplum temeli olan aileler eğitim ihtiyaçlarını eğitim 
kurumundan beklemekte ve çocukları için bu sürecin 
gerçekleştirileceği okulları seçmektedirler. Sosyal devlet 
anlayışı ve çocuk hakları çerçevesinde öğrencilerin eğitim 
-öğretim ihtiyaçları dünyanın pek çok ülkesinde resmi devlet 
okullarında karşılanmaktadır. Ne var ki değişen toplum, 
beraberinde aile yapısını da değiştirmiş, ebeveynlerin beklen-
tilerini etkilemiş, onları farklı eğitim-öğretim ortamları arayışına 
sokmuştur. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan aileler, 
çocuklar için devlet okullarının verdikleri eğitim-öğretim 
etkinlikleriyle yetinmeyip ek aktivitelere yönelmişlerdir. Aileler 
bu beklentilerine alternatif olarak özel okulları tercih etmeye 
başlamışlardır. 

Ebeveynlerin çocuklarının seçtikleri okulları ve onlardan 
beklentilerini sorgulamaları kaçınılmazdır. Bu sorgulamaların 
sağduyulu yapıldığında eğitiminin etkililiğini pozitif yönde 
etkileyeceği gibi tersinin de yaşanması mümkündür. 

Okullarda eğitim-öğretim sını�arda gerçekleşmektedir. Sınıf 
yönetimi,  eğitim yönetiminin ilk ve temel basamağıdır. 
Sını�ar öğrencilerle yüz yüze olunan yerler, eğitimin hede� 
olan öğrenci davranışının başladığı noktalardır.  Eğitim için 
gerekli birincil kaynaklar olan öğrenci,  öğretmen,  program, 
araç-gereç, etkinlikler sınıfın içindedir.  

Eğitim sistemimizin önceliği; araştıran, düşünen, tasarlayan, 
eleştirel düşünebilen, sorun çözme yeterliliğine sahip, kendini 
ifade edebilen, bireysel özgürlüğe ulaşmış bununla birlikte 
demokratik yaşam içinde sınırlarını bilen ve başkalarının 
sınırlarını kabul edebilen bireyler yetiştirmektir. Bunları 
gerçekleştirirken, öğrencileri beklediğimiz özelliklerle çelişmeyecek  

davranışları göstererek ve bu hede�ere uygun ortamlar 
hazırlayarak yetiştirmek gerekmektedir. Öğrenme ortamları 
için en uygun derslikler hazırlanarak olumlu sınıf iklimi 
oluşturulmalıdır. Ebeveynler çocuklarının geleceği için 
seçtikleri okulları her geçen gün daha fazla sorgulamakta, bu 
sorgulamalarla okullarda eğitim-öğretimi uygulamalarını 
etkilemektedirler.

Bu araştırma, son yıllarda sayısı giderek artan özel okulların 
veli pro�li ile velilerin sınıfın iklimine etkilerinin nasıl olduğu 
betimlenerek, öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejileri, ebeveyn 
eğitimi ve okul-aile işbirliğinin şekillenmesi açısından önem 
arz etmektedir. 

Araştırmada Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan özel okullarda 
velilerinin sınıf yönetimine etkileri betimlenmeye çalışılmıştır. 
Bunun için nitel araştırma yapılmıştır. Bu araştırma için 
görüşülen çalışma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 
Ankara ilinde, Çankaya ilçesinde 5 özel ilkokulda görev yapan 
42 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmaya 34 kadın, 8 erkek 
öğretmen katılmıştır. Çalışma grubunda; mesleki kıdemleri 5 
yılın altında olan 10 öğretmen, mesleki kıdemleri 6-14 yıl arası 
olan 4 öğretmen, mesleki kıdemi 15-29 yıl arasında olan 10 
öğretmen, 30 yıl ve üzerinde olan 20 öğretmen yer almıştır. 
Özel okullarda görev yapan öğretmenlerinin büyük bir 
çoğunluğunun kadın ve mesleki deneyimleri yüksek olan 
öğretmenler olduğu görülmüştür.

Araştırmada özel okul velilerinin, öğretmenlerin öğrencileri 
tanımalarında, sını�arın �ziki ortamlarının düzenlenmesinde, 
sınıf kurallarının belirlenmesinde, ders ve ders dışı etkinliklerin 
uygulanmasında,  akran ilişkilerinde, öğrencilerin akademik 
başarıları konusunda belirtikleri olumlu ve olumsuz görüşleri 
betimlenmiştir. 
  
Velilerin, öğretmenlere öğrencileri tanımalarına yönelik; 
çocuklarının özel durumlarını tanıttıkları, öğrencilerin sınıfta 
gizlediği duygularını öğrenebildikleri, herhangi bir sorun 

Özel İlkokullarda Velilerin Sınıf 
Yönetimine Etkileri

Zuhal İNCE
Osmaniye Maarif Müfettişi  

Hatice BİLGİN
Emekli Maarif Müfettişi 
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Effects Of Parents On 
Classroom Management
In Private Primary Schools

olunca destek oldukları,  işbirliğine açık oldukları, kişilik 
özellikleri ile ilgili bilgi verdikleri şeklinde eğitime destek 
verdikleri belirtilmektedir. Bununla birlikte; velilerin sınıf 
yönetiminde öğretmenlerin çalışmalarına müdahale etmek 
istemeleri; bitmeyen tavsiyelerinin olması, çocukları hakkında 
abartılı bilgi vermeleri, sadece kendi çocukları varmış gibi 
davranmaları, özel isteklerinin çokluğu (Sırtına havlu koyun, 
fazla koşmasın, tuvalete yalnız gidemez vb.), çocuklarını 
gerçek anlamda tanımamaları, farklı özel kurumların yaptığı 
testlerle çocuklarının üstün zekalı olduğunu söyleyerek ayrıcalık 
beklemeleri, ev ziyaretleri yapıldıktan sonra özel beklentilerinin 
daha da arttığı şeklinde sınıfta eşitlik dengesini bozucu yönde 
davranışları olduğu sıralanmaktadır.

Ayrıca; öğretmenler tarafından, velilerin kendi çocukları söz 
konusu olunca okul ve sınıf kurallarını gereksiz buldukları, 
okul kurallarını sürekli eleştirdikleri, çocuklarına özel kurallar 
istedikleri, olumsuz davranış gösteren çocukların değer-
lendirmesine müdahil oldukları gibi eğitim ilkeleri dışında 
kurallar istedikleri şeklinde görüşler belirtilmektedir.

Velilerin öğretmenlere sını�arının �ziki ortamlarının düzen-
lenmesinde en son teknolojiyi sınıf ortamına getirmelerine 
destek sağladıkları, yapıcı davrandıkları, gözlerinden kaçan 
eksiklikleri görebildikleri, yönetime söyleyemedikleri konuları 
velilerin söyleyebildiklerini, sorunlar karşısında diğer velileri 
etkileyerek destek oldukları belirtilmektedir. Beraberinde; 
sınıf oturma planında değişiklikler yapmak, kendi çocuk-
larının tahtaya yakın ve seçtikleri arkadaşlarıyla oturmasını 
istedikleri, her istediklerini yaptırabileceklerini düşündükleri, 
sınıfta sadece kendi çocukları varmış gibi davrandıkları, sınıfın 
ısınması ve havalandırılması konularını abartarak sınıf düzenini 
bozucu etkilerinin olduğu algısı oluşmuştur. 

Kendi çocukları söz konusu olunca kuralları gereksiz buldukları, 
sıklıkla tekrarlanmaktadır. Bu gibi durumlarda kuralları sürekli 
eleştirdikleri, çocuklarına özel kurallar istedikleri, tene�üslerde 
öğrencilerin özel olarak takip edilmesi şekilde öğrencilerin 
kişilik gelişimlerine zarar verecek davranışları olduğu belirtil-
mektedir.

Akran ilişkileri açısından; küçük gruplar halinde etkinlikler 
düzenlenmesine yardımcı oldukları, çocuklarının arkadaşlarıyla 
zaman geçirmeye çalıştıkları, gruplaşmaya izin vermeyen 
velilerin olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda çocuklarının 
yerine onun arkadaşlarını seçen, öğrenci tartışmalarını fazla 
büyüten, çocuklarının arkadaşlarıyla tartışmalarında hep karşı 
tarafı haksız gören, empati yapamayan, öğrenciler arasında 
kıyaslama yaparak etiketlemeye neden olan, çocuklarının 
sevdiği arkadaşları ile oturmaları için öğretmene baskı yapan 
velilerin bulunduğu ifade edilmektedir. 

Ders dışı etkinliklere destek veren ve yardımcı olan velilerin 
olduğu görüşü bulunmaktadır. Çocuklarının ilgileri dışında 
etkinlikler isteyenlerin bulunduğu, ders dışında fazla etkinlik 
yapılmasına sıcak bakmayan, akademik başarıya odaklanmış 
velilerin olduğu görüşleri de vardır. Akademik başarıyı önem

seyerek destek vermeleri, evde ek çalışmalar yapmaları, 
derslerle ilgili geri bildirimlerde bulunmaları velilerin akademik 
başarıyı olumlu katkıları olarak sıralanırken; arkadaşları arasında 
yarışa neden olan, başarısızlık durumunda panik yaparak 
öğrencilerde mutsuzluk ve kaygı yaratan, başarısızlıkları 
tamamen öğretmene yükleyen velilerin de azımsanmayacak 
düzeyde olduğu yönde görüşler bulunmaktadır. 

Çocukların, ebeveynlerinin en önemli amaçları olduğu, onları 
gelecekleri olarak gördükleri düşünülürse, üzerinde bu derece 
hassas olmaları yadırganmamalıdır. Velilerin bu hassasiyetlerinin 
avantaja dönüştürülmesi okulların hede�erine ulaşmasında 
etkinliğini artıracaktır. “Öğretim değil bizim için eğitim de çok 
önemlidir” diyen velilerin olduğuna yönelik öğretmen 
görüşlerinin bulunduğu unutulmamalıdır. 

Okulun amaçları doğrultusunda, eğitim çalışanlarının planlı 
ve eşgüdümlü bir şekilde hareket etmeleri,  velileri de eğitim- 
öğretim sürecine katarak çatışmaları en aza indirmeleri gerek-
mektedir. Bu öncelikle veli ve öğrenci pro�linin çok iyi 
tanınmasıyla sağlanacaktır. Ayrıca, velilere okul rehberlik 
servisi ve sosyal çalışma uzmanı desteği ile sınıf kuralları, 
akran ilişkileri, sınıfın �ziki ortamlarının düzenlenmesi, ders 
dışı etkinliklerin uygulanması konularında bilgilendirici 
seminerler verilmesi ve çocuklarının ilgi ve yeteneklerinin 
uzman desteğiyle betimlenerek velilere bireysel görüşmelerle 
açıklanması ile mümkün olacaktır.  

Education is a process where expectations of society, positive 
individual changes and new gains based on one’s abilities and 
potential are merged. Alhtough this process starts with the 
family, education given by the families is far behind in these days 
where we experience an advanced technologies age. As a result, 
society expects to �ll the gaps from educational establishments 
and tend to choose schools where they believe their children will 
be educated better. Within the frame of social state and 
childrens’ rights, students education needs are given by the 
o�cial state schools in many parts of the world. Nevertheless, 
changing society is also a�ected by the famiy structure and 
expectations of parents are a�ected in a way that families seek 
for di�erent mediums of education. Especially families with 
higher socio-economic status look for an alternatives in addition 
to activities of o�cial schools. They consider private schools as 
an alternative to their expectations.

It is expected that parents investigate and invest in the education 
enviroment they choose for their children’s education. These 
types of questioning by the parents can have a positive in�uence 
when it is done properly while negative e�ects can also be 
observed.
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Education takes place in the classrooms at the schools. Classroom 
management is the �rst and basic step in the educational 
administration. Classrooms are places where face-to-face 
interactions take place and where student behaviors which is the 
goal of education start. Student, teacher, program, activities, 
tools which are the primary sources needed for education are all 
present in the classrooms.

Primary goal of our education system is to educate individuals 
who can search, think, design, critically think, able to solve 
problems, express himself/herself, reach individual freedom, 
along with sense that know his/her borders and able to accept 
others’ borders in a democratic life style. While we try to reach 
these goals, we need to provide appropriate environments for 
the goals, show students proper behavioral examples which not 
contradicting our expected features. Proper classrooms for 
educational purposes are needed to be prepared to create a 
positive classroom climate. Parents question the schools who 
choose for their children in a more agressive manner. Questioning 
by the parents can have a positive in�uence on the e�ectiveness 
of education while negative e�ects can also be observed.

This study  has important aims of examining pro�les of parents 
of private schools (which their numbers increased very fast 
within last years), e�ects of parents on classroom climate, 
teachers’ classroom management strategies, education of 
parents, formation of school-parent collaboration.

E�ects of parents on classroom management in the private 
schools located in Çankaya, Ankara are aimed to be decsribed 
with the present study. Fort his puppose, a qualitative research is 
performed. Study group for the proposed research is composed 
of 42 teachers employed in �ve di�erent private schools in 
Çankaya, Ankara during 2014-2015 academic year.

Within the scope of study, how parents of private schools involve 
in a negative and positive manner while interacting with 
teachers to get to know students, in arrangements of classrooms 
physical enviroment, to design for rules of classses, to design and 
mamngement of curricular and extra-cırricular activities, peer 
relations, and academic performances of students are investigated.

Findings can be listed as parents’ willingness to involve with 
classroom management in a way to interfere taechers’ work, 
endless parental suggestions, providing exeggarated information 
about their children, acting as if only their chilren are existed in 
the classroom, increased special demands (such as “dont let my 
child run too long, my child cant go to restroom alone, put towel 
on his/her back” etc), even not realy knowing their own children, 
having di�erent expectations based on private institutions 
�ndings that their children are “gifted”, increased demands 
especially after home visits.

In addition, teachers indicate that parents �nd many school and 
classroom rules unnecassary especially when subject is their 
children, they criticize school rules continuously, asking for 
personal rules for their children, interfere with penalties of 
unbehaving students, asking for new rules out of principles of 
education.

Teachers who work at private schools are mostly retired female 
teachers with very good professional experience. 

In addition to positive suggestions from parents, interference 
from parents to teachers regarding to let classroom teachers to 
know their children, to exeggerate their children’s features, 
unreasonable demands for their children a�ect the balance of 
classroom. Parents are e�ective on their demands to �x and 
change physical enviroment to have latest proper technologies 
in the classroom while they also expect teachers to treat their 
children in a favorable manner and interfere with demand of 
classrooom seating design and plan resulting in irregularities in 
classroom order.

When their chilren are the subjects, parents �nd classroom rules 
unnecessary while other students negative behaviors are 
subject, they interfere and demand other students to be punished.

Some parents demand extracurricular activities for their children 
without considering their children’s interest while some parents 
dont support, even object extracurricular activities.

Teachers indicate that parents choose friends for their children, 
exeggarate simple student arguments, compare and stigmatise 
students.

Teachers also express their opinion that w hile some parents 
demand that education must come �rst, other parents blame the 
teachers for the failure of their children, cause an unnecassary 
race among students, have panic in case of  failure to result in 
unhappines and anxiety.

Key Words: Classroom management, private school, parents
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Teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi;  idareci,  öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi etkin biçimde 
kullanması, kurumların teknolojik yatırımlarının hedefine ulaşması amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Eğitim Teknolojileri 
Konferansı; 21 Mart 2015’te Beykent Üniversitesi Maslak Kampüsünde 2000’ini aşkın öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.  

Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin paylaşıldığı, eğitim teknolojilerini derslerinde kullanmak isteyen öğretmenlerin 
farklı projeleri inceleyebildikleri ve meslektaşları ile paylaşımda bulundukları II. Eğitim Teknolojileri Konferansı ‘nda katılımcılar, 
tüm gün ana salonda yapılan oturumların yanı sıra paralel oturumlarda 240 sunumu izleme fırsatı buldular. 

Türkiye Özel Okullar Birliği’nin IT Komisyonu işbirliğiyle düzenlediği 
II. Eğitim Teknolojileri Konferansı 2000’in üzerinde eğitimcinin katılımıyla 21 Mart 2014 tarihinde 

Beykent Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 
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- Eğitimci-Yazar Jeff STAES
- Apple Seçkin Eğitim Danışmanı Andrew JEWELL
- Prof. Dr. Soner YILDIRIM – ODTÜ
- Araş.Gör. Serkan KARAİSMAİLOĞLU
- Beyin ekibi Doç. Dr. Sinan CANAN, Uzm. Dr. Kerem DÜNDAR
- Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN – Yıldız Teknik Üniversitesi
- Chip&Nexxt Dergileri Yayın Yönetmeni Mahmut KARSLIOĞLU’nun 

ana salonda konuşmacı olduğu II. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda, M.E.B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden 
EBA Birim Koordinatörleri de katılarak, Bakanlığımızın FATİH Projesi ve EBA ağına yönelik çalışmalarından bahsetti. 

Resmi ve özel okul öğretmenlerimizin kendi deneyimlerini paylaştığı ETP15’de 5 öğrencimiz de “21. Yüzyılda Öğrenci Olmak” 
sunumları ile konferansın en değerli oturumlarından birini gerçekleştirdi. 

Etkinliğimizi teşrifleriyle onurlandıran İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ’a, 
Konferansımızın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen IT Komisyonumuza, 
Konferansımıza ev sahipliği yapan Beykent Üniversite’sine, 
Beykent TV’ye ve konferansa katılan tüm öğretmenlerimize Yönetim Kurulumuz adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Türkiye Özel Okullar Birliği IT Komisyonu Üyeleri, 
ETP Konferansı Organizasyon Komitesi
Nurullah DAL, Türkiye Özel Okullar Birliği, @dal_nurullah
Metin FERHATOĞLU, Robert Kolej, @metinfer
Özcan GÜCTEKİN Eyüboğlu Eğitim Kurumları, @Ozcan_Guctekin
Birkan KILIÇ, Üsküdar Amerikan Lisesi, @birkankilic
Mehmet ÖZDEMİR, Robert Kolej, @mehmet7573
Elif Kara ÖZTÜRK, VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi, @elifkaraozturk
Dilara VARDAR, Hisar Okulları, @dilaravardar26
Bahadır YILDIZ, Hisar Okulları, @bahadiryildiz74
Sedat YILDIZ, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, @sedatyildizcom

Öğretmenlerin, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanması, kendilerini geliştirecek örnek çalışmaları incelemesi ve 
katılımcıların profesyonel gelişim ağlarının genişlemesine büyük katkı sağlayan ve etki yaratan konferansın açılış konuşmaları; 

• Beykent Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. M. Emin KARAHAN
• Türkiye Özel Okullar Birliği Başkan Yardımcısı Nurullah DAL ve 
• İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Muammer YILDIZ

  tarafından yapıldı. 
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Çocuk Beslenmesinde Üç Adım Çok Önemli…

“Son 20 Yılda Obezite Çocuklarda 
3 Katına Çıktı”

Prof. Dr. Faruk BOZOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Son yirmi yılda obezitenin çocuklarda 3 katına çıktığını 
biliyor muydunuz? Çocuklarda en sık rastlanan üç alışkanlığı 
derhal bırakmamız gerektiğine vurgu yapan Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Faruk Bozoğlu “Sabah kahvaltısı yapmadan 
okula gitme alışkanlığı, katkı maddesi yüksek beslenme 
anlayışı ve ara öğünlerde yenilen abur cuburlar çocuk-
ların geleceğini riske atıyor. Sağlıklı bir yetişkin olmanın 
ilk şartı sağlıklı ve dengeli beslenen bir çocuk olmaktır. 
Anne babalara sesleniyorum; çocuklarınız “ne yerse odur” 
Çocuk yaşta zirai ilaç kalıntısı, antibiyotik, hormon ve 
katkı maddesi içermeyen besinleri öğretin, yönlendirin” dedi. 

Çocukken yediklerimiz sağlığımıza yön veriyor…

Çocuklarınız yaşıtlarından daha küçük mü görünüyor, öğrenme 
güçlüğü mü çekiyor, sık sık hasta mı oluyor ve yaşına göre 
kilosu fazla mı? Bunların bazıları bir hastalığın belirtisi olabileceği 
gibi sadece sağlıksız beslenmenin de bir sonucu olabilir. 
Çocukluk döneminde karşılaşılan yetersiz ve/veya dengesiz 
beslenme sonucunda gelişim bozuklukları, zeka geriliği, 
bağışıklık sisteminde zayı�ık gibi pek çok sağlık sorunu ortaya 
çıktığına vurgu yapan  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr . Faruk Bozoğlu  
“Çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları, 
ileri ki yaşlarda kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, 
hipertansiyon, kanser ve obezite gibi birçok hastalıklar için temel 
risk faktör oluşturuyor” dedi.

2009’dan bu yana organik tavuk pazarı 14 kat büyüdü
Lokomotif anneler ve zincir mağazalar…

Avrupa’ya göre organik tavuk tüketiminin ortalamanın gerisinde 

 olduğunu ama buna rağmen büyük yol katedildiğini belirten 
Orvital Organik Gıda Kurucu Ortağı ve Gıda Mühendisi Muharrem 
Doğan “Türkiye’de organik tavuk pazarına 2009 yılında girdik. 
O zaman tek marka bizdik, halen de pazarın lideriyiz. Gelişime 
ve büyümeye şahitlik etmek çok umut verici. O günden bu 
yana pazar, 14 kat büyüdü. Bu pazarı bilinçli anneler ve onların 
talebine kulak veren zincir mağazalar büyüttü. Sağlıklı beslenme 
bilincinin artması için organik üretim yapan çiftçilerimizi 
cesaretlendirmeliyiz. Biz en büyük gücümüzü organik üretim 
yapan aile çiftliklerinden ve sözleşmeli tarım modelimizden 
alıyoruz” dedi. 

Yerel zincir marketler de konuya duyarlı…

Doğan’a göre: “Organik ürünler her geçen gün daha erişilebilir 
oluyor.  Önemli olan organik üretim yapan üreticilerin sayılarının 
artması. Onlar üretsin biz onlara pazar yaratırız. Global 
marketler kadar yerel zincir mağazaların da organik ürünlere 
ilgisi arttı” dedi. 

Organik liginde 3 büyük ilin rakibi Bursa ve Antalya

“Organik konusu �yat odaklı olmaktan çıkıp bir bilincin 
göstergesi oldu. Bunu organik bakliyat, makarna ve et/sebze 
suyu ürettikten sonra daha net gözlemledik” diyen Doğan  
organik tüketimin 3 büyük il dışında Bursa ve Antalya’da ciddi 
arttığına vurgu yaptı.  Organik tavuk liginde İstanbul‘da; 
Ataşehir, Caddebostan, İstinye, Bahçeşehir, Etiler, Ankara’da;  
Zirvekent, Beysukent, Çankaya, Bursa’da; Geçit, Nilüfer ve 
İzmir’de; Mavişehir ve Bostanlı en fazla organik tüketen ilçeler 
olarak ön plana çıkıyor. 
 
Organik beslenme konusunda detaylı bilgi için: www.orvital.com.tr / 
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KURUCULAR TOPLANTISI
Derneğimiz tarafından 26 Şubat 2015 tarihinde üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji ev sahipliğinde, dershane 
olarak hizmet veren kurumların Temel Liselere dönüşmesine ilişkin kurucular toplantısı yapıldı. 

Bilindiği gibi 01 Eylül 2015 tarihine kadar hukuki olarak bir değişiklik olmadığı ya da farklı bir kanun 
çıkmadığı takdirde dershane olarak hizmet veren kurumlar ya özel okula dönüşecek ya da kapanacaktır.

Bu süreç içinde mevcut özel okullar olsun, dönüşen kurumlar olsun, tüm kurumların özel okul olacağı belirtilerek 
yapılan yanlışların özel okulculuğa yani tüm kurumlara mal olacağının altı çizilmiştir. Dolayısıyla mevcut 
okullar ile dönüşen okulların haksız rekabetinde her iki tarafında zarar göreceği üzerinde durulmuştur. Tüm 
kurumların reklamları ve görüşmelerinde doğru ifadeler ve doğru tanıtım araçları kullanmasının önemi belirtilmiş, 
yanlış hareket eden kurumların uyarılması dile getirilmiştir. 

Okulların kendi öğrencilerinin takviye ihtiyaçlarını dikkate alması ve bu anlamda hafta içi ve hafta sonu takviye 
amaçlı etüt yapmalarının önemi üzerinde durulmuştur.
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Öğretmen Yetiştirme 
Politikalarında Dönüşüm: 
21. YY. Öğretmenini Yetiştirme

Prof. Dr. Sedat YÜKSEL
Uludağ Üniversitesi

Özet
Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yeterince nitelikli yetiş- 
tirilemediği yönünde eleştiriler artarak devam etmektedir. Bu 
eleştirileri gidermek üzere son yıllarda başta ABD olmak üzere 
çeşitli ülkelerde bazı değişim ve reformlar yapılmaktadır. Bu 
reformları şu başlıklar halinde incelemek mümkündür: (1) 
Öğretmenler ağırlıklı olarak lisansüstü düzeyde yetiştirilmeye 
başlanmıştır. Burada öğretmenliğin alan bilgisi boyutu Alan 
Fakültesi (Fen, Edebiyat, Mühendislik vb.) tarafından, pedagojik 
formasyon boyutu Eğitim Fakültesi tarafından verilmektedir. (2) 
Öğretmen yetiştiren kurum programlarında standartlaşma ve 
akreditasyon çalışmalarına önem verilmiştir. (3) Öğretmen 
yetiştiren kurumların programlarındaki teorik dersler azaltılarak 
uygulama ve staj faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmiştir. Bu 
faaliyetlerin nitelikli bir şekilde yürütülmesi için Okul-Eğitim 
Fakültesi arasında çok yakın ilişkilerin kurulmasını sağlayan 
klinik profesörlük ve meslek geliştirme okulları gibi uygu- 
lamalar yapılmaktadır. (4) Öğretmenlerin yapılandırmacı sınıfa 
uygun olarak yetiştirilmesi gereği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda 
öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilecek 
öğretmenlerin yetiştirilmesi için programlarda düzenlemeler 
yapılmaktadır. Dünyada yaşanan bu dönüşümlere karşı olanlar 
da bulunmaktadır. Özellikle Neo-Marksist anlayışa sahip 
teorisyenler bu reform hareketlerini pasif, denileni yapan, 
düşünmeyen, teknisyen tipte öğretmenler yetiştirmeyi amaç- 
layan politikaların bir ürünü olduğunu ileri sürerek eleştirmek-
tedirler. Dünyada yaşanan bu dönüşümlerin ülkemizi de 
etkileyeceği muhakkaktır. 

Giriş
Dünyamız günümüzde sanayi çağından bilgi çağına girmiştir. 
Sanayi ürünleri yerine bilgi ve teknoloji dünyasının ürünleri 
daha yoğun bir talep görmeye başlamış ve insanlar harcama-
larının çoğunu teknolojik ürünlere aktarmaya başlamışlardır. 

Günümüzde insanlar hemen hemen bütün işlerini teknolojik 
araçlarla yapmakta, ihtiyaç duydukları tüm bilgileri de bu 
araçlarla elde etmektedirler.  

Bilgi çağının insanların önceliklerini değiştirmesiyle birlikte 
eğitim ve dolayısıyla öğretmenlik mesleği de değişmek durumunda 
kalmıştır. İnsanların talep ettiği öğretmen tipi değişmiştir. 
Artık öğrenciler bilgi teknolojisi araçları sayesinde bilgiye kolayca 
ulaşmaktadırlar. Bu nedenle artık “bilgiyi sunan- anlatan” 
öğretmen tipini istememektedirler. Öğrenciler artık elde ettikleri 
bilgiyi üst düzey düşünme becerileri ile işleyebilmeleri için 
kendilerine rehberlik edebilecek öğretmen tipine ihtiyaç 
duymaktadırlar (Özcan, 2013). Yani üst düzey düşünme bece- 
rilerine sahip, araştırabilen, problem çözebilen, eleştirel 
düşünebilen, yeni teknolojileri kullanabilen, farklı dil ve 
kültürlere sahip öğrencilerle iletişim kurabilen, yenilikleri 
izleyen ve yeniliklere uyum göstermeye açık öğretmenlere 
gereksinim duyulmaktadır. 

Öğretmen eğitiminin tarihçesine bakıldığında birtakım değişim-
lerin yaşandığı görülmektedir. Öğretmen eğitimcileri 1960 ve 
1970’lerde bireyselleştirilmiş öğretim, davranışsal hede�er, 
tam öğrenme, aktivite temelli öğrenme, buluş yoluyla öğrenme 
ve değerlerin açığa çıkartılması üzerine yoğunlaşmışlardır. 
1980 ve 1990’larda davranışsal hede�er, performans hede�er ve 
performans göstergeleri şeklinde isimlendirilmiş rubrikler, 
yapılandırmacılık, çoklu zekâ, heterojen gruplar işbirlikli 
öğrenme; 1990’lardan beri yeni bilgisayar teknolojileri, beyin 
temelli öğrenme vb. konularda yoğunlaşılmıştır (Andrew, 2005).

Dünyada Öğretmen Yetiştirme Politikalarında Değişim ve 
Reformlar
Kaliteli öğretmen ancak kaliteli bir öğretmen eğitimi programı 
ile yetiştirilebilir. Bu nedenle öğretmenlerin niteliğine yönelik 



olarak yapılan eleştirilerde her zaman öğretmen yetiştiren 
kurumlar da eleştirilmiştir. Bu eleştirilerde çoğunlukla öğretmen 
eğitiminde reform yapmanın gerekli olduğu ileri sürülmüştür. 

Öğretmen yetiştirme politikalarında değişim ve reformları 
incelemeden önce bu reformları iyi anlayabilmek için öğret- 
menlik mesleğine ilişkin bakış açılarına bakmak gerekmektedir. 
Öğretmenlik mesleği iş başında öğrenilen bir “sanat” mıdır? 
Yoksa hukuk ve mimarlık gibi uygulama safhasına geçmeden 
önce okullarda yoğun bir eğitim gerektiren bir “meslek” midir? 
“Sanat” a karşı “ meslek” ikilemi içerisindeki öğretmenlik anlayışı 
öğretmenlik mesleğine ilişkin bakış açısını da ortaya koymaktadır. 
Bu ikilem uzun süredir tartışılmıştır. Ancak son yıllarda benim-
senen görüş öğretmenliğin tıpkı klinik psikoloji ve tıp alanı 
gibi “klinik uygulama mesleği” olduğudur (Zeichner, 2003). Bu 
görüş öğretmenliği hem uzmanlık gerektiren bir meslek, hem de 
usta- çıraklık ilişkisini gerekli gören bir sanat olarak görmektedir.  

Öğretmenliği klinik uygulama mesleği olarak gören bu görüş 
doğrultusunda uygulama faaliyetleri teorik bilgilerden daha 
fazla önemsenmiştir. Bu anlayış sonucunda öğretmen yetiştirme 
programlarında yer alan dersler, özellikle öğretmenlik meslek 
bilgisi (ÖMB) derslerine yönelik eleştiriler başlamıştır. Bu 
konuda ilk eleştiriler ABD’de 1930’lu yıllarda başlamış, 1950 ve 
1960’lı yıllara yoğunlaşmış ve günümüze kadar devam 
etmiştir. Bu eleştiriler temelde şunları kapsamaktadır (Bestor, 
1953; Beyer & Zeichner, 1982; Conant, 1963; Flexner, 1930; 
Koehler, 1985; Koerner, 1963; Lortie, 1975; Lynd, 1950; Lyons, 1980)

1)  ÖMB dersleri uzmanlık gerektirmeyen, bilimsel bir temeli
 olmayan derslerdir. 
2)  ÖMB dersleri gereğinden fazla, çok yüzeysel ve birbirinin
 tekrarıdır. 
3)  ÖMB derslerinde verilen bilgiler teorik ve yüzeysel olup,
 gerçek dünyada yaşananlardan kopuktur.  
4)  ÖMB dersleri uygulamaya dönük olarak verilmemektedir. 
5)  ÖMB derslerinin öğretmen adaylarının mesleği öğrenme
 lerinde hiçbir katkısı yoktur. 

Yukarıdaki eleştirileri ileri süren yazarlar öğretmenliğin öğret- 
menlik meslek bilgisi dersleriyle öğrenilemeyeceği, bunun 
ancak uygulama içerisinde tecrübe kazanılarak öğrenileceğini 
düşünmektedirler. Onlara göre öğretmen adayları öğretmenliği 
tıpkı bir zanaat öğrenir gibi tecrübeli zanaatkârların (tecrübeli 
öğretmenlerin) gözetimi altında uygulamaları tekrar ederek 
öğrenebilirler.

