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Değerli dostlarım, 

Mutluluk, hoşgörü, güven, dürüstlük insanların hep beraber çalışarak 
kazanmaları gereken değerlerdir. Ancak günümüz şartlarında insanların 
dünya ile olan iş bağlantıları büyümüş aşırı düşünceden dolayı zihinleri 
yorulmuş, yükleri ve yalnızlıkları artmıştır. Bu nedenle yaşamlarındaki 
öncelikleri değişmiş, ailelerine ve gençlere ayıracakları zaman azalmıştır.

Bütün bunlar dünyada olduğu gibi toplumumuzda da değerlerimizi 
zedelemektedir. Değerler kaybı yaşamamız, her kesiminde kalite kaybı 
olarak kendini göstermektedir. Bu nedenle gençlerimizi yetiştirirken 
yaşanan sorunları doğru analiz ederek, tanıyarak ve pozitif düşünerek 
çözebiliriz. 

Hava nasıl bir karışımın sonucu olmuşsa insanoğlu da buna benzer bir 
karışımın sonunda olmuştur. Bu karışımın en önemli malzemesi sevgidir. 
Bunun için diyorum ki bir insanı insan yapan pedagojik bilgisi değil 
sadece ve sadece sonsuz insan sevgisidir. Sorunları çözmede başarılı 
olmak istiyor isek, sevgimizi,  güvenimizi etkili bir biçimde kitlelere ve 
kişilere yansıtmak zorundayız.

Herkesin sevgiden anladığı herhalde farklıdır. Benim sevgiden anladığım 
ise başı ve sonu olamayan bir çemberdir. Siz değerli öğretmen 
arkadaşlarla bu çemberi her gün biraz daha büyütmeliyiz. Bu büyüme 
ile beraber kendi değerlerimizi de yerine oturtmuş olacağız.  

Bir insanın gözlerindeki ışığı, yüreğindeki sıcaklığı, içindeki başarıyı 
ortaya çıkarmak için siz değerli arkadaşlarımın bir içten gülümsemesi 
yeter diyorum. Hiç birimiz sevgimizi kasamıza kilitleyemeyiz. Saf ve 
beklentimiz olmadan salın gülen gözlerinizden sevgiyi. Sarsın sevgi 
sarmaşıkları gibi evreni, korkmayın sevin insanları tanrıyı sevdiğiniz gibi. 
Çünkü sizler sevgiyi eken sevgi bahçıvanlarısınız. 

Bu gün tam manası ile yapamadığımız için birçok şeyde başarılı olamıyoruz. 
Eğitim öğretimde şimdi yaptığımız şey çocukların ruhunu uyarmak 
onarlı kendi arzularımıza boyun eğdirmek ve vaktinden önce gelecek 
yılların endişesi içine sokmaktır.

Oysa yapmak istediğimiz şey verdiğimiz bilgilerle ve örnek davranışlarımızla 
gençlerimizi hoşgörülü, dürüst, çalışkan, disiplinli ve başkalarına karşı 
saygılı, içinde insan yurt, millet, demokrasi, bayrak sevgisini taşıyan 
Atatürk ilkelerine bağlı yarının güçlü Türkiyesi’nin güçlü bireylerini 
yetiştirmektir. 

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

5. TEMEL EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin, düzenlemiş olduğu Sempozyumlara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerimizin desteği ile 
6-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “EĞİTİM EKOSİSTEMİ” konulu sempozyum 
yaklaşık 520 kişinin katılımıyla Özel Florya Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

2

Sempozyum
Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi

Sempozyumun açılış konuşmaları, Özel Florya Okulları Kurucu 
Temsilcisi Zafer ÖZTÜRK, Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim 
Kurulu Eş Başkanı Yusuf TAVUKÇUOĞLU ve Bakırköy İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Emrullah AYDIN tarafından yapıldı. 



Öğrencinin, mutlu bir kişi olması ve başarıya ulaşmak için motive edilmesi açısından gerekli tüm şartları, bir 
başka deyişle gelişimi, eğitimi ve öğretimi için sağlıklı ve motive edici bir ekosistemi incelemek ve anlamaya 
çalışmak amacıyla düzenlenen ve Türk & yabancı akademisyenler, basın mensupları ile 520 civarında özel 
okul öncesi eğitimi kurucusu, yöneticisi ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen 5. Temel Eğitim Sempozyumu’nda 
Bronfenbrenner'in ekosistem teorisine dayanılarak mikro-mezo-ekzo-makro seviyelerde öğrencinin ilişkileri ve 
bu ilişkilerden etkilenişi ele alınmıştır. 

Sempozyumun kapanış konuşması İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Muammer Yıldız’ın teşrifiyle 
yapılmış olup,  sempozyumda dile getirilen görüşleri içeren konuşmaların yer aldığı kitap öğretim yılı sonunda 
okullarımıza gönderilecektir. 

Etkinliğin tüm katılımcılara katkı sağlamış olmasını ve edinilen bilgilerin okullarda etkin bir biçimde kullanılmasını 
diliyor, Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerine, 
konuşmacılara ve Özel Florya Koleji’ne Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. 
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Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Zafer Selma KÖKTUNA
Aile Terapisti ve Psikolojik Danışman

Fatma ZENGİN
Uzman Psikolojik Danışman

Doç. Dr. Sinan CANAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

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

Dr. Fzt. Meral HURİ
Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Erdat ÇATALOĞLU
Bilkent Üniversitesi

Sempozyumda Konuşma
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Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER     
Ankara Üniversitesi

Dr. Özgür BOLAT      
Yazar - Akademisyen

Yrd. Doç. Dr. Alper ŞAHİN    
Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI    
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dr. Armağan ATEŞKAN    
Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Ziya SELÇUK    
TEDMEM Direktörü

Dr. Jennie LANE     
Bilkent Üniversitesi

Dr. Anthony MUHAMMAD 
New Frontier 21 

Yapan Akademisyenler 
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YUSUF TAVUKÇUOĞLU’NUN SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASINDAN
Bir çocuğu, bir geleceği yetiştirmek tüm toplumun görevidir. Bu düşünceden yola çıkarak doğada 
hiçbir varlığın tek başına olmadığını,  her canlının yetişmesinde onu etkileyen ve etkilediği bir çevre 
olduğunu belirtmek isterim. 

Bu canlı geleceğimizi oluşturacak olan gençlerimiz olunca işin önemi çok daha artmaktadır. 

Bir çocuğun yetişmesi için, en doğru ve en verimli eğitim ortamlarının oluşturulması, reformların 
kesintisiz ve etkili uygulanabilmesi için sistemin her bileşeninin bir bütünlük içinde hareket etmesi 
gerekmektedir. 

Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu 

Ayşe İlknur ŞENGÜL

Ayten YILMAZ

Burçin BOZOK

Emine Ayten AKSOY

Emir BORU

Mehtap KASAPBAŞOĞLU

Neslihan BAKIR

Necla KARATEKİN

Nur YAŞAR

Selma YILDIRIM

Sibel SALTİEL

Şirvan KOPAR

Yönetim Kurulumuz

Cem GÜLAN

Yusuf  TAVUKÇUOĞLU

Nurullah DAL

Hayik NİŞAN

Özlem KARSAN

Mina AKÇEN

Erkan ÇELİK

Erdoğan BOZDEMİR

Gökhan BAYBOĞAN

Mehtap KASAPBAŞOĞLU

Necla KARATEKİN

İlkokul Komisyonu

Alis BAYRAM

Arlin YEŞİLTEPE

Cihat ARSLAN

Faika TOPAL

Gürkan DENİZ

İpek AK

Lale KARA

Nazan FETTAHOĞLU

Noyan BİNGÖL

Özlem KARSAN

Selçuk DERECİ

Süheyla KİRAZ

Tuncay ŞAMDAN

Zehra KASAP ERKAN

Akademik Danışman

Dr. Jale ONUR

Dernek Müdürü

Nalan TUĞ

Ekolojik dengede yer alan sistemler arasındaki tutarlılık ne kadar doğru ise çocuğun gelişimi o kadar iyi olacaktır. 

Ancak Türkiye’de eğitim sistemiyle ilgili alınan kararlar ve uygulamalar, Ekolojik dengede ki tek bir sisteme odaklandığı için 
diğer sistemlerin sistemler arası etkileşimlerinin ortadan kaldırıldığı görülmektedir. 

Değerli Dostlarım;
Ülkenin geleceğini belirleyen gencin eğitiminde aileden başlayan sürecin Mikro – Mezo – Ekzo ve Makro sistemde yer alan tüm 
oluşumların göz önüne alınması gencin bireysel gelişimine odaklanılarak yapılan hayata hazırlama dönemi Ekolojik sistemin 
doğru çalışmasını sağlayacaktır.

Tüm dünya çocuklarının ve insanlarının daha mutlu daha güzel bir yaşama sahip olabilmesi için bu ekolojik sistemin eğitim 
hayatının bir parçası olabilmesi tarafımızdan sağlanmalıdır.      

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 
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Mikrosistem’de bireyin en yakınındakilerle, aile, okul ve arkadaşlarından oluşan sosyal çevresiyle doğrudan ilişkileri,

Mezosistem’de çevresindekilerin birbiriyle etkileşiminin bireye etkisi,

Ekzosistem’de daha geniş ailenin ve sosyal çevrenin, medya, teknoloji, okul yönetimi, ebeveylerin iş koşullarının çocuğa etkisi,

Makrosistem’de ise içinde yaşadığımız sosyal sınıf ve şartlar, yönetim ve hukuk sistemi, kültürün bireyin gelişmesine etkileri, ve 
bunların Kronosistem içindeki zamana, sürece bağlı etkileri gibi konular ele alınmıştır.

Sempozyumdan çıkan sonuçlar aşağıda özetlenmektedir;

Eğitim sistemi ile ilgili alınan her karar, toplumun yaşantısını da etkilemektedir. Örneğin, sınav sisteminin değişmesiyle çocuk, 
okul, aile ve tüm çevre etkilenmektedir. Kısacası Mikrosistemde yapılan değişiklik, sonraki tüm sistemleri, dolayısıyla tüm ekosistemi 
etkiler. Bu nedenle Eğitim sisteminin değişimi ile ilgili kararlar alınmadan önce pilot uygulamaları yapılmalıdır.

Öte yandan makrosistemden baktığımızda da sanal ortamdaki baş döndürücü hızlı gelişim sürecinde öğrencilerimizi henüz var 
olmayan meslekler için hazırlamak durumundayız. Çocuklar, henüz varlığı bilinmeyen problemleri, hiç bilinmeyen teknolojileri 
kullanarak çözecekler, bu nedenle onları beynin bütün alanlarını kullanmaya ve ilişkisel deneyimler üzerinde düşünmeye 
yönlendirmeliyiz.

Yapı ve sürecin amaca uygun olması için öncelikle olumlu bir atmosfer gerekir. Sağlıklı bir ortam için meslektaşlar arasında ortak 
bir amaç ve ahenk  yaratılmalıdır.  Öğretmenler, açık olabilme, ruhsal-duygusal gelişimi destekleme, her çocuğu kabul etme ve 
eğitime dahil etme konularında desteklenmelidir. 

Öğrencilerin okula getirdikleri ile okul kültürü karşılıklı olarak birbirini besler ve yeniden üretir. Bu nedenle motivasyon, başarı ve 
başarısızlık gibi pek çok konu eğitim ekosistemindeki kültürel temellerle birlikte tartışılmalıdır.

Beynimiz, duygusal bağ kuramadığı zaman öğrenemez. İnsanlarda kendi varlığını şekillendiren güçleri genellikle dışarıdan 
arama eğilimi vardır. Çocuğun özerk ve sağlıklı kişilik gelişimi için bağımlılık yerine özerklik, dış odaklılık yerine iç odaklılık, “sen 
odaklı ben dili” yerine “ben odaklı ben dili”, “değistirilemez benlik” yerine “değiştirilebilir benlik”, “övgü” yerine “geri Bildirim” 
kullanılmalıdır.

Çocuklardan; ailenin, okulun, öğretmenin, toplumun beklentisi devamlı başarıdır. Aile-Okul ve toplumun kültürü örtüşürse 
sonuç başarı olur. Bu nedenle, aile-okul iletişimine önem verilmelidir. 

Sürdürülebilirlik için eğitim; öğretmenlere, eğitimin ekosisteminde yer alan, değişik düzeyler,  konu alanları, müfredat ve okulun 
işleyişi, veliler ve toplum arasında köprüler kurmalarına yardımcı olacaktır. Bunun için mevcut düşünme şekillerini incelemeli, 
bağlantıları ve sistemleri ve çevremizin işleyişini anlamalı, alışkanlıklarımızı, istek ve ihtiyaçlarımızı gözden geçirmeliyiz.

Gelişmek ve sorunlarla başa çıkabilmek için içsel kaynaklarını kullanabilmesi ve çocuğun duyusal işlemleme becerilerinin 
geliştirilmesine yardımcı olmak açısından �ziksel çevrenin duyusal açıdan zengin olarak yapılandırılması, duyusal modülasyona 
yardımcı olur. Ergoterapist-öğretmen ortak çalışmaları da duyu modülasyonuna ihtiyacı olan çocuklara hizmet için yararlı 
olacaktır.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu işbirliği ile 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenen “Eğitim Ekosistemi” başlıklı Sempozyumda Türk ve yabancı akademisyenler üyemiz Özel Florya Koleji’nde bir araya 
gelmiştir. 

Yaklaşık 520 özel okul öncesi eğitimi ve ilkokul kurucu, yönetici ve öğretmeninin katıldığı Sempozyumda yer alan 4 panel ve 7 
konferansta “Eğitim Ekosistemi” genel teması çerçevesinde bireyin etkileşim içinde olduğu ve gelişimine etki eden yakın çevresiyle 
ilişkiler mikro, mezo, ekzo, makro düzeyde incelenmiştir.

5. Temel Eğitim Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi

6-7 Aralık 2014, İstanbul



XIV. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
“GELECEĞİN ÖĞRETMENİ”

Geleneksel olarak her yıl sömestr tatilinde düzenlediğimiz ve eğitim-öğretim çalışmalarına önemli 
katkılar sağlayan Eğitim Sempozyumlarının on dördüncüsü 29-31 Ocak 2015 tarihlerinde Antalya 
Kaya Palazzo Otel’de gerçekleştirilecektir. 

“GELECEĞİN ÖĞRETMENİ” temasıyla düzenlenecek Sempozyum; Türk ve yabancı konuşmacıların 
katkılarıyla konferanslar, eş zamanlı sunumlar ve paneller olmak üzere 3 tip oturumda izlenebilecektir. 

Türkiye’den ve dünyadan uluslararası bilim insanları ve uzmanların katılacağı, milli eğitimimize ve 
özel okullarımıza katkıda bulunacak bir ortam yaratmanın amaçlandığı sempozyumda; 

•  Eğitimin evrimi, gelenek ve gelecek ikliminde öğretmen, dinamiklerin yönlendirilmesi, öğretmen yetiştirme  
 politikalarında gerekli dönüşüm ve diğer ülke sistem ve modellerinden öğrenebileceklerimiz,

•  “Geleceğin öğretmenleri kim olmalı?” sorusunun ele alınması, demografik ve sosyo-kültürel özellikleri,
 öğretmenliğin gerekli ve yeterli koşulları, mesleki gelişiminin yenilikçi bir bakışla yeniden tasarlanması,
 profesyonel öğretmen eğitiminin önemi,

•  Bilgi çağında değişen öğrenme ortamlarında teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar,
 çözümler,

•  Geleceğin öğretmeni ve sosyal sorumluluk, demokrasi ve barış eğitimi, duygusal okur-yazarlık

gibi konu başlıkları ele alınacaktır.
Açılışı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI’nın teşrifiyle yapılacak olan ve Milli Eğitim Bakanlığı 
bürokratları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, çok değerli akademisyenler, özel okul 
yönetici ve öğretmenleri ile basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşecek 14. Geleneksel Eğitim Sempozyu-
munun tüm katılımcılar için verimli ve başarılı geçmesini diliyoruz.  

Yönetim Kurulumuz

Cem GÜLAN

Yusuf TAVUKÇUOĞLU

Nurullah DAL

Hayik NİŞAN

Özlem KARSAN

Mina AKÇEN

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Erkan ÇELİK

Erdoğan BOZDEMİR

Gökhan BAYBOĞAN

Mehtap KASAPBAŞOĞLU

Necla KARATEKİN

Melekşen DİRİKAL

Bora ÖZDEMİR

Akademik Danışman
Dr. Jale ONUR

Dernek Müdürü 
Nalan TUĞ
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Nerdeyse tüm toplumların, toplulukların, ailelerin, kurumların, 
okulların hede� sağlıklı nesiller yetiştirmektir.Çocuktaki sağlık 
hem beden hem ruh sağlığını içerir. Yaşamaya dönük güçlü 
iradesi, hareket etmekten,oyun oynamaktan keyif alma, öğrenme 
ve problem çözmeye meraklı olma çocuktaki ruhsal sağlığın 
belirtilerindendir. Yetişkinlikte de duygularını düzenleyebilme 
yetisi, kendisiyle temasta olma, güvenli bağlar kurabilme ve 
gerektiğinde bunları çözebilme yeteneği, İyimserlik ve temel güven, 
kendinden sorumlu olma, travmatik yaşantılarla yüzleşebilecek 
kadar güçlü olma, hakiki bir özerklik ve hakikat sevgisi ruhsal 
sağlık için hede�enen özelliklerdir. 

ABD, Kanada, Kıta Avrupası başta olmak üzere son 50 yılda 
köklü bir paradigma değişiminin sonucu olan ve sosyal 
politikaların, sosyal hizmetlerin, yasaların değişmesine neden 
olan toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri hastalık değil, insan 
odaklıdır, en ciddi ruhsal ya da zihinsel sorunu olanlar için bile 
iyileşme ve güçlendirme yaklaşımıyla çalışır. Son 10 yıldır 
ABD’de psikiyatrik ve psikolojik hizmetlerde tıbbi teşhislere 
dayalı hizmet yerine iyileşme yönelimli hizmet yaklaşımı 
hakim olmuştur. Bu yaklaşımda, Umut, Güvenli bir ortam, 
Kişilerarası kabul ve sosyal aidiyet, Destekleyici ilişkiler, 
Güçlendirme ve içerme, Baş etme stratejilerini geliştirme, 
Anlamlı ve amaçlı bir yaşam şeklinde 7 temel öge esas alınır.

Bu ögelerin sadece ruhsal rahatsızlığı olan kişiler için değil 
hem tedavi hem eğitim alanında herkes için önemli ve yararlı 
bir hizmet sisteminin temelleri olduğu aşikardır. 

Zaten temel paradigma değişimi de bu noktada olmuştur: 
Yüzyılların birikimiyle tıbbi modelin sorunu kişide görmesi, 
sakatlık hastalık özür anormallik olarak tanımlaması ve tedavi 
olarak da bu insanların toplum dışında kapalı kurumlara 
kapatılması nedeniyle oluşan ayrımcılık ve dışlama sosyal 
modelin doğmasına neden olmuştur. 

Sosyal model sosyal adalet, demokrasi, haklar, kişideki 
engeller kadar toplumsal engellere ve düzenlemelere önem 
verme, kişinin kendi adına karar vermesini ve toplum içinde 
herkes gibi yaşamasını sağlamaya çalışır. 

Ruh sağlığı alanındaki bu gelişmeler eğitim ve özel Eğitim 
alanında da benzer bir seyir göstermiş ve sosyal modelle 
birlikte eğitim ve ruh sağlığı alanındaki gelişmeler etkileşim 
içinde olmuştur.

1780lerde kıta Avrupası’nda ve ABD’de çeşitli engel (görme, 
işitme ve zihinsel) grupları için nadir girişimler olmuş ve 
Engele özel okullar kurulmuştur. 1880-1950 arasında normal 
okullar içinde özel eğitim sını�arı artmaya başlamış ve 
1950lerden sonra velilerin mücadelesi, ayrımcılığa karşı 
çıkmaile1970-1980 arasında ABD ve çoğu Avrupa ülkesinde 
yasal değişiklikler yapılmış, kaynaştırma denilen eğitim 
modeli uygulanmaya başlanmıştır. 

Önleyici hizmetler de sosyal modelin etkisi altında ortaya 
çıkmıştır, kapalı kurumlarda çok az sayıdaki uzmanla çok 
sayıdaki talebe cevap verilemeyince, bazı öncü psikiyatrist ve 
psikologlar topluluk içinde sorunlar daha ortaya çıkmadan 
önleme (Birincil önleyici hizmetler), sıkıntının süresini 
azaltma(İkincil önleyici hizmetler), rahatsızlığın yol açtığı 
hasarları azaltma (rehabilitasyon) (Üçüncül önleyici hizmetler) 
gibi yaklaşımlara yönelmiştir. (Caplan, 1964)

Toplum temelli hizmetler, kısaca tüm insanların-HERKESİN- 
yaşadıkları, çalıştıkları, okudukları yerlerde kolayca erişebi-
lecekleri aşırı kurumsallaşmamış hizmetler sunulmasıdır. Yerel 
toplulukların önceliklerine göre ve diğer yerel örgüt veya 
gruplarla oluşturulan, sağlık ve ilgili diğer sektörleri de (sosyal 
hizmetler, hastalık önleme, akut ve acil servisler, uzun süreli 
bakım gibi)  kapsayan bütünleştirilmiş hizmetlerdir 

Toplum temelli hizmetlerde, hizmeti alanların katılımını ve 
demokratik süreçleri en üst düzeyde kullanmaya çalışan bir 
yönetim yapısı esastır, danışanların bağımsızlığını, risk alma 
hakkını ve kişisel kontrolünü artırıp onları aktif olarak 
güçlendirmeamaçlanır.

Uygulamada ise toplum temelli hizmetler: yaşanılan yere 
yakın, yani kolayca ulaşılabilen merkezlerde, sorun yaşandığın-
da kolayca danışabilecek ya da ihtiyaç sahibinin yanına 
gidebilecek uzmanlar ekibi demektir. Sadece sağlıkla ilgili 
değil, sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgili de hizmet verilir. 
Tedavi ve bakımda detaylı bilgi verilmesi, �krinizin sorulması, 
doktorunuzla birlikte karar verme şansınızın olması esastır. 
Danışan ya da hizmet alan da tedavi ya da eğitim ya da hizmet 
neyse o ekibin doğal ve en önemli üyesidir. Bu bakış açısı 
kurum içinde değil de toplum içinde kişiye göre hizmet 
verilmesi nedeniyle birçok yeni mesleğin de doğmasına 
neden olmuştur. (Eşit fırsat uzmanı (Equalopportunitiesof-
�cer), Öneri uzmanı (Adviceworker), Okul-topluluk işbirliği 
(School-communityliaisonwork), Okul sosyal çalışmacısı, Yardımcı 
öğretmen (tutor, teacherassistant)

Toplum-Temelli ve Önleyici 
Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Okulun Rolü

Fatma ZENGİN
Uzman Psikolojik Danışman
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Toplum temelli hizmet modelinin yarattığı terminoloji bugün 
birçok yerde kullanılmaktadır: Kaynaştırma, bütünleştirme, 
içerme, BEP, güçlendirme, makul düzenleme, hak temelli, 
danışan, kullanıcı, öz-temsil, savunucu, yasal temsilci, destekli 
karar verme, destekli istihdam,  kişi merkezli planlama

Eğitimde bu gelişmelerin devamında en yeni sosyal politika 
adımı olarak anılan içermeci eğitim de toplum temelli hizmet 
sisteminin eğitim sistemiyle bireşiminden doğmuştur. Buna 
göre öğrenciler okula uydurulmaya çalışılmak yerine, okullar 
öğrencilerin �ziksel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına uyum 
sağlamalıdır. Bireysel farklılıklarımız bir zenginlik ve çeşitlilik 
kaynağıdır. En önemli nokta eğitime karmaşık bir sistem bakış 
açısıyla yaklaşabilmektir, bu sayede ebeveynler, öğretmenler, 
yerel grubun üyeleri, personel arasındaki çeşitlilik de sisteme 
dahil olabilir. (Michael Patton, 2011)

İçermeci eğitimde her çocuğun yetenek ve güçleri geliştirilir, 
Ebeveynler de çocuklarının eğitimine ve okul etkinliklerine 
katılır. Okul içinde saygı ve aidiyete dayalı bir kültür gelişir. 
Bireysel farklılıkları kabul etmeyi ve öğrenmeyi sağlar. İhtiyaç 
ve yetenekleri farklı çocuklar arasında arkadaşlıklar artar, Hem 
okulda hem içinde yaşanan bölgede çeşitlilik ve içerme teşvik 
edilir.

Bir örnek olarak, İngiltere’de 2001 eylem planı ile başlayan 
2004te özel yasası çıkan eğitim reformu «Her çocuk önem-
lidir», 2025 yılında, İngiltere’deki engelli kişilerin, yaşam kalite-
lerini artırarak tüm seçenek ve fırsatlara sahip olmalarını ve 
toplumda eşit yurttaşlar olmalarını hede�emektedir. İngiliz 
içermeci eğitiminin hede�erine göre ruh sağlığı uzmanları 
çok disiplinli ekipler oluşturacak (psikiyatrist, psikolog, sosyal 
çalışmacı, danışman, çocuk gelişimci vs) hem okul içinde, hem 
okul dışında hem de çocuk merkezlerinde görev yapacaklar 
ve öğretmen, çocuk bakıcıları vs personelin meselelerine 
hızlıca yanıt verecekler. Her uzman, diğer uzmanların ne 
yaptığını, çalışma alanını bilecek.

Dünyada ruhsal zorluk yaşayan çocuk ve genç oranı (tahmini) 
%10-20 (Green, McGinnity, Meltzer, Ford, & Goodman, 2005) 
ve bir yardım almazlarsa bunların yetişkinlikte benzer deney-
im yaşama oranı %80 olarak hesaplanmaktadır. (Copeland, 
Shanahan, Costello, & Angold, 2011).

Türkiye’de (2012-2013 verilerine göre)0-18 yaş nüfus 24 
milyon olup bunların 17 milyonu öğrencidir. Ruh sağlığı 
uzman sayısı oldukça düşük olup, öğretmen sayımız oldukça 
yüksektir. (2200 psikiyatr, 17bin psikolog, 4bin klinik psikolog, 
20bin rehber öğretmen, 833bin öğretmen)

Engelli hakları ve özel eğitimdeki son 20 yıldaki gelişmelerin 
de katkısıyla Türkiye, 2008de Engelli hakları sözleşmesini 
kabul etmiş, buna göre de toplum temelli hizmetlere ve 
bağımsız yaşamı desteklemeye geçeceği sözünü vermiştir. 
Sağlık bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda 
birçok adım atmakta iken Milli Eğitim ve ilgili diğer bakan-
lıklarla da bu büyük sosyal model değişiminde koordineli 
çalışılmalı ve hizmet alan ve veren tüm tara�arın aktif katılımı 
sağlanmalıdır. 

Eğitim alanında içermeci eğitime ve ruh sağlığının artırılmasına 
dayalı müfredat değişikliği yapılmalı ve çocuk ve ebeveynlerin 
eğitim sisteminde kendilerini ifade etmelerinin ve katkısının 
artırılması hede�enmeli, bunun uygun yolları araştırılmalıdır. 

En değerli ve önemli güç olarak öğretmenlerin ruhsal ve 
gelişimsel bilgi ve tecrübe açısından güçlendirilmesi, �ziksel 
ortamın, eğitim faaliyetlerinin ruh sağlığını desteklemede 
nasıl kullanılabileceği ile ilgili �kir üretmelerinin sağlanması 
çok büyük değişimlere kapı açabilir. Buna ek olarak ruh sağlığı 
kurumları ve okullar arasında işbirliği ve ekip çalışması 
geliştirilmelidir. 

Özetle her çocuğun önemli olduğu şiarıyla okulun her çocuğun 
gittiği kurum olarak ruh sağlığını geliştirmede önemsenmesi, 
hem ruhsal sorunların ortaya çıkmadan önlenmesine hem de 
çevresel desteklerle, içermeyle ciddi ruhsal/zihinsel sorunu 
olanların da herkes gibi toplum içinde, onurlu ve üretken 
olarak hayatını yaşamasına olanak verecektir. 
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“Eğitim Sektörünün Geleceğin 
Öğretmenlerinden Beklentisi” Paneli

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından“Eğitim Sektörünün Geleceğin Öğretmenlerinden Beklentisi” temalı panel, 
üniversite öğrencilerinin katılımı ile 26 Kasım 2014 tarihinde düzenlendi.

Dernek Eş Başkanlarımız Yusuf Tavukçuoğlu, Cem Gülan, akademik danışmanımız Dr. Jale Onur konuşmacı olduğu panel 
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Oktay’ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi. 

Panelde ele alınan konular: 
Birkaç ay sonra bu ülkede iş sahibi ve söz sahibi olacak, yaptıklarınızın karşılığını yıllar sonra diğer sektörlerden ya 
kazanç olarak ya kalite kaybı olarak geri alacaksınız. Bu nedenle bu güne kadar öğretmenlerinizden, ailelerinizden 
aldığınız bilgi ve becerileri çok doğru kullanmak zorundasınız.
Öğretmenlik sınıfta öğrenciye kırk dakika ders anlatmak ya da sınıfı istila edercesine gençleri, dolayısıyla geleceğinizi 
korkuyla ortaya koymak değildir. Bu görevi yapacak olacak kişilerin belli kriterler içinden seçilerek ve yaşam boyu 
eğitimle desteklenerek yatırım yapılmalıdır. 
İçinde bulunduğunuz konumu daha zevkli, motivasyonu daha yüksek ve daha verimli bir konuma getirebilirsiniz. 
Bu nedenle sınıfta öğrencilerle birlikte onları anlayarak, dinleyerek, onlarla paylaşarak, onların bir parçası olup 
psikolojik yönlerini çözümleyerek yakalayabilirsiniz. 
Bence öğretmen alanının dışında kültür sanat ve entelektüel etkinliklerin içine girerek ufkunu genişletmelidir. 
Bir öğretmen alan bilgisine hakim olmalı, alanı ile ilgili yenilikleri takip etmeli ve gelişime açık olmalıdır. 
Kendisi ile barışık mesai arkadaşları ile bir diğer deyişle takım arkadaşları ile sağlıklı iletişim kurabilmelidir. 
Öğrencisini çok tanımalıdır. Veli öğretmene en değerli varlığı olan çocuğunu emanet etmiştir, onu çok dikkatli dinlemeli 
ve iyi değerlendirmelidir.
Güncel konuları takip etmeli, dersi güncel konularla ilişkilendirmeli, öğrencisine sunduğu bilgiyi somutlaştırmalı ve 
bilginin kalıcılığını sağlamalıdır. Bilginin yaşamda kullanacağı yerin yolunu göstermelidir.
Bireysel farklılıkları fark etmeli; başarının farkındalıklarla olduğunu bilmeli ve farlılıklara göre yöntem belirlemelidir.
Ders anlatırken sınıfında öğrenci merkezli olmalı, öğrenciyi enteraktif yöntemlerle derse katılımını sağlamalıdır. 
Alanı ile ilgili öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmalıdır.
Öğretmenin verdiği eğitimde toplumun değerlerine ve ihtiyaçlarına göre toplumsal merkezli eğitim olmalıdır. 
Öğretmen derste alan bilgisini öğrencilerine aktarırken sesini, mimiklerini ve fiziğini doğru kullanmalıdır.
Bu anlattıklarımdan yola çıkarak öğretmenin ve öğretmenlik mesleğinin özü bence dört sözcüktedir. İnsan, eğitim, 
iletişim, yaşama sanatı.
Öğretmen bilgiyi aktarırken planlamalı, uygulamalı, ölçüp değerlendirmeli ve beslemelidir. Bu dört adım uygulaması 
ile sınıfta tam katılım, hedef birliği, derin düşünme ve tırmandırmayı sağlamalıdır. Öğretmen Öğrencisine; Sen varsın, 
sevilmeye layıksın, doğalsın, güvenilirsin, değerlisin duygusunu vermelidir.
Bütün bu anlattıklarımızı yakalayabilmeniz için yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi, sorgulayıcı akıl, yenilikçi zeka ve 
duygusal denge sağlanmalıdır.



Öğretmen: Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, 
muallime…

Tanımlar bazen çok yüzeyseldir. Oysa bir meslekten çok ötedir 
öğretmenlik. Ne kadar tanımlara sıkıştırılmaya, çerçevesi 
çizilmeye çalışılsa da bunun mümkün olmadığı, gerçeği tam 
olarak yansıtmadığı anlaşılır. Gözden kaçırılan en önemli 
unsur ise öğretmenliğin içinde vazgeçilmez olan eğitim 
olgusudur. Hangi yaşta olursa olsun, öğretime başlanmadan 
önce bireyin hazır hâle gelmesi sağlanmalıdır. Bunu başarmak 
için sadece bilgi vermek yeterli değildir. İşin içerisinde koşulların 
oluşturulması, bireysel farklılıkların görülmesi, bu farklılıklara 
göre bilginin derlenmesi, bireyin duygusal anlamda öğrenmeyi 
isteyecek hâle getirilmesi gerekir. 

Ben anlattım, onlar anlasın ya da ben dersimi anlatırım, anlayan 
anlar. Alın size bir öğretmen yaklaşımı… Bu, öğretime ne 
tarafından baktığınızla doğru orantılıdır. Ancak bu şekilde 
davranan öğretmenlerin maalesef olduğunu siz de biliyorsunuz 
ben de biliyorum.

Öğretimin nasıl gerçekleştirileceği eğitim psikolojisi, sosyolojisi, 
yöntem ve tekniklere ait kitap ve derslerle verilmeye çalışılır. 
Ancak çoğunlukla hiçbir öğretmen, “mesleki bilgileri” öğrendikleri 
bu kitapları referans olarak kullanmaz. Eğer bugüne kadar 
yazılanlar gerçek ihtiyaçları karşılıyor olsaydı, her öğretmenin 
baş ucu kitabı bu tür kitaplar olurdu.

Eğitim bilimleri hocalarımız alınmasınlar ama sanırım bu 
saptama yanlış değildir. Elbette kitaplarda yazılanlar doğrudur 
ancak eğer konu öğretmenlikse, bu, o kitaplarda yazılanlardan 
çok daha fazlasıdır.

Öğretmenlik, akademik anlamda yukarıdan bakılarak görülebilecek, 
tanımlanabilecek bir meslek de değildir. Eğitim fakültelerinin 
programları arasında en ideal veya en uygunsuz ortamlar 
düşünülerek hazırlanabilecek uygulamalar ve modellerle 
doğru yöntemleri işaret etmek çok zordur.

Öğretim; her birey, sınıf ve okul için tüm değişkenler hesaba 
katılarak, sürekli gözden geçirilerek yeniden ve yeniden 
planlanmalıdır. Bugün kullanılan yöntem yarın kullanıldığında 
aynı sonucu vermeyebilir. Ayrıca günün farklı saatleri, yemek 
öncesi ya da sonrası, toplumun yapısı, yaşanan olaylar, aile 
ilişkileri, psikolojik durumlar ve yaş aralığı gibi birçok unsur bu 
öğrenme süreçlerinde sonucu etkileyecektir. Unutmayalım ki 
öğretmenlerin kıyafetinden diksiyonuna, entelektüel 
yapısından ruh hâline kadar birçok faktör de öğrencilerin 
üzerinde iz bırakarak öğrenimin kalitesini belirlemektedir.

