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TEŞEKKÜRÜMÜZ MEB’DEN
YENİ BASIN KARTIMIZ
CUMHURBAŞKANLIĞI
İLETİŞİM’DEN
Öğretmenim Dergisi
olarak “bir ülke kalkınmasının
en etkili ve en ucuz yolunun
eğitim” den geçtiğini bilen ve
aklını kiraya vermeyen milli ve
yerli eğitimcilerin yetiştireceği
neslin dünya bireyleri olacağına yürekten inandık.
Adnan Gündüz
Hiç bir karşılık ve
İmtiyaz Sahibi
beklenti içerisinde olmadan
ve
ülke geleceğine olan inancıSorumlu Yazı İşleri Müdürü
mızla kat ettiğimiz 131 sayılık
geçmiş ve bireysel olarak benim bir ömür olan gazetecilik
ve yazarlık serüvenimde gurur ve dayanaklarımız hep sizler
oldunuz.
Attığımız adımların doğru olduğunu bir kez daha
görmenin mutluluğu içerisindeyiz.
Kurduğumuz Öğretmenim Dergisi ve Yayınları yayınevimizde para kazanmayı değil ülkemizin geleceğine hizmet etmeyiz seçtik. TEHDİT, ŞANTAJ, KORKUTMA girişimlerine karşın ve ARMY (Ordu) mensuplarının tüm saldırılarına
karşın milli ve yerli bir görev olarak gördüğümüz ve bizi içten çürütme adımları olarak algıladığımız ahlaki yozlaşmaya
karşın Üst Aklın POP Projesi: BTS kitabımızı yazarımız Sinan
Dolayman’ ın iki buçuk yıllık araştırmalarının ürünü olarak
yayınladık.
Bu kitabımızı Milli Eğitim Bakanımız dâhil eğitime
yön veren ve ülkemiz geleceğini yeniden belirlemeye
çalışan Cumhurbaşkanımıza
da gönderdik.
MEB Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürü olan Dr. Muammer Yıldız’dan aldığımız teşekkür
mektubu adımlarımıza güveni ve geleceğe olan inancımızı arttırdı.
Cumhurbaşkanlığı
Yönetim Sistemi’ne geçtikten sonra, daha önce Başbakanlığa bağlı Basın Yayın
Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün basın kartımızı bu kez Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı’ndan
aldık.
Bu durum bana
“bu can bu tende durdukça yazmaya ve gazeteciliğe
devam” dedirtti.
Ayrıca kişinin kendisini ve kurumunu anlatması elbette çok zor. Ama anlatanlar var. Son sayfamızdaki yazımız
Edirne’nin tanınmış yazar ve şairi Necdet Tezcan'a ait. Bizi
anlatmış. Kalemine sağlık.
NOT: Piyasa koşulları gereği daha önce çalıştığım T. İş Bankası Yavuz Selim Şubesi Karagümrük şubesi ile birleştiği için
hesap numaralarımız değişti. Künyede göreceksiniz.
Öğretmenim
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN
YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına
ilişkin sosyal medya hesabından bir
paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında
"2019-2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta
olmak üzere bütün eğitim camiamıza
başarılar diliyoruz." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı ve Cunhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin kurucu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN paylaştığı sosyal medya mesajları ve verdiği röportajlarında "hükümet olarak eğitime verdikleri
önemin" altını çizerken Cumhurbaşkanlığı resmi twitter hesabından da düşündürücü mesaj
paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı twitter hesabından, Erdoğan'ın "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözleri ile "2019-2020 eğitim öğretim
yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz
başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza
başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.
Öğretmenim
Dergisi
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BAKAN SELÇUK' TAN YENİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20192020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tek bir çocuğun eğitiminin bütün
ülkenin meselesi olduğunu vurguladı. Selçuk,
okulların açıldığı bu günü eğitim odaklı düşünmek ve yaşamak için bir başlangıç kabul etiğini
belirtti.
 	
Bugün okullarda 18 milyondan fazla
çocuğun ders başı yaptığını anımsatan Selçuk,
şu değerlendirmelerde bulundu: “18 milyon
diyerek bir sayıya indirgediğimiz mevcudumuz, çok değil, 20 sene sonra bugün bizim
yerimizde kararlar alıp veren, ülke istikbali
için kafa yoran, çalışan, hatta ebeveyn olan,
sorumluluk sahibi yetişkinler olacak. Ve onları bugünden bambaşka bir dünya bekliyor.
Biz, Türkiye’nin eğitim sisteminin tamamını,
tüm alt sistemleriyle birlikte geleceğe hazırlıyoruz. Ancak şu var ki oraya da bugün kalkıp
gidemiyorsunuz. Geleceğe adım adım ve stratejilerle, gerekli tedbirleri alarak, donanarak
ve inanarak yürünüyor. Ben her yeni güne bu
gözle bakıyorum. Yolumuz, hedefimiz, niyetimiz, gideceğimiz yer ve rotamız belli. Bütün
samimiyetimle söylüyorum, bu süreçte en
çok ihtiyacımız olan şey toplumun her bireyinin, eğitimi bir millet ödevi olarak kabul edip
umut ve hevesle, bütün yapabildikleri ve katkı sağlayabildikleriyle yanımızda olmasıdır.”

“Eğitim Herkes İçin Dört Elle Sarılacak
Bir İştir”

Selçuk, çok geniş bir kitlede eğitime
dair, birbirini tetikleyen, katlayarak büyüyen
bir umut, hareketlilik ve iyi niyet olduğunu
belirterek, şunları kaydetti: “Ben bunu, bir yıl-

lık süreçte büyük bir kırılma olarak gözlemledim ve deneyimledim. Öğretmenlerimiz
değişim için, ilerlemek ve daha fazlasını yapabilmek için inanılmaz çaba sarf ediyor. Yaz
tatili döneminde açtığımız eğitim ve sertifika
programlarına gösterdikleri katılım, eğitim
vizyonu çalışmalarımıza sağladıkları katkı
azımsanmayacak ölçüde. Okul yöneticilerimizden sürekli ‘Ne yapabiliriz?’ şeklinde sorular ve yaptıkları çalışmalara dair sunumlar
geliyor. Velilerimiz istekliler; eğitimle, okulla,
çocuklarıyla ve en önemlisi başka çocukların
eğitim süreçleriyle, ülkenin geleceğiyle inanılmaz ilgili ve hevesliler. Üniversite öğrencileri
daha dün mezun oldukları okullar için projeler üretiyor, lise öğrencilerimiz anaokulundaki öğrencilerimiz için çalışmalar yapıyorlar. İş
dünyası, eğitimi ekonominin lokomotifi olarak görüyor ve sosyal sorumluluk çalışmaları
ve finansman destekleriyle yeni projelerimize
can suyu oluyorlar. Bu müthiş birliktelik, yeni
bir ruh halinin yansıması olarak çıkıyor karşımıza.”
 	
Eğitimin katkı sağlamak isteyen herkes
için ucundan tutacak veya dört elle sarılacak
bir iş olduğuna işaret eden Selçuk, bunun bilincinde olan ve sürecin bir parçası olmak isteyen herkesin bugün ders başı yapan 18 milyon
öğrenci için bir çalışan, bir eğitim gönüllüsü
olduğunu bildirdi. Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
“Evet, çok zorlu bir yol, çok meşakkatli... Ama
bir tek çocuğun göz pırıltısı, bir tek öğretmenin heyecanı, bir tek velinin teşekkür eden
bakışı, bütün meselemizin eğitim olması için
yeterli. Olmayacağını düşünenler bu işin nasıl yapılamayacağına odaklananlardır. Gelin,
biz nasıl başarılacağına kafa yoralım. Yeni
eğitim öğretim yılında öğretmenlerimizin
şefkati, heyecanı, özeni en büyük güvencemiz olacak. Öğrencilerimizin bir şey öğrenip
keşfettiklerinde gözlerinde oluşan kıvılcımlar, geleceğimizi aydınlatan enerjimiz olacak.
Velilerimizin, çocuklarının her şeyden önce
sınava hazırlanmasına değil; insanlığa ve
topluma yararlı, vatanına ve milletine hayırlı
olmasına değer vermesi, bizleri daha da güçlü kılacak. Çocuklar bize ‘emanet’. Sağlıkla,
huzurla güzel bir yıl yaşamak temennisiyle.”
Öğretmenim
Dergisi
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İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ
LEVENT YAZICI'DAN

ÖĞRETMENİM DERGİSİNE ÖZEL

2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı başlarken tüm siyasilerin, mülki amirlerin
yeni eğitim öğretim yılına dair mesajları yayınlandı. İstanbul'da eğitimin
başındaki bir numaralı isim olan İl
Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da
bir mesaj yayınladı. Levent Yazıcı bu
mesajın haricinde tamamen dergimize
özel bir mesaj daha kaleme aldı. İşte
Levent Yazıcı'nın dergimize, dergimiz
okuyucu ve paydaşlarına özel mesajı:
YENİ UMUTLARLA, YENİ
HEYECANLARLA,HEP BİRLİKTE…
Yeni bir heyecanla başlayan 2019-2020
Eğitim Öğretim Yılının ülkemiz, çocuklarımız,
öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Bu vesileyle, eğitimle ilgili bütüncül bir felseÖğretmenim
Dergisi
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feyi yansıtan 2023 Eğitim Vizyon Belgemizin
hedeflerini birlikte gerçekleştirmek için çoklu
iş birliklerini hayata geçirmenin çok değerli olduğunu bir defa daha hatırlatmak istiyorum.
Beraberliğimizi perçinleyici, ilham verici, düşündürücü, farkındalık yaratıcı etkinlikler
içeren projelerimiz eğitim ortamlarımızı yeni
eğitim öğretim yılında da renklendirmeye devam edecek. İnanıyorum ki, öğrenmeyi sürekli
kıldığımız zaman kendimizi, okulumuzu ve hayatımızı yeni baştan keşfederiz.

Öğrencilerimizi yaşamlarını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları beceriler kazandırmanın yanında, onları değerlerimizle donanımlı kılmak için gösterdiğimiz çaba bizlerin en
büyük sermayesidir. Bu yüzden, hep beraber
eğitim ortamlarımızın niteliğini arttırarak her
geçen gün daha iyiye ulaşmayı hedefliyoruz.
Dönüşümün süreklilik kazandığı, değişim hızının katlanarak arttığı bir dünyada çocuklarımızın bütünlüklü gelişimini ve tam öğrenmelerini
sağlamak için onları bugüne, şimdiye uyandırmayı başarmamız gerekiyor.
Çocuklarımızı, alışageldiğimiz, bize rahat ve kolay gelen yerleşik dünyanın bilgi ve
alışkanlıklarıyla sınırlamak yerine, onların ken-

di yollarını bulmalarına yardımcı olmalı, kendilerinin yeniliklerle dolu dünyasını anlamaya
çalışmalıyız. Öğrencilerimize doğru rehberlik
ederek yanlarında olduğumuzu hissettirdiğimiz zaman, inanın onlar da hayallerini gerçekleştirip ülkemizin güzel ve güçlü yarınlarında
yerlerini alacaklardır.
Elbette burada en büyük sorumluluk,
hiç şüphesiz, biz eğitimcilere düşüyor. Şunun
farkında olmalıyız ki, bizi biz kılan değerlerin
taşıyıcısı olmak, geçmişten alınan güçle yeniliklerin izini sürmek ancak çoklu iş birlikleriyle
sağlanabilir. Sorumluluk duygusuyla, kararlılıkla ve iyi fikirlerin doğuşuna kaynaklık eden
heyecanımızla öğrencilerimizin kültürle, bilimle, sanatla, başkalarıyla sağlıklı bağlar kurmaları için hep beraber koro hareketi oluşturmaya yeni eğitim öğretim yılında da sürdüreceğiz.
Yeni umutlarla, yeni heyecanlarla, hep birlikte
yeni eğitim öğretim yılına başladığımız bu günlerde ülkemizin ve şehrimizin eğitim meselelerine duyarlı olduğunuz, bize bu imkânı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyor ve derginize
yayın hayatında başarılar diliyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim
öğretim yılının, güzellikleriyle, kabına sığmayan sevinçleriyle ve başarılarıyla unutulmayacak bir yolculuk olmasını canı gönülden temenni ediyorum.

Levent Yazıcı
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü

Öğretmenim
Dergisi
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ABİDİN PAK ÖĞRETMENEVİ DEPREM MAĞDURU
ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKTI
MÜDÜR MEKKE KOCAMAN
VE EKİBİ,
DEPREM MAĞDURU
ÖĞRETMENE VE AİLESİNE
KUCAK AÇTI...
ÖĞRETMENİM DERGİSİ
ÖZEL HABER/İSTANBUL
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen
5,8 büyüklüğündeki deprem büyük bir korku
yarattı.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı açıklanan deprem aslında birçok gizli mağdur yarattı.
Yetkililerin araştırma ve incelemeleri
sonucu evleri ve işyerleri yıkılma tehlikesine
karşı mühürlenen çok sayıda mağdur olduğu
bir gerçek.
İşte bu mağdurlardan biri de özel bir
okulda öğretmenlik yapan Eylem Öğretmen
ve ailesi oldu. Depremin ardında oturdukları

Öğretmenim
Dergisi
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bina Eyüpsultan Belediye ekiplerince yıkılma
tehlikesine karşı mühürlenen Eylem Öğretmen ve ailesine Abidin Pak Öğretmenevi kapılarını açarak sahip çıktı.
Müdür Mekke Kocaman olaydan haberi olur olmaz Eylem öğretmen ve ailesine
ivedi bir şekilde bir oda tahsis ederek ailenin
dışarda kalmasının önüne geçti.
Öğretmenim Dergisi olarak Mekke Kocaman ve tüm ekibine bu örnek davranışları
için çok ama çok teşekkür eder, Mekke Kocaman ve ekibinin bu davranışının tüm yetkililere örnek olmasını temenni ederiz.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
FLORYA'DA
"TÜRK DİL BAYRAMI"
ÖZEL ETKİNLİKLERLE
KUTLANDI
ÖĞRETMENİM DERGİSİ
ÖZEL HABER/İSTANBUL

Bahçeşehir Koleji Florya Kampüsü,
Türkçe zümresinin düzenlediği “Dil Bayramı” etkinlikleriyle ilgi odağı oldu. Bahçeşehir
Üniversitesi Öğretim Üyesi Nebi CEYLAN’ın
kampüs öğretmenleri, velileri ve ortaokul öğrencilerine yönelik sunumu büyük bir dikkatle
izlendi. Sunumunda; Türk dilinin tarihçesine,
önemine değinen ve yanlış kullanımlarına örnek veren CEYLAN, dilini kaybeden ulusların
kültürleriyle birlikte tarihten silineceğini vurguladı.

Konuşması ayakta alkışlanan CEYLAN’a
Avrupa Yakası Koordinatör Müdürü ve Florya
Kampüsü Müdürü Sedat KARAN' ın armağanı olan Nebi CEYLAN portre foto-bloğu Türkçe Zümre Başkanı Eylem KIVILCIM tarafından
takdim edildi. CEYLAN’ı dinleyenler arasında
kendisinin öğrencisi olan velilerin de bulunması zihinlerde hoş bir anekdot yer etti.
Sunumun öncesi ve sonrasında okul
içerisinde kurulan dil sergisini gezenler, öğrencilerin yaratıcılıklarıyla ortaya çıkardıkları ürünleri ilgiyle incelediler. Öğrencilerin dil
sloganları ve karikatürlerinin yer aldığı t-shirt,
çanta, şapka gibi nesneler ile dilin anlam ve
önemine ilişkin yazdıkları özlü sözlerin yer aldığı foto-bloglar bir hafta boyunca sergilendi.

Öğretmenim
Dergisi
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BAKANLIĞIN HEDEFİ BAĞCILARDA GERÇEKLEŞTİ

BAĞCILARDA TEKLİ
EĞİTİM HEDEFLENEN
DÜZEYE ERİŞTİ


Bağcılarda 2012 yılında, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi açıldı.
82 bin öğrenci tarandı. Öğrencilere bir
dizi test uygulandıktan sonra 16 uzman ve
150 öğrenci ile 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde 150 öğrenci ile başlayan
eğitimler 551 öğrenci ile 61 farklı atölyede sürmekte.