Yazarların bireysel olarak yaptıkları bu eleştiriler 1980’li 
yıllarda daha geniş kapsamlı organizasyonlar tarafından 
hazırlanan raporlarda da tekrar etmiştir. Özellikle 1986 yılında 
yayınlanmış olan “Carnegie Forum” ile 1986, 1990 ve 1995 
yıllarında hazırlanan “Holmes Grup” raporları ile 1996 yılında 
yayınlanan “What Matters Most: Teaching for America’s 
Future- [En Önemli Problem Nedir?: Amerika’nın Geleceği İçin 
Öğretim]” isimli rapor bu alanda önemli ve etkili olmuş 
raporlardır. Bu raporlarda öncelikle mesleki standartların 
belirlenmesi, öğretmen eğitimini güçlendirme ve serti�kasyon, 
öğretmen adaylarının mesleki gelişimini hızlandırmak ve 
öğretmen rollerini değiştirmek konuları vurgulanmıştır. Bu 
raporlarda öğretmen adaylarının sınıfta gerçek şartları 

görebilmesi gerektiği, bu nedenle adayların okullarda uygulama 
yapmalarına ağırlık verilmesi gerektiği, Tıp Fakültesi öğrenci-
lerinin eğitim hastanelerinde yaptıkları “internship” uygulamasına 
benzer olarak öğretmen eğitiminde öğrencilerin de okullarda 
yoğun bir uygulama aşamasından geçirilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir. (Carnegie Forum, 1986; Holmes Group,1986 
1990,1995; NCTAF, 1996).   

Yukarıda yer alan tüm eleştiri ve önerilerin temelinde yer alan 
ana düşünce sınıfta öğretmenin etkili olması konusunda 
üniversitelerde verilen öğretmen eğitiminin etkisinin çok 
düşük, hatta olmamasıdır. Örneğin ABD’de yapılan araştırmalarda 
sözleşmeli veya alternatif serti�kasyon ile öğretmen olanların 
geleneksel, fakültede yetişen öğretmenlerden mesleğe 
başlama aşamasında daha etkisiz oldukları ancak üç yılın 
sonunda geleneksel yetişen öğretmenlerle aynı düzeye 
geldikleri bulunmuştur (Boyd, Grossman, Lankford, Loeb & 
Wycko�, 2006; Darling-Hammond, Holtzman, Gatlin & Heilig, 
2005). Bu sonuçlar öğretmen yetiştirmede birtakım reformların 
yapılmasına gerek olduğunu göstermektedir. 

Öğretmen Eğitimi konusunda yayınlanan eleştiriler, özellikle 
de yayınlanan raporlar kısa zamanda etkili olmuş, başta ABD 
olmak üzere gelişmiş ülkelerin öğretmen yetiştirme politikala-
rında değişikliğe gidilmiş, bu konuda çeşitli reformlar 
yapılmıştır. Yapılan reformlar şu dört başlık altında toplanabilir:   

1) Öğretmenlerin Yetiştirildiği Aşama ve Süre: Tarihsel 
süreçte öğretmenler lise düzeyinde kurumlar olan öğretmen 
okullarında (eğitim enstitüleri, öğretmen kolejler vb.) yetişti- 
rilmeye başlanmış, daha sonra öğretmen yetiştirme işi üniver-
sitelere devredilmiş ve bu eğitim dört yıllık lisans eğitimi 
şeklinde verilmeye başlanmıştır. Ancak son 30 yıldır dört yıllık 
lisans eğitimi ile öğretmen adayına hem alan bilgisinin hem 
de öğretmenlik bilgi ve becerilerinin kazan- dırılamayacağı 
eleştirisi sıklıkla vurgulanmaya başlamıştır. Bu eleştiri özellikle 
liselerde görev yapacak öğretmen adayları üzerinde yoğun-
laşmaktadır (Feiman-Nemser, 1990; Carnegie Forum, 1986; 
Holmes Group, 1986). Bu eleştiri kabul görmüş olup, günümüzde 
çoğu gelişmiş ülkelerde öğretmenler ağırlıklı olarak lisansüstü 
düzeyde yetiştirilmeye başlanmıştır. Burada öğretmenliğin 
alan bilgisi boyutu Alan Fakültesi (Fen, Edebiyat, Mühendislik 
vb.) tarafından, pedagojik formasyon boyutu Eğitim Fakültesi 
tarafından verilmektedir. Bu sayede alan bilgisi yeterli bireyler 
öğretmen eğitimi programlarına başvuracaklardır. Eğitim 
fakültelerinde verilecek öğretmen eğitiminde öğretmen adayının 
öğretmenlik mesleğine ilişkin becerilerinin geliştirilmesi ön 
plana çıkmaktadır. Eğitim fakültesi alan bilgisi vermekle 
uğraşmayacaktır. Son yıllardaki eğilim öğretmenlerin en az 
yüksek lisans derecesinde olması gerektiğidir. Nitekim çoğu 
Avrupa ülkeleri ile Kanada, Avustralya, Singapur gibi gelişmiş 
ülkelerde öğretmenler yüksek lisans düzeyinde veya dört 
yıldan daha uzun bir süreyi kapsayan programlarda yetiştiril-
mektedir (EURYDICE, 2012; Niemi & Lavonen, 2012; Özcan, 2013) 

2) Standartlaşma ve Akreditasyon: Öğretmenler için mesleki 
standartların ortaya konulması, öğretmen eğitiminde yeni 
standartlar, akreditasyon ve sürekli değerlendirme konuları 
son 30 yılda öğretmen eğitimi politikalarının önemli bir 
parçasıdır. 21. yy.’a uygun nitelikli öğretmen yetiştirebilmenin 
şartlarından birisi de öğretmen eğitiminde standartların  

M�k���

24



belirlenmesi, öğretmen yetiştiren kurumların bu standartlara 
uygunluğunun düzenli ve sürekli olarak değerlendirilerek 
akredite edilmesi ve ulaşılan kalitede sürekliliğin sağlanması 
için kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasıdır. 

Öğretmen eğitimini akredite edilebilmesi için akredite eden 
kuruluşların bağımsız bir kurum olması önemlidir. Bu kuruluşlar 
kaliteli öğretmenler yetiştirebilmek için program standart-
larını hazırlamaktadırlar. Öğretmen yetiştiren kurumlar akredite 
olabilmek için bu standartları sağlamak durumundadırlar. 
Özellikle federatif yapıya sahip ülkelerde akredite olmayan 
kurumların diplomaları geçerli olmamakta, mezunları öğret- 
menliğe kabul edilmemektedir. Eyaletler de kendi sınırları 
içerisinde öğretmenlik yapılabilmesi için standartlarını belirleyerek 
bu standartlara uygun akredite edilmiş kurumların belgelerini 
kabul etmektedirler (Darling- Hammond, 2012).        

Standartlaşma ve akreditasyon konusunda ülkemizde de son 
yıllarda bazı gelişmeler yaşanmaktadır. İlk olarak 1998–1999 
öğretim yılında uygulanmaya başlanan yeniden yapılandır-
manın önemli bir boyutunu öğretmen eğitiminde standart 
geliştirme ve buna bağlı olarak öğretmen yetiştiren kurumlara 
ilişkin bir akreditasyon modeli geliştirme çalışmaları oluştur-
muştur. Öğretmen yetiştiren kurumların program standartları 
geliştirme ve akredite çalışmalarını koordine etme görevi 
Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi’ne verilmiştir (Günçer ve 
diğerleri,  1999).  Bu dönemde YÖK Eğitim Fakülteleri için pilot 
akreditasyon çalışmaları yapmış, ancak bu çalışmalar devam 
etmemiş ve 2002 yılında sonlandırılmıştır. Yani 2002 yılından 
beri öğretmen eğitiminde akreditasyon çalışmaları kesintiye 
uğramış durumdadır. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da 
öğretmen yeterliklerinin belirlenmesine yönelik bir dizi çalışma 
yürütmüştür. MEB Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında 
2002 yılında başlayan bir proje ile 2006 yılında genel 
yeterlikleri, 2008 yılında özel alan yeterliklerini belirlemiş ve 
Eğitim Fakültelerinden bu yeterliklere sahip öğretmen 
adayları yetiştirilmelerini, programlarını buna göre düzenle-
melerini istemiştir (MEB, 2008). Ancak bu konuda herhangi bir 
gelişme olmamıştır. 

Standartlaşma ve akreditasyon çalışmalarında bir süreklilik 
sağlanamamakla birlikte son yıllarda önemli gelişmeler 
olmuştur.  2011 yılında Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi 
(EFDEK) ve arkasından Eğitim Fakülteleri Programlarını Değer-
lendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD) kurulması ile 
bu çalışmalar tekrar ivme kazanmıştır. EPDAD’a YÖK 
tarafından 2014 tarihi itibariyle 2 yıl süreyle akreditasyon 
yapma yetkisi verilmiştir (Ayas, 2014). Bu konudaki çalışmalar 
devam etmektedir.

3) Uygulama ve Staj Faaliyetleri: Öğretmenliğin uygulamalı 
bir meslek olması nedeniyle öğretmen eğitiminde adayların 
fakültedeki dersler ile öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya 
dönüştürmeleri gerekmektedir. Öğretmen adaylarının mesleğe 
hazırlanmasında, okullarda görev yapan deneyimli öğretmen-
lerin staj esnasında adaylara gösterdikleri bilgi, beceri ve 
deneyimler çok değerlidir. Bu nedenle nitelikli öğretmen 
yetiştirmek için uygulama ve staj faaliyetleri çok önemli bir 
yere sahiptir.  

Son yıllarda öğretmen eğitimi ile ilgili çalışanların çoğu 
derslerin ağırlıklı olarak üniversitelerde verildiği öğretmen 
eğitimine karşı çıkmakta, daha fazla uygulama ve staj 
faaliyetlerine ağırlık veren modellere geçilmesine yönelik 
çağrılar yapmaktadırlar (Ball & Cohen, 1999; Ball & Forzani, 
2009; Grossman, Hammerness & McDonald, 2009). Bu çağrıların 
ana sebebi üniversitelerde verilen öğretmen eğitimiyle 
nitelikli öğretmen yetiştirilemediği, teorik bilgilerin uygula-
maya dönüştürülemediği, dolayısıyla öğretmen adaylarının 
beceri yönünden eksik yetiştirildiği düşüncesidir. Geleceğin 
öğretmenleri öğrencilerin daha etkili öğrenmelerini sağlamak 
için birer uzman uygulayıcı olarak yetiştirilmelidirler. Kuşkusuz 
bunu gerçekleştirmek için uygulamayı öğretmen yetiştirme 
programının merkezi haline getirmek gerekmektedir.

Uygulama temelli öğretmen eğitimi üç önemli �kir etrafında 
dönmektedir. Birincisi, öğretmen adayları tüm öğrencilerin 
yüksek düzeyde düşünme, akıl yürütme ve problem çözme 
becerilerini geliştirmeye dönük hede�ere ulaşmalarını sağlaya-
bilecek şekilde yetiştirilmelidir. İkincisi, öğretmen adayları 
öğrenme-öğretme süreci esnasında ortaya çıkan farklı, yeni 
veya sorunlu durumlara uyum sağlayacak ve çözebilecek 
şekilde yetiştirilmelidir. Üçüncüsü, öğretmen adayları etkili bir 
konu alanı öğretimi yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak 
yetiştirilmelidir (Forzani, 2014).

Yukarıda ifade edilen temel amaçlara ulaşabilmek için uygulama 
ve staj faaliyetlerinin farklı bir şekilde yapılandırılması gerek-
mektedir. Yeni yapılandırmada öğretmenlik mesleğinin doktorluk 
gibi bilgi ve beceri gerektiren uygulamalı bir meslek olduğu 
düşüncesiyle öğretmen eğitiminde tıp fakültesi öğrencilerinin 
hastanelerde yaptıkları “intern” uygulaması gibi öğretmen 
adaylarının da mezun olmadan önce uzun süreli okullarda 
uygulama yapmaları gerektiğinden hareket edilerek bu 
uygulamalara “klinik uygulamalar” ismi verilmiştir.

Klinik uygulamaların kapsamını net olarak ortaya koyabilmek 
için ABD’de Ulusal Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Konseyi 
(National Council for Acreditation of Teacher Education- NCATE) 
tarafından belirlenen ilkeler incelenebilir. Konsey klinik temelli 
öğretmen yetiştirme programlarının tasarımı için şu ilkeleri 
gerekli görmektedir NCATE, 2010):  

1. Öğretmen yetiştirme programlarında öğrencinin öğren
 mesi esastır. Klinik temelli öğretmen yetiştirme programın
 merkezinde “ilk ve orta öğretimde öğrencilerinin öğren
 meleri” olmalıdır.
2.  Klinik uygulama, öğretmen yetiştirme programının bütün
 boyutlarıyla bağlantılı olmalıdır.
3.  Öğretmen adaylarının gelişimi ve öğretmen yetiştirme
 programının bütün unsurları araştırma verilerine dayalı 
 olarak sürekli değerlendirilip geliştirilmelidir.
4.  Öğretmen yetiştirme programları, alanını bilen ve onu
 nasıl öğreteceği konusunda uzman, yenilikçi, işbirliğine
 önem veren ve problem çözücü öğretmenler yetiştirmelidir.
5.  Öğretmen adayları etkileşimli (interaktif ) mesleki ortam
 larda öğrenmelidirler.
6. Klinik uygulamada görev yapacak olan öğretmen ve
 danışman akademisyenler ciddi bir elemeye tabi tutularak
 seçilmeli ve bu konuda eğitime alınmalıdırlar. 
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7.  Klinik uygulamaların yapılacağı okullar seçilmeli ve
 �nansal olarak desteklenmelidir. Klinik uygulama için
 seçilen okul, öğretmen adayının iyi bir uygulama sürecini
 geçirmesi ve okuldaki öğrencilerin başarılarının artırılması
 için yeterli araç-gereç ve yetişmiş personelle donatılmış
 olmalıdır.
8.  Teknolojik uygulamalar etkili öğretmen yetiştirmeye yardımcı
 olur.
9.  Güçlü bir araştırma gündemi, bilgilerin sistematik toplan
 ması ve verilerin kullanımı, öğretmen yetiştirmede sürekli  
 gelişimleri destekler.
10.  Güçlü kliniksel öğretmen yetiştirme programının başarısı
 için okullarla sıkı bir işbirliğinin kurulması zorunludur.

Bu ilkelerde de ifade edildiği gibi klinik (uygulama) temelli 
öğretmen yetiştirme uygulamalarının başarılı bir biçimde 
yürütülmesi ve sonuçlandırılabilmesi için uygulama okulu ile 
Eğitim Fakültesi arasında çok yakın ilişkilerin kurulması gerektiği 
vurgusu yapılmaktadır. Bu iletişimi sağlamak üzere meslek 
geliştirme okulları ve klinik profesörlük gibi uygulamalar 
yapılmaktadır.

Meslek Geliştirme Okulları: Bu okullar öğretmenlik 
uygulamaları için seçilmiş resmi (kamu) okullar olup, sadece 
öğretmen adaylarının eğitim gördükleri bir okul değillerdir. 
Bu okullar aynı zamanda hem fakültenin hem de okulun 
araştırma ve geliştirme konularında işbirliği yapabilecekleri 
bir yerdir. Öğretmen adayları bu okullarda sadece uygulama 
yapmamakta, ayrıca eğitim fakültesi akademisyenleri de bu 
okulun geliştirilmesi için okul yönetimleriyle kapsamlı bir 
işbirliği ve araştırma faaliyetleri de yapmaktadırlar. Böylece 
eğitim fakültesi okulun geliştirilmesi için akademik destek 
sağlamaktadır. Diğer taraftan bu okulların öğretmenleri de 
fakülteye “klinik öğreticiler” olarak hizmet ederler. Fakülte 
akademisyen ve öğrencilerine okulda yaşanan gerçek durumları 
anlatarak onların da gerçek koşulları öğrenmelerini sağlarlar 
(Abdal-Haqq, 1998; Darling-Hammond, 1994; Lunenburg, 
1998; Velzen, Bezzina & Lorist, 2009). Böylece özellikle 
öğretmen eğitimcileri için temel eleştiri konularından birisi 
olan “�ldişi kulelerde oturma” eleştirisi(Farkas & Du�ett, 2010; 
Kerlinger, 1970) önemli ölçüde giderilmektedir. 

Meslek geliştirme okulları üzerine yapılan araştırmalarda bu 
okullar sayesinde öğretmen ve akademisyenlerin eski yıllara 
göre daha kaliteli öğretmen yetiştirildiğini (Andrew & Schwab, 
1995; Darling-Hammond, Hammerness, Grossman, Rust & 
Shulman, 2005), bu okullarda uygulama yapan mezunların da 
bu sistemin kendilerini öğretmenliğe daha iyi hazırladığını 
(Darling-Hammond, Chung & Frelow, 2002; Howey & 
Zimpher, 1993; Sandholtz & Dadlez, 2000; Stallings, Bossung, 
Martin, 1990; Yerian & Grossman, 1997) düşündükleri tespit 
edilmiştir. Diğer araştırmalarda da meslek geliştirme okullarından 
mezun olan öğretmenlerin kendi konu alanları, sınıf yönetimi, 
teknoloji kullanımı konularında daha iyi oldukları belirlenmiştir 
(Gill & Hove, 1999; Mantle-Bromley, 2002; Neubert & Binko, 
1998). Üstelik bazı çalışmalarda bu okullardaki öğrenci perfor-
mans ve başarısını da artırdığı bulunmuştur (Frey, 2002; Gill & 
Hove, 1999; Glaeser, Karge, Smith & Weatherill, 2002)

Klinik Profesörlük: Öğretmenlik uygulaması ve staj faaliyet- 
lerinin başarısında en önemli unsurlardan birisi de hiç 

şüphesiz ki danışman öğretim elemanıdır. Danışman öğretim 
elemanı hem okul ile fakülte arasında ilişkilerin sağlanması, 
hem öğretmen adaylarını denetlemek ve rehberlik etmek, 
hem de uygulama okulundaki öğretmenlere çağdaş gelişmeleri 
aktarmak durumundadır. Ancak öğretim elemanlarının bu 
işlevlerini tam olarak yerine getirdiğini söylemek güçtür. 
Öğretmen eğitimi ile ilgili yapılan son reformlarda uygulama 
ve staj faaliyetlerine çok ağırlık verilmesi, danışman öğretim 
elemanlarının da konumunu gündeme getirmiştir. Öğretim 
elemanlarının kendilerinden beklenenleri tam olarak yerine 
getirebilmesi için eğitim fakültelerinde öğretmenlik bilgi ve 
becerileri ile staj konularında uzmanlaşmış, fakültenin okullarla 
ilişkilerini sağlayacak “klinik profesör” kadrosunun ihdas 
edilmesi önerilmiş ve bazı üniversitelerde bu kadrolara 
atamalar yapılmıştır. Bu kişiler sadece öğretmen adaylarını 
denetlemeyecek, aynı zamanda uygulama yapılan okullara 
akademik danışmanlık da yapacaklardır.  

Klinik profesörler eğitim fakültesi ile mesleki gelişim okulları 
arasındaki ilişkiyi sağlayan kişidir. Öğretmen adaylarını 
yeterince denetleyebilmek için, denetleyici kişinin sınıf ve 
okulun realitelerini anlamış olması gerekmektedir. Güçlüklerden 
birisi, hem kendi konu alanında yeterli, hem de okul uygulama-
larını bilen öğretim elemanlarının bulunmasıdır. Klinik profesör 
sadece denetleme yapmamaktadır. Bazı uygulamalarda 
gidilen staj okullarında bazı dersleri üstüne alarak o okulda 
derslere girmektedir. Böylece okulda yaptığı öğretmenlik 
sayesinde okulda yaşananları, mevcut yönelimleri ve son 
uygulamalar ile o yaş grubu öğrencilerde olan değişimi 
rahatlıkla izleyebilmekte ve bu tecrübelerini fakültede 
öğretmen adaylarına vereceği derslerde yansıtabilmektedir. 
Klinik profesöre ayrıca gidilen staj okulunun daha nitelikli 
eğitim vermesi için akademik uzmanlık hizmeti sağlama 
görevi de verilmiştir. Klinik profesör okulun kalitesini artırmaya 
yönelik bir dizi akademik destekte bulunabilmektedirler 
(Cornbleth & Ellsworth, 1994; Du�y & Putt, 1967; Du�y & Putt, 
1970; Ernst, Hollinger & Knight, 2004; Jacops, 2007; Kazlov, 
1976). 

Görüldüğü gibi 21. yy.’ın öğretmenini yetiştirmede uygulama 
ve staj faaliyetleri anahtar konumdadır. Ancak bu konuda 
ülkemizdeki uygulamaların pek parlak olduğu söylenemez. 
Nitekim yapılan araştırmalarda danışman öğretim elemanları 
ve gidilen okuldaki öğretmenlerinin staj faaliyetlerini 
önemsemedikleri, öğretmen adaylarına yardımcı olmadıkları, 
kendileriyle yeterince ilgilenmediklerini ortaya koymaktadır 
(Aslanargun, Kılıç & Evran Acar, 2012; Demircan, 2007; Eraslan, 
2008; Gökçe ve Demirhan, 2005; Kocatürk, 2006; Koç & Yıldız, 
2012; Ok, 2005; Ören, Sevinç & Erdoğmuş, 2009; Paker, 2008; 
Sağlam ve Sağlam, 2004; Tutkun, 2000; Yalçın 1999; Yalın- 
Uçar, 2012; Yıldız, 2006). Bu araştırmalar eğitim fakültesi ile 
okullar arasında bir iletişimin olmadığını ve uygulama 
faaliyetlerinin kendi haline bırakıldığını göstermektedir. 

4) Öğretmenlerin yapılandırmacı sınıfa uygun olarak 
yetiştirilmesi: 21. yy. öğrencileri bilgiye kolayca ulaşarak bu 
bilgileri yapılandırabilecek öğrencilerdir. Bu nedenle öğretmen 
adaylarının aldığı dersler “öğretmeyi öğrenme” sürecine 
hizmet etmek durumundadır. Bunu gerçekleştirmek öğretmen 
adaylarına konuların teorik olarak öğretimi şeklinde olamaz. 
Öğretmen adayları öğrendiklerini gelecekte karşılaşacakları 

M�k���

26



M�k���

27

durumlarla ilişkilendirmeleri, karşılaşacakları problemleri 
nasıl çözebileceklerini düşündükleri zaman yapılandırmacı 
sını�ara uygun öğretmen olabileceklerdir. Bu nedenle 
öğretmen eğitimi programlarında yer alan derslerde şu 
yöntemlerin kullanılması önerilmektedir (Darling- Hammond, 
2006; Grossman, 2005): 

a)  Örnek olay araştırması: Öğretmen adaylarına eğitim-öğre
 tim sürecinde yaşanan durum ve olaylarla ilgili olarak
 sını�arda gözlem yapmaları, örnek olayları ortaya çıkarmaları
 ve bu olayları izleyerek değerlendirme yapmaları istenmektedir. 

b)  Öğretimin ve öğrenmenin analizi: Öğretmen adayından
 yapılan öğretim uygulamalarından örnekleri izleyerek,
 öğrenme ürünlerini inceleyerek bunlar üzerinde derinle
 mesine düşünmeleri ve analiz etmeleri istenmektedir. Bazı
 üniversitelerde de öğretmen adaylarının derste öğrendikleri
 öğretim modellerine uygun olarak sınıf arkadaşlarına ders
 anlatmaları ve bu dersin görüntülü kayıt altına alınarak
 sınıfça tartışılması ve değerlendirilmesinin yapılması
 (mikro öğretim uygulaması) istenmektedir.  

c)  Etkinlik dosyasının hazırlanması: Burada öğretmen
 adayından özellikle uygulama ve staj çalışmalarında
 yaptıkları işler, buna ilişkin örnek ürünler, öğrencilerin
 yapılan etkinliklerden ne öğrendiklerini gösteren belgeler  
 vb. kapsayan bir dosya (porfolyo) hazırlaması istenmektedir.

 Eylem araştırması: Öğretmen adayından staj yaptığı
 okulda yaşanan sorunları, kendi yaptığı bir uygulamanın
 etkilerini vb. bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak
 tespit etmesi istenmektedir.

e)  Eğitsel teknoloji ve medya araçlarını kullanma: 21. yy. 
 öğrencileri bilgi teknolojisi araçları ile artık bilgiye kendileri  
 ulaşmaktadır. Dolayısıyla rehber konumunda bulunan
 öğretmen de bu teknolojileri iyi bilmek ve kullanmak 
 durumundadır. Bu nedenle derslerde öğretmen adayının
 bu araçları tanıması ve kullanabilmesi sağlanmaktadır.

Sonuç ve Öneriler
Günümüz 21. yy. insanı bilgiye kendi ulaşan kişi konumun-
dadır. Öğretmen de bu bilgiyi yapılandırması için rehber 
konumundadır. Bu yeni duruma uygun yeterliklere sahip 
öğretmen yetiştirmek üzere öğretmen yetiştirme politikamız-
da yukarıda açıklandığı gibi önemli değişimler yapılmasının 
gereği açıktır. Öğretmen eğitiminin lisansüstü düzeyde 
verilmesi, ders içerikleri ve faaliyetlerinde uygulamaya dönüklük, 
staj faaliyetlerine ağırlık verilmesi, uygulama okulları ile 
koordinasyon, klinik profesörlük, standartlar, yeterlikler, 
akreditasyon vb. uygulamalar ile öğretmen yetiştiren kurumların 
21. yy’ın beklediği öğretmen tipini yetiştirmesi istenmektedir. 
Burada şunu da belirtmek gerekir ki, bu yeni öğretmen tipine 
karşı çıkan Neo-marksist görüşlü bazı yazarlar da bulunmak-
tadır. Bu yazarlara göre Neoliberal politikaların sonucunda 
dayatılan bu politika öğretmenlerin özerklik ve yaratıcılığı yok 
edecek, onları vasıfsız ve tek tip hale getirecektir. Aslında tüm 
bu reformlarla yapılmak istenen, öğretmeni eleştirel düşünen 
ve tepki verebilen profesyonel bir kişiden ziyade, istenenleri 
düşünmeden uygulayan bir teknisyen haline getirmektir 
(Giroux, 2012; Ünal, 2005).  

Ülkemizde de Neoliberal politikaların bir yansıması olarak 
1997 yılındaki yeniden yapılandırma ile eğitim bilimleri 
bölümlerinin kapatılması, eğitimin temelleri derslerinin 
(eğitim tarihi, eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi vb. dersler) 
programlardan çıkarılması vb. uygulamalar ile öğretmen 
adaylarının sorgulamadan, isteneni düşünmeden yapan 
teknisyenler olarak yetiştirilmesi sağlanmıştır (Güven, 2014). 
Görüldüğü gibi bu yazarlar standartlaşmaya karşı çıkmakta, 
derslerde uygulamaya ağırlık verilirken entelektüel tabanlı 
derslerin programdan çıkarılması ile teorik bilgileri zayıf, 
düşünmeyen, eleştirmeyen, yani entelektüel olmayan 
öğretmenler yetiştirildiğini savunmaktadırlar. Öğretmen 
yetiştirme politikamızı düzenlerken bu eleştirileri de dikkate 
almak gerekmektedir. Pratiğe önem verirken teorinin tümüyle 
gözden çıkarılmaması gerekmektedir. 

Dünyada yapılan uygulamalar da dikkate alındığı zaman 
ülkemizin öğretmen yetiştirme sisteminde aşağıdaki temel 
değişikliklerin yapılması önerilmektedir:

Öğretmen eğitimi için dört yıllık lisans eğitimi yetmemek-
tedir. Genel olan eğilim alan fakültesini bitirmiş öğrencilerin 
öğretmen eğitimi programlarına kabul edilmesi, öğretmen 
eğitiminin de tezsiz yüksek lisans şeklinde olmasıdır. 
Böylece alan bilgisi eğitimi ile uğraşılmayacak, sadece 
öğretim üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu konuda ülkemizdeki 
mevcut yapılanmada değişiklik yapılmalıdır. Okul öncesi 
ve ilköğretim haricinde diğer branşlarda öğretmen 
yetiştirme tezsiz yüksek lisans düzeyinde yapılmalıdır. 
Eğitim Fakülteleri sadece eğitim ve öğretim konularıyla 
ilgilenmelidir. Bu durumda fakülte akademik personelinin 
yapısının da düzenlenmesi gündeme gelebilir. Nitekim 
Eğitim Fakültesinde görevli öğretim elemanlarının çoğunluğu 
fen-edebiyat fakültesi kökenli olup, çoğu akademik 
kariyerini (tez ve bilimsel çalışmalarını) eğitim ile ilgili 
değil, alanları ile ilgili yapmışlardır ve yapmaya da devam 
etmektedirler (Yüksel, 2010; Ayas, 2005; Gençdoğan, 
2004). Bu yapıdaki bir akademik kadro ile kaliteli ve 
istenen nitelikte öğretmen eğitiminin yapılması mümkün 
görünmemektedir. Dolayısıyla sadece öğretimle odaklanacak 
bir fakültede sadece akademik kariyeri öğretim üzerine 
olan öğretim elemanları yer almalıdır.  

Yapılandırmacı sını�ara öğretmen yetiştiriyorsak Eğitim 
Fakültesi programlarının kesinlikle bu sını�ara uygun 
öğretmen yetiştirir hale getirilmesi gerekmektedir. Artık 
yoğun teorik dersler ve önemsenmeyen, kısa süren bir 
öğretmenlik uygulaması yapılması anlayışından vazgeçilmesi 
gerekmektedir. Fakültede okutulacak dersler uygulamaya 
dönük olmalı, örnek olaylar sını�arda tartışılmalıdır. Bu 
arada son eğitim teknolojilerinin özellikleri ve kullanımı 
öğretmen adaylarına öğretilmeli ve kullanmaları sağlan-
malıdır. 

Staj ve uygulama faaliyetleri yeniden düşünülmelidir. Bu 
faaliyetler daha yoğun olmalıdır. Son yıl staj yılı olarak 
ayrılabilir. Özellikle ABD’de olduğu gibi Eğitim Fakülteleri 
uygulama okullarını seçerek onlarla yakın iletişim halinde 
olmalıdırlar. Burada okullara –bilhassa da özel okullara– 
önemli bir görev düşmektedir. Okullar gelecekte kendi kurum- 
larında çalışacak olan öğretmenlerin yetiştirilmesinde 
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daha etkili olmalıdır. Tüm bunların yapılabilmesi için 
okullara makul sayıda öğrenci gönderilmesi gerektiği de 
unutulmamalıdır. Bu nedenle Eğitim Fakültelerinin konten- 
janlarında azaltılmaya gidilmelidir.  