Öğretmenliği, edinilen mesleki bilgiyi aktarmakla kısıtlamak 
hem mesleğe hem yetiştirilen öğrencilere hem de topluma 
olan sorumluluğu küçümsemek anlamına gelir. Mesleki 
anlamda biliyor olmakla bunu aktarabiliyor olmanın arasında 
fark olduğu gibi aktarılanın ne kadarının alınabiliyor olduğu 
da önemlidir. Ayrıca bilginin ne kadarının isteyerek, merakla 
öğrenildiği, kullanıldığı, yaşamla ilişkilendirildiği ve kalıcı 
olduğuna da bakmak gerekir.

Geleceğin öğretmeni olarak tek tip bir model oluşturmak 
mümkün müdür, gerekli midir ve doğru mudur?

Türkiye’nin koşullarına göre bakacak olursak, bir köyde öğretmenlik 
yapacak birinin  her şeyden önce yokluğu bilmesi gerekir. 
Sınıfın içindeki sobanın yakacağının nasıl temin edileceğini ve 
sobanın nasıl yakılacağını öğrenmelidir. Sınıfın kapısı yoksa 
kapı bulmalı, tuvalet yoksa tuvalet inşa ettirmelidir. Doğa 
koşullarının ne kadar belirleyici olduğunu kitaplardan 
öğrenme şansı olmayan öğretmen için bunlar gerçek bir sınav 
gibidir.

Feodalitenin esiri olmuş çocukların okula devamını sağlamak 
da öğretmene düşecektir. Ağalık sistemi, çocuk işçiler, çocuk 
gelinler de yine öğretmen için kitaplarda yazılmayan gerçeklerdir 
ve eğitim öğretime başlamadan, hayati önem taşıyan sorunlarla 
uğraşmak, bu engelleri aşmak gibi sorumlulukla da yüzleşecektir.

Büyük şehirlerde ise kozmopolit yapının sını�ara yansıdığı 
görülür. Aşırı göç alarak gerçek bir kent kültüründen 
uzaklaşmış şehirlerin bozulan değer yargıları ve samimiyetsizlik 
okullarda da hissedilir. Kalabalık sını�ar, büyük şehrin 
koşuşturmacası içerisinde okullara terk edilmiş, bir anlamda 
unutulmuş çocuklar ve gençler… Bu anlamda şehirlerdeki 
sorunlar da farklılık gösterir ve öğretmen, dersine başlamadan 
önce bu denli kozmopolit sını�arda neler yapabileceğini 
düşünmek zorunda kalacaktır. Kurgulanmış bir düzen 
içerisinde hepsinin önceliği farklı öğrencilere öğretmenlik 
yapmak olacaktır.

Geleceğin Öğretmenleri ve 
Öğretmenlerin Geleceği…

Ömer ORHAN
FMV Ayazağa Işık Lisesi  Müdürü

12

Yazı
Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi



Fiziksel olanakları uygun olan özel okullarda durum hiç de 
göründüğü kadar kolay değildir. Bu okullarda da öğretmenler 
eğitim öğretimi etkileyecek öğrenci ve veli davranışları ile 
mücadele etmek zorunda kalırlar. Ücretli olarak çocuk 
okuttukları için olsa gerek, velilerin bir kısmı birçok şeyi 
kendinde hak görür ve okulla birlikte hareket etmez. Bu 
nedenle çoğu zaman sacayağının biri kopuk olduğundan 
denge sağlanamaz ve sağlıklı bir eğitim öğretim süreci yaşan-
maz. Öz güven vermeye niyetlenmişken şımarık çocuklar 
yetiştiren ve daha sonra da kontrolünü yitiren anne babaların 
çocukları için öğretimden önce “terbiye” gerekecektir. Bakın 
burada da henüz derse başlamadan öğretmeni bekleyen 
davranışsal birçok sorun görülmektedir. Üstelik sorun çıktığın-
da her zaman arkalarında duran birilerini de bulamayacak-
lardır.

Şimdi konuya tekrar bakalım, farklı olanaklar, kültürler, insan 
pro�lleri, beklentiler, kısacası farklı koşullar… Bu anlamda 
geleceğin öğretmenini yetiştirirken hangi koşula göre yetiştir-
meliyiz? Ona neleri öğretmeliyiz ya da daha önemlisi öğretebilir 
miyiz? Teknolojiyi etkin ve verimli şekilde kullanmayı 
öğrettiğimiz bir öğretmeni, bu olanakları olmayan, kırık 
camını taktırmakla uğraşacağı bir okula gönderdiğimizde ne 
olacak?

Tersini de düşünmek mümkün, şehirden uzak bir kültürde 
yetişmiş bir öğretmen için de farklı kültürdeki bir şehirde 
olmak hem onun için hem de karşısındaki öğrenciler için 
sorun olacaktır.

Öğretmenin yetiştirilmesinde önceliğin eğitimde olduğunu 
unutmamak gerekir. Öğretmeni alan bilgileri ile donatmadan 
önce mesleğe uygun olup olmadığına bakılmalıdır. Şu an 
kullanılan sıralama sınav sistemi ile geleceğin öğretmenini 
seçmek yeterli değildir. Sadece puana bakarak bir insanın 
öğretmen olup olamayacağına karar veremezsiniz, verme-
melisiniz! Ortaokul yıllarında öğrenciler izlenmeli, yönlendirilmeli 
ve mülakat yapılarak seçilmelidir. Öğretmen liselerinde daha 
yakından gözlenecek ve yetiştirilecek öğrencilerden başarılı 
ve istekli olanlar, alacakları referanslara göre eğitim fakültelerinde 
öğretimlerine devam edebilecektir. Fakültede öğretmen 
olmaktan vazgeçenlerle yeterli olmadığı düşünülenler ise yatay 
ve dikey geçiş imkânları ile başka bir yükseköğretim programına 
yönlendirilmelidir. Gerçi bizim kültürümüzde süreçler değer-
lendirilerek varsa hataların düzeltilmesi yoluna pek gidilmez. 
Bunun yerine kesip atmayı severiz! Öğretmen liselerinin 
kesip atıldığı gibi! Öğretmen liselerinin kapatılmasının neden-
lerinden biri burada yetişen öğrencilerin daha sonra öğretmenliği 
seçmemeleriymiş! Neden acaba?

Dünyanın örnek aldığı “eğitim enstitüleri” gibi bir eğitim 
modeli geliştirip sonrasında bundan vazgeçen de biz değil  
miydik? Demek ki var olan değerlerimize, okul kültürlerimize 
de sahip çıkmıyoruz. Ne yazık!

Geleceğin öğretmeni öncelikle yürekli, yaratıcı, meraklı, açık 
�kirli, kendisi ile barışık, saygılı ve çalışmayı seven biri 
olmalıdır. Koşullara göre kendi yolunu bularak öğrencilerini 
yönlendirebilecek, onlara öğrenme isteği ve heyecan aktara-
bilecek biridir öğretmen. Önce eğitimle uğraştığını asla 
unutmayan, alanında kendini sürekli geliştirendir. Öğrencileri 
ile birlikte yaşam boyu öğrenen, bilimsel düşünce yapısına 
inanan, akıl yolundan ayrılmayandır.

Öğretmen, tutkulu olmayı ve öğrenmeyi öğreten ve sürekli 
öğrenendir.

Bu, karşılığı olmayan ve sevgisiz yapılamayacak bir meslektir! 
Çoğu zaman kendi ailesini ve sorunlarını unutarak geldiği 
okulda tüm bilgi ve birikimini öğrencilerine aktarır, onların 
akademik başarılarının yanı sıra heyecanlarını, dertlerini de 
paylaşır. Bu tari� çok zor olan büyük bir özveri gerektirir. 
Öğretmenlik öyle bir meslektir ki, öğrenciliği de yaşam boyu 
devam etmektedir. Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda 
öğretmenler, öğrencilerinden geri kalmamak için ayrıca zor 
bir görev daha üstlenmiş olur.

Gece ve gündüzlerinin birbirine karıştığını, kendi sorunlarını 
dışarıda bırakıp sınıfın kapısını kapayarak, öğrencileriyle 
buluştuğunu, onların sıkıntılarını kendi sıkıntılarının üzerinde 
tuttuğunu, hastalandığında ilaçlarla ayakta kalarak okula 
geldiğini kim bilir? 

Dinlenme zamanlarında bile öğrencilerin sorularını yanıtladığını, 
farkındalık kazanmalarını sağlamak için onlarla sosyal projeler 
gerçekleştirdiğini, kimi zaman yardım kampanyaları ile öğren-
cilerin bir şeyler üreterek bunları ihtiyacı olan diğer okullardaki 
öğrencilerle paylaşmalarını sağladığını, şiir dinletileri, kitap 
okuma günleri, spor müsabakaları, yarışmalar, gezilerde de 
onların yanında olduğunu kim anlar? 

Anne ve babalarının çoğu zaman üstlenmediği rolleri de 
üstlenerek öğrencilerine sorumluluklar vererek onların 
gelişimine katkı sağladığını, onların başarılarıyla mutlu 
olduğunu, onlar üzüldüklerinde belki de onlardan çok 
üzüldüğünü kim hissedebilir?

Geleceğin öğretmenini konuşuyorsak elbette onların 
geleceğini de konuşmak gerekir. Gelişmiş ülkelerde eğitime 
yapılan yatırım ile öğretmenlerin ekonomik durumlarına 
bakılmalıdır. Ekonomik anlamda kendini rahat hissetmeyen, 
gelecek ile ilgili kaygıları olan, kitap alamayan, sinemaya ve 
tiyatroya gidemeyen, seyahat etmeyi seven ama bunu kırk 
kere düşünmek zorunda kalıp gerçekleştiremeyen değil! 
Gerçek bir entelektüel olabilecek olanaklara sahip ve sosyal 
olanakları bulunan bir değer olarak görüldüğünde, itibarı 
iade edildiğinde geleceğin öğretmeni de daha sağlıklı şekilde 
oluşacaktır.
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Ayrıca öğretmenleri seçmek ve yetiştirmekle de iş bitmiyor. 
Eğitim öğretimle ilgili yönetim görevinde bulunanların 
öğretmelerin başarısı ile ilgili çok ciddi etkileri vardır. Öğret-
menleri, zorla okulda tutmak için onlara uyduruk işler yaratan 
ve liderlik özelliği bulunmayan yöneticilerle bu meslek her 
geçen gün değer yitirecektir. Bir okulda veya öğrenme 
ortamında topyekûn başarı bekleniyorsa, yöneticilerin de 
ciddi anlamda sorgulanması, yönetim süreçlerinin gözden 
geçirilmesi gerekir. Bütün faturanın öğretmenlere kesilmesi 
hiç adil değildir. 

Mentor olabilecek bürokrat, genel müdür, müdür ve yöneticilerle 
öğretmenlerin de başarıları artacaktır. Bu da işin diğer bir 
yönüdür. Ne var ki özellikle son 20 yıldır, yeni öğretim yöntem 
ve teknikleri ile eğitimde teknoloji kullanımı gibi konularda 
sürekli öğretmenler sorgulanmakta; ancak yönetim sınıfıyla 
ilgili neredeyse hiçbir araştırma ya da girişimde bulunulmamak-
tadır. Yani bireysel öğretmen çabaları ile oluşturulmaya 
çalışılan farklılıkların birçoğunun da yine yönetici engeline 
takıldığı, engellendiği ve dar bakış açılarıyla yok edildiğini 

kabul etmek gerekir. Bu anlamda öğretmenlerin önünü 
açarak iyi örneklerin paylaşılmasına olanak tanıyacak, bunları 
çoğaltacak, kendi ve çevresi ile barışık, yaratıcı, vizyon sahibi 
ve önce öğretmen olduğunu unutmayacak yöneticilere 
ihtiyaç bulunmaktadır.

Eğitime yatırım yapacak kişi veya kurumların öğretmenlere 
bakışına değinmeden yazıyı sonlandırmak istemedim. 

Eğitim kurumları, yüzlerce yıl ayakta kalmak ve başarılı olmak 
istiyorsa birinci sınıf ve gösterişli inşaat malzemeleri kullanar-
ak süslü püslü bir okul yapmak yerine öncelikle istekli, yaratıcı, 
iyi “kılavuz” olabilecek öğretmenlerden oluşan bir kadro 
öneririm. Yapılan işin kalitesini sürdürmek ve hatta arttırmak 
için araç gereçlerden ziyade yüksek başarılı ve istekli 
öğretmenlere ihtiyaç bulunmaktadır. Gerisi teferruattır ve 
nasılsa bir şekilde halledilir. Ancak uyumlu ve başarılı bir 
öğretmen kadrosu kolay kolay oluşturulamaz.    

Şartlar ne olursa olsun bu ülkenin aydın insanları öğretmen 
olmalı ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkmalıdır.
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Gerek �ziksel konumları gerekse personeli ve uyguladıkları 
eğitim – öğretim sistemleri ile özel okullarımız, Türk milli 
eğitiminde bir dönüm noktası ve olumlu bir seçenek olarak 
kabul edilmiştir.  

Özel okullarımız; gençlerimizin 21. yüzyıl bilgi ve iletişim 
çağında başı ve sonu belli olmayan bir bilgi denizinde kaybol-
mamaları için, dünyadaki eğitim öğretim alanındaki tüm 
yenilikleri takip ederek onları hayata hazırlamak, ülkenin 
geleceğini şekillendirmek görevlerini üstlenmişlerdir.

Niteliğinden ödün vermeden ilerleyen özel okullarımız, kaliteli 
programlar ve yöntemlerle gençlerimizi hayata hazırlama 
noktasında önemli bir konuma ulaşmışlardır. 

Gençlerimiz için rahat, huzurlu ve onların performansını her 
noktada maksimum düzeyde tutacak sistemler geliştiren özel 
okullarımız, haklı bir mutluluğu toplumumuzla paylaşmak-
tadır.

Sınav bir ölçme – değerlendirme ve yerleştirme modelidir. 
Bazı sınav sistemleri öğrencinin bilgisini, bazıları da 
öğrencinin bu bilgiyi kullanacak yeteneklerini ölçmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığımızın düzenlediği TEOG sınavı bana göre 
iki temel ilke üzerine kurulmuştur: Bu temel ilkelerden biri, 
gençlerimizin derslerde öğrendikleri kavram ve genellemeleri 
kullanarak bunları yorumlama, ilişkilendirme, analiz etme gibi 
zihin becerilerini yoklamak ve gençlerimizin yaşamda 
karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmede aldıkları 
bilgi ve kazandıkları becerilerini nasıl kullandıklarını göstere-
bilmektir. 
   
Diğer temel ilke ise öğrencinin uzun bir süre içinde elde ettiği 
kazanımlarını, bilgi birikimini anlık bir performansa dayalı 
olarak değil de geniş bir zaman dilimi içinde birbirinden 
bağımsız olarak görebilmek ve değerlendirmektir.

Her sınava hazırlık, bir süreçtir. Bu süreç bir kompozisyon gibi 
giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşur ve her süreç bir 
sonrakinin hazırlayıcısıdır. Giriş bölümünde öğrencilerimize, 
anne – baba ve öğretmenleri tarafından genel bilgiler verilir. 

Gelişme bölümünde bu bilgiler derinlemesine öğrenciye 
yüklenerek, gelişme bölümü de desteklenerek öğrenci sınava 
hazırlanmış hale getirilir. Bu iki bölüm her sınavda aynıdır, 
değişmez.

Bana göre bir sınavın farklılığını (kalitesini) ortaya koyan 
“sonuç” bölümüdür. Çünkü bundan önceki sınavlarda 
öğrencinin yıllarını vererek hazırlandığı sınav,  birkaç saatle 
sınırlı süre içinde sınırlı soruya verdiği doğru yanıtlarla değer-
lendiriliyordu. Peki öğrencilerin başarısının, öğrencilere vermek 
istediğimiz temel kazanımların “tek” sınavla ölçülmesi doğru 
bir yaklaşım mıydı? Tabii ki “hayır”.

Öğrencinin sınavdaki başarısını etkileyen birçok faktör olduğunu 
düşünüyorum. Sınava gireceği gün, ona gösterilen olumlu 
davranışlardan tutun da öğrencinin o günkü motivasyonuna kadar 
birçok faktör…

Bu gün TEOG sınavıyla sonuç bölümü de öğrencinin lehine 
dönüşmüştür. Öğrencilerin farklı zaman dilimlerindeki perfor-
manslarıyla onlar hakkında daha sağlıklı ve doğru verilere 
ulaşabilmekteyiz. Daha adil ve doğru bir şekilde…

İşte özel okullarımızı farklı kılan anlayış böyle bir anlayıştır. 
Özel okullarımız başarının bir bütün olduğuna inanmış ve bu 
inançla üstüne düşen her görevi yerine getirmeye gayret 
etmiştir. Öğrencinin başarısını süreç içinde ölçmek ve değer-
lendirmek özel okullarımızın vazgeçilmez kriterlerindendir. 
Her öğrenci başarılıdır, her insan değerlidir. 

Bizler çocuklarımızı seviyoruz, geleceğimizi de düşünüyoruz. 

Gençlerimizin gelecekteki başarıları için her fedakârlığa katlandık, 
katlanacağız da. Tek arzumuz çocuklarımızın gelecekte ülkelerine 
ve insanlığa yararlı bireyler olarak yarınlarımıza sahip çıkma-
ları ve mutlu – başarılı olmalarıdır. 

Gelişen dünyamızda gençlerimizin dünyada iş sahibi, söz 
sahibi olabilmeleri için sadece sınavlarla bilgilerinin ölçülmesi 
yeterli değildir. 

Kültür, teknoloji ve sanat alanlarında da iyi yetişmiş, kavga 
etmeden haklarını soran ve sorgulayan bir gençlik olmaları 
yolunda özel okullarımız eğitim sektörü içerisinde bir dönüm 
noktası, önemli bir adım olarak kabul edilmiştir. 

Tüm gençlerimize hayat boyu sağlık, mutluluk ve başarılar 
diliyorum. 

Ölçme Değerlendirme de 
Özel Okulların Farkı 

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği
Yönetim Kurulu Eş Başkanı 



1. EĞİTİM KONGRESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in açılış konuşmalarıyla başlayan kongrede; 
eğitim felsefesi ve özel okullarla ilgili estetik, ontoloji ve metafizik, etik,  medeniyet ve din, epistemoloji, eğitim politi-
kası, antropoloji, özel okullar konulu dokuz temada 55 alt başlıkta sunumlar yapıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, eğitimin insanın davranışlarında, 
düşüncelerinde duygularında ve bilgisinde yaşanan nitelikli değişimi ve gelişimi ifade ettiğini, eğitimin okulun sınırları 
içine sokulduğundan itibaren özgürlüğünü yitirdiğini, bu şekilde özgür eğitimden bahsetme şansının kalmadığını belirtti. 
Yelkenci, “Eğitimden vazgeçemeyeceğimize göre mevcut şartları doğal şartlara yakınlaştırmamız gerekiyor. Eğitimi 
özgür olarak şekillendirmeli, okulu mümkün olduğunca doğallaştırmalıyız” dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar” temalı 
1. Eğitim Kongresi, 28-30 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirildi.
 
Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 28-30 Kasım arasında 2015 
tarihleri arasında “Bireyden İnsana” ilkesi ile “21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar” 
temalı 1. Eğitim Kongresi Antalya’da yapıldı. Kongreye, Bakanlık bürokratları ile özel okul sahipleri ve kurum 
temsilcileri katıldı.
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Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Ziya Selçuk da eğitim ile ilgili tartışmaların yüzyıllardır sürdüğünü, bu toplantının 
eğitim felsefesi açısından yararlı sonuçları ortaya koyacağını ifade etti.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem GÜLAN, 1. Eğitim 
Kongresinde “21.Yüzyılda Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar” 
konulu panelde konuşmacı olarak yer almış ve yapılan konuşmada 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Türkiye Cumhuriyeti döneminde 
de sağlam eğitim felsefelerimiz olduğunu,  ancak belirlenen eğitim 
felsefelerini uygulama konusunda tutarlı olmadığımız ve yine uygulama 
konusunda toplumun tüm kesimlerinin yapıcı katılımını sağlayama-
dığımız konusu üzerinde durmuştur. Günümüzde özel okulların belli bir 
eğitim felsefesine bağlı kalmasının veya tüm özel okulların aynı eğitim 
felsefesini uygulamasının doğru olmadığını da belirtmiştir. Bu anlamda 

Hem bugünkü durumumuzu hem dünkü şartlarımızı hem de muhtemel gelecek tasavvurlarımızı enine boyuna konuşma, 
tartışma fırsatı bulduğumuzu biliyorum” diyerek 21. yüzyılda ve daha sonrasında olması gerekenleri, olabilecekleri, 
olmasını istediklerini tartışılırken, bir yandan da tüm bunlar olup bitene kadar veya olurken işlerin devam etmesi gerek-
tiğinin altını çizdi. 

Derneğimizin dünyadaki tüm gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek yararlı ve doğru bulduklarını Devletimizin ve tüm 
okullarımızın hizmetine sunduğunun altı çizilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, insanı 
güçlendiren bir eğitim felsefesine ihtiyaç duyulduğunu ve 
eğitim çalışmalarının bu doğrultuda ilerlediğini, I. Eğitim 
Kongresi’nin de eğitim felsefesi konusunda önemli bir 
yol gösterici olacağını ifade etti. Özel okulların sayısının 
daha da artırılması gerektiğine işaret eden Tekin, “Milli 
Eğitim Bakanlığı yönetici kadroları olarak Türkiye’de 
eğitimde özel sektör payının yeterince olmadığına inanıyoruz. 
1,5 yıl içerisinde Sayın Bakanımızla Türkiye’de özel 
okulculuğun en azından OECD ortalamasının üzerine 
çıkması için el birliğiyle çalışıyoruz. 2020’li yıllarda en 
azından yüzde 15 seviyelerinde olan bir özel okulculuk 
olsun istiyoruz” dedi. 

I. Eğitim Kongresi’nin kapanışına katılan Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, “21. Yüzyılda Eğitim Nasıl Olmalı” 
konulu bir konuşma yaptı. Avcı, “Bir zamanlar reel 
ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış, kurulmuş pek 
çok müessese veya anlayış, artık kendini hazırlayan o 
şartlar ortadan kalktığı için fiili varlıkları sona ermiş 
olmakla birlikte, hala görüntüde varlıklarını sürdürüyor. 
Eğitim gibi çok hızlı değişen veya gelişen bir süreçler 
toplamında bu tür yıldızlar görünmeye devam ediyor. 
Bunların hangileri olduğunu, gerçekten miadını doldur-
muş olanlarla yeni yeni görmeye başladığımız veya 
doğdukları halde bize henüz ışıkları ulaşmadığı için 
varlıklarının farkında olmadığımız eğitim kurumları, yeni 
anlayışlar nelerdir, bunların tartışıldığı bir kongre oldu. 
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Yükseköğretime Geçişte 
Uluslararası Bakalorya Semineri

Seminerde konuşma yapan IB Afrika, Avrupa ve Ortadoğu Bölgesel Gelişim Başkanı Richard Henry IB programlarının 
araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü 
düşünen öğrenciler yetiştirdiğini belirtti. Richard Henry Türkiye’den farklı olarak dünyada IB programını uygulayan 
devlet okullarının oranının %56, özel okul oranının ise %44 olduğunu söyledi. Dünyada 4,5 milyon öğrencinin kendi 
ülkesinden farklı bir ülkede eğitimini sürdürdüğünü ve ilk sırada Avustralya’nın yer aldığını belirten  Richard Henry 
konuşmasında ayrıca “Dünya sahnesinde etkin olacak, daha iyi bir dünya yaratacak öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz 
ancak bunun için öğrencinin önce kendi dilini ve kültürünü etkin biçimde öğrenmesini istiyoruz.” dedi.

Çocuklarımız ‘10 yıl sonra dünya neye hazır olmalı?’ sorusuna yanıt veremiyor
İTÜ Öğretim Üyesi ve Bologna/Avrupa Yükseköğretim Uzmanı Prof. Dr. Lerzan Özkale ise konuşmasında “Türkiye’deki 
eğitim sistemi öğrencileri ucu kapalı sorulara alıştırıyor. Çocuklarımız bu yüzden ‘10 yıl sonra dünya neye hazır olmalı?’ 
sorusuna yanıt veremiyor.” sözleriyle eğitim sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Öğrenmenin merakla başladığını 
belirten Prof. Özkale, yüksek puanlar alarak çok iyi bölümlere yerleşen üniversite öğrencilerinin dahi kültürel birikime 
dair pencerelerinin kapalı olduğunu belirtti.

IB mezunları mülakatlarda sorumluluk alma, merak, takım çalışması özellikleri ile dikkat çekiyor 
Seminer kapsamında düzenlenen panelde ise IB programının, öğrencileri yükseköğretime nasıl hazırladığı konusu ele 
alındı. Panel konuşmacıları arasında yer alan ve Dünya Bankası’nda Danışman olarak görev yapan Eyüboğlu IB mezunu 
Naz Beykan programın kendisine katkılarını paylaştı. Beykan; multitasking, sorumluluk, çalışma disiplini, zaman yönetimi 
gibi becerileri IB programıyla kazandığını belirtti. Bir diğer konuşmacı Koç Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü 
Damla Tamakan ise mülakatlarda IB Programından mezun olan adaylarda sorumluluk alma, istek, merak, takım çalışması 
gibi özelliklerin öne çıktığını ve dikkat çektiğini söyledi. 

Yükseköğretime Geçişte Uluslararası Bakalorya Semineri, Uluslararası Bakalorya (International Baccalauerate-IB) 
Organizasyonu ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları işbirliği ile 04 Kasım 2014, Salı günü Eyüboğlu Çamlıca Kampüsünde 
gerçekleştirildi. Seminerde IB Diploma Programını benzersiz kılan özellikler, IB Diploma Programı ile öğrencilerin yükseköğretime 
ve hayata ne şekilde hazırlandığı, evrensel eğilimler ışığında yükseköğretimin geleceği ele alındı. 

Dünyanın farklı ülkelerinde de daha önce benzerleri düzenlenmiş olan bu önemli toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Özel Okullar Birliği Eşbaşkanı Cem Gülan ile MEB yetkilileri, üniversite ve 
IB okulları yöneticileri katıldı. 

Richard HENRY
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Öğrenciler üniversitedeki didaktik öğretim anlayışından rahatsızlık duyuyor 
Türkiye’de 1994 yılında uygulanmaya başlayan IB programlarının şu anda yaklaşık 50 okulda etkin olduğunu belirten IB 
yetkilileri 2009-2013 yılları arasını kapsayan, IB mezunu ve IB mezunu olmayan üniversite öğrencileri arasında 
yaptıkları araştırmanın sonuçlarını da katılımcılarla paylaştı. Bilkent Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. 
Armağan Ateşkan ve Eğitim Danışmanı Dr. Jale Onur tarafından açıklanan araştırma sonuçlarına göre IB mezunları 
üniversitede derslere uyum sorunu yaşamıyor ve okulu daha erken bitiriyor. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan bir 
diğeri ise IB mezunlarının üniversitedeki didaktik öğretim anlayışından rahatsızlık duyuyor olması… IB öğrencilerinin 
eleştirel düşünme becerilerinin daha yüksek olduğunu belirten Dr. Jale Onur ayrıca öğrencilerin üniversite performansları 
karşılaştırıldığında ortak dersler, okula devam ve mezuniyet oranları açısından IBDP mezunlarının puanlarının daha 
yüksek olduğunu ifade etti. 

Öğrencilerin fırsatlardan çok engellerle karşılaşması, yükseköğretimin geleceği açısından risk oluşturuyor 
Maastricht Dean Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harm Hospers ise konuşmasında evrensel eğilimler 
ışığında yükseköğretimin geleceği konusuna değindi. Konuşmasının başlangıcında IB öğrencilerinin uluslararası ortama 
ve koşullara kolaylıkla uyum sağladığını belirten Prof. Hospers öğrencilerin ayrıca gelişmiş yazma ve eleştirel düşünme, 
müfredat ve sınıf dışı faaliyetlerde aktif görev alma  becerileriyle de dikkat çektiklerini belirtti.  Yükseköğretime başvuru 
sayısının dünya genelinde her geçen gün arttığını söyleyen Prof. Harm Hospers günümüzde öğretim maliyetlerinin öğren-
cilerin okul seçimini etkilediğini ifade etti. Prof. Hospers, Almanya’da öğrenim harçlarının kaldırıldığını ve bu ülkedeki 
öğrencilerin yurt dışı üniversite tercihlerinde azalma olduğunu söyledi. Ülke ve kurumların eğitimdeki değişimlere ayak 
uydurmakta geç kaldığını ifade eden Hospers, öğrencilerin fırsatlardan çok engellerle karşılaşmasına dikkat çekti ve bu 
durumun yükseköğretimin geleceği açısından risk oluşturduğunu ifade etti. 

YÖK’ün, IB öğrencilerine üniversite sınavında ek puan vermesi gerekir 
Özel Okullar Birliği Eşbaşkanı Cem Gülan seminerde yaptığı konuşmada Türkiye’de öğrencilerin çoktan seçmeli sınav 
hastalığına yakalandığını belirterek eğitim sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.  Analiz etme, kritik ve eleştirel 
düşünme becerilerinden yoksun öğrencilerin üniversiteye girdiklerinde ilk yıllarının boşa geçtiğini ve üniversitelerin bu 
yanıyla yüksek lise vasfına büründüğünü belirten Cem Gülan, YÖK’ün IB öğrencilerine üniversite sınavında ek puan 
vermesine yönelik görüşünü ve talebini dile getirdi. Gülan ayrıca, çok sayıda öğrencinin üniversite sınavına girdiğini 
mevcut seçme-yerleştirme sınav sisteminin değişmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Tüm gün süren IB Yükseköğretim Semineri IB Afrika, Avrupa ve Ortadoğu Bölgesel Gelişim Başkanı Richard Henry’nin 
kapanış konuşması ile sona erdi. IB’nin misyonunun daha iyi bir dünya yaratmak olduğunu ifade eden Henry “Dünyanın 
şu anki durumunu ancak birbirimizi daha iyi anlayarak düzeltebiliriz.” sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

Prof. Lerzan ÖZKALEProf. Dr. Harm HOSPERS Cem GÜLAN
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ÖZET
Çalışmada, TEOG sınav puanının, cinsiyete, dershaneye gitme 
durumuna ve sosyo ekonomik düzeye göre farklılık gösterip 
göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli 
kullanılmış ve İstanbul ili sınırları içinde MEB devlet okuluna 
devam eden 8. sınıf 417 öğrenci araştırmanın çalışma gurubunu 
oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında cinsiyet ve dershaneye 
gitme durumlarını belirlemek için kişisel bilgi formu kullanılmış, 
öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerini belirlemek için eğitim 
kurumunda bulunan öğrencilere ait aile bilgilerinden yarar- 
lanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarılarını belirlemede 
2013-2014 öğretim yılı I. Dönem TEOG sınav puanları esas 
alınmıştır.  Verilerin analizinde ilişkisiz gruplarda t-testi ve anova 
testi kullanılmıştır. Araştırmada cinsiyete göre TEOG başarı 
puanları incelendiğinde Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak 
bilgisi derslerinde kızların erkeklere göre daha başarılı olduğu, 
matematik, fen bilgisi, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde 
ise TEOG başarılarında cinsiyete göre anlamlı fark olmadığı 
ortaya çıkmıştır. TEOG sınavındaki tüm dersler ele alındığında 
dershaneye giden öğrenciler, dershaneye gitmeyen öğrencilere 
göre TEOG sınavında daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Araştır-
madan elde edilen bir başka sonuçta, sosyo ekonomik düzeye 
göre TEOG sınav başarılarında anlamlı fark oluşturduğudur. 
Konuyla ilgili elde edilen verilere göre, orta sosyo ekonomik 
düzeye sahip öğrencilerin tüm derslerdeki TEOG başarıları, alt ve 
üst sosyo ekonomik düzeye sahip öğrencilere göre daha yüksek 
olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler: TEOG, cinsiyet, dershane, sosyo ekonomik düzey.

GİRİŞ
Ülkemizde iyi bir gelecek için çaba gösteren öğrencilerin 
eğitim yaşamlarında merkezi sınavlar önemli bir yere sahiptir. 
Öğrencilerin yapılan sınavlardan aldıkları puana göre, 
yerleştirildikleri lise ve ve üniversiteden aldıkları eğitimin 
niteliği de değişmektedir. Öğrenci, merkezi sınavda iyi bir 
puan aldıysa eğitim kalitesi daha yüksek bir üst kademede 

öğrenim görme hakkına sahip olmaktadır. Bu gerçekten hareke-
tle aileler çocuklarına yakın hedef olarak nitelikli bir eğitim, 
uzak hedef olarak da iyi bir gelecek sağlamak için imkanları 
ölçüsünde en yüksek çabayı gösterme eğilimi sergilemektedirler. 

Sınav odaklı eğitim sistemi, ilgili tara�ar üzerinde sözü edilen 
etkiyi doğururken arzu edilen öğrenci pro�linin oluşmasını 
engelleyen unsurlardan biri olarak sistemi olumsuz yönde 
etkileyen bir gerçek olarak da karşımıza çıkmaktadır. Oysa 
eğitimde başarı, yalnızca sınava dayalı performans olarak 
algılanmamalıdır (MEB,2013a). Bu noktadan yola çıkılarak 
öğrencileri sınav stresinden kurtarmak amacıyla, Milli Eğitim 
Bakanlığının 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılından başlayarak 
kamuoyunda Seviye Belirleme Sınavı (SBS) olarak bilinen 
elemeye dayalı ortaöğretime geçiş sınavını kaldırmıştır. Bu 
sınavın yerine Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 
sistemi olarak karşımıza çıkan yeni uygulamada ortaöğretime 
geçişi, tek tip insan yetiştirme anlayışından çıkarıp farklılıklara 
saygı duyan, onları güvence altına alan çoğulcu bir yaklaşımı 
hede�enmektedir. Eğitim sistemimizi, salt ezbere ve yarışmacı 
mantığa dayalı olmaktan çıkarmak, elemeli sınav geçiş 
sistemlerinin tüm eğitim alanında yarattığı olumsuzlukları 
ortadan kaldıracak tedbirleri almak yeni sistemin amaçları 
arasındadır. Bu sisteme göre 6, 7 ve 8. sını�arda 6 temel ders 
için (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, TC İnkılap Tarihi, 
Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sınava girilip alınan 
puanların ortalaması ve okul puanlarıyla merkezi sınav puanı 
hesaplanacaktır (MEB,2013b).

Öğrencilerin eğitim sürecinde kazandırılmaya çalışılan 
davranışların ne kadarını kazanmış olduklarının belirlenmesi 
için Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak 
yapılan sınavlar ve bu sınavda ulaşılan başarı düzeyi çocuğun 
geleceğine yön vermesi açısından önemlidir. Bu bağlamda 
sınav başarısı bu kadar önemli iken, öğrenci sınav başarısını 
etkileyen değişkenlerin ortaya konulması ve daha iyi anlaşıl-
ması için bu araştırmada yeni bir sistem olan TEOG sınavı 
incelenmeye değer bulunmuştur. Bu araştırma kapsamında 
akademik başarıyı ya da sınav başarılarını etkileyen değişken-
ler olarak cinsiyet, dershaneye gitme durumu ve sosyo- 
ekonomik durum ele alınmıştır.

