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Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü
Nesrin Kakırman

İÇİNDEKİLER

Eğitim-öğretim insan odaklı bir süreç. İnsanı
mihenk taşı olarak kabul
etmez, eğitim ders araç-gereç ve materyallerini teknolojinin en üst düzeyinde de
oluştursanız onu kullanacak
insan bulamazsanız o size
bakar siz ona bakarsınız.
Sınıfa girmiş ve
akıllı tahta ile tanışmış ve
Adnan Gündüz
akıllı tahtanın öğretmene ve
İmtiyaz Sahibi
sınıfa, sınıfın ve öğretmenin
ve
akıllı tahtaya bakışına tanık
Sorumlu Yazı İşleri
olmuş emekli bir öğretmen
Müdürü
olarak insan sermayesini
kullanmayan veya kullanamayan Milli Eğitim Bakanlarının eğitime niye imza atamadıkları Ziya Hoca’nın Millî
Eğitim Bakanlığında daha anlaşılır oldu.
Milli Eğitimin mutfağından gelen Ziya Öğretmen, Ziya Hoca ekibiyle beraber reformist atılımlarını
birbiri ardına atmakta.
Ekibindeki bazı isimleri yakından tanıdığımız
ve eğitim neferleri olarak ülkenin yarınları için çırpınmalarına tanık olduğumuz bu isimler Ziya Öğretmenin rol
modelliğinde ülke geleceğine katkı sunmaya çalışırlarken
onları desteklemek her aydının, entelektüelin, yurtseverin görevi olmalı.

Eğitim de Reform mu

"Eğitime Elimiz ve Gönlümüz Açık"
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REFORM MU YOKSA DEVRİM Mİ?

“Bir ülke kalkınmasının en etkili ve en ucuz
yolu Milli Eğitimdir” diyen ve dünya liderleri arasında
ders kitabı (Yurttaşlık Bilgisi) yazmış ve Geometride ki
bazı şekillere bizzat isim vermiş ve savaş sathı mahallinde bile okuduğu kitapların sayfalarındaki satırların altını
çizmiş, milletvekilleri zam istediğinde “öğretmen maaşını geçmesin” talimatını vermiş bir liderin ve ekibinin
kurduğu bir ülkenin onurlu bireyleriyiz.
Böyle bir kurucu ekibin olduğu ülke bireylerinin
eğitimde, kültürde, sanatta, bilimde, çağdaşlıkta muasır
medeniyetler seviyesini yakalamaması düşünülebilir mi?
Tabii ki HAYIR, HAYIR! Umarım bugün gerçekleşen reformist hareketlerin sonucu Eğitimde DEVRİM
olur.
Realist yaklaşıp durumumuza baktığımızda elbette bu ülkenin bir yazarı, sarı basın kartı hamili bir gazetecisi ve emekli öğretmeni olarak üzülüyorum.
Ama Ziya Hocanın, Ziya Öğretmenin ekibindeki
Muammer Yıldız Hocanın ve isimlerini sayamayacağım
çokluktaki bu ekibin çalışmalarına tanık oldukça ülkemin
geleceği adına ve biricik torunum Işık için umutlanıyorum.
Aydınlık yarınlarımızda her şeyin; daha iyi,
daha güzel, daha barışçıl ve daha iyimser güzelliklerle
dolu olmasını diliyorum.
Öğretmence duygularla kalın sağlıkla...
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BEŞİKTAŞ İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRÜ
NESRİN KAKIRMAN:

EĞİTİME ELİMİZ
VE
GÖNLÜMÜZ AÇIK
Özel Haber-Öğretmenim Dergisi/İstanbul
● Beşiktaş; İstanbul’umuzun güzide
ilçelerinden biri. Beşiktaşlı olmak bir ayrıcalık. Beşiktaş ismini sadece sporda değil günümüzde eğitimde de duyurmakta. Özellikle ilçe
milli eğitim müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde
yürütülen ve İstanbul’un yüz akı projeleri ve
İstanbul eğitimine katkıları ile Anadolu coğrafyasına başarı efsaneleri yayılmakta.
● İlçede ki eğitim çıtasının yüksekliği ve başarıdaki üstünlük gerekçesi araştırıldığından karşınıza tek bir isim çıkıyor. Nesrin KAKIRMAN. KAKIRMAN kendi deyimiyle
“Hala, teyze, arkadaş dost birisi. Okumayı ve
araştırmayı çok seven, merhamet, şefkat ve
iyi niyeti hayatın düsturu olarak gören, kırmadan-incitmeden doğruyu bulmayı tavsiye
eden” içimizden biri diyebileceğimiz ilçe eğitim yöneticisi.
● Nesrin KAKIRMAN, bagajı dopdolu
bir yönetici. İstanbul Milli eğitim müdür yardımcılığında İstanbul’un eğitimine yön verirken şu an Beşiktaş ilçe eğitimcilerinin rol model bir ismi.
● Makamında ziyaret ettiğimiz Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin KAKIRMAN’ın yanında gazeteci tedirginliğini yaşamadan sanki bir dostla sohbet edermişçesine
sorduğunuz sorulara yine dostça, samimi ve
içten aldığınız cevaplar röportaja doyumsuz
tat katarken şu sorulara şu cevapları alıyorsunuz:
Öğretmenim
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Ö.D.-: Kendinizden biraz bahseder
misiniz?
N.K.-: 1995 yılında göreve başladığım
da Konya'nın Çumra ilçesinde sınıf öğretmenliği
yapıyordum. Yaklaşık 1 buçuk yıl boyunca sınıf
öğretmenliği yaptım. Sınıf öğretmenliğinden
sonra branş öğretmenliğine geçiş sürecim
oldu. Konya’dan döndükten sonra İstanbul’un
Bağcılar ilçesindeki Mahmutbey İlköğretim
Okulu’nda devam ederken branşa geçiş
süreçlerinin tamamlandığını öğrendim. O
dönem içerisinde her şey bilgisayar ortamında
değildi başarılı olma şansımız oldukça fazlaydı
ve bende tekrardan branş öğretmenliğini
tercih ettim.
Tarih branş öğretmenliğime devam
ederken Anadolu liseleri ve farklı kurumlarda
görev yaptım. Bağcılar Lisesi’nden sonra

Bahçelievler’de bulunan Adnan Menderes
Anadolu Lisesi’ne geçiş yaptım. Akademik
başarısı ön plana çıkan sosyal kültürel
entelektüel gençlerle birlikte çalışmak istedim.
Bu dönemde görevimi yaparken
aklımda idarecilik ve yöneticilik yoktu. Farklı
alanlar ve kurumlarda çalıştım. Kendi halimde
tarih branşında öğretmenlik yaparken Talim
Terbiye Kurumu’na müfredat birimlerinin
yazarı olarak kendi branşım ve branşıma
yakın olan alanlarda tavsiye edildim. Sonra
Ankara’ya Talim Terbiye Kurulu’ndaki görev
sürecim başladı. Bir süre Ankara-İstanbul
arası çalışmaya devam ettim. Mümtaz Turhan
Sosyal Bilimler Lisesi çalışma mekânı oldu.
Fakat Ankara’yla bağlantılar halindeydik,
Ankara’ya ve farklı bölgelerdeki çalıştaylara
giderek müfredat yazarlığı yaptım.
Branşım tarih olduğu için derslerde
de çoklu zekâ kuramına göre, aktif öğrenme
metoduna göre müfredatlar da yenileniyordu.
Müfredat yenileme çalışmaları yapılırken
Ankara’daki arkadaşlar "bizimle tarih
branşında Talim Terbiye Kurulu’nda çalışır
mısın?" demişlerdi. Hatta Muammer Bey
Talim Terbiye Kurumu Başkan Yardımcısı ve
şu an ki Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’ta
Başkanlık görevini yürütüyordu.
O dönemde başlangıçta müfredat
yazarı olarak hemen yer almadık çünkü önce
zorlu bir eğitim sürecinden geçirildik "Çoklu
Zekâ Kuramı nedir? Aktif Öğrenme Metodu,
Çoklu Zekâ Kuramına göre çocuğa nasıl
rehberlik edilir?" gibi konularda Ankara’daki

uzmanlar tarafından eğitime alındık.
Aynı zamanda genel müdürlükler
düzeyinde çalıştaylara alındık. Bu süreci
de başarıyla tamamladıktan sonra Sosyal
Bilimlere Giriş, Sosyoloji 1-2, Tarih 1-2,
müfredatında yer aldım. Bu çalışmalarda Talim
Terbiye Kurulu tarafından kabul edildi. Çoklu
zekâ kuramına göre yeni bir öğretim anlayışı
sürecinin içerisinde yer aldık. Benim için bu
çalışma ve müfredatlar ayrı bir tecrübe oldu.
Bu alanda yaptığımız çalışmalar ve
müfredatlar şunu fark etmeme neden oldu.
Branş öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği
yaptığım dönemlerde çoklu zekâ kuramına
göre de anlattığımı, öğrettiğimi fark ettim.
10. ve 9.sınıf müfredatlarının içerisinde
yer alırken kendim anlattığım gibi müfredatı
oluşturmaya çalıştım ve aslında bilmeden bu
kuramı uyguluyor doğruyu yaptığımın farkına
vardım. O dönemde İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı olan Kemal Vacip Alkan’ın asistanı
aradı. Müfredatını yazdığım kitabın yazarı
olarak çalışmamı istedi ve 8 ay kadar müfredat
yazarı olarak çalıştım.
5 yıl boyunca yazdığım kitap Sosyal
Bilimler Liselerinde okutuldu. Benim için
mutluluk ve gurur kaynağı. Bu sırada vekaleten
ve asaleten okul müdürlüğü yaptım.
İstanbul’da okul yöneticiliği yaparken
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
olarak göreve başladım. Göreve başladığım
dönem içerisinde de şu an Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürümüz olan Muammer
Yıldız “tercih ettiğiniz bir bölüm var mı?
“diye sordu. Benim için hangi görev olursa
Öğretmenim
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farketmez dedim ve Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri görevini aldım. Hangi görev
olursa olsun görevime başlamadan önce tüm
yönetmelikleri yasaları teknik her şeyi okurum
ve incelerim. Bizler teknik olarak çalışmaktayız
ve teknik çalıştığımız içinde usulen hatayı en
aza minimum düzeye indirmek zorundayız.
Çünkü burada temsil açısından her öğrenciyi
her öğretmeni temsil ediyorsunuz, herkesin bu
süreçten geçerken en az düzeyde etkilenmesini
sağlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 3 yıl kadar
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı
yaptıktan sonra da ailevi nedenlerden dolayı
da bir Ankara yolculuğu başladı. 15 Temmuz
sürecinden geçerken bizim için faklı ve zor bir
deneyim oldu. Ankara İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcılığı sürecim başladı.
Ö.D.-: Yöneticilik dışında makam
temsil sorumluluklarının dışında kalan Bayan
Nesrin KAKIRMAN kimdir desek bize neler
anlatırsınız?
N.K.-: Hala, teyze arkadaş dost birisi…
Okumayı ve araştırmayı çok seviyorum.
Çocuklarla
ve
gençlerle
konuşurken
hayatımızda bu üç şeyi eksik etmeyin diyorum.
Merhamet, şefkat ve iyi niyet, asla bir şey
kaybetmezsiniz tam tersi hayat size birçok şey
getirir. Birde sakin ve sebatlı olmalarını hayatta
Öğretmenim
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ne olursa olsun kimseyi kırmadan, incitmeden,
rencide etmeden yollarını bulmalarını tavsiye
ediyorum. Hayatın anlamını kendilerinin
bulmalarının daha iyi olacağını ne yaşarlarsa
yaşasınlar asla pes etmemelerini, çalışmanın ve
inanmanın başarıyı kendiliğinden getireceğini
bilmelerini isterim.
Ö.D.-: Gerek resmi gerekse de sosyal
medya üzerinden yayınladığınız mesajlar
alışılmışın dışında. Bunu biraz açar mısınız?
N.K.-: İdeoloji dışı yaklaşımla çalışana
ve çalışma hayatına ideolojik bakmamak gerekir. Eğer siz çalışma düzenini çalışma hayatının getirmiş olduğu prensipleri, sosyal sorumlulukları ve çalışma hayatını etkileyen bütün
argümanlara ideolojik yaklaşırsanız peşinen
kaybetmişsiniz ve yenilgiyi kabullenmişsiniz
demektir. Her şeyden önce bizler öyle bir inancın temsilcileriyiz ki alın teri kurumadan çalışanın hakkını veren bir dinin mensubuyuz. Mesajımı verirken bu yaklaşımla hareket ettim.’
Ö.D.-: Twitter’ da profilinizde yer alan
çok anlamlı ve güzel bir söz var. "Bize sözlerimizden çok yüreğimizden anlayan insan gerek" sözünü biraz açar mısınız?
N.K.-:

Ben sizinle konuşurken sizin

aklınızı ikna edebilirim. Hepimiz birbirimizle
konuştuğumuzda ikna oluruz. Yani toplumsal
kurallar vardır anayasa kuralları gibi hem yazılı
ve yazılı olmayan kurallar çerçevesi içinde karşı tarafı ikna edebilirsiniz. Hangi işi yaparsanız
yapın hangi makamda bulursanız bulunun bu
toplumsal bir görev olabilir, yaşadığınız duygusal bir ilişki olabilir bu doğru bir şey ama eğer
kalbi ikna etmedikten sonra aklı ne kadar ikna
ederseniz edin o insanlarla beraber o kişilerle
beraber ya da ben bir eğitimciyim eğitimci olarak yaklaşırsak paydaşlarınızla beraber, öğrencilerinizle beraber, öğretmenlerinizle beraber
hareket etmemiz mümkün değil. Benim ilk olarak kalbimi ikna etmem lazım. Aklı ikna etmesi
çok kolaydır. Akıl çok somut şeyleri gördüğüne
inanır. Akıl nettir ve kuralları vardır. Gerçekliği
kabul eder ve realist yaklaşır ama kalp realist
yaklaşmaz.’
Ö.D.-:Öncelikle Beşiktaş İlçesinin Milli
Eğitim Müdürü olarak atandığınız gün ile bugünü kıyaslayın dersek bize neler söylersiniz?
N.K.-: Bu soruyu kendi açımdan cevaplandırırsam ilçemizin tüm kurumlarında
öğretmen arkadaşlarımızın önemli bir kısmı
okullarımızın hangi yönlerinin daha güçlü veya
geliştirebileceği konusunda istatistiksel rakamlar dışında konuşabiliyorum. Yani göreve baş-

ladığımdan bu yana geçen bu dört ay benim
için ilçemizi tüm yönleriyle bir tanıma, anlama
dönemi oldu.
Ö.D.-: İlçe eğitimi adına kısa-orta ve
uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?
N.K.-: 2023 Vizyon Belgesi bizim içinde
elbette rehber niteliğindedir. Sayın Bakanımız
Ziya Selçuk’un liderliğinde tüm eğitim
kademelerimizde ve bütün paydaşlarımızla ekip
ruhu içerisinde hedeflerimizi gerçekleştirmek
için çaba sarf ediyoruz. Ocak ayı içerisinde
Boğaziçi Üniversitesi’nden, İstanbul’daki
üniversitelerimizden
hatta
ülkemizin
farklı üniversitelerinden katılım gösteren
akademisyen, okul yöneticileri, öğretmen ve
öğrencilerimizle beraber Beşiktaş ilçemizin
2023 Vizyonu doğrultusunda hedeflerimizi
belirledik. Önümüzdeki süreçte yine tüm
paydaşlarımızla el ele gönül gönülle çalışmaya
devam edeceğiz. Göreve geldiğimden bu yana
okullarımızdaki akademik, bilimsel, kültürel
ve diğer alanlardaki gelişimlerimizin artarak
devam ettirebilmek için üniversite ve kurumsal
iş birliklere öncelik vermekteyiz. İstinye
Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi ve Türk –Alman Üniversitesi ile
iş birliği protokollerini imzaladık. Galatasaray
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
Öğretmenim
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Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK ile protokol
hazırlıklarımız devam etmektedir. Kurumsal
kapasitenin artırılması için kurumsal işbirliğine
ihtiyacımız var. Çünkü kurumsal işbirlikleri
eğitim ve öğretim niteliğinin artırılması için
olmazsa olmazdır. Diğer taraftan hedeflerimizi
gerçekleştirirken sahanın ihtiyaçlarını yani
kurumlarımızın
ihtiyaçlarını,
isteklerini
dikkate almaktayız. Bunun için ilçemizde
ilk defa hizmet içi ihtiyaç analiz linki
oluşturduk. Bu ihtiyaç analiz linki sayesinde
meslektaşlarımızın hangi alanlarda hangi
eğitimleri ihtiyaç duyduklarını analiz edeceğiz.
Ve bu soruları açık uçlu şekilde mesleki ve
kişisel gelişim olmak üzere iki bölümde sorduk.
Şimdi yine meslektaşlarımızla aldığımız
sonuçlar doğrultusunda seminer haftasında,
farklı kurumlarımızda yürüteceğimiz atölye
çalışmalarına başlayacağız. Gerçekleştirmek
istediğimiz kısa, orta ve uzun hedeflerimizi
ilçemizin gerçekleriyle uyuşan, ayakları yere
sağlam basan projelerle gerçekleştireceğiz.
Göreve geldikten sonra ilçemizde ilk defa
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rehber öğretmenlerimize yönelik PDR Günleri
‘ni yaptık. Farklı ilçelerden de olmak üzere 950
rehber öğretmenimiz bu çalışmalara katıldı.
Önümüzdeki yıl tüm branş öğretmenlerimizin
mesleki gelişimleri için çalıştaylar yapacağız.
Öğretmen ve öğrencilerimizin bilimsel ve
kültürel yönden desteklenmesi için kamplar
gerçekleştirmeyi
düşünüyoruz.
Diğer
taraftan ilçemizin sanat ve kültürel yünden
desteklenmesi için Güzel Sanatlar Lisesi ile
Bilimsel ve teknolojik gelişimimize katkıda
bulunması için Fen ve Teknoloji Lisesi
açmayı planlıyoruz. İnşallah kısa ve orta
vadede bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tabi
eğitim ve öğretim faaliyetleri uzun soluklu
bir iş. Kaynağınız ve karşınızdaki insan. Bu
durum sürekli ve artan bir ivme ile çalışmayı
gerektiriyor.
Ö.D.-:Beşiktaş'ın eğitim ve öğretim
alanında en büyük sıkıntıları bunların çözümü
ile ilgili çalışmalarınız?

N.K.-: İlçemizin en büyük sıkıntılarından biri okullarımızın fiziksel donanımlarının
yetersiz olmasıdır. Malum İstanbul’un merkezi
yani arsa yaratma durumu çok söz konusu değil. Önümüzdeki dönemden itibaren büyük bir
hızla okullarımızda fiziksel donanımların daha
iyi hale getirilmesi için gerek İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ile gerekse Valilik gerekse Bakanlık ile görüşmelerimizi yapmaktayız. Okullarımızı yeniden yapılandırarak çağın gerektirdiği moderniyete kavuşturmayı hedefliyoruz.
Mesela şu anda düğmeye bastık önümüzdeki
yıl dört okulumuzun inşaat süreci başlayacak.
Peyderpey bu anlamda okullarımızın yenilenmesini sağlayacağız. Diğer taraftan ilçemizde çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif ve
kültürel anlamda donanımlarını sağlayacak
yeterli alanları yok ve ilk hedeflerimizden biri
de belediye, kaymakamlık ve valilik ardından
da hayırsever STK’lar ile görüşüp bu konudaki
gerekli adımları atmak. Diğer bir husus öğren-

cilerimizin bir kısmı Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Eyüp, Üsküdar ve diğer ilçelerimizden
geliyor. Bu bizim için oldukça sevindirici bir durum. Bu şekilde gelen öğrencilerimizin ilçenin
kültürel tarihi dokusuyla daha fazla beraber
olması için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Yani öğrencilerimizin ilçemize aidiyet duygusunu geliştirecek hedeflerimiz var.
Ö.D.-:Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürü olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projelerinizden bahseder misiniz?
N.K.-: İlk defa rehber öğretmenlerimizin
mesleki gereksinimlerine katkıda bulunmak
için 1. PDR Günlerini yaptık. Lise öğrencilerimize doğru tercih yönlendirmesi yapılabilmesi
için Kariyer Günleri’ni gerçekleştirdik. Resmi
ve Özel üniversitelerimizle iş birliği çalışmalarına başladık ve buna devam ediyoruz. Öğrencilerimizin akademik, bilimsel, sosyal, kültürel,
görsel sanatlar alanında gelişmelerine yardımcı olabilmek için kurumsal iş birlikleri başlattık.
Öğretmenlerimizin kendi kurumlarında daha
verimli daha etkin aynı zamanda da onların
motivasyonunu artırabilmek için uzman ekibimizle beraber ki bu uzman ekibimizin hemen
hemen tamamı yine kendi öğretmenlerimiz
“Öğretmeniyle Güçlü Okul Projesi” çalışmalarını yürütmeye başladık.
* Öğretmen İyi Oluş Grup Çalışması
* Okul İklimi Geliştirme Çalışması
Öğretmenim
Dergisi
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Lise giriş sınavlarına giren öğrencilerimize rehberlik etmek için farklı türde liselerde
okuyan-Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi- öğrencilerimiz ile beraber ortaokullarımızın tamamını gezerek son sınıf (8. Sınıf) öğrencilerimize
paneller düzenledik. Amacımız çocuklarımızın
lise tercihlerinde kendilerini en iyi anlayan
grubun kendi yaş gruplarına yakın olan
liselerimizdeki gençlerin olduğuna kanaat
getirdik. Böylece karşılıklı sohbet havası
içerisinde geçen her çalışma ile öğrencilerimize
destek olmaya çalıştık. Bu çalışmalarımızın diğer
bir ayağı da gönüllü rehber öğretmenlerimiz
ve Müdür yardımcılarımız.
“Tercih Danışmanlığı” konusunda
hizmet içi eğitim yaptık. Çalışmanın ikinci
ayağında eğitim alan rehber öğretmenlerimizin
ve
müdür
yardımcılarımızın
diğer
öğretmenlerimizi ve velilerimizi bu konuda
bilgilendirme toplantıları düzenlemeleri,
üçüncü ayağında ise velilerimizin bu konuda
seminerler ile bilinçlendirilmesi çalışmalarıdır.
Aslında bu çalışmaların eylül ayı itibari ile
başlatılmış ama benim aralık ayı sonu itibariyle
göreve başlamam mevcut çalışmanın takvimini
hızlandırmış oldu.
Diğer bir çalışmamız “Beşiktaş
Vizyon Buluşmaları”. İlkini Muharrem Usta
ile gerçekleştirdik. Bu dönem bir defa daha
gerçekleştireceğiz. Hedeflerimiz alanında
duayen isimleri gençlerimiz ile bir araya
getirerek onların kariyer planlamalarına
yardımcı olmak. Önümüzdeki yıl sürpriz
isimlerle “Beşiktaş Vizyon Buluşmalarını”
devam ettireceğiz. Diğer projelerimizin
Öğretmenim
Dergisi
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hazırlıkları devam etmektedir.
Ö.D.-: Hedeflediğiniz
projeler nelerdir?