YÖK ve MEB bünyesinde geniş katılımlı bir oluşum ile 
öğretmenlik mesleğinin standartlarının oluşturulması 
gerekmektedir. Bu standartlar oluşturulurken YÖK ve 
MEB’nın iletişim içerisinde olması ve her iki tarafın da 
kabul etmesi önemlidir. Aksi takdirde bu standartlar kâğıt 
üzerinde kalmaya mahkûm olacaktır. Standartlarda uzlaşmanın 
sağlanması ve kabulü sonrasında Eğitim Fakültelerinin 
akreditasyon çalışmalarına başlanmalıdır. 
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
33. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin 33. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde 
İstanbul Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 

Genel Kurul’da, Türk Milli Eğitimine 25 yıl ve üzeri hizmet veren aşağıdaki üyelerimize sertifika takdimi de yapıldı. 
Uzun yıllardır eğitimimize katkı sağlayan üyelerimizi bir kez daha kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

1 ADANA KOLEJİ 55.YIL
2 AHMET ŞİMŞEK KOLEJİ 25.YIL
3 AKASYA KOLEJİ 30.YIL
4 AKEV KOLEJİ  50.YIL
5 ALMAN LİSESİ 145.YIL
6 AMERİKAN ROBERT KOLEJİ 150.YIL
7 ANAKENT EĞİTİM KURUMLARI 30.YIL
8 ARAMYAN-UNCUYAN EERMENİ VE
 ORTAOKULU 140.YIL
9 AREL KOLEJİ 25.YIL
10 ARI KOLEJİ 30.YIL
11 ATACAN EĞİTİM KURUMLARI 25.YIL
12 AYDIN ANADOLU KOLEJİ 35.YIL
13 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL AYŞEABLA 
 OKULLARI 65.YIL
14 BEYKENT EĞİTİM KURUMLARI 25.YIL
15 BEZCİYAN ERMENİ İLK VE ORTAOKULU 185.YIL
16 BİLGEM OKULLARI 25.YIL
17 BÜYÜK KOLEJ 25.YIL
18 CANDAN KOLEJİ 25.YIL
19 CUMHURİYET EĞİTİM VAKFI ÖZEL HAMDULLAH   
 EMİNPAŞA İLKOKULU-ORTAOKULU 25.YIL
20 CUMHURİYET EĞİTİM VAKFI ÖZEL HAMDULLAH 
 EMİNPAŞA LİSESİ 35.YIL
21 ÇAĞ KOLEJİ 25.YIL
22 ÇAKABEY OKULLARI 25.YIL
23 ÇAMLARALTI İLKOKULU-ORTAOKULU 60.YIL
24 ÇAMLARALTI LİSESİ 25.YIL
25 ÇUKUROVA BİLFEN EĞİTİM KURUMLARI 25.YIL
26 DADYAN ERMENİ İLKÖĞRETİM OKULU 170.YIL
27 DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 150.YIL
28 DOĞAN KOLEJİ 30.YIL
29 EFDAL İLKOKULU VE ORTAOKULU 40.YIL
30 ÖZEL EGE LİSESİ 25.YIL
31 ERESİN ANADOLU TURİM OTELCİLİK LİSESİ 25.YIL
32 ESAYAN ERMENİ İLKOKULU, ORTAOKULU 
 VE LİSESİ 120.YIL
33 EVRENSEL KOLEJ 25.YIL
34 EVRİM OKULARI 30.YIL
35 EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI 45.YIL
36 FERİKÖY ERMENİ İLK VE ORTAOKULU 100.YIL
37 FIRAT KOLEJİ 25.YIL
38 FMV ÖZEL IŞIK OKULLARI 130.YIL
39 GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ 145.YIL
40 GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI 50.YIL
41 İDEAL KOLEJİ 25.YIL
42 İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANADOLU LİSESİ 25.YIL
43 İSTEK ÖZEL ACIBADEM ANAOKULU 25.YIL
44 İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 25.YIL
45 İSTEK ÖZEL ACIBADEM ORTAOKULU  25.YIL

46 İSTEK ÖZEL ATANUR OĞUZ ANADOLU LİSESİ 25.YIL
47 İSTEK ÖZEL BELDE ANADOLU LİSESİ 25.YIL
48 İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ANADOLU LİSESİ 25.YIL
49 İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANADOLU LİSESİ 25.YIL
50 İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 25.YIL
51 İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR ANADOLU LİSESİ 30.YIL
52 İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ANADOLU LİSESİ 25.YIL
53 İTALYAN LİSESİ125.YIL
54 İZMİR AMERİKAN KOLEJİ 135.YIL
55 İZMİR BÜYÜKÇİĞLİ ÖZEL TÜRK KOLEJİ 65. YIL
56 İZMİR ST.JOSEPH FRANSIZ LİSESİ 135.YIL
57 KALFAYAN ERMENİ İLKOKULU VE ORTAOKULU 145.YIL
58 KARAGÖZYAN ERMENİ ANA VE 
 İLKÖĞRETİM OKULU 100.YIL
59 KÜLTÜR KOLEJİ 55.YIL
60 MEV KOLEJİ ÖZEL OKULLARI 30.YIL
61 ÖZEL NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ 155.YIL
62 ÖZEL 2023 TERCÜMAN ANADOLU LİSESİ 25.YIL
63 PANGALTI ERMENİ İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSESİ 190.YIL
64 PENDİK İKBAL KOLEJİ 30.YIL
65 SAHAKYAN NUNYAN ERMENİ LİSESİ 45.YIL
66 SEYMEN KOLEJİ 30.YIL
67 SEZİN OKULLARI 50.YIL
68 ST. BENOIT FRANSIZ LİSESİ 230.YIL
69 ST. JOSEPH FRANSIZ LİSESİ 145.YIL
70 ST. MICHEL FRANSIZ LİSESİ 125.YIL
71 STE. PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ 165.YIL
72 SURP HAÇ ERMENİ LİSESİ 60.YIL
73 TAN OKULLARI 40.YIL
74 TARHAN KOLEJİ 55.YIL
75 TARKMANÇAS ERMENİ İLKÖĞRETİM OKULU 230.YIL
76 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ 125.YIL
77 TED ALİAĞA KOLEJİ 25.YIL
78 TED ANKARA KOLEJİ 80.YIL
79 TED KARABÜK KOLEJİ 50.YIL
80 TED KARADENİZ EREĞLİ KOLEJİ 45.YIL
81 TED KAYSERİ KOLEJİ 45.YIL
82 TED POLATLI KOLEJİ  25.YIL
83 TED ZONGULDAK KOLEJİ 55.YIL
84 TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ 
 OKULLARI 135.YIL
85 UĞUR KOLEJİ 25. YIL
86 ULUS MUSEVİ 1.KARMA OKULLARI 100.YIL
87 ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ 135.YIL
88 ÜSKÜDAR BAĞLARBAŞI ANADOLU LİSESİ 30.YIL
89 ÜSKÜDAR İLKÖĞRETİM OKULU 25.YIL
90 VKV KOÇ ÖZEL İLKOKULU, ORTAOKULU 
 VE LİSESİ 25.YIL
91 YEŞİLKÖY ERMENİ İLK VE ORTAOKULU 55.YIL
92 YILDIZ KOLEJİ 50.YIL

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNE 25 YIL VE ÜZERİ HİZMET VEREN ÜYELERİMİZ



Yönetim Kurulu Eş Başkanı  Cem GÜLAN Özel Doğan Eğitim Kurumları

Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf TAVUKÇUOĞLU Özel Atacan Eğitim Kurumları

Başkan Yardımcısı F. Nurullah DAL Özel Akasya Koleji 

Başkan Yardımcısı Erkan ÇELİK Özel Beykent Eğitim Kurumları

Genel Sekreter Hayik NİŞAN Özel Surp Haç Ermeni Lisesi

Muhasip Üye Özlem KARSAN Özel Oğuzkaan Koleji 

Üye  Mina AKCEN Ste. Pulcherie Fransız Lisesi

Üye  Erdoğan BOZDEMİR FMV Özel Işık Okulları

Üye  Gökhan BAYBOĞAN Özel Çağ Eğitim Kurumları 

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANLIK DİVANI (Alfabetik sıra)

Ful Akıngüç ÖVER / Özel Kültür Eğitim Kurumları

Güler KAMER / Özel Amerikan Robert Lisesi

Nefise Ülker TURGUT / İSTEK Özel Okulları

Dr. Rüstem EYÜBOĞLU / Özel Eyüboğlu Eğitim Kurumları

Sevinç ATABAY / TED Ankara Koleji

Dr. Yusuf EKİNCİ

  

HAYSİYET DİVANI ASIL
Melekşen DİRİKAL / Özel Çamlaraltı Koleji İzmir 

Nur Yaşar / Özel Doku Kültür Anaokulu Ankara 

Sabahattin ÖZBAKIR / Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi

 

HAYSİYET DİVANI YEDEK
Nezihe TİFTİKÇİOĞLU / Özel İstanbul İÖO

Cem ÇAKIR / Özel Çakır İÖO Bursa

Sarven SERTŞİMŞEK / Özel Aramyan-Uncuyan Ermeni İÖO 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Işıl Okan GÜLEN / Özel Okan Eğitim Kurumları

Necla KARATEKİN / Özel Minik Tırtıl Anaokulu

Mehtap KASAPBAŞOĞLU / Özel Kaplumbağa Anaokulu

Zafer ÖZTÜRK / Özel Florya Koleji

Oya DÜŞMEZ / Özel Bilgem Okulları Elazığ 

DENETLEME KURULU ASIL
Kemal NAKİPOĞLU / Özel Sağnak İÖO Kayseri

Leyla GÖKSEL / Özel Adana Koleji

Saim MERAL / Özel Tarhan Koleji 

DENETLEME KURULU YEDEK
Kenan TAÇYILDIZ / Özel Sakarya Doğa Koleji

Mehmet Faruk MELİK / Özel Fırat Koleji Şanlıurfa

Behiye ÖMEROĞLU / Özel Nar Anaokulu 
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Genel Kurul’da kapalı oylama usulüyle yapılan seçimlerde Dernek organlarına oybirliği ile seçilen üyelerimiz; 

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER
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#YeniNesilOkul da Öğrenme
Her gün bir yerden göçmek ne iyi      
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş 
Dünle beraber gitti cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım
(Hz Mevlana)

Ruhun özü ve kavramı harekettir 
(Platon)

Makale, yeni nesil okullarla ilgili serinin ikincisini oluşturmak-
tadır (ilk makale; http://www.ozelokullardernegi.org.tr/dergi/o-
cak 2015/�les/assets/basic-html/page46.html). Makalelerdeki 
öncelikli amaç, okullarımıza hemen yarın uygulanabilecek 
reçeteler sunmak değildir. Öncelikle, okulların bugün ve 
gelecekteki resmi çizilmeye çalışılmıştır. Makaleler geçmişten 
bugüne kadar okulun yolculuğu (https://www.youtube.com/ 
watch?v=4YNPVkkZ4RQ) ve okul çevresindeki değişimler dikkate 
alınarak oluşturulmaya çalışılmıştır. Öncelikle makale, okulla 
ilgili söylenmesi/yazılması gereken her şeyi söyleme ve yazma 
iddiasında değildir. 

Makaleler hazırlanırken eğitim/öğrenme alanındaki araştırmalar, 
eğitim yönetimi ve planlaması, felsefe/eğitim felsefesi, sosyoloji/ 
eğitim sosyolojisi, psikoloji/eğitim psikolojisi ekonomi/eğitim 
ekonomisi, demogra�, Dünya’da ve Türkiye’de üniversiteler ve 
sivil toplum örgütlerinin hazırladıkları eğitim raporları ve 
PISA, TIMMS gibi küresel sınav sonuçlarından yararlanılmıştır. 
Yapılmak istenen, ilgili alan yazınların bilgi birikimini eğitim 
ve öğrenme alanı için ete kemiğe bürüyerek okula taşımaya 
çalışmaktır. Burada okul diğer alanlardan öğrenen durumundadır.  
Makale, sizleri öğrenme sürecinde bilmekten-araştırabilmeye, 
okulun bazen göz ardı ettiği bireysel farklılıklara, öğrenmede 
farklı disiplinlerin kesişim ve birleşim alanlarını okula/öğrenmeye 
transfer edebilmeye doğru bir yolculuğa çıkarmayı hede�emektedir.

Bilen öğrenciden araştırabilen, yapabilen öğrenene
Düşüncelerin tarihi, söylemlerin alanını özgün olan ve düzenlenmiş 
olan olarak ikiye ayırır. Özgün alan, değerli ve nispeten az 
sayıda olan, ilk kez ortaya çıkmış bulunan, kendilerine benzer 
öncüllere sahip bulunmayan, muhtemelen başkalarına 
modellik edecek olan ve bu ölçüde kendilerine yaratılmışlar 
görüntüsü vermeyi hak eden kategori iken, düzenlenmiş 

olan; kendilerinden sorumlu olmayan ve daha önce söylenmiş 
olan şeyden bazen onu olduğu gibi tekrar etmek için türeyen 
kategoridir (Foucault,1999). Bu anlamda ortalama okul, 
özgün olandan daha çok düzenlenmiş olan ve daha önce 
söylenmiş olanı kuşaklar boyu aktarıp bir geleneği devam 
ettirme hevesindedir. Bu anlayış, bugünkü hayatın olağan 
akışının dışında kalmış bir anlayıştır. 

Ortalama okul bugünün öğrencilerinin özgün bir üretim yapmasını 
hede�emeden, daha önce başkaları tarafından yazılmış şiir, 
hikâye, roman vb. eserleri yalnızca aslına uygun bir şekilde 
öğrenmelerini ve sorulunca söylemelerini ya da bir problemi 
farklı bir çözüm bulmaya çalışmadan, daha önce çözüldüğü 
yoldan çözmeye çalışmalarını isteyerek bütün öğrencileri 
ortalama bir düşünme biçimine, bir kalıba hapseder.

Bilginin gittikçe daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi ve geçerliğini 
kaybetme süresinin kısalması öğrenme ile ilgili eski bilgilerimizi 
de gözden geçirme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bugün 
bilgiyi bellekte uzun süre tutabilme eski değerini kaybederken,  
bilgiyi işleyebilme ve bilgiyi yeni bilgi üretme sürecinde 
kullanabilme becerisi öne çıkmıştır. Bir ölçüde bilgiye ulaşma 
amaç olmaktan çıkıp, bilginin araçsallaşması süreci yaşan-
maktadır. Okullar bu süreci gözden kaçırmamalıdır. Bugünün 
öğrencileri bilgiye ulaşabilen, kendi araştırmalarını yapabilen, 
sonuçlarını değerlendirebilen öğrenenler haline gelmek 
durumundadırlar. Süreci okuyup, doğru çıkarımlarda bulunabilen 
yeni nesil okullar (YNO) vazgeçilmez olmaya devam ederken, 
sürecin dışında kalan okullar bugünün okulu olmaktan 
gittikçe daha çok uzaklaşacaklar ve varlık nedenleri daha çok 
tartışılmaya başlanacaktır.

Bilginin hızlı üretilip tüketildiği bu süreçte, okulun yalnızca 
bilgi vermesi, acıkan insana balık vermeye benzetilebilir. 
‘İnsana balık tutmayı öğretmek’ örneğinde olduğu gibi daha 
kalıcı olan, öğrenene araştırma yapabilme yeterliği kazandırarak, 
onu bilgiye ulaşma sürecinde bağımsız hale getirmektir. 
Konfüçyüs’ün 2500 yıl öncesinde söylediği “İşitirsem unuturum, 
görürsem hatırlarım, yaparsam bilirim/anlarım (Konfüçyüs)” 
sözü son yıllarda öne çıkan “Maker Hareketine” kaynaklık 
edebilecek bir sözdür. Günümüzdeki maker hareketinin 
öğretisi aslında öğretim sürecinin temel ilkelerinden birisi 
olan yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi ile benzerlik gösterir. 
Son dönemlerde bir salgın gibi neredeyse bütün eğitim 
sistemlerinin üzerine çöken çoktan seçmeli testler ve PISA, 

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

Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD
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TIMMS gibi küresel sınavlar okulun bu yapma/tasarlamayı öne 
çıkaran anlayışının üzerini örtmüştür. Bugünlerde teknolojinin 
kolaylaştırıcı ve tetikleyici katkısıyla okulları da kapsayan pek 
çok alanda bir ürün ortaya koyabilme, bir tasarım yapma 
hareketi sıkça tartışılmaya başlanmıştır. Maker hareketinin 
tetikleyicilerinden birisi de okulun hayattan gittikçe uzaklaştığının, 
okulda öğrenilenlerin test çözmekten başka neredeyse hiçbir 
şeye yaramadığının daha fazla görülmeye başlanmış 
olmasıdır. Bugünkü popüler kullanımıyla maker hareketi 
aslında okulu güncellenmiş şekilde kendi eksenine tekrar 
oturtma çabasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.   

Öğrenme sürecinde yapma/tasarlamayı öne çıkaran öğrenme 
yaklaşımı, YNO’nun öğretim programları ile yan yana değil, iç 
içe geçmiş bir yaklaşımdır. YNO da öğrenciler, bir problemin 
çözümünde işlem basamaklarını kendileri tasarlarlar, okulun 
uygulama bahçesinde (bu bahçe bazen okulun çatısında da 
olabilir) kendi ürünlerini üretirler, kavramsal ya da �ziksel 
tasarımlar oluştururlar, kendi oyuncuklarını yaparlar, kendi 
şiirlerini, masallarını, hikâyelerini, zamanla kendi romanlarını 
yazarlar, kendi araştırmalarını yaparlar ve çoğu zaman kendi 
çözecekleri problemleri kendileri oluştururlar. Bu süreçte  
YNO’nun öğretmeni bir kolaylaştırıcı, teşvik edici, rehber, 
bazen doğru zamanda en kritik soruyu soran, bazen izleyici, 
yeri gelince katılımcı, bazen de lider rolündedir. 

YNO Bireysel Farklılıkların Farkındadır
YNO öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları geliştirilmesi 
gereken önemli bir zenginlik olarak kabul eder. Eğitimin 
birleştirici, sosyal işlevini; ortalamada birleşme, hepimizin 
ortancaya mahkûm edilmesi olarak algılamaz. Bütün öğrencilere 
kendi ilgileri, yetenekleri ve hızları doğrultusunda bir eğitim 
ortamı sunmayı amaçlar. Bu nedenle ölçme ve değerlendirmede 
bireysel farklılıklar dikkate alınır ve başarı ölçütü olarak bireyin 
kendi yeterlikleri dikkate alınır. Her bireyden beklenen, kendi 
yeterliklerini ve ilgilerini keşfedip kendisi kalarak bireysel 
gelişimini gerçekleştirmesidir.

YNO eğitim yaklaşımını, uygulamalarını eğitim araştırma-
larından, teoriden ve kültürden beslenerek oluşturur. Bireysel 
farklılıklara dayalı farklılaştırılmış eğitim yaklaşımını da bu 
şekilde oluşturmuştur. Örneğin;  Maslow’un üst düzey ihtiyaçlar 
olarak tanımladığı, birey için özerklik ve öz yeterlik ihtiyacı, 
Herberzg’in motivasyonel faktörler arasında saydığı tanınma, 
başarı, ilerleme ve sorumluluk ihtiyacı, McCleland’ın başarı 
ihtiyacı kuramı dikkate alındığında okulların bireysel farklılıklar 
temelinde bir öğretim programı hazırlaması gerektiği kaçınılmaz 
olarak görülmektedir. Bireyin kendisini geliştiremediği, özerkliğinin 
sınırlı olduğu ve ona başarısız deneyimler yaşatan uygulamalar 
bireylerin motivasyonunu düşürebilir ve okula olan bağlılıklarını 
azaltabilir.  

Vygotsky tarafından çocuğun yalnız başına yapmakta zorlanacağı, 
yetişkinlerin ya da yetenekli çocukların rehberliği ve yardımı 
ile öğrenebileceği görevler Yakınsak Gelişim Alanı (YGA) 
olarak adlandırılmaktadır (Santrok, 2011).  Her bireyin YGA 
farklılıklarının olması hayatın normal akışına uygun bir durum 
olduğundan, bireyler kendi özellikleri ve yeterlikleri doğrul-
tusunda biricik olarak değerlendirilir ve onlara özgü öğrenme 
yaklaşımları belirlenir ve uygulanır (daha geniş okuma için; 
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/25591482.asp). 

Pozitif psikoloji alanında yapılan çalışmalar da YNO’un eğitim/ 
öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesinde etkili olmuştur. Huzur, 
memnuniyet, doyum, umut, mevcut durum ve gelecekle ilgili 
iyimserlik, cesaret, kişilerarası beceri, estetik duyarlılık, azim, 
bağışlama, özgünlük, maneviyat, yüksek yetenek, bilgelik, 
sorumluluk, fedakârlık, nezaket, ılımlılık, aktif vatandaşlık, 
hoşgörü, iş ahlakı vb. alanları kapsayan pozitif psikoloji alanında 
yapılan çalışmalar (daha fazla okuma için (http://www.ppc.-
sas.upenn.edu/ppintroarticle.pdf ) okullara yeni roller 
göndermektedir. 

Pozitif psikoloji alanında yapılan araştırma sonuçlarına göre 
akademik başarıları yüksek olan öğrencilerin ve okulların 
özellikleri aşağıda sıralanmıştır (Knoop, 2011): 

- Fiziksel ve ruhsal olarak daha sağlıklı öğrenciler,
- Öz belirleme kuramından hareketle bağımsız/özerk olan,  
 içinde bulunduğu durum ve kendi öğrenme süreci üzerinde  
 kontrolü olan öğrenciler,
- Öğretmenlerin öğrenme ve yaratıcılık konusunda iyi bir rol  
 modeli oldukları okullar, 
- İçsel motivasyonu vurgulayan okullar,
- Neşe, şükran, huzur, ilgi, umut, gurur, eğlence, ilham, sevgi gibi
 olumlu duyguların pekiştiği ve ifade edilip desteklendiği okullar,
- Geleceğini olumlu gören iyimser öğrenciler,
- Öğrencinin güçlü yanlarına hitap edilen okullar,
- Öğrencinin öğrenme stiline uygun eğitim anlayışının olduğu 
  okullar, 
- Öğrenme ortamının estetik olarak zengin ve duyuları uyaran okullar,
- Keşif yoluyla öğrenmenin gerçekleştiği okullar,
- Yaratıcılığın ön plana çıktığı okullar,
- Öğrencinin kendini ifade edebildiği okullar,
- Öğrencilerin sosyal olarak birbirlerine bağlı olduğu okullar,
- Öğrencilerin biriciklik ve kendine özgülüklerin vurgulandığı okullar,
 - Öğrencilerin desteklendikleri ve aynı zamanda potansiyellerine
 ulaşmaları için zorlandıkları okullar (Akt: Ergüner Tekinalp,
 Işık Terzi, 2015).

Öğrenme ile ilgili araştırma sonuçları analiz edildiğinde orta 
çıkan anahtar kelimeler: 
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Sınırlı içerikten hayatın bütün alanlarını kapsayan 
disiplinlerarası/disiplinlerüstü içeriğe
Faucoult (1999) kendini var olan disiplinlerin içine nüfuz 
etme, onları inceleme ve yeniden yorumlama işini gördüğünü 
söylediği düşüncelerin tarihini, aynı zamanda; birbirinin içine 
girmelerin disiplini, eserleri çevreleyen, onları belirginleştiren, 
yeniden birbirine bağlayan, kendileri olmayan her şeyin içine 
onları yerleştiren aynı merkezli dairelerin betimlenmesi olarak 
tanımlamaktadır. 

Mevcut okulda, farklı disiplinlerin birbirlerinin içerisine yeterince 
nüfuz etmedikleri, birbirlerinden yeterince beslenmedikleri, 
birbirleri ile konuşmadıkları, merkezi gerçek hayat olan bir 
çemberin içerisinde yeterince yer almadıkları görülmektedir. 
Bu nedenlerle YNO’nun dersleri değil, çözmesi gereken problem-
leri ve disiplinlerarası “Bütünleşik Öğrenme Alanları (BÖA)” 
vardır. YNO’nun sadece başlangıç ve gün sonu bitiş saatleri 
önceden belirlenmiştir. Okul zamanı, her dersin sonunda 
verilen aralarla değil, çözülmesi gereken problemlerle, yapılması 
gereken araştırmalarla bölünmüştür. Bazen bir konunun 
öğrenilmesi, bir problemin çözülmesi bir veya birkaç gün 
sürebilir. Bu süre içerisinde öğrenilecek içeriğe göre, birden 
fazla disiplinin öğretmeni aynı anda öğrenme ortamında 
olabilirler ve öğrencilerin çoklu, farklı ve bütüncül bir bakış 
açısı kazanmalarına katkıda bulunurlar.

YNO’da; okuldan eve, doğaya, bir kütüphaneye, müzeye, bir 
pazar yerine vb. uzanan araştırma temelli öğrenme/eğitim 
sürecini besleyen, destekleyen, geliştiren uygulamalardan 
birisi de, ders kitabı temelli bir öğrenme yaklaşımını benimsememiş 
olmasıdır.  Ders kitaplarına sıkıştırılmış bilgi, önemli ölçüde 
gerçek bağlamından kopmuştur. Öğrencinin elindeki ders 
kitabı arıya verilmiş bir şeker gibi düşünülebilir. Çalışkanlığı ile 
bilinen ancak hazır olarak verilen şeker tüketimine alışmış 
olan arılar, nasıl çiçek özü toplamayı bırakıp, şeker verilmeyince 
varlığını devam ettirmekte zorlanırlarsa, ders kitaplarının da 
öğrenci üzerinde öğrenme motivasyonu bakımından benzer 
bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerle, 
YNO’nun ders kitabı değil, basılı ve elektronik ortamda çok 
sayıda öğrenme materyali/kitabı vardır. Öğrenciler öğrenme 
süreci içerisinde bu kaynaklardan bilgiye kendileri ulaşırlar, 
öğretmenlerin rehberliği ve kolaylaştırıcılığı ile bilgisayar 
ortamında oluşturacakları defterleri yıl sonuna kadar kendileri 
tarafından bir kitap haline dönüştürülmüş olur. 

YNO’da farklı yaş grubundaki öğrencilerin bir araya gelmesi, 
bir öğrenme alanının içerisinde birlikte olmaları, beyin fırtınası, 
sempozyum, çalıştay, spor ve sanat gibi ortak yapabilecekleri 
etkinliklere katılmaları önemlidir. Bununla birlikte bazen 
öğrenciler planlanmış şekilde başka bir sınıfın bir öğrenme 
etkinliğinin içerisine de dâhil olabilirler. 

Okul çevresinin gittikçe daha karmaşık hale gelmesi nedeniyle, 
bugünün ve geleceğin insanının problem çözümünde daha 
çok disiplinin bilgi ve beceriye ihtiyaç duyacağının farkına 
varan eğitim sistemleri, hem okuldaki hem de merkezi olarak 
yaptıkları sınavları güncellemektedirler. Örneğin İngiltere, 
2017 yılından itibaren, merkezi olarak yapılan Ortaöğretim 
Genel Serti�ka (General Certi�cate of Secondary Education 
(GCSE)) sınavında geleneksel olarak ölçülen matematik, fen 
alanları ve dil becerilerinin yanına 21. Yüzyıl Becerilerini 

de kapsayan çok sayıda konu başlığı eklemeyi planlamaktadır 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/up-
loads/attachment_data/�le/417736/2015-03-26-decisions-for- 
completing-gcse-as-and-a-level-reform.pdf

YNO gerçek hayatın farklılığını, zenginliğini, karmaşasını 
yalnızca derslerin yerine bütünleşik öğrenme alanını koyarak 
sağlamaya çalışmaz. Aynı zamanda öğrenme stratejileri, 
yöntem ve teknikleri, öğrenme ortamları ve öğrenme araçları 
ile öğrenmeyi doğal merkezine taşımayı hede�er. Bu amaçla 
yalnızca ABD de ekonomik büyüklüğü 32 milyar dolara ulaşan 
on-line öğrenme ve geleneksel sınıfın güçlü yönleri ile on-line 
öğrenmenin güçlü yönlerinin bir araya getirildiği harmanlaşmış 
/hybrid öğrenme YNO’un güçlü ve vazgeçilmez öğrenme 
yaklaşımlarından ikisidir (daha fazla okuma için http://ww-
w. c h r i s t e n s e n i n s t i t u t e . o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s 
/2014/06/Is-K-12-blended-learning-disruptive.pdf ). YNO da 
öğrenme strateji, yöntem ve tekniklerini zenginleştirme ve 
farklılaştırma okulun doğal bir parçasıdır.  Bu amaçla öğretmenlerin 
araştırma okur-yazarı ve kendi eylem araştırmalarını yapabi-
lecek yeterliğe ulaşmalarının sağlanması vazgeçilmezdir (bu 
konu ayrı bir yazı halinde ele alınacaktır). Araştırma okur-yazarı 
ve araştırmacı yeterliğine ulaşmış öğretmenler kendi öğretim/ 
öğrenme yaklaşımlarını geliştirerek, bu yolla hem eğitim 
bilimleri alanına katkı yaparlar hem de okuldaki öğren-
me/eğitim sürecini geliştirebilirler. 

Özetle; YNO gerçek hayatın zenginliğini, karmaşasını, çeşitliliğini 
okula taşır. Bu yolla öğrenmeyi gerçek hayatın karmaşası ve 
zenginliği içerisinde gerçekleştirmeyi hede�er. YNO öğrenciye 
diplomasını verip, ondan farklılığını ve özgürlüğünü almaz.

2017 için Önerilen Yeni Konular

Eski çağ tarihi Sağlık ve sosyal yardım

Arkeoloji Sanat tarihi

Uygarlık tarihi Bilgi ve iletişim teknolojileri

Yaratıcı yazma Uluslararası ilişkiler

Eleştirel düşünme   Hukuk

Elektronik Medya çalışmaları

Çevre bilimi Müzik teknolojisi

Sinema Felsefe

Jeoloji Nitel araştırma
Kamu yönetimi ve politika İstatistik





Teknoloji Fırtınasında 
Rahatlık ve Paylaşım

Birkan KILIÇ
Üsküdar Amerikan Lisesi Bilgi İşlem Müdürü

Günümüz eğitim dünyasında kuvvetli bir teknoloji rüzgarı 
esmekte hem de her yönden. Donanım ve yazılım üreticileri 
pek çok yenilikle her an karşımıza çıkmakta. Gün geçmiyor ki 
yeni bir uygulama ("app")  yeni bir donanım haberi gelmesin. 
Özel okullar başta olmak üzere tüm eğitim kurumları da bu 
rüzgardan fazlasıyla etkileniyor bugünlerde.

Rahatlık ve paylaşım kavramları ise bu karmaşada öne çıkan 
iki terim olarak duruyor benim için. 

Okulda kullanmayı seçtiğiniz teknolojik bileşenler (yazılım, 
donanım) ne olursa olsun Kullanıcıların buna kolay adapte 
olabilmeli. Günümüz teknolojisi eğitim hayatına pek çok 
eğlenceli ve değişik araç sokmakta. Bu araçlara adapte olmak 
ise eğitim sisteminin tüm bileşenleri için o kadarda kolay değil. 
Yeni ara yüzler , yeni fonksiyonlar pek çok şey vaat etmekte. 

Bulut teknolojileri her ne kolaylık vaat etse de aslında önemli  
bir değişikliği temsil etmekte. Rahatlık burada en öne çıkan 
etkenlerden biri. Öğretmenler ve öğrenciler kendilerini rahat 
hissettikleri değişikliklere daha hızlı adapte olmaktadırlar. 
Alışık olduğu arayüzlerle çalışmak mesela rahatlığı temsil 
eden etkenlerden biri olarak tanımlanabilir. Özellikle öğret- 
menlerin yenilikleri sahiplenmesi ve bunu Eğitim'in bir parçası 
haline getirmesinin yolu buradan geçmekte. Dolayısıyla 
kurumlar kendi kültürlerine en rahat edecekleri teknolojileri 
adapte etmelidir. Buda herkes için tek bir doğru olmayacağı 
anlamına gelir.

Kurum içerisinde teknoloji fırtınasında korku yerine rahatlık 
duygusunun hakim olmasını sağlamak ise iki önemli birimin 
görevi gibi görünmekte. Kurum yönetimi ve bilişim departmanları.

Kurum Yöneticileri bilişim departmanları ile sıkı ve cesaretlendirici 
bir ilişki içinde olduğunda , kurum vizyonuna hizmet edecek 
değişiklikleri sahiplendiklerinde kurum çok daha rahat bir 
şekilde günümüz teknolojilerine adapte olabilmektedir. 
Yöneticiler teknoloji kararlarını cesaretlendirir , arkasın da durursa

öğretmenler ve diğer bileşenler(veliler, öğrenciler) daha hızlı 
ve rahat adapte olmakta. Burada yöneticiler teknoloji araçlarını, 
bilişim departmanları aracılığıyla yakından takip etmeli ve 
vizyonuna uygun olan teknolojiyi uygulama konusunda bilişim 
departmanlarına mümkün olan her desteği sağlamalıdır. Pek 
çok kurumda, yönetim ile bilişim departmanı arasında bir 
gerilim konusu olan yeni teknolojiler aslında beraber incelenmeli 
ve sahiplenilmeli. Eğer bu mümkün değilse de en azından 
Bürokrasi konusu beraber hareket etmenin yolları aranmalı. 
Yönetim Edtech ve bilişim departmanlarıyla beraber ve güçlü 
çalışmalar yapabilmeli. Bu takım çalışmasının varlığı öğretmenlerin 
ve öğrencilerin yeni teknolojilere rahat adapte olmalarını 
sağlayacaktır. 

Elbette ki seçilen teknolojinin de dünyada kabul görmüş , ana 
fonksiyonları (dosya paylaşımı, iletişim, bilgi alışverişi, hızlı 
erişim, ölçeklenebilirlik ..vs) kolaylıkla yerine getiren bir 
teknoloji olması gerekmekte. Kurumlar ileri seviye uygulamalara 
hızlı geçmek yerine, basit adımlarla ilerlerse daha rahat 
adapte olacaklardır. Pek çok detaylı fonksiyonla öğretmenin 
karşısına bir anda çıkarmak onları daha başlangıçta kaybetmeye 
sebep olabilir. Aslında burada izlenecek yol gönüllülük usulü 
ile gitmek olmalıdır. Bu sayede farklılık yaratan öğretmenler 
diğer öğretmenleri etkileyebilir. 

Günümüzün en önemli olgularından biri de paylaşım. Hep 
beraber görüyoruz ki bilgi paylaştıkça büyüdüğü gibi aslında 
paylaşımla beraber eğitimin kendisini de katkıda bulunuyoruz. 
Öğretmenden öğrenciye olan tek yönlü paylaşıma ek olarak 
günümüzde önemli oranda: öğrenciden öğretmene ve öğrenciden 
öğrenciye doğruda paylaşımda hızla artmakta.

Bu paylaşım kültürünü okullarımıza da taşımak bir zorunluluk 
artık. Okullar için artık elzem bir ihtiyaç anında paylaşım. 
İletişim da paylaşım , dökümantasyonda paylaşım gibi her 
alanda paylaşım gerekmekte. Bu ihtiyaçları karşılamak için 
global çözümlerde var yerel çözümlerde. Örneğin Microsoft 
o�ce 365 veya google drive  gibi teknolojiler okullar için en 
çok tercih edilen iki global platform. 
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Bu platformlar eğitim aracı olarak görülse de aynı zamanda 
bu platformlarda yer almakta paylaşım kültürü ve teknolojiyi 
kullanma gibi faktörler sayesinde eğitimin kendisine de 
büyük bir katkı sağlamakta. Kullanıcı farkında olmadan 
aslında kendini pek çok alanda eğitmekte bu platformda var 
olarak.