Cinsiyet ve akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyen 
çalışmaların oldukça yoğun olduğu dikkat çekmektedir. 
Bununla beraber akademik başarı ve cinsiyet arasındaki 
ilişkilerin sonucu ile ilgili olarak pek çok soru işareti bulun-
duğu da bir gerçektir (Novell ve Hedges, 1998). Öğrenme 
sürecinde cinsiyetin rolüyle ilgili yapılan çalışmalarda farklı 
bulgular öne çıkmasına karşın net bir bakış acısının olmaması, 

TEOG SİSTEMİ: Cinsiyet, Dersaneye Gitme Durumu ve 
Sosyo Ekonomik Düzey Değişkenlerine Göre İncelenmesi

Nazife SÜER
Bilgisayar Öğretmeni

Y. Doç. Dr. Sertel ALTUN
Yıldız Teknik Üniversitesi
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araştırmacıları cinsiyet ile ilgili farklı boyutları inceleyen 

çalışmalara yönlendirmektedir (Altun S.ve Canca D. 2011; 

Aktan,2012).

Akademik başarıyı etkileyen bir diğer değişken dershaneye 

gitme faktörü olarak ele alınabilir. Gireceği bir sınavda daha 

başarılı olmak, rakiplerinden daha önde bu yarışı göğüslemek 

isteyen bir öğrenci, sınavla ilgili profesyonel bir ekipten 

öğretim almak, sınav taktikleri öğrenmek amacıyla bir 

dershaneye gitmeyi tercih etmektedir. Uysal (2009)’a göre ise, 

bazen öğrenci istemese bile anne-baba hem çocuklarına karşı 

sorumluluklarını yerine getirmek hem de çocuğunun 

dershaneye giderek daha başarılı olacağına inandığı için 

dershaneye gitmeyi zorunluluk olarak görmektedir.

Özel dershaneler, eğitim sistemimiz içindeki yaklaşık 50 yıllık 

yasal statülerine karşın çok tartışılan kurumlar olmuştur, 

eğitim sistemimizde kademeler arası geçişi düzenlemenin en 

önemli aracı olan merkezi sınav uygulamalarıyla daha da 

büyümüştür. Özel dershanelere karşı görüş ve eleştiriler 

sıklıkla ve uzun yıllardır dile getirilmekte buna karşın daha iyi 

eğitim ve daha iyi yaşam olanaklarına erişimde, toplumun her 

kesimi dershanelerden yararlanmaktadır (Köprülü,2014).

Konuyla ilgili yapılan araştırmalara göre dershaneye gitmenin 

sınavlarda elde edilen başarı üzerinde pozitif yönde bir etkisi 

olduğu ortaya çıkmıştır (Cenk, 2005; Öner, 2007; Türk,2007; 

Liu ve Lin 2010; Dirlikli 2011; Zabun 2011; Kahraman 2013).  

Yurt dışındaki özel ders ve dershaneciliğin son zamanlarda 

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri de dâhil birçok ülkede 

yaygınlaşmaya başladığı bilinmektedir. 2006 yılı PISA 

çalışması anket sonuçlarına göre, çalışmaya katılan 57 

ülkeden 37’sinde fen bilimleri dersleri için, 42’sinde ise 

matematik dersleri için özel ders alma oranı %40’ın üzerinde 

çıkmıştır. OECD ortalaması ise fen bilimleri için %34, matematik 

için %46,6 olarak tespit edilmiştir (Lee, Park ve Lee, 2009’den 

aktaran Köprülü,2014). 

Dershanelerin sınav sistemi içerisinde oldukça önemli bir 

rolünün farkında olan Milli Eğitim Bakanlığı 2014 bütçe 

raporunda sistemin değişmesine ve TEOG’un gelmesini 

“Çocuklarımızın eğitim öğretim süreci içindeki sınavlarının 

sayısını mümkün olduğunca azaltmak, orta öğretime geçişte 

uygulanan ilave sınav ya da sınavları tamamen ortadan kaldır-

mak” gerekçe olarak belirtmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 

son dönemlerde açıklamalarıyla dershaneleri eğitime faydalı 

bulmadığını dile getirmektedir. 2013-2014 Milli eğitim İstatis-

tiklerine (MEB,2013c)’ göre dershanelerin 15 yıllık serüvenlerine 

bakıldığında 2000-2009 yılları arasına dershane sayılarının 

hızla tırmanışa geçtiği son yıllarda ise izlenen politikalarla 

dershane sayılarında azalma olduğu gözlenmektedir. Son 10 

yıl içinde özel dershane sayılarına baktığımızda 2002-2009 

arasında iki kat artışla 2122’den 4262’ye kadar yükselmiş; bu 

sayı 2014 MEB Bütçe Raporuna göre 3622’e kadar inmiştir.

Son dönemde Bakanlık tarafından izlenen politikalarla birçok 

değişikliğe gidilerek okul merkezli bir eğitim anlayışının 

toplumda giderek yerleşmesi sağlanmak istenmekte ve 

alternatif eğitim kurumlarına duyulan ihtiyaç azaltılmak 

istenmektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde dershanelerin, 

yapılan yeni sınavdaki etkileri araştırmaya değer görülmüştür. 

Akademik başarıda etkili olan diğer bir değişken ailenin 

sosyo-ekonomik durumudur. Yapılan çalışmalarda ailelerin 

sosyo-ekonomik düzeyleri arttıkça çocuklarına sağladıkları 

eğitim imkanlarının da artmasıyla akademik başarılarının 

arttığı görülmüştür (Çiftçi, 2007; Türk, 2007, Tomul, 2007; 

Balcı, 2007; Ziya, 2008; Ekinci, 2011, Gündüver, 2011; 

Hevedanlı ve Ekici, 2011; Ötken, 2012; Kayır, 2012). 

Alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeye sahip ailelerin çocuk-

larının görecekleri eğitim hizmeti, çeşidi ve süresi anne-ba-

baların eğitim ve gelir düzeyi itibarıyla farklılık gösterebilmek-

tedir. Ailenin sosyal sınıfı ile öğrenim düzeyi arttıkça çocuğa 

sağlanan imkânlar da artmaktadır (Alkan, 1998). Öksüzler ve 

Sürekçi’nin (2010), OKS başarısını etkileyen faktörlerle ilgili 

olarak yaptığı çalışmada OKS sınavında başarılı olma olasılığını 

etkileyen en önemli faktörler sınava giren öğrencilerin ailelerinin 

eğitim ve gelir düzeyi olarak ortaya çıkmıştır.  Bu çalışma 

kapsamında da sosyo-ekonomik düzey ailenin ekonomik gelir 

düzeyini ifade etmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı PISA 2012 verilerine göre 

öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarıyla PISA testlerinde 

gösterdikleri performans arasında pozitif yönde ve önemli bir 

ilişki bulunmaktadır. OECD ülkelerinin genelinde sosyo-ekonomik 

düzey matematik başarısını %17 yordarken, ülkemizde bu 

oran %15’tir (MEB,2013d). Öğrenci başarısında ailenin sosyo- 

ekonomik durumunun önemli bir faktör olduğu unutul-

mamalıdır ve ailenin gelir düzeyi öğrencinin başarısını doğrudan 

etkileyen bir değişkendir. 

YÖNTEM
Araştırmanın Modeli ve Çalışma Grubu 

Tarama modeliyle yürütülen araştırmanın,İstanbul ili sınırları 

içinde  MEB devlet okuluna devam eden 8. sını�arına devam 

eden 417 öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışma 

grubunun betimsel istatistikleri aşağıda tablo 1’de belirtilmiştir. 



DERSLER Grup N x  s sd t p
Türkçe Kız 213 67,61 19,61 1,91 3,06 0,02
 Erkek 199 61,73 19,23   
Matematik Kız 213 43,15 20,14 2,07 0,68 0,49
 Erkek 199 41,72 21,97   
Fen Bilgisi Kız 213 55,91 16,57 1,67 0,30 0,75
 Erkek 199 55,39 17,42   
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Kız 213 56,90 20,73 1,99 0,29 0,76
 Erkek 199 56,30 19,61   
Yabancı Dil Kız 213 40,86 17,55 1,67 3,56 0,00
 Erkek 199 34,89 16,31   
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Kız 213 65,89 17,80 1,58 2,40 0,01
 Erkek 199 62,08 16,28   
 (p<,05)
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Tablo 1: Çalışma grubu betimsel istatistikler

Tablo 2: Farklı Derslere Göre Öğrencilerin TEOG Puanları İle İlgili Betimsel İstatistikler

Tablo 3: Cinsiyete Göre Öğrencilerin TEOG Puanlarına Ait İlişkisiz
Gruplarda t-Testi Sonuçları

Değişkenler Grup N %
Cinsiyet Kız 213 51,7 
 Erkek 199  48,3
Dershaneye gitme durumu Gidiyor 152 36,9
 Gitmiyor 260 63,1
Sosyo-ekonomik düzey 1.Çeyrek: 0-800 TL 62  15,0
 2. Çeyrek: 801-1500 TL 198 48,1
 3. Çeyrek:1501-3000 TL 127 30,8
 4. Çeyrek: 3001TL ve üzeri  25 6,1
 TOPLAM: 412 100

Değişkenler N Min. Max. x SS
TEOG Türkçe Başarısı 412 5,00 100,00 64,77 19,63
TEOG Matematik Başarısı 412 5,50 100,00 42,46 21,03
TEOG Fen Bilgisi Başarısı 412 10,52 94,73 55,66 16,97
TEOG İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Başarısı 412 15,00 100,00 56,61 20,17
TEOG Yabancı Dil Başarısı 412 5,00 100,00 37,98 17,20
TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Başarısı  412 20,00 100,00 64,05 16,13

Veri Toplama Araçları
Öğrencilerin cinsiyet değişkeni ve dershaneye gitme durumunun bilgilerine ulaşabilmek için kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. 
Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri, okul idaresinde her yıl yenilenen öğrencilere ait kişisel bilgi formlarındaki verilerden temin 
edilmiştir. Çalışmada 2013-2014 yılı 1.dönem TEOG sınav sonuçları kullanılmıştır. Kasım 2013’de yapılan Türkiye geneli bu sınavda 
Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnklap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil dersleri araştırmada incelenmiştir. 

Verilerin Analizi 
Öğrencilerin tüm derslerdeki TEOG başarıları arasında cinsiyete ve dershaneye gitme durumlarına göre anlamlı fark olup olmadığına 
ilişkisiz gruplarda t testi ile sosyo-ekonomik düzeylerine göre anlamlı farklık gösterip göstermediğine de tek yönlü varyans analizi 
tekniği ile bakılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.00 paket programından yararlanılmıştır.

BULGULAR
Araştırmadaki alt problemlere cevap aramak için öncelikle TEOG sınavları ile ilgili betimsel istatistikler Tablo 2’de verilmiştir. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi “8. Sınıf öğrencilerinin TEOG sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, 
Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait puanları cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermekte midir? Betimsel istatistikler 
ve t testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 4 : Dershaneye Gitme Durumlarına Göre Öğrencilerin TEOG 
Puanlarına Ait İlişkisiz Gruplarda t-Testi Sonuçları

DERSLER Grup N x S sd t p
Türkçe Gidiyor 152 75,72 16,39 1,81 9,56 0,00
 Gitmiyor 260 58,36 18,53   
Matematik Gidiyor 152 55,03 23,07 1,91 10,42 0,00
 Gitmiyor 260 35,11 15,63   
Fen Bilgisi Gidiyor 152 65,11 15,29 1,56 9,54 0,00
 Gitmiyor 260 50,13 15,41   
İnklap Tarihi ve Atatürkçülük Gidiyor 152 67,33 17,95 1,88 9,01 0,00
 Gitmiyor 260 50,34 18,73   
Yabancı Dil Gidiyor 152 45,32 18,56 1,66 6,99 0,00
 Gitmiyor 260 33,69 14,79   
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gidiyor 152 72,03 13,31 1,52 8,29 0,00
 Gitmiyor 260 59,38 15,82   
 (p<,01)      
Tablo 4 incelendiğinde 412 öğrenci arasında 152 öğrencinin dershaneye gittiği, 260 öğrencinin ise dershaneye gitmediği görülmektedir. Her ders için ayrı 
ayrı ele alınan analiz sonuçlarına göre dershaneye giden öğrencilerin gitmeyen öğrencilere göre TEOG puanları anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır.

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya 213 kız, 199 erkek öğrenci katılmıştır. Cinsiyete göre TEOG puanları incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere 
göre, Türkçe ve Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG puanları  anlamlı derecede daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular:
Araştırmanın ikinci alt problemi “8. Sınıf öğrencilerinin TEOG sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, 
Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait puanları dershaneye gitme durumlarına göre anlamlı bir fark göstermekte 
midir?”şeklindedir. Betimsel istatistikler ve t-testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt problemini “8. Sınıf öğrencilerinin 
TEOG sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılâp Tarihi ve 
Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine 
ait puanları sosyo-ekonomik düzeye göre anlamlı bir fark 
göstermekte midir?”  şeklindedir. Bu alt probleme cevap 
olarak tek yönlü varyans analizi kullanılmış ve farka bakılmıştır. 
Öncelikle sosyo-ekonomik düzeylerine göre TEOG ortamaları-
na bakılmış, sosyo-ekonomik düzeyleri ve başarıları arasında-
ki ilişkiye baktığımız zaman; tüm derslerde sosyo- ekonomik 
düzeyi 3.çeyrekte yer alan ailelerin öğrencilerinin TEOG 
puanları diğer sosyo-ekonomik düzeylerdeki TEOG puanları-
na göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Başarılar arasındaki 
farkın anlamlı olduğuna bakmak için de Tek yönlü varyans 
analizi yapılmıştır.Tek yönlü varyans analizi sonucunda TEOG 
Türkçe puanında F=9,09 ve p < 0,01; TEOG Matematik puanın-
da F=5,84 ve p < 0,01; TEOG Fen Bilgisi puanında F=7,66 ve p 
< 0,01; TEOG İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük puanında F=7,50 
ve p < 0,01; TEOG Yabancı Dil puanında F=4,13 ve p < 0,01; 
TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi puanında F=6,12 ve p < 0,01 
olup öğrencilerin her ders için sosyo- ekonomik düzeylerine 
göre, TEOG puanları arasında anlamlı bir fark olduğu söylene-
bilir. Bu veriler çerçevesinde, sosyo-ekonomik durumun 
öğrencilerin tüm derslerdeki puanlarında etkili olduğu söylenebilir. 

Yapılan Tek yönlü varyans analizi sonucunda, anlamlı bir fark 
bulunması nedeniyle görülen farklılığı Benforroni yöntemi ile 
ikili karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre, TEOG Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  
puanları için 1. çeyrekte yer alan, alt sosyo-ekonomik düzeye 
sahip öğrencilerin; 2. 3.  ve 4. çeyreklerde yer  alan öğencilere 
göre daha düşük başarı gösterdikleri, diğer taraftan 1.2.3. 
çeyrekler karşılaştırıldığında 3. çeyrek sosyo-ekonomik düzeye 
sahip öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırmada elde edilen sonuçlar:
• TEOG  Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 sınavlarında kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha
 başarılı iken, TEOG Matematik, Fen Bilgisi, İnkılâp Tarihi ve
 Atatürkçülük puanlarında cinsiyete göre anlamlı  bir fark
 bulunmamıştır.
• TEOG sınavında yer alan tüm dersler ele alındığında
 (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılâp Tarihi ve
 Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
 dershaneye giden öğrenciler, dershaneye gitmeyen öğren-
 cilere göre daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır.
• TEOG sınavında yer alan tüm dersler ele alındığında
 (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılâp Tarihi ve
 Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
 sosyo-ekonomik düzeyin sınav başarısı üzerinde önemli bir  
 etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre  
 3. Çeyrekte yer alan orta sosyo-ekonomik düzeye sahip
 öğrencilerin tüm derslerdeki TEOG puanları, alt sosyo- 
 ekonomik düzeye sahip öğrencilere göre daha yüksektir.

Araştırma sonucunda kız ve erkek öğrencilerin TEOG 
puanlarındaki farklılığın derslere göre değişiklik gösterdiği 
görülmüştür. Eldeki araştırmada TEOG Türkçe, Yabancı Dil, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınav başarılarında kız öğrenciler 
erkek öğrencilere göre daha başarılıdır. TEOG Matematik, Fen 
Bilgisi, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük sınav başarılarında ise bu 
farklılığın anlamlı olmadığı görülmüştür.

Ülkemizde ataerkil bir toplum anlayışının varlığı, erkek çocuk-
lara gösterilen ilginin kızlara gösterilen ilgiden daha fazla 
olduğu söylenebilir. Bu bakış açısından hareketle, çoğu ailede 
erkek çocuklarının eğitim alması ve meslek sahibi olmasına 
özen gösterilirken, kız çocuklarına aynı ilgi ne yazık ki gösteril-
memekteydi. Son zamanlarda bu anlayışı ortadan kaldırmaya 
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yönelik kampanyalar, eğitimdeki cinsiyet farklılığının 
azalmasına katkı sağlamış olabilir. Örgün eğitimdeki Milli 
Eğitim İstatistikleri (MEB, 2013d) incelendiğinde, 2000-2001 
yılları arasında ortaöğretimde okullaşma oranları erkek 
öğrencilerde kızlara göre %25 fazla iken, 2013-2014 yılları 
arasında bu oran hızla erimiş ve kızlar okullaşma oranlarında 
yaklaşık %4 öne geçmiştir.  Bu noktada yapılan kampanyaların 
ve uygulanan Milli Eğitim politikalarının işe yaradığı ve 
cinsiyet faktörünün oluşturduğu eşitsizliğin önüne geçmede 
büyük ve etkili adımlar olduğu söylenebilir. Nitekim eldeki 
araştırmadan elde edilen bulguda söz konusu gelişmenin bir 
sonucu olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan elde edilen 
sonuç şu şekilde de açıklanabilir: TEOG sınavında başarılı 
olabilmek için, düzenli ve sıkı çalışmak gerekmektedir. Ergenliğin 
ilk dönemlerinde olan söz konusu bu öğrencilerin gelişimsel 
özelliklerine bakıldığında kızların erkeklere göre daha 
disiplinli olduğu gözlenmektedir. Bu özellikleri onların daha 
çok çalışmalarına imkan tanımış olabilir. Sözü edilen nedenle 
kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha yüksek başarı 
yakalamış olabilirler. 

Eldeki bulgulara göre öğrencilerin alternatif eğitim kurumlarına 
gitmesi başarıları üzerinde etkili bir faktördür. MEB (2013a) 
yapmış olduğu açıklamada sınav sisteminin değişme nedenleri 
arasında öğretmen ve okul merkezli bir eğitim anlayışının 
toplumda giderek yerleşmesini sağlamayı ve alternatif eğitim 
kurumlarına duyulan ihtiyacın azaltılmasını göstermiştir. 
Yönetmeliğe göre dershanelerin amacı, esas olarak bir üst 
okulun giriş sınavlarında öğrencinin başarılı olmasıdır. 
Dershanenin başarısı ise ulusal ölçekteki sınavlarda öğrencilerinin 
hangi seviyede puan aldıkları ile ölçülmektedir. Bu durumda 
öğrencinin bir konunun esasının bütünüyle kavramasından 
daha çok, o konuda sorulabilecek soru tiplerine göre çözüm 
metotlarının öğrenilmesi öne çıkmaktadır (Zabun,2011). Dershaneye 
giden öğrenciler o dersle ilgili sınava yönelik çalışma yapark-
en, dershaneye gitmeyen öğrenciler okullarda aldıkları eğitim-
lerde sınav mantığıyla değil,  daha çok ilgili konunun kavran-
masına ilişkin eğitim almaktadırlar. Bu durum eldeki araştırmada 
ortaya çıkan sonucu açıklayabilir. Dershanelere ilişkin çalışmalar 
incelendiğinde dershanelere yönelik sınav başarısını pozitif 
yönde etkilediği söylenebilir. Ayrıca dershaneye gitme nedeni 
olarak okulda verilen eğitimin niteliğinin göreli düşüklüğünün 
dershaneyi tercih etmenin ardındaki neden olduğu bilgilerine 
ulaşılmaktadır (ERG,2013).  Dershanelere yönelim doğrudan 
nitelikli eğitim talebi ve nitelikli bir üst eğitim kurumuna 
geçişte rekabet durumu ile ilişkilidir. Dershanelerin kapatıl-
masıyla sınavlardaki rekabetin önüne nasıl geçileceği ve 
eğitim kalitesinin ne yönde değişeceği merak edilen noktaları 
oluşturmaktadır.

Sosyo-ekonomik düzey olarak yetersiz ailelerde çocuklara 
sağlanacak imkanlar sınırlı ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
nitelikte olmayabilir. Ailenin geliri; çocuklara beslenme, sağlık 
koşulları, konut yetersizliği,  ısınma, temizlik gibi ihtiyaçlarını 

gidermesinin yanında, günümüz şartlarında alternatif eğitim 
kurumlarına gönderme ve eğitim materyali edinme konusun-
da yeterli olması gerekir. Bu durum eğitimde fırsat eşitliği 
kavramının önüne geçmektedir. Sosyo-ekonomik açıdan 
yüksek statüde olan ailelerin çocuklarının kaliteli eğitim 
almaya daha yakın oldukları söylenebilir. 

Eldeki çalışmada sosyo-ekonomik düzeyleri sını�adığımızda 
alt, alt orta, üst orta ve üst  sosyo-ekonomik düzeyden gelen 
öğrencilerin başarıları arasında anlamlı farklılığın olduğu 
görülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre 3.çeyrek 
sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin tüm derslerdeki 
TEOG puanları, alt ve üst sosyo-ekonomik düzeye sahip 
öğrencilere göre daha fazladır. Üst orta sosyo-ekonomik 
düzeye sahip öğrencilerin alt düzeydekilere göre daha başarılı 
olmaları olası bir durumken, araştırmada dikkat çeken bir 
diğer nokta üst sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin 
başarı ortalaması, 3. çeyrek sosyo-ekonomik düzeye sahip 
öğrencilere göre daha düşük olduğudur. Ancak bu farkın 
anlamlı olmadığı bulgulanmıştır. Yüksek gelire sahip aileler 
çocukları için yaşam şartlarını kolaylaştırıcı her imkanı 
sunmaktadırlar. İstedikleri her şeyi ailelerinden elde edebilen 
öğrenciler hayatları ile ilgili hedef belirlemekten uzaklaşıp 
eğitimin yaşamları için önemini unutabilmektedirler. Toplumu- 
muzda orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin hayat-
larında belirledikleri hedef için çabaladıkları görülmektedir. 
Söz konusu kesimden gelen aileler, eğitimi toplumsal statü 
atlamanın tek yolu olarak görmekte ve çocuklarına da bu 
düşünceyi hissttirmektedirler. Sözü edilen bu aile grubu, 
eğitim sürecinde çocuklarının iyi bir eğitim almaları ve daha 
sonra iyi bir meslek edinmeleri için ciddi caba sarfetmektedirler. 
Diğer taraftan üst sosyo ekonomik düzeyden gelen aile ve 
çocukların, merkezi sınavda başarı olmasa da özel okullardan 
iyi bir eğitim alabilme inancı, onların sınava karşı gösterecekleri 
caba ve motivasyonu azaltabilmektedir. 

Eldeki araştırmada alt sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin 
diğer sosyo-ekonomik düzeylere göre en düşük başarıyı 
gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Alkan (1998) alt düzey gelir 
grubundaki ailelerin, çocuklarının eğitim düzeylerini kendilerinin 
kadar olmasına rıza gösterdiklerini, daha ileri düzeydeki 
eğitim için çaba harcamadıklarını ifade eder. Cohen, Manion 
ve Morrison (1998)’e göre sosyo-ekonomik düzeyi yüksek 
olan öğrenciler sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere 
göre, kendilerine daha fazla güvenmekte, öz- saygıları daha 
fazla gelişmekte ve üst düzey yeteneğe sahip öğrenci 
gruplarında bulunma şansları daha fazla olmaktadır. Bu 
durum da, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerin 
sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere göre akademik 
başarı bakımından daha iyi durumda olmalarına imkân 
sağlamaktadır. Eldeki araştıamda da üst ve orta sosyo ekonomik 
düzeye sahip ailelereden gelen çocukların alt grup seviyesin-
den gelen çocuklara göre daha yüksek TEOG’ta başarı göster-
dikleri ortaya çıkmıştır.
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Konu ile ilgili literatür incelendiğinde sosyo-ekonomik durum 
ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğu, 
sosyo-ekonomik düzeyin başarıyı yordayan bir değişken 
olduğu söylenebilir. (Çiftçi, 2007; Türk, 2007, Tomul, 2007; 
Balcı 2007; Ziya 2008; Ekinci 2011, Gündüver, 2011; Hevedanlı 
ve Ekici, 2011; Ötken, 2012; Kayır, 2012) Aile geliri, bir kimsenin 
alacağı eğitimin sadece miktarını değil, aynı zamanda çeşidini 
de etkilemektedir (Tezcan,1994). Yüksek gelirli ailelerin çocuk-
larına daha fazla eğitim verme olanakları vardır. Ailenin 
ekonomik durumu çocuğun alacağı eğitimi etkilemektedir. 
Çünkü ekonomik olanakların yeterliliği, bir öğrencinin eğitim 
kaynaklarına daha çabuk ve sorunsuz yararlanmasını sağlam-
aktadır. Ancak eldeki bulgulardan yola çıkarak sosyo-ekono-
mik düzey artıkça başarının da bir yere kadar artıracağını diğer 
taraftan orta gelir düzeyinden gelen ailelerin çocuklarnın 
motivasyon ve çaba faktörlerinin sınav başarısında önemli bir 
etkiye sahip olduğu söylenebilir.

Elde edilen sonuçlar ışığında, dershaneye gitmenin sınav 
sonuçlarını olumlu etkilediği görülmüştür. Dershaneye 
gitmenin nedenleri arasında artan eğitim rekabeti, öğretim 
kalitesinin devlet sektöründe giderek azalması, sınavların ve 
öğrenci talebinin fazla olması yer almaktadır. Okullardaki 
eğitim kalitesini artırmalı, okulda verilen eğitim, sınavda yoklanan 
becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak niteliğe 
dönüştürülmelidir. Çalışmada sosyo-ekonomik düzeyin 
başarıda etkili olduğu özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
olan öğrencilerin sınavdaki başarı düzeylerinin de düşük 
olduğu görülmektedir.  Alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen 
çocukların eğitim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak 
için Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin farklı ve yeni birtakım 
strateji ve politikalar geliştirip uygulayarak, toplumdaki 
sını�ar arasında eğitim eşitliğini kısmen de olsa sağlamaları 
gerekmektedir.
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Intel Eğitim Zirvesi 
Gençlerin ve yetişkinlerin eğitimine katkıda bulunacak en iyi yöntemlerin paylaşılabilmesine olanak tanıma ve 
farklı kültürleri eğitim yoluyla bütünleştirme amacıyla, Intel’in 10 yıldır Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde düzen-
lenen Intel Eğitim Zirvesi’ne bu sene ilk defa Türkiye ev sahipliği yaptı. “Kültürlerin Eğitim ile Yakınlaşması” 
temasıyla düzenlenen zirvede eğitim alanındaki güncel eğilimler, teknolojik, pedagojik ve regülatif açıdan ele 
alındı.

Avrupa ile Asya arasında bilim ve kültür köprüsü niteliği taşıyan ve doğu-batı sentezinin en güzel örneklerinden 
olan İstanbul’da düzenlenen Intel Eğitim Zirvesi’nde; Intel’in yüksek eğitim teknolojileri, eğitim ve teknolojinin 
entegrasyonunu teşvik etmek amacıyla yapılan çalışmalar ile Türkiye ve bölgede uygulanan eğitim teknolojileri 
değerlendirildi.

30’dan fazla ülkeden katılımcıyla düzenlenen uluslararası konferansta Intel Başkan Yardımcısı John Davies 
ana konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Çiğdem Ertem, Intel 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü Guenther Juenger, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız da konuk olarak 
katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, Intel olarak eğitimi her zaman 
sosyal sorumluluk alanlarının en başına yerleştirdiklerini ifade ederken Türkiye’de ve dünyada yıllardır öğrenci 
ve öğretmenlerin eğitimine ve gelişimine katkıda bulunmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini vurguladı. 
10 yıldır Avrupa’nın farklı ülkelerinde düzenledikleri Intel Eğitim Zirvesi’nin bölgenin eğitim vizyonunu 
belirlediğini ve bu yıl da etkinliğin İstanbul’da düzenlenmesinin Intel’in Türkiye’ye verdiği önemin bir kanıtı 
niteliğinde olduğunun altını çizdi.

Intel Eğitim Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkan Yardımcısı 
Nurullah Dal, Derneğin eğitim teknolojilerine yönelik bakış açısını ve Derneğin yaptığı çalışmaları katılım-
cılarla paylaştı. Eğitim teknolojilerine yönelik katkılarından dolayı Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Eş 
Başkanı Cem Gülan ve Başkan Yardımcısı Nurullah Dal’a plaket takdimi de yapıldı.
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Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Çiğdem Ertem “Teknolojilik gelişmeler toplumsal alanda 
sosyo-kültürel etkiler yaratırken ekonomide üretim süreçlerinde ve orga- nizasyon yönetimlerinde önemli 
etkiler yapıyor. Bu bağlamda kalıcı ekonomik, sosyal ve siyasal dönü- şümleri de beraberinde getiren teknolojik 
gelişmeler insanlık tarihinde devrim niteliği taşıyor. Teknolojinin bugün bizi getirdiği nokta, gelişmekte olan 
pazarlar için büyük fırsatlar ve yeni iş kolları  yaratıyor, yenidünyada eğitim ve öğretim süreçlerinde de yeni 
olanaklar sunuyor. Bu noktada, teknoloji ve eğitimi aynı potada eritmeli ve gelişmekte olan pazarları da dâhil 
ederek geleceği imar etmeliyiz.”

Intel Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü Guenther Juenger, etkinlikte yaptığı 
konuşmasında: “Intel olarak tüm dünyada eğitim ve girişimciliğin gelişmesi için geniş çaplı çalışmalar 
yapıyoruz. Şu anda 70’den fazla ülkede 200’den fazla eğitim ve girişimcilik programı yürütüyoruz. Intel’in 
tüm dünyadaki eğitim atmosferinin geliştirilmesi amacıyla yola çıkarak öz kaynaklarıyla destek verdiği bu 
projelere toplamda 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Buna ek olarak Intel çalışanları geçtiğimiz 10 yılda 
60’dan fazla ülkede eğitim faaliyetlerini geliştirmek için kendi çalışma saatlerinden gönüllü olarak toplamda 3 
milyon saati bu alana yönlendirdiler” dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Vizyon 2023 Hedeflerine ulaşmak adına 
eğitim ve teknoloji arasındaki karşılıklı ilişkiyi çok önemsediklerini dile getiren İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürü Dr. Muammer Yıldız, etkinliğin açılış konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü olarak bizler, eğitime katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla çeşitli protokoller 
imzalıyoruz. Intel Türkiye de öğretmen, öğrenci, veli yani eğitimin tüm paydaşlarına ulaşmamız için bizim 
önem verdiğimiz bir partnerimiz. Umuyorum ki burada gerçekleşecek Eğitim Zirvesi sonunda elde edilecek 
eğitim çıktıları içinde, gelecek günler ve yıllarda iyi ki farklılıkların oluşturduğu zenginlikler diyarı İstan-
bul’da böyle bir çalışma yapmışız diyebiliriz, diyor ve buna kalben inandığımı eklemek istiyorum.”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, tüketen değil üreten ülke olmamız gerektiğini dile getirirken, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Intel, eğitim alanında teknolojik açıdan çok ciddi adımlar atıyor. Intel’in 2014 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi’ne açtığı Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin ilk kreatif Ar-Ge Merkezi olarak ülkemize ciddi 
katkıları olacağından eminim. Bu yılki Intel Eğitim Zirvesi’nin İstanbul’da düzenlenmesi de ülkemiz açısından 
çok anlamlı. Intel’e eğitime verdiği önem ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Polat, Kocaeli’de 6. sınıf öğrencilerine yönelik hayata 
geçirdikleri proje hakkında bilgiler vererek, Intel Eğitim Zirvesi’ni Türkiye’de düzenledikleri için Intel’e 
teşekkür etti.



Farklılıkların Aynılaşmasından Nasıl Kaçınabiliriz?
Temalı Seminer

Conference on
How to Avoid Unification Of Diversity?

25 Ocak 2014 tarihinde üyesi olduğumuz Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri Derneği (European Commu-
nity National Association of Independent Schools-ECNAIS) tarafından 20-22 Kasım 2014 tarihlerinde Avusturya – 
Viyana’da “Farklılıkların Aynılaşmasından Nasıl Kaçınabiliriz?” temalı bir seminer düzenlenmiştir.  

Viyana’da Regina Otel’de gerçekleşen ve Derneğimizi temsilen Eş Başkanımız Yusuf Tavukçuoğlu, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Hayik Nişan, Erdoğan Bozdemir ile Akademik Danışmanımız Dr. Jale ONUR ve Dernek Müdürümüz Nalan 
Tuğ’un katıldığı seminerde Prof. Dr. İpek Gürkaynak hocamız “Türkiye’de Okullarda ve Okullararası Farklılık: 
Olanaklar ve Kısıtlar” konusunda ülkemiz adına konuşmacı olmuştur. 

Ülkemizde Suadiye Otel’de ağırlayacağımız ECNAIS üyeleri arasında Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, 
Hollanda, Norveç, İsveç, Portekiz, İspanya, İsviçre, Fransa, İtalya, Ukrayna. Romanya, Bulgaristan Polonya, İngiltere ve 
daha başka ECNAIS üyesi ülkelerin özel okul birlikleri dernekleri olmak üzere yüzelli özel okul temsilcisinin katılımı 
beklenmektedir. 

Açılış konuşmaları Avusturya Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Beatrice 
Lukas, ECNAIS namına Per Christenson  ve Sofia Rice tarafından 
yapılan seminerin son gününde gerçekleşen Genel Kurul’da Derneğimiz 
adına eş başkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU, Derneğimiz faaliyetleri 
hakkında bilgi vererek, ECNAIS’ı Nisan 2015’te ülkemizde ağırlam-
aktan mutluluk duyacağımızı belirterek, yapılacak etkinlikler konu-
sunda görüş belirtilmiştir.

Genel Kurul’da 15-18 Nisan 2015 tarihlerinde Türkiye evsahip-
liğinde yapılacak ECNAIS organizasyonunun konusu ÖZDEĞER-
LENDİRME olarak belirlenmiştir. 

We had become a member of the European Community National Association of Independent Schools (ECNAIS) on Janu-
ary 25, 2014, and we attended a seminar titled “How can we avoid unification of diversity?” in Vienna, Austria between 
20-22 November 2014.

At the seminar held at Hotel Regina in Vienna, our association was represented by our co-chair Yusuf TAVUKÇUOĞLU, 
board members: Hayik Nişan, Erdoğan Bozdemir, our academic consultant Dr. Jale ONUR and the director of our associ-
ation NalanTUĞ, Prof. İpek GÜRKAYNAK was the main speaker on behalf of Turkey and the title of her speech was 
“Enabling and Restricting Potentials: Diversity of and in Schools, amd Diversity in General in Turkey”

The opening speecehes were made by Beatrice Lukas, the undersecretary of the Ministry of Education and Culture of 
Austria and Per Christenson and Sofia Rice on behalf of ECNAIS. At the General Management Committee meeting  our 
co-chair Yusuf Tavukçuoğlu spoke about the activities of our association and invited all the members to the ECNAIS 
seminar to be held in April in our country.