Belediye Kanununa göre asli
görevi olmamasına karşın Bağcılar Belediyesi’nin Başkan Lokman Çağırıcı liderliğinde eğitim öğretime verdiği destek
diğer ilçe belediye başkanlarına örnek
teşkil edecek ölçekte. 6 bin 800 öğretmen
ve 158 bin öğrencinin saygı – sevgi ve güvenini kazanmış bulunan Lokman Çağırıcı
mütevazi kişiliği ile de göz doldurmakta.
(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber – İstanbul)
Öğretmenim
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Öğretmenim Dergisi olarak topluma
sunulacak iyi örnekler kapsamında değerlendirmeye aldığımız İstanbul’un ilçe belediye
başkanları arasında ilk göze çarpan isim Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı oldu.
İlçe belediye sınırları içerisindeki okulların yüzde 70 inde tekli eğitime geçilmesinde
ve Milli Eğitim Bakanlığının tekli eğitim hedefine İstanbul’un karmaşık ve zor koşullarında
ulaşılmasında büyük gayret ve emeği geçen
Bağcılar İlçe Belediyesinin Başkan Lokman
Çağırıcı liderliğindeki eğitim ve öğretime katkıları şöyle:

TEKLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HER
ÖĞRENCİNİN HAKKI
Kültür, sanat ve spor alanında marka
projelere kavuşan Bağcılar’da, eğitim alanında da önemli hizmetler sunuluyor. 1992’de
ilçe statüsü kazandığında 306 bin nüfusa sahip
olan Bağcılar bugün 735 bin nüfusa ulaşmış
bulunuyor. Nüfusun 140 bini gençlerden ve
130 bini çocuklardan oluşuyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yerüstü zengin-

liği olarak değerlendirdiği gençlere ve çocuklara ayrı bir önem verdiğini belirterek şunları
söyledi:
-“Bu yerüstü zenginliğimiz bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Yeni okullar
inşa ederek geleceğimiz adına hizmete sunuyoruz. Bugün artık okullarımızın yüzde 70 inde
tekli eğitime geçmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki
dönem tüm okullarımızda tekli eğitime geçmiş
olacağız. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin 21. yüzyılın bilgi ve teknolojik donanımına
sahip olarak yetişmesi için tüm imkânlarımızı
seferber etmiş durumdayız.”

16 OKULA SPOR SALONU 7 OKULA
HALI SAHA
6 bin 800 öğretmen ve 158 bin öğrencinin bu yıl itibariyle eğitim-öğretim gördüğü
ilçeye son iki yılda 20’ye yakın okul kazandırıldığı ve 26 okulun bakım ve yenilenmesine devam edildiği öğrenildi. Bağcılar’ da şu an özel
okullarla beraber okul sayısının 206 olduğu bu
okulların 16 sına spor salonu, 7 okulun bahçesinin halı sahaya kavuşturulduğu ve bununla
yetinilmeyerek tüm okulların temizlik ve ilaçlanmasının yapıldığı ileri sürüldü.
Öğretmenim
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ENDERUN MERKEZİNDE DAHİLER
YETİŞİYOR

BİLGİ EVLERİNDE 42 BİN ÇOCUK
EĞİTİM ALIYOR
22 mahallenin tümüne Bilgi Evi açmanın hedefleri arasında olduğunu öğrendiğimiz
Bağcılar Belediyesi şu an 17 Bilgi Evi’nde 42
bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine 65 aktif
eğitsel kulüpte eğitim hizmeti sunmaya devam
ediyor. Bu öğrenciler ayrıca Türkçe-Matematik - Sosyal Bilgiler – Fen ve Teknoloji ile İngilizce olmak üzere 5 ana branşta da ders alıyor,
donanımlı bilgisayarlar ve kütüphanelerden
istifade ediyorlar.
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2012-2013 eğitim ve öğretim döneminde 16 uzman eğitimci ve 150 öğrenci ile
başlayan ve şu an 551 öğrenci ile devam eden
merkezin hedefi DAHİLERİ ülkemize kazandırmak.
Bu amaçla sürdürülen eğitimler 61
farklı atölyede Bilgisayar, Bilimsel araştırma
Teknikleri, Duygusal Beceriler, Eğlenceli Bilimler, Felsefe, Görsel Matematik, Kodlama,
Kriptoloji, Stareteji Oyunları gibi alanlarda
devam ediyor.

GENÇLERİN İKİNCİ ADRESİ:
GENÇLİK MERKEZİ
Hz. Mevlana’nın “Bir neslin geleceğini
önceki nesil hazırlar” sözünü şiar edinen Başkan Çağırıcı’nın önderliğinde 2014 yılında hizmete açılan Gençlik Merkezi’nden 15-28 yaş
arası gençlerin ücretsiz istifade ettiği verilen
bilgiler arasında. Bu gençler okçuluk-fotoğrafçılık-yabancı dil-müzik-resim ve sanat vb.
atölyelerin açtığı kurslara katılıyorlar.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de iş

birlikteliğini sürdüren Belediyenin Kişisel Gelişim ve Meslek Kursları da düzenlediği ve Yeni
Mahallede inşaatı devam eden Gençlik Merkezi’nin de yakında hizmete alınacağı ileri sürüldü.
Ayrıca Bağcılar Belediyesi’nin her yıl
Kefken’de Gençlik Kampı düzenlediği ve bu
kampa 500 gencin katıldığı ve bu kamplarda
39 ayrı etkinlikte bulunulduğu öğrenildi. Ayrıca Kosova-Bosna Hersek ve Makedonya’da 15
gün süren kampların düzenlediği ve her yıl 8.
Sınıf öğrencilerinin Çanakkale Şehitliğine götürüldüğü de verilen bilgiler içinde.

DÜNYA ŞAMPİYONU SPORCULAR
BAĞCILARDAN….
Bağcılar Belediyesi’nin 2008’de kurduğu Engelliler Spor Kulübü de şu an 100’ü aşkın
sporcuyu bünyesinde barındırmakta.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
İkinci Lig’den Birinci Lig’e ve daha sonra Süper
Lige namağlup olarak çıkarken milli atletler
Hamide Doğangün - Zübeyde Süpürgeci - Zeynep Acet - Nurşah Usta ve Hamza Doğan ülkemizi başarıyla temsil ederlerken gururumuz
olmaya devam ediyorlar.
Bağcılarlı atletler şimdiden 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına da hazırlanmaya
başlamış bulunmaktalar.
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GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TOPLUM,
GÜÇLÜ GELECEK

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ
KÜTÜPHANESİ 24 SAAT AÇIK

Eğitimin vazgeçilmez bireylerinden
olan kadınlarımız da Bağcılarda unutulmamış
durumda. Bağcılarlı kadınlar, kendilerine imkân verildiğinde her zorluğun üstesinden nasıl
gelebileceklerini Kadın ve Aile Kültür ve Sanat
Merkezi’nde ki başarılarıyla kanıtlamaktalar.
Sağduyulu, eğitimli ve vicdan sahibi bilge kadınların yetişmesine öncülük eden Bağcılar
Belediyesi’nin Kadın ve Aile Kültür Sanat
Merkezi’nde 86 dan fazla branşta 136 kursun
düzenlendiği ve bu kurslardan şu ana 20 bine
yakın kadının faydalandığı ve şu anda da 620
kursiyerin istifade ettiği öğrenilenler arasında.

İstanbul’un en büyük 2. Kütüphanesi
olarak kabul edilen Şehit Savcı Mehmet Selim
Kiraz Halk Kütüphanesi’nin aktif 29 bin 813
üyesinin bulunduğu ve şu an 36 bin 918 eserle
ziyaretçilerine kapılarını 24 saat açık tuttuğu
da verilen bilgiler arasında.
Kütüphaneden geçtiğimiz yıl 185 bin
379 kişinin istifade ettiği ayrıca kütüphane
bünyesinde; özgeçmiş hazırlamadan, kariyer
portallarının kullanımına ve temel bilgisayar
eğitiminden kişisel gelişime kadar birçok alanda eğitim verildiği de belirtildi.

24 saat açık olan kütüphanede ziyaretçilere sabah ve öğlen çorba, akşam da yemek
ikramında bulunulmakta.
Önümüzdeki dönem tamamen yenilenilip büyütülecek olan kütüphaneye 85 araçlık
otopark – kafeterya - 400 kişilik salon - restaurant-582 kişilik konferans salonu ile 760
kişilik okuma salonu ilave edilecek.

BAŞKAN LOKMAN ÇAĞIRICI NE
DİYOR?
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı ve ekibinin duyarlılığı, meselelere yerinde ve köklü çözümler sunma anlayışı ile İstanbul’un gelecekte cazibe merkezi olması için

çaba ve emek sarf edilen Bağcılar ve çalışmalar ile ilgili olarak Başkan Çağırıcı Öğretmenim
Dergisi’ne şunları söyledi:
-“Çağımız bilgi çağı. Bizim çocuklarımızın diğer ülkelerin çocuklarından ne farkı var?
Bizim çocuklarımıza da imkânlar sunulduğunda ve bilgi çağının gereklerine uygun ortamlar
hazırlandığında onların diğer ülke çocukları ile
yarışabildiklerine ve geleceğe imza atacaklarını hep birlikte göreceğiz.
Bunun için biz ilçemize yeni okullar kazandırıyoruz. Öğrencilerimizin tertemiz, donanımlı, güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim
alması için gayret gösteriyoruz. Kütüphaneler
açıyoruz. Bilgi çağına uygun imkânlar sunuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi okuldaki
derslerinin yanı sıra kültür, sanat ve spor alanlarında da geleceğe hazırlıyoruz.
İnşallah emeklerimizin meyvesini hep birlikte
alacağız.
Bağcılar artık her alanda olduğu gibi
eğitim alanında da önemli mesafeler almaya başlamış ve bu mesafeler artarak devam
edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.
Biz biliyoruz ki EĞİTİME YATIRIM GELECEĞE
YATIRIMDIR”
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DAVRANIŞ VE EĞİTİM
BİLİMLERİ UZMANI
DR. MEHMET ENGİN
UYSAL:

“BİLİM EĞİTİME
DOKUNURSA,
ÖZGÜVEN DE SAĞLANIRSA,
ÖĞRENCİLERİMİZ DÜNYANIN
DİĞER ÖĞRENCİLERİNE
FARK ATAR.”
Türkiye Cumhuriyeti yeni hükümet
sisteminin Kurucu İlk Başkanı Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın Milli Eğitim Bakanı’nı eğitimin
mutfağından seçmesi ve Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ziya Selçuk’un diğer deyimle Ziya
Hoca’nın ekibiyle beraber günün 24 saatlerini
eğitime ayırmaları özel sektörün de bu alanda sorumluluk almasını gerektirdi.
Eğitim alanında ayrıcalıklı bir yerde
olan eğitim neferi Sezai Eyüpoğlu aracılığı ile
tanıdığımız bir isim oldu Dr.Mehmet Engin
Uysal.
Yeni bir bakış yeni bir anlayış olan ve
temellerini tamamen bilimselliğe dayayan ve
Brain Fit ile geleceğe daha hazır ve donanımlı
ilerleyebilme başlığı ile kamuoyu ile paylaşılan bu sistemi biz de size yakından tanıtmak
için bir söyleşi gerçekleştirdik.
(ÖĞRETMENİM DERGİSİ-ÖZEL HABER/İSTANBUL)

GELECEĞE DAHA HAZIR ve
DONANIMLI İLERLEME
Ö.D.-: BrainFit Nedir?
M.E.U.-: BrainFit, Singapur menşeli 14
senelik bir oluşumdur. CherlyChia adında bir
fizyoterapist uzmanının Avustralya’da doktora
tezini ‘öğrenmede fiziksel egzersizler’ üzerine
hazırlarken, fiziksel egzersiz yapan çocukların
daha çabuk öğrendiklerini fark etmesi üzerine
nörobilim alanında uzman bilim insanlarıyla
birlikte temellerini attığı ve günümüze kadar
artan başarılarıyla gelen bilimsel temelleri
olan bir sistemdir.
Değerlendirmelerde elde edilen veÖğretmenim
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rilerle psikomotor beceriler, görsel beceriler,
hafıza, odaklanma, işitsel ve sosyal beceriler
değerlendirilerek çocukların hangi alanları
kendi potansiyeli içerisinde daha gelişmiş ya
da hangi alanlarda biraz daha desteğe ihtiyacı olduğunu belirleniyor. Desteğe ihtiyacı olan
alanlarda 12-24 haftalık nöroplastisite temelli davranışsal terapi çalışmaları yapılıyor.
Ö.D.-: Bu sistem ile Türkiye’de hedeflenen ne?
M.E.U.-: Çocukların akademik yaşamları boyunca farkına varılmayan bilişsel
becerileri, güçlü olduğu alanların doğru kullanılmaması ve potansiyellerinin yanlış yönlendirilmeleri neticesinde doğru meslek seçimi
yapamamaları ya da doğru yönlendirmemeleri sık karşılaştığımız bir durum. Güçlü alanlarını bilen ve bunu etkili bir şekilde kullanırken
zayıf becerilerini farkında olup bunları geliştirmek için çalışmalar yapabilen bir nesil hepimiz
hayalidir.
Diğer taraftan ‘Z’ kuşağı dediğimiz ve
apartman kültürüyle büyüyen yeni nesil maalesef birçoğumuzun çocukluğunda sahip olduğu sosyal becerilere sahip değiller. Zamanının
çoğunu dışarıda arkadaşlarıyla, sokak oyunlarıyla geçiren ve bilişsel becerileri doğal olarak
gelişen eski nesil yerine, tablet ve akıllı telefonların oluşturduğu bir çerçevede yaşayan, tehlikelerden uzak kalmak adına dört duvar arasında sosyal becerilerden ve özgüvenden yoksun
büyüyen bir nesil hepimizin ortak kaygısı.
İhtiyaçtan doğan her proje gibi, BrainFit de bu sebeplerden dolayı 2001’de hayata
geçmiş ve günümüze kadar bu alanda sadece
Uzakdoğu’da hizmet vermiş, Avrupa’ya franc-

hise kapılarını bizimle birlikte açmış bir kurum.
Ö.D.-: Bu programı kim
yazdı? Bu programın bilim insanları kimdir?
M.E.U.-: Programı oluşturan CherlyChia, uluslararası alanda zihin gelişimi ve zekâyla ilgili birçok
konferans verdi.
Scientific
Learning kurucuları da BrainFit bilim insanları arasında yer alıyor. Örneğin Prof. Dr. Michael M.
Merzenich, nöroplastisite alanında öncü bilim
insanlarındandır. Merzenich 50’den fazla patentte ödüllendirildi ve birçok nörapatik egzersiz programının geliştirilmesine katkı sağladı.
International IPSEN ve Zülch Prizes ödülleri
aldı.