Paylaşım başlangıçta özellikle öğretmenler tarafından korkutucu 
olarak tanımlansada, öğretmenin hayatına getirdiği kolaylıklar 
anlaşıldıkça daha çok sahipleniliyor. Elbette öğretmenler bu 
konuda başlangıçta kurum içi ve dışı eğitimlerle desteklenmeli. 
Burada yine kurum yöneticilerine bu edtech projelerini 
destekleme ve cesaretlendirme görevi düşmekte. Yöneticilerin 
ve edtech takımlarının liderliğiyle öğretmenler bu paylaşım 
kültürüne hızlıca adapte olacaklardır.

Bu geldiğimiz noktada okullar paylaşım kültürünü içeren, 
rahat kullanılabilen teknolojileri adapte etmeye başlayarak

dışarıdaki bu dijital fırtınadan kendileri için en büyük verimi 
alabilirler. Elbette ki bu başlangıç, sonrasında branşlaşmış 
teknolojik çözümlerle desteklendiği zaman çok daha efektif 
bir hale gelecektir.
 
Her ne kadar pek çok farklı proje pek çok okulda yer alsa da bu 
yeni dünya için geç kalınmış sayılmaz. Bu hızlı teknoloji dünyası 
aslında bir yandan da hala eğitim için kendini geliştirmeye 
devam etmekte, pek çok yazılım, donanım ,�rma sektöre girip 
çıkmakta. Yani her gördüğümüz yenilik aslında kalıcı olmayı 
başaracak diye bir durumda yok. Yavaş adımlarla gitmek 
okullar için bir kayıpta olmayabilir. Geç kaldık korkusu yerine 
daha oturmuş  çözümlere eriştik olgusu okulların içini  rahat-
latacaktır.

Bu yeni çağda paylaşımcı ve okul için rahat olan çözümü seçerek 
yola çıkmak şimdilik en doğru seçim olarak görünmekte.
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GELİŞİM KÜLTÜRÜ İÇİN ÖZ-DEĞERLENDİRME 
KONFERANSI / ECNAIS 

Üyesi olduğumuz Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri Derneği (ECNAIS) tarafından 16-18 Nisan 2015 
tarihlerinde “Gelişim Kültürü için Öz-değerlendirme” temalı konferans, Derneğimiz işbirliği ile Suadiye Otel’de 
gerçekleştirildi.  

Hollanda, Ukrayna, Macaristan, İzlanda, Polonya, Danimarka, Litvanya, Portekiz, İspanya, İngiltere, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Yunan-
istan, Avusturya, Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere 16 AB üyesi ülkenin özel okul birlikleri derneklerinden yaklaşık 100 eğitimcinin katıldığı 
konferansın açılış konuşmaları; 

• Türkiye Özel Okullar Birliği Eş Başkanı Cem GÜLAN
• ECNAIS Başkanı Simon STEEN
• İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ 

tarafından yapıldı. 

Açılış konuşmalarında Cem Gülan; Ülkemizde merkezi bir sistemle yönetilen ve denetlenen okul 
programına ek olarak merkezi sınav sistemlerinin de etkisiyle eğitim sisteminde giderek artan bir 
aynılaşma yaşanıyor. Konumuz olarak öz değerlendirme açısından baktığımızda bu tek tipleşme özel 
okullar sektörünü mutsuz ediyor. Çünkü hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin yaratıcılığı, 
inovasyon ve fırsat eğitimi olanakları, ayırt edici olabilecek birçok uygulama ve özelliğimiz bu genel 
değerlendirme sistemleriyle sınırlanıyor. Üye okullarımızın bir kısmı kendi gelişimlerine sahip çıkmak 
amacıyla öz değerlendirme yapmada kendilerine yol gösterici olacağına inandıkları akreditasyon 
kurumlarına ilgi gösteriyor. Ocak ayında Dernek merkezimizde yapılan Akreditasyon Okullar Birliği 
(CIS) çalıştayına ve bu yıl Mart ayında gerçekleştirilen Uluslararası Bakalorya olan IB akreditasyon 
çalıştayına gösterilen ilgi bu gerçeği ortaya koyuyor. Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen delegelerin

Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri Derneği  (ECNAIS) Başkanı Simon Steen de okulların 
gelişiminin önemine değinerek şöyle konuştu: “Okulların gelişimi için devamlı olarak, ‘Nereye 
gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Bundan sonra ne yapmalıyız?’ sorularının yanıtlarını sorgulamak gerekiyor. 
Eğitim kurumlarının kendilerini bunlara göre değerlendirmesi önemli. Dünyada teftiş uygulamaları 
giderek artıyor. Okullar da daha çok velilere, topluma karşı hesap vermek zorunda kalıyor. Bu 
şeffaflığın daha da artması için  kurumlar kendi içlerinde değerlendirme yapmaya yöneliyor. Okulların 
kendi hedeflerine ulaşmaları, vizyonlarını geliştirmeleri için kendi standartlarını oluşturmaları gerekiyor. 
Her kurum kendi öz denetimi için araştırmalar yapmalı, okuldaki paydaşları işin içine katmalı. Yani 
öğretmen, öğrenci, veli de bu sürecin içinde olmalı. Geri bildirimler önemsenmeli.”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Muammer Yıldız; Türkiye’deki okullar arasında büyük 
kalite farkı olduğunu, eşitliğe dayalı, her öğrencinin aynı seviyede eğitim aldığı bir modeli yaratmak 
için çok çaba harcadıklarını, uluslararası eğitim raporlarını da önemsediklerini dile getirdi. Sayın 
Muammer Yıldız konuşmasının devamında; “ Eğitimi ve onun sorunlarını, ülkelerin birikimlerini 
konuşmak oldukça önemli. Bu tür organizasyonların Türkiye’de olması çok değerli. İstanbul’a ilişkin 
bazı veriler paylaşmak istiyorum. İstanbul’da anasınıfı zorunlu değil ama anasınıfından lise son sınıfa 
kadar 2 milyon 800 bin öğrenci eğitim alıyor. 6 bin okulda eğitim veriliyor. Bu işin kahramanı, vicdanı 
olan öğretmenlerin sayısı 128 bin. Bu rakamları duyduktan sonra bana acımaya başladığınızı 
düşünüyorum. İyi ki sizler varsınız. Bu kadar zor işi yapmak gerçekten zor ama özel ve devlet okullarında 
uygulanan uluslararası programlar işimizi kolaylaştırıyor. Türkiye’de uluslararası programlar çeşitli

konferansın temasıyla ilgili ufuk açıcı konuşmaları, yaratıcı fikirler için son derece önemli. Farklı sistemlerden gelen delegelerin 
deneyim ve bilgilerinin paylaşılmasıyla bilgi birikimimizi zenginleştirebilme olanağı elde edeceğiz. Bu programlar katılımcılara başka 
özel okulları ziyaret etme ve doğrudan gözlem yapma imkanı da sunuyor.” diye belirtti. 

seviyelerde uygulanıyor. Türkiye’de ve özelde İstanbul’da okullar arasındaki kalite farkının temel bir problem olduğunu ve iyi okulla, 
iyi olmayan okul arasındaki farkın uçurum denecek kadar büyük olduğunu biliyoruz. Devlet olarak görevimizin bütün çocuklarımızın 
aynı seviyede eğitim almaları için fırsat eşitliği yaratmak olduğunu da biliyoruz. Bir taraftan bütün gücümüzle kamu, özel ve sivil 
toplum olarak ayırt etmeden eğitimin bu temel sorunuyla boğuşurken, iyi öğrencilerin seçilerek alındığı özellikle A seviye okullar 
sayesinde, iyi öğrenci çıktısı ortaya koymak için üst düzeyde mücadelemiz var. Uluslararası içerikli programlar da bunu destekliyor. 
Okullarımızın iç değerlendirmeleri, ölçümleri  eğitimin çıktısı için çok önemli. Bunun kadar dış değerlendirme yani PİSA, TIMSS gibi 
uluslararası değerlendirme çalışmaları da bizim eğitimimize yönelik çıktılara ilişkin geri bildirim veriyor. Bu açıdan aşağı yukarı 
durumumuzu biliyorum, daha iyisi için de mücadele ediyoruz. 
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Uluslararası değerlendirmeler bir yandan evrensel çıktıları ortaya koyarken diğer yandan “Tek tip bir sonuç ortaya çıkarır mı?” gibi 
bir endişe de var. Bunun için sizin gibi kurumların ve eğitimcilerin yeni uygulamaları cesaretle denemesi ve önümüze koyması gerekiyor. 
Bu toplantı buna imkan verecektir. İstanbul’daki okulları gezdiğiniz zaman umuyorum “Bu da iyi” diyeceksiniz. Mutlaka olumsuzlukları 
da göreceksiniz.  Olumsuzlukları görmeniz bizim için değerli ama bunların bizim tarafımızdan da bilinmesi gerekiyor. Notlarınızı, 
tutanakların sonuçlarını bekliyor olacağım” dedi. 

demiştik, şimdi ise “Güle güle gidin, tüm güzellikler sizlerle olsun” diyoruz. Bir sonraki etkinlikte bir başka ülkede aynı duygu ve 
düşüncelerle bir arada olmak üzere sizlere tüm arkadaşlarım adına sağlık- huzur- mutluluklar diliyorum. Son olarak da ECNAIS üyeler-
ine bu üç gün içinde ev sahipliği yapan Akademik danışmanımız Dr. Jale Onur’a teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi. 

Konferansın son gününde gerçekleştirilen Genel Kurula Derneğimizi 
temsilen Yönetim Kurulu Eş Başkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU ve akademik 
danışmanımız Dr. Jale Onur katıldı. Sn. Tavukçuoğlu konuşmasında; “16 
ülkeden gelen siz değerli dostlarımızı ülkemizde memnun edebilmek için 
üç gün boyunca Türkiye Özel Okullar Birliği olarak tüm birimlerimizle bir 
takım ruhu içerisinde çalıştık. Bu çalışmamızın sonunda inşallah sizleri 
memnun edebilmişizdir. Tabiî ki elimizde olmayan nedenlerden dolayı 
bazı eksiklerimiz de olmuştur. Bundan dolayı tüm arkadaşlarım adına 
üzüntülerimizi bildirmek isterim. Bizler sevginin, saygının, hoşgörünün 
hâkim olduğu ve daha çok paylaşımın yapılabildiği hümanist bir dünya 
istiyoruz. Bunun temelinde ise, öncelikle herkesin kendi öz eleştirisini 
yapması yatmaktadır.  Siz değerli dostlarımıza 16 Nisan ‘da “Hoş  geldiniz” 

   ECNAIS tarafından ziyaret edilen özel okullarımız 

- Atacan Koleji
- Doğan Koleji
- Eyüboğlu Koleji
- FMV Özel Erenköy Işık Okulları
- Irmak Okulları
- İELEV Özel 125.Yıl İlkokulu  ve Ortaokulu
- İSTEK Semiha Şakir Lisesi
- St. Joseph Fransız Lisesi
- Surp Haç Ermeni Lisesi

ECNAIS GENEL KURULU

Ülkemiz adına konuşmacı olan Prof. Dr. Üstün ERGÜDER “Okullarda 
Otonominin Önemi” konulu sunumunda Türkiye’de ve dünyadan eğitim 
alanında yapılmış istatistiki araştırma verilerine dikkatimizi çekerek, 
durumumuzu karşılaştırmalı olarak mercek altına aldı. Aşırı merkezileşme 
ve dengesiz, tek taraflı uygulamalara karşı uyardı. Buna örnek olarak 
giderek yaygınlaşan FETEM (STEM), Fen, Teknoloji, Matematik ağırlıklı 
uygulamaları gösterdi. Sosyal Bilimler, Dil ve edebiyat  içeriğinin programlarda 
ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Okulların öz değerlendirmesinin 
önemini ve okul kültürüne etkisini de kendi rektörlüğü esnasında Boğaziçi 
Üniversitesindeki uygulamalardan örneklerle anlattı.

İçeriği ECNAIS tarafından hazırlanan konferans programı kapsamında 
aşağıdaki özel okullarımız, 16 AB üyesi ülkenin özel okul dernekleri 
temsilcileri tarafından ziyaret edilmiş ve kendilerine Türkiye’deki eğitim 
sistemi hakkında bilgiler verilmiştir. 

Sayın Prof. Dr. Üstün Ergüder’e ve üye okullarımıza, konferansa verdikleri 
destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. 



Konferansı ikinci günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde de düzenlenen etkinliğe de katılan ECNAIS üyesi ülkeleri Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde ağırlayan Kadıköy Belediye Başkanlığı adına Genel Müdür Bülent TURAN’a ve Kadıköy belediyesi Çocuk Sanat 
Merkezi’nden 150 öğrencisiyle bize müzik ve dans gösterisi hazırlayan Sn. Yeşim ALTINAY’a düzenledikleri etkinlik için teşekkür ediyoruz. 

ECNAIS’ın her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği bu etkinlikte gelenek haline getirdiği ve ülkelerin kendi şarkılarının 
söylendiği gala gecesi ise, İstanbul’un eşsiz boğaz güzelliğini göstermek amacıyla Derneğimiz tarafından tekne turu organizasyonu ile 
gerçekleştirildi. Gala gecesine eşlik eden sanatçımız Edwars Aris’e akordeon performansı için de ayrıca teşekkür ediyoruz.   

ECNAIS Türkiye etkinliğinin son günü, Derneğimiz tarafından 
düzenlenen tarihi yarımada gezisi ile tamamlanmış ve AB üyesi 
ülkelere İstanbul’u tanıtma fırsatı da sağlanmıştır. Etkinliğimize 
destek veren GALLEON Turizm sahibi Sayın Selma-Hakan 
Hatana’ya da destekleri için teşekkür ediyoruz. 
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SELF-EVALUATION AS PART OF A CULTURE
OF SCHOOL IMPROVEMENT

‘Self-evaluation as part of a culture of school improvement’ conference of European Council of Independent Schools 
(ECNAIS) was held on 16-18 April 2015 at Suadiye Hotel, İstanbul. 

Around 100 teaching professionals from 16 member European Union countries, the Netherlands,Ukraine,Hungary, 
Iceland, Poland, Denmark, Lithuania, Portugal, Spain,England, Switzerland, Czech Republic, Greece, Austria, Bulgaria 
and Turkey attended the conference. The opening speeches were made by;

• Turkish Private Schools Association Co-Chairman Cem GÜLAN,
• ECNAIS Chairman Simon STEEN,
• Istanbul Province Education Director Dr Muammer YILDIZ,

In his opening speech Cem GÜLAN spoke of; Due to the centralized management and control of the school programs, 
plus the centralized examination system, we are experiencing an increasing amount of loss of uniqueness in the education 
system of our country. Looking at it from the perspective of self-evaluation, which is our theme, this sameness makes the 
private schools group, that we represent, unhappy because it limits us in many respects. The general evaluation systems 
limit the creativity of our teachers and students, the possibilities for innovation and on the spot educational opportunities 
and many other characteristic practices, which are our distinctive features. Some of our member schools show interest in 
accreditation institutions because they believe it may help them in self-evaluation for the purpose of their own institutional 
improvement. The interest shown to the Council of International Schools (CIS) workshop held at our headquarters in 
January, and the International Baccalaureate (IB) accreditation workshop held in March is an indication of this reality. 
The illuminating speeches on the theme of the conference by representatives from different countries of Europe present 
here and the thought provoking and creative idea exchange sessions following each one of these speeches will be very 
valuable. We will all have the opportunity to be enriched by the shared experience and knowledge accumulation of 
delegates coming from different systems. These programs also create the opportunity to visit and make first hand observations at 
different private schools.”

ECNAIS Chairman, Simon STEEN, also spoke of the importance of the development of schools; “It’s important to examine 
the answers to questions like ‘What is our goal?’, ‘How will we achieve our goals?’ ‘What will we do then?’ to enhance 
development. It’s important for educational institutions to assess themselves keeping this in mind. Auditing practices are 
increasing internationally. Schools are becoming more and more accountable to parents and the society. Schools are 
leaning towards more self-assessment to ensure this transparency. Schools must compose their own standards to achieve 
their goals and enhance their vision. Every institution should, in coordination with their stakeholders, conduct research 
for self-assessment purposes. In other words, students, parents and teachers should all be a part of this process and 
importance must be given on all the feedback.

Istanbul Province Education Director Dr Muammer Yıldız expressed the great difference in quality of education between 
schools in Turkey and that they are making a lot of effort to create an educational model based on equality, where each 
student receives the same level of education. He added that, “They view the international education reports as very 
important. It’s of great importance to talk about education and its problems and the countries’ accumulation of knowledge 
and experience in this area. It’s very valuable to have such organisations in Turkey. I’d like to share some data related to 
Istanbul. In Istanbul pre-school classes aren’t compulsory, but there are 2,800,000 students getting k-12 education (from 
pre-school till final year of high school) in 6,000 schools. The heroes of education are the 128,000 teachers we have. You 
may start to pity me after hearing these numbers. Our job is really difficult, however, the international programmes 
applied in various levels in in private and state schools are helpful. We are aware that the difference in the quality of 
schools in Istanbul is a big problem and that the difference between good schools and not so good schools is vast. We also 
know that as the government, it’s our job to create equal educational opportunities for all the children.  Whilst we fight 
with this basic problem of inequality and try not to separate them as public, private and civil society  we are also in a 
strong struggle to have  good educational results with the help of the selective A level schools. Programs with international 
content also support this. Internal evaluation and assessment of our schools are very important for quality educational output. 
External evaluations, for example; international evaluations like PİSA, TIMMS also give us feedback related to our 
educational output. As a result, I know approximately where we stand and we are struggling to make it better. On one 
hand, there is also a worry that the international evaluations may lead to uniformity of output?’ That’s the reason why 
institutions and educational experts like you have to be brave in trying new approaches and bring them to our attention. 
This meeting will give an opportunity to do this. I hope when you visit the schools in Istanbul, you will say ‘This is good, 
too.’ You will certainly see the negative points as well. It’s important that you detect these negative points, but it’s necessary 
that we are made aware of them. I will be expecting your notes and results of your reports.” 
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The speaker on behalf of our country Prof. Dr. Üstün ERGÜDER gave a presentation about ‘The Importance of Autonomy 
in Schools’ and presented plenty of statistical comparative data regarding the educational outcomes and trends in the 
world and Turkey. He warned against over centralization and trends in practices that lose sight of balance, such as STEM 
(Science, Technology, Mathematics Education) methodology. He emphasized the importance of Social Sciences, 
Language and Literature education and keeping the balance. Professor Ergüder explained the importance and the role 
that self-assessment plays in school culture by giving examples from its application at the Bosphorous University when he 
was the rector there.

Prof. Dr. Üstün Ergüder made a presentation titled “Decentralization of the Turkish Education System: Will School 
Autonomy Matter?” to  the ECNAIS participants. He said that in countries where schools have greater autonomy over 
what is taught and how students are assessed, students tend to perform better. In Turkey: Centralization was useful in 
increasing access to basic education, enrollment and aiding nation-building, but fails to meet demands of the knowledge 
society and local needs. According to OECD (2010) data, school autonomy in defining curricula and assessment relates 
positively to the performance of school systems. Traditionally, inspection is the method of assessment in education. 
However, students’ performance outcomes and general well-being are also taken into account in a broader evaluation 
approach. In many OECD countries schools are held accountable for sharing information regarding their outcomes with 
parents, local authorities and other share-holders by using accreditation systems.

The list of private schools below have been visited by private school association representatives of 16 European member 
countries as part of the conference prepared by ECNAIS. 

We would like to thank Prof. Dr. Üstün ERGÜDER and member schools for their support and contributions to this conference.

   Schools visited by ECNAIS Members;
- Atacan Private Educational Institution
- Doğan Private Educational Institution
- Eyüboğlu Private Educational Institution
- FMV Erenköy Işık Private Educational Institution
- Irmak Private Educational Institution
- İELEV 125.Yıl Private Primary and Secondary School
- İstek Private Semiha Şakir High School
- St. Joseph High School
- Surp Haç Armenian High School 

Co-Chairman of the Executive Board Yusuf TAVUKÇUOĞLU and our Academic Consultant Dr. Jale ONUR attended the 
general assembly on the last day of the conference. In his speech, Yusuf TAVUKÇUOĞLU said: “As the Turkish Private 
Schools Association, we worked as a team to host our guests from 16 countries well during these three days. I hope we 
managed to show our hospitality and make you feel comfortable. We may have had some failures beyond our control, for 
which I apologize on behalf of our team. We all want to live in a world where love, respect and tolerance reign. To create 
such a world, the first thing to do is to start by self-evaluation. We said ‘Welcome’ to you, our precious friends on 16th 
April, and now we say ‘Good-bye, and wish you all the best’. We hope to see you at the next conference, in another country, 
but with the same feelings and thoughts. On behalf of all my friends I wish you health, peace and happiness. Finally, I 
would like to thank our Academic Consultant Dr. Jale ONUR for hosting the members of ECNAIS during these three days.

We would also like to thank to the General Manager Bülent TURAN for hosting ECNAIS member countries in Caddebostan 
Culture Center on the second day of the conference on behalf of Kadikoy Municipality. We are also expressing our gratitude to 
Yesim ALTINAY for her the music and dance show by the 150 students of the Kadıköy Municipality Children Arts Center.

The ECNAIS Conference is held in different countries every year.  On the last night, there is always a gala dinner, where 
the songs of the participating countries are sung. A boat tour was organised for this purpose and our guests admired the 
magnificent view of the Bosphorus during the gala dinner.  We thank Mr Edwards ARIS for accompanying our guests with 
his accordion  while they sang their countries’ songs.

On the last day of the organisation, our guests had the chance to see the amazing views of Istanbul. We would like to thank 
to the owner of Galleon Tourism Mr. and Mrs. Hatana for their support.
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Empati...

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı 

Geleceğimizi Yetiştiren Değerli Kadınlarımız, 

En değerli kaynağımız olan o güzel özgürce yaşamınızı kimler 
için ya da kimin ilkeleri ile sürdürüyorsunuz? Neden ya da 
niçin sorularını sorup cevap aldınız mı hiç? Hiç düşündünüz 
mü acaba, istemediğiniz halde nelere katlandığınızı ya da çok 
isteyip de yaşayamadığınız şeylerin neler olduğunu? Siz düşün- 
mediyseniz de sizlerin adına ben düşünüyor ve yazıyorum. 
Lütfen sizler de okuyun. Elbette satırlar arasında size ait bir 
şeyler de bulacaksınız.

Gülen tüm yüzler güzeldir; ağlayan gözler ise, yüreğinizdeki 
sevginin çağlayanıdır. Günümüzde insana en acı veren şey 
büyük bir çarkın küçük bir dişlisi olmak, bir robot gibi yaşamak, 
toplumun benimsediği ve beklediği rolleri asla “ben” olamadan 
üstlenmek.

Özgürlüklerinizden vazgeçmek mutlu olmanın en garantili, 
en rahat yolu gibi görünür başlangıçta. Ama zaman ilerledikçe 
siz bir şeylerden vazgeçtikçe taleplerin bitmediğini arttığını 
göreceksiniz. Herkes gibi hareket etmediğiniz zaman yalnız 
kalmaktan, reddedilmekten, etiketlenmekten korktunuz. Bütün 
bunları göze alıp kendiniz olamadınız, değil mi?        

Başkaları istemedi diye acaba kaç kez hayallerinizden, arzula- 
rınızdan vazgeçtiniz, bir düşünün. Onu ver, bunu ver, şunu ver 
derken kendinize ait hayatta neyiniz kaldı biliyor musunuz?

Kadınların daha modern bir ortamda yaşadıkları düşüncesi 
mevcut olmakla birlikte bu günümüz koşullarında  doğru 
değil. Aslında kadının yaşamında hiçbir şey tam anlamıyla 
değişmemiş, sadece şekil değiştirmiş durumda. Kadının 
üzerindeki baskı farklı tekniklerle ama aynı kararlılıkla devam 
ediyor. Kadınlar ister üniversite mezunu olsun ya da olmasın, 
ister çalışıyor olsun ya da olmasın, ister maddi özgürlüğü 
olsun ya da olmasın hala kendileri olamamakta. 

Bilmiyorum, bir işiniz var mıdır? Yönetici misiniz veya değil 
misiniz? 

Ama ben biliyorum ki insanlar, ilk önce kendilerinin yöneticisi 
olmalıdır. 

İşinizde ve yaşamınızda birileri bir şeyler mi dayatıyor? Bu 
dayatmanın karşısında siz bunu sineye mi çekiyorsunuz? 
 
Size sunulan seçeneklerin dışında sizin de bir seçeneğiniz yok 
mu? Ya da gerek görmüyorsunuz da var olan seçeneklerden 
birini mi seçiyorsunuz? Herhalde öyle oluyor.     

Arkadaşlarınızı, işinizi, yaşam tarzınızı hatta giyim tarzınızı bile 
siz belirleyemiyorsunuz, kendinizden fedakarlık ederek aileniz, 
çevreniz kısaca toplum nasıl bir kalıp istiyorsa kimliğinizi, 
kişiliğinizi, benliğinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi bir kenara 
atıp o kalıba giriyorsunuz. Peki mutlu olabiliyor musunuz? 
Hayır, çünkü siz kendiniz olamadınız, kendinize bile yabancı 
bir başkası oldunuz. Bu yeni kimliği; aklınız kabul etse duygu-
larınız kabul etmedi, duygularınız kabul etse aklınız kabul 
etmedi. Başkalarını mutlu ettiniz ama, içinizdeki o çatışmanın 
sesini dindiremediniz değil mi? Bunları düşünürken özgürlüğünüz, 
kişiliğiniz; size sadece size ait olan tüm değerleriniz de sizi tek 
tek terk etti. 

Değerli Dostlarım, ’özgür birey’’ dedik, ‘’özgür iş yaşamı’’ dedik. 
İsterseniz biraz da hepimizin genelde yaşadığı ama seslendi-
remediğimiz sevgilerimiz veya aşklarımızla ilgili özgürlüklerimizden 
yazalım. 

Hiç kimseyi ya da hiçbir şeyi düşünmeden çok sevdiğiniz bir 
arkadaşınızla, bir dostunuzla sadece ve sadece o anı yaşayabiliyor 
musunuz? Kendinize, arkadaşınıza ve o ilişkiye olan saygınızı 
göstermek için, o anı kendinize ayırabiliyor musunuz? Pek 
zannetmiyorum. Çünkü siz özgür bir birey değilsiniz,  özgürce 
düşünüp düşündüklerinizi özgürce yaşayabilseydiniz eğer, 
öncelikli seçenekleriniz çok daha farklı olacaktı.  Bu düşüncemde 
yanılıyor olabilirim.     

Zaman geçiyor, yaş ilerliyor. Bir gün aklınıza yaşamınızdan 
geriye doğru bir dönüp bakmak geliyor. Görüyor, hissediyor, 
anlıyorsunuz ki sizi hayata bağlayan, size ait ne varsa, o mutlu 
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etmeye çalıştığınız kişiler tarafından sömürülüp bitirilmiş. Bu 
cümlemin sonunda sizden şöyle bir ses geldiğini hissedi-
yorum: 

Bizim yaşamımızda bize bir şey kalmadı mı? Tabiî ki kaldı. Size 
kalan sadece ve sadece fotokopisi çekilmiş çizgileri pek belli 
olmayan bir hayat... Derine dalıp bir düşünün... Birçok kişinin 
katkılarıyla oluşmuş asla size ait olmayan, aslında kime ait 
olduğu da belli olmayan bir hayat...

Özgür olmanın sorumluluğunu alabilme cesareti göstere- 
mezseniz yaşadığınız hayat asla size ait olmayacaktır. Ya 
özgürlüğünüz için mücadele edip hayatınızın iplerini elinize 
alacaksınız ya da özgürlüğünüzden vazgeçip ipleri başkala-
rının ellerine vereceksiniz. Aksi halde zaman zaman ipi tutanlar 
değişse de ipin ucundaki yönetilen hep siz olacaksınız.

Sevgili Dostlarım, özgürlük anlamında kendimi de sorguluyorum. 
Acaba ben de özgürce düşünüp özgürce yaşayabiliyor 
muyum? Herhalde cevabı vermek de bana düşüyor. Ama hiç 
zannetmiyorum. Ben sadece yaşayamadığımız gerçekleri 
yansıtmaya çalışıyorum.

Müsaade ederseniz yazımı şöyle bitirmek istiyorum. Bir başkasını 
mutlu etmek istiyorsanız, bunu kendiniz mutlu olacaksanız 
yapın. Aksi takdirde yaptığınızın lügatlarda yeri yoktur. 

Yaşantınızda; gülerken, ağlarken, severken, üzülürken hep 
önce kendiniz düşünün. Kendiniz mutlu değilseniz ve özgürce 
düşünemiyorsanız başkalarına vereceğiniz bir şeyiniz yok 
demektir. 

Bence attığınız her adımda, yaptığınız her işte başkaları “Ne 
der?”  diye düşünmeyin. Başkalarını mutlu etmenin yollarını 
arayana kadar kendi mutluluğunuzu ön plana çıkarın. Çünkü 
kendine güvenen, kendini mutlu hisseden, çevrelerine daima 
pozitif değerler kazandıran insanlar özgür insanlardır

Herkesi mutlu etmeye çalışmak, kendiniz dahil herkesi mutsuz 
kılmak demektir. Unutmayalım.

Bu yazıda yazdıklarımdan dolayı beni yanlış anlamanızı 
istemem. Hayatınızı yaşarken kendinizi başkalarından soyut-
layarak yaşayın, demiyorum. O zaman yaşamın bir anlamı ve 
tadı olmaz. Benim söylemek istediğim, sizin bu toplumu 
oluşturan, özgürce düşünen, konuşan ve yaşayan bireyler 
olduğunuzu hissetmenizdir. Bu değerler, sizi tüm kötülüklerden 
koruyacaktır. Çünkü siz varsınız, değerlisiniz. Yaşıyor ve 
yaşatıyorsunuz. 

Kısacası, her zaman tribünde değil; zaman zaman da sahaya 
inin. Kendi hayatınızı kendiniz kurup kendiniz yaşayın ki 
geriye dönüp düşündüğünüzde keşkelerle dolu cümleler 
olmasın. “İyi ki yaşadım!” cümlesi, hayat hikâyenizin tamamı 
olsun. Hayatınıza “keşke”ler değil, “iyi ki”ler hakim olsun.

Hepinize yaşam boyu özgürce düşünme, konuşma, yaşama 
şansının verilmesini diliyorum. 
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Fin Dersleri: Dünya, 
Finlandiya’daki
Eğitimsel Değişikliklerden 
Neler Öğrenebilir ?

Pasi SAHLBERG
Harvard Üniversitesi

(Bu metin, Pasi Sahlberg’in 14. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’ndaki konuşmasından 

deşifre edilmiştir.) 

Bugün size biraz kendi ülkemden, Finlandiya'dan bahsetmek 
istiyorum. Finlandiya'nın en iyi eğitim sistemine sahip oluğunu 
ikna etmek için burada bulunmuyorum. Ben bu tarz karşılaştırma-
ları ve bu tarz rekabetçi yaklaşımları sevmiyorum. Bence 
eğitim rekabet üzerine kurulu bir şey değil, iş birliği üzerine 
kurulu bir şey. Eğer Türkiye'de, Finlandiya'nın şimdiye kadar 
son 30-40 yılda yaptığı şeyi yaparsanız her şey yoluna girer 
demek istemiyorum. Çünkü eğitim çok daha karmaşık bir şey. 
Başka birinden bir şey alıp kopyalayıp uygulamaktan daha zor 
bir iş. Finlandiya’da biz hiç kimseden hiç bir şey kopyalamadık. 
Biz zor yoldan itinayla başka ülkelerin örneklerinden bir şeyler 
öğrendik. Onun üzerine de bugün uyguladıklarımızı oluşturup 
devreye aldık. Evet aranızda işi için sosyal medya kullanan var 
mı? Twitter mesela harika bir araçtır. Sanırım bütün eğitim 
liderleri ve öğretmenlerin işlerini yaparken öyle ya da böyle 
bir şekilde kullanıyor olması gerekiyor sosyal medyayı. 
Örneğin; bu sunumu almak istiyorsanız twitter hesabımdan 
beni takip edebilirsiniz. Eğer beni twitter’da takip etmek 
istemiyorsanız ya da sosyal medya kullanmıyorsanız web 
sitemden de bu sunumu alabilirsiniz. 

Bu salonda Finlandiya'ya giden var mı? Eğer benim ülkeme 
gittiyseniz ellerinizi görebilir miyim? 10 kişi. Peki Finlandiya'ya 
gidecek olan var mı? Geri kalan herkes. Evet, bazen insanlar 
bana şöyle der; Dünyada iki tip insan vardır: Finlandiyalılar ve 
Finlandiyalı olmak isteyenler. Evet, biraz Finlandiya’dan 
bahsedelim kısaca. Ondan sonra size belki de bir şekilde 
Finlandiya'nın bu kadar eğitimde saygın olmasının arkasında 
yatabilecek, neden olabilecek bazı şeylerden bahsedelim.