At the General Committee Meeting, the theme of the ECNAIS seminar to be hosted by the Turkish Private Schools associa-
tion was determined as SELF-ASSESSMENT.

We expect the participation of about hundred fifty representatives from private school associations, that are members of 
ECNAIS, such as the independent school associations of Belgium, Denmark, Finland, Germany, Netherlands, Norway, 
Sweden, Portugal, Spain, Switzerland, France, Italya, Ukraine, Romania, Bulgaria, Poland and England at the event that 
is going to take place at the Suadiye Hotel in Istanbul.
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20-22 November 2014, Vienna Regina Otel 

20-22 Kasım 2014, Viyana Regina Otel 
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20-22 Kasım 2014’te Viyana’da yapılan, How to Avoid the Uni�cation of Diversity başlıklı ECNAIS (European Council 

of National Associations of İndependent Schools) toplantısında Prof. Dr. İpek Gürkaynak tarafından İngilizce olarak 

yapılan, Enabling and Restricting Potentials: Diversity of and in Schools, and Diversity in General in Turkey başlıklı 

konuşmamın Türkçe özeti

Başlığı, Türkiye’de Okullarda ve Okullararası Farklılık: Olanaklar ve Kısıtlar olarak Türkçe’ye çevrilebi-
lecek olan bu konuşmada, önce eğitim konusunun Türkiye’deki tarihsel gelişimi ve önemli kırılma 
noktaları konusunda–ders kitapları, öğretmen yetiştirme gibi eğitim bileşenlerine de gönderme 
yapılarak yabancılardan oluşan dinleyicilere bilgi verilmiş ve bu bağlamda tarihsel olarak, ulus 
devlet oluşturma süreci içinde, genelde ve eğitimde, farklılığın farklılık olarak kabulünden çok 
farklılığı bir örnekleştirmeye dönük bir yaklaşımın yeğlendiği görüşü paylaşılmıştır.

Sınıf içine daha fazla farklılık ve farklılığa saygı (ve genelde daha fazla saygı) getirilebilmesi için, 
öğrencilerin okulöncesinden başlayarak, kitaplarda ve diğer materyallerde ayrımcılıkla değil tam 

karşıtıyla karşılaşmış olmalarından tutalım, toplumsal konuların sınıfta tartışılmasına dek, öğretmenlerin böyle bir tartışmanın 
kolaylaştırıcılığını yapmaya uygun entelektüel ve yöntemsel donanıma sahip olmasına dek birçok önkoşul vardır. Burada önemle 
üzerinde durulması gereken, eğitimin steril olmaması, steril tutulmamasıdır. Türkiye’de eğitimin sterilliğine katkı yapan etmenler arasında 
öğretmen donanımsızlığı gibi yukarıda anılanlar yanında, toplumun da steril oluşu (TBMM’ deki konuşmasında vajina sözcüğünü 
kullanan milletvekilinin ya da sınav sorusunda lezbiyenlere yer veren Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesinin 
başlarına gelenler anımsanabilir), “üst makamlar”ı kızdırma kaygısı, veliler tarafından şikayet edilme kaygısı, neredeyse her konunun 
“hassas konu”  olarak yaftalanması gibi olgular da yer almaktadır. Bütün bunlar, öğrencilerin, eleştirel düşünmek, anlamak, açıklamak, 
derinleştirmek vb. zihinsel etkinlikler için gereken tartışmalardan uzak kalmaları; dolayısıyla da, toplumsal olguların karmaşıklığını 
anlayamamalarını, değerlendirememeleri sonucuna yol açmaktadır. 

Eğitim sistemi bireyi, düşünme, değerledirme, çıkarımlama becerileriyle donandırmadığı zaman onun elini kolunu bağlamakta, 
onu, biliş ve davranış açısından sıkıştırmaktadır. Bu da, bireyin güçlenememesi ve dolayısıyla, siyasal partilerin, okulların ve her türlü 
diğer toplumsal kurumun demokratik işleyişinin tehlikeye düşmesi demektir.

O halde, farklılık diyorsak, bunu önemsiyorsak, (a) sosyal bilgiler ders programı, küresel dayanışma göz önünde bulundurularak 
yeniden düşünülmeli; (b) ders kitapları ve sını�çi pratikler, kültürel, dinsel ve etnik kimliklerden ve türlü çeşitli farklılıklardan oluşan 
toplumsal gerçekliği yadsımak yerineele alıp tartışmaya yönelik olmalı; topluma monolitik değil demokratik bir anlayışla bakmalı, 
(c) öğretmenler, kendi içlerine bakmayı, yansıtmayı öğrenmeli, öğretme işlevlerine yansıyan düşünme ve inanma sistemlerini, 
yanlılıklarını eleştirel gözle çözümlemeli, (d) MEB, içerik, müfredat, sınav, vb. değişiklikleri, gerekli ve yeterli danışma olmadan bir 
gecede hayata geçiriverme alışkanlığından vazgeçmeli, (e) eğitim sistemi–bir bütün olarak- anlaşmazlıkları / uyuşmazlıkları / çatışmaları 
azaltıcı, barışçıl değerlere (eşitlik, hakkaniyet, adalet, barış, vb.) vurgu yapıcı hale gelmeli, (f ) okulların dışındaki ve içindeki görünmez 
duvarlar yıkılarak, öğrencilerin, okullarının yönetiminde de komşu çevreye ilişkin sorunların çözümünde de “ses sahibi” olmalarının, 
göstermelik olmayan bir biçimde katılım haklarını kullanmalarının ve bu yollarla toplumsal sorumluluk bilinci ve siyasal okuryazarlık 
geliştirmelerinin önü açılmalı.

Daha sonra, konuşmacı, aşağıda bazıları başlık halinde verilen bazıları da özetlenen konulara değinmiştir:

Tomasevski’nin 4A’sı (availability, accessibility, acceptability ve adaptability). Bunlardan ilk ikisi yani bulunurluk ve erişilirlik, eğitim 
hakkı ile ilgilidir ve konuşmacı bunların, Türkiye’deki ilk ve ortaöğretim düzeyinde, bazı sorunlara karşın, genelde varolduğunun 
söylenebileceği görüşündedir. Diğer 2A (kabul edilirlik ve dönüştürülebilirlik) ise, eğitimde haklar konusuna ilişkindir ve 
konuşmacıya göre, ülkemiz bu açılardan ciddi sorunlar barındırmayı sürdürmektedir zira (a) kabul edilirlik,  eğitimin kalitesi ile ilgili 
bir ölçüttür, hak temelli bir eğitimin var olup olmadığıyla ilgilidir; azınlık dillerinin eğitimde kullanılabilirliğiyle, çocuk işçiliğin hala 
yaygın olup olmayışıyla ve benzer konularla ilgilidir ve (b) dönüştürülebilirlik de  eğitimin, çocuğun yüksek yararını gözetmesine ve 
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bütün insan haklarının iyileştirilmesine yani farklılıklar meselesine yöneliktir. Ülkemizdeki eğitimin, kalite açısından ve her türlü 
eşitsizliğin giderilmesi açısından sıkıntılı olduğu bilinen bir gerçek olduğuna göre, eğitimde hakları işaret eden son iki A bakımından 
ciddi sorunları olduğu yinelenmelidir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Türkiye’nin çekince koyduğu maddeler bağlamında farklılık:

İnsan Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi ile ulusal güvenlik arasında bir karşıtlık varmış gibi göstermekten kaçınma:

Küreselleşen ve dolayısıyla karşılıklı bağımlılıkları artan dünyada, içe kapanmanın arzu edilmezliği ve hatta olanaksızlığı çerçevesinde, 
insanların, cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel yönelim, etnik köken, kültür ve birçok başka boyut açısından farklılığını anlamanın ve 
bunlara saygının gerekliliği:

Önyargılar, ötekileştirme, etiketleme, ayrımcılık, kendini doğrulayan kehanet, bilinçaltı yanlılık gibi, eğitimin anlamı ile bağdaşmayan, eğitim 
sürecinin amaçlananı sağlamasını engelleyen olgulara derinden dikkat edilmesinin gerekliliği:

İçi boş klişelerden uzak durma, “gerçekten ve yürekten” inanılmayanı dillendirmeme ve mış gibi yapmama:

Toplantının başlığı gereği, konuşmada ele alınan bir başka konu, özel okulların kendi aralarında farklılaşmaları (ya da 
farklılaşamamaları) meselesidir. Bu aşamada, konuşmacı, tanıdığı ve her biri farklı bir özel okulda branş ya da sınıf öğretmeni olan 
15 öğretmene sorduğu dört soruya aldığı yanıtları paylaşmıştır. Burada yalnızca soruları sunuyoruz: 1. Okulunuz biricikliği nasıl 
sağlıyor? 2. Velilerin, çocukları için sizin okulunuzu seçme nedenleri neler? 3. Okulunuz öteki okullarla işbirliği yapıyor mu? Evet ise, 
nasıl ve hangi alanlarda? Hayır ise, neden? 4. Anlamaya çalıştığım bir şey de şu: Her bir  özel okulun biricik ve tek ve “farklı” olması ve 
kendi başına durması ama aynı zamanda da diğer okullarla işbirliği ve dayanışma içinde olması (“Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman 
gibi kardeşçesine” yaşaması) olanaklı mı? Evet ise nasıl? Hayır ise, niçin? 

Bu bağlamda, konuşmacı, ECNAIS toplantısı konu başlığının, özel okulların nasıl olup da Nazım Hikmet’in ünlü dizesindeki gibi, “bir 
ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” yaşayabileceklerini sorguladığını anladığını, işin bir ağaç gibi tek ve hür olma 
kısmını her bir okulun kendi takdirine bırakacağını ama tüm okulların bir orman gibi kardeşçesine yaşayabilmesine ilişkin kendi yanıtını 
ortaya koyacağını söylemiştir. Bu yanıt, dünyanın en ünlü sosyal psikologlarından birisi olan (ki kendisi Türk kökenlidir)  Muzafer 
Sherif’in geliştirdiği , “superordinate goal” kavramına dayanmaktadır. (Kavram, Türkçe’ye “en üstün erek”olarak çevrilmiştir; üstamaç 
da denilebilir): En üstün erek,  tara�ardan her birinin önemli gördüğü, ulaşmak istediği ama hiçbirinin kendi başına yapacağı çalışmayla elde 
edemeyeceği; elde edilmesi/edilmeleri için, tara�arın, işbirliği içinde birlikte çaba göstermelerinin gerektiği –hatta bunun zorunlu 
olduğu bir ya da bir dizi erektir. Bunların kendileri için neler olduğunu, ülkemiz özelokulları bir araya gelip üzerinde düşünür ve 
saptarlarsa, sonra da elde edilmeleri için güçbirliğine giderlerse, her bir özel okulun “bir ağaç gibi tek ve hür”, ülkemizdeki tüm özelokulların 
“bir orman gibi kardeşçesine” yaşadıkları (ve tabii öğrencilerini de bugün olduğundan daha iyi yaşattıkları, daha donanımlı 
kıldıkları) bir gün gelebilecektir.

Konuşmada, STK’ların eğitim amaçlı çalışmalarına da yer verilmiş, Türkiye’de STKların çağcıl eğitime katkı anlamında çok ciddi 
çalışmaları olduğu, bunların zaman zaman eleştirel düşünme gibi çağcıl konularda öğretmen eğitimine dönük, zaman zaman insan 
hakları, yurttaşlık, vb. konularda materyal üretimi de içeren, zaman zaman da, farklı başlıklar altında MEB’le ortak yürütülen projeler 
olabildiği örneklerle anlatılmıştır.

Konuşmacı konuşmasında yeri geldikçe Türkçe olarak kullandığı ve toplumlarda farklılıklara ilişkin olarak varılması gerektiğini 
düşündüğü noktayı simgeleyen EBRU* kavramını, konuşmasının sonunda açıklayarak anlatmış ve perdeye ebru örnekleri yansıtarak, 
dinleyicilerin, iç içe geçmişliği, olanak çeşitliliğini, hareketi ve geçirgenliği kavramalarına; çokkültürlülük ve farklılık algısı bağlamında 
ebrunun, statik, donuk imgeler taşıyan parçalı bohça ya da mozaik benzetmelerine olan üstünlüğünü fark etmelerine çalışmıştır. 
Dahası, konuşmada vurgulanmıştır ki, ebru felsefesini öğrencilerine benimsetmek isteyen bir öğretmenin, çok katmanlı ve hiç de 
basit olmayan bir işi başarması gerekeceğini vurgulamıştır: O öğretmen, içe bakmayı, kendisi ile yüzleşmeyi, kendisindeki ayrımcılığı, 
ırkçılığı, kültürel etnosentrizmi fark etmeyi öğrenmek ve giderici önlemler almak zorundadır.

*Konuşmacı, ebru benzetmesinin -yani ebru kavramının bu bağlamda kullanılmasının kendisine değil, fotoğraf sanatçısı Attila Durak’a 
ve Prof. Dr. Ayşe Gül Altınay’a ait olduğu bilgisini dinleyicilerle paylaşmıştır.
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Son zamanlarda çok sıklıkla ‘insanlık’ hakkında bir şeyler 
duyduğumu, okuduğumu ve buna bağlı olarak da sorgu-
ladığımı fark ediyorum. Sanırım sizler de benzer bir durum-
dasınızdır… Nasıl olmayalım ki?  Hemen hemen her gün, 
görsel ve yazılı basında “insanlık dışı olay, insanlığa aykırı,  
insanlık   kayboldu…” gibi manşetler altında, insanın kanını 
donduran, dehşete düşüren, ürküten, korkutan bazen de 
midesini bulandıran haberler izliyor veya okuyoruz. Sürekli 
korku �lmi izler gibiyiz, hatta izlemeyi geçtik, �lmin sahne-
sinde her an yer alabilir konumdayız… Para, güç, toprak, 
devlet, din adına veya kıskançlık, hırs, öfke gibi yoğun duygu-
larla vahşet  ve  canavarlık   kol kola girmiş, ‘insan kılığında’ 
elini kolunu sallayarak geziyor…“EY İNSANLIK NEREYE?” diye  
bağırmak  istiyorum.

İnsanlık tarihinin gelişimi farklı dönemlere damgasını vuran 
ve çığır açan icat, teknoloji, keşif gibi  inovatif unsurların 
ortaya çıkışıyla belirlenmiştir. İnsanlığın gelişimini ve bugünü
anlayabilmek ve değerlendirebilmek adına geçmişi irdelemek 
bugüne ayna tutmamızı kolaylaştıracaktır.

“Dijital Çağ”da insanlık ne durumda ve nereye doğru evriliyor? 
Ne tür artı ve eksileri var? Olası riskler, tehditler  ve fırsatlar 
neler? … Sorularına cevap bulabilmek için tarihsel sürece 
bakmak yararlı olacaktır. Hiç zaman kaybetmeden, tarihten 
ders alarak, yarını öngörebildiğimiz çerçevede,  eğitimci 
sorumluluğuyla bugünü çok iyi değerlendirmeliyiz… 
 
İnsanlık nedir? Sorusuna cevap olarak, Türk Dil Kurumu 
Sözlüğü şu tanımlara yer vermiş:  İnsanın değerini, saygınlığını 
veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi, insaniyet,  
insanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin 
hepsi, insanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma…

Yukarıdaki tanımlardan her biri üzerine ciltler dolusu bilgiler, 
tanımlar, yaklaşımlar bulmak, okumak mümkün, elbette 
yeniden yazmak da..  Peki bu tanımlar günümüzde aynı
anlamını koruyor mu?  ‘İnsanlık’, tarihinden bu güne nasıl 
geldi ve bugün, ‘insan’ nasıl bu kadar ‘insanlık’ dan uzaklaştı? 
Bu tarihsel süreci anlamak ve de doğru yordayabilmek için 
tarih, siyaset, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, nöroloji, teknoloji  

ve aklımıza gelen tüm bilimler ile inanç sistemleri üzerine çok 
yönlü bilgiyi bir araya getirmek gerekir ki, ne kadar okunsa, 
yazılsa yine de pek çok alan eksik kalabilir. İnsan denilen 
varlık, varoluşu ve taşıdığı özellikler ile, ciltlere sığmayacak 
kadar, büyük ve karmaşıktır…

Tahmin edilen insanlık tarihi MÖ 50.000 yılına kadar uzanır. 
Canlıların ve insanların yeryüzünde varoluşlarına ilişkin çeşitli 
yaklaşımlar, bilimsel açıklamalar ve dogmatik inanışlar vardır. 
Hangi yaklaşıma inanırsanız inanın, insan olarak anılan canlı 
varlık, üzerinde yaşadığımız Dünya gezegeninin en akıllı 
canlısıdır. İnsanı diğer canlılardan farklı kılan en önemli 
özelliği aklı ve yetenekleridir.

İnsan, düşünmeye erdiği süreçten beri, çevresinde oluşan 
hareketleri ve bunların nedenlerini, üzerinde yaşadığı 
dünyayı, güneş sistemini ve tüm evreni algılama yolunda 
sürekli çaba içerisinde olmuştur. Bedeniyle başaramadığı 
işleri, yarattığı aletlerle yapabilmek için çalışmıştır. Alet yapma 
yeteneği, insanı diğer canlılardan ayıran önemli diğer 
özelliğidir. Bu özelliği sayesinde insanoğlu, doğanın çetin 
koşullarına karşın yeryüzündeki var oluşunu ve gelişimini 
sürdürebilmiştir. 

Günlük yaşamsal ihtiyaçları doğrultusunda akıl ve mantığını 
kullanarak yeni keşi�er ve icatlar gerçekleştiren insan, 
teknoloji kullanımında bugün, tüm evrene hakim olmak 
yolunda, şaşırtıcı bir noktaya gelmiştir. Gelişimin sürekliliği 
kaçınılmaz ve de insanın yapabilirliliğinin göstergesi olarak 
gurur vericidir. Buna ilaveten,  teknolojiyi üretmek ve kullan-
maktaki  ‘iyi niyet’,  kişisel ve toplumsal çıkarlar uğruna sıklıkla  
‘ard niyet’e dönüşmüş ve  insanlığın en büyük tehlikesi haline 
gelmiştir.

Teknolojik gelişmeler ile insan,  Mehmet Akif  ERSOY’un 
İstiklal Marşı’nda yazdığı, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi 
kalmış canavar? a dönüşme yolunda ilerlerken;  binlerce 
yılda yarattığı medeniyeti kendi elleriyle birkaç saatte 
sonlandırmaya gider gibidir.

Peki ne olmuştur da, insanlık bu noktaya gelmiştir? Kendi 
açlığını gidermek için ürettiği oku, başkalarının yiyeceğine 
sahip olmak, avını pişirmek için keşfettiği ateşi, sırf daha 
fazlasına sahip olmak, olan ile yetinmemek, kendinden 
görmediğine yaşam hakkı tanımamak gibi pek çok nedenle 
başkalarını yakmak için kullanır olmuştur…

Tarihte ilkçağ, insanın doğa ile yoğun mücadelesi olduğu 
süreçtir. Bu çağın devamındaki antik çağ olarak adlandırılan 
MÖ 700 - MS 500 yılları arasında araştırıcılık, felsefe, keşi�er ve 
icatlar ön plana çıkmıştır. Gerçek bilimin henüz var olmadığı 
bu dönemde düşsel tasarımlara ‘bilim’ adı verilmiştir. Tanrıların,  
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Evrenin ve insanın yaratılışı üzerinde felsefî anlamda düşünce 
üretilmiştir. Yunan �lozo�arı, Evrenin oluşumunu tabiat 
olayları ile araştırmışlardır.

Antik çağ boyunca araştırılan, “insanın nereden geldiği”  
sorusuna tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması ile bir cevap bulun-
muştur. Bu bulunan cevap, araştırmaktan yorgun düşen  
insanın  büyük tek  bir varlığa teslimiyeti olmuş ve ortaçağ 
boyunca düşünce, yerini inanışa bırakmıştır. Ortaçağ, din ve 
tanrı adına, ‘inançlar’ üzerinden ilk toplu cinayetlerin başlangıcı 
olmuştur.

İnsanlık, Ortaçağın din toplumuna dayanan toplumsallık 
bilincinden, bireysellik bilincine  Rönesans ile geçmiştir. 
Özellikle sanatçıların bireysel çabaları ile dogmalara dayalı 
düzen çökmüş ve dünya bugünkü medeniyetin başlangıcı 
olan ‘aydınlanma  çağı’nı  yaşamaya başlamıştır. 

Doğayla ilgili her türlü araştırmanın gözlem ve deneye bağlı 
olması gerektiği savunulduğu, olaylara bilimsel yöntemle 
bakılmaya başlandığı için Rönesans, insanlık tarihi için çok 
önemli bir dönüm noktasıdır. Yeniden insanın, ‘insanca’ 
yanlarını keşfetmesi, öteki dünya yerine bu dünya için 
yaşamayı seçmiş ve din kardeşi olarak değil de, insanca 
yaşama hakkını arayan bir birey olarak topluma katılmak 
istemesi açısından ayrıca önemlidir. Ne yazık ki o bilinç ve 
ruhun bozulması, bugünkü ‘insanlık’ dan uzaklaşmanın en 
temel tehlikeli  noktalarındandır.

Rönesans ile birlikte, batı toplumunda serbest girişimcilik de 
gelişmeye başlamış, bir süre sonra sermaye birikimi oluşmuştur. 
‘Endüstri Devrimi’ olarak adlandırılan süreçte,  atölyeler bazında 
yapılmakta olan bir üretimden yavaş yavaş fabrikalara doğru 
geçilmiş, toplumsal yaşamda büyük değişiklikler oluşmuştur. 
Oldukça kalabalık bir çoğunluk, tarımsal alandan koparak 
kentlere göç etmişler, merkezlerde toplanmaya başlamışlardır. 

Endüstrileşmiş büyük metropollere kırsal kesimden göç 
yüzyıllar boyu devam etmiştir ve de hala devam etmektedir. 
Toprağa bağlı yaşamaya alışmış topluluklar kentlerde yapay 
bir dünyada yaşamaya zorlanmışlardır. Kültürel farklılıklar, 
yaşam standartlarındaki ani değişimler, eğitim, iş  ve kazancının 
paralel gitmediği ekonomik çarpık gelişimler, insanın yeni 
şartlar altında değişen ve artan ihtiyaçları, ‘hep daha 
fazlasına/ iyisine’ yönelik bitmez bilmeyen içsel dürtüleri, 
sahip olduklarını kaybetmek korkusu, ‘insanlık’ için tehlike 
çanlarının çok ciddi çalmaya başladığı süreçlerdir. İnsan 
Rönesans ile kazandığı ‘bireyselleşmeyi’, endüstrileşme 
sürecinde ‘bencilleşmeye’ terk eder olmuştur ki,  bence ‘insan-
lık için çok önemli bir tehlike de işte burada ortaya çıkmıştır.

Elde edilen sermaye, yaşam standartları, bilgi birikimi ve 
teknolojik  gelişmelerle  yaşam koşulları gittikçe iyileşirken; 
dengeler  de değişmeye başlamıştır. Daha üst seviye teknolo-
jiye sahip olmak, ‘güç’ sahibi olmak anlamına gelmiş ve bu 
‘zayıf’ olana/ kalana tehdit oluşturmuştur. Tehdit altında 
kaldığını hisseden bireyler ve de ülkeler doğal olarak, başka 
‘güç’ dengeleri oluşturmaya, ekonomik çıkarlar için ittifaklar 
kurmaya veya din- ırk gibi ‘güç’e sığınmaya çalışmışlardır. Bu 
durum karşılıklı bir savunma ve sürekli soğuk savaş ortamı   

yaratmıştır, ‘insanlık’  kutuplaşma/ ötekileştirme gibi başka bir 
yara almıştır: “Ya bendensin/benimsin/ benim yanımdasın, ya 
da yok ol”…

Teknolojik gelişme, makineleşme ve üretimin hızlı temposu 
ile insan, günlük yaşamın çarkında dönüp dururken; duygu-
larından, değerlerinden, yakın/sosyal ilişkilerinden hatta 
kendinden uzaklaşmış, daha çok başarı, daha hızlı yaşam, 
daha çok üretim ve tabii ki daha hızlı ve çok tüketim gi¬bi bir 
yarışa girmiştir.

Elbette tüm insanlar için geçerli olmasa da, insanı ‘insan’ 
yapan duygusal ve manevi değerleri yaşayamamak, doğasında 
varoluşunu anlamlandırma ihtiyacı olan insanı “kimim ben? 
Nereden geldim? Nereye gidiyorum? …” sorularını sormaktan 
uzaklaştırmış, duygularına yabancılaşma ile robotlaşmış bir 
nesneye dönüşür olmuştur.

Yukarıda sıralamaya çalıştığım ve de yer veremediğim pek çok 
etkenin üzerine, sevgisiz ve güvensiz aile,  olumsuz çevre 
koşulları, çarpık ilişkiler, gerçek dışı inanışlar, yoksulluk ve de 
cehalet eklendiğinde, içinde yaşadığımız insan aklının ürünü 
olan ‘bilgi çağı’, insanlık tarihine,  maalesef,  ‘yok etme ve 
kazanma’ senaryolarıyla, ‘insanlığını kaybetmiş bireyler ve 
toplumların varlığının yaşandığı çağ’ olarak geçecek diye 
endişe etmekteyim…

İşte tam bu noktada, bu çağın insanlarını yetiştirme şansı ve 
sorumluluğuna sahip biz eğitimcilere çok önemli görevler 
düşmektedir.  Dijital  dünyada yer almasını hatta liderlik 
yapmasını istediğimiz öğrencilerimizi yetiştirirken; her türlü 
gelişimi, eğitimi ve teknolojiyi desteklediğimiz okullarımızda, 
“Duygu Yönetimi”inde başarılı olmalarını ve insanlığın 
sürdürülebilirliği için evrensel insani değerleri kazanmalarını 
mutlaka desteklemek zorundayız…

Teknoloji insanoğlunun kendi ürünüdür. İnsan hayatı 
üzerindeki etkileri de insanların bu aracı kullanış tarzına bağlı 
olacaktır, esas olan insandır. Toplumsal ve dünya barışı için: 
“Digital Nesil”de “Duygusal Okuryazarlık” en az “Digital 
Okuryazarlık” kadar önemsenmeli ve denge iyi korunmalıdır.  

Hep birlikte yeniden, ‘insana yaraşır, insanca yaşam’ değerler-
imizi gözden geçirebilir, çağın ihtiyaçlarına göre düzenleye-
biliriz…Bu süreçte çok önemli  rolleri olduğuna inandığım siz 
değerli eğitimcilerimizle (muhtemelen biliyor olmanıza rağmen),   
Almanya’da bir okul müdürünün, her eğitim yılı başında 
öğretmenlerine yolladığı bir mektubu  paylaşmak istiyorum.

Bir toplama kampından sağ kurtulmuş bir insanım. Bilgili 
mühendisler tarafından yapılan gaz odaları, iyi eğitim 
görmüş doktorlar tarafından zehirlenen çocuklar, 
eğitilmiş hemşireler tarafından öldürülen bebekler 
gördüm.  Sizden tek dileğim şudur: Öğrencilerinize insan 
olmayı öğretin. Okuma yazma, yazım, tarih ve matematik, 
ancak öğrencilerimizin insan olmasını sağlarsa önem 
kazanır.  Haim Ginott

‘İnsanlık’ çokça sevgi ve saygıyla yeniden hak ettiği anlama/ 
değere gelecektir. Yaşamak ve yaşatmaya destek vermeniz 
dileklerimle…
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Eğitim toplumun genç olan büyük bölümüne ulaşır,

Gençler henüz tutum, inanç, değer ve davranış repertuarlarını 
yeni geliştirmekte olduklarından halen toplumda mevcut 
olan, baskın çatışma kültürününden daha az etkilenmiş 
durumdadırlar,

Toplumdaki diğer toplumsallaştırma kurum ve  öğelerinden 
daha çok, okullarda verilen ve yaşatılanlar üzerinde kontrol 
mevcuttur, Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatı, eğitim program-
ları ve okul kitaplarını yönlendirir.

Genç nesil okulda verilen bilgi ve mesajları öğrendikleri için 
en azından bu öğretiyi içermeye başlarlar (örnek: Bosna  da 
uygulanan eğitim modülleri)

1

2

3
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Ancak Barış Kültürü sadece hayal gücünün yarattığı bir olgu 
değildir, aslında yaşamın var olan bir parçasıdır. Günlük hayatta 
insanlar, hem özel hem iş yaşamlarında, devamlı farklılıkların 
arasında bir denge bulmak için problem çözme yöntemleri 
kullanmaktadırlar. Saldırgan bir tutum problem çözümlerini 
yavaşlatan süreçlerdir. Barış Kültürü bizleri istediğimiz yerlere 
götürecek olan süreçleri içerir.

Barış Kültürü kendiliğinden gelişmez, açık ve amaç odaklı 
gayretlerle üretilen yol haritaları, planlama ve uygulama sonucu 
gelişip yerleşebilir. Ve işte burada barış eğitimi devreye girmekte 
çünkü her büyük sosyal değişim eğitim kurumlarının önemli 
rol oynamasını gerektirir. Bu kurumlar toplumsallaşmanın en 
önemli aracıdırlar.

Barış Kültürü ve Barış Eğitimi
Barış Kültürünün oluşturulması ve yerleşmesinde okulların 
/eğitim kurumlarının rolünü aşağıdaki başlıklarda toplayabilriz:

Barış Kültürü ve Barış Eğitiminin Amacı
Çocuk ve gençlerde, etkin çatışma çözme becerileri ve barışçıl 
süreçleri destekleyici inanç, değer, güdü, ve davranışsal 
eğilimleri içeren bir kafa yapısı geliştirmektir (Salomon & 
Navo, 2002). Barış eğitiminin amaçlarına ulaşmak için  ise eğitim 
sisteminde temel bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. 
Sadece barışı destekleyici söylemler üretmek yeterli değildir

Barış kültürüne uygun müfredat geliştirme, okul kitaplarının 
uygun sekilde yazılımı, özel programların geliştirilip uygulanması, 
bu eğitimi verebilecek nitelikte öğretmen eğitimi, destekleyici 
okul ortamlarının geliştirilmesi gibi aktif uygulmalara geçilmesi 
gerekir.

Barış Kültürü ve Barış Eğitimi İçin İlkeler:
Barış kültürünü yeşertecek barış eğitimine yönelik ilkeleri de 
aşağıdaki gibi sıralayabilriz:

Barış Kültürü*

Fatoş ERKMAN
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi 
Uygulama ve Araştırma
 Merkez Müdürü

Barış Kültürü insan doğasının savaş kültürü kadar odağın-
dadır. Farklılıkların yaratıcı bir biçimde yönetilmesi Barış 
Kültürünün çekirdeğini oluşturur. Barış kültürü, belki de 
birçoğunun algıladığı gibi, çatışmanın olmadığı bir olgu 
değildir. Her kişi bir diğerinden farklı olduğu için çatışma 
sosyal düzenin temel bir öğesi haline gelir.

Her birimiz dünyayı kendimize özgü bir biçimde algılar, 
duyar, görürüz,ve yaşamımızın büyük bir bölümü kendi 
algılarımız ile başkalarının algıları arasında köprü kurma 
çabaları ile geçer. Tüm bu farklılıklara karşın devamlı kavga 
halinde değiliz ve genelde barış içinde yaşamayı  sağlaya-
bilmekteyiz.

Barış kültürü kişilerarası bağlılık, toplumsal yakınlık ve aynı 
zamanda da özgürlüğe olan gereksinimler arasında yaratıcı bir 
denge kurar. Barış Kültürü kişiliklerin, tutumların, değerlerin, 
inançların bir mozaiği olarak tarif edilebilir. Ayrıca insanların 
birbirleri ile ve doğa ile uyumu, farklılıklarla yaratıcı şekillerde 
başetme ve kaynakların adil paylaşımını içerir.

Genelde tamamen barışçıl veya tamamen saldırgan 
kültürlerden daha çok ikisinin de mevcut oduğu kültürler 
görmekteyiz. Denge zaman içinde değişebilir: insanlarda 
hem barışçıl hem saldırgan eğilimler mevcuttur. 

Çocuklar ve tabi ki giderek yetişkinlerin ve kurumların 
problemlere ne denli barışçıl veya saldırgan yaklaştıkları 
toplumun çocukları toplumsallaştırma süreçlerinde yatar. 
Eğer problem çözme davranışını iki karşıt uçlu  bir  boyut 
olarak algılarsak bir uçta tehdit ve savaş, diğer uçta ise 
arabuluculuk, karşılıklı anlaşma, birlik görebiliriz ve çatışma 
durumlarında başetme yöntemleri seçeneklerimizin çok 
olduğunu görürüz.

Barışı hayal edemeyenler barış için nasıl çalışacaklarını 
bilemezler. Ve bu hayalleri kullananlar saldırganlığı gerek-
siz kılacak stratejileri yaratacak kişilerdir. Bu hayalin önemi 
yadsınamaz.
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Uygulama
Pratikte barış eğitimi uygulamasının anlamı öğrencilere bilgi 
vermek, deneyim yaratarak barış süreçlerini gerçekleştirecek 
becerileri geliştirmelerini, değer ve davranış eğilimlerinin 
barış kültürünün yaşamasına elverişli gelişmesini sağlamaktır. 
Bilgi, örnek olarak, catışma ve barış gibi konuları, çok kültürlülük 
olgusu, uygun tutum ve beceriler kapsar.

Yöntemler
Bilgiyi aktarma, değerleri geliştirme, güdüyü sağlama ve 
davranış eğilimlerini yönlendirmek için türlü yöntemler vardır, 
bunların belli başlılarını aşağıda sıralıyorum.(Bar Tal, basılmakta)

Sonuç olarak denebilir ki toplumlarda barış kültürünü yeşert-
mek; amacı, ilkeleri, yöntemleri ile bir bütünlüğü olan uzun 
soluklu ve dünyanın devamı için kesinlikle vazgeçilemez bir 
süreçtir. 

Kaynakça
Bar-Tal, D. (to be published) Culture and Peace Education.in, E., 
Matthews, D., Newman, & M., Dajani, (Eds.), The Israeli-Palestinian 
Con�ict: Parallel Discourses. London: Rutledge

Salomon, G., & Nevo, B. (2002). Peace education: The concept, principles, 
and practices around the world. Mahwah, NJ: LEA

*Bu yazı 11 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen YEKUV toplantısında 
yapılan sunudur.

Barış eğitimi eğitimsel görevlerin detaylı planlanmasında 
yol gösteren stratejilerin ürünü olmalıdır.  Azim, kararlılık 
ve fon tahsisatı olmadan bu amaca ulaşmak mümkün 
olamaz.

Bu eğitim kısa dönemli bir plan veya bir seferlik bir proje 
değildir. Tam tersine eğitim sisteminin barış sürecine göre 
düzenlenmesi ve bunu yansıtması için tamamen yeniden 
düzenlenmesidir. Bu, öğrencilere anlaşmazlıktan barışa 
geçişi sağlamak için gerekli becerileri sunan büyük çapta 
bir değişimdir.

Barış eğitimi toplum odaklı olmalıdır çünkü barış eğitimi 
okulun bir parcası olduğu toplumun deneyimlerinden 
ayrıştırılamaz.  Bu yüzden okulların topluma ulaşıp onları 
da barış eğitimi programına dahil etmeleri önemlidir.