BRAND FİT PROGRAMI
Ö.D.-: Hangi üniversiteler bu programı
tanıyor?
M.E.U.-:Ülkemizde Ege, Dokuz Eylül
ve Ekonomi Üniversitesi psikoloji bölümleri ile
uygulanan psikolojik envanterler ve testlerin
ulusal geçerlilik, güvenirlik ve norm çalışmaları hakkında ulusal çalışmalar devam etmekte.
Sistemin Singapur’da doğmasının ardından
Stanford, Harvard ve California Üniversiteleri
uygulanan SMART programlar ile ilgili makaleler yayınladılar. Çocukların program öncesinde ve sonrasındaki beyin taramaları yapılmış
ve sonuçlar bu makalelerde yer aldı.
Ö.D.-: Bu eğitimi alan çocukların kazanımları nelerdir?
M.E.U.-: Çocukların psikomotor, görsel, işitsel, odaklanma, hafıza ve sosyal alanları üzerine çalışıyoruz. Bu çalışmalarda önemli
olan çocukların hayatlarında kolaylık sağlayabilecek ve onları hem akademik hem de sosyal
hayatlarında daha ileriye götürebilecek yönlerini kuvvetlendirmek. Kazanımlar ise şöyle sıralanabilir:
•Nöroplastisite temelli zihin egzersizleri ile
çocuğun güçlü alanlarını keşfederek geliştirmek,
• Öğrenmenin önündeki temel engelleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

• Daha hızlı öğrenmesini sağlamak,
• Bilgiyi kaydeden ve işleyen beynin temel
yapılarını geliştirerek çocuğun zihinsel gelişimini hızlandırmak,
• Ebeveynlere çocuğuyla ilgili farkındalık
oluşturmak,
• Öğrenme ve dikkat becerilerinin gelişmesi,
• Öğrenme, algılama, konsantrasyon ile ilgili
yaşadığı zorluklarla baş edebilmesini sağlamak,
• Sonuçlardan ziyade yaşanılan zorlukların
kök nedenleri belirlemek,
• Zihin checkup ve gelişim analizi raporlarının
uzman psikologlar tarafından aile ile paylaşılması ve aile danışmanlık hizmetinin sunulması,
• Sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmek ve
özgüven sağlamak.
Ö.D.-: SMART nedir?
M.E.U.-: Kullandığımız eğitim programlarının ortak adı. 4 - 18 yaş arası çocuklar
ve gençlerle çalışılan SMART programlarında
amaç, gücü kanıtlanmış ve kişiselleştirilmiş
spor tabanlı bir program kullanarak çocuklarımızın beyin ayağını güçlendirmektir.
Ö.D.-: Etrafta bu kadar çok psikolog ve
uyguladıkları değerlendirmeler var iken BrainFit’in farkının ne olduğunu anlatabilir misiniz?
M.E.U.-: Tüm değerlendirmeler çocukların geliştirmesi gereken yönleri belirler.
Ancak BrainFit’in farkı, bu durumları nedenleri ile belirlemesidir. Bir örnek ile anlatmam
gerekir ise; dikkat eksikliği olan bir çocuğun
durumunun işitmeden mi, görselden mi, kısaca ne sebepten kaynaklandığını netleştiren
bir imkân sağlar. Bize gelen birçok çocuk daha
önce belli tanımlar konulmuş ve bunun için yıllarca ilaç kullanmış olabiliyorlar. Malesef ilaç
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kullanımı çoğu zaman iyileşmeye değil daha
çok sorunu ertelemeyi ya da bastırmaya sebep
olabiliyor. Değerlendirmelerimiz sonucunda
ortaya çıkan nedenler netleşince, geliştirilmesi gereken yönde daha noktasal atış eğitimleri
ile kısa sürede ilaçlarını bırakabilecek duruma
gelebiliyorlar. Daha sonra da ilaç kullanmadan
hem akademik hem de sosyal alanlarda epey
gelişme gösterebiliyorlar. Kısaca çocukların
içinde var olan ancak aktifleştirilemeyen yönleri çocuğun potansiyelini kullanarak aktif hale
getiriyorlar.
Ö.D.-: Eğitimleriniz hangi yaş gruplarına hitap ediyor?
M.E.U.-: Çocuklarda en çok 4-18 yaş
grubu ile çalışsak da aslında BrainFit 7’den
70’e her yaş grubuna hitap edebilecek bir oluşum.
Ö.D.-: Bu programa sadece desteğe
ihtiyacı olan veya bazı yönlerini geliştirmesi
gereken kişiler mi katılabiliyor?
M.E.U.-: Biz kimseyi etiketlemiyoruz
ancak genel olarak okulda dikkat, dürtü, koordinasyon sorunu olanlar, güzel yazı yazamayanlar, okuduğunu anlamayanlar, sınıf içi
çalışmalarda başarılı ancak sınavlarda başarısını gösteremeyen gibi belli alanlarda zorluk
yaşayan her yaştan kişiler ile çalışıyoruz. Tabi
ki daha yoğun sorunları olanlar ile de çalışıyoruz. Bizi aşan durumlarda ise uzmanlarımıza
yönlendiriyoruz.
Çoğu zaman ebeveynlerin beklentileri ile çocukların becerileri ve gelişim süreçleri
arasında bir algı boşluğu oluşabiliyor. Her çocuğun gelişim sürecinin farklı olduğunu biliyoruz. Çocukların zihinlerini geliştirmeye yönelik
egzersizler yaptırıyoruz. Kimi 5 yaşında okumaya başlar iken, kimisi dördüncü sınıfa gelince akıcı okuyabiliyor. Bu süreçte çocuklara
hem ebeveynleri hem de öğretmeleri tarafından yakıştırılan bir sürü etikten ve tanımlamalar oluyor. 5 yaşındaki çocuğun okuması onun
üstün zekâ olduğunu göstermediği gibi, bu duÖğretmenim
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rum dördüncü sınıfta halen okuyamayan çocuğun da bir sorunu olduğunu asla göstermez.
Farklı güçlü yönleri olduğunun kanıtıdır. Dolayısı ile biz kesinlikle problem odaklı çalışan bir
merkez değiliz.
Çocuğunuzun hangi noktada olduğunu
görmek, hangi yönleri ve becerileri daha gelişmiş, hangi alanları daha gelişime açık ve desteklenebilir ki potansiyelini daha iyi kullansın
noktasında da değerlendirme yapan bir merkeziz. Geleceğe daha hazır ve donanımlı ilerleyebilmelerini hedefliyoruz.
Gerek yöneticilerin, gerekse farklı
meslek sahibi kişilerin geliştirmek istedikleri yönleri için kullanılabilecekleri bir sistemde çalışıyoruz. Bugün sıradan yetişkin olarak
veya bir şirketin üst yöneticisi olarak bile gelip
değerlendirmelerimize katılsanız ve örneğin
işitsel yönünüzün daha zayıf olduğunu fark
ederseniz, bunu destekleyen eğitim programlarınıza katıldığınız anda gerek iş hayatınızda,
gerek ise özel hayatınızda muhakkak daha iyi
bir noktaya geleceksiniz ve bu da sizin hayatınızı hem kolaylaştıracak hemde daha verimli
ve kaliteli bir hale sokacaktır. Kısaca her meslek grubundan, her nitelikte ve yaşta insan ile
çalışabiliyoruz. En önemlisi de herkesin hayatında muhakkak büyük farklar yaratabilen bir
gelişim programı sunuyor olmamızdır. Belli ülkelerde Alzheimer hastaları için bile faydalar
sağlandığını görüyoruz.
Ö.D.-: BrainFit ne değildir?
M.E.U.-: Biz psikolojik sorunlar yaşayan çocuklara destek sağlayacak bir merkez
değiliz. Mesela depresyonda olan, anksiyete
olan çocukları muhakkak doğru uzmanlara
yönlendiriyoruz.
Ö.D.-: Eğitmenleriniz kimlerden oluşuyor ve onları nasıl seçiyorsunuz?
M.E.U.-: Psikologlar ve çocuk gelişim
uzmanları ile çalışıyoruz.
CognitiveMAP
(Zihin
CheckUp)
testlerimizi
psikologlarımız yaptırıyor. Davranışsal terapilerimizde de çocuk gelişim
uzmanlarımızla çalışıyoruz. Tüm uzmanlar BrainFit eğitimini Türkiye’de
ya da Singapur’da alıp
programa başlıyorlar.

Ö.D.-: Okullar ile uyguladığınız programlar var mı? Bu programın okullarda olmasının çocuklar açısından avantajları ne olabilir?
M.E.U.-: BrainFit okul programı nörolojik bilim alanında özel öğrenme güçlükleri
üzerine yapılan araştırmalar ile geliştirilmiş
bilişsel programlar paketidir. Programlar en
yaygın öğrenme alanlarının olduğu 26 bilişsel
bölümü hedef alır.
Toplamda 3 binin üzerinde seviyesi bulunan bilişsel programlarımız, bilişsel işlevin
bulunduğu belirli bir alanı geliştirmek adına
yoğun ve kademeli bir seriden oluşmakta. BrainFit okul programı, öğrenmeyi etkileyen zayıf
bilişsel alanı belirler ve o alana yoğunlaşarak
güçlendirir. Her öğrenci öğrenme güçlüğü çektiği alanda kendisine özel planlanmış bilişsel
program ile çalışır.
Programın tamamlanmasıyla birlikte,
öğrenciler artan öğrenme kapasitelerini kullanabiliyor hale gelirler; 3 ya da 4 yıllık programdan sonra daha fazla özel eğitim yardımı
veya program değişikliği olmadan tam akademik müfredata entegre olmaktalar. Öğrenci programı tamamlayamaması durumunda
dahi programda kaldığı her yıl için ciddi bir kazanım elde eder.
Ö.D.-: Çocuklar ile çalışır iken onların
ebeveynlerine yönelik de bilinçlendirme ve
bilgilendirme programları sunuyor musunuz?
M.E.U.-: Muhakkak ki çocukların hayatlarında ailelerin rolü çok önemli, hele okuldaki
hocalarının rolü de aynı oranda etkili. Bu sebepten tabiki aileler ile çalışıyoruz. Gerektiğinde onları danışmanlarımıza yönlendiriyoruz.
Maalesef ki aileler çocukları konusunda her
zaman çok bilinçli olamıyorlar. Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu olan çocuklara nasıl
davranmaları gerektiklerini bilmiyorlar. Çoğu
zamanda bu çocukların
sorunlarının ne olduklarını bile bilemiyorlar.
Bu sebepten biz çocukların da içinde olduğu
ebeveyn bilinçlendirme
programları sunuyoruz. BrainFit sadece
burada eğitim veren bir
program değil, tüm ço-

cukların gelişim noktalarına ve ebeveynlerinin
bilinçlendirmelerine kadar dokunan bir sistemdir.
Günümüzde ebeveynlerin çocukları ile
geçirdikleri zaman dilimi o kadar daraldı ki,
çocuklarını bazı yönlerden tanımıyorlar. Gerek çocukların yarış atı gibi yoğun programları
arasında koşturmaları, gerek ise ebeveynlerin
zorlu iş hayat şartları altında güçlü durabilmek
için çabalarken evde geçirdikleri zamanların
azalması, buna bağlı olarak da eve geldiklerinde sabır limitlerinin azalıp yorgunluklarının maksimumda olması, çocuklarına daha
az zaman ayırmalarına sebep oluyor. Ancak
iki saatlik bir BrainFit çocuk-ebeveyn programında, tüm aile birlikte zaman geçirebiliyor,
çocukların zayıf yönleri güçleniyor ve aynı zamanda aile içi dinamikler kuvvetlenip, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatını yakalamış
oluyorlar.
Bizim asıl hedefimiz çocuğun hayatındaki en önemli dinamikleri oluşturan aile-okularkadaşlar arasında ki köprüyü ve koordinasyonu sağlamak. Mesela arkadaş ilişkilerinde
yaşadığı sorunlar bize aslında çocuk hakkında
çok detaylı bilgi verebiliyor. Artık teneffüslerde
top oynamaktan vazgeçen bir çocuk ile konuştuğunuzda ince motor becerilerinin ya da el
göz koordinasyon becerisinin zayıf olduğundan
dolayı kendini top oyunlarında yetersiz görmesi üzerine kendi kendini olaydan soyutlamasına kadar gidebiliyor. Bunu fark edip çocuğun
bu yönünü geliştirmesine yardımcı oluyoruz.
Ve uzun vade de çocuğun başka açılardan geri
kalmasına yol açacak bir unsuru ortadan kaldırabiliyoruz.
Vermeye çalıştığımız en önemli kazanım çocukları zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak güçlendirip, kendi kendine başa çıkmasını
sağlayacak özgüveni yaratmak!
Öğretmenim
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ZİNCİRİ-BUTİĞİ ÖZEL OKULLARDA NE OLUYOR?

İstihbarat Servisi – Öğretmenim Dergisi / İstanbul

Yeni başlayan eğitim-öğretim dönemi
sıkıntılı başladı. Arz ve talep dengesinin özel
okullar lehine değil aksine aleyhine döndüğü
günümüzde, olan veliye ve ebeveynlere olmakta.
Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün bu anlamda üzerine
düşenleri fazlasıyla yaptığı veya yapmaya çalıştığı da bir gerçek.
Özel okula öğrencisini yazdıran velinin
karşısına kayıt parasının dışında çıkan yemekforma-kitap- servis ücretleri artık velinin karşına habersiz çıkamayacak. MEB ÖZEL OKULLAR
YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ. Kutlarız.

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM HER ALANDA
DUYARLI
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü basınyayın aracılığı ile veya direkt velilerden gelen
her türlü şikâyet ve talebe karşı duyarlı olduğunu her fırsatta göstermekte.
Logosu Martı olan Kadıköy Anadolu
Lisesi’nin mevcut öğrencilerinin yeni gelen
öğrencilere simit
parçası
atması
“simit nimettir,
yere atılamaz”
denmesine
ve
okul müdürünün
“yeni gelen öğrenci arkadaşlarımıza simit değil
Öğretmenim
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çiçek atalım” önerisinin dikkate alınmaması ve
geleneğin aynen tekrarlanmasının incelenmeye alınması da bu duyarlılığın bir göstergesi.

BAZI ZİNCİRLER EĞİTİM ve YÖNETİM
ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİ
Okyanus Kolejleri adını eğitim tarihine
yazdıran Orhan Özbey’in kuruculuğunda oluşan ERA-KÜLTÜR ve EĞİTİM BİLİMLERİ eğitim
ve idari yönetim anlayışını değiştirdi.
Tanınmış ve eğitim camiasının duayen
ismi olan Ahmet Yurtseven’in eğitim alanında
liderlik ve yol göstericiliğinin devam edeceği,
idari ve finansman yapılanmasının da bu kurumların gizli kahramanı Birol ÖZKAN tarafından yürütüleceği öğrenildi.

DOĞA OKULLARI
LİDERLİĞİNİ
TEKRAR MI İLAN
EDECEK?
Doğa Okullarının basın danışmanı ve haberler
organizatörü, meslektaşımız
Turgay
Türker Öğretmenim
Dergisi Kurucusu ve sahibi Adnan Gündüz’e
okulları ile ilgili gelen bir duyum üzerine attı
mailde “ Burası büyük bir kampüs. Türkiye’nin
en büyük okul zinciri…” deyince biz birinciliği
Bahçeşehir Okullarına kaptırmış bulunan Doğa’nın tekrar “birinciliğini mi ilan ediyor?” Sorusunu soralım istedik.

AÇI OKULLARI SESSİZ VE DERİNDEN,
YA DİĞERLERİ?

İstanbul’da bulunan Açı Okulları sessiz
ve derinden giderken, özel okulculuktan çok
eğitim yanıyla tanıdığımız NAZMİ ARIKAN’ın
yurt sathına yayılışını gözlemliyoruz.

Final Okullarından da tanıdığımız
Hatice Yılmaz’ın Oğuzkaan Kolejlerindeki
başarısına tanık oluyoruz.

SINAV Okullarının çıtayı yükseltmesi
ile butik okulların genelde ki başarıları ülkemiz
geleceği adına bizi sevindirip, heyecanlandırmakta.
Beylikdüzü Kurucu Belesiye Başkanı Vehbi Orakçı'nın Arel Okulları ile birleşen
Form Okulları kurucusu Sezai Eyüpoğlu'nu ve
faaliyetlerini izliyoruz.
Kağıthane kampüsü ile ayakta olan
Devr-i Alem Okulları Genel Müdürü Fatih Yılmaz'ın okulunu yaşatma ve çıtayı yükseltme
çabasını takdirle karşılıyoruz.
BAHÇEŞEHİR OKULLARININ başarısı ve
Enver Yücel’in rol modelliği göğsümüzü kabartıyor, hiçbir özel veya devlet veya vakıf okulunun kapanması düşünemiyor, hayal bile etmek
istemiyoruz.