Bence Finlandiya'nınki dünyanın en iyi eğitim sistemi değil 
ama incelemeye değecek bir sistem. Ben,  başka ülkelere 
gittiğim zaman gördüm ki hiç bir yerde, hiç bir ülkede mevcut 
eğitim sistemlerinden çok çok mutlu olan bir topluluk yok. 
Yani Finlandiya'da bile insanlar, anne-babalar, vergi ödeyen 
vatandaşlar okul sistemine güvenemeyeceklerinden bahsediyorlar 
ve çocukları için endişeleniyorlar. Yani Finlandiya'da da bu 
oluyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde kimse çok mutlu değil 
eğitim sisteminden. Ama onda dokuzu en azından sistemi 
beğeniyorlar Finlandiya'da. 

Sizin kafanızda nasıl bir resim var Finlandiya'yla ilgili, gözünüzü 
kapadığınız zaman ve “Finlandiya' deyince ne geliyor gözünüzün 
önüne? Normalde insanlar Finlandiya'yı düşündükleri zaman 
hiç bir şey gelmiyor gözlerinin önüne. Yani Finlandiya'da ne 
olduğunu hiç bilmiyor bile olabiliyorlar. Ama bir kaç imaj olsa 
varsa şöyle bir şey olurdu mesela burada buz var, karanlık var, 
aydınlık var, kar var, soğuk var. Finlandiya'da hep böyle 
olduğunu zanneden birkaç kişi var yani hiç yaz yokmuş gibi 
zanneden. O yüzden Finlandiya'dan pek çok kişi yazları 
Antalya'ya, Türkiye'ye geliyor. Yazın bile böyle olduğunu 
zannediyor insanlar. Ama değil aslında ve bazen Finlandi-
ya'daki çocukların okulda başarılı olmalarının sebebi bu hava 
koşulları da diyen veya düşünenler olabiliyor. Yani Finlandiya'da 
yapacak hiç bir şey yok, sabahın köründe okula gitmekten 
başka, içerde kalmak, matematik, okuma, bilim gibi şeylerle 
uğraşıp eve dönüp bir sürü ödev yapmak. Çünkü dışarı 
çıkılmıyor, buradaki gibi futbol oynamak için ya da başka bir 
spor yapmak için. O yüzden Finlandiya'daki çocuklar hep ev 
ödevi yapıyor değil mi evde kaldıkları için. Tabi dünyada 
başka teoriler de var. Belki de hava koşullarının bazı ülkelerde 
eğitimin daha iyi olmasının nedeni olarak gösterirler. Mesela 
Kanadalılar, onlar da çok iyi bir performans gösteriyorlar. 
Çünkü onların da havası Finlandiya'nın havasına ve iklimine 
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benziyor. Evet, buzda yüzme, siz yapar mıydınız bunu, biraz 
garip gelebilir kulağa ama yine de denediğiniz zaman 
göreceksiniz ki bu çok güzel bir duygu. Özellikle yüzdükten 
sonra bütün vücudunuzdaki o dalgalanmayı hissedebiliyorsunuz. 
Tabi ki suya girmek zor ama sudan çıktığınız zaman çok güzel 
bir duyguyla çıkıyorsunuz ve kayak. Bunu tarif etmek zor, 
gelip de burada çok güzel bir dokunuş hissettikleri zaman ne 
demek istediğimi anlıyor insanlar. Dolayısıyla Finlandiya'ya 
gelirseniz ben sizi buzda yüzmeye götürürüm. Finlandi-
yalıların yaptığı pek çok komik ve eğlendirici şey var. Eğitimde 
de pek çok komik ve eğlendirici uygulamalar var. En azından 
bazı insanlar derler ya “Finlandiyalılar başka ülkelerde olmayan 
şeyleri yapıyorlar” diye, biz sanırım ülkemizde başka bir 
yoldan ulaşmaya çalışıyoruz, kimsenin yürümediği yoldan 
yürümeye çalışıyoruz. 

“Beyaz Leylaklar” kitabını okuyan var mı aranızda? Bana 
Finlandiya'yı tarif eden bir kitap olduğundan bahsedenler 
oldu. Finlandiya'da neler olduğunu anlayabilmemiz için sizi 
2000 yılına geri götürmem gerekiyor. 2000 yılında burada, 
Antalya'da bir toplantı yapılmıştı ve bütün dünyanın eğitim 
liderleriyle birlikte yapılmıştı o toplantı. Farklı ülkelerden 
eğitim liderleri, bakanlar gelmişti ve böyle bir toplantıda “Siz 
eğitimde dünyanın en iyi ülkelerden birinin liderliğini yapıyor 
olsanız hanginiz olurdunuz?” diye sorsam o toplantıda herkes 
elini kaldırırdı. İngiltere, Norveç, İsveç, Avusturalya kendini iyi 
görürdü. Yani pek çok kişi öyle bir toplantıda “Bence bizim 
ülkemiz dünyadaki en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip” 
derdi. Çünkü 2000 yılında güvenilir ölçüm araçları yoktu 
elimizde. Mesela OECD ülkeleri içinde şuanda yapılmış olan 
bu PISA çalışmalarını yürütmekte olan organizasyon bu kadar 
gelişmemişti ve 2000 yılında ilk ölçümlerini yapmaya başladılar. 
O yüzden bu tarihten önce pek çok spekülasyon vardı 
dünyadaki lider ülke bu konuda kim diye. Bir tek ülke vardı 
aralarında, o da çok fazla bir beklentisi olmayan Finlandi-
ya'ydı.  Hatırlıyorum ben Finlandiya hükümetiyle beraber 
çalışıyordum ve 2000 yılında PISA dediğimiz bu ilk uluslararası 
çalışmalar yapıldığı zaman bizler ortalarda bir yerlerde 
çıkacağımızı umuyorduk. İsveç'ten iyi olmak istediğimizi 
biliyorum o zamanlar. Sonuçlar ilk geldiği zaman, OECD ilk 
sonuçları yayınladığı zaman Almanya gibi bir sürü ülkenin 
aslında çok yüksek beklentileri vardı, ilk üçe girmeyi bekliyor-
lardı. 2001'in Aralık ayında sonuçlar geldiğinde dünya çapında 
büyük bir şok yaşandı. Çünkü bütün bu ülkelerin beklediği 
sıralamadan çok farklı bir sıralama gelmişti. Bu gördüğünüz 
25 ülke aslında bu sınav sonucunda ilk 25'e giren ülkelerdi. 
Finlandiya için aslında büyük bir sürprizdi bu tablonun en 
başında yer almak. 

Danimarka, Amerika, Fransa, Almanya, gerçekten çok şoke 
oldular. “Neden böyle oldu?” diye sorguladılar. Biz Finlandiya'da 
bunu çok büyütmedik, ilk reaksiyonumuz aslında şöyle 
olmuştu;  “Belki de OECD bir hata, bir yanlışlık yaptı, biz o 
kadar da iyi olamayız?” diye düşündük. Biz aslında ortalarda 
bir yerde olmayı bekliyorduk diğer İskandinav ülkeleri gibi. O 
yüzden de çok fazla büyütmedik, abartmadık, çok fazla 
sevinmedik ve ondan sonra dedik ki “Üç sene sonra yeniden 
bir çalışma olacak bu OECD'nin PISA sınavıyla alakalı, bakalım 
üç sene sonra nasıl bir sonuç alacağız?” diye düşündük ve 
ondan sonra aynı şey İsveç'e oldu. Çok yakın zamanda birçok 
başka ülkelerde de Türkiye, Amerika'da da eğitimin İkea’sını, 
İkea’yı biliyorsunuz gidip mobilya alıyorsunuz, her türlü 
dekorasyon malzemesi alıyorsunuz. Ama Ikea gibi gidip İsveç 

müfredatını ya da çok iyi öğretmenlerini mağazadan alabilirsiniz. 
Aslında İsveçli öğretmenler çok daha hızlı bir şekilde yeni 
düşüncelere adapte olabilen öğretmenlerdir. O yüzden de biz 
beklemeyi tercih ettik, İsveçliler gibi yapmadık. Fakat bir 
baktık ki gene biz birinci sıradayız ve İsveç on dördüncü 
sırada. Belki gene OECD'nin ikinci defa aynı hatayı yaptığını 
düşündük ve yeniden üç sene beklemeye karar verdik. 
Üçüncü seferde aslında bu sonucu alırsak belki de eğitim 
sistemimizde, okullarımızda farklı bir uygulamamız var ve ona 
daha yakından bir bakarız diye düşündük. 

Ben o zaman üniversitede profesördüm ve gerçekten 
OECD'nin bu iki çalışmasında nasıl Finlandiya'nın birinci sıraya 
yerleştiğini gerçekten hiçbirimiz bilmiyorduk ve hiçbirimiz 
bunu açıklayamadık. Sonra üçüncü sene oldu ve bu seferde 
fen alanında bir sınav yapıldı. Bu fen alanında yapılan sınavda  
da yine Finlandiya birinci oldu. Bu sefer Finlandiya'da da 
aslında üzerinde konuşmaya değer bir olay olduğunu fark 
ettik. Dünya çapında mesleki bir takım tartışmalar yapıldı. 
Eğitim alanında iyi performans gösteren Güney Kore, 
Finlandiya, Hollanda, Japonya gibi ülkelerin aslında neler 
yaptığını ve incelemek için bir takım araştırmalar başlatıldı. 
Ben de çok uzun zamandır araştırmalar yapan bir profesörüm. 
Bu ülkeler eğitimde ne yapıyorlar, neden bazı ülkeler milyon-
larca lira, dolar ya da euro harcadıkları halde eğitim alanında 
bu kadar başarılı olamıyorlar. Bunları incelemeye başladık. 
Size şunu sormak isterim, “Siz eğitimsel deneyiminize dayanarak 
ya da bilginize dayanarak bir okul yöneticisi, öğretmeni olarak 
bunu nasıl açıklardınız? Finlandiya, öncesinde ve sonrasında 
devam eden çalışmalarda nasıl bu kadar başarı sağladı? Ne 
olabilir? Sizin tahmininiz, neden bu başarıyı yakalamış olabilir 
Finlandiya?”. Tahminde bulunmanızı istiyorum. Sizce Finlandi-
ya'nın bu yüksek performansı kazanmasını sağlayan sebep 
nedir?. Evet, öğretmen dedik aslında Finlandiya'da gerçekten 
iyi öğretmenler olması gerekir, okul ve sınıf ortamı, okul 
kültürü, eğitim felsefesini ve eğitimi aslında toplumun nasıl 
doğal olarak içselleştirdiği. Benimde aslında kafamda iki tane 
�krim var. Bu belki birazcık daha farklı bir bakış açısı aslında, 
bana göre eğer gerçekten neden Finlandiya'nın bu uluslararası 
karşılaştırmalı ortamda daha iyi bir başarı yakalamasının 
sebebi aslında yeni yazdığım kitapta da bunu işliyorum, en 
azından Finlandiya'ya özel olarak. Bu aslında okulun dışındaki 
faktörlerin onun başarısındaki katkıya çok büyük desteği 
oluyor. İnsanlar, kültür, politika okulun dışında neler olup 
bittiği aslında okul başarısında çok büyük etkiye sahip. 

Finlandiya'da ekonominin ne durumda olduğuna dünyanın 
geri kalanına bakarak karşılaştırırsanız, rekabete, teknolojiye, 
inovasyonlara bakarsanız, aslında Finlandiya'nın diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında çok yüksek başarılara sahip olduğunu 
görürsünüz. Sosyal bir takım göstergelerde aslında gerçekten 
Finlandiya'da çok iyi gözüküyor. Sabah Margareth, erkek ve 
kadın liderlerden bahsetti, ben buna çok katılıyorum. Finlandiya'da 
hükümetin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Parlamentoda 
daha fazla kadın bakanımız var ve ekonomistlerimiz de kadın, 
gerçekten bu çok önemli ve 1906 yılında kadınlar bu haklara 
sahip oldular. Dolayısıyla bu gerçekten çok önemli bir şey. 
Aynı zamanda anne olmak için de ideal bir ülke Finlandiya, 
sağlık hizmetleri bakımından en iyi ülke seçilmiş. Aynı şekilde 
Hollanda’da da bu imkânlar yüksek ama Finlandiya gerçekten 
en iyi dört ülkeden biri çocuk açısından. Aslında anneler için, 
aileler için, küçük çocuklar için toplum çocuklara ne kadar 
destek veriyorsa, iyi birer vatandaş olarak yetiştirilmesine nasıl 
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katkıda bulunuyorsa aslında eğitim kalitesi de o oranda 
artıyor. Belki sorularımızın cevaplarından bir tanesi de budur, 
bir tanesi de teknolojik ilerleme. Dünyadaki en yüksek 
teknoloji kullanan ülkeyiz biz. Amerika 9 uncu sıradayken 
Finlandiya birinci sırada. Büyük ihtimalle Angry Birds'ü biliyor-
sunuz. Kaçınız Angry Birds oynadınız? Hemen hemen herkes 
oynamıştır. Angry Birds'ün Finlandiya’da tasarlandığını biliyor 
musunuz? Bu sempozyuma ilk geldiğimiz zaman öğrendiğiniz 
en önemli şey ne diye sorsak bence Angry Birds'ün Finlandi-
yalı olduğunu öğrendim derim herhâlde. Burada, Birleşmiş 
Milletlerin mutluluk endeksi var. Bu endekse göre Finlandi-
yalılar dünyanın en mutlu halklarından biri. Yani onun için bu 
konferanstan eve döndüğünüz zaman eşinize şunu söyleye-
bilirsiniz "Hayatım bu harika sempozyumda iki şey öğrendim; 
bir tanesi Angry Birds Finlandiyalıymış ve Finlandiya'da mutlu 
insanlar varmış" diyebilirsiniz. 

Buna benzer bir konferansta “Finlandiya'nın Angry Birds'ü ve 
mutlu insanları var” dediğim zaman dinleyenlerden bir tanesi; 
"Bizim ülkemizde çok çok mutlu kuşlar ama çok öfkeli insanlar 
var" demişti. Tabi ki bu da  eğitim nedeniyleydi. Tabi Finlandiya 
gibi çteknolojik olarak gelişmiş bir ülke olduğu zaman elinizde, 
insan doğal olarak teknolojinin her şeyin çözümü olduğunu 
düşünüyor değil mi? Her noktada teknolojiye gidilmesi 
gerekiyor, her şey teknoloji ile değiştirmek mi gerekiyor, 
kitapların yerine teknoloji mi koymak gerekiyor? Mesela 
e-booklar, e-kitaplar, i-padler gibi şeyler mi koymak gerekiyor?  
Bazılarınız “Evet” diyor, bazılarınız “Hayır” diyor. Şuna bir bakın 
[burada video gösteriliyor]. Evet eğitim performansına bakılması 
için öncelikle sistemi incelemek gerekiyor. Nasıl böyle bir 
noktaya varıldığı, başka şeyleri açıklamaktan çok daha büyük 
bir önceliğe sahip. Bir kaç tane faktör var bunu etkileyen, 
öncelikle güçlü bir kamu okulları sistemimiz var. Türkiye Özel 
Okullar Birliği Derneği’nin hazırladığı bu konferansta görüyoruz 
ki ve bize söylendi ki Türkiye’de pek çok çocuk kamu okullarına 
gidiyor. Finlandiya'da da böyle işte devlet okulları. Aslında 
pratik anlamda bakıldığı zaman Finlandiya'da hiç özel okul 
yok gibi bir şey ve sizin Derneğinize benzer bir derneğe üye 
olan bazı okullar var. Ama aslında bunların hiçbiri özel okul 
statüsünde değil bakıldığı zaman.. Son kırk yıl için de Finlandiya 
bütün herkes için geçerli olabilecek ve iyi olabilecek sistem 
olması için çok uğraştı ki anne babalar başka bir okul seçmek 
zorunda kalmasın çocukları için. Her mahalledeki okul, her 
çocuk yeterince iyi durumda olabilsin. 

Bu günkü okul sistemimiz şöyle, erken çocukluk eğitimimiz 
var. Türkiye'dekinden çok daha farklı bir sistemimiz var bu 
konuda. Çünkü bu ülkenin önündeki zorluklardan bir tanesi 
de çok düşük oranda bir okul öncesi eğitime katılım var. 
Finlandiya'da okul sistemimizden bahsettiğimiz zaman, bu 
öğrenmenin bir temeli olarak altı yaşında okul öncesinden 
başlıyoruz ve 7 yaşından itibaren de dokuz yıllık temel eğitimden 
bahsediyoruz. Burada aynı tipte okuldan bahsediliyor. Okullar 
aynı değil ama aynı tip programlar söz konusu ve eğitimin 
nasıl işlendiği söz konusu. Burada Türkiye'de olduğu gibi erken 
yaşta bir seleksiyon uygulamıyoruz, bir tarama yapmıyoruz. 
Kimin farklı tipte okullara ya da sını�ara geçeceğine dair bir 
sistem uygulamıyoruz. İlk dokuz, on yıllık eğitiminde biz 
bütün çocukların aynı  birliktelik içinde, aynı tip okullarda 
okuması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim sistemimizin 
temelinde bu var. Ondan sonra sistemin geri kalanına 
baktığınız zaman sizde ki gibi mesleki okullar var, akademik 
liseler var, ondan sonrada daha üst eğitim var. Yaklaşık %60 

oranında üst düzey eğitime devam ediyorlar ve bunların 
hepsi de kamu fonlarıyla oluşturuluyor. Özel �nanse edilen 
okullar yok, tabi bu eğitim sisteminin güçlü yönlerinden bir 
tanesini oluşturuyor. Finlandiya'da iyi okullardan ziyade iyi bir 
sisteme sahip olmak odağı üzerinde çalışılıyor. 

Burada eğitim bakanlığının hazırladığı 3 dakikalık bir video 
gösteriliyor]. Finlandiyalı insanlar eğitime çok önem verirler. 
Eşit imkanlar, profesyonel öğretmenler ve öğrenciler öğren-
menin merkezinde olarak. Araştırmalara göre Finlandiya'nın 
okul sisteminin gerçekten çok iyi olduğuna inanır Finlandiya 
toplumunun üçte biri. Finlandiya'daki eğitim sisteminin en 
önemli noktalarından bir tanesi, herkese eşit eğitim imkanı 
sağlamasıdır. Okulun networkü bölgelere göredir ve okulların 
yemekleri, sağlık hizmetleri, diş hizmetleri, özel eğitim 
hizmetleri, öğretme burada gerçekten eşitliğe dayanır. 
Buradaki eğitim sistemi her öğrenciye son derece geniş 
esneklik sağlar. Burada bütün yollar mutlaka bir yere çıkar ve 
hiç bir şekilde ilerlemek isteyen öğrencinin önü kesilmez. 
Akademik olarak profesyonel öğretmenler gerçekten desteklenir, 
onların profesyonel gelişimi de desteklenir. Anasınıfından 
üniversiteye kadar öğretmenler işlerine yürekten bağlıdırlar. 
Pedagojik eğitimleri ve öğretmenlik deneyimleri gerçekten çok 
yüksektir ve öğretmenlik gerçekten çok tercih edilen bir meslektir. 
Üniversiteler yüksek puanlarla bu öğretmenleri okullarına 
kabul ederler. Eğitim sistemi esnektir ve gerçekten özerkliğe 
ve desteğe dayalı bir sistem üzerine kurulmuştur. Okulun 
ulusal ana müfredat çerçevesinde dayandırdığı ve ulusal bir 
takım hede�ere göre eğitim programları yapılır ve onların 
dışında aslında her okulun ve her öğretmenin kendi özerkliği 
vardır bu müfredatları zenginleştirmekte. Bu aslında eğitimcilere 
oldukça fazla kontrol ve özgürlük sağlar ders programlarını 
yapmakta. Aslında öğretmenlere materyallerini ve ders 
planlarını kendilerinin tasarlaması özgürlüğünü tanımak, 
onların çok daha zengin bir içerikle öğrencilerine ulaşmalarını 
sağlar. Öğrencilerin ders saatleri son derece sınırlıdır ve ders 
dışındaki aktivitelere de bolca vakit ayırabilirler. Öğrenciler 
kendi öğrenme aktivitelerini tasarlamakta çok etkin bir role 
sahipler ve öğrenme ortamlarını da tasarlayabilirler. Her 
öğrencinin öğrenme ihtiyaçları son derece yakından izlenir ve 
ulusal müfredatın çerçevesinde bunlar şekillendirilir. Bu 
çalışmaların öğrenme sonuçlarını ölçmek için ulusal bir 
kontrol mekanizması yoktur. Yani genel sınavlar yoktur. 
Burada aslında amaç, hem öğrencilerin hem de okulların 
gelişmesi için gerekli verileri farklı şekillerde toplamaktır ve 
sosyal faktörler ve okullar arasında sıkı ilişki ve destek sistemi 
vardır. Eğitim otoriteleri de bu sosyal organizasyonlar 
aracılığıyla bu sistemi desteklerler. Finlandiya'nın aslında 
anasınıfından liseye sonuçları uluslararası PISA değer-
lendirme sınavlarında çok yüksektir. 2012 sınavında 65 ülke 
arasında 12 inci olmuştur Finlandiya. Finlandiya hala OECD 
sınavlarında çok iyi skorlar almaktadır. 15 yaşındaki öğrencinin 
iyi bir yaşam standardı yakalamak için kazanmaları gereken 
becerileri nasıl, ne kadar iyi kazandıklarını ölçmektedirler. 45 
ülke arasında dördüncü sını�ar için okuma-yazma çalışması 
yapıldığında Finlandiya 3. sırada yer almıştır. 50 ülke arasında 
yapılan matematik ve fen çalışmasında 4. sını�ar arasında 
Finlandiya 8. olmuştur ve Avrupa ülkeleri arasında da 4. 
olmuştur. 50 ülke arasında en iyi 3. ülke olmuştur. Finlandiya 
eğitimi herkes için eşit fırsatlar yaratır.

Evet, kısaca hikâye bu bir kaç şey daha var buna eklenebilecek. 
Daha önce zaten öğretmenler hakkında konuştuk. Finlandi-
ya'da da pek çok insan bundan bahseder. Finlandiya'da 
eğitimin master derecesi olan öğretmenlere bağlı olması bu 
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işin arkasında yatan sır diye konuşurlar. Ben kendi yeğenimden 
bahsedeyim. Kardeşimin kızı, 19 yaşında tipik bir Finlandiyalı 
örneğidir. Lisedeyken Matematikte ve yabancı dilde çok çok 
yüksek notları vardı. Müzikle sporla ilgileniyordu, başka ilgi 
alanları da vardı ve liseden mezun olduğu gün beni aradı ve 
dedi ki “Dayıcım ben ilkokul öğretmeni olmaya karar verdim”. 
Pek çok ülkede onun gibi bir çocuk tıp, hukuk ya da politika 
gibi alanlara kayabilirdi ama Finlandiya'da durum böyle değil. 
Çok iyi durumda olan başarılı öğrenciler öğretmen olmak 
istiyorlar. Bu telefon konuşmasından bir kaç gün sonra beni 
tekrar aradı ve ağlıyordu. “Beni kabul etmediler, yeterince iyi 
değilmişim” dedi ve tekrar üzerinden geçtik onunla, başvuru 
sırasında nasıl bir yol izlediğiyle ilgili. Her adayla görüşen bir 
komite var ve sonunda o komiteyi neden öğretmen olduğu 
yönünde ikna edemediği ortaya çıktı. Yani neden bir avukat 
değil de öğretmen olmak istediği sorulmuş ve yeterince iyi bir 
cevap alamamıştı komite. “Bu notlarla istediğini yapabilirsin, 
neden öğretmen olmak istiyorsun?” dedikleri zaman şöyle  
demiş, "Ben öğretmen olmak istiyorum çünkü annem, büyük-
babam ve dayım öğretmen, ben bir öğretmenler ailesinden 
geliyorum o yüzden öğretmen olmak istiyorum" demiş. Ama 
Finlandiya'da bu yeterli değil, Finlandiya'da kendi içinizde ne 
var, siz ne yapmak istiyorsunuz onu anlatabilmek zorun-
dasınız. Bu meslekle ilgili çok önemli bir şey, çünkü öğretmen 
olmak istediğiniz zaman kabul edilmezseniz, gidip bir eğitim 
asistanı olarak konuşabiliyorsunuz ondan sonra tekrar 
çalıştıktan sonra başvurabiliyorsunuz. O da aynen bunu yaptı 
ve bir sene sonra tekrar girdi o mülakata, genç insanların 
hayatında bir fark yaratmak istediğini ve sınıfta bir hastanede 
ya da bir mahkemede olabileceğinden çok daha faydalı 
olabileceğini düşündüğünü ve buna inandığını söyledi ve 
kabul edildi öğretmenlik okuluna, bu sene de mezun olacak. 
8500 başvuru oluyor onun gibi her sene ve Finlandiya'da çok 
iyi notları olan, çok başarısı olan 8500 kişi ilkokul öğretmenliği 
için başvuru yapıyor ve bu 8500 kişi içerisinden sadece 800'ü 
işe alınıyor. Yani bu oldukça zor bir tarama sürecinden 
geçirildiğini bize gösteriyor ilkokul öğretmenliği için. Yani 
Finlandiya’da anlaşılacak olan şu; bir avukat olmak, ilkokul 
öğretmeni olmaktan daha zor bir iş. O yüzden de bu kadar zor 
koşullar içinde başlıyorlar. Normalde beş ya da altı yıllık bir 
eğitim oluyor araştırma üniversitelerinde öğretmenlik için 
Finlandiya'da. Yani avukatlar gibi, iktisatçılar gibi, ekonomistler 
gibi 5-6 yıllık programı tamamlayıp, bir master derecesi ile 
mezun olmak durumundalar. Bu 5-6 yıllık süre içinde başlayan 
800 öğrencinin hemen hepsi mezun oluyor. Diğer ülkelerde 
olduğu gibi yolda kimseyi kaybetmiyoruz, geride bırakmıyoruz. 
Çünkü diğer ülkelerde görüyoruz yüksek eğitim, üniversite 
eğitimi sırasında öğretmen olmak isteyen, bunun için okula 
başlayan öğrencilerin bir kısmı yarı yolda bırakıyor okulu, biz 
de böyle bir şey olmuyor. Çok kıymetli bir meslek olduğunu 
görüyoruz Finlandiya'da. Aslında öğrencilerin aile altyapıları 
ve onların nasıl bir ortamdan geldikleri ile okul başarıları 
arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorsunuz. Anne-babanın 
mesleği, eğitim durumu, sosyal seviyesi ve öğrencilerin okul 
başarısı arasındaki ilişkiyi inceliyoruz ve öğrencilerin ailesindeki 
koşulların aslında eğer okul durumunu etkiliyorsa, orada 
hakkaniyetin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin 
ailelerinin zengin mi, fakir mi olduğundan bağımsız, nasıl bir 
aileden geldiklerinden bağımsız olarak başarılı oldukları 
duruma hakkaniyetli bir durum diyebiliyoruz. 

Eğer size bir takım tavsiyeler verecek biri olarak burada 
bulunuyorsam bunlar aslında size dört tane tavsiyede bulunacağım 
ve bunlar gerçekten çok önemli. Bence Türkiye'de çok daha 
fazla üzerinde düşünmeniz gereken bir şey sistemlerin 
mükemmelliğini daha fazla ortaya çıkartmalısınız, daha fazla 

pekiştirme üzerinde düşünmelisiniz. Yani sistemin mükemmel-
liğini geliştirmelisiniz, güçlendirmelisiniz. Biliyorum birçok 
başka uzman da bunları Türkiye'ye tavsiye etti. Ama ben 
ulusal politikalara baktığım zaman bunu nasıl yapabileceğiniz 
konusunda tavsiyelerde bulunmak istiyorum.

İşbirliğine yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum, biliyorum 
ki eğitim alanına harcamanız gerekenden daha az para 
harcıyorsunuz, ekonominizi düzeltmeye çalışıyorsunuz 
biliyorum ama bence okullar ve öğretmenler arasında 
rekabetten çok işbirliğini güçlendirecek yatırımlar yapmanın 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Okulların birbiri ile rekabet etmek yerine beraber çalışması 
gerektiğini ve araştırmalar yaparak sistemi geliştirmek için 
bir takım teoriler üretmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Üçüncüsü aslında Margareth'in sabahta bahsettiği gibi 
liderliği güçlendirmek. Okul liderleri, okul müdürleri gerçekten 
çok çok önemli bir role sahip, özellikle de Türkiye'de okul 
liderlerine aslında daha fazla özerklik verilip, onların çok 
daha yetkin ve yetkili olmasının sağlanması gerektiğini 
düşünüyorum. Okul müdürlerinin illaki pedagojik liderler 
olması gerektiğini düşünmüyorum. Aslında onların idari 
liderlik işlevlerini yerine getirmesini düşünüyorum, yani 
liderlerin aslında illa öğretmenlik eğitimi almış olması 
bence gerekmiyor.

Dördüncüsü de aslında öğrenmeyi kişiselleştirme. Okulların 
müfredatı kendilerine göre şekillendirme özgürlükleri var 
Finlandiya'da. Böylece öğretmenlerin de, öğrencilerin de 
kendilerine ait bir öğrenme alanları oluşuyor. Böylece 
standart ve uniform bir eğitim sistemindense kişiye özel 
bir eğitim sistemi aynı zamanda öğrencilerinize yeni diller 
öğretme konusundaki çalışmalarınıza devam etmenizi 
tavsiye ediyorum. Yurt dışında çalışmak istiyorsanız, spor 
yapmak istiyorsanız gerçekten başka dillerde öğrenmeniz 
gerekiyor. 

*

*

*

*



Duyu Modülasyonunda Okul 
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(Bu yazı, Dr. Fzt. Meral HURİ’nin V. Temel Eğitim Sempozyumundaki konuşmasından 
deşifre edilmiştir.)

Bu gün sizlerle okullarda ergoterapi uygulamaları, duyularımız, 
duyu modülasyonu, duyusal farklılıklar ve sınıf içerisinde duyu 
modülasyonu konularını güncel literatür bilgisi doğrultusunda 
tartışıp; çocuklarınızın sınıf içerisinde duyu modülasyonunu 
sağlayabilmenize yönelik pratik öneriler vermek isterim. 

Ergoterapi; bireylerin; �ziksel, kognitif, psikososyal ve duyusal 
farklılıkları gibi bireysel özelliklerini göz önünde tutarak birey 
için anlamlı ve amaçlı aktivitelere katılımını yaşam kalitesi ve 
refahı arttırmak amacı ile kullanan bir sağlık mesleğidir (WFOT,2010).

Okullarda ergoterapi uygulamalarında kişi komponenti öğrenci; 
çevre komponenti okul ve okul ile ilgili sosyal ve �ziksel çevre; 
aktivite komponenti ise öğrencinin okulda katıldığı akademik 
ve non-akademik tüm aktiviteler olarak incelenebilir.

Ergoterapistler çok geniş bir bakış açısı ile; öğrencilerin okul ile 
ilgili tüm aktivitelere katılım seviyesinin arttırılabilmesi ve 
geliştirilebilmesi amacıyla öncelikle öğretmenler, çocuk gelişim 
uzmanları / özel eğitim uzmanları, rehber öğretmenler ve aileler 
ile beraber çalışırak interdisipliner ekibin bir parçası olarak 
görev alır. 

Ergoterapistler okullarda; bireyselleştirilmiş eğitim program-
larının hazırlanması ve hede�erine ulaşmasına yardımcı olmak, 
okul rutinlerinde öğrencinin bağımsızlığını geliştirmek, problem 
davranışların düzenlenmesine yardımcı olmak, spor, sanat vb 
özel ilgi alanı aktivitelerine katılım için alt yapıyı hazırlamak, 
kaba ve ince motor becerileri geliştirmek, duyusal farklılıkları 
düzenlemek, farklılığı olan öğrencilerin erken dönemde yönledi-
rilmesine ve okul içerisinde desteklenmesine imkân sağlamak, 
çocuğun maksimum katılımını sağlayabileceği bir okul çevresi 
oluşturmak amacı ile interdisipliner ekibin eğitim ve rehabilitasyon 
alanını birbirine bağlayan en önemli halkalardan biri olarak 
çalışır. 

Çocuğun çevreye uygun adaptif cevap oluşturması holistik 
gelişimini destekler. Holistik gelişim; çocuğun �ziksel, duyusal, 
duygusal, mental ve psikososyal alanlarının tümünün bir biri 
ile uyumlu şekilde gelişmesini tamınlar. Çocuğun holistik 
olmayan tek bir performans alanındaki gelişimi mutlaka ki 
ileriki dönemlerde aktivite katılımını etkileyecek problemlerin 
oluşmasına neden olacaktır. 