Barış eğitimi tek başına bir program olarak varolamaz. 
Okullarda öğretilen müfredatın içine dahil edilmelidir.

Barış eğitimi, çocukların yeni değerler, bilgiler ve davranışlar 
öğrenmeye daha açık oldukları erken yaşta başlamalıdır.

Barış eğitimi, Milli Eğitim tarafından etkinleştirilmiş 
demokrasi, şiddetin önlenmesi ve çok kültürlü olmak gibi 
başka eğitimsel programlarla koordinasyon  içinde gerçek- 
leştirilmelidir. 

Barış eğitimi, okuldaki sosyal hayatta deneyimlenen durum-
ları da kapsamalıdır. Deneyimlenen durumlar okuldaki 
atmosferin ayrılmaz parçaları olmalıdır ki saldırganlıktan 
uzak durmak, arabuluculuk, çatışmaları yaratıcı çözme 
becerileri, tolerans , gibi gerekli yetileri besleyebilsin.

Barış eğitimi okullardaki her yaşta öğrenciyi kapsamalıdır .

Barış eğitiminin başarısı ağırlıklı olarak öğretmenlere bağlıdır. 
Bu nedenle de onlar bu sorumluluğu taşıyacak şekilde 
eğitilmelidirler.

Okul atmosferi ve ortamı: sınıf ve okul ortamında demokratik 
süreçlerin varlığı, tolerans, duyarlılık gibi değerlerin tüm 
kurumda yaşatılması. 

Seremoniler: geçmişte barış içeren olayların anılması ve 
işlenmesi .

Barış Merkezleri: tüm okul camiasının faydalanabileceği 
kitap, �lm vs. nin toplandığı, uygulamalar yapılan merkezler 
kurulması. 

Eğtici televizyon kanal ve programlarının varlığı.

Müfredat ve ders kitaplarında yapılacak uygulamalar: 
prensip olarak barış eğitimi ayrı bir eğitim programı değil 
de değişik ders konularının , örneğin: tarih, sosyoloji,edebi-
yat vs gibi, içinde işlenmelidir .

Özel tasarlanmış programlar: örneğin çatışma çözme, 
arabuluculuk problem çözme becerileri geliştirmek üzere 
hazırlanmış programlar . 
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Derneğimiz tarafından Rize ilinde üyemiz Özel Bilge Okulları işbirliği ile 1 Kasım 2014 tarihinde Prof. Dr. Ziya 
SELÇUK’UN konuşmacı olduğu “Çocuklarda 9 Tip Mizaç Modeli” semineri gerçekleştirildi. 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Ömer Faruk Yelkenci’nin teşrifiyle Rize Kültür Merkezi evsahip-
liğinde yapılan ve özel okullarımızdan 300’e yakın öğretmenin katıldığı seminerde insanı; fiziksel, duygusal ve bilişsel 
fonksiyonlarıyla bütüncül olarak tanımlayan, gerçek yaşamda karşılığı olan bir çatı model olan; Dokuz Tip Mizaç Modeli ele alındı. 

Seminerin içeriği; 
Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM), insanın doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen yapısal özelliklerini ifade eden, 
psikolojik öğelerin temel çekirdeği olan mizaç (huy) kavramından yola çıkıyor. İnsanın yıllar geçse de değişmeyen mizaç 
özelliklerinden; yaşanan olaylar, eğitim, kültür, aile v.b. dışsal faktörlerin etkisiyle değişebilen karakter ve kişilik 
özelliklerine kadar insanı bütüncül bir biçimde tanımayı mümkün kılıyor. Bireylerarası farklılıkları dokuz farklı mizaç 
tipiyle açıklayan model, aynı zamanda hiç kimsenin karşılaşacağı yaşam olayları birbiriyle aynı olamayacağından, kişilik 
düzeyinde her bireyin biricik olduğunu savunuyor.

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

Açılış konuşmaları Türkiye Özel Okullar Birliği Eş Başkanı Yusuf TAVUKÇUOĞLU, Onursal Başkan Dr. Rüstem EYÜBOĞLU, Rize 
Milli Eğitim Müdürü Şemsettin DURMUŞ ve MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ tarafından 
yapılan seminere katılan tüm okullarımıza ve desteklerinden dolayı Özel Bilge Okulları Kurucusu Hamit Turna’ya teşekkür ediyoruz.  

    Dokuz Mizaç Tipi; 

1. Kusursuzluk ve Düzen Arayanlar

2. Sevgi ve İlgi Arayanlar

3. Başarı ve Popüler İmaj Arayanlar

4. Bireysellik ve Özgünlük Arayanlar

5. Bilgi ve Uzmanlaşma Arayanlar

6. Güven ve Emniyet Arayanlar

7. Yenilik ve Haz Arayanlar

8. Güç ve Hakimiyet Arayanlar

9. Huzur ve Sükunet Arayanlar

Dokuz Tip Mizaç Modeli Semineri



Geleceğin Öğretmeni, Senin Hikâyen Ne?
Hayatta hikâyelerimizle varolur ve hikâyelerimizle iz bırakırız. 
Kendi hikâyemizi bulup anlatabilmenin yegâne yolu ise 
hikâyelerimizin omurgasını oluşturan değerlerimizi fark etmek-
ten geçer. Özgün ve bireysel özümüzü temsil eden değerler, 
varlığımızın derinliklerinden yüzeye; günlük yaşama, konuşmalara 
ve tüm hayata uzanırlar.

Geleceğin öğretmenlerinin 6H değerine, “hayat boyu öğrenme” 
ve “sürekli gelişim” perspekti�nden yaklaşırsak bu oluşu-
mu; “Hayat”, “Hayal”, “Hedef”, “Hissetmek”, “Hoşgörü”, 
“Hobi” olarak sıralayabiliriz.

Geleceğin öğretmeni, kişisel ve mesleki dönüşümünü pozitif 
yönde etkileyen bu değerlerin, tüm zamanlar için geçerli 
olduğunun farkındadır. Geleceğin öğretmeni, zamanın dayattığı 
geçici değerler yerine hayatın, hayalin, hede�n, hisset-
menin, hoşgörünün ve hobinin öneminin şuurundadır ve her 
biri üzerine derinlemesine düşünür. Bu aslında çok zordur 
çünkü istek, odak ve beceri gerektirir. Beyin araştırmacıları der 
ki “Düşünmek, kişiyi zorlar ve o bilinmeyen çok derindeki 
düşünceleri yüzeye çıkartır.” Ancak insanoğlu hep alıştığı 
yerlere gitmek ister. İşte bu yüzden alışkanlıkları değiştirmek 
zordur. İnsanın kendi hikâyesini oluşturabilmesi öncelikle 
kendisiyle yüzleşmesiyle mümkündür. Kendisine cesaretle, 
korkusuzca bakabilmesiyle…

Hayat
İki genç balık birlikte yüzüyorlarmış.
Yanlarından geçen yaşlı bir balık başıyla onlara selam verip
“Günaydın çocuklar. Su nasıl?”diye sormuş.
Biraz daha yüzdükten sonra genç balıklardan biri diğerine 
dönmüş
ve sormadan duramamış:
“Su da neyin nesi?”

Hayat, an ve an yaratılmaz. Hayat, oluşan bir desendir. Nasıl bir 
desen tasarladığımızı anlamak için, neyin içinde bulunuyorsak 
öncelikle onu anlamaya çalışmalıyız. 

Hayatınız neye benziyor? 
Kendinize bu soruyu sorduğunuzda aldığınız yanıtlar neler? 
Her benzetme bir anlam içerir. Hayatı nasıl anlamlandırıyorsak 
aslında öyle yaşıyoruz. Eğer bir andan diğerine sıradan ve 
basitçe geçmek yerine varlığımızın gerçek anlamda bilincinde 
olarak yaşamak istiyorsak acil ve zorunlu gereksinimimiz, 
hayatımıza bir anlam bulmaktır. Kişi kendinden ve yaptık- 
larından mutlu olmak istiyorsa, bu duyumsama şarttır. Ve 
hayatımızın anlamını bulmak zaman zaman kaçınılmaz olarak 
yaşadığımız zor zamanlarda ayakta kalmamızı sağlayan 
yegane şeydir.

Peki, sizin hayatınızın anlamı nedir?

Hayal
Başarılı ve tatmin edici bir hayat, hayal etmekle başlar. Herbirimiz 
hayatımız boyunca güçlü bir imgeleme yeteneğine sahibiz. 
Serbest bir imgelemeyle sadece zihninizde, kendinizi bir işi 
yaparken canlandırdığınızda bile, o eylemi gerçekleştirirken 
kullandığınız sinirsel ileti yolları oluşturulur ve kullanılır. 
Dolayısıyla aslında gerçekleştirmek istediğiniz eyleme yönelik 
yeteneğinizi geliştirmiş olursunuz. Zihinsel canlandırma kendi 
gerçekliğini yaratma gücüdür. Pablo Picasso’nun söylemiyle 
“Hayal ettiğiniz herşey gerçektir.” İşte bu yüzden her insanın 
tutkuyla, sevgiyle bağlandığı bir hayali olmalıdır. 

Tutkunu olduğunuz bir hayaliniz var mı? 
Geleceğinize odaklanmak, hayallerinizi gerçekleştirmek için 
beyninizin sağ ve sol sisteminin görüntü oluşturma kapasi-
tesini kullanmalısınız. Görsel korteks, hızı ve işlem gücüyle, 
alışanlıklara bağlı olan duygusal beyinden bin kat daha fazla 
esnektir. Görsel korteks  gelişiminin kilit noktası hayal kurmak 
yani “büyük resmin” düzenli bir şekilde gözden geçirilmesidir. 

Hedef 
Hedef, TDK sözlüğünde“ Yapılması tasarlanan iş, amaç. 
Varılacak yer, ulaşılacak son nokta” olarak tanımlanmıştır. 
Hayat sürecinde bireyin kişisel ve mesleki hede�erinin olması 
kaçılmazdır. Önemli olan bu hede�ere enerjimizi, dikkatimizi, 
sevgimizi tümüyle verebilmek ve bu hede�eri yazılı hale 
getirmektir. Belirli zamanlarda nerede olduğumuzu ne kadar 
yol aldığımızı değerlendirmektir. Tüm bu süreçte aşağıdaki 4 
soruyu kendimize sormamız katkı sağlar:

1. Ne istiyorum?
2. Nasıl ulaşırım?
3. Kararlılıkla nasıl sürdürürüm?
4. Ulaştığımı nasıl anlarım?

Hede� tohum metaforuyla anlatırsak, hedef bir tohuma 
benzer. Ve tohum ekerken nelere dikkat ediyorsak hede�er 
içinde aynı şey söz konusudur. Öncelikle tohumu atacağınız
tarlada başka bitkilerin bulunmamasına, ayrıca başka tohum-
ların da atılmamış olmasına dikkat edin. Tarlanızı özellikle 
ayrık otlarından temizlemiş olduğunuzdan emin olmalısınız.  

Geleceğin Öğretmeninin  6H Değeri
Hayat – Hayal – Hedef – Hissetmek – Hoşgörü – Hobi

Mürşide DEMİRKOL
Eğitim Uzmanı&Profesyonel Koç
Hayalleri Ayarlama Enstitüsü Kurucusu
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Ayrık otlarını, sürekli kafanızdan geçen ıvır zıvır düşüncelere 
benzetebilirsiniz. Ne kadar yolarsanız yolun, toprakta kalan 
bir kök parçası bile kısa bir zamanda bitkinin tüm yüzeyi 
kaplamasına neden olur. Ayrık otları ve diğer bitkiler toprağın 
ve güneşin enerjisini emerek, tohumunuza pek bir şey 
bırakmayacaklardır. Tohumunuz, ayrık otlarının şemsiyesi 
altında güneş yüzü görmeyecektir. Ayrıca, her yana salınmış 
arsız köklerden de bitkinize ne su,  ne de yeterince mineral 
kalacaktır.

Hissetmek
Hissetmek ancak duygularla mümkündür. Duygularımız 
sayesinde bir bütün oluruz. Duygu yoksa ya da yetersizse 
yapabileceğimiz bir şey de yoktur. Duygulardan en kapsayıcı 
olanı “sevgi”dir. Sevmek, beklentisizce sevmek… Önce 
kendimizi sonra başkalarını… İçindeki sevgiyi ortaya koyacak 
olan geleceğin öğretmeninin, beyninin olduğu kadar yüreğinin 
de derinliği olmalıdır. Sanatın her türlüsü bu derinliği besleye-
bilecek en önemli kaynaklardan biridir. Yüzyıllar öncesinde 
büyük sanatçı Leonardo da Vinci günlüğüne ortalama insanın, 
“görmeden baktığını, duymadan dinlediğini, hissetmeden 
dokunduğunu, tat almadan yediğini, fark etmeden hareket 
ettiğini,kokuları ayırmadan nefes aldığını ve düşünmeden 
konuştuğunu” not etmiş. Günümüzde de aslında değişen pek 
bir şey yok .Oysa aktif bir dikkat ile dünyayı algılamak, beynin 
ve yüreğin gelişiminin temelidir. 

Çeşitli öğrenme kanallarından bize ulaşan bilgiler, ona 
verdiğimiz önem derecesine göre kaydolmaktadır. Duyguların 
hareketlenmediği olaylarda gelen bilgiler, düşük frekanslı 
elektrik sinyalleri şeklindedir. 

Duyguların gerek psikolojik gerekse öğrenme açısından yeri 
ve değeri tartışılmaz. Her karşılaştığınız durumda kendinize 
şu soruyu sormanız gerektiğini hatırlayın: “Şu an tam olarak 
ne hissediyorum?” Bunu büyük bir farkındalık ve bilinçle 
yapmanız gerektiğini sakın unutmayın. Kendi hissettiklerimizi 
ne kadar iyi anlarsak çocukları da o kadar iyi anlayacağız. 
Zaten empati denen şey tam da bu değil midir?

Buradan yola çıkarak geleceğin öğretmeni Amerikalı yazar, 
şair ve aktivist Maya Angelou’nun “İnsanlar söylediklerinizi ve 
yaptıklarınızı unutur ama onlara neler hissettirdiğinizi asla 
unutmazlar” sözünü kulağınıza küpe etseniz yeridir. Zira 
özellikle çocuklar hiç unutmazlar.

Hoşgörü
İnsanlığın doğasında var olan lakin özellikle günümüzde çoğu 
kişinin zaman zaman gösteremediği ya da maalesef yitirdiği 
‘’Hoşgörü’’ nün bir çok tanımı var. Ve bu tanımlarda tahammül 
etmek ortak payda olarak çıkıyor. Hoşgörü’nün tahammül 
etmekten daha kapsayıcı olan ve modern anlamını da içeren 
UNESCO tarafından yapılan tanımı ise şöyledir: “Hoşgörü, 
temelde başkasının yani farklı olanın kendileri gibi olma 
hakkına saygı göstermek ve ötekine verilen zararın kendine 
ve herkese verilen zarar anlamına geleceği için zarar vermekten 
kaçınmaktır.”

Hayata ve çevremizdeki insanlara karşı hoşgörülü 
davranıyor muyuz?
1 ile10 arasında bir puan verseniz, bu kaç olur?
Bir nevi insanları anlamaya gayret etmek hoşgörülü davran-
maktır.  Hoşgörünün özünde  kişileri anlamaya çalışmak var. 

Bu da gerçek iletişim sürecinde oluşabilir ancak. Gerçek 
iletişim, etki ve tepki koymadan dinlemektir. İngiliz şair T. S. 
Eliot diyor ki; “Hayatımızdaki en değerli insanlar, bizi her 
koşulda tüm kalbiyle dinleyebilenlerdir. Biz konuşmazken 
bile…

Hobi
Bali adasının tüm halkı, yeni yıla girerken evlerine kapanır ve 
tüm gün iş yapmaz, çalışmaz, konuşmaz, elektrikleri açmaz, 
televizyon seyretmez, şarkı söylemez, yemek yemezmiş. Uluslararası 
havaalanı dahi kapalıymış. O gün, sessizlik günüymüş ve sadece 
kendi hayatlarını ve hayata karşı tavırlarını düşünürlermiş.

Hayatı basitleştirmek için belki de yapılması gereken en 
önemli şey budur. Hayata, kendisi için bir günvermek.

Günümüz metropollerinde şehir insanı, bırakın kendisine “bir 
gün” vermeyi, kendinden kaçar haldedir. İnsanların neredeyse 
tüm dikkatinin dışarıda ve başkalarında olduğunu kolayca 
gözlemleyebilirsiniz. Oysa kendinizi başkalarından değil, yine 
kendinizden sormanız gerekiyor. Bunu başarabilmek  için de 
kendinize vakit ayırmanız şart.

Kişinin mesleği dışında, özel ilgi alanına giren ve boş zaman-
larında dinlenmek, keyi�i vakit geçirmek amacıyla yaptığı 
işler“hobi”olarak tanımlanıyor. Kendinize ayırdığınız zaman-
larda bir hobiyle uğraşmanın pek çok yararı olacaktır. Son 
yıllarda yapılan beyin araştırmaları, hiç bilmediğiniz ya da çok 
az bildiğiniz bir konuda yeni bir şey öğrendiğiniz zaman 
beyinde yeni nöral ağların oluştuğuna dikkat çekiyor. Zira 
nöronlar yenilik düşkünüdür. Yeni şeyler düşünürken, yeni 
�kirler öğrenirken, bilmediğimiz bir yeri gezerken nöron-
larımız çok canlıdır. Çünkü yeni durumlar, yeni nöral ağlar 
demektir. Tamamen yeni şeyler denerken beynimiz şendir.

Mevlânâ’nın yüzyıllar öncesinden söylediği ve hepimizin çok 
iyi bildiği o sözden ilhamla:  Dün dünle  beraber gitti cancağızım., 
şimdi yeni şeyler öğrenmek lazım. 

Geleceğin öğretmeninin, mesleğinin çeşitli dönemlerinde 
keyif alacağı alanlarda bir hobi ile yeteneklerini ortaya 
koymasında birçok yarar vardır. Hobiler, içinizdeki yetenekleri 
keşfetmek için müthiş bir yoldur. Hobileriniz aracılığıyla hem 
hoşça vakit geçirecek hem de moral ve motivasyonunuz 
artacaktır. Kısacası hobilerinizle tüm yoğunluğunuz içinde 
nefes alacak bir zaman yaratacaksınız kendinize. Unutmayın:  
Nefes alın ki,  nefes aldırabilesiniz…

SONSÖZ
Geleceğin öğretmeninin, yaratıcı potansiyelini farkındalıkla 
ortaya koyabilmesi için “6H değerlerine” odaklanması gerekiyor. 
Öğretmenler böylelikle mutlu ve dengeli biçimde potansiyellerini 
yönetebilecektir.

19. yüzyılda Birleşik Krallık’ı yöneten Benjamin Disraeli der ki 
“Bir başkasına verebileceğimiz en güzel armağan, yalnızca kendi 
zenginliklerimizi onunla paylaşmak değil onun da kendi zengin-
liklerini görmesini sağlamaktır.” Geleceğin öğretmeninin 
öğrencilerine verebileceği en büyük armağan da onların 
kendi değerlerini keşfetmesini sağlamaktır.
Hayatı ‘DEĞER’lendirin
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Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin iki yılda bir gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde 
yapılacaktır. 

amacıyla çalışmalarını sürdüren Yönetim Kurulumuz; 

Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda ulusal ve evrensel değerlerle donanmış 
bilgili, becerili, yaratıcı, üretken ve araştırıcı bireylerin 
yetiştirilmesi, 

Özel Okulların, gelişmesi, yaygınlaşması ve yaşadığı 
sorunların çözülmesi, eğitim- öğretim alanındaki öncü 
ve başarılı çalışmaları ile Türk Milli Eğitim Sistemine 
yaptığı katkılarla kamuoyunda daha çok tanınması,  
rekabet kurallarına ve Özel Okullar İlkeleri’ne uygun 
biçimde faaliyette bulunması için gerekli olan çalışma-
ların yapılması, 

Özel Okulların ülke genelinde yaygınlaşması ve bu doğrultuda sorun teşkil eden mevcut yasaların yeniden düzenlenmesi, 

Özel Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer Kurum ve Kuruluşlarla yürütülecek ilişkilerde temsil etmek ve Derneğe üye olan 
Okulların haklarını ve çıkarlarının korunması, 

Özel Okulların Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmesini engelleyen etkenlerin ortadan kaldırıl-
ması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaların yapılması, 

Türk Milli Eğitimi amaçları doğrultusunda bazı özel öğretim yöntemlerinin uygulanması, öğrencilerin bireysel yetiştirilmesi, 
okullara program oluşturma, geliştirme, uygulama imkanı verecek düzenlemelerin sağlanması, 

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde kurum açmayla ilgili ileri sürülen Eğitim 
ve Öğretim şartlarına uygun olarak açılan Özel Türk ve Yabancı Okulların Derneğe üye olmalarının sağlanması, 

Aynı ilkeler doğrultusunda çalışan Özel Öğretim Kurumları Dernekleri ile iletişim kurmak, stratejik işbirliği yapılması,

Özel Okulların Kanun ve Yönetmeliklere, Özel Okullar İlkeleri’ne ve fırsat eşitliğine uygun bir biçimde faaliyette bulunması ve 
birbirleri ile ilgili ilişkilerini bu çerçevede yürütmesi için gerekli kuralları belirlenmesi ve yürütülmesini, 

Özel Okulların uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile dış ülkelerde düzenlenecek organi-
zasyonlara katılmak, işbirliğinde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapılması, 

Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşlerini, eğitim kalitesinin 
ve standartlarının yükseltilmesi ile ilgili çalışmaları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, 
broşür gibi yayın araçlarından yararlanmak, toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenlemek.

Bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve teşkilatına, TBMM’ne, hükümete, uluslararası 
kuruluşlara ve basın aracılığı ile de kamuoyuna ileterek düşünce ve hareket birliği oluşturulması,  
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Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde, Eğitim ve Öğretim alanındaki mevzuat ve uygulamalarla ilgili uyum çalışmalarını yapmak.

Özel Okullar arasında her bir okulun sahip olduğu özgünlüğün bozulmaması kaydıyla belli ölçülerde standardizasyonu sağlayacak 

nitelikte akreditasyon çalışmalarının yapılması için girişimlerde bulunmak.  

Özel Okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatlarında yer alan yabancı dillerin ileri düzeyde kazandırılması için çalışmak. 

Özel Okulların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve öğretimle ilgili toplantı, panel, açık oturum, seminer, konferans, kurs vb. 

çalışmaların yapılmasını sağlamak ve koordine etmek.

Eğitim ve Öğretimin geliştirilmesi için uluslararası düzeyde araştırma ve incelemeler yapmak.

Eğitim ve Öğretimle ilgili kitap, dergi ve bülten gibi yayın çalışmaları yapmak.

Öğrenim görmek için ekonomik açıdan yetersiz olan öğrencilere öğrenimleri sırasında yardım etmek, burs vb imkanları sağlamak.

Özel Okullarda çalışan Yönetici, Öğretmen, Usta Öğretici ve diğer Personelin eğitim, sosyal güvenlik ve çalışma koşullarının 

düzenlenmesi gibi konularda birlikte hareket edilmesi için çalışmalar yapmak. 

Öğrencilerin ve velilerin haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.

Derneğin illerde temsil edilmesi için Yönetim Kurulunun uygun göreceği sayıda il temsilcileri seçmek veya o ildeki üyelerin 

seçmesini sağlamak ve bu temsilcilerin görev ve yetkilerini belirlemek.

için iki yıl boyunca etkinliklerini bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmiştir.

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 

Genel Sekreter   Hayik NİŞAN   Özel Surp Haç Ermeni Lisesi

Muhasip Üye   Özlem KARSAN  Özel Oğuzkaan Eğitim Kurumları

Üye    Mina AKCEN   Ste. Pulcherie Fransız Lisesi

Üye    Erdoğan BOZDEMİR  FMV Özel Işık Okulları

Üye    Erkan ÇELİK   Özel Beykent Eğitim Kurumları

Üye    Gökhan BAYBOĞAN  Özel Çağ Eğitim Kurumları 

Bu çalışmaları gerçekleştirirken Yönetim Kurulumuza desteklerini esirgemeyen, tüm çalışmalarımıza katkı sağlayan 
üyelerimize birlik ve beraberliğimizin devamı temennisiyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ



Sizce bir okula “çok iyi bir okul” dedirten şey nedir? Bu 
sorunun cevabı okulların yaptığı tanıtım çalışmalarında, veli 
görüşmelerinde, öğretmenler odalarındaki sohbetlerde, 
mahallemizdeki öğretmenin yorumlarında, uzun yıllar aynı 
öğrenciler ile devam eden okulların yaptıklarında saklıdır. 
“Çok iyi bir okul” nitelendirmesi aslında okulun temel işlevleri 
ile doğrudan ilintilidir. 

Okul etkililiği ve okul geliştirme ile ilgili çalışmalara bakıldığında, 
birçok araştırmacı tarafından üzerinde hiç de kolay bir iş 
olmadığı şeklinde bir uzlaşıya varılan (Ross vd.,2001) bu 
çabanın, öğrenciler için standartları arttıracak sistemik bir 
reform (Hill, 1998)amaçladığı ortaya çıkmaktadır. Briden-
baugh’un (1963) “büyük mutasyon” diye tanımladığı tarihi, 
kültürel ve teknolojik tüm gelişmelere ayak uyduracak şekilde 
okullarda yapısal değişiklik yapmak kolay olmadığı gibi, 
okulların öğrenciler üzerindeki etkileri hesaba katıldığında 
Schlecty’nin (2005) dile getirdiği işlemsel, teknolojik ve 
yapısal değişikliklerin aciliyeti de göz önündedir. Şu bir 
gerçektir ki, üzerinde birçok tartışma yapılan eski eğitimsel 
etkililik paradigması miadını doldurmuştur ve araştırma 
yapmayı, süreklilik gösteren okul geliştirme ve reform 
süreçlerine entegre edecek yeni bir paradigma ortaya çıkmak-
tadır (Hill, 1998). String�eld vd.’nin (1997) sorduğu “bir okul 
veya okul bölgesi tüm öğrenciler için yüksek öğrenme 
çağrılarına nasıl cevap verecektir?” sorusu aslında bu yeni 
paradigmanın çıkış noktası olarak görülebilir. Birçok öğrencinin 
fazla bir şey öğrenemediği ve çoğu öğrencinin öğrenebi-
leceğinden daha az öğrendiği okullarda (Schlecty, 2005) tüm 
paydaşların etkin katılımıyla başlatılıp sürdürülebilecek 
reformlar yapmak, günümüz Türkiye’sinin kronikleşmiş eğitim 
problemlerine, dolayısıyla toplumsal problemlere çözüm 
getirmesi açısından önemlidir. ( Toprak & Savaş Türkiye’de 
Okul Geliştirmede Uygun Model Arayışı: Bir Okul Geliştirme 
Reformu Olarak Memphis Yeniden Yapılandırma Girişiminin 
Analizi, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 
Nisan 2013 )

Okul; çalışanları, öğrencileri, velileri, yakın çevresi ve bulunduğu 
kentle, hatta ülkeyle bir bütündür. Bu bütünü oluşturan 
paydaşların tümünü etkiler ve tümünden etkilenir. O halde, 

okul analitik ve sarmal bir yapıya sahiptir. Tüm bileşenlerinin-
birbirini etkilediği süreçlerin yaşandığı odak noktadır. Okulun 
bu analitik ve sarmal yapısı içindeki süreçlere bakıldığında; 
çalışanlara, öğrencilere, velilere ve topluma yönelik süreçler 
karşımıza çıkmaktadır. 

İşte bu süreçler iyi planlanabilir ve yönetilebilirse “çok iyi bir 
okul” nitelendirilmesi ortaya çıkmaktadır. Okulların perfor-
mans göstergeleri de, bu süreçlerin içinde yer almaktadır. 

Öğrenciler ve veliler açısından bakıldığında; uygulanan 
eğitim programı, diploma türü, yabancı dil eğitimi, mezun-
ların liseye ve üniversiteye yerleşim derecesi, okul kültürü, 
öğrenci ve veli pro�li, öğrenci alım ölçütleri, psikolojik 
danışma ve rehberlik hizmetleri, burs imkanları, yurt dışı 
eğitim rehberliği, sanat, spor, kültürel faaliyetlerin niteliği, 
okulun �ziki yapısı, okulun konumu ve nüfusu, çeşitli yarışmalara 
hazırlık çalışmaları, spor takımlarının varlığı, yaz ve kış okulları, 
yemek-ulaşım-sağlık-güvenlik-temizlik hizmetleri, öğretmenlerin 
yaş aralığı ve kurumdaki çalışma süreleri, sosyal etkinliklerin 
çeşitliliği, akademik çalışmalar, proje çalışmaları, ödev sistemi, 
anaokulu-ilkokul-ortaokul-lisenin varlığı, aile eğitimleri, benim-
sen eğitim-öğretim anlayışı, okulun tarihçesi ve köklülüğü, 
okulun tanıtım ve reklam biçimi, veli iletişim ve bilgilendirme 
biçimi, teknolojik imkânlar, kurucunun şahıs/tüzel kişilik 
olması, şahsa ait okulların kurucularının kimliği, mesleği, ticari 
faaliyetleri, okul ücretleri ve yıllık artış oranı, kurumsal kimlik

Çalışanlar açısından bakıldığında; sunulan sosyal güvence 
imkânları, çalışma saatleri ve süresi, çalışma ortamının �ziki 
durumu,okulun konumu ve ulaşım durumu, sağlanan ulaşım 
ve yemek hizmetinin niteliği, hizmetiçi eğitim niteliği ve 
niceliği, işlevselliği, çalışan tarafından içselleştirilmesi,okulun 
vizyon ve mesleki beceri kazandırması, motivasyon sağlaması, 
akademik çalışmalara bakış açıcı, mesleki kaynakların 
varlığı,sözleşme süresi, kurumsal kimlik ve ücret politikası 
okul seçmede önemli ölçütler olarak görülmektedir. Bu 
ölçütlerin cevapları kişiden kişiye değişmekle beraber, okulların 
temel performans göstergelerine de ışık tutmaktadır.

Akademik performans, sosyal performans, spor ve sanat 
faaliyetleri, bilimsel çalışmalar, yabancı dil eğitimi, öğrenci 
sürekliliği, öğretmen sirkülasyonu, eğitim modeli, bulunduğu 
kentte referans noktasında olma, bilinirlik, güvenli ve temiz 
okul olma, �ziki çevrenin özellikleri ve ulaşım kolaylığı, okul 
algısını besleyen güçlü bir �ziki yapı, insan kaynakları 
istihdamına yönelik sistem önemli göstergelerdir.

Başta bu göstergeler olmak üzere hareket edildiğinde okul 
geliştirme süreci başlamış olacaktır. Okul geliştirme süreci, 
okulun vizyonu-misyonu doğrultusunda oluşturulacak perfor-
mans göstergeleri ile sistematik bir hale getirilmelidir. Belirlenen 
performans göstergelerine göre tüm süreci izleyen bir forma 

Okulların Performans Göstergeleri,
Okul Geliştirme ve Eğitimde Marka Değeri

Biriz KUTOĞLU
Üstun Dökmen Akademi ve Markaları
Eğitim-Öğretim Genel Koordinatörü
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kavuşturulmalı ve düzenli olarak izlenmelidir. Okul geliştirme 
süreci, okulla ilgili tüm verilerin toplandığı, yerinde tespitlerin 
yapıldığı ve raporlaştırıldığı, gelişime ihtiyaç duyulan alanın 
tespit edilerek eylem planının hazırlandığı bir süreçtir. 

Okul geliştirme sürecindeki önemli adımlardan biri de, performans 
göstergelerinin tüm çalışanlar ile paylaşılmasıdır. Çünkü bu 
göstergelerin içerdiği süreçler çalışanlarla doğrudan ilgilidir. 
Böylelikle okul genelinde çalışana yol gösteren, okul gelişimine 
katkı sağlamasına yönelik farkındalığını artıran, yaratıcı �kirler 
üretmesini tetikleyen, okulun hede�erine ulaşılmasında belirsiz-
likleri ortadan kaldıran bir etki oluşacaktır.  

Toplumun ve okulların gelişimi, kaçınılmaz bir şekilde, gelişim 
ve ilerleme için bir fırsattır. Okul mevcut halini sürdürürse 
ilerleyemez, ya gelişecek, ya da mevcut halini koruyacak, yani 
aslında gerileyecektir. Çünkü okul gelişimi, temel olarak 
bireylerin gelişimi olup okullar, gelişimin odak noktasıdır. Bu 
nedenle, okulun gelişimi, toplumun gelişiminden ayrı düşünüle-
mez. Bu bağlamda, okullar için özlenen, istenen bir gelecek 
yaratmak mümkündür. Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, aileler 
ve toplum birlikte çalışarak, okullarının geleceğini şekillendi-
rebilirler. Çünkü paylaşılan güç, kazanılmış gücü getirdiği için 
taraftarlar, birbirleri ile güçlerini paylaştıklarında daha da 
güçlenirler. Yöneticiler ve öğretmenler yerel otoritelerle işbirliği 
içinde, gelişim amaçlarını ve stratejilerini ortaya koyabilir ve bu 
amaçlara ulaşmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanabilirler. 
Henry Ford’un da belirttiği gibi, “İşbirliği kurmak için bir araya 
gelmek başlangıcı oluşturur, bunu korumak süreci sürdürmeyi 
sağlar, işbirliği içinde çalışmak ise başarıya götürür”. (Fer, S. 
(1999). Okul gelişim stratejileri ile ilgili bir inceleme. VIII. Ulusal 
Eğitim Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Trabzon: 1-3 Eylül. )

Okul kurucuları ve yöneticileri açısından ise “okul geliştirme” 
aslında varoluş savaşını kazanmak için olmazsa olmazdır. 
Okullar açısından günümüzde var olabilmek; güçlü bina, köklü 
bir tarih, donanımlı bir öğretmen kadrosundan ibaret değildir. 

Eğitim ve hizmet kalitesinin her geçen gün geliştirilmesi 
varoluş için esastır. Değişen nesil, küreselleşmenin getirdiği 
bakış açısı ve beklentiyle dünyanın pek çok yerindeki okullar 
ve uygulamalarla mevcut okul yapısını karşılaştırma eğilimindedir. 
Bu eğilim, kimi zaman haklı kimi zaman da oldukça kişisel 
beklentilere de sebep olmaktadır.

Okulun ilkeli duruşu ve gelişime verdiği önem, okul geliştirme 
sürecinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi,  okulun adını değerli 
kılmaktadır. Okul geliştirme sürecinde belirlenen performans 
göstergeleri, “marka değerini” artıran bir sonuca ulaşılmasını 
sağlar. Değerli olan bir marka ise her zaman var olur, varlığını 
sürdürür. 