Öğretmenim
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EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM TÜRKİYE’NİN
DÜNYADAKİ YERİNİ BELİRLEYECEK

vatif yaratıcı düşünen, problem çözebilen insan kaynağınız olacaktır.
Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

DÖNÜŞÜM MUTFAKTA OLACAK



Çocuğun duygu, düşünce ve hareket olarak bütünsel olgunlaşmasının sağlanmasını
sağlayacak bir sisteme aşama aşama geçilecek. Eğitim sistemimizin temeline de ahlak
telakkisini oturtmamız gerekiyor”
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk

 Okulda veli – öğretmen – yönetim - öğ-

Adnan Gündüz - Öğretmenim Dergisi/İstanbul

 Ücretini ödedikten sonra en lüks tüketim

aracını satın almak mümkün iken, onu üreten
zekâları satın almak, o teknolojiyi satın almak mümkün değildir.
 Çocuklara bilgi yüklemekten ziyade bilgi
yönetimi becerisini kazandırmak, bilgiye ulaşmayı öğretmek, bilgiyi analiz, sentez yapma
becerisi kazandırmak daha fazla önem arz
etmektedir.
 Öğrencilere temel becerileri kazandırmak,
ana dal, yan dal diploması vermek, birkaç
beceri ile yetkinliklerini artırmak doğru bir
eğitim stratejisi olacaktır. Küreselleşme sürecinde Şili’deki marketin rafına bir Türk malı
koymak, Nasdag’da patente sahip olmak,
icat yapmak ve bilimle teknoloji arasındaki
o bağı güçlendirmek mümkündür. Tek ve en
geçerli yolu okul, eğitim, müfredat, öğretmen
ve lider özelliği olan okul yöneticilerini yetiştirmektir. 10 cm’lik bir demir parçasından at
nalı yaparsanız 12 dolar, iğne yaparsanız 3
bin 500 dolar, saat yayı yaparsanız 300 bin
dolarlık katma değer yaratabilirsiniz. At nalı
mı iğne mi yoksa saat yayı mı üreteceğinizi
belirleyecek ana faktör Arge faaliyetiniz, inoÖğretmenim
Dergisi

20

renci birlikte çalışır, okul ruhunu birlikte oluştururlar ve birlikte hareket ederler. Öğrenci
komiteleri, veli komiteleri ve öğretmen komiteleri vardır. Birlikte okulun günlük hayatından başlayarak değerleri belirlerler. O değerlerin üzerine de sınırları, kuralları belirlerler.
Bunun en önemli yanı bizim genellikle yapamadığımız “olumlu geri dönüt” dediğimiz
çalışmadır. Olumlu geri dönütü de ne yazık
ki verdiğimizi söyler, aferin der geçeriz. Bizim bir farkımız da burada. Bizim bütün dönütlerimiz verilerle tutulur; hangi konularda
dönüt alındığı belirlidir. İŞTE DÖNÜŞÜMÜ BİZ
BURADA DA YAPMAK İSTİYORUZ. Örneğin
Matematikte sonucu doğru olmayan öğrenciye “Sonucun doğru değil ama yolun doğru,
aferin sana!”demek gibi. Nedenini mutlaka
söyleriz, teşekkür ederken.
43 Yıllık Eğitim Neferi, Eğitimci Eğitimcisi,
Oyun, Yaşam ve Eğitim Derneği Kurucu Üyesi
ve Genel Sekreteri,
EDC Eğitimde Dönüşüm Coşkusu Okulları
Kurucu Ortağı
Lale Hazar

 Öğrencidir kendi geleceğine karar verecek

olan. Öğrencidir kendi hayatına sahip çıkacak olan, kendi geleceğini hazırlayacak olan.
O yüzden ÇOCUKLARIMIZA DAHA İYİ BİR GELECEK DEĞİL GELECEĞE DAHA İYİ ÇOCUKLAR
BIRAKALIM!
Sanatçı, Eğitmen, Dublajör,
Dansçı, Oyuncu ve
EDC Eğitimde Dönüşüm Coşkusu Okulları
Kurucu Ortağı
Tanju Yıldırım

Her ikisi ile de çok keyifli ve konusu sadece eğitim, sanat ve ülke geleceğine bir nebzecik katkı sunma içerikli bir röportaj yaptık
demeyeceğim, bir söyleşi yaptık ki, tadından
yenmez!
İşte iki bölüm halinde vereceğimiz söyleşinin ilk bölümü. Noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz.

“ MEB MÜFREDATINA ENTEGRE
OLACAĞIZ.”

Yukarıdaki spotlara bakıldığında her
biri kendi alanında otorite isimleri ve eğitime
yön veren Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya
Selçuk’u görüyoruz.
Ortak buluşma noktası ise tek:
EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM
Öğretmenim Dergisi olarak 130 sayılık
yayın geçmişimiz ve 12 yıllık yayın ömrümüz
içerisinde bu ülke geleceğine karşılıksız bir
nebze katkı sunmayı ve karşılaştığımız haber
kaynaklarımızda bizimle aynı amacı paylaşacak
paydaşlar görmeyi arzuladık hep.
İşte bu sayımızda böyle iki eğitim neferi ile karşılaştık. CV’lerine bakıldığında boş
alan bulunamayacak kadar başarıya imza atmış, hayatın ve eğitimin her alanında istediklerine ulaşmış, hiç çalışmasalar dahi ömürlerinin
sonuna kadar ekonomik sıkıntı çekmeyecek
duruma gelmiş olmalarına karşın onlar, ellerini
taşın altından çekmemekte, bizim gibi kararlılar. Yine onlar, bu ülkenin geleceğine bir taş
koyma sevdasındalar.

Ö.D-: Yaşamın her alanında, eğitimin
her dalında başarıya ulaşmış ve 43 yıllık başarılı bir geçmişten sonra tam rahat edeceğiniz
esnada tekrar bir okullaşma sürecine giriyor
ve bu süreci çok iddialı bir isimle götürüyor,
“Eğitimde Dönüşüm Okulları” diyorsunuz.
Bu dönüşüm herkes tarafından farklı algılanmakta. Siz bu dönüşümü nasıl algılıyorsunuz?
Bu okullaşma süreci öyküsü nasıl başladı?
A. Lale HAZAR : Ben 1975 yılında Özel
Kalamış Kolejinde eğitim-öğretim hayatıma
başladım. 22 yılım burada geçti. İngilizce Bölüm Başkanlığı, Müdür Yardımcılığı ve Genel
Müdür Yardımcılığı yaptım. Daha sonra 10
yıl kendi anaokulumu açtım, 1997-2007 arasında da devam ettim. O yıllarda Türkiye’de
olmayan Montessori eğitim ve felsefesini okuluma getirdim. Ben ve o zamanki ortağım, ilk
Montessori öğretmenleriyiz. Bizim için önemli
olan, felsefesiydi. Benim, eğitimde 3 MOTTOM
VAR:
Birinci MOTTOMUZ: Ben hiçbir şey öğretmem. Ben, öğrenebilecekleri ortamları hazırlarım. Biz öğretmek kelimesini de kullanmayız. Öğretmek değil EDİNDİRMEK’tir aslolan.
Bilgi, edinilir. Siz, aldığınız bilgiyi sentezleyerek
bir öğrenme oluşturursunuz. Bu nedenle de
öğrenme ortamları çok önemlidir.

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM COŞKUSU
OKULLARI
Kim mi onlar? Eğitimde Dönüşüm Coşkusu Okullarının kurucuları. Sade, yalın ve
çıplak haldeki isimleri ile Lale Hazar ve Tanju
Yıldırım. Donanımları, birikimleri, yaptıkları ve
başarıları ile beraber titrleri eklenirse adlarının
önlerine, bu sayfaya sığmayacak çoklukta titr
sahibi iki isim, Lale Hazar ve Tanju Yıldırım.
Öğretmenim
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ortağım Tanju Yıldırım ile birlikte 2010 yılında
diğer 5 Avrupa ülkesi ile birlikte yeni bir programı Türkiye’ye getirdik.

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME
PROGRAMI
İkinci MOTTOMUZ: Öğrenmenin sahibi öğrencidir.
Üçüncü MOTTOMUZ: “Değişim kolay mı?”
“Hayır!”; “Peki, mümkün mü?” “Evet!”
43 yıldır süren çabalamamızın nedeni,
bu değişim süreci.

ÖĞRENMEYEN DEĞİL ÖĞRENEMEYEN
ÇOCUK VARDIR!
Benim oğlum DİSLEKSİK bir çocuktu ve
bunu okulda hiç kimse anlayamamıştı. 1995’te
ben keşfettim. Bu durum, benim hayatıma çok
farklı bir yön verdi. O nedenle diyorum ki; ÖĞRENMEYEN DEĞİL ÖĞRENEMEYEN ÇOCUK
VARDIR. Bu nedenle de anaokulumda farklı
öğrenen çocuklarla ilgili çalışmalar yaptım.
Normal çocukların yanında hiperaktif olanı,
dikkat dağınıklığı olanı, Down sendromlu olanı ve otistik olanı vardı. Bu şekilde birbirleri ile
etkileşim içerisine girdiler, ayrımcılık ortadan
kalktı ve farkındalığın gelişmesi sağlandı.
Daha sonra da İSTEK’te Bölüm Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve en son
olarak da Uluslararası Eğitim Projeleri Koordinatörü olarak görev yaptım.
Ö.D-: Öğrenemeyen çocuk derken?
A. Lale Hazar : Gelelim, öğrenemeyen
çocuk kısmına. Ben bir öğretmenim. Öğretmen
kendini geliştirmediği, kendini yenilemediği,
kendini yaşam boyu öğrenmeye adamadığı,
etkili sınıf yönetimi strateji ve müdahalelerini
bilmediği müddetçe işte “öğrenmeyen” olarak
nitelenen ama aslında öğrenemeyen çocuklar
ile doluyor sınıflar.
Toplumumuza, sınıf yönetimi stratejileri nedir diye sorduğunuzda herkes kendince
doğru bildiği şeyleri söylüyor. Oysa maalesef
bu konuda çok eksik bilgi var.
İşte bizim hikâyemiz, 2010 yılında bu
noktadan hareketle başlıyor. Ben, ekibim ve
Öğretmenim
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Ö.D-: Bu programın özelliği ne?
A. Lale Hazar : Bu program ile olumlu
yaklaşım ve olumlu okul iklimi yaratılırken okulun içinde bulunan tüm bileşenlerin bir arada
hareket ederek sosyal farkındalık, çevre farkındalığı, özgüven, özdenetim, iletişim becerisi, karar verme mekanizmasını işletme, neden
sonuç ilişkisi kurabilme gibi 21. yüzyıl becerilerini yaşama geçirilebilmesini sağlamak hedefleniyor. Bunun adı OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME PROGRAMI. Türkiye’de bu programın
TELİFİNİ İLK BİZ ALDIK, İLK TEMSİLCİLİĞİNİ DE
BİZ ÜSTLENDİK.
Bu aşamadan sonra bizim öğretmen
eğitimlerimiz, okullara danışmanlığımız başladı. Bir ortak alanda, bir sınıfın içinde zorbalık yapan, itişip kakışan, dersi bölen çocuklar
maalesef bizim eğitim sistemimizde öğretmen
tarafından sınıftan -atılır demek istemiyorumbaşka yere yönlendirilir. Ya müdür odasına, ya
müdür yardımcısı odasına veyahut bir düşünme odasına yönlendirilip bir sandalye üzerinde
oturtulur, düşündürülür veya rehberlik odasına
gider; oysa PDR’ler bunun için değildir. BİZİM
PDR ANLAYIŞIMIZ DA FARKLI.
Ö.D- :Eğitimde neyi değiştireceksiniz?
A. Lale Hazar: Bu değişim zor bir iş değil. Bu inanmışlığınıza, birikimlerinize ve iyi bir
takım olmanıza bağlı.
Bir okulun içinde yaşayan öğrenci, öğretmen, yönetim ve velidir. Bu üç sac ayağını
birlikte hareket ettirmek için öğretmeni de eğiteceksiniz veliyi de. Esas çocuk elbette. Burada
“çocuk yapsın”dan önce, rol model olup “birlikte yapmak, göstermek” önemli. Eşlikçilik,
bizim temel ilkelerimizden.
Bu öyle bir aşama ki! Bir üçgen düşünün; en altta okul geneli var. Eğitimleri, çalışmaları beş alanda genişletmek, daha sonra
bunu sınıf ayağına indirgemek… Sınıf ayağına
indirgediğinizde işte bütün bu “sorunlu” öğrencileri dışarıya göndermeden-çünkü eğitim-

lavuzumuz var. Siz bizim velimiz olduğunuz zaman biz size eğitim vermekle yükümlüyüz, ben
sizinle bir anlaşma yapmakla yükümlüyüm.
Veli, hangi hareket taciz kapsamındadır, hangisi suistimale girer bilmek zorundadır ki birlikte hareket edebilelim. Bu, Türkiye’de farkındalığın daha yeni yeni geliştiği bir alan. Hele ki bu
suistimal olayları.

de böyle bir şey yok; hiçbir öğrencinin eğitim
hakkını elinden alamazsınız-problemi çözüyorsunuz. BİZ DÖNÜŞÜMÜ BURADA YAPMAK İSTİYORUZ.
Ö.D- Bu değişimin gerçekleşmesi için
öğretmeni sorgulamalı mıyız? Bu arada son
yıllarda okullarda görmeye başladığımız özürlü/engelli öğretmenler ile ilgili düşünceleriniz
nedir?
A. Lale Hazar : Kesinlikle. Kabul meselesi çok önemli. Farklılıkları kabul etmek… Farklıklarımız bizim zenginliğimizdir. Özürlü, engelli
bir öğretmen de rol model olabilir. Orada rol
model olan, o öğretmenin içsel yaşamıdır, öğrenciye verecekleridir. Siyahî öğretmen de çalıştırdık; engelli, özürlü öğretmen de. Çocuk,
okul takımı görmez o engeli, eğer gerçekten
öğretmen kimliği içerisinde ise birey. Bizdeki
dönüşümlerin biri de bu.

ÖĞRETMEN DEĞİL “EŞLİKÇİ”
Biz ÖĞRETMEN DEMİYORUZ, “EŞLİKÇİ” diyoruz. “EŞLİK EDEN KİŞİ”. Bu, çok önemli.
Çünkü öğretmenin 7 tane rolü var. Bu yedi role
bürünebilen kimlik lâzım. Bunların bir tanesi
de eşlikçi olabilmesi. EŞLİKÇİ OLUNDUĞUNDA;
çocuk için değil ÇOCUKLA BERABER yürünür.
Bu, bizim yaşam felsefemiz. Hayatını idame ettirebilmesi, dayanıklı olabilmesi için çok önemli bir kazanım.
Buradan geçelim diğer programımıza.
Şu an hiçbir okulda olduğunu düşünmediğim ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI! Çocuk
suistimalinin önüne geçebilmek… Bizim çalışanlarımızı ve velilerimizi dâhil ettiğimiz bir
eğitim sürecimiz vardır, çocuk suistimali, çocuk
koruma politikası üzerine. Bununla ilgili bir kı-

SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENMEYE
GELİRSEK…
Sosyal duygusal öğrenme, yeni bir
konu. Şu anda Bakanımız da ona çalışıyor zaten. TÜSİAD da bu konuyla ilgilenmeye çok
yeni başladı. SDÖ diye kısaltılıyor. İşte biz de
2010 yılından beri sosyal duygusal öğrenme
felsefesi ile beraberiz, onu yaygınlaştırmaya
gayret ediyoruz. Sosyal duygusal öğrenmenin
beş temel özelliği var. Bu beş becerinin çocukta
yerleşebilmesi için, sanat OLMAZSA OLMAZ.
Sanat en önemli kalemlerimizden. Sanatı algılayamayan, kültür anlamında donanımlı yetişmeyen bir birey, tam bir olgunluğa erişemez.
Ö.D-: Sanatçı ruhu aykırıdır. Siz sanatçı bir ruh ile ortaklığı nasıl sürdüreceksiniz?
Zor olamayacak mı?
A. Lale Hazar: Çünkü ben de AYKIRI
BİR EĞİTİMCİYİM. Hatta velilerime lütfen aykırı veli olun, derim. Bana veli olarak, bugün ne
yedi, terledi mi, sırtındaki tülbendi değişti mi
diye sormayın. Bugün akşama kadar hangi kazanımı elde etti, ne aldı ne alamadı diye sorun
derim. BİZİM İÇİN SONUÇ KADAR SONUCA GİDEN YOL DA ÖNEMLİ. O yılda neyi, nasıl kat
ettik önemlidir. Sonuç: Sosyal duygusal başarıyı artırırsanız, davranışsal başarı akademik
başarıyı zaten artırır. İşte biz SOSYAL-DUYGUSAL-DAVRANIŞSAL becerileri artırmayı hedefliyoruz. BİR KURUMUN DÖNÜŞÜMÜ BURADA
BAŞLIYOR İDDİASINDAYIZ. AKADEMİK BAŞARI, SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENMENİN ARKASINDAN GELİR.
Şu an Bakanlık, Sosyal Duygusal Öğrenme aşamasında sanat ve spora çok önem
veriyor. Hatta yeni yönetmelikle okullardaki
başarı puanlamasının içine okullardaki sanat
ve sporu aldığı kadar öğrencinin okul dışında
devam ettiği sanat ve sporu almayı düşünüyorlar. (DEVAMI GELECEK SAYIDA)
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EBEVEYNLERİN GÜVENLİK KAYGISINA SON!