Ergoterapistler; okullardaki çalışmalarında sıklıkla Duyusal 
İşlemleme Referans Çerçevesi dahilinde çalışmalarını sürdürürler. 
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Ergoterapistler; müdahale yaklaşımlarında kişi, çevre ve aktiviteye  
ait bazı özelliklere odaklanırlar; zaman zaman kişiya ait bazı 
özellikleri, zaman zaman   aktiviteye ait bazı özellikleri, zaman 
zaman da çevre ait bazı özellikleri değiştirerek bireyin aktivite 
katılımını arttırmayı hede�erler. Bu üç değişkenin kesişim alanı 
bireyin aktivite performans alanıdır. Bu alan genişledikçe 
aktivite katılım seviyesi de artar.

American Occupational Therapy Association. (2002). Occupational therapy practice 
framework: Domain & Process. Amer Occupational Therapy Assn.
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Bu çerçevenin temelini atan Dr. Jean Ayres öncelikle on yıl 
kadar sadece normal gelişim gösteren çocukların nasıl 
öğrendiklerini incelemi ardından öğrenme güçlüğü olan 
çocuklardaki farklılıkları incelemiş ve çocuklara bazı vücut 
hareketlerini yaptırmanın öğrenme becerilerini geliştirdiğinden 
ilk kez söz etmiştir. Bu teori; merkezi sinir sisteminin besininin 
duyu uyarısı olduğu, beynimizin sürekli farklı nöral uyaranlara 
ihtiyacı olduğu ve duyu uyarılarının beyin fonksiyonlarının 
gelişiminini desteklemesine dayanmaktadır. Bu teoriye göre 
beynin plastisite özelliği, adaptif motor cevap ve aktif 
katılımının desteklendiği aktiviteler çocuğun duyusal 
işlemleme bece- rilerinin gelişimini ve sonuç olarak �ziksel, 
duyusal, duygusal, ve akademik becerilerdeki gelişimini 
destekleyerek aktivite katılım seviyesini geliştirir. 

Bu konuyu ayrıntılı olarak incelediğimizde duyusal uyaranların 
büyük çoğunluğunun içerisinde yaşadığımız �ziksel çevreden 
alınıyor olması okul çevresinin ekosisteminin çocuğun duyu 
sistemleri ve öğrenme becerileri üzerindeki etkileri göz ardı 
dilemez. Bu nedenle iyi dizayn edilmiş bir okul çevresinin 
çocuğun duyusal gelişimi ve duyu modülasyonu üzerinde 
olumlu etkileri vardır.  

Çocuklarınızın duyusal gelişimini ve duyu modülasyonu daha 
iyi anlayabilmeniz için duyularımızı biraz daha iyi tanımanızda 
fayda var.  

Bizim için en önemi duyularımızdan biri olan dokunma 
duyusu, doğduğumuz anda en gelişmiş olan duyumuzdur. 
Bebeğin emme re�eksinin gelişmiş olması, avcunun içine 
parmağımızı koyduğumuzda kavrama re�eksinin gelişmiş 
olmasını sağlayan bu duyuya hayatta kalabilmek için 
ihtiyacımız vardır. Buna ek olarak çok az bildiğiz ama bizim 
için çok önemli olan iki duyumuz daha vardır ki bunlardan 
birisi vücut farkındalığı (propriosepsiyon) ve diğeri de denge 
(vestibüler) duyularımızdır.  

Vücut farkındalığı duyumuz, vücudumuzun pozisyonu ile 
ilgili bize bilgi sağlayan duyumuzdur. Örneğin; bir cam bardak 
alacaksak onu daha sert bir şekilde tutmak için kaslarımızı ona 
göre organize ederiz. Yumuşak plastik bir bardak tutacaksak 
ve içinde sıvı bir şey de varsa onu dökmemek için daha hassas 
bir şekilde almaya çalışırız. İşte bütün bunları bize yaptıran 
vücut farkındalığı sistemimizdir. 

Denge (vestibüler) sistem ise uzaydaki pozisyon ve hareketimizi 
algılamamıza yardımcı olan duyumuzdur. Buna ek olarak, 
görme, tat alma, işitme ve koku duyularımız ile çevreden 
aldığımız uyaranlara uygun cevaplar vermemiz için bu 
duyularımzdan aldığımız uyaranların modüle edilmesi 
gerekir. Bunların hepsi birlikte çalışır. Çevremizle (sosyal ve 
�zksel) olan etkileşimimizde yani günlük yaşam aktivitelerimizde 
vücudumuzu etkli biçimde kullnabilmemizi sağlamak için 
vücudumuzdan ve çevremizden gelen duyuları organize 
edebilmemize duyu bütünlüğü denir. 

Bunu bir örnek ile anlatmam gerekirse; kendi başına deftere 
yazı yazmaya çalışan bir çocuk düşünün. Yazı yazarken ayağı 
yere değiyor mu ya da havada mı? Çocuk bununla ilgili bir 
denge bilgisi alır. Kalemi sert mi yoksa yumuşak mı tutuyor? 
Gömleğinin kıvrıntısını hissediyor ve o doku onu rahatsız 
ediyor mu? Yazı yazmaya çalışırken arkadaki arkadaşının 

konuştuğunu duyuyor. Deftere bakarken yazılarla birlikte 
yandaki silgiyi de görüyor. Aslında bir anda ne kadar çok şey 
yapıyor değil mi? Duyu bütünlüğü aslında çocuğun bu 
uyaranların hepsi bir arada gelirken çocuğun ne yapıp 
yapmaması gerektiğine karar verip uygun uyarıya doğru 
adaptif cevap vermesidir. Bir başka deyişle; çevreden gelen 
farklı uyaranlara rağman hâlâ yazı yazmaya devam edebiliyor 
olmasıdır. Salaytta gördüğünüz bu resim aslında size duyu 
bütünlüğünün temelini anlatmaktadır. 

Duyu bütünlüğü bir çok becerinin temelini oluşturur. Bunu 
anlayabilmeniz için Öğrenme piramidinden sizlere bahsetmek 
isterim. Bu piramitin en altında merkezi sinir sistemimiz yer 
alır. Merkezi sinir sistemimize doğumumuzla sahip oluruz. 
Bunun üzxerindeki ilk katman duyularımızın katmanlarıdır. 
Yaşamımızı devam ettirmek için dışardan aldığımız duyu 
uyaranlarına bazı cevaplar oluştururuz. Bu kısma duyusal 
dönem denir. Bunun bir üst kısmı olan motor dönem bebeğin 
duyusal uyaranlara motor cevap verilmeye başlanılan dönemdir. 
Bu dönem duyusal motor dediğimiz dönemdir. Bu dönemde 
çocuğun vücut imajı gelişir, postürel güvenlik reaksiyonları 
motor planlama becerisi (bir anahtar salladığınızda o anahtara 
yönelip elini ona uzatıp doğru noktayı bularak el-göz koordi-
nasyonu yapıp gözüyle takip etmesi) gibi. Bundan bir üst 
dönem ise duyusal uyaranları motora çevirip algılamaya 
başladığı dönemdir. Bu dönem algısal dönemdir. Burada 
el-göz koordinasyonu, oküler göz kontrolü, postürel düzeltme 
reaksiyonları, dil gelişimi, iletişim becerilerinin başlangıç 
becerileri gelişmeye başlamaktadır. En tepede de akademik 
beceriler ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık ve 
davranış yer alıyor. Burası ise kognisyon yani bilişsel dönemdir. 

Hepimiz çocuklarımızın en tepedeki döneme çıkabilmeleri 
için çalışıyoruz Ççocuklarımızın akademik başarısının iyi 
olmasını, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmasını ve 
davranış problemleri geliştirmemesini istiyoruz. Fakat çocuğun 
alt katmanlarında gelişimini tamamalamamış bir beceri varsa 
biz bu çocuktan nasıl en tepeye çıkmasını bekleyebiliriz. Bu 
piramitte herhangi bir tuğladaki problem çocuğun tekrardan 
aşağıya inmesine neden olabiliyor. Ergoterapistler öğretmenler 
ile beraber olan çalışmalarında bu piramide ait tüm performans 
alanlarını geliştirmek amacı ile çalışmaktadırlar. Örnek vermek 
gerekirse ergoterapistler; yazı yazma becerisinin kazandırılması 
istenilen bir çocukta gövde ve üst esktremite motor kontrolü, 
bilateral integrasyon ve sıralama, el göz koordinasyonu gibi 
yazı yazma becerilerine hazılık niteliğindeki bazı becerilerin 
geliştirlmesine yönelik aktivite eğitimleri ile çocuğun yazı 
yazma becerisini geliştirmesine destek verebilirler. 

Duyu modülasyonu; çevremizden ve vücudumuzdan aldığımız 
duyusal bilginin organizasyonunu tanımlayan nörolojik bir 
fonksiyondur. Etkili bir duyu modülasyonu bireyin vücudu ve 
çevresinden aldığı duyu uyaranlarını �litre edilerek düzenle- 
yebilmesine yardımcı olarak uygun seviyede cevap oluştur-
masına imkan verir. Duyu modülasyonu;  uyarılmışlık seviyemizi 
düzenleyerek çevresel uyaranlara adapte olmamızı, odaklana-
bilmemizi sağlar. Tipik olarak, duyu modülasyonu bilinçsizce 
ve çocuğun çabası olmadan , otomatik olarak gerçekleşir. Duyu 
modülasyon problemi olan çocuklar optimal bandın dışına 
çıkarak sıklıkla dikkat ve konsantrasyon problemi yaşarken 
zamanın kaliteli kullanımı konusunda zorluk çekerler.
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Araştırmalarda popülasyonun %15’inde duyusal problemler 
olduğu düşünülürken bu popülsyonun %70-90’ının modülasyon 
problemi yaşadığı olduğu belirtilmektedir. Popülasyondaki 
bu yüksek oran bizlerin ve siz öğretmenlerin de bu alana daha 
fazla eğilmesine neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar; duyu 
modülasyon problemi yaşayan çocuklarda uygun çevresel 
düzenlemelerin çocuğu tekrar optimal band sınırına çekmeye 
yardımcı olabileceğinden söz eder.  

Bu nedenle videolar üzerinden tanımlarını yaptığımız ve 
görüntülerini izlemiş olduğunuz duyusal eşiği yüksek, duyusal 
eşiği düşük olan çocuk ve duyu arayışı olan çocukların genel 
özelliklerini bilmek öğretmenlerin sınıf içi uygun stratejiler 
geliştirmelerine yardımcı olarak çocuğu optimal band sınırlarına 
çekmelerine yardımcı olurken öğrencilerinizi farklı bir bakış 
açısı ile değerlendirmenize imkan sağlayacaktır. 

Biz biraz önce paylaşmış olduğum duyu modülasyon 
problemleri yaşayan çocuk tipleriniden eminimki herbirinizin 
sınıfında ikişer üçer tane var. Tabiki öğretmenlerin en sık 
kafalarını karıştıran problem farklı eşik seviyesine sahip 
çocukların aynı sınıf içerisinde toplanmasıdır. Bu nedenle 
Duyu Modülasyonunun Ekolojik Modeli öğrencinin öncelikle 
duyusal işlemleme becerisinin geliştirilmesi; kültürel farklılıklar 
çerçevesinde sınıf içi karşılıkli iletişim-etkileşim seviyesinin 
arttırılmasna yönelik çevre düzenlemelerinin yapılması son- 
rasında çocuğun emosyonel stabilite ve dikkatin sağlanabi-
leceğinden söz eder. Bu yaklaşıma emosyonel yapı ve dikkat 
becerileri duyu modülasyonu becerisi ve içinde bulunulan 
çevreden çok fazla etkileniyor. İyi bir çevre düzenlemesi 
çocukların modülasyon becerilerinin düzenlenmesine yardımcı 
olabiliyor. Bir başka değiş ile; uygun zamanda –uygun nitelikte 
– uygun  miktarda algılanan duyu uyarısı  bireyi optimal band 
sınırları içerisine taşıyarak aktivite katılımını arttırır.

İşte siz öğretmenlerin çocuğun duyu modülasyonunu geliş- 
tirebilmek için sınıf içerisinde uygulayabilecekleri birkaç öneri. 

Çocukların duyusal farklılıklarının göz önünde tutulduğu 
yapılandırılmış sını�ar hazırlanması çocukların dikkat beceri-
lerinin geliştirlmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle duyusal 
olarak yapılandırılmış sını�ar hazırlamaya çalışın!

Çocuğun çevreden aldığı uyaranlar aracılılığı ile organize 
olabilmesi için imkan sağlayın! Duyu modülasyon problemi 
olan çocuklar çevrelerinden aldıkları uyaranlara uygun cevap 
oluşturmakta zorlanırlar. Bu nedenle gözlediğiniz cevabın 
dengelenmesini beklemek yerine çevre düzenleme yardımıyla 
çocuğun optimal banda girmesine yardımcı olun!

Sınıf içerisinde uyarılmışlık seviyesi yüksek olan çocukları 
sakinleştirmek için sakin ve kapalı alanlar oluşturun!

Çocuğun dikkat becerilerini geliştebilmek için görsel semboller 
ve aktivite listeleri kullanın.

Saat, kronometre vb. ölçerleri mutlaka sınıfınızda bulundurun!

Kişisel alan oluşturabilmek için seperatörler kullanın!

Öğrencinizin duyu diyetine uyması konusunda özen gösterin. 
Optimal banda girmeye veya burada devam etmeye yönelik 
hazırlanan duyusal içerikli aktivite listesi hazırlayın. Düzenli 
yapılan aktiviteler ile çocuğun sakin ve uyanık kalmasını 
sağlayabilirsiniz!

Çocukların uzun süre aynı pozisyonda kalmasına izin vermeyin! 
Çocukların rutin aktivitelerine 2-3 dakikalık aktivite çalışmasının 
eklenmesi dikkat becerilerini 15-20 dakika uzatacaktır!

Vestibüler aktivitelerin modülasyonu düzenleyici etkisi vardır. 
Büyük pilates topu üzerinde çalışmak, trambolin üzerinde 
zıplamak, salıncakta sallanmak gibi aktiviteleri mutlaka 
okulunuzda bulundurun!

Yemek, içmek, diş fırçalamak, baloncuk yapmak gibi oral-motor 
aktivitelerin sakinleştirici etkilerini kullanmayı unutmayın!

Dokunma uyarısını uygun zamanda, uygun şiddette kullanmayı 
unutmayın!

Ağırlaştırılmış materyalleri kullanmayı unutmayın!

Tek tip sandalye yerine farklı yükseklik ve destek mekanizmaları 
olan sandalyeler kullanın! 

Özellikle sınıf içi ince motor becerilerde zayı�ığı olan çocuklar 
için alternatif sınıf gereçleri (makas, pencil grip gibi) kullanmayı 
unutmayın!

Tabiki tüm bu uygulamalarınızda çocuğun holistik gelişimini 
desteklemek ve aktivite katılımını en üst seviyeye çıkarabilmek 
için ERGOTERAPİSTİNİZE DANIŞIN.

Çocukların Biricikliğini Hep Hatırlamanız Ve Çocuk Gibi 
Düşünmekten Vazgeçmemeniz Dileğiyle….





M�k���

56

Prof. Dr. Bengi SEMERCİ
Çocuk, Genç ve Erişkin Psikiyatristi

Çocuğun Yararına Okul, 
Aile ve Çocuk İlişkisi
(Bu yazı, Prof. Dr. Bengi SEMERCİ’nin V. Temel Eğitim Sempozyumundaki konuşmasından 

deşifre edilmiştir.)

Bugün bir başka konuşmacımız tarafından da aile, okul ve 
çocuk ilişkileri konuşuldu. Ama ben biraz daha farklı bir 
açıdan bakmak istiyorum. Biliyorsunuz çocuklar okula sadece 
bir beden olarak başlamazlar. Her çocuk okula taşıdığı bir 
bavulla gelir. O bavulun içinde çocuk okula neler getiriyor? 
bakmak gerekir. Çocuklar; Genetik özelliklerini, o yaşa kadar 
kendine özgü gelişen kişilik özelliklerini ve birlikte geldiği 
ailenin yapısını bavullarında beraber getirirler. Çocuk, 
ailesinin yapısıyla birlikte, ailesiyle olan ilişkilerini ve 
tutumunu alıp okula gelir. Bunlarla birlikte büyüdüğü çevre 
ve kültürü de bavulundadır. Çocuk, yetiştiği çevredeki kültür 
ve etkileşimle birlikte geliyor. Biz her ne kadar okula 
başlamayı yaşla belirlesek de, her çocuk o yaşdaki kendi 
gelişim dönemiyle birlikte gelir. Çünkü her çocuğun yaşı ve 
ayı aynı bile olsa gelişimi farklı olabilir. Yine en önemlisi çocuk 
okula kendi bireysel sorunlarıyla gelir. Yani çocuk okula 
doldurulacak bir bavulla değil dolu dolu bir bavulla gelim 
olur. Okulda o bavulu açtığınız zaman çıkacak süprizlere 
hazırlıklı olmak ve her biri için çözüm bulmak zorundasınız. 

Ne kadar dolu olursa olsun bu bavula okulda eklenmesi 
gerekenler var. Çünkü okula bunun için geliyorlar.Okulda 
bavula bilgiler dışında öğretmen, gittiği okulun kuralları, ders 
programı, okulun yönetim biçimi ve birlikte aynı sınıfı 
paylaştığı çocuklar bir şeyler eklerler.

Bir veli okula öğrenciyi gönderirken bavuluna ne 
konulmasını bekliyor?
 
Özgüven denildiğini duyuyorum. Ama ben yaklaşık 30 yıldır 
hekimim ve bu özgüven işini çözemedim. Çünkü bizim aileleri- 
mizin, öğretmenlerimizin,büyüklerimizin  şöyle bir tutumu 
vardır. Aynı zamanda hem herkes özgüvenli olsun istenir hem 
de kimse konuşmasın, sesini çıkartmasın ve aykırılık yapmasın 
istenir. Nasıl bir özgüven istendiği net değildir. O nedenle 
özgüveni bir yana bırakırsak, aslında aileler çocuklarını okula 
yollarken genel olarak başarı isterler. Biz ne sayarsak sayalım 
aileler sonuçta başarı bekliyorlar. Geçen gün bir çocuk bana 

“ne kadar yaşlısınız” dedi. “Neden öyle dedin” diye sorduğumda 
bana “Giriş sınavlarının adlarını karıştırıyorsunuz” dedi.İşte 
velilerin temel isteği bu  benim artık takipde zorlandığım 
adları değişen ama hep olan sınavlarda çocuklarının başarı 
kazanmalarıdır. 

Peki okul çocuklardan ne istiyor? 

Okul da tabi ki başarı bekliyor. Bu yüzden bir çok özel okul 
çocukları okullarına kayıt ederken çürük elmaları ayırmaya 
çalışıyor. “Bu bizim okulumuza pek uymaz, siz başka bir okula 
gidin” bile denilebiliyor. Bunu da çözmek mümkün değildir. 
Bu okulların nasıl bir özelliği vardır ki o çocuklar okullarına 
uymamaktadır? Bir de bunlar çeşitli başarı testleriyle ifade 
edilmektedir. O zaman amacın sadece başarı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü başarısız olabileceğini düşündükleri çocukları 
ayıklarlarsa “benim okulum başarılı olur” diye düşünülmektedir. 
Okullar, başarız olma riski olanlardan ayırmış bir okulla çocukların 
bavullarına koyacakları “Başarı” ile kendi isimlerine “Başarılı 
okul” sfatını eklemeye çalışıyorlar. Gelelim öğretmenlere; 
Öğretmenler de çocuklardan başarı beklemektedir. Çünkü 
öğretmenin başarısı da  okul tarafından sınav sonuçlarına 
bakarak çocuğa atfedilen başarı ile ölçülmektedir. ölçülmektedir. 
Bir sınıfın ne kadar çok başarılı öğrencisi varsa öğretmenin o 
kadar başarılı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla aile, okul, 
öğretmen herkes çocuğun  bu bavuluna içindekilere çok da 
bakmadan başarı koymaya çalışmaktadır. 

Bir düşünelim: Gerçek başarı nedir? Ben kendi okuduğum 
üniversitede dönem birincilerinin nerede olduklarını düşü- 
nüyorum da hiçbirinin nerede olduklarına ilişkin bir bilgim 
olmadığını görüyorum. Ama aynı sınıftan hiç dereceye 
girmediği halde hem yurt içinde hem de yurt dışında çok 
başarılı olmuş sınıf arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Aynı 
durum bir çok tanıdığım için, izlediğim çocuklar için de 
mevcut. Demek ki okuldaki başarıyı ölçtüğü söylenen not ile 
hayatta kazanılan ve kabul edilen  başarı çok da uyuşmayabiliyor. 

Biraz önce söylediğimiz sözde herkesin çok önemsediği özgüveni 
nasıl tanımlayacağız? İnsan kaynakları şirketleri çok şikayetçidir 
mesela çok özgüvenli! kişiler yetiştirildiği konusunda. Başvuruya 
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gelenlerin “bilmem hangi okuldan mezunum, şurada da mastırımı 
yaptım, ne bu kadar maaşla mı  başlayacağım işe, özel odam, 
şoförüm, arabam olmayacak mı” diyen ama hiçbir tecrübesi 
olmayan, yeni mezunlar olduklarını söylemektedirler. Bu 
mudur başarı ve özgüven? Özgüven ile ukalalık ve kendini 
bilmezlik sınırı çok incedir. Demek ki başarı ve özgüven 
kavramları ile ilgili aklımız biraz karışık. Türkiye’de maalesef 
başarı derecesi hep sınavlardan alınan sonuçlara göre 
ölçülmektedir. Çoğu özel okul  gazetelere ne kadar başarılı 
oldukları ile ilgili ilânlar vermektedir. Başarı olduğu zaman 
herkes üstlenmektedir. Mesela ben üniversite sınav birincileri 
her yayınlandıklarında çok garipsiyorum. Çünkü çocuklara 
gittikleri okulun ya da dershanenin tişörtleriyle fotoğraf çektirili-
yor ve bütün başarısı o kurumlara mal ediliyor. Sanki o çocuğun 
ailesinden ya da çevresinden ona dokunmuş ve bir şeyler 
kazandırmış başka hiç kimse, hiç bir değer yokmuş gibi; o 
çocuğun kendine o kadar güvenli olması için onun kadar 
başarılı olmadığı halde onun o hale gelmesine etki etmiş hiç 
arkadaşı yokmuş da sadece ve sadece başarısı ve hayatı o 
sınavda aldığı puana aitmiş gibi sunumlar yapılıyor. Demek ki 
bizim başarı kavramımız ne kadar çok puan aldığımız ile 
değerlendiriliyor. Ama öbür yandan biz bu gençlerimiz işe alınırk-
en hiç de öyle “üniversite sınavına kaç puan alıp da girmiştin?” 
diye sormuyoruz. Bu puan biraz erkeklerin askerlik, bayanların 
da doğum anıları gibi kalıyor. Demek ki sınavlarda alınan 
puanlar aslında  o kadar da başarıyı göstermiyor. 

Hiç önemsemesek de  biz, aile, okul ve öğretmenler olarak bu 
kadar çok başarı isterken acaba çocuk ne istiyor? Aslında 
çocuğun hem okuldan hem de ailesinden istediği daha azdır. 
Çocuk; sevgi, korunma, güven ortamı ve gelişimine katkı ister. 
İstediği sınavlarla oluşan bir başarı değildir. İşte bu nedenle 
çoğu kez ellerine tutuşturulan, büyükler tarafından tıka basa 
doldurulmuş bavulları taşımakda zorluk çekiyorlar ve niçin 
taşıdıklarını anlayamıyorlar.

Belli özel okullara gönderebilmek ve okulun ücretini ödeye-
bilmek için okulun sosyo-kültürel düzeyinin üstünde olmak 
gerekiyor diye düşünülüyor. Bu doğru değildir. Ekonomik 
düzeyin üzerinde olmakla sosyo-kültürel düzeyin üstünde ya 
da aynı düzeyde olmak son derece farklı şeylerdir. Okulun 
parasını ödeyebilmek aynı kültürden ya da aynı sosyal 
çevreden gelindiği anlamına gelmez. Yani aynı okulda çok 
farklı çocuklar bulunabilir. Her çocuk farklıdır. Çocuğun okula 
gelirken bavulunda getirdiklerini okul, aile ya da toplum 
değiştirmesini isteyebilir ama değişim için önemli olan 
bunları nasıl ele aldığınız ve nasıl değerlendirdiğinizdir. 

Benim evimle iş yerim arasında iki sokak var. Bugün sabah 
kalktım ve evden çıktım. Yürürken karşımızdaki fırındaki 
arkadaş “abla bak kahvaltı yapmadıysan poğaça sıcak fırından 
yeni çıktı” dedi ve elime bir tanesini tutuşturdu. Yanımdaki 
apartmanın görevlisi “abla hayırlı işler” dedi. Biraz ilerleyince 
manav “işe mi gidiyorsun, bizim oğlandan da mektup 
gelmedi” diye sohbette bulundu. İşe yüreğim çok sıcak gittim. 
Çok güzel bir mahallem var diye düşündüm. Sabah evden 
çıkınca görebildiğim, tanıdığım ve başka zaman hiç konuş- 
masam da hal hatır soranlar var diye mutlu oldum. Çocukların 
çoğunun böyle bir mahallesi yok ve çok farklı yerlerden 
geliyorlar. Hatta mahallenin, paylaşmanın, farklılıkların güzelliğini 
bilmiyor.

Sizin okulunuzun kültürü ne olursa olsun hepsini aynı yerde 
harmanlamak o kadar da kolay bir şey değildir. Okulun kültürünü 
çocuklara empoze edip onların getirdikleri bütün o kültürü 
unutturmak neredeyse olanaksızdır. Çünkü çocuklar her gün 
okuldan sonra evlerine giderler. Dolayısıyla aile ile okul arasındaki 
iletişim, çocuğun ne kadar yalpalayacağını çok etkileyen bir 
durumdur. Çocuklar ikisi arasında sıkışıp kalabilirler. Onun için 
bir çoğunuzun çalıştığı ya da yöneticilik yaptığı okullarda hâlâ 
ezikler ve tikiler var. Hâlâ birbirini aşağılayan veya birbiriyle 
hiç konuşmayan çocuklar var. Bu tamamen getirdikleri sosyo- 
kültürel etkin, kişiliklerini kısa bavuldakilerin okulun içine 
yansımasıyla ilişkilidir. Dolayısıyla okulun içinde oluşturulan 
kültür öyle bir kültür olmalı ki her gruptaki çocuğa da dokuna-
bilmelidir. Her çocuğun bireysel kişiliği ve sorunları ile birlikte 
o zamana kadar oluşturduğu bir kişiliği vardır. Bunu belli 
oranda değiştirebiliriz ama tamamen yok edemeyiz. Bunun 
için o çocuğun özelliklerini iyi tanımak gerekir. Beni en çok 
ilgilendiren şeylerden bir tanesi çocukların bireysel sorunlardır. 
Çünkü bence aile-okul-çocuk ilişkileri içinde en çok zarar 
gören çocuklar bireysel sorunları olanlardır. Ne kadar uğraşır-
sanız uğraşın, ne testi yaparsanız yapın bireysel sorunları olan 
tüm çocukları ayıklamanız mümkün değildir. Kaldı ki ayıklasanız 
da bu çocuklar mutlaka bir okula gidecekler. Gitmeleri gerekir, 
gitmek zorundadırlar. Bu bir haktır.

Biz çocuk hakları beyannamesini imzaladık. Eşit eğitim, her 
çocuğun hakkıdır. Bana göre en iyi öğretmen, kesinlikle ve 
kesinlikle bilmem ne sınavında en çok başarılı çocuğn 
öğretmeni olan veya en yüksek puanı aldıran öğretmen değil, 
sorunu olan çocuğu diğerleri gibi sarmalayabilen, kontrol 
edebilen ve onu eğitebilen ve ona öğretim yaptırabilen 
öğretmendir. Öğretmen olmanın başarısını öyle ölçmek 
lâzımdır. Bu internet çağında zaten siz zeki çocukları da 
almışsanız açar interneti okur, ezberler ve yapar. Bazen öyle 
öğrenciler geliyor ki üniversitede bile, bir sene sonra mezun 
olacak öğrenciler klasik sınav yapılmasını istemiyorlar. Çünkü 
bir cümlelik cevabı olan klasik sınavları bile yapamıyorlar. O bir 
cümleyi bile yazamıyorlar. Gençler kendilerini ifade edemiyorlar. 
Ama giriş sınavlarında, testlerden çok iyi sonuçlar almış 
oluyorlar. Onlar okullarda sorunsuz ve başarılı çocuklar olarak 
değerlendirilip, kabul ediliyorlar. Oysa bireysel sorunları 
olanlar dışlanmış, en başından başarısız kabul edilmiş oluyorlar.

Şimdi önemli bir konuya, veli-okul ilişkisine bakalım. Bazı 
velilere bazen ben “Söyleyin okula size kadro versinler” diye 
takılıyorum. Çünkü bu veliler  öğretmenlerden daha çok 
okulda oluyorlar ve neredeyse hiç okuldan çıkmıyorlar. Bence 
bu  sağlıklı bir ilişki değildir. Velinin o kadar çok okulun içinde 
olması ve her şeye müdahale etmesi doğru değildir. Ama öbür 
yandan  eski zamanlardaki gibi “eti senin kemiği benim” 
anlayışı ile velinin okulla hiç ilgilenmemesi de  uygun olmaz. 
Aile, öğretmen ve okul arasındaki iletişim genellikle çocuk 
üzerinden yapılmaktadır. Yani ailenin ve okulun bütün beklentileri 
ve atfedilen her şey çocuğun üzerinden gerçek- leştiriliyor. 
Normalde çocuğu o ikilinin arasından çıkarttığınız zaman 
aslında konuşacakları hiçbir şey kalmayacaktır. Ve siz bazen 
aileye tutumlarından dolayı kızıyorsunuz haklı olarak ama 
sizlerin aileye olan kızgınlığınız da çocuk üzerinden dile 
getiriliyor. Aynı şekilde aile de okula olan kızgınlığını çocuğun 
üzerinden anlatıyor. Dolayısıyla o iletişimin ortasında sıkışmış 
ve bütün isteği sadece sevilmek, güven duymak ve korunmak 
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olan bir çocuk, iki erişkin grup arasında kalıyor. Peki aileler 
çocukları hakkında bilgi sahibi olmak için okula ne kadar 
gelmelidir? Ben kendi veliliğimde okula çok az gitmişimdir. 
Bunun belki doğru belki yanlış iki nedeni vardı. Birincisi hangi 
okul olursa olsun gittiğimin ikinci dakikası beni velilikten 
çıkararak, hem diğer velilerin hem de okul çalışanlarının bana 
uzman muamelesi yaparak soru sormaları, ikincisi ise ben bu 
konuda uzmanım diye benim çocuğumun daha mükemmel 
olmasının beklenmesiydi.İkincisi çocuğum için büyük bir 
yükdü ve bunu istemiyordum. Hayatımda iki kere çok fazla 
kendi isteğimle öğretmenle iletişim kurdum. Biri oğluma 
verilen bir ödev nedeni ile ergenlik döneminde öğretmeninin 
onu yalancılıkla tüm sınıfın içinde suçlamasıydı. Normalde 
kendisinin çözmesini isteyeceğim bu sorun, öğretmenle 
birebir konuşmasına karşın çözülmeyince ve çocuk okul 
değiştirmek isteyince  öğretmenle konuşmak istedim. Ben 
bunu konuşmak için öğretmene ulaşmakta çok zorlandım. 
Burası bir özel okuldu ve dolayısıyla öğretmen- veli ilişkisinin 
kolay ve rahat olacağı düşünülmesine karşın, ben öğretmenle 
görüşebilmek için yönetime gitmek zorunda kaldım. Belki 
devlet okulu olsaydı daha kolay ulaşabilirdim. Veli önemli 
durumlarda öğretmene kolayca ulaşıp, çocuğun yararına 
işbirliği yapabilmeli ama öğretmene ulaşmayı suistimal 
etmemelidir. 