Aaker (2001:165) marka değerini “bir işletme veya işletmenin 
müşterileriyle ilişkili olarak, mal ve hizmetlerle sağlanan 
değere eklenen veya o değerden çıkarılan, markayla, marka 

ismiyle veya sembollerle ilişkili varlık ve yükümlülüklerdir” 
şeklinde tanımlamaktadır. 
(http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/ozer/Makalelerim-

Marka_degeri_belirleyicileri_bir_olcek_degerlendirmesi.pdf )

İşletmenin oluşturduğu marka değeri, genel olarak markanın 
imajına, müşterinin markaya olan bağlılığına ve markanın 
müşterinin ihtiyaçlarını karşılama düzeyine bağlı olmaktadır 
(Capon vd., 2001, s.215). Keller�e (2000) göre “marka değeri” 
yüksek olan ürünlerin temel özellikleri şöyle sıralanmaktadır. 
Tüketicinin gerçekten istediği ve aradığı yararları fazlasıyla 
sunabilmesi, Markanın zamanla değişen tüketici isteklerini 
karşılayabilmesi, Markanın sunduğu kalite ile talep ettiği �yat 
arasındaki ilişkinin müşteri gözünde inandırıcı olması, 
Markanın değer yaratma ile ilgili tekli�nin ve konumlandır-
masının uygunluğu, Markanın güvenilir bir arkadaş gibi olması, 
Marka değeri yaratılmasında ve sürdürülmesinde bütünleşik 
pazarlama iletişiminin kullanımı, Markanın tüketiciler için ne 
ifade ettiğinin çok iyi anlaşılması, Marka değerinin ve bu 
değerdeki değişimlerin yakından izlenmesidir (Kavas, 2004, 
s.17).( Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7 (2) 2007: 
459-483) 

Tanım ve çıkarımlardan da anlaşılacağı üzere “ Marka ve 
marka değeri”  ürün-müşteri ilişkisi terminolojisine sahiptir. 
Bunun sebebi, sektörel olup daha çok hızlı tüketim ürünleriyle 
başlayan ve hizmet sektörüne yayılan bir yapıdan kaynak-
lanıyor olmasıdır. Eğitim, dünya genelinde devlet eliyle 
yapıldığından ve halkın temel düzeyde ödediği ücretlerle 
okul hizmeti verildiğinden herhangi bir satış ya da kar amacı 
güdülmemesini getirmektedir. Eğitimin dünyada ve ülkemizde 
özelleşmesiyle varoluş ve rekabet süreci başlamıştır. Artık, 
“eğitimde marka olma” devri yaşanmaya başlamıştır. Öyle ki; 
devasa yatırımlar yapan fonlar artık eğitim sektörüne girmiş 
ve özel okulculuğa farklı bir boyut kazandırmaya başlamıştır. 
Bununla birlikte eğitim sektöründe “ satış gerçeği” ortaya 
çıkmıştır.

Eğitimde satış, markanın gücünün ve değerinin önemini farklı 
bir bakış açışıyla görülmesine sebep olmuştur. Çünkü satılacak 
hizmetin, değerli olması tercih edilmesini sağlamakla birlikte 
satış gra�klerini yükselten çok önemli bir özellik olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

O halde, tercih edilecek eğitim hizmetinin özellikleri artık 
daha da görünür olmuştur. Peki devreye ne mi girmiştir? 
Okulun; tarihçesi, kurumsal kimliği, markası, logosu, sınavlara 
hazırlık çalışmaları, �ziki yapısı, sanat-spor-kültür faaliyetleri, 
temizlik-yemek-sağlık-güvenlik hizmetleri, yabancı dil eğitimi…

Görüldüğü gibi tüm yönleriyle beklentilere cevap verebilecek 
bir okul olmak var olabilmek için artık zorunluluktur. Veli ve 
öğrencilerin beklentileri, tercih edecekleri okulları değer-
lendirmede bir dizi ölçüt ortaya çıkartmıştır. Bu ölçütler ele 
alındığında “ okulların performans göstergeleri” ile örtüşmektedir.

41

Makale
Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi



Okul kurucuları ve yöneticileri, oluşturacakları marka değeri 
ile veli ve öğrenciler tarafından tercih edilecek ya da edilmeye-
ceklerdir. Bu doğrultuda var olabilmeleri için tercih edilmeye, 
tercih edilmek için güçlü ve değerli bir markaya, bunun içinde 
okulları adına çok iyi hazırlanmış bir okul geliştirme sistemine 
ihtiyaçları olacaktır. Bunu keşfetmiş ya da kabul etmiş okul 
kurucuları/yöneticileri sistemin ne kadar önemli olduğunun-
farkına vararak hareket etmektedirler. Farkına varmayan ya da 
okulun, eğitim hizmetinin sadece güçlü bir öğretmen kadrosu 
yada iyi bir binadan ibaret olduğunu savunanların nitelikli 
okulculuk yapmaları ya da değişen dünyaya hızlı bir şekilde 
ayak uydurmaları mümkün görünmemektedir. 

Okul geliştirme sürecinin sonucunda yakalanan, marka değeri 
mi? Markayı değerli kılmak için okul geliştirme mi? Adeta bir 
paradoksa benzeyen bu durum aslında iç içe geçmiş ya da 
birbirini tetikleyen bir süreçtir. Burada amaç ve yaklaşım 
önem kazanmaktadır. Bu bakış açısıyla yaklaşıldığında “okul 
geliştirme” markayı değerli kılmak için bir araç, bir süreçtir. 
Nitekim; marka değeri devamında “marka bağlılığını” getirecektir.

Marka, tüketici ile ürün arasındaki ilişkiyi ifade eder. Tüketi-
cinin beklediği kalite ve hizmeti akla getirir. Marka bağlılığı, 
tüketicilerin beklentilerini karşılayarak hatta daha fazlasını 
vererek mümkün olabilir. Bir marka tüketicilerin zihninde 
diğer markalara göre farklılık gösteriyorsa ve bu farklılık 
tüketici ihtiyaçları açısından anlamlı ise markanın değerinden 
söz edilebilir. Yine bir marka tüketici zihninde yüksek itibar 
kazanmışsa ve tüketiciler tarafından olumlu yönde bir 
tanınırlığa sahipse statü sahibi bir markadır (Kotler, 2000, s.97; 
Alagöz ve Öz,2005, s.301).

Marka değerinin en temel bileşenidir (Aaker, 1991). Bir marka 
için, işletmenin tüketici bağlılığını arttırması aynı zamanda 
marka değerini arttırır. Bu nedenle marka bağlılığı, marka 
değerinin kalbidir (Ar, 2004, s.90). İşletmelerin Pazar değeri 
sahip olduğu müşterilerinin sayısı ve değeriyle ölçülür. Bu 
nedenle müşterilerin bağlılık derecesinin bilinmesi ve bu 
bağlılığı arttıracak pazarlama faaliyetlerinin uygulanması 
marka değerinin arttırılması açısından önemli bir konudur. 
Marka bağlılığı, tekrar satın almanın uzun dönemde devam 
etmesidir. Bağlılık düzeyi yüksek müşteriler işletmeye nakit 
girişi sağlayan ve rakip markaların pazara girmesine önemli ve 
aşılması güç bir sermaye unsurudur. Şüphesiz işletmenin 
sahip olduğu müşterilerin bağlılık derecesi aynı değildir. Satın 
alma alışkanlıklarına göre marka bağlılığı dereceleri değişecektir. 
İşletmenin ana amacı hiç kuşkusuz tam bağlılığa sahip 
müşterilerin sayısını arttırmaktır. Bu da yüksek bir bilinirlik 
düzeyine sahip, güçlü ve eşsiz çağrışımlarla hatırlanan ve 
kaliteli olarak bilinen bir marka adı yaratma yoluyla olacaktır 
(Özgül ve Önce, 2005, s.265-266). Bu nedenle marka bağlılığı 
oluşturmada tüketicinin algıladığı kalite önemli bir faktördür. 
(Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7 (2) 2007: 459-483)  

Algılanan kalite ürünün gerçek kalitesi değildir ama tüketi-
cinin ürünü sübjektif değerlendirmesidir (Zeithaml, 1988).  
Algılanan kalite kısmen bir markanın, kullanıcıların beklentilerini 
onların algılarında- karşılama derecesiyle belirlenir. Bu beklentiler 
değişiktir. Örneğin, hizmet markalarında; bunlar hizmetin 

kendisine, hizmetin sağlandığı �ziksel koşullara, hizmetin 
güvenilirliğine, hizmet sağlayıcının yardımseverliğine, dakikliğine, 
empatiye, garantilere vb. şeylere ilişkin olabilir (Franzen, 2002, 
s.109). Algılanan kalite, işletmelerin karlılığını etkileyen önemli bir 
faktördür. Aaker (1996)’ın 77 İsveç işletmesinin analizi 
temelinde yaptığı çalışmada algılanan kalitenin müşteri 
memnuniyetini etkileyen en önemli faktör olduğu ve bunun 
karlılık üzerinde olumlu bir etkisi bulunduğu sonucuna 
varmıştır (Aaker, 1996). (Ege Akademik Bakış / Ege Academic 
Review 7 (2) 2007: 459-483)

Marka gücünün davranışsal yönü (örneğin marka bağlılığı), 
büyük ölçüde bir markaya yönelik tüketicilerin edindikleri 
çağrışımların olumluluğunun ve tüketicilerin karar vermelerini 
kolaylaştırmak için bu çağrışımlara ne kadar güvendiklerinin 
göstergeleridir. Eğer marka, düşük kalite de bir ürüne yayılırsa, 
tüketiciler ürünün kalitesiz olduğunu düşünerek, o ürünü 
tekrar satın almayabileceklerdir. Bu durumda Sullivan (19990) 
a göre, bu sadece yaymanın başarısını tehlikeye atmaz, aynı 
zamanda tüketicilerin gözünde markanın potansiyel değer 
kaybına da neden olur (Uzun, 2004, s.60). (Ege Akademik 
Bakış / Ege Academic Review 7 (2) 2007: 459-483)

Görüldüğü üzere okulların bir marka olması ve var olabilmesi 
için “kaliteyi” yaratmaya ihtiyaçları vardır. Kalitenin ortaya 
çıkması; zaman, doğru analiz, planlama, organizasyon, tanıtım 
ve bütçe gerektirecektir. Bu gerekliliklerin sağlanmasıyla birlikte, 
marka ortaya çıkacaktır. Markanın, iyi yönetilmesi markanın 
geliştirilmesini sağlayacaktır. Markayı yönetmek ise; okulculuk 
da eğitim-öğretim süreçlerine hakim olmayı, insan kaynaklarını 
değerlendirme bilgisini, ekip çalışması ve organizasyonu, 
güçlü bir iletişimi, rakip analizini, konumlanmayı, �nansal 
analizleri, tanıtım ve reklam stratejilerini ve bunların tümünü 
barındıran   “okul geliştirme sistemini” kurma ve işletmeyle ilgilidir.

Sonuç olarak; markaya sadık bir kitlenin oluşturulması, en 
temelde sistematik bir okul geliştirme sürecinin planlanması 
ve işletilmesi, ardından marka değerinin oluşturulmasıyla 
ortaya çıkacak bir durumdur. Uzun yılar boyunca tercih 
edilen, toplumsal boyutta güvenilen, eğitimin otoritesi olmuş 
okullar, oluşturdukları değer ve sadakatle yaşadıkları her 
dönemin markası olmayı başarmış olanlardır. 

Kaynaklar:
   Fer, S. Okul gelişim stratejileri ile ilgili bir inceleme. VIII. Ulusal Eğitim 
Bilimleri Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Trabzon: 1-3 Eylül 1999
   Kavas, s.1 Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7 (2) 2007: 
459-483 / 2004
  Marangoz, M. (Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7 (2) 
2007: 459-483) 2007
  Toprak & Savaş Türkiye’de Okul Geliştirmede Uygun Model Arayışı: 
Bir Okul Geliştirme Reformu Olarak Memphis Yeniden Yapılandırma 
Girişiminin Analizi, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 
Nisan 2013 
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19. Milli Eğitim Şûrası

Açılışı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan Şûr’a da 179 tavsiye kararı 
alınmıştır.

Bakanlığımızca, bugüne kadar Millî Eğitim Şûralarında görüşülen konular da gözden geçirilerek, yapılan 
değerlendirme ve istişareler sonucunda aşağıdaki konular 19. Millî Eğitim Şûrasının gündemini oluşturmuştur. 

 a. Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri
 b. Öğretmen Niteliğinin Artırılması
 c. Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması
 d. Okul güvenliği

“Öğretmen Niteliğinin Artırılması” alt çalışma grubunda yer alan Eş Başkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU’nun 
da katıldığı Şûra´nın tavsiye kararlarına http://www.meb.gov.tr adresinde ulaşılabilir. 

19. Milli Eğitim Şûrası, Bakanlığımız tarafından, 02-06 Aralık 2014 tarihlerinde eğitim çevrelerinden akade-
misyenler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, Bakanlık bürokratları olmak üzere yaklaşık 600 kişi 
katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir.



İnsanların eğitimden beklentileri giderek farklılaşmaktadır. 
Bilgi toplumu ve küreselleşme ile birlikte artan uluslararası 
rekabet, bir taraftan öğrenmeyi ve okulu öne çıkarırken diğer 
taraftan bireyler okulda öğrenemediklerini okul dışı öğretim 
merkezlerinden öğrenme eğilimine girmektedirler. Değişimin 
öncüsü olması gereken okullar, değişimin hızına ayak uydurmakta 
zorlanmaktadır. Kendi kendine değişemeyen okullar, sık sık 
dış müdahalelerle değiştirilmeye çalışılmakta, bu durum 
eğitim sistemlerinde bazı travmalara neden olmaktadır. 

Okul farkında olsun veya olmasın çevresindeki dünya hızla 
dönüşmektedir. Üretimi satış sonrası da süren çoklu üreticili 
bilgisayarlar, akıllı telefonlar, okula yeni roller yüklemektedir. 
Mezuniyet sonrası okulla bağlantısı kesilmeyen, farklı okulların 
ve çevrenin bilgi birikimini, deneyimlerini okula taşıyan yeni 
nesil okullara ihtiyacımız bugün her zamankinden daha 
fazladır. 

Kendi kendini yönetebilen, denetleyebilen, geliştirebilen 
okullar bu özelliklere sahip bireylerle mümkündür. Öğretmen 
ve yöneticiler kendi kendilerini dönüştürebilecek araçlarla 
donatılmadan, okulun bilgi toplumunun bir kurumu olarak 
kabul görmesi oldukça güç görünmektedir. Bu nedenle, 
öğretmen ve yöneticilerin yalnızca öğretici,  bir araştırma 
okur-yazarı olmanın ötesine geçip, yapacakları eylem araştır-
maları yoluyla bilginin bir üreticisi haline gelmeleri kaçınıl-
mazdır. 

Bütün bu nedenlerle günümüzün ve geleceğin okulu, değişimin 
kodları genlerine işlenmiş bir okul olmak durumundadır. Bu 
konuyu daha iyi anlayabilmek için neredeyse Dünya’nın her 
yerinde, farklı iklim koşullarında ya da bulunduğu çevrenin 
iklim koşullarının değişmesine rağmen varlığını devam 
ettirebilme yetisine sahip olan canlı organizmaları incelemek 
yararlı olacaktır. Organizmaların çevrelerindeki değişimlerle 
nasıl baş ettikleri ile ilgili alanyazın karşımıza “ekolojik 
tolerans” terimini çıkarmaktadır.  “Ekolojik tolerans” biyolojik 
bir terimdir ve Amerikan Çevre Koruma Ajansı’nın tanımına 

göre; organizmanın niş genişliğini, (canlının beslenmesi, 
korunması, saklanması, üremesi, diğer canlılarla ilişki içinde 
olması vb. gibi yapması gereken faaliyet alanlarının genişliği) 
organizmanın hayatta kalması için gereken en az ve en çok 
değerler arasındaki farkın derecesini ifade eder. Daha yüksek 
toleranslı organizmalar, daha geniş aralıktaki şartlara uyum 
sağlayabilmektedir (EPA, 2014). Organizmaların �ziksel çevre 
koşullarına geliştirdikleri ekolojik toleransı, okullar da 
sosyo-kültürel çevre koşullarına karşı geliştirebilmelidirler. 

Çevrelerindeki değişim, eğitim örgütlerini doğrudan etkile-
mektedir. Bugün yüksek katma değerli, rekabet edebilen 
ürünler üretebilmenin neredeyse tek yolu bilgiye sahip 
olmaktan geçmektedir. Bu da ancak yeni nesil bir okul anlayışı 
ile gerçekleştirilebilecek gibi görünmektedir. Aşağıda bu “Yeni 
Nesil Okul” a ihtiyaç duyulma nedenleri ve bu okulların amaç, 
yapı, kültür ve süreçlerinin kavramsal analizi yer almaktadır.

OKULUN AMAÇLARI DEĞİŞİYOR
1900-1980 yılları arasında dünyadaki mal ve hizmet üretiminin 
%70-80’i Avrupa ve Amerika’da yoğunlaşmıştı, bu da rakipsiz 
bir ekonomik hâkimiyet anlamına geliyordu. 1970-1980 
yıllarından bu yana bu oran düzenli olarak azalarak, 2010 
yılında %50’ye inmiştir (yaklaşık olarak Avrupa %25, ABD 
%25). Görünüşe bakılırsa, bu oran daha da düşmeye devam 
edecek ve 21. Yüzyılın bir noktasında % 20-30 seviyelerine 
kadar gerileyecektir (Piketty, 2014).

Kaos kuramcıları, karmaşık sistemlerin farklı türden çekici 
ögelerin etkisi altına girebileceğine vurgu yapmışlardır. Bu 
çekicilerden bazıları sistemleri denge ya da denge durumuna 
yakın durumlara çekerken, bazıları da sistemi tamamen yeni 
şekillenmelere taşıyabilmektedir (Morgan 1998, 293). Eğitim 
sistemleri de karmaşık sistemlerdir ve en önemli parçasını da 
okullar oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen dünyadaki mal ve 
hizmet üretimi ile ilgili veriler dikkate alındığında, okul için 
yeni çekici ögenin eğitimin ekonomik işlevi olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Eğitimin ekonomik işlevindeki amaç, bireye belirli 
beceriler kazandırarak küresel pazarda rekabet edebilecek iyi bir 
üretici ve tüketici haline getirip, onu bir “homo-economicus” a 
dönüştürmektir. Okulun öne çıkan bu yeni rolüne geleneksel 
genlerini da taşıyarak, değer ve anlam katması kaçınılmaz 
görünmektedir.

OKULLARIN YAPISI DEĞİŞİYOR
Anatomi, �zyoloji, hiyerarşi, rol ve statü kavramları örgütün 
yapı boyutunu oluşturur. Hiyerarşi, rol ve statü kavramları 
örgütün anatomisini oluşturan karar süreci ile de yakından 
ilgilidir (Bursalıoğlu, 1982, s. 26). Bugün okul yapısı içerisinde 

“Yeni Nesil Okul” un Kavramsal İnşası

Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
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yer alan bütün ögeler değişerek farklı bir boyuta evrilmiştir. 
Ancak uzaktan bakınca bugünün okulları ile dünün okulları 
arasında bir fark görülmeyebilir. Ancak okula biraz daha 
yakından bakarsak, durumun böyle olmadığı anlaşılabilir. 

Sermayenin küresel ölçekte rahat dolaşımı, eğitim sistemlerinin 
bir ögesi olan okulların da küresel ölçekte rahat dolaşımını,
farklı ülkelerde örgütlenebilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. 
Bu süreçte, öncelikle küresel ölçekteki okulların gittikleri 
eğitim sistemlerine uyumundaki zorluklar, okulların uluslararası 
akreditasyonunu öne çıkarmıştır. Önümüzdeki dönem 
küresel okulların dolaşımı ile birlikte yalın, yalnızca bir ülkeye 
ait eğitim sistemlerinin yerini iç içe geçmiş eğitim sistemlerinin 
alması olası görünmektedir. 

Okul çevresindeki hızlı dönüşümler eğitim sisteminin dengesini 
kaybetmesine neden olmakta ve özellikle eğitimin ekonomik 
işlevini ön plana çıkmaktadır. Gittikçe daha fazla sayıda insan 
geleneksel okulda aradıklarını bulamamaktadır. OECD ülkelerinde 
okul dışı kaynaklardan eğitim alma oranı gençlerde 80 saat/yıla 
ulaşmıştır. Ayrıca liderliğini; 10 milyondan fazla kursiyer, 886 
farklı dersle COURSERA (https://www.coursera.org/), 100 binden 
fazla serti�ka alan öğrencisi, 700’den fazla farklı alanlardan 
dersin yer aldığı EDX (https://www.edx.org/) ve 28 farklı 
dersle AT&T gibi büyük �rmalara eğitim veren UDACITY’nin 
(https://www.udacity.com/) yaptığı kitlesel, açık ve uzaktan 
dersler hızla artmaktadır (Massive Open Online Courses 
[MOOCs]). Okul; çevresindeki bu yeni rakipleri ile baş edebilmek 
için Maturena ve Verala’nın otopoyiyez sistemler örneğinde 
olduğu gibi,  kendisini oluşturan ögelerin yardımı ile kendi 
ögelerini yeniden üreten bir sistem haline gelebilmelidir. Bu 
durum çevresindeki zenginliği içerisinde taşıyan okullarla 
mümkündür. 

Post modernite ile birlikte gerçekliğin gittikçe daha karmaşık, 
heterarşinin düzen haline gelmesi, değişimin morfogenik 
olması okulu değişime zorlamaktadır. Süreç; okulları yalın, 
yapılandırılmış, tek bir disiplinin öğretisine dayalı öğretim 
programlarından, birkaç disiplini içerisinde bulunduran, 
dışına taşan derslerle  (öğrenme sürecinin dersin öncesine ve 
sonrasına da yayıldığı ders), ters-yüz sınıf uygulamaları ile 
karmaşanının belirli bir düzen içerisinde öğrenilebileceği 
melez öğretim programlarına dönüşmeye zorlamaktadır. 
Bunun ilk işaretleri, beş farklı disiplini içerisine alan, STAEM ya 
da Türkçe olarak FeTeSMM yani Fen (Science), Teknoloji (Technology), 
Sanat (Art), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) 
derslerinde görülmektedir. 

Öne çıkan eğitimin ekonomik işlevi, okul laboratuvarlarına 
konulan 3D yazıcılarla birlikte, laboratuvarları melezleştirerek 
fab-lab haline getirmiştir. Önümüzdeki yakın gelecekte bu 
sürecin hızlanarak devam edeceği tahmin edilmektedir.

Üç boyutlu yazıcıların, eğitim alanında kullanımı da hızlı bir 
şekilde yayılmaktadır. 3D yazıcılar, uluslararası FeTeSMM, (Fen, 
Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitim alanlarında popülerlik 

kazanmaktadır. 2012-13 yılında, İngiltere Eğitim Bakanlığı, 
FeTeSMM, ve tasarım konuları üzerine öğretimi zengin-
leştirmek ve öğrencilerin ilgilerini artırmak için 3D yazıcı 
projesini �nanse etmiştir. Bu projeyle okullardan, karmaşık 
bilimsel ve matematiksel �kirlerin öğretilmesine yardımcı 
olmada yenilikçi yollar keşfetmeleri beklenmektedir. Projede 
21 okul yer almıştır. Bu okullara; 3D yazıcı, sarf malzemeleri ve 
gerekli desteği satın alması için fon sağlanmıştır. Proje 
başlangıcında okullara sağlanan eğitimlerde, deneyimli kişiler 
3D yazıcıların ve yazılımının kurulumu hakkında bilgi vermiş 
ve bu konuda �kirler paylaşılmıştır. Projede öğretmenlerin 
işbirliği içinde çalışmaları teşvik edilmiştir 

Gerçek hayatta bir problemin yalnızca bir disiplinin bilgi 
birikimi ile çözülmesi olanaksız görünmektedir. Bu yeni nesil 
melez dersler okulun çevresindeki karmaşa, değişkenlik ve iç 
içe geçmişlikle daha uyumlu görünmektedir. Önümüzdeki 
yıllarda çok farklı alanlardaki disiplinlerin bir arada olduğu 
derslerin artacağı düşünülmektedir. Bütün bunların yanı sıra 
bilgiye gittikçe daha kolay ulaşılabilmesi; bilgiye yalnızca 
sahip olan değil,  bilgiyi analiz edebilen, araştırma yapabilen 
öğrencileri de öne çıkaracaktır. 

OKUL KÜLTÜRÜNÜN BELİRLEYİCİLİĞİ ARTIYOR
Her çağın kendi okulunu inşa etmesi gerekir. Önemli olan 
okulun hem içerisinde bulunduğu dönemin hem de gelecek 
dönemlerin ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılmasıdır. Bu 
nedenle, 21.yy. okuluna 19. yy.’da sahip olsaydık, okullar daha 
etkili olurdu gibi bir sonuç çıkarılamaz. “Yeni Nesil Okul”un en 
çok öne çıkan özelliği; dönüşüm genlerine sahip olduğu için 
her çağın okulu olabilme özelliğini taşımasıdır. Ancak bu 
okulları yalnızca çevreye adapte olabilen, çevre tarafından 
belirsiz bir geleceğe sürüklenen okullar olarak değil, çevresinin 
dönüşümüne katkı verebilen, bu dönüşümü yönetme kapasi-
tesine sahip olan okullar olarak da düşünmek gerekir. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/�le/251439/3D_printers_in_schools.pdf ).

(Şekil : İngiltere’de proje kapsamındaki bir okulda 3D yazıcıdan çıktısı 
alınan bir model)
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GELENEKSEL OKUL

Yerel düzeyde amaçlar Küresel düzeyde amaçlar

Kolay ölçülebilir amaçlar Kolay ölçülemeyen amaçlar

Siyasal amaçları öne çıkmış okul Siyasal amaçları ile birlikte ekonomik amaçları öne çıkmış okul

Kültürel okur-yazar birey yetiştirme rolü Eleştirel pedagojiden beslenen yeni roller

Bilen okul Öğrenen okul

Amaçları belirlenen okul Amaçlarını belirleyebilen okul

Öğrenciyi iyi bir işgörene dönüştürmeyi amaçlar Öğrenciyi iş geliştiren, girişimci haline getirmeyi amaçlar

Tablo: GELENEKSEL OKUL ve “YENİ NESİL OKUL” KARŞILAŞTIRMASI

YAPI

AMAÇ

KÜLTÜR

SÜREÇ

Söyleneni yapan/özerk olmayan okul Özerk okul

Programı başkaları tarafından hazırlanan okul Programını hazırlayan/geliştiren okul

Öğretmen otoritesi Öğrenci özerkliği

Müdür otoritesi Öğretmen özerkliği

Yapılandırılmış dersler Esnek dersler

Tek bir disipline dayalı derslerin hâkimiyeti Birden çok disiplinin karşılıklı etkileşimini kapsayan melez dersler

Ders odaklı öğretim Derslerle birlikte artan öğrenci projeleri, araştırmalar, sempozyumlar 

Öğrenciyi programın hede�erine göre değerlendirir Bireysel farklılıklara göre değerlendirir

Sınırları belirli okul Sınırları belirsiz okul

Okul-çevre yan yana Çevresi ile iç içe geçmiş okul

Tek elde toplanmış liderlik Dağıtılmış liderlik

Yöneten-yönetilenler ayrımı Yönetimin bir parçası haline gelen yönetilenler- Yönetişim

Mezuniyetle birlikte okulla iletişimi biten öğrenci Mezuniyet sonrası da okuldan öğrenmeye devam eden, okula

 öğreten, okul kültürünün bir parçası olan mezun

Öğreten öğretmen Araştırmacı, öğrenme ortamı oluşturan öğretmen

Formal öğretim programı odaklı  Okulun değerleri, inançları, sembolleri ve ritüellerinin öne çıktığı,

 okul kültürünün bir parçası olan örtük program

Yerel değerler Yerel ve evrensel değerler

Rekabet İşbirliği

Benzerliği öne çıkaran okul Farklılığı öne çıkaran okul

Ders kitabına bağımlılık Ders kitabının yerini alan basılı ya da elektronik ortamdaki kitaplar,  

 veri tabanları 

Merkezi kararlar ve planlama Okul temelli kararlar ve planlama

Yönetici ve öğretmeni atanan okul Yönetici ve öğretmenini seçen okul

Tek tip okulların hâkimiyeti Alternatif okulların ana akım hale gelmesi

Benzer örgütlenmiş okullar Farklı örgütlenmiş okullar

Değerlendirilen okul Öz değerlendirme yapabilen okul

Opak okul Saydam ve hesap verebilir okul

YENİ NESİL OKUL



Okul kültürü; okulun bütün hücrelerine sinmiş, okulun 
kültürel çevresindeki herkes tarafından paylaşılan anlamlar, 
gelenekler, değerler, semboller bütünü olarak tanımlanabilir. 
Sahip oldukları kültür, okulların kimlikleridir ve bir okulu 
diğerinden ayıran en belirgin özelliktir. Okullar �ziksel değil, 
kültürel sınırlara sahiptirler.

Avrupa Birliğinin hazırladığı “Ekonomiye Transfer Edilebilen 
Beceriler” raporu (Transferability of Skills across Economic 
Sectors, 2011 ), İngiltere Parlamentosu tarafından hazırlanan 
“Yaratıcı Ekonomiye Destek Raporu” (Supporting The Creative 
Economy)(http://www.publications.parliament.uk/pa 
/cm201314/cmselect/cmcumeds/674/674.pdf ) bireyin sahip 
olması gereken disiplinler arası becerilerin gittikçe daha çok 
önem kazandığını göstermektedir. Bu becerilerin önemli bir 
bölümünün de okulda öğrenciler tarafından gerçekleştiri-
lecek işbirliğine dayalı olan projeler, sempozyumlar ve çalıştay-
larla mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Ancak  yenilikçi ve dönüşebilen okullar bugünün ve geleceğin 
bireyinin yetişmesine ev sahipliği yapabilir. Bu nedenle, 
değişim sürecinde okulların mevcut öğretim programları 
kadar okul kültürünün bir parçası olan örtük programların 
etkili olacağı düşünülmektedir. Demokrasi, hukuk, farklılıklara 
tolerans, işbirliği gibi değerlere sahip bir okuldan mezun 
olmak, bireyin sosyal ve iş yaşamındaki başarılarının bir 
yordayıcısı olarak düşünülmektedir.

OKULDA YÖNETİM SÜREÇLERİ DEĞİŞİYOR
Yönetim süreçleri; karar verme, planlama, örgütleme, 
eşgüdümleme, iletişim, etkileme ve değerlendirme olarak 
yedi ögeden oluşmaktadır (Gregg, 1957).

Okulun bütün paydaşlarını sürecin içerisine katmadan eğitim 
sistemlerinin etkili olabilmesi olası görünmemektedir. “Yeni 
Nesil Okul”; kendi kararlarını alabilen, planlamasını ve örgütle-
mesini yapabilen, bütün yönetim süreçlerinde özerkliği yüksek, 
aynı zamanda saydam ve hesap verebilir okuldur. PISA (2011)
sonuçları, okul özerkliğinin, millî gelirden sonra öğrenci 
başarısını en çok etkileyen değişken olduğunu göstermektedir. 
Okul özerkliği de okula dayalı bir yönetim oluşturmaktan 
geçmektedir. Özerkliği yüksek, hesap verebilir ve saydam bir 
okulun dönüşebilme yeteneğinin fazla olacağı düşünülmek-
tedir. Dışa bağımlı olan geleneksel okulun üst sistemleri ile 
(eğitim bölgeleri/ilçe, il, milli eğitim müdürlükleri) ilişkisi, 
okulun çocuk ve üst sistemin yetişkin rolünde olduğu 
yetişkin-çocuk ilişkisine benzetebilir. Bu durumda çocuk rolü 
verilen okul, kendisini yenileme, geliştirme ihtiyacı duymadan, 
sürekli üst sistemden gelecek talimatları bekleyen bir çocuk 
durumunda kalabilir.  

Sonuç olarak kendisini dönüştüremeyen okul, çevresi tarafından 
elinden tutularak belirsiz bir geleceğe götürebilir. Okulun 
dönüşümün nesnesi değil, öznesi durumunda kalabilmesi 
gerekmektedir. Bu süreçte, ekolojik toleransı yüksek “Yeni 
Nesil Okul” olarak adlandırabileceğimiz okullara ihtiyacın 
artacağı düşünülmektedir. 
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focus/48910490.pdf sitesinden 25.12.2014 tarihinde ulaşılmıştır.
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54 özel okulumuzdan 92 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve M. Osman Uğur’un konuşmacı olduğu seminerde; 

  Ücretsiz Öğrenci Okutulması
- Yeni düzenleme
- %25,%50,%75 indirimli öğrenciler kişi hesaplanmasında dikkate alınacak mı?

  Eğitim Öğretim Desteği
- Uygulama esasları
- Eğitim öğretim desteği alanlara nasıl fatura düzenleneceği

  Öğretim Elemanları
- Yeni ders saatleri
- Yöneticilerin ders saatleri
- Yabancı öğretim elemanları

  Diploma denkliği
- Öğretim elemanlarının maaşları
- Eğitim öğretim tazminatı uygulaması
- Ek ödeme verilebilir mi?

  Öğretim elemanları ile yapılan sözleşmeler
- Öğretim elemanlarının işten ayrılma ve tekrar işe alınması

  Okul ücretleri
- Okul ücretlerinin tespitinde yeni usul
- Okul ücretlerinin tahsili

  Okul ücretlerinden yapılan indirim
- Kardeş indirimi
- Mezun indirimi
- Öğretmen indirimi
- Burslar
- Çalışanların çocuklarına yapılan indirim
- Okul sahip ve ortakların çocuklarına yapılan indirim
- İndirimlerin vergi kanunları karşısındaki durumu (Kurumlar, KDV)

Özel okullara uygulanacak cezai müeyyideler konuları ele alındı. 

Derneğimizin Odakule’deki merkezinde 17 Aralık, 19 Aralık ve 24 Aralık 2014 tarihlerinde Bakanlıkça 5 
Temmuz 2014 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliği nedeniyle okullarımızı bilgilendirmek amacıyla hizmet 
içi eğitim çalışması düzenlendi. 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik
Değişikliği Semineri
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Okul Öncesi Eğitim Komisyonunun 2014-2015 Eğitim- Öğretim Yılı Toplantılarında aşağıda belirtilen konular 
gündemi oluşturdu.

26/07/2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği görüşülüp, değerlendirilerek okullarımızda yapılan uygulamalar paylaşıldı,

24/09/2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelikte belirtilen değişiklikler görüşülüp, uygulamalar değerlendirildi,

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

V. Temel Eğitim Sempozyumu konu başlıkları, davet edilecek konuşmacı önerileri Yönetim Kuruluna sunulmak üzere 
görüşüldü,

Sempozyum hazırlıkları konuşuldu, öneriler değerlendirildi, komisyon üyelerinin görev dağılımı yapıldı.

V. Temel Eğitim Sempozyumu 06- 07 Aralık 2014 tarihinde Florya Koleji ev sahipliğinde ,Yaklaşık 520 özel okul 
öncesi eğitimi ve ilkokul kurucu, yönetici ve öğretmenin , Türk ve yabancı akademisyenlerin, katılımı ile gerçekleşti . 
Sempozyumda yer alan 4 panel ve 7 konferansta “Eğitim Ekosistemi” genel teması çerçevesinde bireyin etkileşim 
içinde olduğu ve gelişimine etki eden yakın çevresiyle ilişkiler mikro, mezo, ekzo, makro düzeyde incelendi.

Ocak ayında “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziksel Ortamların Standartları” ve “Okulöncesi Eğitim Kurum-
larına Öğrenci Kabul Süreci” konuları ile ilgili çalışma ve bilgi paylaşımı yapılması planlandı.