ISS PROSER
GÜVENLİK

Genel Müdürü
Atilla AYDEMİR:
“ENTEGRE GÜVENLİK
SİSTEMİ GÜVENLİ
OKULUN
VAZGEÇİLEMEZİDİR”
 Bizim özel güvenlik firması olarak hedefimiz entegre bir güvenlik hizmeti sunabilmek.
Önceliğimiz tabii ki teknoloji. Teknoloji artık
bu işin vazgeçilmez bir parçası. Okullarda
da zaten kamera sistemleri kullanılıyor. SEV
Amerikan Kolejine hizmete başladık. Belki
konsoloslukta göremeyeceğiniz bir güvenlik
seviyesi var.
 Güvenlik hizmetlerimiz okuldan okula farklılıklar içeriyor. Bir okulda güvenlik seviyesi o
kadar yüksek olmalı mı? O bir soru işareti ve
ayrı bir tartışma konusu. Ama ENTEGRE bir
güvenlik sistemi şart.
 Okullarda çok kritik saatler velinin çocuğunu bıraktığı ya da aldığı saatler veya servisin
geldiği saatler. Özellikle o saatler çok önemli.
Birkaç defa ben gittim. Nasıl işliyor diye süreci görmek adına. Orada personelin bütün alana hakimiyeti çok hassas. O yüzden o saatler
içerisinde sınır şurada başlıyor şurada bitiyor
diyemem. Resmi olarak okul sınırları içerisindeyiz. Dışarısına müdahale yetkimiz yok ama
açılış ve kapanış, giriş ve çıkışlar süresinde dışarıya da müdahale var.
Öğretmenim Dergisi / Özel Haber – İstanbul
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Spotlarda vermeye çalıştığımız söylemler özellikle okulların açıldığı ilk günlerde
güvenlik kaygısı, endişesi taşıyan ebeveynlerin
yüreğine su serpmek için bir genel müdürün
söylemleri.
Dünyanın sayılı güvenlik şirketlerinden
olan ve ülkemizde sayabileceğimiz güvenilir
üç güvenlik şirketinden birinin başında olan
Ankaralı 1979 doğumlu ve makine mühendisi
Atilla Aydemir ISS Güvenlik adına bu sayımızın
konuğu.
Güvenlikte teknolojiyi önceleyen Genel Müdür Aydemir: “Dışarıda okul bahçe kapısı önünde tinerci veya madde bağımlısı olan
çocukları bir öğrenciye saldırısına herhalde
benim sınırım burası değil diyerek güvenlik görevlisi bakamaz diye düşünüyorum.
Bizim güvenlik görevimiz öğrencinin
veliye teslimine kadar sürer. Gözle temas var
kontra takip var. Orada çok ince bir çizgi var.
Personelin 5188 e göre alan içerisinde bile olsa
belli bir mesafeden ötesine müdahale edemez
diyor kanun. Ama öyle bir olay olduğu zaman
edecek tabii ki de. Tinerciyi tutup yere yatırıp
dövmeyecek tabii ki. Kanunun bize verdiği yetki içerisinde fiziki müdahalenin de bir sınırı var.
Sonuçta özel güvenlik görevlisi kanunen de bir
memur statüsündedir.

Bizim güvenlik sistemimiz teknoloji babında entegredir. Yani 20 tane güvenlik koymak yerine 5 tane güvenlik koyup teknolojik
anlamda gelişmi video analizi kameralar koyup kontrolü daha yakın teknoloji ile desteklerseniz sadece fiziki güvenlik değil teknoloji
destekli bir entegre güvenlik hizmeti vermiş
olursunuz. Bazı yerlerde bu bir kişi olur güvenlikçe sayısı az olur ama GÜVENLİ BİR OKUL
OLUR.” Dedikten sonra sorularımızı şöyle cevaplandırdı:

Teknoloji İle Entegre Bir Güvenlik
Ö.D-Entegre derken…..
ISS-Teknoloji babında entegre diyorum. Yani 20 kişi güvenlik koymak yerine 5 kişi
güvenlik koyup teknolojik anlamda gelişmiş
video analizi kameraları koyup kontrolü daha
yakın teknoloji ile desteklerseniz sadece fiziki
güvenlik değil teknoloji destekli entegre bir güvenliğe çevirmiş oluruz hizmeti. Bazı yerlerde
belki bir kişi olur bu sayıyı öyle bir azaltırsınız ki
güvenlikçi olur ama güvenlikçiliği yüzde 10’da
kalır ama güvenli bir okul olur.
Bizim öyle müşterilerimiz var ki; müşteriden müşteriye değişiyor güvenlik anlayışımız.
Çünkü biz her alanda güvenlik hizmeti veriyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da varız,
limanlarda da varız, okullarda da varız. Sitelerde varız. Hepsinin kendi içlerinde farklı özellikleri var. Bize özellikle bazı müşterilerimiz diyor
ki; “Benim CEO olduğuma bakmasın. Beni de
arasın!” Beni de gördüğü zaman sorgulasın.
Personel, tanıyor tanımıyor değil ama bu standardı doğru uygularsa o zaman güvenlik işini
yapıyor olacak. Başka kişileri de daha kapsamlı kontrol edecek ve kaçakları engelliyor ola-

cak. Şimdi bana böyle davrandı şimdi başka bir
müdür gelecek CEO ya böyle yapıyorsun beni
de arama diyecek. Yani sistemde denge bozukluğu oluşacak. Sistemleri de oturtamazsanız
güvenlik konuşulamaz. Biz okulların açılış döneminde -ki bunu SEV Amerikan’da da yapıyoruz- velilerle bir tanışma toplantısı yapıyoruz.
Orada güvenlik şirketi olarak güvenliği anlatıyoruz. Hassasiyeti anlatıyoruz. Dikkat edilmesi
gereken şeyleri anlatıyoruz. Ancak veliler bu
düzeni maalesef bozuyor. Bir an önce çocuğumu alayım gideyim şeklinde davranıyorlar.
Onlarında daha doğrusu biz yetişkinlerinde bu
konuda eğitilmesi lazım.
Türkiye’ de ilk 3 güvenlik şirketi içerisindeyiz. Yaklaşık 8 bin çalışanımız var. Eğitim
olmazsa olmazımız. Bu sene bizim eğitimdeki
bütçemiz 6 milyon TL. 40 Bin küsur çalışan
var ISS’ de bunun 8 bini güvenlik. Bütün Türkiye’de hizmet verdiğimiz 34 okul var. Aslında
bu iki katıydı ancak finansal nedenlerle DOĞA
okullarından çıktık. Eğitim olmazsa olmazımız.
Online üzerinden eğitim veriliyor, eğitmenlerimiz projelerde eğitim veriyor. Eğitim alanında
şu anki başarı ortalamamız 8 bin personel
içerisinde yüzde 80 - 85 oranında. Bu online
eğitim olarak. Sene başlarında 60-70’lerdeydi. Bugüne kadar yüzde 85’lere ulaştı. Eğitim
çok hassas. Bizim okullara, ilkokullara farklı
ortaokul ve liseye farklı güvenlik eğitimi standartlarımız var. Mesela incinebilir yetişkin ve
çocuklara yönelik güvenlikte hassasiyetler
başlıklı bir eğitimimiz var. Çünkü yaşlılara da
dikkat etmek lazım. Yani benzer noktaları var.
Eğitim modüllerimizde bunları uyguluyoruz.
Biz bu uygulamaları yapıyoruz, yapınca takip
de ediyoruz.
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Ö.D-Bu uygulamalara yaparken eğitim
pedagoglardan yardım alıyor musunuz?
ISS- Tabii onlarla birlikte koordineli hareket ediyoruz. Eğitim, konseptleri zaten. Bu
tür eğitim danışmanlıklarımız var. Bunlar bu
tip desteklerle oluştu. Mesela; çocuğa dokunma noktaları var. Çocuğa temas etme ve hassasiyet noktaları var. Bu konularda da eğitimimiz çok net.
İşe alımda da oturmuş bir güvenlik ekibimiz var. Gittiğimiz okullarda görevlimiz öğrenci ve velileri ismen tanıyorlar. Giriş çıkışlar
çok önemli. Okul yönetimiyle iletişimimiz anlık
olmak zorunda. Çünkü ailesel bir sıkıntı yaşıyor
olabilir çocuk. Mesela anne baba ayrılmış olabilir. Evde bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Annesi
yerine babası gelebilir. O kadar riskli bir iş ki
aslında bu yapılan. Çocuğu teslim ettiğin nokta çok kritik ve kime teslim ettiğin çok önemli.
Biz özellikle okuldaki güvenlik ekibimizi orada tutmak adına aidiyeti güçlendirmek adına
eğitim dışında o kadar çok şey yapıyoruz ki!
Çünkü ismen, adressel ve noktasal olarak görevlilerimiz çok iyi tanıyorlar gelen velileri ve
çocukları. Ve okulla da iletişimleri çok güçlü.
İşe alma kısmına gelince, bizim zaten
genelde işe alımda mavi yakalı ve beyaz yakalı bir yapılanmamız var. Özellikle psiko-analiz
sonuçlarına önem veriyoruz.
Ö.D-Mavi yaka beyaz yaka dediğinizde kastettiğiniz nedir?
ISS-Bizim tabirimiz o. Şef ve üstü yani
yönetici ve üstü beyaz yaka, sahada çalışan
güvenlik görevlileri mavi yaka giyiyor.
Yani personel alımını farklı bir sistemde
yapıyoruz. Yönetici alımını merkezdekiler yapıyor.
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Burada da bizim uyguladığımız yöntemler şöyle: Vaka analizi dediğiniz yani farkındalık ve algı da ne kadar iyi. Bunu öğrenmeye
çalışıyoruz. Önüne resim koyuyoruz ve yorumlamasını istiyoruz. Değerlendirme formlarımız
var. Resimdeki farklılıkları işaretlemesini istiyoruz. Bir olay oluyor, bir şey oluyor. Resim
oluyor ya da bir vaka örneğini paragraf olarak
veriyoruz. Bize anlat diyoruz.
Veya stres yönetimi ile alakalı bazı şeylerimiz var. Buradan derecelendirme çıkıyor.
Dış görünüş, sorgulama, konuşma ve yaklaşımlarını biraz analiz yapıp değerlendirme havuzuna alıyoruz. Onun içinde referansları çok
önemli. Okullara daha dün güvenliğe başlamış birini alamam. Çocuk yaklaşımı, veli yaklaşımı, tanıması - yönlendirmesi ,geçmişte nerede nasıl çalıştı? Bu konular çok hassas bizim
için.

Bizim Mükemmeliyet Merkezimiz Var
Ö.D- Yetiştiriyorsunuz. Yetiştiğine tam
emin olduktan sonra kısa bir deneme süresi
mi koyuyorsunuz? Yoksa hemen güvenlik olarak başlıyor mu?
ISS-Sıfırdan, yeni başlayan güvenlik
zaten koymuyoruz okullara. Her personelin bir
deneme süresi var. En büyük kriterimiz iş başı
denetimi yapıyor olmamızdır. Bizim mükemmeliyet merkezimiz var. Direk CEO ya bağlı.
Bizi de denetliyorlar. Ben kendim operasyon
denetimi yapıyorum. Bir iç denetleme mekanizması var. Mesela; ben denetlerim 100 puan
veririm, başkası denetler 70 puan verir. Aradaki farka bakmamız lazım. Açıkları görmemiz
gerekiyor. Gündüz denetimi var, gece denetimi var.

Ö.D-Ben bunu biraz önce soru olarak
getirecektim ama düşünün ayrılmış bir aile
baba ya da haftada 2 saat bir gün pazartesi
günü görme hakkı verilmiş. Mahkeme kararı ile beraber geliyor. Güvenlik personelinize
gösteriyor. Ben diyor teneffüste şu çocukla
görüşebilir miyim? Personelin ne yapması lazım?
ISS-Orada direk okul yönetimine başvurmalı. Kesinlikle yani sınırı o.
Ö.D-Şüphecilik
ISS-Şüphe en temel unsurdur güvenlikte. Yakınınızda olsa güvenliğin en temel unsuru. İyi, tamam, yardımcı olayım, iyilik olsun,
empati kurayım, mantığına bakamayız. Kabul
edip hoş geldiniz deyin ama buranın da hâkimi
benim kontrolcüsü benim. Bir sorgulama yöntemi ile irdelenmeli. İnisiyatif alamaz güvenlik
personeli.
Ö.D- Şimdi güvenlik personeli bir yerde siz orada yoksunuz. Sizin elemanınız ama
bir derecede bağlı bulunduğu amir okul müdürü. Yani okulun içerisinde bir kavga, gürültü herhangi bir şey oldu. Müdür personeli çağırdı müdahale et dedi. Müdahale etmeli mi?
ISS-Yönetmeliklerimiz de böyle şeyler
yazılıdır. Kriz yönetimi, acil durum yönetimi zaten bellidir.Neyi nasıl yapacağın bellidir. Bu da
zaten yönetimden gelir bize. Anlık olaylarda
nasıl yaklaşacağın, yönetmeliklerde, aksiyon
planında yazılı. Personel, güvenlik gereği de
zaten ona müdahale etmek zorunda. Orada
okul müdürü söylemese de zaten müdahale etmek zorunda. Okulun huzurunu bozduğu için.

Ö.D-Elemanınız güç kullanma yetkileri
nedir? Ne zaman kullanabilir.
ISS-Kanunda belli bunlar. Benim söylemem bir şey değiştirmez. Silah kullanabilir
güvenlik ayrı. Silahın ayrı bir yasası var. Buna
girmeyeyim. Cop kullanmada çok nadir. Çok
karşılaşmadık 8 bin kişi içerisinde. Size ya da
bir müşterinize, bir insanın canını kast etmeye yönelik bir şey varsa, mesela bıçaklı birinin
bıçağını düşürmek olabilir. Zaten biz bunlara
yakın dövüş eğitimi konusunda bir çalışmamız var. Kelepçelemeden öteye gitmez bizim
kanunumuz biliyorsunuz. Zaten polisi çağırıp
onun kontrolü ne veririz. Polisi bekleyip teslim ederiz. Dediğim gibi kanunda belirli olan
şeyler var zaten. Yasalarla belirtilmiştir bunlar.
Ö.D- Kendinizi öyle bir anlattın ki; sizi
neden tercih etsinler sorusunun cevabını almış olalım.
ISS-En başından beri anlattığım gibi
eğitime bu kadar önem veren ben, müşteri
tarafında da oldum, masanın diğer tarafında
da görev aldım. ISS’den hizmet aldım. Çalışanına değer veren, kariyer planı iyi çizen, onun
eğitimine önem veren, kişileri bir noktaya getiren anlayış var burada. Yani ben bu kadar
çok sahadaki müşterisine, çalışanına dokunan bir firma görmedim. Söylerkende ondan
heyecanlanıyorum. Çünkü içselleştiriyorum. O
zaman gördüğüm güvenlik personeli şu anda
direktör. Daha üst seviyelerde. Buna değer veren şirket ve çalışanın faydası, müşteri tarafından da büyük olur. Çünkü insana değer verdiği
noktada, her yerde, özellikle eğitim ve okulda
büyük farklar yaratır. Bu başarıyı dijital olarak
da kanıtlayabilen nadir firmalardanız.
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yönetimden de iyi öğretmenler bilir. Öğrenciyle temas halindeler. Bir sıkıntısı bir derdi olduğunda bire bir olduğu için direk bunu bize değil
de yönetimin onayıyla konuyu bize bildirirlerse. Bu bize en büyük destek olur. Ve güvenlik
algısını bir bekçi mantığından çıkarmak gerekir. Bu profesyonel bir meslektir. Çocuklarımızda bu algıyı alırlarsa ileride bu sektörün geleceği daha parlak olur bence.

Biz teknolojiyi işin içerisinde kullanarak Mobile dediğimiz sistemlerle de devriye
turunu bile anlık rapor olarak alırız. Eksiklikleri anlık olarak mail atıyoruz. Noktasal bazda, telefonları buraya okuduğu zaman RFD
etiketlerimiz var. Okuduğun zaman bu odaya
özel cheklist açılıyor. Okul müdürünün bilmesi
gereken bir şey varsa bile anında gidiyor. O
sinerjiyi de yaratabiliyoruz teknolojik alt yapıyla. Denetim sistemimiz ona keza. Sistemde
habersiz denetimlerle anında raporluyoruz.
Ne yaptık, nerede sıkıntı var? Onu paylaşıyoruz. Hepsine 360 derece baktığınızda, en iyi
hizmeti farkındalığı butik anlayışla, bir amatör
ruh içerisinde sunan bence sektördeki ilk 3 firma içerisindeyiz.
Ö.D-Öğrenci takibi yapmıyorsunuz
ama değil mi? Çünkü öğrenci takipleri yasak.
ISS-Yok öğrenci takibi yapmıyoruz.