planladığınız

N.K.-: İlçemizde yürütülen projelerden
detaylı bahsedecek olursak ilçemiz projeleri şu
an da ülkemizin değerlerini, çocuklarımıza ve
gençlerimize tanıtabilmeyi hedeflemektedir.
Şiir Okulda projesi kapsamında 17 okulumuz ile
birlikte birbirinden değerli 17 şairimizi andık.
Bu proje ile edebiyatın hayatımızda önemli bir
kaynak olarak yer almasını hedeflemekteyiz.
Yönetici akademisi ile alanında uzman kişiler
tarafından resmi ve özel kurum müdürlerimize
seminerler verilmektedir ve bu proje ile
yöneticilerimizin gelişime açık, yeniliklere açık,
çözüm odaklı birer lider olmasını hedefliyoruz.
Çocuk Akademisi ile 1 inci, 2 nci , 3 üncü ve
4 üncü sınıf öğrencilerimize zekâ oyunları,
ahşap boyama, ebru, gitar, ney atölyeleri

açtık. Bu şekilde öğrencilerimizin bilişsel,
duyuşsal, psiko-motor becerinin gelişmesini
ve bu gelişim sürecinde öğrencilerimiz
eğlenceli zaman geçirmesini hedeflemekteyiz.
Etkili Aile –Etkili Okul projesi ile aile ve
okulun, teori ve pratiğin aynı ortamda eş
zamanlı olarak paylaşımda bulunması amacı
ile uzman kişiler tarafından velilerimize
seminerler verdik. “Öğretmen Akademileri”
ile öğretmenlerimizin kendini geliştirme
sürecine katkı sağlamayı hedefledik. Lise
öğrencilerimize doğru tercih yönlendirmesi
yapılabilmesi için “Kariyer Günleri’ni”
gerçekleştirdik. Hedeflerimiz alanında duayen
isimleri gençlerimiz ile bir araya getirerek
onların kariyer planlamalarına yardımcı olmak
amacı ile “Beşiktaş Vizyon Buluşmalarını”
gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam
etmekteyiz.
Öğretmenlerimizin
kendi
kurumlarında daha verimli daha etkin
aynı zamanda da onların motivasyonunu
artırabilmek için uzman ekibimizle beraber
“Öğretmeniyle
Güçlü
Okul
Projesi”
çalışmalarını yürütmeye başladık. Elbette
önümüzdeki dönemden itibaren mevcut
yürütülen projelerimizle beraber uygulamaya
dönük meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik
ve öğrencilerimizin beklentilerine cevap
verebilecek projeler ile ilgili hazırlıklarımız
devam etmektedir.

düzeyine kadar 37 bin öğrenci özel ve resmî
kurumlarımızda eğitim ve öğretime devam
etmektedir. Bunun 12 bini özel kurumlarımızda
25 bini de resmî kurumlarımızda devam
etmektedir. Resmi kurumlarımızdan sadece
Nimetullah Mahruki okulumuz ilkokul ve
ortaokul şeklinde ikili eğitim yapmaktadır.
Bu okulumuzda ortaokul kısmı inşaatı bu
yıl tamamlanacak ve seneye inşallah tüm
kurumlarımızda tekli eğitime geçişimizi
tamamlamış olacağız. Bakanlığımızın hedef
politikalarından olan okul öncesi durumumuz
İstanbul’da ve sanırım Türkiye ‘de ilk sıradayız.
Bu alanda okullaşma oranının yüzde 112 ‘dir.
Hatta bu günlerde Milli Savunma Üniversitesi
ile yapılacak yeni bir protokol ile okul öncesine
bir kurum daha kazandıracağız. İlçemizde
bulunan bütün kurumlarımız İstanbul’un farklı
bölgelerinden özellikle komşu ilçelerimizin

Ö.D.-: Beşiktaş ilçesinin eğitimi
dersek?
N.K.-: İlçemizde ana sınıfından lise
Öğretmenim
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sakinleri ve diğer ilçelerden büyük talep
görmekte bu durum bizim doğru yolda doğru
işler yaptığımızın bir nişanesi olarak bizlerin
çalışma şevkini artırmakta ve hedeflerimizi
daha da büyütmemizi sağlamaktadır.
Ö.D.-: Bir ilçede başarılı olabilmenin
yolunun ilçe yöneticilerinin uyumu, koordinesi ve bütünlüğünden geçtiği söylenir. Sizin
eğitimin lideri olduğunuz ilçede durum nedir?
N.K.-: Elbette çok doğru hatta bunu
daha da açmak gerekirse sadece yönetim kademesinden değil okulda çalışanlarımızla, öğretmenlerimizle, velilerimizle, okul yöneticilerimizle iş birliği içerisinde bulunduğumuz tüm
kurum ve kuruluşlarla ekip ruhu içerisinde
hareket etmek benim temel düsturumdur. Şu
ana kadar görev yaptığım bütün kurumlarda

aynı anlayış ile çalıştım ve çokta güzel sonuçlar
aldım. Göreve başladığım günden bu yana ilk
yöneticilik yaptığım süreç boyunca hiç odamda
oturmadım. Ya Okulda ya koridorda ya kütüphanede ya öğretmenler odasında ya çalışma
arkadaşlarımın odasında. Bu anlayışım bugüne
kadar devam etmiştir ve etmeye devam edecektir. Şimdi de resmi özel kurumlarımızı ziyaret edip öğretmen arkadaşlarımla görüşmeyi
ve öğrencilerle hâl hatır sorup eksik kaldığımız
ya da onlara yeterince yardımcı olup olmadığımız konularda bizzat sorular sorarak öğreniyorum. Yaratılmışların en şereflisi “İNSAN” ile
eğitim- öğretim gibi yükü son derece ağır bir
vazifemiz var. Vazifemiz ancak gönülden gönüle konuşarak yerine getirilebilir.
Ö.D.-:İlçe bazında bir kıyaslama yaptığınızda ilçenizin İstanbul’da ki yeri nerededir?
N.K.-: Beşiktaş ilçe olarak aynı zamanda İstanbul’un güzide ilçelerinden biridir. Köklü eğitim kurumlarını bünyesinde bulunduran
ilçemiz aynı zamanda bu tarihi misyonu ile
bizlere daha farklı sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Akademik, kültürel, bilimsel
ve sportif alanlarda yapılan birçok ulusal ve
uluslararası yarışmalarda derece almakta. Bunun yanı sıra akademik düzeyde üniversiteye
yerleştirme oranımız Türkiye ortalamasının
üzerinde. Ki bu durum ile birlikte ilçemize hem
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İstanbul’un farklı ilçelerinden hem de Türkiye’nin farklı illerinden eğitim hayallerine artı
değer katmak için gelen binlerce öğrencimiz
bulunmaktadır. Hedefimiz bu başarıların artarak devam etmesi ve kalıcılığını sağlayacak
çalışmalar yapmak.
Ö.D.-: İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak
ulaşılabilir bir insan mısınız?
N.K.-: Elbette biz yöneticilerin en
önemli vazifesi ulaşılabilir olması gerekir.
Gerek şu an görev yaptığım ilçe milli eğitim
müdürlüğü gerekse daha önce yaptığım
görevlerde kapı her zaman öğrencilerimize,
velilerimize okul ve kurum yöneticilerimize ve
tüm paydaşlarımıza sürekli açıktır. Telefonum
7/24 açıktır. Eğer bana ulaşamıyorlarsa o zaman
ben görevimi hakkıyla yerine getiremiyorum
demektir. Buraya göreve başlarken bütün
ekibimize benimle görüşmek için randevu

almanıza gerek yok benim kurumda
olduğumu sorduktan sonra istediğiniz zaman
görüşebilirim ve su anda da sürecin böyle
devam ettiğini söyleyebilirim. Yapı olarak çok
protokol kuralları sevmem. Klasik bürokratik
yöntemlerin çalışma barışını ve huzurunu
bozduğunu önceki yıllarda bizzat yaşadığım
için bu kapının, Nesrin KAKIRMAN’ın kapısı
olmadığını Devletin milleti için bir kapı
olduğunun altını kalın çizgiyle vurgulayarak
ifade ediyorum.
Ö.D.-: Mutlaka yayınlanmalı ya da bilinmeli dediğiniz mesajlarınız nelerdir?
N.K.-: “Öğretmenim Dergisi” olarak
bizlere bu imkânı verdiğiniz için, uzun yıllardır
Milli Eğitim camiasına göstermiş olduğunuz
hassasiyetiniz ve destekleriniz için şahsım ve
kurumumuz adına teşekkür ederim.
En küçük paydaşımızdan en büyük
paydaşımıza kadar biz bir ekibiz. Bu
paydaşlarımıza her zaman için elimiz ve
gönlümüz açık hem elimiz açık iş birliğine
hem de gönlümüz açık. Bu el ve gönül aslında
Beşiktaş İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’nün eli
ve gönlü değil, bu el öğrencilerin, velilerin,
öğretmenlerin bu gönülde öğretmenlerin,
velilerin, öğrencilerimizin gönlüdür.’
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ERA KOLEJLERİNİN 100. YIL COŞKUSU

Gülsüm DÜZ-ÖĞRETMENİM DERGİSİ/İSTANBUL

Era Kolejleri, yönetim - eğitim
kadrosu, öğrenciler ve velilerle 100.
Yıl coşkusunu birlikte yaşadılar.
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Ülkemiz için önemini daha iyi idrak ettiğimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı bu yıl ERA Kolejleri Yönetimi
ve eğitim kadrosuyla, öğrencileriyle, velileriyle coşkulu bir şekilde kutlandı.