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

2014-2015 Eğitim Öğretim yılının ilk yarısında Okul Öncesi Eğitim Komisyonu Üyeleri tarafından gündemdeki konuları 
ele almak, sorunları görüşüp öneriler oluşturmak üzere toplantılar yapılmış , İlkokul Komisyonu ile birlikte, V. Temel 
Eğitim Sempozyumu ile ilgili hazırlık  çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Komisyon çalışmaları ile üyeler arasında uygulamalarla ilgili paylaşımlar yapılmış, işbirliği içinde çalışmanın  okullar 
arasında olumlu iletişim kurulmasına katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

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

Emine Ayten AKSOY
Komisyon Başkanı
Okul Öncesi Komisyonu Adına
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Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde  Özel Florya Koleji’nde gerçekleşen  “V. Temel 
Eğitim Sempozyumu’nun”  planlanması, yapılması ve değerlendirilmesinde görev almak,

İlkokul ve Anaokulu komisyon üyeleri ile ortak toplantılar düzenleyerek “Temel Eğitim Sempozyumu” için konu 
başlıkları ve konuşmacıların saptanması,  

İKY ile ilgili olarak uygulamada tereddütte düşülen hususların açıklığa kavuşturulabilmesi için görüş ve önerilerin 
alınarak  ortak strateji belirlenmesi,

Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından 28-31 Ocak 2015 tarihleri arasında düzenlenecek 14.Geleneksel Antalya 
Semineri’ne ilişkin görüş ve önerilerin alınması, 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün 19.07.2012 tarih ve 6480 sayılı “Özel Okulların 12 yıllık Zorunlu 
Eğitim Kapsamında Dönüşümlerine” ilişkin genelgesinin yeniden değerlendirilerek görüş, öneri ve uygulamaların 
paylaşılması,

Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Serbest Etkinlikler ve Trafik Güvenliği dersi konularındaki uygulama esaslarının görüşülüp, 
netleştirilmesi.

05.07.2014 tarihinde İKY’de yapılan değişiklikle 1-4.sınıflarda değişen “ölçme değerlendirme esaslarının” görüşülerek 
tereddütte düşülen hususların açıklığa kavuşturulması,

Türkiye Özel Okullar Birliği İlkokul Komisyonu; yaptığı toplantılarda aşağıda belirtilen konular başta olmak üzere pek 
çok konuyu toplantı gündemine getirmiş, bu konuda komisyon üyelerinin görüş ve önerilerini alarak değerlendirmiş ve 
rapor haline getirerek dernek yönetimine sunmuştur.

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

Tuncay ŞAMDAN
Komisyon Başkanı
İlkokul Komisyonu Adına

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

İLKOKUL KOMİSYONU RAPORU
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Bütün bu çalışmalarda, sorularımıza cevap vermek ve sorunlarımıza çözüm bulmak, sesimizi duyurmak üzere her an 
bizlerle olan, desteğini eksik etmeyen Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne kendim ve grubum adına teşekkür 
ediyorum.

M. Banu Keskin
Komisyon Başkanı
Ortaokul Komisyonu Adına

Ortaokul Komisyonu ilk toplantısını, 4 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirmiştir. Toplantı, Komisyondaki  yöneticilerin 
bilgilerinin güncellenmesi;  Lise komisyonu ile ortak  hazırlanacak “Çalıştay” konuları üzerinde bir araştırmanın 
yapılması ve konularının görüşülmesi; yeni yönetmelik gereği Seçmeli Derslerin notla değerlendirilmesi ve Özel 
Okulların öğrenci alımları konuları çerçevesinde yapılmıştır.

Lise Komisyonu ile ortak yürütülecek Çalıştay konusu önerileri listelenerek komisyon başkanına sunulmuştur. Ikinci 
dönemde gerçekleştirilecek bu çalışmanın konusu  “Fen ve Matematik alanında Farklı ve Teknoloji  Destekli Yeni 
Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.

Bu öğretim yılında seçmeli derslerin notla değerlendirilmesi konusunda görüşler paylaşılmış ancak seçilen derslerin 
türü gereği sınav uygulamalarının farklılığı, ölçmenin detaylandırılmamış olması (proje ve derse katılım notunun 
olmaması) dersin ağırlığı konusunda kesinlik olmaması çeşitli sorulara neden olmuştur. Yöneticiler, bu durumun 
öğrencilerin bazı seçmeli derslerden kaçışına neden olabileceği görüşünü paylaşmaktadırlar.

Gündemin bir başka konusu da özel okulların kayıtlarının tamamlanmasının ardından Anadolu Liseleri tercihlerinin 
yapılacağı konusu da okullar arası nakil sürecinde yoğunluk yaşatacağı, bunun sonuçlarının da kontenjan ve 
istihdam sorunu olarak yine okullara döneceği düşünülmektedir.

I. Dönemin II. toplantısının gündemi gereği, 26-27 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen TEOG uygulamasının 
değerlendirilmesi yapılmış; okulların, sınava dair bir olumsuzluk yaşamadığı dile getirilmiştir.

Geçen öğretim yılında ilki gerçekleştirilen bu uygulamanın olumlu ve olumsuz yönlerini, önerilerimizi paylaştığımız 
bir raporun hazırlandığı ve sunulduğu ancak bu konuda bir değişiklik olmadığı dile getirilmiştir.

Okulların sınıflandırılması konusunun da son zamanlarda okulların gündemini meşgul ettiği ancak bir belirsizlik 
olduğu ifade edildi. Bu konu ile ilgili oluşturulan Komisyonun çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı. 

Okul Yöneticileri olarak yapılan toplantılarla oluşan işbirliği, paylaşılan sorunlara üretilen çözüm önerileri ve her 
an destek alabilme duygusu bizlere kendimizi güvende hissettirmektedir.

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

ORTAOKUL KOMİSYONU RAPORU

Ortaokul Komisyonu 2014-2015 eğitim öğretim yılında, komisyon üyelerinin belirlediği gündem maddeleri doğrultusunda 
toplantılarını yapmış, toplantı tutanakları tutulmuş ve ihtiyaç duyulan konularda Derneğimiz’den destek alınmıştır. Bu 
öğretim yılında komisyonumuzda görev alan yöneticilerin listesi aşağıdadır.
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Lise Komisyonumuz ayda bir kez toplanmakta ve güncel konuları değerlendirmektedir.

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

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

Komisyon olarak 2014-2015 eğitim-öğtretim yılı 1.döneminde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmış veya planlanmıştır;

Fikret MULHAN
Komisyon Başkanı
Lise Komisyon Başkanı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ 
LİSE KOMİSYONU RAPORU

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

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

Özel Okulların, TEOG / YEP sınavını kaynak alarak belirlediği okula özgü kayıt kriterini; Kurum Yönetmeliğinin 
kayıt bölümüne bir madde olarak ekleyip bakanlığa sunması konusunda yönetim kurulumuzla birlikte ortak çalışmalar 
yapılmıştır. 

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

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

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

Artık geleneksel hale gelen ve Ortaokul Komisyonumuz ile de eşgüdüm içinde her yıl yaptığımız sempozyum/çalıştay 
için gerekli çalışmalar yapılarak haziran 2015 tarihinde “Fen ve Matematik Alanında Farklı Yaklaşımlar ve Teknoloji 
Destekli Yeni Uygulamalar“ konusu belirlenmiştir.Bu etkinlikle ilgili olarak tüm çalışmalar sonuçlandığında gerekli 
bilgilendirmeler yönetim kurulumuzca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

TÖZOKBİR Lise Komisyonu olarak 2013 yılında “Müfredat Çalıştayı” yapılmış ve konu ile ilgili uzman ve öğretmen-
lerden oluşan 200 kişilik bir ekip 2 gün boyunca  lise öğretim proğramlarını (biyoloji, coğrafya, edebiyat, felsefe, fizik, 
kimya, matematik, PDR ve tarih) detaylı olarak incelemişlerdir. Çalıştay sonucunda çok kapsamlı bir öneri paketi ortaya 
çıkmış ve ilgili makamlara bildirilmiştir. Önerimiz; tüm öğretim proğramlarının yeniden ve yaşam temelli olarak revize 
edilmesi hatta yenilenmesidir. 
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Geçtiğimiz yıl 22 Mart’ta İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleşen Eğitim Teknolojileri 
Konferansı, bu yıl 21 Mart 2015’de Beykent Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecektir.

Türkiye Özel Okullar Birliği IT Komisyonu’nun organize ettiği konferans ile; Amerika’da düzenlenen ISTE Konferansı 
ve İngiltere’de düzenlenen BETT Show’un ülkemizde bir örneğinin gerçekleştirmesi ve yıllar içinde büyük bir organi-
zasyon haline getirilmesi hedeflenmektedir. Konferansın temel amacı, eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi 
örneklerin paylaşılacağı, eğitim teknolojilerini derslerinde kullanmak isteyen öğretmenler için farklı projeleri görebilece-
kleri ve meslektaşları ile tanışacakları bir ortam yaratılması, eğitimde yeni yaklaşımların takip edilebileceği bir platform 
oluşturulmasıdır.

İlki geçen yıl Türkiye’nin farklı illerinden 1800’ü aşkın katılımcıyla gerçekleşen konferansa; okul sahipleri, idareciler, 
akademisyenler, yöneticiler, karar vericiler ve birçok öğretmen katılmıştır. Geçen yıl konferans alanında yer alan firma 
stantları, bu alanda hizmet veren birçok firma ile okullar arasında iş birliğinin sağlanmasında büyük katkı sağlamıştır. 
Konferansta, gün boyu ana salonda yapılan oturumlara paralel devam eden konuk konuşmacıların sunumlarının yanı sıra, 
185 sunum yapılmıştır.

Geçen yıl yapılan ETP’14, okulların eğitimde teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanması, öğretmenlerin eğitim 
ve öğretim süreçlerinde kendilerine katkı sağlayacak örnek çalışmaları incelemesi ve katılımcıların profesyonel gelişim 
ağlarının genişlemesine büyük katkı sağlamış, bu konuda büyük etki yaratmıştır.

ETP’15  için yakın bir zamanda konferans için sunum başvuruları başlayacaktır. Konferans ile ilgili duyuruları aşağıdaki 
iletişim kanallarından takip edebilirsiniz.

ETP 2015 İletişim Kanalları: 
Web sitesi: http://www.etp.org.tr/ E-posta: etp@etp.org.tr Twitter: @etpistanbul
Facebook: https://www.facebook.com/etpistanbul Konferans hashtag: #etp15

Türkiye Özel Okullar Birliği IT Komisyonu Üyeleri, ETP Konferans Organizasyon Komitesi

Nurullah Dal, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği, @dal_nurullah

Özcan Güçtekin, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, @Ozcan_Guctekin

Sedat Yıldız, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, @sedatyildizcom

Bahadır Yıldız, Hisar Okulları, @bahadiryildiz74

Dilara Vardar, Hisar Okulları, @dilaravardar26

Mehmet Özdemir, Robert Kolej, @mehmet7573

Metin Ferhatoğlu, Robert Kolej, @metinfer

Birkan Kılıç, Üsküdar Amerikan Lisesi, @birkankilic

Elif Kara Öztürk, VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi, @elifkaraozturk

II. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI

ETP2015
21 Mart 2015, Beykent Üniversitesi Ayazağa Kampüsü
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Barış eğitimi neden gerekli?
İkinci Dünya savaşından bu yana dünyamızda savaşlarda 60 
milyondan fazla insan, yani iki  dünya savaşında ölenden bile 
fazla kişi iç savaşlar ve diğer çatışmalarda can verdi ve 
bunların  çoğu sivillerdi. Milyarlar, insanları öldürmeyi ve 
doğayı tahribe sebep olan silahlara  harcanmakta. Halbuki 
savaşlara harcanan paranın daha azı dünyadaki tüm açları 
doyurmak, eğitmek ve sağlık hizmeti sağlamaya yeterdi. Her 
bir F16 maliyetine bir okul ya da hastane yapılabilirdi.

Görüldüğü gibi, 20’nci yüzyılda eğitim, sonuçlarını düşünmeden, 
gelişmiş silahları üretebilen ve  kullanabilen çok zeki insanları 
yetiştirdi. Dünyamızın doğasına ve insanına daha fazla zarar 
verilmeden 21’inci yüzyılda artık eğitim değişmeli, tüm 
yaşama ve doğaya saygılı bireyler yetiştirilmeli, bunun için de  
bilimsel zekanın yanında duygusal, ahlaki,  ve ekolojik, yani 
çoklu zekanın, eleştirel düşüncenin  gelişmesine önem verilmeli. 
(Lin,2006) Eleştirel Pedagoji ve Barış Eğitimi’nin başlıca amacı 
tam da budur: Bütünsel düşünebilen insanlar yetiştirmek.

Aslında herkes  barış içinde yaşamayı ister, buna rağmen 
toplumsal ve bireysel düzeyde  dünyamızda  ve çevremizde  
şiddet çok yaygın.  Aile içinde, sokakta, okulda, spor karşılaşma-
larında,  değişik gruplar   ve ülkeler arasında anlaşmazlıklar çoğu 
zaman bu yolla çözülmeye çalışılıyor; oysa şiddet sadece şiddeti 
üretiyor ve hiçbir soruna  sürdürülebilir  çözüm sağlamıyor.

Ne yazık ki dünyayı bir anda  değiştiremiyoruz ama  kendimizi 
değiştirmeye çalışabiliriz;  çünkü barış sadece savaşın yokluğu 
değildir ve barış bireyde başlar. Barış  Kültürü’ne kişinin 
kendisi ile barışık olması ile  başlayıp tüm  çevresi ile olumlu 
ilişkiler  kurma sanatı diyebiliriz.  Şiddet Kültürü  yerine Barış 
Kültürü’nün tohumlarının ekilmesi olan Barış Eğitimi ise bu 
sanatı öğretme  yöntemidir. Dünyada ve ülkemizde toplumsal 
ilişkilerde görülen Şiddet Kültürü’ne karşı Barış Kültürü’nün 
yaygınlaşmasına Barış Eğitimi’nin anlamlı bir katkı sağlayacağı 
şüphesizdir. İnsanların eline silah yerine  anlaşmazlıklara 
şiddetsiz çözüm yöntemleri vermek olan Barış Eğitimi’ne bir 

nevi “Koruyucu Tıp” diyebiliriz. Barış çalışmalarının babası 
sayılan Prof. Johan Galtung‘a göre Barış Eğitimi  temelde  
empati duymayı ve anlaşmazlıklara şiddet içermeyen, yaratıcı 
çözümler bulmak için gereken becerileri öğretir. (Galtung,1997)

BARIŞ EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ  BECERİLER NELERDİR?
1-  Empati kurabilmek.
2-  Ön yargılarımızın farkında olmak, kendimizi tanımak.
3-  Tek kimliğe takılmayıp çoklu kimliğimizin farkında olmak,
 kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan, tüm
 bireylerin haklarına ve doğaya  saygı göstermeyi öğrenmek.
4- Eleştirel düşünceye sahip olmak. (Özellikle medyanın
 etkisinin  farkında olmak.)
5-  Aktif  dinleme ve şiddetsiz iletişim becerilerini geliştirmek.   
 (Rosenberg, 2003)
6-  Öfkeyi  yönetebilmek, özür dileyebilmek, a�edebilmek.
7-  Uyuşmazlık durumlarında yaratıcı çözüm yolları üretebilmek.  
 (Çatışma Çözüm Becerisi)

Barış Eğitimi bu becerileri en etkin  öğrenme metodu olan, 
yaparak ve yaşayarak  öğretme yaklaşımını benimser. 

Barış gibi bir kavramın somut ve elle tutulur hale gelmesinde 
bu tekniğin kullanılması çok önemlidir. Tek tara�ı öğrenme 
yerine interaktif yani beraber etkileşim halinde öğrenme 
sürecinde rol oynama; tiyatro, müzik, resim, dans gibi sanat 
etkinliklerinin kullanımı, çatışmaları dönüştürmede yaygın bir 
metod olarak kullanılır. Örneğin: “Ezilenlerin Tiyatrosu Metodu” 
(Boal,2003)  İnsanların yaşamları ile ilgili durumları, problem-
leri yansıtmalarına ve onları şiddet kullanmadan dönüştürm-
eye olanak sağlayan etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Barış Eğitimi’nde gereken beceriler nasıl öğretilir?
Empati:
Kendini başkasının yerine koyarak, o kişinin neler hissedebi-
leceğini, farklı bakış açılarını, inanç ve düşünceleri anlamayı 
içeren “Empati Kurma Becerisi” rol oynayarak ve/veya zorlayıcı 
bir durumu içsellestirerek geliştirilir. Örnek vermek gerekirse, 
kız öğrenciler erkek, erkek öğrenciler de kız rolünü oynadıkların-
da, ‘laf atılmanın’ ne tür bir his yaratabileceğini daha iyi anlaya-
bilirler.  Bir  grup üniversite  öğrencisi ile yapılmış olan bir 
eğitimde, Yunanlı Öğrenciler Kıbrıslı Türk; Türk Öğrenciler de 
Kıbrıslı Rum yerine  geçerek “Nasıl bir  Kıbrıs olsun?” çalışması 
yapmışlardı. Zorlansalar da bu rol değişimi, karşı tarafın 
durumunu çok daha iyi anlamalarını sağlamıştı.

Ön yargılar, anlaşmazlıkların önemli nedenlerinden biridir. 
Ön yargıların bilincine varabilmek için her iki tarafın da şu 
soruları cevaplaması istenir:

Barış Eğitimi Nedir?

Nur Bekata MARDİN 
Boğaziçi Üniversitesi 
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdür Yardımcısı  
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• ----Kendini nasıl tarif ediyorsun?
• ----Karşındaki ‘Ötekini’ nasıl algılıyorsun?
• ----Onun seni nasıl algılayıp tarif ettiğini sanıyorsun?

Sonradan bu listeler karşılaştırılarak yanlış varsayımlar ortaya 
çıkarılıp, tartışılır ve düzeltilir. ( Farklı milletler, gruplar, kadınlar 
ve erkeklerin birbirlerini nasıl  algıladıklarını ve ön yargılarını 
belirlemek için bu tür çalışmalar yapılabilir.)

Ötekilestirmeye de ön yargılar sebep olur. Amin Maalouf bu 
konuda şöyle diyor: “Kim için öteki? İnsanlar arasında sınırlar 
yoktur aslında. Ötekileştirme onu insanlıktan çıkartmak demek. 
İşlerin kolaylasmasını sağlar. Hiçbir canlı kendi soyundan 
birini öldürmez. İnsan da bunu ancak diğerini yabancılaştırar-
ak yani ötekileştirerek yapabilir.” (Maalouf,2000)

Oysa insanlar arasında ortak noktalar farklılıklardan çok daha 
fazladır. 

Kimlik SEN KİMSİN? Aslında her kişinin birçok kimliği vardır; 
cinsiyeti, ailesi, medeni durumu, şehri, milleti, dini, okulu, işi, 
mesleği, spor takımı, hobisi, ırkı, köyü, bu örnekleri daha da 
çoğaltabiliriz. Kişisel mutluluğumuz ve  toplumda barışın 
sağlanması, bu kimliklerin hepsinin bilincinde olup tek bir 
tanesine takılmamakta yatar. Tek kimlik ötekileştirmeyi arttırır. 
Hele bu kimlik yaralanmış ise baskındır  ve çok tehlikeli olabil-
ir. Oysa çoklu kimliklerimizin bilincinde olduğumuzda başka 
insanlarla ortak nokta bulmamız kolaylaşır; özünde  hepimizin 
insan olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla, kimseyi ötekileştir-
meden, ayrımcılık yapmadan, tüm bireylerin haklarına ve 
doğaya  saygı göstermeyi öğrenmeliyiz.

Farklılıklara saygı ve  empati eğitimi, esasen çok küçük  yaşlarda 
başlamalıdır. Çünkü, çocuklarda  bile kendilerinden biraz farklı 
olanla  alay etme, dışlama  adeti vardır. Okul öncesi, yuvada, 
farklılıklara saygıyı geliştirme amaçlı “Kimlikli Bebekler” 
yöntemi daha çok küçük yaştan bu duyarlılığı artırmakta 
başarılı bir yöntemdir. (Brown, 1998 ve 2005;  Derman-Sparks,1989), 
(Divrengi & Aktan, 2010) 

Eleştirel düşünce, yanlış  yönlendirilmeyi engeller. Öğrencinin 
sorgulayan bir  kişiliğe sahip olmasına çalışılmalıdır ki yanlış 
seçimler yapmasın. Ayrıca, toplum üstünde çok etkili olan 
görsel ve yazılı  medyadaki  bilgilere de eleştirel bir bakış 
açısıyla yaklaşmak şarttır. Çünkü, medyada, �lmlerde ve bilgisayar 
oyunlarında şiddet o kadar yaygın duruma gelmiştir ki, gençler 
arasında ve toplumda şiddet olaylarına alışkanlık artmakta ve 
şiddet  normal, kabul edilebilir hale dönüşmüştür. “Etkili, aktif 
dinleme; Şiddetsiz iletişim :(www.nvc.org),( Rosenberg, 2003)” 
Dinlemeyi bilmek, arkadaşlık, okul ve iş hayatında başarı için 
çok etkili olduğu gibi sinirlenen kişinin öfkesini azaltıp  
tırmanan  çatışmayı da yumuşatır.

Etkili iletişim için  bir kişiyi dinlerken dikkat edilmesi 
gerekli noktalar şunlardır:
1-  Konuşanın yüzüne bak, beden dili kullan sözünü kesme,
 kendi tecrübenden  bahsetme, akıl verme. Sadece dinle!!

2- Konuya ilgini gösteren sorular sor.
3- Doğru anladığını kontrol için temel olguları kendi sözler
 inle ifade ederek onaylat.
4- Konuşanın söylemediği satır aralarında ki duyguları, endişe  
 ve çıkarları da anlamaya çalış ve kişiye ayna tut.
5- Öğüt verme, eleştirel düşünmesini sağlayacak sorularla
 KENDİ çözümünü bulmasına yardımcı ol.

Etkili dinlemeye dayanan ve anlaşmazlıkları çözümlemek ve 
ilişkileri onarmak amacı ile  kullanılan yeni bir yöntem de 
Dominic Barter‘ın Brezilya da başlatmış olduğu “Onarıcı  
Çemberler”(Restorative Circles)Metodudur.
www.rochester.edu/cvollege/cscm/assets/pdf/restorative_cir-
cles) (Frerre, 1985)

Onarıcı Çemberler Metodu’nda, anlaşmazlık yaşayan kişilere  
konuşulanlarda ‘Ne duyduğu yani ne anladığı?’ sorularak 
yanlış algılamaların düzeltilmesine çalışılır. Bu yöntem gerçek 
his ve duyguların da ortaya çıkmasına sebep olduğu için, 
güncel çatışmanın çözümlenmesinin yanında  ilişkinin de 
düzelmesini ve onarılmasını sağlayabilmektedir.

Öfke Yönetimi 
Duygular bedende duyulan �zik kıpırtılardır. Öfke de bir 
duygudur. Canlı olmanın doğal bir parçası olan duyguların 
yani öfkenin  yanlış ya da doğrusu olmaz. Doğal bir duygu 
olan öfkeyi bastırmak da doğru değildir. Ancak, öfkenin bizi 
yönetmesine izin vermeyip, bizim öfkeyi yönetmemiz gerekir. 
Öfke saldırganlıkla aynı şey değildir; yönetmeyi öğrenebi-
leceğimiz güçlü bir duygudur. Ancak, çoğunlukla  başka bir 
duyguyu maskeler. Nelerin bizi kızdırdığının farkında olup 
öfkenin altında yatan korku, hayal kırıklığı, utanç, haksızlık, 
mahcubiyet gibi nedenleri bulup çıkarırsak öfkemizi   yönet-
memiz kolaylaşır.  Öfke Yönetiminde ílk kural, karşıdakini suç- 
lamamak ve saldırmamaktır. Pişman olabileceğimiz davranışlarda 
bulunmadan önce kendimizi sakinleşttirmeye çalışmalıyız. Üç 
derin nefes almak ve gerekiyorsa kendine sakinleşecek bir 
süre vermek,  saldırgan davranışın  ortaya çıkmasını önleyebilir.  
Daha sonra kimseyi suçlamadan kendi duygularımızı, isteklerimizi, 
ihtiyaçlarımızı “Ben” sözcükleri kullanarak; kızmadan ama  net 
biçimde anlatmalıyız. Etkin dinlemek bu gibi durumlarda da 
faydalı bir yöntemdir. Aynı zamanda karşımızdakini daha iyi  
anlamak için açık uçlu, yargı içermeyen sorular sorabiliriz. Bir 
hata yapılmışsa da kendi sorumluluğunu üstlenerek özür 
dilemek doğru bir davranışdır ve çatışma havasını  yumuşatır.

A�etmek
Bir Hindu atasözü şöyle der : “Cesuru arıyorsan a�edebileni 
bul. Esas kahraman ise nefret görse de sevebilendir.”

İnsan a�etmeye önce kendini a�etmekle başlamalı. Farkında 
olsak da olmasak da aslında kişi birçok konuda kendini suçluyor 
ve kendisini suçlu hissettiği kişilere karşı mahçup olduğundan 
bu hisse sebep olanları suçlamaya başlıyor.
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Onun için kendini ve başkalarını a�etmek büyük bir psikolojik 
yükü ortadan kaldırıyor. Başkalarına duyulan kızgınlık, kin gibi 
hisler insanın enerjisini tüketir ve vaktini alır, ayrıca haklı 
olduğunda bile sonradan pişman  olunacak saldırgan davranışlar-
da bulunulmasına sebep olabilir. Dolayısıyla a�etmeyi başarmak 
çok önemlidir.

Çatışma Çözüm  (Galtung 1997 & 2008) (Weeks,1994 ) Çatışma, 
yaşamın doğal ve engellenemez bir parçasıdır ve doğru 
yönetildiğinde,  yapıcı, yaratıcı sonuçlar çıkabilir. Önemli  olan 
nasıl yönetildiğidir. Anlaşmazlıklar en sık arkadaşlar, aile, 
komşular, sınır ülkeler  gibi yakın ilişki içindekiler arasında  
görülür. 

Çatışmanın nedenleri:  Çatışmalar çoğu kez temel gereksinim-
lerin tatmini ile ilgilidir. Yaşayabilmek için yemek, barınmak, 
korunmak, sevilmek, ait olmak, sayılmak, kendini gerçekleştirebil-
mek, tüm insanların istekleridir. 

Ülkelerin istekleri de insanlarınkine benzer: Var olabilmek, 
farklılıkların tanınması, saygı görmek. Ancak bu ihtiyaçları ve 
istekleri tatmin etme yolları ve kaynakların kısıtlı olması, 
paylaşım konusunda bireyler ve ülkeler arasında uyuşmazlık 
ve anlaşmazlıklara sebep olabilir.

Çatışmanın kökenleri:
Çatışmanın altında yatan nedenler görünenden daha fazladır;  
bir buz dağı gibi suyun altında kalan kısım çok daha büyüktür.

Çatışmanın altında yatan olası nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
1-  Sahip olunan toprak, mal, petrol, statü, kimlik, güç gibi
 maddi veya manevi değerleri kaybetme endişesi.
2-  İlişkilerin zorda olması: İhtiyaçların karşılanamıyacağı
 korkusu, güvensizlik, tehdit, endişe,  ön yargılar.
3.  Bilginin yanlış iletilmesi/ İletişim kopukluğu veya eksikliği.
4- Prensiplerin uyumsuzluğu: Ahlaki  değerler, politik düşünceler,  
 dini inançlar, yaşam tarzı farklılıkları ve güç paylaşımında
 rekabet  vs. çatışmaların nedenleri ve kökenlerinin belirle-  
 nebilmesi çözüm bulmada yardımcı bir  faktördür.

Anlaşmazlık bir süreç:
Çatışma aslında birdenbire başlamıyor adım adım ilerliyen bir  
süreç. Ufak rahatsızlıklarla  başlıyor; algılama yanlışları eksik ve 
yanlış iletişimle büyüyor. Tatsız olaylar ve iletişimin kopması  
ile devam edip şiddet olayları ile kriz dönemine giriyor. Kriz 
çıkmadan önce sorunları çözümlemek çok daha kolay;  kriz 
döneminden sonra barışçıl çözüm zorlaşıyor, ancak karşılıklı 
iyi niyet ve ciddi çalışma ile  mümkün. Dolayısıyla  anlaşmazlıkları 
ilk başlangıç döneminde fark edip düzeltecek  girişimlerde 
bulunulması çok faydalı olur.

Anlaşmazlık durumlarında ortaya çıkan davranış biçim-
lerini beş gruba ayırabiliriz:
1- Kavgacı- Saldırgan Davranış (Kazan /Kaybet): Genelde bir
 tarafın kazancı ve  karşı tarafın kaybı üzerine kurulu stratejilerdir.
2- Kaçak–Yüzleşmeyi Erteleme Durumu, Kaçak Oynamak: 

 Çatışma  çözümlenmez sadece ertelenmiş olur.
3-  Pasif Davranış (Kaybet/Kazan): Mücadele etmeden karşı
 tarafın kazanmasına müsaade etme durumu.
 Hep aynı tarafın alttan alması  bir süre  sonra tahammülü
 bitirip şiddete sebep olabilir.
4-  Uzlaşmacı/Paylaşımcı Tutum: İki tarafında kısmen tatmin
 olmasını sağlar.
5- Sorun Çözücü (Kazan /Kazan yöntemi): Tüm tara�arın iş
 birliği içinde, çatışma çözüm yöntemlerini kullanarak ve
 atılgan (Assertive) davranış biçimi  sergileyerek, sorunu
 herkesin çıkarlarını gözetecek şekilde çözümleme girişimidir.

Atılgan davranış (Assertive Behavior): Kendini  güvenli bir 
şekilde ortaya koyup, isteklerini, endişelerini; kendini ezdirmeden 
ama kimseye saldırmadan, suçlamadan, tüm tara�ara saygılı, 
nazik, anlayışlı olarak ifade edebilme tutumudur.

Uzun vadeli çözüm isteniyorsa; asla hiçbir tarafa, kişiye saldırıl-
mamalı sadece probleme  odaklanılmalıdır.

Kazan / Kazan Yöntemi: Problemle ilgili tüm tara�arın kimler 
olduğunu; ihtiyaç ve endişelerini belirleyip ortak probleme, 
beraberce, adaletli, eşitlikçi,  yaratıcı ve herkesi tatmin edecek bir 
çözüm bulmaya çalışma tarzıdır.

Kazan/Kazan yöntemi,  anlaşmazlığı  çözümleyemediği durumlarda 
bile, gruplar  arasında daha olumlu ilişkilerin gelişmesini  sağlar; 
çünkü tüm tara�ar hiç olmazsa ihtiyaç ve  istekleri duyulmuş 
olduğu, değer verilip  dinlenmiş oldukları için, kısmen memnun 
olurlar. Bu yöntem çatışmanın altında yatanların ortaya çıkmasına 
da yardımcı olur.

Kazan/ Kazan Yönteminde anlaşmazlığı çözümleme aracı 
olarak kullanılan çatışmayı analiz haritası :
1. Problemin tari� çok önemlidir: Çatışma konusu hiçbir tarafı
 suçlamadan herkesin benimseyeceği tarzda ortak bir sorun
 olarak tarif edilmelidir ki kimse itiraz etmesin.
2.  Görünür ve görünür olmayan tüm ilgili tara�ar tespit edilip her  
 birinin istek, ihtiyaç ve endişeleri belirlenmeli ve özellikle
 ihtiyaçların tatminine önem verilmelidir.
3.  Ortak çıkarları bulup ön plana çıkarmak, bunun yanında
 çözümsüzlüğün sebep olacağı olumsuz sonuçları göz önüne
 koymak, çözümü teşvik edecek unsurlar olacaktır.
4.  Bu ortak çıkarlar üstünde iş birliği kurarak, tüm tara�arın
 katılımı ile herkesin ihtiyaçlarını az çok tatmin edecek çözüm
 yolunu bulmak için yaratıcı �kirler geliştirmeye çalışmak ve
 alternatif çözümler önermek Kazan/Kazan Yöntemi’nin prensi 
 bidir. Pozisyonlar üstünde durulmamalı, tüm tara�arın en
 temel ihtiyaçları ön planda tutulmalı ve kimse suçlanmadan
 sadece çözüme odaklanılmalıdır.Tabii ki tara�arın en başta
 problemi çözme niyetinde olmaları gerekir.
5.  Alternati�er arasından en uygun çözüm yolu hep beraber
 seçilmelidir ki  herkes benimsesin ve sorumluluk alsın.
6.  Çözüm önerisi eylem planında kimin, ne zaman, ne yapacağı
 konusunda açık ve gerçekçi olmalıdır.
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Bu  tür bir  yaklaşım vakit alsa da, anlaşmazlık yaşayan tara�arın iş 
birliği yapmalarını sağlayacağından kabul edilebilir ve sürdürüle-
bilir  bir çözüme ulaşma olasılığı  yüksektir.

Kişinin kendi içindeki mini çatışmadan, kişiler arası mikro çatışma-
ya, gruplar arası  midi, ve ülkeler arası makro veya kültürler arası 
mega çatışmalara kadar tüm anlaşmazlıklar yukarıda açıklanan  
yöntemle analiz edilebilir . Galtung’un  “Çatışmaları aşarak çözüm-
leme” yöntemiyle tara�arın ortak çıkarlarına hizmet edecek yeni 
avantajlı bir proje etrafında anlaşamayan kişiler bile çıkar birliği 
yapabilirler ve böylece çatışma konusu aşılmış olur. Yeni ve 
avantajlı bir projenin geliştirilmesi etabında alışılmışın dışında 
yaratıcı düşünceye ihtiyaç büyüktür.(Galtung, 1997)

Ayrıca, yakın zamanda  yapılan bazı nicel değerlendirmeler  barış 
eğitiminin duygusal zekayı arttırdığını göstermiş, böylece gençlerin  
hem akademik hem de yaşamla baş edebilme yeteneklerine de 
olumlu katkısı olduğu ortaya çıkmıştır. (Erkman & Sart, 2012) 
Bütün bu olumlu etkileri görünce;  Barış Eğitimi’nin yaygın-
laşmasının gerekliliğine inancımız artmaktadır.

Ancak Barış Eğitimi’nin  yaygınlaşması için okullarda eğitim 
müfredatının içine dahil edilmesi ve her yaştan öğrenciyi 
kapsaması lazımdır.

Barış Eğitimi, çocukların yeni değerler, bilgiler ve davranışlar 
öğrenmeye daha açık oldukları erken yaşta başlamalı ve okul 
atmosferinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır ki saldırganlıktan uzak 
durma, ara buluculuk, çatışmaları yaratıcı yollarla çözme becerileri, 
empati, eleştirel düşünce gibi gerekli yetenekleri gelişebilsin. 
Barış eğitiminin başarısı ağırlıklı olarak öğretmenlere bağlıdır, bu 
nedenle onlar da bu sorumluluğu taşıyacak şekilde donanımlı 
eğitilip hazırlanmalıdır. Barış Eğitimi üniversitelerin Eğitim Fakült-
esi Bölümleri’nin müfredatına da dahil edilmelidir.  Ayrıca, Barış 
Eğitimi topluluk odaklı olmalıdır çünkü, çocuklar ve ergenler 
içinde yaşadıkları toplumun düşüncelerinden  etkilenirler, bu 
yüzden okulların topluma da ulaşıp onları da Barış Eğitimi  
programına dahil etmeleri önemlidir.