Güvenlik Algısını Bir Bekçi
Mantığından Çıkarmak Gerekir
Ö.D-Öğretmenlerle işbirliği nasıl olmalı, öğretmenlere önerileriniz nedir? Öğretmenlere bu konuda önerdiğiniz veya bu konuda beklentileriniz nedir?
ISS- Özellikle başta da dediğim gibi biz
açılışlarda, okullarda, öğrencilerle ve velilerle
bir araya gelip toplantılar yapıyoruz. Burada,
hassasiyetimizi, dikkat etmeleri gereken konuları paylaşıyoruz. Burada destek bekliyoruz.
Birlikte çalışmamız gerekiyor. Zaten başta da
dedim ya, veri ve bilgileri bizden çok daha iyi,
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Ö.D-Eleman alımında tercihiniz nedir?
ISS-Tercihimiz daha üst seviye tabiî ki
ama sektör malum. Bildiğiniz gibi. İlkokul,
ortaokul sektörü. Bu dediğim kişiler 20-25 senedir bizle çalışan insanlar. O süreçte de üniversite okuyorlar, destek alıyorlar. Biz fırsat
tanıyoruz. Bu dediğim belli bir seviyeden direktör yardımcısı seviyesi itibariyle üniversite mezunu olmak zorunluluğunda. Açık öğretimden
de yapabilir, farklı şekilde tamamlayabilir. Onu
biz destekliyoruz.
Ö.D- İl Milli Eğitimle, İlçe Milli Eğitimlerle görüşüp iş birlikleri içerisinde güvenlik sisteminin veya okul güvenlik sisteminin
biraz daha üst düzeye gelmesi için iş birliği
yapar mısınız? İlçe Milli Eğitim ile İl Milli Eğitimle ilgili beklentileriniz neler olur? Onlarla
herhangi bir temasta bulundunuz mu?
ISS-Bulunamadık maalesef. Eksiklerden biri. Bulunmamız lazım. Bölgesel olarak
direktör, direktör yardımcılarımız yapıyor
ama bu seviyede biz henüz yapamadık. Açığız
yapmak isteriz.
nedir?

Ö.D-İstanbul için koyduğunuz hedef

ISS- Segment bazında öyle bir hedef
koymadık açıkçası ama niş bir segment olduğumuzu düşünüyorum, başarılı olduğumuz
bir segment. Ciddi anlamda da aman şu kadar
okul olsun diye hedeflemiyorum. Çünkü dediğim gibi niş bir iş, hassas bir iş. Emin adımlarla
sistemi oturtarak ilerlemeli. SEV Amerikan’ı
aldık çok büyük bir aksiyon hareketi oldu. Bütün Türkiye Tarsus’a, İzmir’e baktığımızda ayrı
bir keyif. Her okul farklı bir deneyim kazandırdı bize. Emin adımlarla ilerlemek…

sektörde öyle bir durum var. Anadolu’da belirli bir şehirde Ankara’dan ötesinde rahatlıkla
sağlayabiliyorsunuz bunu. Burada tabiî ki asgari ücretin üstünde olması gerekiyor. 8 saat
çalışma sistemine göre 2 bin 200 liradan tutun
daha üst seviyelere kadar.

Ö.D-Okulda güvenlik dediğimizde, bizim aklımıza dışarıdan gelenler gidenler… Giriş çıkışların kontrol edilmesi vesaire. Depreme karşı önlem alınması, yangına karşı önlem
alınması… Örneğin sizin elemanlarınız yangın
konusunda da eğitilmiş elemanlar mı? Yangın
konusunda da eğitimleriniz var mı?
ISS-Kanunen yangın acil durum ekibinin konusu. Güvenlik alanına giremiyor maalesef. Yangın yönetmeliğine göre ilk müdahaleyi
güvenlik yapamaz. Yönetmeliğin belirlediği
acil durum ekibi yapar. Yangın görünce de yardım ediyor tabi ki. Yangın tüpü kullanımı, acil
durum ve diğer konularda eğitimlerimiz var.
Engellediğimiz birçok örnek var.
Ö.D-Kurumunuz adına ne söylemek
istiyorsanız buyurun söyleyin.
ISS-Eğitim sektörüne her açıdan eğiliyor olmanız güzel bir şey. Güvenlikte işin parçası. Biz sadece eğitim merkezli değiliz. Güzel
bir şey. Temizlik, catering ve yemek tarafı da
olan büyük bir kuruluşuz.
Az önce hedef yokmuş gibi söyledim
ama tabiî ki bizim büyümemiz, ISS’nin büyüme
hedefleri var. Hedef yüzde 35 idi. Geçen sene
büyümesi yüzde 37. Proser güvenlik olarak da
yüzde 40’larda büyüdük. Bunun içerisinde eğitim sektörü de var. Tabi ki büyüme hedefimiz
yüzde 25-30’larda var. Ama şu kadar okula
ulaşayım, okulda da şu noktaya geleyim diye
böyle bir spesifik bir şey olmasa da biz yine de
yüzde 30 büyüme hedefi içerisindeyiz.

Ö.D- Sizi tanıyalım?
ISS-2001 senesinde mezun oldum. Makine mühendisiyim. Üzerine işletme yüksek lisans yaptım. 2006 senesinde alışveriş merkezi
sektörüne girdim. Alışveriş merkezi sektöründe
operasyon müdür yardımcılığı, operasyon
müdürlüğü, alışveriş merkezi müdürlüğü,
sonra Fiba Grup ile birlikte ECE Türkiye isimli
Alman grupla birlikte çalıştıktan sonra Fiba
grubuyla birlikte Hüsnü Özyeğin' in Romanya’daki işletmelerin başına direktör olarak
geçtim. Alışveriş merkezleri, ofisler… yönetim
direktörlüğü yaptım. Ardından da oradaki projeleri tamamladığımızda Türkiye’ye, Fiba’ya
döndüm. Türkiye’de ISS-’den teklif geldi. ISS’de güvenliğin başına Genel Müdür olarak
geçtim . Ankaralıyım. 1979 doğumluyum.

Ö.D-Doyurucu bir maaş mı veriyorsunuz? Ne kadar maaş verdiğinizi sormayayım
da.
ISS-Çok değişken. İstanbul’da asgari
ücret veriyorum deseniz de bulamazsınız. Bu
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2019’UN PARLAYAN
YILDIZI:
İTÜ MTAL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İTÜ tarafından imzalan protokolle 2023 eğitim vizyonu
kapsamında kurulan ve 2019-2020 eğitim
öğretim döneminde faaliyetlerine başladı.
Lisenin 30 öğrenci kabul edecek “bilişim teknolojisi” bölümüne 1,26 ila 8,23’lük yüzdelik
dilim arasından öğrenci alınırken, bölümün
tavan puanı 477, taban puanı ise 424 oldu. Bu
sayede, toplumdaki mesleki ve teknik liselere
karşı oluştan olumsuz yaklaşım kırıldı.

Bir Tek Özgüvenimiz Eksik

Adnan Gündüz - Öğretmenim Dergisi/İstanbul

Ülkemizin yüz akı ve uluslararası alandaki başarılarımızın mimarlarından biri olan
İTÜ, 246 yıllık geçmiş birikimini Milli Eğitim
Bakanlığı ile imzaladığı protokolün gereği olarak Mesleki ve Teknik Liseye aktarmakta.
Öncelikle kurucu müdür olarak öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros liseye müdür olarak görevlendirildi.
Bu yıl hazırlık sınıfına 90 öğrenci ile
eğitim öğretim faaliyetine başlayan Lise’nin
ilk dersi İTÜ rektörü tarafından verildi.
Rektörlüğe bağlı Fakülte Dekanlarının,
öğretim üyelerinin destekleri ile İTÜ’nün göz
bebeği haline gelmiş bulunan İTÜ Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettik.
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Ziya Kalkavan Denizcilik Lisesi ve Beşiktaş
Kabataş Vakfı Okullarının komşuluğunda lise
çağında üniversiteyi yaşayan şanslı öğrencilerimizin müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros’un
misafirperverliğinde meslek liseleri ve ülkemizin geleceği üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
Torosların Türkmen bir ailesinde çocukluğunu geçiren kıl çadırlarda Türkmen
adetlerini doyasıya benimseyen ve üniversiteyi hayal bile edemezken üniversite öğretim
üyeliğinde binlerce gencin geleceğine kendi
deyimiyle yerinde ve zamanında dokunuşlar
gerçekleştiren Prof. Dr. Hüseyin Toros konu
eğitim olunca elini taşın altına koymaktan çekinmemiş.

Sanayi Okul Birlikteliği

Meslek Liselerine yılların birikimi ile
oluşan olumsuz algıyı kurucu müdür olarak
bir profesörün atanmasıyla yıkan okulun öğrencileri de 1,26’lık yüzdelik dilimden alındı.
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Prof. Dr. Hüseyin Toros aldığı sorumluluğun bilincinde sanayicileri ziyaret ederken
attıkları adımların doğruluğunu görmekten
mutlu olmakta. Bir takım iş birliktelerini şimdiden oluşturmuş olan Toros; “Önümüzdeki
yıllarda farkımız daha iyi fark edilecek. Ülkemizin en temel ihtiyacı ara eleman sıkıntısı. Bu
ara ve nitelikli eleman sıkıntısı meslek liseleri
ve sanayi işbirliği ile ortadan kaldırılacaktır.
Her liseyi bitiren öğrencimiz mutlaka üniversite okuyacak diye bir kural yok. Müteşebbis
ruha sahip olan bazı öğrencilerimiz hemen atılım yaparak iş dünyasının içerisine girebilir ve
sanayide yerini alıp üniversitesini açık öğretim
ile de tamamlayabilir. Ben ülkemizin dışında
da bir çok ülkeyi dolaştım. Bizim öğrencilerimizin dünyadaki diğer öğrencilerden hiçbir eksiklikleri yok. Hatta fazlalıkları bile var diyebiliriz.
İlla eksik bulmak istersek bizim öğrencilerimizin tek eksiği kendilerine olan özgüvenleri. Örneğin; Taksim’e gitmek isteyen bir yabancının
öğrencimize yolu sorduğunda bizim öğrencimiz yanlış cevap vereceğim korkusuyla cevap
vermeyebilmektedir. Oysa yanlışta bu cevabı
verse bir şekilde İngilizcesi daha hızlı gelişecek.”

Tam Puan Alanlara Burs

Meslek lisesi müdürleri ile yapılan toplantılarda müdürlerimizin çok heyacanlı olduklarını söyleyen Prof.Dr. Hüseyin Toros müdürlerin “LGS’de tam puan alıp Meslek Liselerini

İTÜ’nün Bütün Olanakları Burada

tercih eden öğrencilere şu an meblağını açıklayamadığımız burs verme girişimlerinin var.
Zaten bizim okulumuzdan mezun olup üniversite olarak İTÜ’nün ilgili alanlarını tercih edecek olan öğrencilerimiz öğrenim yaşamları boyunca İTÜ bursu alacaklar. Bunu rektörümüz
açıkladı. Şu an sanayicilerimizle yaptığımız görüşmelerde burs olanaklarını liseden itibaren
öğrencilerimize vermenin yollarını araştırıyoruz. Oldukça olumlu anlamda yol aldık.”

Teknofest Ziyaretinin Devamı Gelecek
Öğrencileri ile beraber Teknofest ziyaretinin öğrenciler üzerinde çok olumlu olduğunu gözlemlediğini söyleyen Toros “Ben öğrencilerimle oturup sohbetler yapıyorum. Onların
fikirleri benim için çok önemli. Makam odasında oturduğum pek söylenemez. Öğretmenlerimiz de çok önemli. Öğretmen-idare-veli birlikteliğinde öğretmenin veliye karşı nazik, velinin
de öğretmene karşı saygılı olması çok önemli.
Öğrencilerimizin iyi örnek alabileceği sanayiciişadamı gibi sembol isimleri okulumuzda ağırlayacak ve onların birikimlerinden öğrencilerimizin faydalanmasını mutlaka sağlayacağız.”

Müdür Arkadaşlarım Mutlaka Çevre
İncelemesi Yapsınlar
Konuşmasında meslek lisesi müdürlerine acizane tavsiyelerini “Müdür arkadaşlarım
mutlaka çevre incelemesi yapsınlar. Çevrelerinde var olan meslek türlerine yönelik bölümlere ağırlık versinler. Çevrelerinden kopuk
ve çevrede bulunmayan bir sektöre yönelik
verilecek eğitimin ne öğrenciye ne de çevreye
bir yararı olmayacaktır. Meslek lisesi müdürlerinin büyük bir sorumluluk altında olduğunu biliyorum. Ama çıktılar onları çok mutlu
ediyor. “2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesinde
meslek lisesi müdürlerinin atanmasında sektörün önemli rol aldığını görüyorum.” Dedikten
sonra İstanbul İl Milli Eğitim müdürü Levent
Yazıcı’ya, Beşiktaş İlçesi Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’a teşekkürlerini dergimiz
aracılığıyla iletti.

İstanbul Teknik Üniversite’si ve üniversiteye bağlı fakültelerin bütün olanaklarını,
bilgi ve birikimlerini bu okula adeta vakfettiklerini söyleyen İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürü Prof.Dr. Hüseyin Toros; eğitime
yapılan yatırım kısa vadeli bir yatırım değildir.
Semeresi nesillerden alınır. Geç kalınmış gibi
gözükse bile eğitim adına atılan adımlarımız
hiç de küçümsenecek adımlar değildir. Özellikle Milli Eğitim Bakanımız üzerine düşen bütün
görevleri fazlasıyla gecesine gündüzüne katarak yerine getirmekte. Milli Eğitim Bakanlığımızın attığı bu adımların meyvesini önümüzdeki nesiller ülkemize mutlaka gösterip,
yaşatacaklardır.”
Konuşmasının son bölümünde okul nihai hedeflerine değinen Toros ulaşılması hedeflenen hedefleri şöyle anlattı:
“Şu an doksan öğrencimiz hazırlık sınıfında okumakta. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde
öğrenci sayımızı 450’ye çıkaracak ve yeterli
sayıda öğretmen sayımıza ulaşacağız. Bu okulumuzun sadece İstanbul’a değil tüm ülkemize
örnek olması en önemli hedefimiz. Buradan
mezun öğrencilerimize biz üniversite olarak
talip olacağız ama onların tamamını kendi
bünyemize alırsak bu bencillik olacağı için özel
sektörün bu öğrencilerimize talip olmasının
önünü de açacağız.
Önemli nicelik değil niteliktir. Bizim kalifiye ara eleman sorunumuz gün gibi ortada.
Biz bu eksikliği giderme adımları atıyoruz. Tüm
meslek liselerimize yetenekli çocuklarımızın kazandırılmasını istiyoruz. “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sloganı gelişigüzel oluşturulmuş bir slogan değil. İl Milli Eğitimde Meslek
Liselerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür bu konuda verdiği örnek yöneticilik ve
yol göstericilik teşekkürü hak etmekte.”
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TÜRK EĞİTİM VAKFI GENEL
MÜDÜRÜ
YILDIZ GÜNAY:

Adnan Gündüz - Öğretmenim Dergisi/İstanbul

Basın dünyasının çok yakından tanıdğı
bir isim Yıldız Günay.
Onu tanıyanların "iyi ki hayatında dönüşüme karar vermiş" dedikleri içten, samimi
ve vakfını anlatırken duyduğu heyecanı gizleyemeyen
Yıldız Günay gibi isimlerin bu alanda
çoğalması, vakıf kültürünü hem yaşatacak
hem de dokunulan insan sayısı artacak kuşkusuz.
Aile genetiğinde olan sosyal sorumluluk duygusu ve baba ve dedesinin Kızılay'ın
neferi olması onun da bu yola girişinin ana
göstergesi.
Aklımıza gelen her şeyi sorduk ve içten samimi dolambaçsız yanıtlar aldık.
İŞTE SORULARIMIZ VE YANITLARI:
Y.G.-: Neden TEV ile röportaj gerçekleştiriyorsunuz?
Ö.D.-:Biz TEV ile ilgili haberleri 4-5 yıldır yayınlıyoruz. TEV ve vakıflarla alakalı bir
araştırma yaptık. Özel okullardaki başarının
sırrını aradık. Bu araştırma sırasında kişiye
bağlı özel okullarda başarı oranı düşükken
vakıf okullarında başarı yüksek oranlara sahip ve bunun nedenini sorguladık. Bu soruyu
Milli Eğitim Vakfı da dahil olmak üzere diğer
vakıflara da sorduk. (bu arada öğretmenlik
geçmişi de olan sarı basın kartına sahip bir
gazeteciyim )Bu soruyu vakıf dayanışma derneğinden Sakin Öner’e de sorduk ve nedenini
sorguladık. Bu araştırma sonunda şu kanaate vardık ve Vakıflarda çalışan öğretmenler
daha rahat ve kurumsal yani özel okullarda
çalışan bir öğretmenin kariyeri okul sahibinin iki dudağı arasında ama vakıf okullarında
öyle değil…
Öğretmenim
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“EĞİTİM BİTEN BİR
SÜREÇ DEĞİL;
YAŞAM BOYU DEVAM
EDEN BİR SÜREÇTİR.