‘100. Yıl Coşkusu 100 Kişilik Dev
Kadro Sahnede’ ismiyle sahneye çıkan öğ-

renciler büyük heyecan ve coşkuyla gösterile-

rini sergilediler.
Etkinlik, “ 100. Yıl Coşkusu 100 Kişilik
Dev Kadro Sahne’de” sloganıyla coşkuyla kut-

landı.
Öğrenciler sahnede, Müzikli Oratoryo,
Bando, Ritim, Koro Ve Dans gösterileriyle adeta devleşti.
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ŞİİR, MÜZİK ve DANS
BAHÇEŞEHİR OKULLARI FLORYA KAMPÜSÜNDE

Özel Haber - Öğretmenim Dergisi/İstanbul

¤ Özel Bahçeşehir Okulları
Florya Kampüsünde Türkçe ve
Müzik bölümlerince hazırlanan
“Şiir ve Müzik Dinletisi” ses
getirdi.
Bahçeşehir Okulları Florya Şubesi
Türkçe ve Müzik zümrelerinin ortaklaşa
hazırladığı şiir dinletisi izleyenlere keyifli
zamanlar yaşattı.
Nazım Hikmet’in Yaşamaya Dair
şiirini Bihter Sayar, Dörtnala şiirini Osman
Üçdirhem, Bir Fotoğrafa şiirini Feride Hatemi,
Tahir’le Zühre Meselesi şiirini Ömer Bağlar,
Can Yücel’in Her Şey Sende Gizli şiirini Eda
Özsoy, Bağlanmayacaksın şiirini Kemal
Kaya, Tam Zamanında şiirini İlknur Atasoy,
Ataol Behramoğlu’nun Yaşadıklarımdan
Öğrendiğim Bir Şey Var şiirini Özlem Tengiz,
Orhan Veli Kanık’ın Gün Olur şiirini Selen
Süner, Anlatamıyorum şiirini Merve Karataş,

Bedava şiirini Defne Yağmur Şehidoğlu, Ümit
Yaşar Oğuzcan’ın Her Gün Seninle şiirini
Leyla Saldanlı, Sabahattin Ali’nin Senin Adın
Kavuşmak Olsun şiirini Hazal Konya, Çocuklar
Gibi şiirini Ece Özer, Cemal Süreya’nın
8.10 Vapuru şiirini Kemal Kaya, Cahit Sıtkı
Tarancı’nın Otuz Beş Yaş şiirini Özlem Doğan,
Sunay Akın’ın Çukur şiirini Osman Üçdirhem,
Murathan Mungan’ın Olmasa Mektubun
şiirini Nurçin Bozkurt, Atilla İlhan’ın Ben
Sana Mecburum şiirini Neval Şahan ve Ali
Tuna Çetin, Abdülkadir Meriçboyu’nun Dağ
Başında şiirini Zeynep Ekin Çelik, Kemal
Burkay’ın Gülümse şiirini Vera Demirci ve
Paul Geraldy’nin Final şiirini Eylem Kıvılcım
seslendirdi.
Her
zümreden
öğretmen
ve
öğrencilerin şiir sevdasıyla görev alıp aynı
sahneyi paylaştığı dinletide, dans ve müziklerin
eşliğiyle zenginleşen şiirler izleyenler için
keyifli bir akşama dönüştü.

LİSELİLERE KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERİ

Seçkin Seçkin- Öğretmenim Dergisi / Esenler
¤ Kişisel Gelişim Eğitim Koçu Ayfer GÜLER,
Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi öğrencileri
ile buluştu.
Yazar Ayfer GÜLER, Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi’nin düzenlediği seminerde
öğrencilere unutamayacakları ve kendileri ile
ilgili birçok tavsiyelerde bulundu. Özellikle
hırs ve özgüven konusunda söyledikleri dikkat
çekti.

ben yaparım değil; evet yaparsın ama mutlu
olmazsın.”
Seminerde aile içi iletişim tiyatro oyunuyla sunularak hafızalara kazındı.

Güler, seminerde şunların altını çizdi:
“Kendine
bağırmayı;
ben
yapabilirim diyen kim var?
Özgüvenli insan,
kendi hatalarını
belirleyen, yaptığı işlerle hayran kalınılan, bir
değerlendirme
alabilen ve hatalarını dönüştürebilen kişidir.
Özgüvenli insan,
başarıya adım
adım azimle gider. Hırsla değil,
Öğretmenim
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ADANMIŞLIK RUHU ve GÖNÜLLÜLÜK
ESASI İLE

"GELENEKTEN GELECEĞE"

Adnan Gündüz - Öğretmenim Dergisi/İstanbul

•

Eğitim; sadece çocuklara İngilizce öğretmek,
güncel, popüler birkaç tane kavramı aktarmak,
onları üniversite sınavlarına veya lise giriş
sınavlarına hazırlamak olarak algılanıyor ve herkes
planını bunun üzerinden yapıyor. Biz de burada
TEMEL DEĞERİN BU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ.

• Siz, bugün dünyanın en büyük üniversitesine

giderken kimse size buradaki sınav sonucunu
sormuyor, kaç tane yaşlıya dokunduğunuzu, engelli
çocuklarla ilgili bir çalışmanız olup olmadığını, doğa
ile veya sokak hayvanları ile ilgili topluma kattığınız
bir değeri, kendiniz seçtiğiniz bir bilim alanıyla
alakalı topluma faydalı bir iş yapıp yapmadığınızla
alakalı sorular soruyor ve bunları cevapladığınızda
dünyanın en iyi üniversitesi sizi kabul ediyor.

•

Bizim vakıf geleneğimiz liyakat üzerinden,
bir takım işlerin ilişki temelli yapılması değil
nitelikli kişilerin sürece dahil edilmesidir.
Okuduğumuz okulda da liyakati yönetimin en
temel erdemi olarak öğrendik. Eğer biz kendi
geleneğimizi geleceğe taşıyacak isek kişisel
ilişkilerin bizim geleneğimizde bir yeri olamaz.
• Bizim temel paradigmamızda okul; dünyadaki
gelişmeleri takip eden ve çocuğu bütün yönleriyle
ortaya çıkaran bir METADOLOJİ merkezi. O
nedenle ben okulu genel geçer kavramlar üzerinde
yapılandırmıyorum. Müzik bundan 200 sene sonra
da var olacak. Bilim, o gün hangi bilim geçerli ise
o olacak. Sosyo-kültürel yapı hangi değişkenleri
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içeriyor ise o gün için oranın değerleri dünyanın
değerleri olacak. Teknoloji okullarında bugün
kodlama diye tanımlanan ve öğretilen inovasyon
süreçleri 20 yıl sonra başka bir yere gelecek.
Bunların hepsinde temel olan bir tane şey var. İYİ
İNSAN OLMAK. Dünya vatandaşı olmak. Ülkesinin
değerlerini bilen bir insan olmak. Bundan 30 sene
sonra şu anda görmüş olduğunuz bu mesleklerin
pek çoğunun olmayacağını biliyoruz. Onun yerine
gelecek mesleklerin de isimlerini şu masada
bilenimiz yok. Bu belirsizlik içinde bilinen TEK
ŞEY VAR. Bu saymış olduğum vasıfların o gün de
gerekli olduğu. Eğer bunlar yoksa zaten insan
başka bir yerde olur. Bu nedenle zaman, doğru
soruları sormanın zamanıdır. Gelecekte, O günün
içinde siz kendinizi nasıl konumlayacaksınız?
Bugün, yüzyıldan fazla deneyimi olan dünyanın
referans aldığı eğitim kurumlarına baktığımızda
hepsinin temel değerleri vardır. Eğitim
programları, metotlar ve diğer tüm içerikler;
bu değerlerin uygulama sürecini temsil eder.
• BİZİM GÜCÜMÜZ TOPLUMUN HER KATMANINDAN
TEMSİLCİMİZ OLMASINDAN GEÇER. Yani biz
sadece mühendis ve bilim insanı yetiştirmiyoruz.
Diplomat yetiştiriyoruz. Yazar yetiştiriyoruz.
Heykeltıraş yetiştiriyoruz. Futbolcu yetiştiriyoruz.
Vücut Geliştirme Şampiyonu yetiştiriyoruz.
Fotoğrafçı yetiştiriyoruz. Gazeteci yetiştiriyoruz.
Hâkim yetiştiriyoruz. BİR OKUL, TOPLUMUN HER
KATMANINA ULAŞTIĞINDA VE ORADA DOĞRU
TEMSİLCİSİ OLDUĞUNDA AMACINA ULAŞIR.

ORTAK SİYAH HAYATA BAKIŞIN EN
ÖNEMLİ TEMASI

Geçtiğimiz günlerde BJK-Kabataş
Vakfı Okullarının 2019-2020 eğitim-öğretim
dönemi itibariyle hayata geçirileceği günlük
yazılı ve görsel basınımızda haberdi. Eğitim
dergiciliğinin öğretmen kökenli çalışanları
olarak bu haber bizim de ilgimizi çekti ve bu
okullarla ilgili en üst düzeyde açıklama yapabilecek bir isimle söyleşi yapmak istediğimizi okullar koordinatörü olarak lanse edilen
ve “Eğitim Hayata Hazırlama Değil, Hayatın
Kendisidir” ilköğretim rehber kitabının imza
sahibi D.Selçuk Dereci’ye ilettik.
Kurumsal İletişim Direktörü Beril
ÖZDER'in aracılığı ile BJK-Kabataş Vakfı’nın
kuruluşundan okulların hayata geçirilmesine
kadar yoğun beyin emek gücü olan Hasan
Anıl Cansızoğlu ile Feriye Lokantası’nda buluştuk.
Cansızoğlu; kültürü, birikimi ile kurumsal adanmışlığın en güzel örneği ve en
önemlisi dersine çalışmış bir isim olarak sorularımızı tüm içtenliği ile cevaplandırırken,
siyaseti eğitimin tamamen dışında bıraktı. Bizim siyasi içerikli sorularımızı usta rövaşatalarla savuşturdu ve yüzyıllık iki dev camianın
bu girişimini şöyle açıkladı:
“BJK ve Kabataş; Beşiktaş ilçesinde
konumlanmış, biri eğitimde biri sporda yüzyılı aşkın iki güçlü camia. Biri 111, bir diğeri
116 yıllık. Bu iki camia ortak bir irade ortaya
koydular. Dediler ki ; “Biz beraber, markalarımızı yan yana getirerek; Türk Eğitim sistemi içinde çocukların bilimle, kültür, sanatla,
teknoloji ve sporla yoğrularak her şeyden
önce iyi bir insan olma yolculuklarında onla-

ra nasıl bir yol arkadaşlığı yaparız ?” Bu bakımdan BJK-Kabataş Vakfı Okulları, ülkemiz
adına alınan bir eğitim inisiyatifidir. Sorumluluk duygusunun, vatan sevgisinin, bu vatanın
evlatlarına duyulan güvenin temsiliyetidir ve
bu iki güçlü camianın geleneğini geleceğe aktaracak bir okullaşma hareketidir.
Bu eğitim inisiyatifini ele almalarının
öyküsü çok önceden başlıyor. Bu iki kurum
aslında Balkan ve Çanakkale Savaşlarına
beraber gitmiş çocuklar. ÖNCE VATAN demişler. RENKLERİNDEKİ ORTAK SİYAH DA BELKİ
HAYATA BAKIŞLARIYLA ALAKALI EN ÖNEMLİ
TEMA.
Bu iki kurumun bir özelliği de Cumhuriyetin kuruluşunu kitaplardan, dergilerden, romanlardan değil bizzat şehit vererek,
bizzat katılarak, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda
Mustafa Kemal’in yanında savaşarak öğrenmeleri. Bu iki kurum, Cumhuriyetin kurucu
neferlerinden birisidir.” diyerek geleneklerinin dayandığı geçmişi anlatan H.Anıl Cansızoğlu, “Neden eğitim?” konusunda da şöyle
konuştu:
“Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik olarak da bu iki
camianın gençliğini her zaman bu konuda söz
sahibi olarak görüyoruz. Bu emaneti ileriye
daha nasıl götürürüz? sorusuna verdiğimiz
cevap eğitimdir. Geleceğimizin emanetçisi
çocuklarımızı sanatla, kültürle, teknoloji ve
sporla, değerler eğitimi ile harmanlamalıyız
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ki hem akademik anlamda iyi eğitim almış ve
iyi insan, hem de iyi bir ülke ve dünya vatandaşı olmuş bireyler yetişsin.
Her şeyden önce burası kamuya yararlı
bir eğitim vakfı ve vakıf okulu yani bir gün bir
sermaye grubu gelip ben burayı satın aldım diyemez.
Biz velilerimize ve bizimle aynı yolculuğa çıkacak herkese diyoruz ki; çocuklarınızı bir
camiaya emanet etmek isterseniz doğru yerdesiniz.