Oğlumun okuluna ikinci gidişim ise sını�arın fen-matematik 
vs. alanlarda ayrımı ile ilgili olmuştu. Oğlum bir gün eve geldi 
ve “müdür bey beni çağırdı, öğretmenlerimle karar vermişler 
ben sosyal bölüme devam edecekmişim ama ben sosyal 
bölüme devam etmek istemiyorum” dedi. Ben de okula 
giderek “bu kararı asıl verdiniz?” diye sordum. Düşündüm ki 
belki ben bu konularda uzman olsam da belki de bir anne 
olarak tarafsız olamayabilirim. Ama aldığım cevap çok 
şaşırtıcıydı “Valla biz oğlunuzun öğretmen ile yaşadığı sorun 
nedeni ile  ergenliği çok zor atlattığı için derslerine çok fazla 
çalışamayacağını,bu nedenle daha az çalışacağı bir yerin iyi 
olacağını düşündük” dediler. Gerçek bir değerlendirme 
olmadan bir çocuğun geleceği için karar alma gücünü 
öğretmen ve yöneticilerin kendilerinde hissetmeleri endişe 
vericiydi. Yaptırdığımız bilimsel değerlendirmeler ve kendi 
isteği fen bölümleri olduğu için ısrarcı oldum. Buna karşılık 
okul da benden “Çocuğum eğer sınıfta kalırsa veya başarısız 
olursa bütün sorumluluk bendedir.”  yazılı bir kâğıt imzalamamı 
istedi. Tabi ben de gülerek imzaladım ve “bunun yasal bir 
geçerliği olmadığını biliyorsunuz değil mi” dedim. Eğer 
uzman olmasaydım ya da okulun çocuğum için en doğru 
kararı bilimsel olarak vereceğine ilişkin inancı olan “gerçek” bir 
veli olsaydım sonrasında fen alanında gerçekden başarılar 
elde eden bir çocuğun başarısız ve mutsuz olacağı bu kararı 
kabullenmiş olacakdım. Çocuklar okula başarı kazanmak ve 
okulu başarılı yapmak için değil, başarılı olacakları şeyleri 
bulmak için gidiyorlar. Okulun bunu bulmak, çocuğa göstermek 
ve onu desteklemek görevi var. Okullar, bunu yaparken bir 
sorun olursa onun çözümünü de aramak ve işbiriliği yapmakla 
yükümlüdür. Bu bir örnek ama tekl değil. Çok yakından  izleyip 
gördüğüm bir çok okullarında  çocuğa sorunu, başarısız 
görülmesine yol açabilecek etkenler sorulmamışdı. Çocuğa 
“şu anda başarısız görünüyorsun ve sorunun ne” diyen 
olmamışdı.Bu durumlarda okulların savunması  “rehberliğe 

gönderdik öyle dediler” olmaktadır. Oysa sevgili okullar, 
rehberlik sizin iletişim aracıcınız değildir. Her öğretmenin ve 
okul yöneticisinin çocukla iletişimi ve aileyle iletişimi başkadır. 
Rehberlik bir aracı değildir. Rehberliğin çok daha önemli 
görev ve sorumlulukları vardır.

Buradaki yöneticilerimizden, okul sahiplerinden  okullarındaki 
rehber öğretmen sayılarını artırmaları ricasında bulunmak 
istiyorum.Rehberlik servislerinin güçlü olması kendi yarar- 
larınadır. Rehberlikler az sayıda kişi ile çoğunlukla yanlış 
kullanılmaktadır. Bu nedenle çocukların rehberliği algılama 
şekli ceza verilmek üzere gönderilen yer ya da dersi kaytarmak 
için bir kurtuluş yeri olmatadır. Rehberliğin görevi sorun 
çıktıktan sonra müdahale etmek olmamalıdır. Hele de özel 
okullarda bu hiç böyle olmamalıdır. Her çocuk okula ilk 
başladığı zaman yanında getirdiği o bavulun içinde neler 
olduğu rehberliğin dosyasında bulunmalıdır. O zaman sorun 
çıkmadan riskli gruba müdahale etme, sorunlara karşı önlem 
alma ve o aileyle daha yakın ya da daha uzak nasıl bir ilişki 
kurulacağını anlama şansı olur. Ama sorun çıktığı zaman “Git 
rehberliğe” dediğinizde ben bana gelen çocukların bir 
kısmından da biliyorum ki çocuklar “yine kaytardık, dersi 
geçirdik” diye sevinirken; bir kısmı da ağlıyorlar. Çünkü bunu 
bir ceza olarak algılıyorlar ve öğretmenlerinin kendilerini 
sevmediği için rehberliğe gönderdiğini düşünüyorlar. Tabi 
bunların ikisi de yanlıştır. Dolayısıyla çocuğun okula ilk 
başladığı günlerde bavulun içinde getirdiklerini bilirsek o 
zaman aile-okul-öğretmen arasındaki ilişki ile aile-okul-çocuk 
arasındaki ilişki sağlıklı bir yere oturabilir. Bunu başarabil-
menin yolu yeterli sayıda, her çocukla tek tek, sorun olmadan 
da belli zamanlarda ilgilenecek, değerlendirecek sayıda 
rehberlik uzmanı bulundurmakdan geçer.

Çocukların beyin görüntüleme ile elde edilen, 5 yaşından 20 
yaşına kadar olan gelişimlerine baktığımızda, bu süreçde 
beyinde büyük değişimler, gelişimler olduğunu görüyor-
sunuz. 5-20 yaş okul yaşıdır.  Bu süreçde beyinde olan değişim 
ve gelişim  sadece genetik yapıyla veya zeki doğmuş olmasıyla 
ilgili değildir. Beyindeki değişiklikler, bu süreçde beyinde 
kullanılan bölgelerin nasıl arttığını göstermektedir.  Kullanılan 
bölgelerin artması ve beynin sağlıklı gelişmesi okulda çocuğun 
bavuluna neler konulduğu ile çok ilgilidir. Siz o bavula sadece 
bilgi ve ezber koyduğunuz zaman bu gelişime çok da katkısı 
olmaz. Bu gelişimin çok önemli bir kısmı okulla ilgilidir. Bir 
çocuğun hayatı, hele de son zamanlarda sistem nedeniyle 
gelişim döneminin çok önemli bir kısmı okullarda geçmektedir. 
Eğer 5-20 yaş arasındaki değişim sağlıklı olmuyorsa bu 
aileden daha çok okulun katkısından ya da doğru katkısız- 
lığından kaynaklıdır. Aileyi bu olumsuzluktan çıkarabilmek 
içinse aileyle iletişimi iyi tutmalıyız. Genellikle okullar bireysel 
sorunu olan çocuklarla ilgili ya ailelere geri bildirim vermiyor-
lar ya da ters ve kötü bir şekilde geri bildirimde bulunuyorlar. 
Tabi istisnalar her zaman vardır. Bu durumları çok iyi ele alıp 
yöneten okullar var. Ben okulların başarılarını bana gelen bu 
çocukların durumları, okulun onlara yaklaşımları  ile değer-
lendiriyorum. “En iyi okul hangisi?” sorusuna ona göre yanıt 
veriyorum. Ama  aramızda kalsın herşeye karşın bana göre en 
iyi okul eve en yakın olan okuldur. 

Okullar kendi alanları olmadığı halde çocuklar hakkında çok 
kolay tıbbi yargılara varabiliyorlar. Mesela aileye şöyle bir şey 
söylenebiliyor. “Çocuğunuzun öğrenme güçlüğü var. Çocu- 
ğunuzun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. 
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Çocuğun gelişimsel olarak diğerlerine yetişmekle ilgili bir
geriliği var”. Henüz bir uzmanın değerlendirmediği bir çocuğu  
bu şekilde damgalamak doru değil. Bu tür şüphe varsa onu 
aile ile paylaşıp, çözüm için nereden yardım alınması gerek  
tiği, okula düşen görevler, velinin katkısı tartışılmalı. Ya da 
diğer yandan  “istediği zaman yapıyor, istemediği için böyle, 
daha çok çalışsın” sık kullanılıyor. Bu tarz bir yaklaşım çocuğa 
büyük bir yük getirmektedir. “Becerebilir ama becermiyor” 
tarzı bir yaklaşım bir insana verilebilecek en büyük yüktür. 
“İstese yapar, yapmak istemediği için yapmıyor.” Sorunu 
bilmeden bu şekilde yargıya varmak, bunu aile ile paylaşmak, 
çocuğu bu şekilde damgalamak  doğru değildir. Çocuk 
yapamadığı için yapmıyor olabilir. Yapamadığı için de doğru 
iletişimi kuramıyor olabilir. Sorunu olabilir.

Yine öğretmenlerle çocuklar arasındaki ilişki çok önemlidir. 
Sizler benden daha iyi biliyorsunuz ki öğretmeni sevilen ders 
ne kadar beceremiyor olursanız olun daha çok ilgi ve gayret 
gösterdiğiniz derstir. Yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki 
sevilen öğretmen demek çok da öyle gevşek, kuralsız 
öğretmen demek değildir. Çocuklar kuralsız, sınırsız 
öğretmenleri diğerlerinden daha çok sevmezler. Onunla 
muhabbet ederler, gülerle, bazen dalga geçerler ama asıl 
değer verdikleri öğretmenler ha�f tatlı sert olan, onlara kural 
koyabilen ama gerektiğinde de dinleyebilen öğretmenlerdir. 
Hiç ayrımcılık yapmadığınızı söyleyebilirsiniz. Hatta bütün 
anne babalar da çocuklarını ayırmadıklarını söylerler ama her 
anne baba çocukları arasında bir ayrım yapar. Bir şekilde daha 
çok sevdiği, daha çok güvendiği ya da daha çok beklenti 
içinde olduğu çocuk vardır. Mesela aynı evde iki çocuk vardır; 
birisi başaramadığı zaman kıyamet kopar ama öbürünün her 
türlü başarısızlığı hoş görülür. Bunun tek nedeni atfedilen 
şeydir. Çünkü birine umut bağlanmışdır, başarı beklenir. O 
çocuk  başarmak zorundadır ama öbüründen zaten başarı 
beklentisi yoktur. Bu nedenle tepki de verilmez. Her aile gibi 
öğretmenler de ayrım yapar. Ama bunu gösterdiğiniz anda 
büyük bir grup çocukla iletişiminiz tamamen kopar. “Zaten 
öğretmen beni sevmez; zaten öğretmen benden hiç hoşlan-
mıyor” diye düşündürdüğünüz zaman çocuğun başarma 
isteği, öğrenme yeteneği zarar görür. Kimin başının okşandığı, 
kimin dolu dolu aferin aldığı, kimin halinin hatırının 
sorulduğu, kimin başı sıraya değdiği zaman “hasta mısın” diye 
sorulurken kimin başı sıraya değdiğinde “sen yine mi dersi 
dinlemiyorsun” diye bağırıldığının hepsi beden dili ile kendini 
gösterir. Özellikle ilköğretim ve anaokulu döneminde çocuklar 
için, ağzınızla söylediğiniz her şeyden çok daha fazla önemli 
olan davranışlarınızdır. Ben kendimden de biliyorum. Çocuklar 
onları can kulağıyla dinliyor muyum, dinlemiyor muyum, 
yorgun muyum, o gün aklım başka bir yerde mi  hemen fark 
eder ve hemen uyarır. Onlar, büyüklerden daha çabuk sizin 
kendilerine ilişkin duygularınız, tutumunuzu  fark ederler.

Aileyle iletişim çocuğu şikayet etmek demek değildir. Okullar 
ve öğretmenler çocukları ailelere; aileler de okullara ve 
öğretmenlere şikâyet ediyorlar. Ben arada iki tara�a da 
konuşuyorum. İki taraf da birbirlerini  bana şikâyet ediyor. 
Çocuğun bazı sorunlarını okulda çözmeniz gerekir. Şikâyet
edeceğiniz kişi çocuk değildir. Ailenin tutumunu aile ile 
çözebilirsiniz. Maalesef şu aralar özellikle belli sosyo-kültürel 
düzeyin üstündeki aileler çocuk yetiştirmekten daha çok kral 
ve kraliçeler yetiştiriyorlar. Her istedikleri yapılan, istediklerine 
hiçbir sınır konulmayan ve hiçbir sorumluluk duygusu 
olmayan çocuklar geliyor okula. Halbuki okul sınır, sorumluluk 

ve paylaşımın gerektiği yerdir. Dolayısıyla aileyle iyi bir iletişim 
olmalı ki sadece sizin okulda koyduğunuz kurallar ve bunları 
öğretme çabanız boşa gitmesin.

Çocuklarımızın beyinlerinin özellikle gelişim dönemindeki 
olumlu değişimine karşı hepimizin sorumluluğu bulunmak-
tadır. Ekranda beyinde yaşla birlikte gelişen alanlar maviyle 
gösterilmişdir. Beyinde mavileşmeyen küçücük bir alan daha 
sonra çok büyük bir sorun yaratabilir. Fren sistemi gelişmeyen 
ergenlerde mavileşmeyen alanlar daha çok görülür. Onun için 
durmazlar, engellenemezler, daha çok kaza yaparlar. Okul 
olarak, oradaki olumsuzluğa en ufak bir katkımız varsa onun 
sorumluluğunu ömür boyu çekmek zorunda kalırız. İşte o 
zaman okulumuzdan istediği kadar çok sayıda kişi üniversiteye 
girmiş olsun ya da okulumuzdan istediği kadar çok öğrenci 
TEOG’da yüksek puan almış olsun fark etmez. Başarısız 
olunmuş demekdir.

Ailelerin çoğu özellikle özel okulları çocuklarının gereksinimlerine 
göre değil kendi beklentilerine göre seçmektedir. Dolayısıyla 
çoğunun şikayeti kendi hayal kırıklıkları ile ilişkilidir. Okullar 
da daha çok çocuğun yararını değil ailelerin beklentilerini ön 
plana çıkartıyorlar. Çünkü, kusura bakmayın bu lafı kullandığım 
için ama bu tarz okullar aileyi  “müşteri” kabul ediyorlar. 
Dolayısıyla aileyi memnun etmek için ailenin isteği ön plana 
çıkartıldığı zaman çocuk arada unutuluyor ve her iki tarafında 
üstünde oynadığı,  ortada gelip giden ve zarar gören çocuk  
oluyor. Sonuçda aileler çocuğunu doğru değerlendiremeye-
biliyor. “Benim çocuğum asla kötü bir şey yapmaz, yalan 
söylemez, çok sorumludur” diye düşünebiliyor. Ama yanılabilir. 
Önemli olan yine ailenin bu yanılgısını nasıl ve hangi yola 
düzelttiğinizdir. Yine beklentiler karşılanmadığı zaman aile 
okulu, okul ise çocuğu suçlayabiliyor. Aslında suçlu herkestir. 
Kargaşayı iyi yönetmeyen ve iletişimi doğru sürdürmeyen 
herkes suçludur. Çünkü bana göre önemli olan TEOG kazan-
maktan ya da orada yüksek puanlar almaktan daha da önemli 
olan  çocuğun ruh sağlığını koruyabilmek ve bozmamaktır. 
Öyle çocuklar var ki sınavda 98 aldığı için korkudan ve 
kaygıdan kendilerini ölecek gibi hissediyorlar ve ağlıyorlar. 
Çünkü okul ve öğretmenleri 95 alan öğrenciye kötü öğrenci 
diyor. Buna aile de katılıyor. Oysa çocuğun okulda mutlu 
olması ve ruh sağlığı çok önemlidir. En büyük başarıdır.

Gelişim dönemleri olarak zaten çok açıklar. Biz doğru iletişim 
kurduğumuz zaman akademik başarı da zaten bir şekilde 
gelir. Zaten yapabilecek olan çocuk, kapasitesi kadar yapacaktır. 
Siz ister okul olun ister aile, bir çocuğun zekâ kapasitesini, 
yapabilirliğini, yeteneğini en iyi kullanmayı sağlayabilirsiniz 
ama ona daha fazlasını sağlayamazsınız. Ve unutmayalım ki 
her çocuk farklıdır. Bizim okulumuz, bizim çocuklarımız, bizim 
öğrencilerimiz yoktur. Her biri tek tek ayrı ayrı bireydir. Her 
birini ayrı birey görmediğiniz taktirde ister aile olun ister okul 
olun hiçbir şekilde başarılı olmanız mümkün değildir. 

Şimdi en başa dönersek, kendi bavulu ile okula gelen çocukta 
amacımız ne olmalıdır? Onun getirdiği bavulunu düzgün 
yerleştirmesine yardımcı olmak, fazla varsa onları çıkartmak, 
eksik varsa o bavula onları koymak ve taşıyabileceği bir bavul 
haline getirmek. Bazı çocuk sadece küçük bir bavulu taşıyabi-
lecekse başarı onun için odur; bazı çocuksa çok daha 
büyüğünü taşıyabilir başarı onun için odur. Ama siz daha 
ha�� taşıyabileceğe büyüğü taşıtmaya kalkıyorsanız  ya da 
daha büyük bavulu olan çocuğunkini boş bırakıyorsanız 
başarısız olması zaten içten bile değildir. 
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Öğretmenlerin Mesleki Gelişimini 

Yeniden Düşünmek

Prof. Dr. Nilay T. BÜMEN
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Öğretmenlerin mesleki gelişimi tüm dünyada, eğitimin 
kalitesini etkileyen ve reformların aracı olarak görülen bir 
süreçtir. Türk Eğitim Sistemi ilk ve ortaöğretim programlarında 
öğrenci merkezli ve yapılandırmacı öğrenme ortamlarını 
hede�ese de, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programları 
genel olarak merkeziyetçi, didaktik, tek seferlik, nitelikten 
ziyade niceliğe odaklı olup; veriye dayanmadan, kurumsal ve 
bireysel gereksinimler göz ardı edilerek yürütülmektedir. 
Türkiye’de genel kanı, çoğu eğitimin “dostlar alışverişte 
görsün” deyimiyle tanımlanabilecek; anlamsız, zaman alıcı ve 
boş yere yapıldığı yönündedir. Oysa dünyada öğretmenlerin 
mesleki gelişimiyle ilgili araştırma ve yayınlar hızla artmakta, 
Türkiye’deki sorunlara benzer durumlar görülse de, iyileştirme 
yönünde ciddi planlamalar yapılmaktadır (Bümen vd., 2012). 
Bu bağlamda geleceğin okullarında mesleki gelişim programlarını 
etkili kılmak için “ne yapalım”dan ziyade, “neden ve nasıl 
yapalım”sorusuna yanıt aranmalıdır. Bu noktada okulların 
yürüttüğü mesleki gelişim etkinliklerini yeniden düşünmeye 
gereksinimi olduğu düşünülmektedir.

Son yıllarda “hizmet içi eğitim”den “mesleki gelişim” kavramına 
doğru bir geçiş yaşanmış, mesleki gelişim etkinliklerinin 
anlamı değişmiştir. Eski bakış açısı “personele 3-4 günde 
verilen bir eğitim” iken; yeni bakış açısına göre “uzun bir 
sürede, işle bütünleşmiş öğrenme deneyimleri” oluşturmaktır. 
Buna göre öğretmenlerin mesleki gelişimi “öğrencilerini 
ilerletmek için, eğitimcilerin mesleki bilgi, beceri ve tutum-
larını geliştirmek üzere düzenlenen süreç ve etkinlikler”dir 
(Guskey, 2000, s.16).

Avalos (2011), son 10 yılda mesleki gelişim alanındaki yayınları 
inceleyerek, öğretmenlerin öğrenme ve gelişmesinin oldukça 
karmaşık bir süreç olduğunu ve farklı öğeleri barındıran, eşit 
önemde faktörden oluştuğunu belirtmektedir. Bunun yanında 
sürecin merkezinde olmak üzere, öğretmenler öğrenme ve 
gelişmenin hem öznesi hem de nesnesi olmayı sürdürmektedir. 
Bağlamsal etkenler, her ülkeye göre değişen geleneklere, örf 

ve adetlere, politik çevreye ve okul koşullarına göre şekillenen  
öğrenme ihtiyaçlarıyla etkileşim halindedir. Dolayısıyla Nami ya’daki 
öğretmenlerin mesleki gelişiminin başlama noktası ile Kanada 
ya da Hollanda’nınki farklı olacaktır. Bu noktada araştırmalardan 
elde edilen olumlu sonuç, farklı biçimlerdeki mesleki gelişim 
etkinliklerinin belli bir derecede etki yaratabilmesidir. Ancak 
hâlâ bu değişimlerin ne kadar yaygınlaştığı ya da ne kadar ileri 
götürülmeye çalışıldığının çok fazla bilinemediği ifade 
edilmektedir. Yine de başarılı deneyimlere göre uzun süreli ya 
da sürekli girişimlerin, kısa süreli olanlara göre daha etkili 
olduğu ortaya konmaktadır (Bümen, 2009). 

Guskey (2007), alanyazında öğretmenlerin mesleki gelişimi ile 
ilgili geniş bir araştırma tabanı olsa da birbirine zıt bulguların 
olduğuna işaret etmektedir. Örneğin, bazı araştırmalar mesleki 
gelişim etkinliklerinin öğretmene özel ve günlük sınıf etkinliklerine 
odaklanmasını önerirken, bazıları bunları önemsemekle birlikte 
daha bütüncül ve örgütsel yaklaşımları gerekli görür. Bazı 
uzmanlar mesleki gelişim reformlarının mutlaka öğretmenler 
veya okul personeli tarafından başlatılması/ yürütülmesi 
gerektiğini belirtir. Bazıları ise onların geniş bir değişimi 
düşünme ve uygulama fırsatları olmadığı için, net bir vizyonu 
olan rehberliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir. 
Dolayısıyla başarılı mesleki gelişim programlarının özelliklerini 
belirlemedeki en büyük problem, “tek bir doğru cevap” 
bulmaya çalışmaktır. Genel reçeteler uygulayıcılara pek yol 
gösterici olamaz, çünkü “bağlam”ın (context) güçlü bir etkisi 
vardır. Araştırmalarla genel bazı ilkelere ulaşılsa bile kurumsal 
ve/veya bireysel durumların benzersizliği her zaman kritik bir 
etmendir. Bir bağlamda öğretmen önderliğindeki etkinlikler, 
başka bir bağlamda yönetsel bir yapılanmaya ihtiyaç olabilir. 
Bir bağlamda aşamalı yaklaşım, başka bir bağlamda tüm 
örgütsel düzeylerde acil ve güçlü değişimler gerekebilir. 
Başka bir deyişle, “tek bir doğru cevap” ya da “tek bir doğru 
yol” yerine, bağlama göre geliştirilmiş cevaplar koleksiyonu 
vardır. Bu yüzden amaç, en uygun karışımı bulmak, bu karışımın 
da zamanla değişebileceğinin farkında olmak olmalıdır. 
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Etkili Mesleki Gelişim Programlarının Özellikleri
Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim çalışmaları hem içinde 
yer aldığı kurumsal bağlamdan etkilenir, hem de bu bağlamı 
etkiler. Dolayısıyla hem “sanat” hem de bir “bilim”dir. Mesleki 
gelişim programlarında dikkat edilmesi gereken bazı ilkeler 
vardır ve bu ilkelerin uygulanması mesleki gelişimin başarısını 
garanti etmez; fakat yokluğu, başarısızlığının habercisidir 
(Guskey, 2007): 

1. Değişim, hem bireysel hem de kurumsal bir süreçtir. Bazı
 durumlarda birey değişmek ister fakat örgüt yapısı ve
 olanakları değişime izin vermez. Bazı durumlarda ise
 kurum, destekleyici ve ilerlemeci bir yapıda olabilir fakat
 bireyler yeteri düzeyde güdülenmezler. Birey ve kurumun
 değişimi, uygun oranlarda birbirini desteklemelidir. 
2. Değişim küçük adımlarla ve kademeli olarak artan bir 
 yapıda planlanmalıdır. Değişimi sabote etmenin en kolay
 yollarından biri kısa sürede çok fazla değişiklik beklemektir.  
 Başarılı mesleki gelişim programları aşamalı ve artan bir
 yaklaşımla değişimi planlar.
3. Bireylerin izole olmadan birbirlerini desteklemeleri için
 takım çalışması yapmaları gerekir. 
4. Katılımcılara geribildirim verilmelidir. Özellikle yeni uygu-
 lamaların yapıldığı ve değişimin durduğu anlarda katılım
 cıların geribildirime ihtiyaçları vardır. Biçimlendirici (form
 ative) değerlendirme, öğrenme süreçleri ve öğrenmede
 problem yaşanan yerleri göstermesi açısından önemlidir.
 Biçimlendirici değerlendirme aynı zamanda öğreticiye
 uygulamaların etkililiği konusunda bilgi verir. 
5. Mesleki gelişim programlarında sürekli takip, destek ve
 baskı gereklidir. Çok az insan aldıkları eğitimden sonra
 başarılı uygulamalar gerçekleştirir. Bu nedenle değişim
 için rehberlik, yönlendirme ve baskıyla birlikte, destek
 gereklidir. Etkili bir program için mesleki gelişim bir olay
 olarak değil, bir süreç olarak görülmeli; öğretmenlere
 “zorlayıcı destek” sunulmalıdır.

Öte yandan başarılı mesleki gelişim etkinlikleri yürütülen 
kurumların da bazı özellikleri olduğu saptanmıştır. Buna göre 
başarılı mesleki gelişim olan kurumlarda;

a. Personel arasında ortak ve tutarlı bir hedef vardır. Bu hede�er,
 kendileri ve öğrencileri için yüksek beklentiler yansıtır.
b. Yöneticiler meslektaş işbirliği (collegiality) çerçevesinde,
 güçlü bir lider olabilmek için çaba harcayarak, kendileriyle
 personel arasındaki statü farklılıklarını azaltırlar. Resmi
 olmayan (informal) iletişim kurarak, koordinasyonu sağlamak
 için resmi işlemleri azaltmaya çalışırlar. Uzun erimli değişimler
 müdürlerin katıldığı programlarda gerçekleşmektedir.
 Okul geliştirme çabalarının başarılı olabilmesi için, hem okul  
 hem de bölge yöneticilerinin eğitime katılması, yöneticilerin
 “gelişimin bekçisi” rolünde olması gerekmektedir. 
c. Yönetici ve öğretmenler, mesleki gelişim ve sürekli ilerlemeye
 öncelik verirler.
d. Yönetici ve öğretmenler hede�ere ulaşma sürecini izlerken,  
 belli kişilerin “becerileri” üzerine yargı özeti yapmak yerine;
 engelleri belirleme ve bunlarla baş etme yollarını aramanın  
 resmi ve resmi olmayan tüm yollarını kullanmaya çalışır.
e. Mesleki gelişim hede�erinin izlenmesini desteklemek için
 bilgi, uzmanlık, kaynaklar ve gerekli zaman, cömertçe ve
 uygun olarak sunulur (Sparks ve Loucks-Horsley, 2007).

Etkili programların bir özelliği de sistematik değerlendirme 
yapılmasıdır. Guskey’e (2000; 2007) göre mesleki gelişim 
programlarının değerlendirilmesi, harcanan çabaların karşılığının 
alınıp alınmadığını ortaya koyar, mesleki gelişim süreci ve 
etkileriyle ilgili akılcı ve güvenilir kararlar alabilmek için 
anlamlı bilgiler sağlar. Guskey (2000; 2002) öğretmenlerin 
mesleki gelişiminde beş düzeyde değerlendirme yapılabi-
leceğini belirtir: 

a) katılımcı tepkileri (görüşleri), 
b) katılımcıların öğrenme düzeyleri, 
c) kurumun desteği ve değişimi, 
d) katılımcıların yeni bilgi ve becerileri kullanabilmeleri, 
e) öğrenci öğrenme çıktıları (başarısı). 

Bu yaklaşımda her düzeyde veri toplamak biraz daha 
karmaşık bir hal alır ve her düzey bir öncekinin üzerine 
kurulduğundan, bir düzeydeki başarı kendisinden sonraki 
düzeylerdeki başarı için gereklidir. 

Guskey (2002), etkili mesleki gelişim için planlamada bu 
düzeylerin tersiyle hareket edilmesini, geriye doğru planlamayı 
önermektedir. Geriye Doğru Planlama Modeli’ne göre, önce 
elde edilmek istenen öğrenci öğrenmelerine (çıktılara) karar 
verilmelidir (5. düzey). Daha sonra hangi öğretim yöntem ve 
tekniklerinin bu öğrenmelerin sağlanmasında etkili olacağına 
karar verilmelidir (4. düzey). Belirlenen bu amaçlar için ne tür 
kurumsal desteğe ihtiyaç olduğu düşünülmelidir (3. düzey) 
(Bazen örgüt kültürü uygulamanın önündeki en büyük 
engeldir). Belirlenen uygulamaları gerçekleştirmek üzere 
katılımcıların ne tür bilgi ve becerilere ihtiyacı olduğuna karar 

Etkili mesleki gelişim programlarında öğretmenler destekleyici, 

işle bütünleşmiş, öğretimsel odaklı, işbirliğine dayalı ve 

devamlılık arz eden öğrenme etkinlikleriyle meşgul olur. Bu 

özelliklere yer verildiğinde öğretmenler mesleki gelişimi daha 

yararlı ve gerçekçi bulur (Hunzicker, 2010). Öğretmenlerin 

mesleki gelişimiyle uzun yıllardır uğraşan Sparks ve Loucks- 

Horsley’e (2007) göre etkili mesleki gelişim uygulamalarının 

bilinen özellikleri şu şekildedir: a) Okul ortamlarında ve tüm 

okul kapsamında programların düzenlenmesi, b) Öğretmenlerin 

okul yöneticileriyle birlikte, birbirlerine yardımcı ve planlayıcı 

konumda olması, c) Farklılaştırılmış eğitim olanaklarıyla 

bireysel öğretime odaklanılması, d) Öğretmenlerin kendileri 

için hede�er belirlemesi, etkinlikler seçmesi ve sürece aktif 

katılması, e) Gösteriye (demonstrasyona) önem veren, danışman 

eşliğinde denemelerin yapıldığı, geribildirim verildiği, somut 

ve zaman içine yayılmış eğitimler düzenlenmesi, f ) İstendiği 

anda sürekli yardım ve destek sağlanması.
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verilmelidir (2. düzey). Son olarak katılımcılara gerekli bilgi ve 
becerileri sağlamak üzere ne tür deneyimler sunulması gerek-
tiğine karar verilmelidir (1. düzey). Geriye doğru planlama 
oldukça önemlidir, çünkü bir düzeydeki kararlar bir sonrakini 
etkilemektedir. Örneğin öğrenci öğrenmesinde hede�enen 
çıktılar, uygulanması gereken öğretim yöntem ve tekniklerini 
etkiler. Uygulanması gereken öğretim yöntem ve teknikleri de 
gerekli olan örgütsel destek ve değişim çabalarını etkiler. 
Bununla birlikte öğrenci öğrenmesindeki çıktılara karar 
verilse bile, bir örgütte işe yarayan stratejiler, başka bir örgütte 
aynı derece başarılı olmayabilir. Bu nedenle evrensel ilkeler ya da 
evrensel geçerliliği olan bir mesleki gelişim programı hazırlamak 
oldukça zordur. Neyin işe yarayacağı, nerede, ne zaman ve 
kiminle birlikte olduğuna bağlıdır.

Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Modelleri 

Bilindiği gibi Türkiye’de mesleki gelişim etkinlikleri daha çok 
kurs/ seminer düzenlenerek yapılmaktadır. Oysa alanyazın 
incelendiğinde farklı modellerin de olduğu görülmektedir 
(Guskey, 2000; Sparks ve Loucks-Horsley, 2007): 

a. Rehberli bireysel gelişim modeli: 
Kendi öğrenmelerini yönlendiren yetişkinlerin öğrenmeye 
istekli olacakları ve daha etkili öğrenecekleri görüşünü temel 
alan bu modelin temel özelliği; öğrenmeyi öğretmenin kendisinin 
tasarlamasıdır. Öğretmenler gereksinim duydukları konularda 
öğrenme hede�erini belirleyerek bu hede�ere yönelik öğrenme 
etkinliklerini (seminere, çalıştaya katılma vb.) seçerler ve 
kendi öğrenmelerini değerlendirirler.

b. Meslektaş gözlemi modeli: 
Alanyazında öğretmen değerlendirme, klinik denetim ya da 
akran koçluğu gibi isimlerle de geçen bu modelde, gözlem 
yoluyla öğretmenlere sınıftaki performanslarıyla ilgili nesnel 
veriler ve geribildirim sağlanır. Model, gözlem öncesi toplantı, 
gözlem, gözlem sonrası toplantı ve sürecin değerlendirilmesi 
adımlarından oluşur. Öğretmenler, etkili öğretim uygulamaları 
konusunda yetiştirildikten sonra, sını�arında gözlemlenir ve 
kendilerine danışmanlık yapılırsa, öğrencilerinin öğrenmelerinde 
önemli gelişmeler sağlanabilmektedir. 

c. Geliştirme / ilerletme sürecine katılım modeli: 
Bu model, “yetişkinler bilmeleri gereken bir şey olduğunda ya 
da çözmeleri gereken bir sorun olduğunda en iyi öğrenirler“ 
görüşüne dayanır. Okul geliştirmenin de bir parçası olarak, 
öğretmenler program geliştirme, program uyarlama çalışmaları 
yürütebilirler ya da belirli sorunların çözümüne yönelik 
komitelerde görev alırlar, okuma, tartışma, gözlem, eğitim 
ve/veya deneme yanılma vb. yollarla kendilerini geliştirirler.

d. Kurs / Seminer modeli: 
Farkındalık, bilgi ve becerinin geliştirilmesi amacıyla bir 
eğitim liderinin belli bir öğretmen grubuna anlatım ya da 
grupla öğretim yoluyla eğitim vermesine dayanan bu model, 
en çok uygulanan (geleneksel) modeldir. Etkili olabilmesi için, 

kurs/ seminer sonunda katılımcılara okul ve sınıf içinde 
koçluk/ danışmanlık yapılması ve izlenmesi gerekmektedir. 
Aksi halde öğrenmelerin sınıfa transferi zayıftır.

e. Eylem Araştırmaları modeli: 
Öğretmenlerin, öğretim alanında bir sorunu belirleyerek, bu 
sorunun çözümüne yönelik plan yapması, veri toplaması, 
yorumlamasına dayalı olarak kendi öğretiminde değişiklikler 
yapmasına olanak sağlayan bir modeldir.

f. Çalışma grupları modeli: 
Yaygın problemlere çözüm bulmada tüm okul personelinin 
katılımını içeren bu modelde, oluşturulan çalışma grupları 
problemin farklı boyutlarına odaklanır. Bu model sayesinde, 
okul gelişim çalışmaları işbirliği halinde planlanabilir, öğretimle 
ilgili yenilikler uygulanabilir. Modelin etkili olabilmesi, iyi 
organize edilmiş, odaklanmış ve çalışmalarını tamamlamak 
için yeterli süreleri olan çalışma gruplarına bağlıdır.

g. Danışmanlık (mentorluk) modeli: 
Bu model ise deneyimli, çok başarılı bir öğretmenin, daha az 
deneyimli bir meslektaşıyla birlikte çalışmasını içerir. Bu 
modelin uygulanmasıyla, mesleki hede�erin tartışılması, etkili 
uygulamalar hakkında görüşlerin ve stratejilerin paylaşılması 
sağlanır. Ayrıca, güncel yöntemlerle ilgili tartışmalar, sınıf 
gözlemleri ve gelişime yönelik taktikler konusunda düzenli 
çalışmalar yapılmasına olanak sağlanır.