Öte yandan insanın kendini tanıması, herkese empati göstermesi, 
farklılıkları kabullenmesi beraber yaşayabilmesi, paylaşmak, 
a�etmek, özür dilemek, hiç de  kolay değil. Dolayısıyla barış 
savaştan daha fazla otokontrol, disiplin, iş birliği, sabır, cesaret 
çalışma ve dayanıklılık gerektiriyor. Ancak çatışmaların sebep 
olduğu insan kaybı, maddi ve manevi zararlar yanında, barış için 
çalışmak çok daha anlamlı ve değerli. Diğer taraftan, insanın son 
yüzyılda başardığı devrimsel teknolojik ilerlemelere bakınca artık 
toplumsal yaşamda da benzer bir gelişme olmalı ve  savaşlar 
tarihte kalmalı diyoruz.

İnanıyoruz ki, ilerde çatışma/çözüm (Con�ict resolution) ve  barış 
eğitimleri  yaygınlaştığı takdirde kendileri ve çevreleri ile  barışık; 
insana, doğaya saygılı; eleştirel düşünce kapasitesi ve  duygusal 
zekaları gelişmiş bireyler, dünyamızın daha barışçıl olmasını 
sağlayacaktır.
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Özel Eğitim kurumlarının gerek kuruluş gerekse iyileştirme 
süreçlerinde yapı, kapsam ve içerikte çeşitli stratejiler uygulan-
maktadır. Var olan kalitenin sürdürülebilirliği için nitelikli 
yönetici ataması bu stratejilerin başında gelmektedir. Bütün 
eğitim kurumlarının kalite, gelişim ve sürdürülebilirlik gösterge-
lerinin başında nitelikli yönetici değişkeni tartışılmaz bir 
gerçektir. Nitelikli yöneticiden beklentiler arasında yönetsel 
ve örgütsel becerilerin yanı sıra doğru öğretmen seçimi  ve 
gelişimi yer almaktadır. 

Öğretmen istihdamının özlük haklarından �ziksel olanaklara, 
coğra� konumdan rekabet koşullarına kadar pek çok değişkene 
bağlı olduğu açıktır. Peki kuruma bağlı eğitim personelinin 
yeterliliklerinin gelişim ve değişimi nelere bağlıdır? Öğretmen 
seçme süreci kurumsal hafıza ve öğretiler ile devinen bir alan 
iken, öğretmen geliştirme süreci yaygın olarak kurum dışı 
yeniliklerden etkilenmektedir. Yani, öğretmen ve kurum yeni 
olanı alma ve uygulama eğilimindedir. Fakat, öğretmen gelişimi 
yeniliklerin adaptasyonu ile mi sınırlıdır? Ya da yeniliklerin 
adaptasyonu öğretmeni ve dolayısıyla okulu daha iyi yapar mı?

Bu makale, özel okullarda yöneticilerden sonra ilk sıradaki 
kalite göstergesi olarak kabul edilen öğretmenin nitelik ve 
yeterliliklerini arttırmayı hede�eyen çalışmaları mercek altına 
almaktadır. Okul ikliminde gelişim için uzaklarda aranan 
inovasyon çok daha yakında, öğretmenler odasında olabilir mi?

Öğretmenler için sunulan mesleki eğitimlerin içerik ve 
kurgusuna gelin yakından bakalım. Eğitim kadrosu için ders 
kitapları, bilgisayar, tablet, akıllı tahta, projeksiyon cihazı gibi 
teknolojik araçların yanı sıra Sykpe ve ClassDoJo gibi yazılımlar 
hakkında mesleki eğitimler sunmak ve bu eğitsel araçları 
ulaşılabilir kılmak.  Ya da, sınıf yönetimi, 6 Şapka tekniği, 
yapılandırmacı yaklaşım, 5E Tekniği, ölçme ve değerlendirme 
yöntemleri gibi çeşitli ilke ve teknikler hakkında hizmetiçi 
eğitimler yapmak. Örnekler çoğaltılsa da genel kurgu değiş- 
memektedir; Amaç, yeniliği öğretmene tanıtmak, öğretmenin 
inovasyonu tanımasını sağlamak. 

MEB ayağında yenilenen ders müfredatlarının tanıtılması, özel 
okullarda takım olma seminerleri arasında sıkışan öğretmen 
mesleki eğitimlerinin kuruma, öğretmene ve öğrenciye 
katkısı nedir? Ölçümlenebilir mi? Seminerler sonunda verilen 
değerlendirme anketleri bu sorulara yanıt olabilir mi? Belki de 
en önemlisi, bir yenilik hakkında öğretmenin algı ve bilgisini 
hede�eyen mesleki eğitimler dünya gerçeği mi? Gelin bahsi 
geçen soruları kısaca ele alalım. 

Şayet mesleki eğitim öğretmenler için bir öğrenme süreci ise 
öğrenen de öğretilen kadar önemli olmalıdır. Mesleki eğitimlerin 
tamamına yakını içerik aktarımı üzerinden yapılandırılmıştır. 
Aktarılan içeriğin de sınıf ortamında öğrenciye yansıyacağı 
varsayılmaktadır. Bahsettiğimiz kurgudaki eğitimler öğretmenlerin 
öğrencileri ile olan süreçlerini değil eğitsel araçlarla olan 
ilişkilerini şekillendirmektedir. Ancak akademik çalışmalar 
göstermektedir ki, öğretmen pedagojik değişimi temelde 
öğrenmeye dair inançlarına ve mesleki rol algılarını bağlıdır. 
Öğretmenin pedagojik inançlarını ve benimsediği öğretmen-
lik rolünü değiştirmeksizin eğitsel araçları ve koşulları yenile-
mek mesleki yeterliliği geliştirmez. İşte tam bu nedenden 
sunulan mesleki eğitimlerin ne öğretmen yeterliliklerine ne 
de öğrencilerin öğrenme çıktılarına etkisi değerlendirmemiştir. 
Şunu da unutmamak gerekir; yaygın ve neredeyse tek ölçme 
aracı olarak kullanılan hizmetiçi eğitim değerlendirme anketleri 
gelişim ve değişimi ölçemez. Bununla beraber, mesleki 
eğitimler ve etki değerlendirmesi konusunda yanlışları irdele-
memiz gerektiği gibi doğruları da değerlendirmemiz gerekir. 

Hizmetiçi eğitimlerin öğretmen ve öğrenci üzerindeki hede�erinin 
net olarak ortaya konulması, içerik, uygulama ve değerlendirme 
süreçlerini de belirler. Öğrencilere akıl yürütme, problem 
çözme, kritik düşünme gibi becerileri, disiplin üstü ve disiplin-
ler arası bakış açılarını ve öğrenmeyi öğrenme yeterlilikleri 
kazandırmak en temel eğitsel hede�erdendir. Ayrıca bir diğer 
temel hedef olan üst düzey akademik başarı da temelde bahsi 
geçen yeterliliklere bağlıdır. Bu noktada dikkat edilmesi 
gereken öğretmenin nitelikleri  öğrenciler için öngörülen ana 
öğrenme çıktıları ile örtüşmek zorunda olduğudur.

Öğretmen için etkili soru sorma, öğrenci �kirlerini müzakere 
süreçleri ile geliştirme, öğrencilerin var olan bilgi ve ilgilerini 
kazanımlar doğrultusunda işe koşma, bilimsel düşünme ve 
sorgulama süreçlerini modelleme yeterlilikleri öğrencilerde 
hede�enen kazanımlar ile örtüşür. Dolayısıyla, öğretmenlerin 
bilgiyi aktaran rolünden öğrencilerin araştırma-sorgulama 
süreçlerine ortaklık eden rolüne dönüşmeleri gerekir. Fakat
açık bir şekilde bu rol dönüşümü, eğitsel araçları, donanımı ya 
da müfredatı değiştirerek gerçekleşemez. Uluslararası öğretmen 
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 eğitimi çalışmaları değişimin sağlanması için öğretmenlerin 
pedagojileri üzerine yansıtıcı düşündürülmesi ve öğrenme- 
öğretme inançlarının doğru yapılandırılması gerektiğini vurgu-
lamaktadır. Diğer bir değişle öğretmen gelişimini hede�eyen 
eğitimler öğretmenlerin inançlarına ve pratiklerine ayna 
tutmalıdır. Peki böyle bir eğitim kurgusu yapılabilir mi? Yapılır-
sa etkili olur mu?

Türkiye ile dünya arasındaki nitelikli mesleki eğitim makası 
her geçen gün biraz daha açılmaktadır. Ülkemizde mesleki 
eğitimler içerik ve nicelik odaklı olarak artmaktayken gelişmiş 
ülkelerde pedagojik olarak yansıtıcı, meslektaş etkileşimini 
esas alan ve nitelik odaklı gelişmektedir. Öğretmenin var olan 
mesleki formasyonunu işe koşarak öğrenme algısına ve öğretme 
pratiklerine yoğunlaşan çalışmaların öğretmenlerin yeterli-
liklerini geliştirdiğini, öğrenme çıktılarını zenginleştirdiğini ve 
okul ikliminin değiştirdiğini göstermektedir. Bu noktada akla 
ülkemiz koşullarında bu uygulamaların sonuçlarının ne 
olacağı sorusu gelmektedir.

Özel ve devlet okullarında son 10 yıldır 300’ün üzerinde 
öğretmen ve 25.000’i bulan öğrenci ile tarafımızca yürütülen 
mesleki eğitim uygulamalarından elde ettiğimiz sonuçlar 
umut vadetmektedir. Elde edilen bulgular göstermektedir ki, 
şayet hizmetiçi eğitimler boylamsal olarak öğretmenlerin 

öğrenme-öğretmeye dair algı ve inançlarını yeniden yapılandır-
ma, öğrenen merkezli süreçleri tecrübe ederek kendi 
öğrenme süreçleri üzerine yansıtıcı düşündürme ve alan 
uzmanlarından iş başında destek alma şeklinde yapılırsa 
öğretmen pedagojik yeterlilikleri en üst düzeye çıkmaktadır. 
Daha da önemli olan bir husus, pedagojik yeterliliği artan bu 
öğretmenlerin sını�arındaki öğrencilerin akademik başarıları 
ve düşünme becerileri  de istatistiksel anlamlı düzeyde 
artmaktadır. Aynı zamanda özel okullar genelindeki bulgular, 
söz konusu eğitimlerin okul iklimini geliştirdiğini, paydaşların 
aidiyet duygusunu ve öğretmenlerin mesleki tatminini 
artırdığını da göstermiştir.

Ülkemiz koşullarında, mesleki eğitim yapısından başlayarak 
öğrenciler üzerindeki etkinin değerlendirilmesi kayda değer 
bir gelişmedir. Söz konusu bulgular okul toplumunda, 
özellikle yeniliklerin tüketiminin en yoğun olduğu  özel okul 
sektöründe, kurumsal gelişime yeni ufuklar açmaya aday 
görünmektedir. Eğitsel bir araca yada sürece yönelik yenilik 
öğretme hatasından kurtulup, mesleki yeterlilik ve gelişim 
için öğretmen pedagojisine, hazır bulunuşluğuna ve algısına 
yönelmeliyiz. Son olarak, öğretmen mesleki eğitimleri 
konusunda içinde bulunduğumuz umutsuzluk sonbaharından 
çıkıp eğitimde kaliteyi artırmanın mutlak yolu pedagojik 
değişim ve kurumsal gelişim baharını öğretmenler odasında 
aramamız gerekmez mi ?
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Ödevler ve Öğrenme Motivasyonu 
için Stratejiler

Günümüzde pek çok öğrenci ev ödevi olarak verilen çalışma 
yapraklarını görünce mutsuz oluyor ve keyif almadan yapmış 
olmak için yapıyorlar. Eğitimciler ve veliler ev ödevinin işe 
yararlığını tartışıyorlar. Öğrencilerin çoğu için ev ödevleri 
genellikle öğretmenlerin onları cezalandırmak için kullandığı 
bir araç olarak algılanmakta. Bazen gerçekten böyle olabilir 
ancak diğer yandan  ev ödevi öğrenmenin sürmesi ve kalıcı 
hale gelebilmesi için etkili bir araçtır. 

Hatta Fransa Cumhurbaşkanı bizzat ev ödevlerini kaldıracak-
larını söyledi ve yeni bir tartışma başlattı. PISA sonuçlarında 
ödevle ilgili gördüğümüz bir önemli durum ise; Bazı ülkelerde 
ödev için ayrılan süre çok uzun ve sonuçlarda da başarılılar, 
Çin, HonKong, Singapur gibi. Diğer yandan yandan ödev için 
daha az süre harcayan bazı ülkeler var ki bunlarında sonuçlarıı 
başarılı Güney Kore, Finlandiya gibi. Birde ödev için çok süre 
harcayıp sonuçlarda başarılı olamayanlar var, ABD, Türkiye 
gibi… Bu çelişkili durumlar ve yapılan pek çok araştırma bize 
gösteriyor ki ödevler için harcanan süreden çok ödevlerin 
kalitesi, içeriği ve uygulama şekli sonucu belirliyor. Buradan 
yola çıkarak ödev hazırlamanın da eğitimciler açısından en az 
öğrencilerden beklediğimiz kadar özenle ele alınması gerek-
en bir süreç olduğunun altını çizmek isterim. 

Tam bu tartışmalar arasında ülkemizde sömestr tatiline 
yaklaştığımız şu günlerde ev ödevlerinin öğrenciler için keyi�i 
bir öğrenme aracına dönüştürülebilmesi için bazı işe yarayan 
stratejileri paylaşmak istedim.

* Başlarken; ödevi hazırlamaya başlamadan önce kendimize 
sorarak cevaplarını bulmamız gereken soruları şu şekilde 
sıralayabiliriz,

Ev ödevi bu konunun öğrenilmesini sağlayacak en iyi yol 
mudur? Ödevin gerekliliğini sorgula.
Ödevin gerçekleşmesi sonrası ilk adımın ne olacak? Öğrenmeyi 
sürdürmek için büyük resmi planladın mı?
Ödevde kullandığın strateji nedir? Ekip çalışması mı yoksa 
bireysel mi?

Bu etkinlik sonunda ne öğrenmesini bekliyorsun?
Ödevin gerçekleştirilebilmesi için sınırlılıklar var mı? Yaşına 
uygun mu? Öğrenme stillerini dikkate alıyor mu? Kaynaklar 
ve süre yeterli mi?

Öğrenen için anahtar noktalar sağlamak. Ödev sayfasını 
bir görsel gibi düşünün ve nasıl daha kolay hatırlamak için 
çağrışım yaptırabilirsiniz. Bu nedenle ödevlerin her bir 
sayfası beyinde görsel kodlamayı sağlayacak bütünlük içinde 
tasarlanmalı. 

Sayfa düzeni çok önemlidir. Sayfada bırakılan boşluk 
miktarı, satır, sütun boşlukları, ad, soyad ve sınıf gibi bilgiler 
dengeli ve görsel bir şablon  şeklinde hazırlanmalı.

Ödevin öğrenci açısından sahiplenilmesi ve onu zihinsel 
düzeyde meşgul edecek olması önemlidir. Bu nedenle 
öğrencinin çalışma rotasını belirleyecek bir yönergesi ve 
arada ne kadar anladığını kontrol edebileceği kontrol 
noktaları olmalıdır. Anladığını fark ettiği kontrol noktaların-
da ödüllendirmeler de işe yarayacaktır. Ödevi yaparken 
öğrencilerinizin yanında olmayacağınızı unutmayın! En 
önemli işlerimizden birisi de  yalın ve anlaşılır yönergeler 
oluşturmak olmalıdır…

Renk her insanda olumlu duygular uyandırabilir, mümkünse 
çalışmalarınızı öğrenme ortamı gibi düşündürmek için 
doğru renkleri iyi kullanın.

Eğer yapamazsa ne olacak? Öğrencinin ödevin bir 
noktasında kilitlenmesini önlemek için önceden planlama 
yapın, alternati�er üretin. Yapamama stresi öğrencinin 
öğrenmesine ket vurduğu gibi devam etmesini de 
engelleyecektir. Dolayısıyla bu olmazsa hazırladığınız ödev 
sizin amacınıza da hizmet etmemiş olacaktır!

Öğrencinin yaptığı işlere değer veriniz ve ödüllendiriniz, 
besleyici tanılayıcı geribildirim yoluyla ödevi bir öğrenme 
aracı olarak kullanın. Bunun içinde sayfa düzeninde 
geribildirim için boşluklar bırakın hatta öğrencinizin de size 
geribildirim verebilmesi için bunu kullanmayı öğretin.

Öğrencilerin farklı �kirlerini ve alternatif düşüncelerini 
paylaşmaları için yer ayırın ve teşvik edin ki süreç onlar için 
teşvik edici olsun.

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

Bu soruların sonunda ödevi hazırlamaya karar verdiğinizde 
işinize yarayabilecek birkaç strateji de şunlar olabilir;
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Öğrenme stilleri her öğrencide farklı etki ve sonuç ürettiği 
gibi öğrenme ihtiyaçlarının da farklı olabileceğini göz 
önünde bulundurun.  Öğrenme ihtiyaçlarına göre ödevi 
farklılaştırma stratejileri uygulayın. Farklılaştırma stratejileri 
için teknolojiden kolaylıkla yararlanabilirsiniz. Teknolojik 
araçlar yöntem ve sonuçlar açısından size zaman kazandırabilir.

Renkler gibi yazı için kullandığınız karakterde öğrenciler 
için belirleyici olabilir. Bu nedenle düzeylerine en uygun yazı 
karakterlerini seçmeye çalışın. Hatta bazen öğrenenin beynini 
şaşırtmak için yazı karakterinin büyümesi küçülmesi, yazı 
tipinin değişmesi çok etkileyici olacaktır… 

Özellikle yazı içeren ödevlerde yazı yazma rehber notları 
bulundurmanız onlardan ne beklediğinizi açıkça ifade 
edeceği için kolaylaştırıcı olacaktır. Önemli bir etkisi de bir 
rutin oluşturacağı için bütünsel olarak beceri gelişimini 
kolaylaştıracaktır.

Noktalama işaretleri konusunda beklentinizi açıkça belirtin. 
Örneğin kesme işareti var mı? Yok mu? Önemli olan onları 
yazmaya teşvik etmek…

Öğrencilerin teknolojide bizlerden daha yetkin olduğunu 
unutmayın. Ödev sırasında teknoloji kullanmaları teşvik 
edin ancak bunun bir amaç değil araç olduğunun sürekli 
altını çizin… 

Elbette bunlara benzer daha çok strateji sıralayabilirim 
ancak altını çizmek istediğim konu “ödevlerin etkili 
planlanarak hazırlandığında öğrenmenin devamlılığı ve 
kalıcılığı açısından çok önemli bir araç” olabileceğidir. 
Özellikle tatil dönemlerinde öğrencilere dağıtılan özensiz, 
kes-yapıştır, renksiz ve motive etmeyen araçların öğrenme 
açısından öğrencilere hiçbir şey katmadığını söyleyebilirim. 

Bir diğer konuda kitaplarından belirlenmiş sayfaların numaralarını 
vermek ödev değildir. Çünkü bu sadece belli sayıda tekrar 
yapmaya odaklar ve düşünceyi geliştirmek yerine tatilin 
sonunda veya başında vazife savmak için yapılır. Bu konuda 
öğretmenin kitap sayfalarını yaptırsa dahi bunun sonucunda 
elde etmek istediği öğrenme çıktılarını görmek için öğrenci-
yi düşünmeye zorlayan etkinlikler hazırlaması gerekir. Bu 
şekilde yapılırsa öğrenciye verilecek en güzel mesaj ise 
öğretmenin de bu ödevi hazırlamak için zaman ayırdığı ve 
öğrenme çıktılarına, öğrencilerine değer verdiğinin işareti 
olacaktır.
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Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 
Projeleri

Bu yıl anaokuluna başlayan bir öğrenci, bir yıl anaokulu, on iki 
yıl temel eğitim ve dört yıl üniversite eğitimi sonrasında; 
yaklaşık 2032-2033 yıllarında çalışma hayatına atılacaktır. 
Günümüz eğitim sisteminde, öğrencilerimizi çalışmaya başladıkları 
zaman ihtiyaç duyacakları becerilere sahip bireyler olarak 
yetiştirmek; mevcut eğitim sistemi müfredatı ve klasik eğitim 
yaklaşımlarıyla pek mümkün olmasa da; onları bu becerileri 
kolayca kazanabilecek ve her türlü duruma ayak uydurabilecek 
şekilde geliştirmek, eğitim kurumlarının en temel hede� 
olmalıdır. Özellikle son birkaç yıldır daha da önem kazanan 
eğitimde teknoloji entegrasyonuna yönelik çalışmalar, bu 
hede�n gerçekleştirilmesine katkı sağlayan birçok yaklaşım, 
yöntem ve araç sunmaktadır.  

Ülkemizdeki birçok eğitim kurumu da, eğitimde teknoloji 
entegrasyonu konusunda yatırımlar yapmakta ve eğitim ve 
öğretim süreçlerini, çeşitli projeler ve sınıf içi uygulamalarla 
desteklemektedir. Bu konuda yürütülen süreçler ve projeler 
için tek bir yol ya da tek bir doğru olduğunu söylemek yanlış 
olmakla birlikte; eğitimde teknoloji entegrasyonuna yönelik 
yapılan yatırımların başarıya ulaşması için önem gösterilmesi 
gereken birtakım faktörlerden söz edilebilir.  

Burada bahsedilen eğitim teknolojileri yatırımları; bazı 
kurumlar için okulda teknoloji alt yapısının oluşturulması 
veya yenilenmesi, ya da çeşitli donanım ve yazılımların satın 
alınması olabileceği gibi; bazı kurumlar için de bu alanda 
çalışan kurumlardan hizmet alma, ya da çeşitli dijital ürün 
veya kaynaklara üye olma şeklinde de gerçekleşebilir. Bunun-
la birlikte, zaten var olan ancak aktif kullanılmayan teknolojik 
imkanları kullanmak üzere harekete geçmeye karar verme, 
okul bünyesinde bu alanda çalışacak bir bölüm oluşturma 
veya zaten varsa bölümü genişletme, ya da en temelde, bu 
konuyu okul gündemine alma, bunun için zaman ayırma 
süreci de eğitim teknolojilerine yapılacak bir yatırım olarak 
görülebilir.

Bana göre eğitim teknolojileri konusunda yatırım yapacak 
okullarda öncelikle; konunun okul yöneticileri tarafından 
benimsemesi, okula her anlamda katma değer sağlayacağına 
gerçek anlamda inanılması; özetle, yöneticilerin bu süreci 
sahiplenmesi önemli kritik başarı faktörlerinden biridir. Eğer 
okul yöneticileri bu konuda olumlu bir yaklaşıma sahipse, 
teknoloji misyonu, vizyonu, hede�eri üzerinde çalışılmalıdır. 
Tüm bunlar belirlendikten sonra, belirlenen hede�ere ulaşılmasını 
sağlayacak iyi bir planlama yapılmalı, atılacak her türlü adım, 
yapılacak her türlü yatırım da bu plan doğrultusunda olmalıdır. 

Bir okulun teknoloji misyonu, okulun bu konudaki felsefesi, 
bakış açısı, benimseyeceği yaklaşım; teknoloji vizyonu, 
okulun bu konuda gelecekte ulaşmayı arzuladığı nokta; 
teknoloji hede�eri de, okulun belirlediği vizyona ulaşmak için 
izleyeceği yolda benimseyeceği, belirli zaman dilimleri esas 
alınarak (aylık, dönemlik, yıllık) net bir şekilde saptanmış, 
belirlenen zaman dilimi sonunda ulaşılıp ulaşılamadığı ölçüle-
bilir nitelikte olan temel amaçlarıdır. İşte bu hede�ere 
ulaşmak üzere yapılacak plan doğrultusunda yürütülecek 
çalışmalar da, eğitim teknolojileri entegrasyon projeleri 
olacaktır.

Öncelikle misyon, vizyon ve hedef belirleme aşamalarına 
odaklanırsak; bunlar belirlenirken okulların, önce kendi 
kurum misyon ve vizyonlarını incelemesi ve bunlarla ters 
düşmeyecek, aynı paralellikte ve uyumlu hede�er belirmesi 
önemlidir. Ayrıca bu süreçte  “The Partnership for 21st Centu-
ry Skills” organizasyonu tarafından belirlenmiş olan 21. Yüzyıl 
Becerileri (21st Century Skills), “Institute for the Future”  
kurumu tarafından belirlenmiş olan 2020 Gelecek İş Becerileri 
(2020 Future Workskills) ,  “OECD” tarafından her yıl güncelle-
nen PISA kriterleri, günümüzce çokça ele alınan Dijital 
Vatandaşlık (Digital Citizenship)  yaklaşımı, Ekim 2014’de 
Amerikan hükümeti, Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılmış 
Geleceğe Hazır Okullar Hareketi (Future Ready Schools)  ve 
Beyaz Saray tarafından yürütülen Eğitimde Bağlantı Girişimi 
(ConnectEd Initiative)  incelenebilir. Tüm bu önemli kaynaklar, 
doğru bir misyon, vizyon ve hedef belirlenmesine yol gösterici 
olacak, bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. 

Hede�erin tespitinden sonra, bu hede�eri hayata geçirecek 
küçük, orta ya da büyük ölçekli birçok teknoloji entegrasyonu 
projesi planlanabilir. Yürütülecek projelerle ilgili verilecek 
kararlarda; sürecin sadece teknoloji alımıyla bitmeyeceği, 
hatta bu noktada başlayacağı, işin asıl önemli olan kısmının 
akademik müfredatın teknoloji desteğiyle disiplinler arası 
gerçekleşmesine yönelik dikey ve yatay müfredat geliştirme 
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çalışmaları yürütülmesi; okulda teknolojiyi önemseyen ve 
fayda olarak gören bir öğrenme kültürü yaratılması; tüketen 
değil üreten, dinleyen değil katılan bir toplum olmaya yönelik 
eğitim felsefesi ve yaklaşımının okul kültürü haline getirilmesi 
olduğunu unutmamak gerekir. Sadece yöneticiler tarafından 
değil, öğrenciler, veliler ve tabi ki öğretmenlerin katılımıyla 
alınacak kararlarla ilerlenmesi de, tüm bu istenen okul 
ortamının oluşmasını destekleyecektir. 

Bu sıralar okullarda güncel olarak yürütülen birçok eğitim 
teknolojileri entegrasyonu projesinden söz edilebilir. Örneğin 
okulun tüm eğitim kaynaklarını öğrenci ve velilerle tek bir 
ortamdan paylaşma, akademik süreçlerle ilgili iletişim kurma 
ve anket, sınav, ödev toplama, quiz, forum, sözlük gibi dijital 
etkinlikler yapabileceği öğrenme yönetim sistemleri (learning 
management systems) ya da sanal öğrenme ortamları (virtual 
learning environment) kullanımı okulların gündemlerinde 
olan önemli projelerden biridir. Bu konuda bazı okullar 
Moodle, Schoology, Frog, Haiku gibi tüm okulu kapsayan 
platformları kullanırken, bazı okullar ise Google Classroom, 
Edmodo, wiki, blog gibi öğretmen özelinde ilerleyen 
platformları kullanmayı uygun bulabilir. Teknoloji entegra-
syon projelerine bir diğer örnek; özellikle öğrencileri aktif 
öğrenme sürecine dahil etmek, sınıf içinde farklılaştırılmış 
öğretim uygulamak  ya da tamamen kağıtsız bir sınıf ortamı 
oluşturmak gibi farklı amaçlarla devam edebilecek olan; 
bire-bir cihaz kullanımı & BYOD & BYLD (one-to-one & bring 
your own device & bring your learning device) ya da tablet  
kullanımı projeleridir. Bazı kurumlar belirli seviyelerde küçük 
gruplarla bu konuda pilot deneme çalışmaları yaparken, bazı 
kurumlar tüm seviyelerinde ya da belirli seviyelerde tablet ile 
eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekte, bazıları ise 
gezici tablet sını�arı kullanmaktadır. Bu konudaki iki önemli 
gündem de, uygulamanın Android cihazlarla mı, iPadler ile 
mi, yoksa bilgisayarlarla mı yapılması ve cihazı okul mu, 
öğrenci mi almalı sorularıdır. Cihaz ne olursa olsun, sınıf 
ortamına internet bağlantısı olan bir araç girmesi okulların 
Web 2.0 araçları ve Google Eğitim Uygulamaları (Google Apps 
for Education)  üzerine odaklanılmasına olanak sağlamıştır. Bu 
tür araçlar öğrencilerin sınıf içerisinde öğretmence sunulan 
dijital kaynaklara kolaylıkla ulaşma, ortak çalışmalar hazırla-
ma, yaratıcılıklarını kullanma, birlikte çalışma ve öğrenme 
süreçlerinde aktif olma imkanı sunmakta; öğretmenlerin de 
öğrencilerin öğrenme seviyesi hakkında anında geri bildirim 
alma sürecini ve öğrenci gelişimi takibini ve raporlamasını 
kolaylaştırmaktadır. 

Okulların planları arasına aldığı ve şuan üzerinde çalıştığı 
güncel projelerden bir başkası, öğrencileri bilimsel buluşlara 
teşvik eden bir öğretim ortamı yaratmak üzere FTMM yani fen 
bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM, science, 
technology, engineering and mathematics) alanlarına önem 
veren projeler yürütülmesi, öğrenciler için çalışma laboratu-
varları oluşturulmasına yönelik çalışmalardır. FTMM projelerinin 
yansıması olarak “Sen de Yap!” mottosuyla ilerleyen Makers 
Hareketi , ülkemizdeki ilgi görmeye başlamış;  

programlama ve robotik çalışmalarına ilgiyi artmıştır. İki 
senedir tüm dünyada uygulanan Kodlama Saati (Hour of 
Code)  projesi ile okullarda programlama konusunda farkın-
dalık oluşmuş, okullar seçmeli olarak programlama derslerini 
sunmaya başlamıştır. Yine bu çalışmaların bir başka yansıması 
olarak 3D yazıcılar okul ortamlarına girmeye başlamış; öğrenciler 
üç boyutlu tasarımlarını oluşturma imkanı elde etmiştir. 
Giyilebilir teknolojiler (wearable technologies) ve internet 
nesneleri (IoT, internet of things) de öğrencilerin ilgisini 
çekmiş, bu tür cihazların programlanması ve yeni ürünler 
geliştirilmesi olanakları öğrencilerin kendi kendine öğrendiği 
ve büyük keyif aldığı zamanlar oluşmasını sağlamıştır. Aynı 
zamanda artırılmış gerçeklik (augmented reality) uygulamaları 
öğrencilerce ilgi görmüş; yeşil perde (green screen) ile çekim 
çalışmaları öğrenciler için eğlenceli ve öğretici uygulamalar 
sunmuş, böylece okullarda multimedya derslerine verilen 
önem artmıştır. Aslında tüm bunlar öğrencilerin okulda ders 
dinleyen pasif rollerinden, yeni şeyler üreten aktif bir role 
bürünmelerine katkı sağlamaktadır.

Ayrıca öğrenmeyi sınıf dışına taşıyıp, öğrencinin kendi 
kendine öğreneceği konuları sınıf dışı zamanlara aktarmayı ve 
sınıf içi zamanı katılımcı, öğrencileri düşünmeye iten, daha 
aktif olacakları etkinliklerle planlanmasını esas alan ters yüz 
edilmiş sını�ar (�ipped classroom) yaklaşımı ve uygulamaları 
da birçok okulda uygulanmaktadır. Öğretmenler ders dışında 
öğrencilerin çalışması için sunduğu kaynakları çeşitli araçlarla 
kendileri hazırlayabileceği gibi;  kitlesel çevirimiçi açık dersler 
(MOOC, massive open online courses) öğretmenlere bu 
konuda oldukça başarılı hazırlanmış eğitim materyalleri 
sunmaktadır. Khan Academy  ve Ted-Ed,  öğretmenlerce tercih 
edilen en başarılı kaynakların başında gelmektedir. 

Okulların gündeminde olan bir diğer konu da sınıf ortam-
larının tasarımıdır.  Öğrenme ortamları için esnek öğrenme 
ortamları değişimi (FLEXSpace, �exible learning environment 
exchanges) kavramı sıkça duyulur olmaya başlamıştır. Aslında 
bu kavram dört duvarı olan kapalı bir sınıf ortamı yerine, açık 
ve farklı alanlardan oluşan; öğrencilerin daha rahat hareket 
edebileceği, kolaylıkla grup ya da bireysel çalışma yapabilece-
kleri, ihtiyaca göre ortamın tasarımını değişebilecekleri, her 
an birbirleriyle ve dünyayla iletişim kurabilecekleri öğrenme 
alanları oluşturulmasını ifade etmektedir. Bu konuda okullarda 
atılan ilk adımlar klasik sıra ve masa yerine hareket edebilir 
oturma alanları oluşturulması, sabit bir yerde duran klasik 
tahta yerine her yeri yazılabilir duvarlar kullanılması, standart 
projeksiyonlar yerine hem öğretmenin, hem de öğrencilerin 
görüntü yansıtılabileceği dokunmatik yüzeylere geçiş yapılması 
ve bu ortamlarda sağlıklı çalışan bir internet alt yapısı sunul-
ması şeklinde ilerlemektedir.

Tüm bu projelerin planlanması ve yürütülmesindeki temel 
amaç elbette ki eğitim ve öğretim sürecine olumlu katkı 
sağlamasıdır. Ancak tabi ki yukarıda bazı boyutlarıyla ele 
alınan, daha da derinlemesine incelenebilecek bu olumlu 
katkının yanı sıra, eğitimde teknoloji entegrasyonu projelerinde 
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yaşanabilecek birçok zorluk da olacaktır. Sanıyorum bütçe 
sınırlamaları ilk olarak akla gelecek etmendir. Ancak sürece 
odaklanıldığında; bütçe ayırmak ya da bulmaktan çok daha 
zor ve zaman ayırılması gereken kısım, eldeki bu imkanları 
faydalı hale getirecek ders tasarımları yapılması, öğretmenler-
in ders işleyiş biçimlerinde bir dönüşüm yaratılmasıdır. Bunun 
için öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda 
istekli olmalarını sağlamak, onların bu konuda neler yapılabi-
leceği konusunda farkındalığını artırmak oldukça önemlidir. 
Bu sebeple öğretmenlerin bu konuda ufkunu açacak çalışmalar 
yapılması, okulda böyle bir öğrenme ve gelişim kültürü oluşturulması, 
öğretmenleri bu konuda destekleyecek etkinlikler planlanması, 
bunun yapılacak eğitimlerle sürdürülmesi; özetle, öğretmen-
lerin profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi ve izlenmesi, 
bana göre eğitimde teknoloji yatırımlarının başarıya ulaşmasında 
bir diğer önemli kritik başarı faktörüdür. 

Çok sevdiğim ve anlamlı bulduğum iki söylemle bitirmek 
istiyorum. Bir Çin atasözünde “Söylersen unuturum, gösterirsen 
hatırlarım, beni dahil edersen anlarım.” denmiş. Bence 
teknoloji diğer tüm olumlu etkilerini bir kenara bırakırsak, en 
temelde öğrencilerin öğrenme sürecine dahil olmasını sağlayan 
etkili bir araçtır. Bununla birlikte, IBM’in eğitim sektörü 
direktörlerinden Sam Al-Schamma’in de söylemiş olduğu gibi 
“Sihir teknolojide değil, öğretmendedir.”.  Teknoloji yatırımının 
yanı sıra; öğretmenlerin profesyonel gelişimine yatırımın 
öneminin, hiçbir zaman göz ardı edilmemesi dileğiyle…
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