HAFTA SONLARI AÇIK BİR AKADEMİ
Bahsetmiş olduğumuz bilimle, sanatla,
kültürle, spor ve teknoloji ile ilgili konularda
da OKULUMUZU HAFTA SONU AÇIK BİR AKADEMİ OLARAK kurguladık. Bu birçok okulun
eğitim sistemi içinde olmayan bir şey. Çünkü
eğitim; sadece çocuklara İngilizce öğretmek,
güncel, popüler birkaç tane kavramı aktarmak, onları üniversite sınavlarına veya lise giriş sınavlarına hazırlamak olarak algılanıyor ve
herkes planını bunun üzerinden yapıyor. Biz de
burada TEMEL DEĞERİN BU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ.

ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİ LİSELERİ
GEZMELİ
Siz bugün dünyanın en büyük üniversitesine giderken kimse size buradaki sınav soÖğretmenim
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nucunu sormuyor, kaç tane yaşlıya dokunduğunuzu, engelli çocuklarla ilgili bir çalışmanız
olup olmadığını, doğa ile alakalı çalışmaları,
sokak hayvanları ile ilgili topluma kattığınız
bir değeri, kendiniz seçtiğiniz bir bilim alanıyla
alakalı topluma faydalı bir iş yapıp yapmadığınızla alakalı sorular soruyor ve bunları cevapladığınızda dünyanın en iyi üniversitesi sizi
kabul ediyor.
Zaten iyi bir dil bilgisi, iyi bir matematik
bilgisi bunlar bir okulun bir öğrenciye olmazsa
olmaz öğretmesi gerekenler.

OKULLAŞMA ÖYKÜSÜ VE GELİNEN
NOKTA
Bu öykünün başlangıcı 2015 yılında bu
vakfı kurmamızla başladı. Biliyorsunuz her iki
camia da genel kurullarının kendisine vermiş
olduğu imkânlar nispetinde bir takım hareketler yapabilir. Hem BJK hem Kabataş camiaları
bu ortak güçlerini genel kurullarına getirdiler.
Genel Kurulları oy birliği ile bu işin yapılmasında yönetim kurullarına destek verdi ve yönetim kurulları da bununla alakalı gönüllülük
esası ile çalışarak bu vakfı oluşturdu. Bu vakıf
üç sene içinde de vergi imtiyazına sahip ülkede
6 bin vakıf arasında ilk iki yüz vakıf arasında
yerini aldı.
19/03 yani 1903 diğer deyişle 19
Mart’ta kayıt işlemlerimiz başladı. Şu an gayet iyi gidiyor. Şu an anaokulundan 7. sınıfa

kadar kayıtlarımızı alıyoruz. Haziran ayının
başından itibaren de lise kayıtlarımıza başlayacağız. Bu yıl içerisindeki planlamamıza
göre 700 öğrenci alacağız okulun diğer sınıfları tamamlandığında yani 76 dersliğe ulaştığımızda 1500 öğrenci kapasitemiz olacak.

EĞİTİM HORMONLU OLMAMALI
BİZ EĞİTİMİN ENDÜSTRİYEL BİR ŞEY
OLMASININ EĞİTİMİ HORMONLU HALE GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ. ŞU ANDA ÜLKEMİZDE FRANCHISE olarak kurum açan ve çoğalmayı düşünen bir sürü eğitim kurumu var.
Onlar bu işe ticari olarak bakıyorlar. Biz bunu
yadsımıyoruz. Ama biz bu okullaşma hareketine BİR GELENEĞİN GELECEĞE TAŞINMASI OLARAK BAKIYORUZ. Biz gerçek başarıyı
trendlerde aramıyoruz. Bizim geleneğimiz,
zorluklar içerisinde yetişmiş başarı öykülerini, sorunun değil çözümün bir parçası olunan süreçleri barındırır. Bizim geleneğimizde
başarı, sadece ödül, madalya gibi bir sonuç
değil, o hedefe onurluca ulaşılan bir yolculuktur. Kabataş Lisesi’ne geldiğinizde koridorlarımızda, yatakhanelerimizde Türkiye’mizin
köylerinden, mezralarından gelen çocuklarımızı görürsünüz. Bu nedenledir ki okulumuz,
güzel ülkemizin her coğrafyasından gelen çocuklarımızın oluşturduğu bir renk demetidir.
Bu yüzden her bir çocuğumuzun sahip olduğu
her bir renk, dünyada tektir.

TEMEL DÜSTUR ve HEDEF
Bu okul sadece BJK taraftarları ve Kabataş Erkek Lisesi mezunlarının çocuklarının
okuması için kurulmuş bir okul değil. Bu okul;
temel bilimlerde iyi bir bilimsel eğitimin veril-

diği, her çocuğun en az bir enstrüman çaldığı,
en az bir spor branşında uzmanlaştığı, tüm
bu faaliyetleri ve daha fazlasını hafta sonu
atölyelerinde isterse aileleriyle birlikte ücretsiz olarak yapabildiği bir okul olacak. Başka
kurumlar bu çalışmaların tamamını bir kurs
olarak görüyor. Biz öyle görmüyoruz. Aksine,
sadece temel bilimler eğitiminin bir bireyi “iyi
bir insan” yapamayacağını biliyoruz. Sanatın
tüm fonksiyonlarını kullanmadan, sporu hayatın bir parçası yapmadan sunulan bilgilerin
entelektüel birikimimizi oluşturmayacağını
düşünüyoruz. Temel bilimler size ne yapmanız gerektiğini öğretir. Bilgi ile donatır. Ama
bu yetmez. Bilgiyi nasıl kullandığınız sahip olduğunuz bilgiden daha önemlidir. Bunun için
de sanatla ve sporla kazanılacak bir perspektife ihtiyacınız olacak. İşte bu okul, bir konservatuar ve spor akademisi ciddiyeti ve disiplini
ile bu perspektifi de aktarma görevini üstlenmektedir. Özetle, ÇOCUĞUN YARATIM ALANINDA NELER VARSA O YARATIM ALANININ
DESTEKLENECEĞİ; PLANLI BİR EĞİTİM SİSTEMİ içerisinde, ders saati olarak değil keyif
alacağı hobi saati duygusuyla, kendini geliştireceği ve belki bu yolla geleceği değiştirebileceği bir ekosistem kurduk. Müfredatta bunun
karşılığını bulamayabilirsiniz. Bir özel işletme
olarak baktığınızda bunu ciddi bir maliyet
olarak görürsünüz. Biz gelenek olarak baktığımızda, çocuğu kazanmak olarak görürüz.

OKUL VE GELECEK
Okul burada dünyadaki gelişmeleri
takip eden ve çocuğu ortaya çıkaran METADOLOJİ merkezi. O nedenle biz okulu genel
geçer kavramlar üzerinde yapılandırmıyoruz.
Müzik bundan 200 sene sonra da var olacak.
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Bilim, o gün hangi bilim geçerli ise o olacak.
Sosyo-kültürel yapı hangi değişkenleri içeriyor ise o gün için oranın değerleri dünyanın
değerleri olacak. Teknoloji okullarında bugün
kodlama diye tanımlanan ve öğretilen inovasyon süreçleri 20 yıl sonra başka bir yere gelecek. Bunların hepsinde temel olan bir tane
şey var. İYİ İNSAN OLMAK. Dünya vatandaşı
olmak. Ülkesinin değerlerini bilen bir insan
olmak. Bundan 30 sene sonra şu anda görmüş olduğunuz bu mesleklerin pek çoğunun
olmayacağını biliyoruz. Onun yerine gelecek
mesleklerin de isimlerini şu masada bilenimiz yok. Bu belirsizlik içinde bilinen TEK ŞEY
VAR. Bu saymış olduğum vasıfların o gün de
gerekli olduğu. Eğer bunlar yoksa zaten insan
başka bir yerde olur. Bu nedenle zaman, doğru soruları sormanın zamanıdır. Gelecekte,
O günün içinde siz kendinizi nasıl konumlayacaksınız? Bugün, yüzyıldan fazla deneyimi
olan dünyanın referans aldığı eğitim kurumlarına baktığımızda hepsinin temel değerleri
vardır. Eğitim programları, metotlar ve diğer
tüm içerikler; bu değerlerin uygulama sürecini temsil eder.

ÜNİVERSİTEMİZ OLDUĞUNDA
Biz bugün ülkemizde iyi diye nitelenmiş, ismini sayacağımız 5 tane üniversitenin
herhangi bir LİSE ZİYARETİNİ GÖRMÜYORUZ.
Öğretmenim
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Onlar için dar gelirli bir liseye okullarını anlatmak zaman kaybı. Harvard’ın başkanı, ülke
genelinde kayıt alamadığı dar gelirli liseleri
bizzat geziyor. Haftalık programı var.
Eğitim başka bir şey. Eğitim sınavlar
değil kazanımlardır. Bizim liseden de burslu
alımımız var. Üniversitemiz olduğu zaman da
dünyaya açık bir üniversitemiz olacak. Tabii
ki bu okulun mezunları orada önceliklendirilecekler. Ülkemizin başarılı çocukları kendi uzmanlık alanlarında eğitim öğretim alacalar.
Biz çocuklarımızı yuvadan başlayarak
eğitim sürecinin her kademesinden bir üst
eğitim kurumuna güçlü biçimde taşıyacak
olan, bizzat kendi hedefledikleri okul ve/veya
meslek alanlarına geçiş yolculuklarında onlara destek olan ve kılavuzluk eden bir sistemi
inşa ediyoruz. Nerede, ne zaman, ne okumak
istedikleri onların seçimi. Bize düşen görev,
onların kendi hayallerine ulaşma yolculuklarında güvenebilecekleri bir yol arkadaşı olmak.
Bu anlamda bizim 100 bin kişilik bir
üniversitemiz olsun diye bir hedefimiz yok.
Kendi uzmanlık alanında KÖŞELERİ DAHA
BELİRLENMİŞ ama yetkinlik ve uzmanlık tarafından baktığınızda dünyada söz sahibi bir
üniversitemiz olsun istiyoruz. BU ANLAMDA
BUNUN ALT YAPI SÜREÇLERİNDE GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ. Gerek mezunlarımız, gerekse camiamızın değerli insan kaynağı bizim
temel güç kaynaklarımız. Eğitimci olarak rol
model olabilecek üniversitemiz dâhil olmak
üzere bu eğitim kurumlarının hepsine değer
katabilecek yüzlerce destekçimiz ve gönüllü
insan var.

KEŞKE ÇOK OLABİLSEK
Kendi kurumuna sahip çıkan camialarla ülke bir yere gelir. Bu ne Kabataş’ta başlar ne Galatasaray’da biter. Ne de Vefalılarda. Keşke ülkemizde 100 tane Galatasaray,
yüz tane Vefa, 100 tane Kabataş, 100 tane
Pertevniyal olsa. Yüzyıllık okullarımız diye
bir vakfımız var. Kurucu beş üyeden biri biziz.
Orada da savunduğumuz şey; keşke bizden
yüzlerce olsa. O ZAMAN ÜLKE BAŞKA BİR
YERE GİDER.