Y.G.-:Rahattan kastınız nedir peki?
Ö.D.-: Kurumsal anlamda bir rahatlıktan bahsediyorum ve daha güvendeler ve
biliyorsunuz özel okullarda her yıl sözleşme
yapmak zorundalar.
Ö.D.-: TEV Genel Müdürü olarak kısaca sizi tanımak istiyoruz.
Y.G.-: Eylül ayında vakfa geleli 7 sene
olacak. Ve geçtiğim dönemde kendi profilim de
ilk Genel Müdürlük deneyimim olacağı için o
dönem yazıldı ve çizildi. Lisede Üsküdar Amerikan Lisesi sonrasında Boğaziçi Endüstri Mühendisliği ve Boğaziçi Ekonomide masterle
birlikte Citibank’ta çalışmaya başlamıştım. 5
yıl Citibank hazine bölümünde çalıştım. Hem
işin dienar ve treaner tarafında çalıştım. En
sonda hazinenin kendi içinde hazine pazarlama ve finansal mühendislik bölümünün başındaydım. Müdür olarak ta Cargill’e geçtim.
Cargill’de hem şirket hazine bölümünün merkez iyileştirilmesini yönettim. Daha sonrada
Cargill’in finansal piyasalar bölümünü kurup
yönettim. 2003’ten sonra Cargill’in portföy
yönetim şirketini kurup ağırlıklı olarakta fon
yönetimi tarafını tercih ettim. Portföy yönetim
ve danışmanlık şirketinin genel müdürlüğünü
de ikinci bir görev yönettim.18 yıl Cargill’de
çalıştım ve ayrılırken de Türkiye dışında Güney
Afrika, Orta Asya ve Orta Doğuda belirli ülkelerde bize bağlanmıştı ve ekip halinde yönetiyorduk.
Daha sonrada alıcı şirket aracılığla
bana ulaştılar. Ve bende yine yatırımcı toplantısı için oranın Merkez Bankası Başkanı ve
Hazine Başkanı ile buluşmak için gece uçuşum
için hazırlık yapıyordum. Ve telefon ettiler elimizde bir proje var sizi de adaylar arasında

düşünüyoruz. Bende döndüğümde inceleyeceğimi söyledim. Sonra projeyi anlattılar ve iki
yönetim kurulu üyemizle görüştürelim dediler
ve görüştüm. Birden fazla aday vardı ve ben
sonuncu adaydım. Akşam vakitlerinde görüşme yaptık. Biz devam etmek istiyoruz ama
sizin kararınız önemli dediler. Benim kariyer
planlamamda bu pozisyon on yıl sonrasında
vardı. Çünkü ben daha öncede birçok sosyal
sorumluluk projesinde çalıştım. Genetiğimde
yani aileden gelen çok aday olmadığı için de
dedemde Kızılay Başkanlığı yaptı ve babamda
Kızılay da çalıştı. Ben o gün akşamında mail
attım ve kabul ettim.

“HAYATIMDA BİR DÖNÜŞÜME KARAR
VERDİM”
Ama en önemlisi benim için vakıf yöneticinden çok profosyonel bir yönetici arıyorlardı. Ana amaçta şuydu; artık vakıf Ömer
Koç’un başkanlığında artık kurumsallaşmaya
ve profosyonelleşmeye geçmiş zaten yurtdışında bu vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında
bu bundan 5-10 yıl önce başlamış bir trenddi .
TEV de öncü vakıf olarak bunu yapmak istiyor
ve bir taraftan işlerin organizasyonu kurumsallaştırırken bir taraftanda vasiyet ve hibe bağışcılarından intikal etmiş olan varlıkların iyi yönetilmesini istiyor. Aslında tanımda bir portfoy
yöneticisi tanımı da var. Bu işlerden anlayan
birinin sadece bağışları arttırarak değil aynı
anda varlıkların gelirlerini arttırarak ta vakfın

etki alanını ve sonuçlarını genişletsin istiyorlar.
Bu da çok heyecanlı geldi, çünkü; kariyerimin
her aşamasında da değiştirmeyi ya da yeniden
yapılandırıp çok daha iyi bir seviyeye çekmeyi
hem sevdim hem başardım diyelim.
Ö.D.-:Genelde kadınların olduğu kurumları irdelediğimizde görüyoruz ki; örneğin
Bahçeşehir okullarının en tepesinde Özlem
dağ var. Ve kadın eli değmiş durumda. Değişik
sektörlerden de örnekler verilebilir. İstanbul
akvaryumda dilek hanım var oldukça başarılı
bir portföy çiziyor. Kadınların elinin değdiği
yerde mutlaka bir takım değişikler oluyor. 7
yıl içerisinde ne umdunuz,neler değiştirdiniz,
hedef ne?, nereye doğru gidiyorsunuz?
Y.G.-: Çok güzel bir soru, vakfa geçmeden önce dünyada kadın portföy yöneticileri
üzerine bir araştırma yapıldı ve sonradan çok
açıklanmadı. Çünkü çok fazla yok kadın portföy yöneticisi. Ama kadın yöneticilerinin yönettiği portföyler ortalamada erkeklerden daha
yüksek getirisi ve başarısı olmuştur. Birkaç yerde küçük bir haber olarak çıkmış, kısa bir süre
sonra da kaybolmuştur. Oradaki ana sebeblerden biride şuydu;

“KADINLAR ÇOK DAHA ADAPTİF”
Bir portföy yönetim kararı veriyorlar
ve belirli bir yatırım kararı alıyorlar. Olmadığında bizim stopnoz dediğimiz bir şey vardır,
yani bir şey bekliyordunuz ona göre yatırım
yaptınız gerçekleşmedi ve para kaybediyorsunuz. O kaybettiğiniz parayı biryerden kesmeniz
gerekir. Kestiğiniz yerde; stopnoz yani zararı
durdurma seviyesidir. Kadınların değişen ortama adapte olup stopnozunu alıp çıkıp tekrar
yeniden başlaması erkek portföy yöneticilerine
göre çok daha kolaymış.
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“KADIN İLE ERKEKLİK İLE
AYRIŞTIRABİLECEK BİRŞEY DEĞİL”
Ama bunu yapan dişi bir ruh var anneliği de yapan, yuvayı da kuran, yapıcı olan; bu
kadında da var erkekte de yani bu ruhu içinde
barındıran insanlar hem eğitimde hem de günümüzde çok daha başarılı oluyorlar.

Erkek portföy yöneticilerinin geride
kalmalarının nedeni,kendi fikrine o kadar körü
körüne bağlılarmış ki; stopnoz falan umrunda
olmadan kendi fikrini kabul ettirmeye çalışıyorlar.Gündeme dönecek olursakta; kadınların böyle bir özelliği var ortama ayak uydurma ,kurguyu tekrar düşünüp, baştan geleceğe
doğru bir vizyonla başarılı olacak modeli tekrar yapılandırıp tekrar harekete geçmesi gibi…
Dünya değişiyor her şey değişiyor; on sene
önce akıllı telefon diye bir şey yoktu. Eğitim
sektöründeki değişim, teknolojiye göre bir dönem çok daha yavaş kaldı. Ekim ayında Singapur'da doktora bursları veriyoruz, ortak çalıştığımız dört üniversite ve Singapur’un genel
çatı kurumuyla birlikteydik. Artık ders yapılma
şekli bile değişiyor. Singapur hem teknoloji,
araştırma alanında hem de eğitim alanında
öncü konumundalar. Yeni kurulan üniversite “Singapore University of Technology and
Design” teknolojiyi tasarımla buluşturan bu
üniversite iki disiplini aynı anda tek bir disiplin
gibi aynı anda veriyorlar. Dershanelerine baktığımızda modüler sistem ve araç gereçlerin
olduğu koskoca bir sınıf görüyoruz. Öğrencilerin derste öğrenmiyorlar ,öğrenip geliyorlar. O
konu kaç kişilik tartışma grubu gerektiriyorsa
biz masaları ona göre oluşturup ders işliyoruz.
Ve artık tıp fakülteleri bile oradaki üniversiteler bu şekilde işlemeye başlamışlar. Türkiye'de
dünyada ki eğitimle alakalı değişimden etkileniyor. Etkilenmesi de lazım geç bile kalındı. Değişimi yönetebilecek yani kendi düşüncelerine
aşırı sağdık kalmadan, geleni kucaklayıp belirli
bir vizyonla yeni bir kurgu yaratabilecek; kadın
ya da erkek fark etmeksizin yöneticilere her zaman ihtiyaç vardır.
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Ö.D.-:Size soracağım soruyu Akademic Hospital hastanesinin sahibi aynı zamanda Kent Üniversitesi rektörü Zehra Neşe
Kavak’a da sorduk. Neşe hanım bu konuda
kadınlar biraz daha ayrıntıcıdır. Ve biraz daha
ayrıntıyla uğraşır. O yüzden benim yöneticilerimin yüzde doksanı kadındır. Siz bu konuda
ne düşünüyorsunuz?
Y.G.-: Ben ayrıntıyı öne çıkarmam. Ayrıntıyı severim ama yeni kurgu yapmak içinde
biraz daha vizyoner daha tepeden bakmak gerektiğine inanıyorum. Ben dengeye çok önem
veriyorum. Her grubun içinde enerjilerin dengeli olması da çok önemli; benim bütün çalışanlarım kadın değildir. Erkeklerde vardır, kadınlarda. Ama bu noktada erkek enerjisinin de
değişimlerde nasıl etkili ve nasıl gerekli olduğunu da anlatabilirim.

“KADININ ROLÜDE ERKEĞİN ROLÜDE
YANİ DİŞİ VE ERİL ENERJİLERİN
BİRLEŞİP DENGELİ OLMASI GEREKİR”
Ekiplerde de aynı şey geçerlidir. Eğer
bir sonuca gitmek istiyorsanız ve yeni bir kurgu
yaratıp şimdiye kadar görülmemiş bir gelecek
için model oluşturuyorsanız; ikisini birleştirmeniz çok önemlidir.
Ö.D.-:Sizin internet sayfanıza baktığımızda Koç’un bu vakıf kurulurken belirlediği
bir amaç var. Kurucu listenize baktığımızda
205 kişilik bir kurucular kurulunuz var. Koç’un
amaçları o günkü Türkiye’nin şartları ve o
dönem okuma yazma öğrenmemiş özellikle doğu ve güney doğuda birçok insan var.
Günümüzde ise okuma yazma bilmeyenlerin oranı neredeyse sıfırlandı.O dönemdeki
amaçlardan günümüz amaçlarına geldiğimizde amaçlarda bir farklılık görüyormusunuz?
Mesala Koç’un biz Mustafa Kemal’i çok önce-

lediğini biliyoruz. Mustafa Kemal’in bir sözü
var “Bir ülke kalkınmasınız en etkili ve ucuz
yolu milli eğitimdir” diyor.
Koç’ta bu vakfı kurarken Milli Eğitimden bahsediyor, ama günümüze baktığımızda
sadece eğitim ibaresi kalmış; milli bir tarafta
kalmış. Tekrar bu milliliğe doğru bir dönüş var.
Yeni göreve başlayan Milli Eğitim Bakanıyla
da görüştüm. Ve biliyorsunuz Bakanımız buişin içinden geliyor. Talim Terbiye Kurulunun
da başkanlığını da yaptığı için eğitime daha
çok önem veriyor.Siz amaçlarda bir farklılık
gördünüz mü? Türkiye’nin TEV İnanç Türkeş
Özel Lisesi (TEVİTÖL) üzerinden eğitimini incelemeye başladığınızda görüyoruz ki; bir
Finlandiya sisteminden bahsedililyor, bir bakıyoruz 5+3 ardından 4+4 geliyor şayet bakan
değişmeseydi 1+3 geliyordu. Bu konulardaki
düşüncelerinizi paylaşırmısınız?
Y.G.-: Resmi senede baktığımızda sizde
çok güzel incelemişsiniz zaten, 3 tane husus
var; biri ihtiyaç, ikincisi başarı, üçüncüsü de
Türk Milli Eğitimi desteklemektir. Şimdi ihtiyaca baktığımızda ihtiyaç hala var. Biz yurtiçi lisans burs başvurularımızı 1 - 30 Eylül arasında
elektronik ortamda alırız. Ekim ayı içinde de
mülakatlarımızı fakültelerde gerçekleştiriyoruz. Yedi bin (7000) civarı 1 senede verdiğimiz
burs sayısı; aşağı yukarı iki bin (2000) tanesini
her sene yeniden seçiyoruz. İki bin burs kapasitesi için kırk-elli bin civarında başvuru alıyoruz. Bu kişiler E-devlet üzerinden başvurdukları
için çok rahat mülk ve gelir-gider durumlarına
bakabiliyoruz. Ve bu elli bin öğrenci bizim kriterlerimize birçoğu uygunluk gösteriyor. Öyle
bakıldığında ihtiyaç hala çok büyük. Yani biz 20
öğrenciden sadece birine burs verebiliyoruz.

Üniversiteyi kazanmak çözüm olmuyor çoçuklara, çünkü; son beş yıldır iki yüz bin öğrenci
eğitimlerini yarıda bırakmışlar. O nedenle ihtiyaç kısmı hala çok büyük o dönemde de büyüktü şimdide büyük. Yine bunun nedeni de ;

“EĞİTİM BİTEN BİR SÜREÇ DEĞİL;
DEVAMLI KENDİNİ YENİLEYEN, VE
YAŞAM BOYU DEVAM EDEN BİR
SÜREÇTİR.
Milli eğitimde farklı alanlarda desteklenebilir. Değişen nedir diye baktığımızda
eskiden fiziki okul kapasitesi çok eksikti. O dönemde bizim vasiyet ve hibe yoluyla aldığımız
bağışlarda, bağışçılarımızın bizden istedikleri
okul yaptırmamızdı. Şimdiye kadarda 30’un
üzerinde okul ya da eğitim kurumu yapıp milli
eğitime teslim ettik. Bu okulları da takip edip
minik bütçelerle de olsa milli eğitimin desteklemediği alanlarda biz destekliyoruz. İleriye
dönük baktığımızda destek ihtiyacı gördüğümüz fiziksel okul kapasitesinden biraz daha
içeriye döndü. Yani milli eğitimin desteklemediği alanları teknoloji, sanat, konularında ve
gerekirse ara eğitimlerle desteklemek ve bu
konuda TEV olarak ufak ufak projeler geliştiriyoruz. Özellikle okulları desteklemeye çalışıyoruz. Değişen çok önemli bir şey daha var; amaç
değişmedi ama o amacı destekleyen araçlar
çok değişti.Şimdi zamanında vakıf kurulduğunda cenaze çelenkleri Türkiye’de Vehbi Koç’un
önderliğinde başlanmış ve ilk bursiyerler de
oradan alınan bağışlarla okutulmuş. 119 bursiyerle başlayan bu süreç 7500 kişi ile devam
etmiş.
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“GENÇLİĞİN
GELECEĞİ,
GELECEĞİN
GENÇLİĞİ”