Mesleki gelişim modelleri incelendiğinde, öğretmen algısının 
ya da “öğretmen kimdir?” sorusuna verilen cevapların model-
lere yön verdiği görülmektedir. Başka bir deyişle, öğretmeni 
“pasif bir uygulayıcı” ya da “teknisyen” olarak gören paradigma, 
mesleki gelişim için kurs modelini uygun görürken; öğretmeni, 
“deneyimlerinin mimarı” ya da “kendini geliştiren bir düşünür” 
olarak gören paradigma, mesleki gelişim için çalışma grupları, 
eylem araştırması, akran koçluğu, rehberli bireysel gelişim 
modeli gibi uygulamaları dikkate almaktadır (Bümen vd., 
2012).

Uygulanacak mesleki gelişim model(ler)inin seçiminde 
programın hede�eri, içerik ve uygulama yapılacak kurumsal 
bağlama göre karar verilmelidir. Bu süreçte bazı modellerin 
kombinasyonunu yapmak da mümkün olabilir (Çalıştay + 
akran koçluğu, kurs + akran koçluğu, eylem araştırması + 
meslektaş gözlemi vb.).

Görüldüğü gibi, mesleki gelişim etkinlikleri çok net reçeteleri 
olmayan, evrensel yöntem ve ilkeler sunulamayan, kurumsal 
özelliklerle oldukça ilişkili bir süreçtir. Bu bağlamda konferansa 
dayalı geleneksel hizmet içi eğitim anlayışından; devamlılık 
arz eden, işle bütünleşmiş, veriye dayalı, yerel ve bireysel- 
leştirilmiş mesleki gelişim anlayışına geçiş sürecinde okul ve 
okul yöneticilerinin sorumlulukları oldukça fazladır. Aşağıda 
okulların ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim etkinliklerini 
gözden geçirmede kullanabilecekleri bir özdeğerlendirme 
formu sunulmuştur:
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 Okulunuzda;
1.  Mesleki gelişimden sorumlu bir birim ve/veya kişi var mı?
2.  Mesleki gelişim için orta ve uzun vadeli planlarınız var mı? 
3.  Mesleki gelişim etkinlikleri belli bir sınıfın, öğretmenin, zümrenin öğrenme ihtiyaçlarını karşılıyor mu? 
4.  Mesleki gelişim için bütçe planınız var mı? 
5.  Öğretim yılının ve haftanın belirli saatleri net bir şekilde mesleki gelişime ayrılmış mı?
6.  Mesleki gelişim etkinlikleri öğretmenlerin günlük işlerinin içinde yer alıyor mu?
7.  Eğitimlerde sadece bilgi ve becerilere mi, yoksa tutum ve değerlere de öncelik veriliyor mu?
8.  Eğitimleri verecek kişilerin seçiminde nasıl ve hangi ölçütlerle karar veriyorsunuz?
9.  Mesleki gelişimin temel odağı bireysel mi, yoksa kolektif gelişim mi?
10.  Öğrenilenlerin sını�arda yaygınlaştırılması için izleme ve destek etkinlikleri yürütülüyor mu?
11.  Mesleki gelişim etkinlikleri öğretmenlerin birlikte çalışmalarını, ortak amaçlar için birbirlerini geliştirmelerini teşvik ediyor mu?
12.  Etkinliklerde pedagoji yerine, andragoji (yetişkin eğitimi) ilkeleri temele alınıyor mu?
13.  Uygulanan etkinlikler sürekli olarak değerlendiriliyor mu?
14.  Farklı mesleki gelişim modelleri uyguluyor musunuz?
15.  Mesleki gelişimle ilgili olarak diğer okullara örnek teşkil edebilecek uygulamalarınız var mı? 
16.  Nitelikli öğretmenler için cazip misiniz? (Nitelikli öğretmenler işten ayrılıyor mu?)
17.  Uygulanan programların sınıfa ve öğrencilere etkisi inceleniyor mu? İlerleme görülüyor mu? 
18.  Mesleki gelişim programları mesleki özerkliği destekliyor mu?
19.  Mesleki gelişim programlarının temel amacı aktarımdan ziyade dönüşüm mü?
20.  Mesleki gelişim programlarında “ne”lerden ziyade, “niçin ve nasıl”lara da odaklanıyor musunuz?

Sonuç olarak, öğrenciler için yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim tasarlarken, öğretmenlere geleneksel yollarla “hizmet içi 
eğitim” planlamaktan vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda okullara ve okul yöneticilerine aşağıdaki öneriler sunulabilir:

1. Okulunuzda mesleki gelişim etkinliklerini yönetecek ve değerlendirecek bir birim kurunuz.
2. Yapılan mesleki gelişim etkinliklerini sürekli ve bilimsel yollarla değerlendirerek, okulunuza ait bir veri tabanı oluşturmaya
 çalışınız.
3. Mesleki gelişim etkinlikleri için uzun vadeli hede�er belirleyip, 3-5 yıllık planlar hazırlayınız. 
 a. Geriye Doğru Planlama modelinden yararlanarak planlama yapabilirsiniz.
 b. Farklı mesleki gelişim modellerini kombine edebilirsiniz. 
4. Yapılan tüm etkinliklerin öğretmenlerin günlük işlerinin bir parçası olmasını sağlamaya çalışınız.
5. Tek seferlik ve öğretmen/okul ihtiyaçlarını dikkate almayan eğitimlere yatırım yapıp, zaman harcamayınız.
6. Sadece öğretmenlere yönelik planlar yapmayınız, yöneticilerin de mesleki gelişime ihtiyacı vardır! 
7. Mesleki gelişim etkinlerinin okul yöneticileri tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi için neler yapılabileceğini tartışınız.
8. Mesleki gelişim etkinliklerinin öğrenci başarısına, bilgi ve becerilerine yansımalarını sürekli tartışınız. 
9. Takım çalışması, geribildirim sunma, zorlayıcı destek ve izleme çalışmalarını ihmal etmeyiniz.
10. Mesleki gelişim etkinliklerinin bir olay değil, bir süreç olduğunu unutmayınız.
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Okul Kültürünün 
Toplumsal Kökenleri 
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(Bu yazı, Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER’in V. Temel Eğitim Sempozyumundaki konuşmasından 

deşifre edilmiştir.)

1. Okul ve Kültürü 

Öğrenmenin ve okulun kültürel olarak nasıl organize edildiği, 
çoklu öğrenme biçimlerinin nasıl ve nerede gerçekleştiği, 
okulun dışındaki öğrenmenin kültürel arka planı veya daha 
geniş biçimde eğitimin kültürel kökenlerini nerelere yasladığı 
gibi bir dizi sorunsal, eğitim araştırmalarının önemli gündemlerini 
oluşturmaktadır. Bu tartışmaların bir bölümü “okul kültürü” 
çalışmaları üst-başlığında toplanmıştır. Diğer taraftan, okul 
kültürü tartışmaları, kuramsal öncüllerini büyük oranda yönetim 
ve organizasyon çalışmalarından almaktadır. Bu eğilim, kullanılan 
kavram setlerine de birebir yansımıştır: kalite, motivasyon, 
inovasyon, verimlilik, performans vb.

Okulun organizasyonuna dair bilginin, işletme alanında 
tohumlanmış kuramlar üzerinden üretilmesi, önemli pratik ve 
entellektüel sorunları beraberinde getirmektedir. Öncelikle, 
okulların “işyeri-gibi” örgütlendiği ve okulda yaşanan olumsu-
zlukların, işyerlerinde olduğu gibi çözülebileceği �kri, 
okulların karmaşık sosyo-kültürel ve politik yapılarını görmezden 
gelme riski taşımaktadır. Okul ve ekonomi arasında kurulan 
böyle bir bağ oldukça sorunludur. Şirketlere verilen eğitimlerle, 
okul personeline (öğretmenler, müdürler ve diğerleri) verilen 
eğitimlerin giderek benzeşmesi, okul-işyeri örgüt kültürleri 
arasındaki paralel ilişkilendirmenin önemli göstergelerinden 
biridir. Yine de okullardaki ücret politikaları okul kültürü 
tartışmalarının içinde çok yer almaz. Bu anlamda motivasyon, 
işbirliği, liderlik, cinsiyet gibi pek çok kavram politik ve kültürel 
içermelerinden sıyrılarak, bireysel eylemin çoğu zaman 
psikolojiye menteşelenmiş meselelerine dönüştürülebilmektedir. 
Çünkü örgüt onu oluşturan bireylerin ürettiği bir gerçeklikten 
çok, yapısı ve işleyişiyle rasyonalize edilmiş organizmik bir 
karakter (ya da kişi) olarak tanımlanabilmektedir. Bu anlamda 
davranışçı psikolojidekine benzer biçimde uyarıcı-tepki bağının 
örgüt kültüründe de sorunsuz biçimde işlediği varsayılmaktadır. 
Uyaranları yorumlama ve onlara direniş gibi insan öznelliğinin 
ya da fail olma özelliğinin örgütlerde olan bitene nasıl müda-
halelerde bulunduğu pek önemsenmez. Oysa örgütün beklen-
tilerine uygun bir davranışın gerçekleşmesi, bir sonraki durumda 
yine aynı davranışın gerçekleşeceği anlamına gelmez. 

Benzer biçimde, “kültürün” kişilerarası ve gündelik hayatın 
akışı içinde sosyal eyleme dayalı olarak üretildiği de tartışmanın 
içinde çok yer bulamamıştır. Aslıda okul; öğrencilerin kültürün 
gerçek anlamda inşa edildiği otantik “yaşam dünyalarını” terk 
ederek gittikleri bir yer değil, hem öğrenciler hem de velileri 
için, gündelik hayatın kurulduğu en önemli ortamlardandır. 
Bu argümanın bir sonucu, ev ve okul kültürü arasındaki ilişkiyi 
formel-enformel tartışmasından çıkararak, süreklilik-süreksizlik 
ekseninde düşünmeye bizi davet etmesidir. 

Okul yönetiminin, öğretmenler arası ilişkilerin, bürokratik 
yapının, okul ritüellerinin ve bunlara benzer pek çok faktörün 
bir okulda yaşananları ciddi biçimde olumlu/olumsuz etkilediği 
araştırmalar tarafından ortaya konmuştur. Diğer taraftan; 
okulun bulunduğu yer, okula devam edenlerin ekonomik 
durumları, sosyo-kültürel arka planları, velilerin eğitim seviyeleri 
gibi bir dizi sosyal ve kültürel değişkenin, eğitim çıktılarının 
asıl belirleyicisi olduğu da unutulmamalıdır. Buradaki asıl 
sorun, bu değişkenlerin görmezden gelinmesinden çok, ki 
bunlar sürekli olarak önemli kategoriler olarak işaretlenmektedir, 
eğitim-başarı denkleminde sonucu etkileyen sıradan birer 
terim olarak kullanılmasıdır. Aslında, bu değişkenler statik 
olarak okul kültürünün inşasında yer almaktan çok, karmaşık 
biçimlerde etkileşim içine girerler. Okulun kültürü ne denli 
demokratik ya da zenginleştirici olursa olsun; kültürün inşa 
biçimleri (ya da anlamın kurulma biçimi), toplumun genellikle 
belirli kesimlerinin standartlarını yansıtır. Standartlaştırılmış 
“burada işler böyle yürür” eğilimi, standardın belirlediği çekim 
merkezlerine olan uzaklıklarına göre, öğrencileri sını�andırır. 
Örneğin: neyin kabul edilebilir bir hitap biçimi olduğu ya da 
sınıf içi uygun davranış kalıpları pek çok sosyal ve kültürel 
değişkenle yatay olarak kesilmesine karşın, okulda standart-
laştırılır. Başarı-başarısızlık ve ceza-ödül bu sını�andırmanın 
bir çıktısıdır aynı zamanda. 

Okuldaki kültürün tonunu belirleyen; okulun kurumsal olarak 
nasıl örgütlendiği, içerideki ilişkilerin nasıl düzenlendiği, 
yönetim ilişkileri gibi etkenlerin yanında, dışarıdan okula 
aktarılarak okulda olan biteni sürekli revize eden ve çoğu 



zaman sosyal sını�arla yakından ilişkili beklentilerdir. Diğer bir 
anlatımla, elit veya orta sınıf okullarında velilerin okul pratiklerine 
olumlu/olumsuz müdahaleleri, eğitimden ne anladıklarıyla 
paralel olarak daha yoğun biçimde hissedilir. “Çocuğunun 
okumasını istemek” ile “okuldan en yüksek verimi almak için 
eğitim süreçlerine dâhil olmak” birbirinden çok farklı iki 
sınıfsal bilinç ve buna bağlı eyleme karşılık gelebilir. Bu ayrım 
okul aile işbirliğinin niteliğinin de belirleyicisidir. 

Okul kültürünün, ülkenin genelinde makro düzeyde etkili 
olan sistemlerden etkilenme biçimleri de tartışmaya dâhil 
edilmelidir. Okul vakum içinde kendi kendine var olan ve 
işleyen bir kurum değildir. Bunların başında toplumsal 
cinsiyet meselesi gelmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi, 
çoğu zaman anlamın nasıl kurulduğu anlama ilişkin yorum-
lamaları ciddi biçimde etkiler. Okul kültürü tartışmaları önemli 
oranda yönetici ve öğretmenlik yeterliliklerine odaklanırken, 
okul müdürlerinin neden hep erkeklerden olduğu sorusuna 
ilgisiz kalır. Yönetici okul kültürünün en önemli bileşeni olarak 
tarif edilmesine rağmen, “yönetici”nin kimliği önemsizleşmiş 
gibi görünür. Öğretmenlerin büyük bölümü kadınlardan 
oluşmasına rağmen, neden yönetim kademelerinde bu denli 
az temsil edildiği okul kültürünün toplumsal kökenlerinin en 
açık örneklerinden biridir. Tabii kadınlar yalnızca okullarda 
değil, hemen tüm yöneticilik kademelerinde erkeklere oranla 
çok daha düşük temsil oranlarına sahiptir. Engelliler de 
periferide kalmak zorunda olan toplumsal gruplardan biridir. 
Hem okulların �ziksel koşulları hem de onu kuşatan kültür 
söyleminde engellilerin genellikle, “yardımcı olunulması” gereken 
grup olarak tarif edilmesi, engelliliği romantikleştirerek onları 
aynı zamanda yönetsel faaliyetlerden uzak tutabilmektedir.   

Okul kültürünün kurulmasında belki de en önemli etken, 
düşünülenin aksine okulun o anda ne yaptığından çok, 
öğrencilerin o okulu bitirdikten sonra neye sahip olacağıyla 
ilişkilidir. Diğer bir deyişle, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve 
yöneticiler okulun sağlayacağı hayat şansları ya da okulun 
sunduğu fırsat potansiyeli konusunda genellikle bilgilidirler. 
Okulla kurulan ilişki de bu bilginin ekseninde döner. Okulun 
bireylerin hayatlarına etkisi çoğu zaman okula girişte başlar, 
okula girmenin zorluğu, sağlayacağı olanaklarla doğrusal bir 
ilişki içindedir. Bu nedenle, örneğin özel okullar genellikle 
okul sonunda yapılan ve bir üst eğitim basamağına geçmeye 
yarayan sınavları en çekici reklam araçları olarak kullanırlar. Bu 
sınavlardaki başarı, okulun çekiciliği ile doğru orantılıdır. 
Devlet okulları için de aynı durumun söz konusu olduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla, ülkemizin okul kültürünü biçimlendiren 
belki de en önemli pratik “test kültürüdür”. Bir üst eğitim 
basamağına geçişte kullanılan testlerde başarısız olan bir 
okul, içeriğini nasıl oluşturursa oluştursun, başarı söyleminde 
iddialı olamaz.  

Yine, mezunlar derneği, mezun olduktan sonra yapılan yıllık 
toplantılar, okula maddi yardım gibi, okula karşı duyulan 
aidiyetin ifade biçimleri de okulun prestiji ve sağladığı olanak-
larla ilişkilidir. Okuldan mezun olan ve görünür düzeyde 
başarılı kişiler, yalnızca o okulun “kahramanları” olarak okul 

kültürünü etkilemezler, aynı zamanda, okul sonrası hayata 
ilişkin fırsatların da hem psikolojik hem de sosyolojik sembolleridir. 
Bu kişiler sadece okula devam ederken etkilemez öğrencileri, 
okula girişe ilişkin verilecek kararda da önemli çeldiricilerdir. 
Hatta bazen, okul kurumsal kimliğini mezun olan önemli 
kişilerle özdeşleştirebilir: liderlerin okulu, şampiyonlar lisesi vb.   

2. Kültürel Süreklilik-Süreksizlik

Bir grup araştırmacı, öğrencilerin okul ve ev arasındaki 
kültürel sürekliliğe ya da süreksizliğe verdikleri tepkileri, 
akademik başarıları üzerinden anlamaya çalışmışlardır (Arun-
kumar, 1999). Kültürel süreklilik; kültür tabanlı inanç, beklenti, 
değer ve pratiklerin okul ve ev bağlamlarında ne derece 
birbirine benzediği anlamına gelmektedir. Örneğin: uygun 
davranış biçimleri, eğitimin ne işe yaradığına dair �kir ve 
inançlar, evdeki entellektüel hava, sorumluluk duygusu, geç 
ve erken algısı, kadınlık erkeklik kurguları. Öğrenci motivasyonu 
ve başarısıyla ilgili tartışmaların bir bölümü (özellikle eğitim 
antropolojisi kanadında) bu mesele üzerinden yürütülmekte-
dir.  Buna göre, öğrencilerin bir bölümü için okul kültürü, ev 
kültürünün bir devamı olarak görülürken, diğerlerinde bu ikisi 
karşılıklı olarak birbirini dışlamaktadır ya da farklılıklar göster-
mektedir (Maehr ve Yamaguchi, 2001). Kültürel süreklilik 
beraberinde uyum ve başarıyı getirirken, kültürel süreksizlik 
tam aksi bir etkiye yol açmaktadır. Kültürel süreklilik ya da 
süreksizlik hem eylem hem de söylem düzeyinde ortaya 
çıkmaktadır. Bir taraftan hangi davranış ya da eylemlerin okul 
içinde kabul edilebilir olduğu, diğer taraftan okulda kullanılan 
dilin yapısı ve iletişim biçimleri kültürel süreklilik ve süreksizlik 
durumlarını ortaya çıkarır. İkincisi, sosyo-linguistik süreklilik 
ve süreksizlik adı altında yeni bir tartışma alanı açmıştır.

Standartlaştırılmış okul dili ve kültürü bunun en önemli 
nedenidir. Okulun dili (ki büyük oranda orta-sınıfın dilidir) 
“iletişimin normlarını” belirler. (Neyin söylenip neyin söylene-
meyeceği, hitap biçimleri, ifade etmenin yapısı, argüman 
kurma, beden dili vb.). Bu normlara uygun bir kültürel ve 
sosyal arka plandan gelmeyen için süreksizlik durumu ortaya 
çıkar ve bu hem okula karşı tutumu hem de okulun sağlaya-
cağı sosyal mobiliteden yararlanabilme imkanları etkiler. 
Eğitimin tamamına yakını dil aracılığıyla yapılır. İnsanlar 
eğitim ortamlarında konuştukları ya da yazdıkları zaman, bu 
eylem öğretilen ya da öğrenilen şeye ilişkin sembollerin arka 
arkaya konulmasının ötesinde, yazılan ya da konuşulan şeyin 
ilişki içinde olduğu diğer durumlara da gönderme yapar. Bu 
nedenle eğitim ortamlarındaki yazma ya da konuşma eylemi; 
sosyalleşme, baskın olma durumu, sosyal ve kültürel olanın 
pedagojik olana dönüşümü gibi bir dizi eklentiyi de beraberinde 
getirir.  Diğer taraftan dilin kullanımı büyük oranda sosyal 
ilişkiler tarafından belirlenir. Hem okulun hem de okul 
dışındaki sosyal hayatın bu anlamda “dil kodları” bulunmaktadır 
(Bernstein, 1971). Bu kodlar, tıpkı dilin grameri gibi “anlama” 
ya da “ifade etme” biçimlerini düzenleyen prensipler olarak 
görülebilir. Dil kodlarının işleyişi özellikle, imalar, soyutlamalar 
ve kuramsallaştırmalarda kendini daha çok belli eder. Dil 
kodları; sosyal sınıf, ırk, etnisite, cinsiyet, din, dil gibi bir dizi 
etken tarafından farklı biçimlerde �ltrelenir. Soyutlamalar 
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yapmak okul bilgisinin önemli pratiklerinden biridir. Evde 
kullanılan dilin imalar, soyutlamalar içermesi bu anlamda okul 
bilgisinin hazmedilmesini kolaylaştırır, çünkü benzer tatlar 
söz konusudur. Diğer yandan, sürekli somutlamaların 
yaşandığı bir evden gelen öğrencilerin, soyutlama yapabilme 
yetenekleri de diğer öğrencilere oranla daha düşük seviyede 
kalmaktadır. Alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların 
matematik, �zik gibi yüksek soyutlamalar yapmayı gerektiren 
derslerde başarısız olmalarının nedenlerinden biri de budur 
(Bernstein, 1971). Bu durum her zaman, ekonomik durumla 
ilişkili olmak zorunda değildir, özellikle kültürel sermaye dil 
kodlarını oluşturan bilişsel süzgeçlerin temel biçimlendiricisidir.   

3. Toplumsal Cinsiyet 

Okul yöneticilerinin, okulu yönettikleri gibi, pozitif bir okul 
kültürünü de yönetmeleri beklenmektedir. Bu anlamda, okul 
yöneticileri, okul kültürünün en önemli unsurlarından biridir. 
Yöneticilik tartışmalarında politik meseleler bir yana belki de 
ondan daha derin bir sorunun gömülü olduğu pek çoğumuz 
tarafından görülmemektedir. Aslında yöneticiliğin kendisi 
temel bir tartışma alanıdır.

Milli Eğitim İstatistiklerine göre; okul öncesi eğitimde, ilkokulda, 
ortaokulda ve ortaöğretimde 378.919’si erkek, 410.325’si 
kadın olmak üzere toplam 789.244 öğretmen bulunmaktadır 
(MEB, 2013). Peki ya kadın okul yöneticileri? Elimizde kadın 
okul yöneticileriyle ilgili net veriler bulunmamakla birlikte 
diğer istatistikler bize durum hakkında önemli ipuçları 
verebilir. DPT 2012 raporuna göre,  “kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilen iki buçuk milyondan fazla 
kişinin yüzde 36’sını kadınlar, yüzde 64’ünü ise erkekler 
oluşturmaktadır. Kadınların kamu kurumlarında üst düzey 
karar verici konumunda yer alma oranları da erkeklere kıyasla 
oldukça düşüktür. Kamuda karar alma konumunda bulunanların 
yüzde 90’ı erkek, yüzde 10’u kadındır. 81 validen biri, 458 vali 
yardımcısından beşi, 861 kaymakamdan ise 20’si kadındır. 
Ayrıca, bakanlıklarda hiç kadın müsteşar yoktur, üç kadın ise 
müsteşar yardımcısıdır. Bağlı kurumlar ve bakanlıklar bünyesinde 
görev yapan genel müdürlerden altısı, 337 genel müdür 
yardımcısından 32’si, 1976 daire başkanından ise 286’sı 
kadındır. Ayrıca, 193 büyükelçiden 23’ü, 162 üniversite 
rektörünün dokuzu kadındır (KEİG, 2013).” Yasemin Özata 
Çetinkaya 2015 yılında Sinop Valiliğine atanmasıyla birlikte, 
Cumhuriyet tarihinde üçüncü kadın vali olmuştur. Ayrıca, 
2015 itibariyle görevde olan iki kadın vali bulunmaktadır. 
Toplumsal cinsiyet ve okul tartışması bu yazının kapsamının 
çok ötesinde olmasına ragmen, rakamların gösterdiği üzere, 
hem okul kültürünün hem de diğer kurum kültürlerinin 
yönetimi baskın biçimde erkeklerin elindedir. Daha ironik 
biçimde, “okul kültürü”ne ilişkin kuramlar da büyük oranda 
erkekler tarafından üretilmiştir. Yazının başındaki argümana 
geri dönecek olursak, anlamın kurulma biçimlerinin okul 
kültürü tartışmasının içine dahil edilme zorunluluğu ilginç ve 
kadim bir soruyu ortaya çıkarmaktadır: kimin kültürü?

Okullarımızın toplumsal cinsiyet konusunda kutuplaşmayı 
giderek artıran bir “kültürel” dokuya sahip olduğu pek çok 

yazar ifade edilmektedir (Aslan, 2010; Tan, 2000). Bu kamplaşma, 
büyük oranda kız çocuklarının aleyhine işlemektedir. Ayrışma 
�ziksel ortamlarda başlamaktadır. Okullarda varolan kültürün 
kadın-erkek kutuplaşmasını çok merkezi bir yere aldığını 
söylemek mümkün görünüyor. Örneğin: bu kutuplaşmanın 
kız öğrencilerin mekan kullanımlarını ciddi biçimde kısıt- 
ladığını pek çok araştırma tarafından ortaya konmuştur. Spor 
en idealize edilmiş erkeklik biçiminin ifade edildiği alan gibi 
görünüyor. Beden eğitimi derslerinde kız çocukların kendi 
kendilerine bir şeyler yapmaları (genellikle oturup erkek 
çocukların oyunlarını izlemek) buna karşılık erkeklerin çeşitli 
müsabakalar yapmaları çok sayıda kız öğrenci tarafından dile 
getirilmiş. Diğer bir deyişle, spor alanları (basketbol, futbol 
sahaları gibi) büyük oranda erkekler tarafında işgal edilmiş 
durumda. Kız öğrenciler ise kendilerini voleybol sahası gibi 
alanlarla sınırlandırmak durumundalar (Esen, 2013).  

4. Sosyal sınıf, Okul türü

“Öğrenci” kavramı; ilgi, gereksinim, gelecek beklentileri, 
sosyoekonomik düzey, çevre vb. bileşenler açısından gündelik 
yaşamda tamamen benzeşik bir gruba karşılık gelmemektedir. 
Örneğin; meslek lisesinde öğrenci olmak ile fen lisesinde 
öğrenci olmak arasında hem öğrencilerin yaşam beklentileri 
hem de okulun onlara sağladığı olanaklar anlamında 
farklılıklar olabilir. Bu durum, kamusal özne olarak gençlerin 
lise sonrası yaşantılarında daha ciddi biçimlerde ortaya 
çıkabilir. Farklı lise türlerinden öğrencilerin yükseköğretime 
devam edip etmedikleri, yükseköğretimde hangi alanda 
öğrenim gördükleri ve yükseköğretimi tamamladıktan sonra 
hangi meslek alanlarına yöneldikleri bu durumun önemli 
göstergeleri arasında sayılabilir. Bununla birlikte, lise türleri 
farklı alanlarda insan yetiştirmenin yanı sıra toplumun 
yapılanmasında rol oynayan kurumlar olarak görülebilir. 
Tarihsel ve sosyolojik olarak bir lise öğrencisinin bulunduğu 
liseye nasıl konumlandığı ve bunun hem bireysel hem de 
kamusal karşılıkları, daha çok öğrencinin geldiği sosyo- 
kültürel yapıyla ilişkilidir. Meslek lisesine kimin gideceği (en 
azından ihtimal olarak) çocuğun doğduğu andan itibaren 
örülmeye başlar. 

Okul kültürünün yaratıcıları büyük oranda o okula devam 
eden öğrencilerin beraberinde getirdikleridir. Bu anlamda, 
sınıf kültürü etki açısından okul kültürünü oluşturmada oldukça 
önemli bir yer işgal etmektedir. Okulların başarı ya da başarısızlıkları, 
PİSA sınavlarının da bize gösterdiği gibi okul dışındaki faktörlerle 
daha fazla ilişkilidir. Diğer bir deyişle, sınıf kültürünün 
habitusu doğrudan okula yansımaktadır.  Sınavlarla herhangi 
bir okula girememiş öğrencilerin posta kodlarına göre 
okullara gitmesi beklenmektedir. Mahallelerin kurulumları, 
büyük oranda sakinlerinin gelir durumuyla paralellik gösterir. 
Posta koduna göre okula gitmek, gecekondu mahallelerinde 
oturan çocuklar için ne anlama gelir? Bu okulların başarı 
çıktıları nasıldır?  Bu okullarda öğretmen olmak ya da yönetici 
olmakla okul kültürü arasında nasıl bir ilişki bulunur? Bu 
konuda pek çok soru sorulabilir ancak, okulların aynı zamanda 
sınıf tabanlı “kültürel yeniden üretim” süreçlerine hizmet eden 
yerler olduğu ve bu durumun eğitilmemiş bir göze görünmez 
olduğu da unutulmamalıdır.  
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5. Sonuç yerine

Cevap vermemiz gereken en temel soru, Postman’ın dediği 
gibi, okullarımızın ne için olduğudur. Ne için eğitiyoruz? 
Jenerik eğitim reformları ya da reformlara dönük çözüm 
önerilerinin ortaya çıkardığı şey büyük oranda müfredat 
mühendisliği ya da nasıl öğretmeliyizden öteye geçmiyor. 

Okul kültürü tartışmaları da burada küçük bir alt-başlık.  Buradaki 
sorun, homojen okullar, öğrenciler ve öğretmenler varsayımı. 
Dahası, bu durum “ev körlüğü” yaratıyor ve reformları sıradan-
laştırıyor. Daha derinde bir şeyler olduğunu görmek önemli. 
Mesele kimin altta ya da üstte olduğunda değil, alt ve üstün 
varlığıdır. Üste geçenin yeri başkası tarafından her halükarda 
dolduruluyor. Okulların “beceri fabrikaları” olmaktan çıkarılarak, 
masanın üzerine ekonomiden bağımsız seçeneklerin konması 
yaratıcılığımızı tetikleyebilir mi?

Okulun dilinin ve kültürünün eve yaklaştırılması için esnek ve 
kültürel hassasiyetlerin her türlü okul faktörü için belirleyici 
prensip olarak benimsenmesi önemli gibi görünüyor. Bu 
beraberinde, sosyal olarak zaten ciddi sıkıntılar yaşayan 
grupların, kapsayıcı eğitim söylemine uygun olarak değerli-
leştirilmesi anlamına gelebilir. Öğretmenlerin teknik ya da 
uygulamaya dönük becerilerinin, eğitimde kaliteyi arttırıcı 
yegane unsur olarak fetişleştirildiğinin farkına varılması önemli 
bir sorun. Öğretmenlerin şirket çalışanı gibi algılanması acaba 
bunu etkiliyor mu? Çünkü, aynı öğretmen farklı okullarda, 
farklı başarı düzeylerinde çalışabiliyor. Öğretmenlerin atan- 
dıklarında her zaman şehir merkezlerinde çalışmayacağı 

unutulmamalı. Farklı grup, kültür ve sosyo-ekonomik arka 
plana sahip insanlara “eğitim” verebilmeleri ve etkili biçimde 
iletişime geçebilmeleri için “kültürel yeterlilik” kazanmaları 
önemli.  Çünkü, öğretmenler farkında olmadan kendi değerlerine 
benzer değerler taşıyan, benzer biçimde davranan ya da 
konuşan, kendi kültürel arka planlarıyla uyum içinde olan ve 
başarılı olan öğrencilere daha fazla ilgi gösterme ve zaman 
ayırma gibi eğilimler göstermektedir. Bu nedenle, öğretmen-
lerin her biri zaman zaman “kültürel terapi”ye (antropolojik 
anlamda) alınmalıdır. Bu yolla kendi öğretmenlik pratiklerini 
de sorgulama imkanı bulacaklardır.  
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