Kabul eden kürsü var. Mackoni bunların hiç
biri yok diyor. Dünyanın sayılı üniversiteleri
farklı farklı şeyler söylüyorlar. Bunlar değil.
Bunların karması önemli. Orada disiplinlerin
sayısal kümesinden mi doğruya gidersiniz. Şu
disiplin doğru derseniz o iş, takım tutmaya
gider. Herhangi bir disiplin bilimsel anlamda
çürütüldüğünde o disiplin çöp olur. Biz harmoninin doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz
okullarımızın kendi kültürlerini yaratmaktan
kendi kitaplarını yazmaktan, bu kitapları basmaktan bahsediyoruz. Biz, eğitim camiasında
“referans bir okul” olmaktan bahsediyoruz.
Bir çocuk Matematik mi öğrenecek? Bir Matematik problemini çözmenin bir tane mi yolu
var? Birkaç tane yolu var. Hepsini göster. Çocuk hangisini almak istiyorsa onu alsın.

EĞİTİMDE BAŞARININ YOLU İYİ
EĞİTMENLERDEN GEÇER
GÜCÜMÜZ TOPLUMUN HER KESİMİ
Bizim mezun profillerimize baktığınızda Kabataş’ı hangi anlamda yetkin bir okul
olarak ön plana çıkartabilirsiniz? BİZİM GÜCÜMÜZ TOPLUMUN HER KATMANINDAN TEMSİLCİMİZ OLMASINDAN GEÇER. Yani biz sadece mühendis yetiştirmiyoruz. Sadece itfaiyeci
yetiştirmiyoruz. Diplomat yetiştiriyoruz. Yazar
yetiştiriyoruz. Heykeltıraş yetiştiriyoruz. Futbolcu yetiştiriyoruz. Vücut Geliştirme Şampiyonu yetiştiriyoruz. Fotoğrafçı yetiştiriyoruz. Gazeteci yetiştiriyoruz. Hâkim yetiştiriyoruz. BİR
OKUL, TOPLUMUN HER KATMANINA ULAŞTIĞI VE ORADA DOĞRU TEMSİLCİ OLDUĞUNDA
AMACINA ULAŞIR.

Bu işin formülü eğitmende. Biz bu
noktada eğitmenlerin de bir akademiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Ben eğitmen
isminin öğretmen ve eşlikçiden daha doğru
olduğunu düşünüyorum.
Bizim geleneğimiz, bir kişiyi öne çıkartarak olmaz. Buranın bir geleneği var. Hayata
bakışı var. Eğitmenler bu hayata bakış şekline
sahipler ise burada devam edebilirler. “Karşılıklı etkileşim” kavramı bizim akademimizde
önemli bir unsur. Bu gelmiş olduğumuz nokta, yüzyıllık süreçte onlarca eğitmenin onlarca değerin somut iç yapısıdır. Bunu bir kişinin

NEDEN ÖĞRENCİYİ TANIMA ve
YETENEK
Biz giriş sınavımızda beceri, bilgi ve yetenek karmasına bakıyoruz. Çocukları kategorize etmiyoruz. Sekiz zekâ yapısı dediğinizde o
hangi ekolden baktığınızla doğru orantılı. O sekiz zeka yapısına hangi kriter uyuyor? Alman
disiplini mi, Avusturya disiplini mi Fransız disiplini mi, Amerikan disiplini mi?
Mesela Harvard bunu kabul etmiyor.
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değiştirmesi, eğip bükmesi mümkün değildir.
Kabataş Lisesi binamızda öğretmenlerimizle ilgili katlarımız var. “Türkiye’nin en
büyük öğretmenleri buraya ne vermiş?” i
anlatmaktan asla yorulmayız. Çünkü biliyoruz ki Kabataş’ın eğitimde bir değer olduğunu konuşabiliyorsak, öğretmenlerimizin hepsinin sayesindedir.

OYUNUN KURALI
Dünyanın her yerinde oyunun kuralları var. Oyuncu, kural koyamaz ya da kuralı
değiştiremez ama oyuncular, bu oyunu oynarken kendi değerlerini ortaya koyarak farkı yaratırlar. Yanlış yaparsanız bunu ölçerler,
tartarlar. Doğru yaparsanız takdir ederler.
Bunu bu kadar büyük bir problem olarak algılamamak gerekir. Hayatın içinde bunlar var.
İş yapan herkesin karşısında nizamnameler,
uygulamalar, kanunlar , tamimler, genelgeler
var. SİZ TEMEL ÇIKTIYA BAKIN! Yani bunların
hepsi olacaktır. Dünya kurulduğundan beri
devletlerin kurumlara uyguladığı bu tür yönetmelikler uygulamalar vardır. SİZ GİTMEK
İSTEDİĞİNİZ YOLU BİLİYORSANIZ, ZATEN BU
YOLU BİLEREK BU YOLA ÇIKMIŞSINIZDIR BUNUN İÇİN NE DEĞER YARATACAĞINIZ SİZİN
TEMEL FARKINIZ OLACAKTIR.
Öğretmenim
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ADANMIŞ ÖĞRETMENLER ARIYORUZ
Biz ADANMIŞ ÖĞRETMENLER ARIYORUZ. BİZ EĞİTİMİN EĞİTMENLİĞİN, öğretmenliğin, doktorluğun, saatlerle mesai ile
tanımlanabilir bir meslek olmadığını düşünen
gelenekten geliyoruz. Öğrencilerine kendilerini adamayı düşünen onlara yarattığı değerlerle kendilerini, ülkeleri ve dünyayı güzelleştirecek öğretmenlerin bizim öğretmenlerimiz
olduğunu düşünüyoruz. Onların seçimlerini
yapmak da BİZİM GELENEK FARKIMIZ OLSUN.
Biz vermiş bulunduğumuz her ilanla
alakalı normal beklenenin çok üzerinde eğitmenin bizimle çalışmak istediğini görüyoruz.
Bize yazdıkları ön sözleri okuduğunuzda biz
yapmış olduğumuz işte ne kadar farklı olabileceğimizi görüyor ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. Çünkü kendi camialarımızın bu iki
kurumuyla temel toplumdaki adanmışlığı görüyoruz. BİR TARAFTAR KENDİNİ ADAR. Bir takım ruhu ile bu işe bakan kişi kendini adar. Bir
camia ruhu ile bu işe bakan kişi kendini adar.
Biz bu iki duyguyu arıyoruz. Adanmış insanlar. Ülkelerinin geleceği için eğitime adanmış
insanlar olsun istiyoruz. Bir takımın eğitim
değerlerinin özünden çıkartalım bütün ülkedeki çocukları kucaklayalım. Bu takımlardan
daha büyük, bu gelenekten daha büyük bir

yerde kucaklaşabiliriz. Bence aldığımız temel
inisiyatif budur. Biz yolda başarılı olacağımızı
düşünüyoruz.

ÖLÜMSÜZ ÖĞRETMEN
BEN ÖĞRETMENDEN DAHA ZENGİN
BİR FABRİKATÖR SANAYİCİ YA DA BANKACI
GÖRMEDİM. Öğretmen çok zengindir aslında. Bir öğretmen eğer adanmışsa, mesleğine
kendini adamışsa bence en zengin ve ölümsüz
odur. Bence bunu en güzel karnede görürüz.
Notu en kıt değer hangisidir? Hangi değerin
notu en kıttır? Okul müdürünün mü, öğret-

menin mi, ilçe mili eğitim müdürünün mü,
şube müdürünün mü, il milli eğitim müdürünün mü? Ben söyleyeyim size: ÖĞRENCİNİN
NOTU EN KITTIR. ÖĞRENCİNİN NOTUNDA,
ÖĞRENCİNİN KALBİNE İZ BIRAKMIŞ BİR ÖĞRETMEN ÖLÜMSÜZ ÖĞRETMEN OLUR.

NEDEN ÇAMLICA VE BÜYÜME PLANI?
Anadolu yakasında bir okul açacaktık. Çamlıca’nın doğru bir yer olduğunu
düşündük. Hem eğitim kampüslerinin çok
olması hem her yere yakınlığı, merkeziliği
anlamında burasını seçtik. İkinci okulumuzu
mutlaka Avrupa yakasında açacağız. Beşiktaş, Sarıyer, Levent civarında bir yer olabilir.
Büyüme planımız; İstanbul’da dört
şube. Toplamda 9 KAMPÜSLÜ bir okul olmak.

EĞİTİMDE TARAFGİRLİK OLMAZ
Biz eğitimin daha kucaklayıcı işlere
vesile olmasını istiyoruz. Eğitimde tarafgirlik
olmaz. Tarafgirlik eğitime yapılabilecek en
büyük kötülüktür. Siz iyi BJK’lı, iyi Fenerbahçeli, iyi Galatasaraylı olduğu için bir çocuğu
bir okula vermezsiniz, eğitim programıyla,
nitelikleriyle bütünüyle iyiyse verirsiniz. Sizin
çocuğunuzdan daha kıymetli değildir takımınız. Bir ebeveyn olarak düşündüğünüzde çok
iyi bir Fenerbahçeli, çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir BJKlı, çok iyi bir Trabzonsporlu,
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çok iyi bir Konyasporlu olabilirsiniz ama bu,
çocuğunuzun eğitiminden daha önemli değildir.

rer. Çocuk da bir girdi olur ve yapmış olduğu
işlerin maliyeti hesaplanır; yediği yemeğe kadar…

EĞİTİM REKABETLE YAN YANA
DURMAZ

BEN DİYORUM Kİ;

Eğitimin rekabetle yan yana konuşulmasının bir eğitimciye yakışmadığını düşünüyorum. Rekabet kavramı eğitimle yan yana
gelmez. Gelmemeli. O zaman bu iş endüstriyel hale getirilir. Bu bir bilinç işi. Bilinç işinin
olduğu yerde adanmışlık olur, adanmışlık gibi
bir kavramın olduğu yerde de rekabet gibi bir
kavram olmaz.
Bazı kavramları endüstriyel hale getirmemek gerekir. Endüstriyel eğitim olduğu
zaman işte o franchise markalar işin içine gi-
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BEN DİYORUM Kİ; değerleri geleceğe aktarmanın, insanı ve geleceği onurlandırmanın bir gereği olarak eğitim vakıfları
kurmamız çok önemli bir girişimdir. Eğitim
vakıfları ÖLMEYECEK BİRİKİM yerleridir diye
düşünüyorum. Ben, buradan elde edilecek
bütün girdileri tekrar eğitime yatıracak, ikili
ilişkileri sebebi ile tedarikçisini oluşturmayacak, yine bu yolla eğitmenini seçmeyecek
BJK’nın, Kabataş’ın toplam hayata bakışındaki o “liyakat”i kendine düstur edinecek bir
eğitim işinden bahsediyorum.”

TÜVANA OKUMA İSTEKLİ
ÇOCUK EĞİTİM VAKFI
BAŞKANI
EBRU UYGUN :

OKUMAK HER
ÇOCUĞUN
HAKKI
Barış Kıvılcım-Öğretmenim Dergisi/İstanbul
● Çocuğu Tanıyan, Çocuğa Nasıl Dokunacağını ve Çocuğa Nasıl Hitap Edilir Bilen Kurum
TOÇEV.
TOÇEV, küçük yaşta vakıf bünyesine
katılan çocukların hayatlarına dokunuyor ve
kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor. Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği
nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek sağlıyor. Çocuğun eğitimine önem veren destekleyen eğitim
ihtiyacını karşılayan TOÇEV çocuğa hizmete
devam ediyor.
Ekip olarak 15 yıldır çocuğun eğitiminde hizmete devam eden TOÇEV ile “Eğitimde
neredeyiz? Nasıl ilerlememiz gerekiyor? Bu
doğrultuda eğitimin ihtiyacını nasıl giderebiliriz?” diye konuştuk.
TOÇEV Başkanı Ebru UYGUN; "15 yıldır çocuğu tanımış bir ekibiz" diyerek sözleri-

ne şöyle başladı:
“15 yıldan beri gönüllük esasında beraber çalışan TOÇEV’in ruhunu çok iyi algılamış ve çok iyi benimsemiş 20 kişilik bir ekibiz.
Proje bazlı olarak psikiyatrist, psikolog, danışmanlarla farklı STK’larla çalışıyoruz. Çocuğa nasıl dokunulmasını gerektiğini ve çocuğa
nasıl hitap etmesi gerektiğini çok iyi bilen bir
ekibiz.
Yapılmış her projenin çoğunluğunda
ödül alıyoruz ve bizimle birlikte kurumlarda
çok ciddi ödüller alıyor. Uluslararası bir kurum
yaklaşık üçüncü projesini bizimle gerçekleştiriyor ve 2007’den beri bizimle çalışıyor. Farklı
bir kurum yine uluslararası bir kurum bilinen
bir kurum 10 uncu yılını doldurdu, 12 yıldır diş
sağlığı eğitimini bizimle beraber veriyor. Bu
da bizim çocuğu doğru algıladığımızı, çocuğa
doğru dokunabildiğimizin göstergesidir.
Çocuğa eğitim verirken çocuğun yerine kendimizi koyup empati yapıp nasıl algılar
ona doğru nasıl ulaşabiliriz detaylı incelemeler
yapıyoruz. Mesela tiyatro; çünkü interaktif bir
eğitim, önemli bir kanal ve eğitim esasında çocuğa çok doğru gidiyor ve çok doğru öğretiyor.
Bizim yaptığımız en doğru şeylerden
bir tanesi tiyatro kurmamız ve çoğunlukla projeleri tiyatroyla götürmeye çalışıyoruz. Görsel
veya basılı malzemelerle öğretmeye çalışıyoruz. Eğitimi direk olarak çocuğa vermiyoruz,
çocuğun anlayacağı dile indirgemeye çalışıyoruz.
Tiyatro eğitimini verirken tiyatrocularla çalışıyoruz. Formasyon eğitimi almış öğÖğretmenim
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retmenlerle çalışıyoruz. Öğretmenler, çocuğa nasıl eğitim verileceğine dair tiyatrocu ve
oyunculara eğitim veriyor.
Gönüllüler, çocukla çizgisini doğru kurabilmesi gerekiyor. Çocuğa eğitim vermeden
önce; gönüllüleri belli eğitimden geçiriyoruz.
Çocuğa nasıl yaklaşılır? çocuğa eğitim nasıl
verilir? gibi konularda eğitim veriyoruz.
Ekibin yazdığı yeni oyunlarla tematik
olarak çocuğa eğitim veriyoruz. Mesela ilkyardım eğitimini çocuğa oyunla veriyoruz. Çocuğa tiyatro oyunuyla suyun önemini, suyun
tasarrufunu, suyun nasıl kullanılmasını gerektiğini anlatıyoruz.
Bunun yanı sıra atölye çalışmalarımız
var. Lise çağındaki çocuklara öfke kontrolünü
atölye çalışmalarıyla anlatmaya çalışıyoruz.
‘Hey Genç Harekete Geç’ projesinde Diyabetik
Vakfı ile birlikte atölye çalışması yürütüyoruz.
Obezite ile mücadele de birlikte çalışıyoruz.
Ailenin üzerinden eğitime dair bütün
yükü almaya çalışıyoruz ama para yardımı
yapmıyoruz. Çünkü o parayı ailenin nasıl kullanacağını bilmiyoruz. Çocuğun kıyafeti, okul ihtiyacı yıllık olarak belirleniyor ve her sene okul
için alınan malzemelerle belli olan ihtiyacını
karşılıyoruz.

Çocuğun Her Şeyinde Varız

Çocuğun 16 yıl boyunca üniversite sonuna kadar çocuk kendi ayaklarının üzerinde
durana kadar her türlü ihtiyacını karşılıyoruz.
Çocuğun temel ihtiyacı olan her şeyi çocuğa bir
şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz.
Çocuğu kuruma alırken öncelik olarak
tercihimiz anne ve babasının olmaması, teyzeyle, babaanneyle ve anneanne ile büyümesiÖğretmenim
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ne dikkat ediyoruz. Ebeveyn ile büyüyen birini
yitirmiş olabilir, maddi durumu yeterli değil.
Tek maaş ve çok çocuklu bir aile olabilir. Bir
anneyse ve 5 çocuk varsa bu da tercihlerimiz
arasında.
Çocuğun tabi ki belli kriterleri var; okuma isteği ve okuma arzusu olmalı. Biz bir çocuğun her açıdan eğitimini vermeye çalışıyoruz.
Öğretim desteği verirken eğitim ihtiyacını da
gideriyoruz.
16 yıl boyunca farklı eğitimler vererek çocuğun gelişimini sağlamaya çalışıyoruz.
Ayakları üzerinde duran, biriyle sohbet edebilen, kendinden emin olan, kendinin ne istediğini bilen çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Başvurularda 6-8 yaş arası çocukları alıyoruz.
25 inci yılımıza girerken Türkiye’de ilk
kez vakıf olarak ‘Risk Altındaki Çocuklar’ adı
altında bir sempozyum gerçekleştirdik. Sempozyuma sivil toplum örgütleri, akademisyenler, devlet yönetiminden yetkililer katıldı.
Sempozyumda ilk gün durum analizi yaparak
sokaktaki çocuklar, çalışan çocuklar ne durumda? ve ne yapıyorlar. İkinci gün yetkililerle beraber bu doğrultuda bir rapor hazırladık.
25 yıldır çocukların hayatlarına dokunan TOÇEV olarak "Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’deki Risk Altındaki Çocuklar"
çalıştay raporunu açıkladık.

Referans Noktasının Çocuk Hakları
Olduğu Vurgulandı

TOÇEV olarak Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’deki Risk Altındaki Çocuklar
sempozyumu ile hayati bir sorunu gündeme
taşıdık.
Çalışan çocuklar, çocuk istismarı, suça

sürüklenen çocuklar ve eğitim dışı kalan çocukların eğitimi gibi konular dünya çapında önemli isimlerin konuşmalarıyla tartışmaya açıldı.
Bu Rapora Göre:
Çalışan 10 Çocuktan 8’i Kayıt Dışı
Çocuk işçi sayısının 2018 itibariyle
2 milyona yaklaştığı vurgulanan raporda,
2012’de 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk
işçi sayısının, 2016 yılına gelindiğinde 709 bine
kadar çıktığı belirtildi. Bunun yanı sıra oldukça
çarpıcı bir gerçek olarak çalışan her 10 çocuktan 8’inin kayıt dışı olduğunun da altı çizildi.
Çocuk işçi sayısının en yüksek olduğu alanlar
ise tarım, hizmet sektörü ve sanayi olarak sıralandı. Özellikle kız çocuk işçi sayısının tarım
sektöründe yüzde 58 ile ortalamanın üstünde
seyrettiği de raporun konusuydu.
Bir diğer başlık ise geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklardı. Suriyeli mültecilerin
yüzde 45,3’ünün çocuk olduğu ve yaklaşık 400
bin Suriyeli çocuğun okula gidemediği açıklandı.
2017 Verilerinde 18 Bin 623 Çocuk Cinsel
İstismar Mağduru
Türkiye
İstatistik
Kurumu’nun
2019’daki verilerine göre 2016 yılında güvenlik
birimlerine mağdur olarak gelen veya getirilen
158 bin 343 çocuk bulunduğu raporda yer aldı.
Bunların 16 bin 877’sinin cinsel suçlar nedeniyle mağdur olmuş çocuklardan oluştuğu ve
cinsel şiddete maruz kalan çocukların yaklaşık yüzde 87’sinin kız çocuğu olduğu belirtildi.
2017 yılında ise güvenlik birimlerine mağdur
olarak gelen veya getirilen çocuklara ilişkin
istatistiklerine bakıldığında toplam sayısının
137 bin 482 olduğu, bunun 18 bin 623’ünün
cinsel istismar suçuna maruz kalan çocuklar
olduğu olarak raporda yer buldu.

Adalet Bakanlığı Adli ve İstatistik
Genel Müdürlüğü 2017 Adalet İstatistikleri
raporuna göre ise Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin 2017 yılında TCK 103\1 Cinsel
istismar maddesi kapsamında muayeneye getirilen çocuk sayısı ise 416 olarak ifade edildi.
Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranı En
Yüksek İl Erzincan
MEB verilerine göre 2015-2016 döneminde ilkokulda brüt okullaşma oranının yüzde 99,2 iken 2016-2017 yılında yüzde 96' ya
gerilediği de eğitimde kaygı verici bir gelişme
olarak vurgulandı. Raporda bu konudaki yasal
prosedür etkinliğinin zayıflığına da dikkat çekildi.
2017-2018 döneminde 4 milyon 946
bin 713 öğrencinin resmi, 1 milyon 351 bin
712 öğrencinin özel, 1 milyon 586 bin 823 öğrencinin ise açık öğretim kurumlarında eğitim
gördüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra okul öncesi eğitim döneminde okullaşma oranının en
düşük olduğu il Ağrı ( yüzde 35), en yüksek olduğu il ise Erzincan ( yüzde 77,1) olarak açıklandı.
Son olarak gençlere değinen Ebru UYGUN; “Gençler, muhakkak bir sivil toplum örgütünde çalışmalılar ve çünkü burası farklı bir
dünya ve farklı öğretisi olan bir yer sivil toplum
kurumları. Çünkü kamuoyunu ilgilendiren bütün sorunlarla uğraşıyorlar çözüm üret odaklı
değiliz, toplum olarak sorunu söyleme odaklıyız ve STK’lar çözüm odaklı olduğu için öğrenilebilecek birçok şey var.” dedi.
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NAR SANAT, 7’ DEN 70’ E HERKESİ SANATLA
BULUŞTURUYOR.

Hilal Erkmen Yaşa- Öğretmenim Dergisi/Bakırköy

Sanat eğitiminde yenilikçi ve yaratıcı
yaklaşımıyla Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
sertifika vermeye yetkili Bakırköy’ün ilk sanat
derneği Nar Sanat İstanbul Eğitim ve Kültür
Sanat Derneği verdiği eğitimlerle katılımcılara
sanatsal değer katıyor.

MEB’e bağlı olarak 2010 yılında
kurs vermeye başlayan Nar Sanat Merkezi’nin kurucularından Naci Özcan ve
Genel Koordinatör ve Yaratıcı Drama
Eğitmeni Mehtap Dörtköşe ile Nar Sanat’ta yaptığımız bu sıcacık sohbetimizde sanat ve sanat eğitimi üzerine
konuştuk.
Ö.D.-: Nar Sanat ismi çok güzel özellikle mi seçildi?
Öğretmenim
Dergisi

28

MAYIS

N.Ö.-: Biliyorsunuz birçok kültürde nar,
bereketin ve bolluğun simgesi olarak kabul
edilir. Nar’ın bizim kültürümüzde yani Anadolu’da birçok anlamı var. Bize oldukça anlamlı
gelen bu isme karar verdik.
Sanat merkezimizin logosunun taneciklerinden biri de mavi. Yani sanatla ilgilenen
çocuğu temsil ediyor.
Ö.D.-: Nar Sanat Merkezi’ni tanıyalım
biraz, hangi sanat alanlarında eğitim veriyorsunuz ve eğitim kadronuzu nasıl oluşturuyorsunuz?
N.Ö.-: Nar Sanat Merkezi’nde güzel sanatların bütün dallarında eğitimler veriyoruz.
Verdiğimiz eğitimleri ana başlık olarak; müzik
eğitimleri, görsel sanatlar, sahne sanatları,
dans kursları ve koro olarak sıralayabiliriz.
Yine grup dersleri olarak da bale, resim, tiyatro, drama, dans dersleri veriyoruz. Bu
dersler yaş gruplarına göre ayrılıyor.
Tabi bu kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimler için de akademisyenlerden
oluşan bir danışman ve eğitim kadromuz var.
Bizim gibi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurslarda doğru bir eğitim verilebilmesi için gerekli

tüm standartlar ve onaylar alınır ve eğitmenlerimiz bu standartlara uygun bir şekilde görevlendirilir.
Tamamen özel hazırlanmış ve onaylanmış programlarla ders saatleri oluşturulur.
Öğrencilerimiz programların bitirme sürelerini
tamamlandıktan ve sınavı geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı kurs bitirme belgesine sahip olurlar.
Ö.D.-: Nar Sanat’ta yaş grubu olarak
nasıl bir profil var?
N.Ö.-.-: Her alanda yaş gruplarına eğitim veriyoruz. Nar Sanat’a başlama yaşı diye bir
şey yok. 60 yaşında bile öğrencimiz var ve yaklaşık olarak 400 civarında öğrencimize eğitim
veriyoruz. Yetişkinler de, çocuklar da sanat
eğitimi görüyor. Bu durum, sürdürebilirlik
anlamında çok önemli, aynı zamanda bir
derneğiz ve işimizi yaparken daha profesyonel
yönlerden bakmaya çalışıyoruz. Derneğimizin
kuruluş amaçlarından biri sanatı yaymak, yaygınlaştırmak ve sanatla ilgilenen insanlara sosyal imkân sağlamak.
Ö.D.-: Ne tür bir sanat eğitimi ve hangi
müfredatı uyguluyorsunuz?
N.Ö.-: Daha önce 1970’ li yıllardan kalma müfredat uygulanıyordu bizler de uymuyorduk. Nedenini söylemek gerekirse çağ ve

zaman değişiyor. Kendi uyguladığımız sistematiğe ve müfredata göre zamanın standartları
neyi gerektiriyorsa onu uyguluyoruz. MEB’de
sonrasında eski müfredatları yürürlükten kaldırdı.

Sanatı Yaymak, Yaygınlaştırmak
Sanatla İlgilenen İnsanlara Sosyal
İmkân Sağlamak En Büyük Amacımız
Ö.D.-: Eğitime ve sanata verilen değer
çok önemli. İstanbul’da sayıları gittikçe artan
sanat merkezleri kurslarına veliler açısından
baktığımızda daha çok bilinçlenmeye
başladıklarını görebiliyoruz.Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Ö.D.-: Müzik eğitiminin zekâ gelişimine katkısı büyük. Bu konuda neler söylersiniz?

N.Ö.-: Eskiden anne babalarımız bizleri
sokağa salardı sokakta büyürdük ama haliyle
çağ ve zaman değişti algılar değişti. Sokaktayken birçok sosyal faaliyetin içinde olmak çok
daha doğaldı, güvenliydi bizler için. Şimdiki
çocukların günümüzde sosyalleşme imkânı güvenli bir yer açısından baktığımızda yok. Ebeveynler de çocuğun sosyal gelişimini sağlayacak birtakım etkinlikleri ve faaliyetleri yapması
gerekiyor. Devlet okullarında eskiden daha
fazla sanat eğitimi vardı bu da günümüzde minimize edilmiş durumda. Bu açıyı kapatmak
için ihtiyaç doğrultusunda hizmete geçmeye
karar verdik.
Erken yaşlarda başlayan sanat eğitimi,
çocukların kişilikleri ve sosyal gelişimleri bakımından oldukça önemli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Branşlara bağlı olarak bu sonuca ulaşabiliriz. Piyanoya 4 ile 5 yaşında başlanabilir.
Sanat eğitimi kısa vadeli eğitimlerden biri değildir.
Hocalarımızın çoğu 5-6 yaşlarında sanat eğitimine başlamış, ilkokul boyunca devam
etmiş, Güzel Sanatlar Lisesi ve sonrasında Güzel Sanatlar Fakültesi’ni veya konservatuar
bölümünü bitirmiş oluyorlar. Ama hala çalışıp,
pratik yaparlar. Çalışmadan olmaz bu işin bir
sınırı yok.
Öğretmenim
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N.Ö.-: Sanatın tüm dallarında geçerli
aslında. Bu resimde de, müzikde de olabilir.
Belli bir matematik tabiki gerektiriyor. Örneğin
müzikte kullanılan 1\4 ( Bir Bölü Dört) nota
değeri gibi. Bu notaları çıkartırken el, ayak ve
göz koordinasyonu, dikkati yoğunlaştırma gibi
birçok basamakta matematiği ve beynin birçok
fonksiyonu bir arada kullanıldığı için zekâ gelişimine çok önemli katkıları oluyor.
Bir çocukta içsel disiplin yok ise tüm
bunları yapması çok zor bir hal alıyor. Tabi bu
gelişimine de katkı sağlayamıyor. Ancak biz
eğitimlerimizde ailelerle birlikte çocuğun ilgi
ve yetenekleri doğrultusunda bir yönlendirme
yapıyoruz. Tabi bu da o sanat dalına dair ilgiyi
ve sevgiyi arttırıyor ve çocuk ister istemez içsel
disiplinini daha iyi bir şekilde düzenleyebiliyor.
Ö.D.-: Özellikle son yıllarda önemli
bir yer edinmeye başlayan biraz da
yanlış tanımlanan Yaratıcı Drama Eğitimi
çocuklarımıza ne kazandırır?
M.D.-: Yaratıcı drama da kişisel gelişime dayalıdır. Yaratıcı drama tiyatro gibi algılanıyor ama aslında değil tiyatroda sene sonunda bir oyun koyarsınız ortaya ki bu ezbere
dayalıdır ve tek bir role girebilirsiniz. Yaratıcı
dramada her hafta farklı konular işlenir. Çocukların gelişimine dair çocuklar oyunla beraber öğrenir, oyunla beraber öğrendiği durumu
çocuk farketmez kendisi zamanla bir alışkanlık

istedikleri sanat dalına yetenekleri doğrultusunda bir yönlendirme yapıyorlar.İlgi duyduğu
sanat dalına yetenekli olan çocukları daha ileri
bir seviyeye taşıyabilmek için eğitim gereksinimlerine uygun özel programlar uyguluyoruz.
Ö.D.-: Yetenekli çocuklara burs veriyor
musunuz?
N.Ö.-: Belli oranlarda burs vermeye çalışıyoruz mesela çocuklarımızın 3’te 1’i burslu
olarak eğitim görüyorlar. Gerçekten bursa ihtiyacı olan ailelere katkıda bulunuyoruz.

haline getirir. Çocukların gelişimi için ailelerle
birlikte fikir alışverişi yaparız ve çocuklara kazandırmak istediği davranışları oyunun içine
katarız.
Ö.D.-: Öğrencileri kabul ederken kriterleriniz var mıdır? Özel yetenekli öğrencileri tespit ettiğinizde ne tür bir çalışma uyguluyorsunuz?

Ö.D.-: Özel eğitim programlarınız var
mı mesela sömestr ve yaz tatillerinde?
M.D.-: Daha çok temmuz-ağustos aylarında atölyelerimiz var. Drama, resim, heykel
atölyeleri gibi. Resim etkinliklerinde anne ve
çocuğun birlikte katıldığı, zaman geçirdiği anne-çocuk etkinliklerimiz var. Tatillerde anne ve
çocukların beraber katıldıkları bu tür etkinlikler çocukların gelişimlerine oldukça önemli bir
katkı sağlıyor.

N.Ö.-: Nar Sanat’a gelen her öğrenciyi kabul ediyoruz eğitim vermeye çalışıyoruz.
Özel kriterlerimiz yok.
Eğitmenlerimiz, çocukların yer almak
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Ö.D.-: Son olarak neler eklemek istersiniz?

Ayrıca, Nar Çiçekleri Festivali adında
sene sonu gösterileri yapıyoruz.
Ö.D.-: Yetişkinlere özel eğitim programlarınız var mı?
M.D.-: Latin, Türk Sanat müziği korosu
derslerinde eğitim veriyoruz.
Ö.D.-:
Teşvik
yasası
yeniden
düzenlenmek üzere kalkıyor. Bu düzenlemede
sanat eğitimi veren özel kurslara da ayrı bir
teşvik verilmeli mi?
N.Ö.-: Eğer rol model olacaksa teşvik
verilmeli nitelikli eğitim verilecekse teşvik iyi
bir şeydir diye düşünüyorum.
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N.Ö.-: Türkiye’de sitesine en çok girilen
kurslardan biriyiz, ortalama 20 bin civarında
tekil giriş alıyoruz çünkü sanat haberleri ve sanatla ilgili her şeyi yayınlıyoruz.
Belirtmem gereken önemli bir husustaezber bozacak bir kitap çıkarıyoruz. Türkiye’de
davul dersleriyle ilgili alışılagelmiş eğitim metotlarından farklı olarak daha farklı konuların
ilk defa ele alındığı bir kitap bu. Davul kurulumundan, baget ve ped seçimine, dünya müziği
ritimlerine ve Türkiye’de ilk defa “Türk müziği
ritimlerini bateriye uygulanması ve müzisyen
rahatsızlıklarını” ele alan ilk ve tek kitap özelliğini taşıyor bu kitap . Kitabı daha kapsamlı ve
anlaşılır kılması için çekilicek olan DVD Türkiye’nin önde gelen stüdyolarından Drum Clinic
ile beraber hazırlanacak. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen davulcularının da imzasını
taşıyan bu kitabı yakın zamanda kitapsever ve
müzikseverlerin beğenisine sunacağız.
Biz, Nar Sanat Merkezi olarak, kaliteli eğitim vermeye ve her anlamda doğru
öğretmeye çalışıyoruz, çalışmalarımız da bu
yönde çocuğu ve yetişkini sıkmadan, sanatı sevdirerek,yetenek ve becerileri doğru bir
şekilde yönlendiren bakış açımızla, alışkanlık
haline getirerek eğitim vermeye çalışıyoruz ve
herkesi Nar Sanat’ta sanatla buluşmaya davet
ediyoruz.