Seçkin Seçkin - Filiz Seçkin
Öğretmenim Dergisi/İstanbul

Öğretmenim Dergisi olarak bu kez de
odağımıza kendilerini “Dünya üzerinde iyi
ve güzele dair ne varsa savunan, her daim
hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil
yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir
gençlik vakfıdır” diyerek kamuoyuna tanıtıp
sunan TÜGVA’yı, yani ülkemizin eğitim kültür
hayatında son yıllarda çok etkili olan Türkiye
Gençlik Vakfı adlı kurumu aldık. Ki ülkemize,
gençliğimize ve Milli Eğitim sistemimize böylece olumlu katkıları olan bir yapıyı kamunun
da dikkatine sunarak üzerimize düşen görev
sorumluluğunu yerine getirmiş olacağız.
TÜGVA hakkında sorularımızı vakfın merkezinde bizi misafir eden Eğitim Koordinatörü
Faruk Duruş’a yönelttik.
Ö.D.-: TÜGVA’nın kuruluşu ve çalışma
sahası hakkında bilgi verir misiniz?
F. D.–: Türkiye Gençlik Vakfı bundan 5
sene önce kurulmuş adı gibi henüz genç ancak
gençlik çalışmaları alanında sahada teşkilatlanan hızlı büyüyen bir vakıf. Ortaokul seviyesinden, lise, üniversite, kadın ve çalışan olmak
üzere 35 yaşına kadar olan gençliğin tamamına vakıfçılık ve gönüllülük alanında hizmet
veriyoruz. Hem de onların bu çalışmalara aktif
gönüllü olarak katılması için ortam oluşturup
sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak
ailemizi büyütüyoruz.
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Ö.D.-: TÜGVA olarak çok yoğun çalışma alanı olarak eğitim konusunu seçmenizin
nedenleri nelerdir?
F. D.-: Geleceği yakalamak için en
önemli konu eğitimdir. Eğitim hedefleri sadece
resmi kurumlar tarafından gerçekleştirilemez.
Bir nesil yetiştirmek için ailelerin, sivil toplum
kuruluşlarının, entelektüellerin ve daha pek
çok kişinin, kurumun sorumluluk alması gerekir. En başta gençlerin taşın altına elini koyması
gerekir. Biz de Türkiye Gençliği olarak taşın altına elimizi koyduk. Eğitim hepimizin derdidir.
Bu nesil eğitimle yetişecek. Neslin içinde kim
var? Sen de varsın, ben de varım… Bu vatanın
evladı olan herkes var. Hepimiz aynı sıralarda
oturuyor, aynı sınavlara giriyor, aynı üniversitelerin hayalini kuruyoruz. Öyleyse eğitimde
el ele, omuz omuza vereceğiz. Biz bunu gençlik ölçeğinde başarmaya çalışıyoruz. Türkiye
Gençliğini bir bütün olarak görüyoruz. Hem
dünyada hem Türkiye’de manevi ve ilmi konularda pek çok gelişme ve değişme görülüyor.
Bizler de gençlere kendilerini değiştirip geliştirecek her türlü imkânı sunmaya çalışıyoruz.
Ö.D.-: Hem dünyada hem ülkemizde
çok önemli gelişme değişme oluyor dediniz;
bu anlamda TÜGVA, çocukları ve gençleri
okumaya teşvik etmek üzere birtakım etkinliklerde de bulunuyor mu?
F. D.-: Yönetim kurumlarımızda, eğitim koordinatörlerimiz için kitap okuma müfredatlarımız
ve projelerimiz var. Öncelikle teşkilatlarımızda
aktif görev alan arkadaşlarımızla birlikte kendi kitap okuma alışkanlıklarımızı geliştirmeye
çalışıyoruz. Bizim belirlediğimiz kitapları okutup sonra da belli imtihanlara tabi tutuyoruz;
bu anlamda da onlara belli ödüllerimiz oluyor.
Ortaokullara yönelik benzer şekilde kitap kurdu projemiz var. Bizim belirlediğimiz kitaplarla
birlikte öğrencileri gönüllü bir öğretmenimizle
buluşturuyoruz. Gençlerimizin bu belirlenen
kitapları okumalarını sağlıyoruz. Onları sonra

Türkiye genelinde imtihana alıyoruz. Başarılarına göre yine kendilerine ödüllerimiz var.
Dünyayı ve ülkemizi tanıma, bilme ve
ona göre kendini geliştirme bağlamında kitap
okumanın hemen yanında TÜGVA olarak çocuklarımızı sinemaya ve tiyatroya götürüyoruz. Bu alanlarda da eğitim faaliyetlerimiz var.
Türkiye’nin tüm illerini gezen tiyatro kulübümüz var.
Ö.D.-: TÜGVA’yı, detaya girmeden
ama bütüncül anlamda en kestirmeden tanıtıcı cümleler ne olur dersek neler söylersiniz?
F. D.-: Bu işlevi görecek 2 sloganımız
var:
1. Gençliğin geleceği, geleceğin gençliği.
2. Sen geleceksin, gençlik gelecek.
Ö.D.-: Vakfınızın amaçlarını ve sunduğu eğitim hizmetlerini detaylandırarak sunmak gerekse bize neler söylersiniz?
F. D.-: Amaçlarımız hususunda bir çırpıda şunları saymak isabetli olacaktır: Türkiye’deki gençliğin manevi, kültürel, ilmi noktalarda eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirmek
ve böylece ülkemize hizmet etmelerini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda hizmet verdiğimiz
alanlar ve faaliyetleriniz yurtçuluk, barınma
imkânı, burs imkânı… Ayrıca il ve ilçe temsilciliklerimiz vasıtasıyla ve onlar sayesinde mevcut eğitim çeşitliliğimiz ve imkânlarımız artmış
ve çeşitlenmiş durumda. Yine yurt dışında dil
eğitimi imkânı sunuyoruz. Ve yurt içinde yapmış olduğumuz eğitimlerle gençlerimizi diplomat olarak yetiştiriyoruz. Yine kendi kendine
öğrenme bağlamında Genç Türkiye Kongresi
adlı oluşumla, gençlerin kendi aralarında kurup hayata geçirmiş olduğu bir yapı olarak,
belli konulara yönelik sunumlar yapıyorlar.
Gençlere akademik alanda çeşitli imkânlar sunuyoruz. Müzik okullarımız olduğu gibi sanat
ve teknik alanlarında da yoğun faaliyetlerimiz
var.

Ö.D.-: TÜGVA’nın basın yayın organlarına da aksetmiş bulunan bilim ve robotik
kodlama alanlarında öğrencilere dönük çalışmaları hakkında neler söylersiniz?
F. D.-: Artık herkes eğitimin uygulamalı olması gerektiğini, öğrenciye inisiyatif
tanıması gerektiğini, ekip çalışmasını teşvik
etmesi gerektiğini, teknolojiyi etkin kullanması
gerektiğini kabul ediyor. Öyleyse bu mutabık
olduğumuz noktalarda mutlaka harekete geçmek lazım. Genel merkezimizde bilime ilgi duyan öğrenciler için İcathane çalışmamız var. 8
farklı ilde de bir iki ay içinde açılmış olacak.
Burada Kodlama, Robotik, Endüstriyel Tasarım gibi temel atölye çalışmalarının yanında
İnsansız Araçlar, Otonom Sistemler, Sanal
Gerçeklik, Havacılık ve Uzay, Usturlap gibi
dünya eğitimleri veriliyor.
Ö.D.-: Faaliyetleriniz içinden olan
‘İcathane’ çok ilgimizi çekti; takdire şayan bir
yapı diye değerlendirdik; bu konuda da bilgi
verir misiniz?
F. D.-: Gerçekten de evrensel çapta dikkate değer sayılabilecek bir eğitim alanı. Çünkü ‘icathane’ yoluyla TÜGVA, gelecekte üniversitelerin mühendislik alanlarında yetişecek
öğrencilere daha ortaokul ve lise seviyesinde
yetiştirmeye gayret ediyor. Erken yola koyulmak bu anlamda da büyük mesafe alınmasına
vesile olacaktır diye düşünüyoruz. Biraz önce
de bahsettiğim gibi burada Kodlama, Robotik,
Endüstriyel Tasarım gibi temel atölye çalışmalarının yanında İnsansız Araçlar, Otonom
Sistemler, Sanal Gerçeklik, Havacılık ve Uzay,
Usturlap gibi dünya eğitimleri veriliyor. İcathane’nin birinci boyutu; İCATHANE Eğitmen Eğitimleri ile öncelikle daha küçük yaş gruplarına
bilgi aktarımı yapacak gençlerimizi eğitiyoruz.
İlk eğitim sonrasında devam etmek isteyen
katılımcılara ilgili konu başlıklarında eğitimler
düzenleniyor ve katılımcılar İcathane teknoloji
eğitim merkezlerinde eğitmen oluyorlar. İkinci
boyutu ise eğitim alıp eğitmen seçilen üniversiteli gençlerimiz ortaokul ve lise seviyesindeki
gençlerimize uygulamalı eğitimler veriyorlar.
Ö.D.-: Öğrencileri nasıl ve hangi öğretim seviyelerinden seçiyorsunuz?
F. D.-: Üniversitelerin Fen, Mühendislik, Eğitim Fakültesi öğrencileri veya mezunları İcathane’de eğitmen olarak görev alabiliyor.
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5,6,7,8,9 veya 10. sınıf öğrencisi gençlerimiz
de burada eğitimlerden faydalanabiliyor. İki
grup için de sosyal medya ve internet sayfalarımızdan duyuruları yapıp başvuruları kabul
ediyoruz. Buraya aldığımız öğrencileri sınavla
alıyoruz. Hem üniversiteli öğrencileri buraya
getiriyoruz hem de ortaokul-liseli öğrencileri
buraya getirip bilgi aktarımı sağlıyoruz.
Ö.D.-: Vakfınızın eğitimlerinde uygulanan Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı mı yoksa
özel müfredatınız var mı?
F. D.-: Kalkınmış ülkelerin, eğitim konusunda küresel anlamda prestijli kurumların sistemlerini, modellerini sürekli inceliyoruz. Bunlarla ilgili eğitim bakanlığımız da özel
okullarımız da çalışmalar yapıyor. Ancak hangi modeli taklit ederseniz edin yapılmış olanı
yapmakla öne geçemiyorsunuz. Çünkü siz onu
taklit ederken o daha iyisini yapıyor. Burada
üretkenlik, yerlilik, millilik faktörleri devreye
girmelidir. Savunma sanayisinde bunu başardık. Belirli ölçüde lokomotif olabildik. Yani kendi tarzımızı ürettik. Eğitimde de başarabiliriz.
Kendinizden bir şey katmazsanız kendi yolunuzu bulamazsınız. Taklitle ancak müşteri olunur, vagon olunur. Bizi milli eğitimden ayıran
müfredat bazında birçok farklı noktamız var.
Birçok akademisyen ve eğitimciyle çalışıp kendi tecrübemizle de harmanlayarak farklı hedef
kitleler için birçok başlıkta hazırlamış olduğumuz eğitim müfredatlarımız var. Gençlerin zihninde merak, heyecan ve ben bunu yapabiliyorum diye bir ışığı gençlere vermeye çalışıyoruz.
Ö.D.-: Daha önceki araştırmalarımızda
gördük ki ‘siber güvenlik’ alanında da birtakım eğitimleriniz var; bu konuda bilgi verir
misiniz?
F. D.-: Siber güvenlikle alacaklı Türkiye’de özel eğitim çalışmaları yapılıyor. Öğrencilere belli sınavlar açılıyor ve en iyi hocalardan
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eğitim alıyorlar. Siber kamplar düzenleniyor.
Turkcell, Türk Hava Yolları gibi firmalar bu öğrencileri alıyorlar. Bizim de süreç içinde böyle
bir çalışmamız olacak.
Ö.D.-: Sizi biraz zorlayacak bir soru soralım: TÜGVA’yı diğer birçok vakıftan ayıran
veya farklı kılan özellikleriniz nelerdir?
F. D.-: Bu sorunuz da bizi memnun eder,
çünkü zorlanacağımız bir husus olmadığı gibi
aksine böyle bir soru vakfımızın biricikliğini ortaya koymamıza vesile yarattığından memnun
oluruz. Öncelikle şunu ifade edeyim ki vakıfçılık anlamında bizim çerçevemiz daha geniş.
Yine biz vakıf olarak ortaokul seviyesinden aldığımız öğrencileri ta üniversite seviyesine dek
taşıyabiliyoruz. Üniversiteden mezun olan öğrencileri de çalışan gençlik ve kadın aile koordinatörlüklerimiz vasıtasıyla yapılan işlerin içine dâhil edebiliyoruz. Ayrıca her bir birim için
eğitim desteği veriyoruz. Türk genç yapıyor,
uzmanları bir genç arayıp davet ediyor, gelen
uzmanları gençler dinliyor, program bitince
kazanımları gençler paylaşıyor, seneye daha
iyisini nasıl yaparız diye gençler tartışıyor. Her
işimiz böyledir. Bizim arkadaşlarımız faaliyetlerimizin her aşamasında aktifler. Hayatın içinde eğitim de böyle olur herhalde. Baktığınız
zaman inisiyatif de böyle tanınır. Gençler sadece dinleyici olmamalıdır. TÜGVA gencin gençle
yoğrulduğu bir yerdir.
Ö.D.-: Bursiyerler için ne gibi kriterleriniz var ve bunları nasıl belirliyorsunuz?
F. D.-: Vakfımızın öğrenciler arasından
bursiyer seçimi süreci daha eğitim-öğretim
veya okul dönemi başlamadan önce start alıyor. Burs için başvuru yapan öğrencilerin sosyo-ekonomik açıdan ailelerine ve akademik
açıdan da kendi başarılarına bakıyoruz: “Öğrencinin ve ailesinin bir bursa ihtiyacı var mı?
Mali ve maddi durumları nasıl? Durdukları ev
kira mı değil mi?” Bu ve benzeri bilgileri öncelikle topluyor ve sonra bu bilgileri araştırıp
teyidine gidiyoruz. Aynı zamanda mülakat sırasında verilen bilgileri de kontrol ediyoruz. Bu
süreçte mesela yetim veya öksüz öğrencilerin
almış olduğu mülakat puanı çok önemli. Aynı
zamanda başarılı öğrencilere burs miktarını
artırıyoruz. Onlara yurt konusunda yardımcı
oluyoruz. Yine vakfımızın başarı bursu, barınma bursu gibi değişik kategoride bursları var.

Ö.D.-: En önemli soruyu en sona sakladık. ‘En önemli’ saymamız, TÜGVA adına
sorularımızı cevaplayan şahsınızın ‘TÜGVA
Eğitim Koordinatörü’ olmanızdan olduğu kadar aynı zamanda hem vakfınızın asıl varlık
amacının eğitim oluşu ve aynı zamanda da
dergimiz okuyucularını en çok ilgilendireceğini tahmin ettiğimiz husus olmasından. Sorumuz şu: TÜGVA olarak sunmuş olduğunuz
eğitimler nelerdir? Detaylı olarak sıralar mısınız?
F. D.-: Böyle bir soruyla vakfımızın aslî
faaliyetlerinin artmasına ve böylece ülkemize katkılarının çoğalmasına vesile olacağınız
için teşekkür ediyorum. Memnuniyetle eğitim
programlarımızı sıralayayım:
Kamp programları kapsamında teşkilatımızda aktif görev alan kitlelerimizin birlik
beraberliğini sağlayan, aynı hedefe aynı yöntemlerle ulaşmak için kendimizi yenilediğimiz
kamplar organize ediyoruz.
Cevizlibağ’ da merkezi, Türkiye’de birçok şubesi bulunan eğitim merkezlerimiz var.
Orada kütüphane var, kurslar var, ders çalışma
ortamı var, ücretsiz çay-kahve var.
SETA ile gerçekleştirdiğimiz ortak projelerimiz atölyelerimiz var.
Genç Diplomat Akademisi diye bir
eğitim platformumuz var. Gençleri yetiştirme
amaçlı olarak onları diplomatlarla buluşturuyoruz.
Genç Yönetici Okulu ile gençlerimizi
iş insanları ile buluşturuyoruz. Ceolar, gençlerimize iş dünyası ile girişimcilik ve finans ile
alakalı tecrübelerini, yaşadıkları zorlukları aktarıyorlar.
Ortaokul ve liselerde kulüp saatinde
değerler eğitimi veriyoruz. Kendilerine iyilik,
ahlak, dürüstlük, yardımlaşma, paylaşma gibi
kavramları anlatıyoruz.
‘İcathane’den farklı bir eğitim mecrası
olarak yukarıda zaten bahsetmiştik.
Çizimlerle 40 hadis projemiz var. Gençler hadisleri çizimlerle anlatıyor. Bu eğitim modülü kapsamında açılan yarışmada 1.-2. ve 3.
olan gençlerimize ödül verdik.
İstanbul Karikatür projemiz var. Karikatürlerle başarılı biçimde İstanbul’u anlatan
geçlere ödül verdik.
Bölge uzmanı projemiz var. Bu prog-

ram, yurt dışı saha çalışmalarında uzmanlaşmak üzere; Çin, Rusya, Hindistan ve Orta Doğu
ülkelerinin akademik bir izlenceyle siyasetten
sosyolojiye, kültürden yabancı dil eğitimine,
yurt dışında burslu yüksek lisansa kadar uzanan geniş bir eğitim çalışmasını kapsıyor.Bu
programla bahsi geçen ülkelerin farklı açılardan okunabilmesine ve güncel analizlerin yapılabilmesine yönelik bölge uzmanı yetiştirilmesi
hedefleniyor. Belirlenen bu ülkelerin bilinen
her şeyini öğretmek projenin konusu; buna, o
ülkenin dili de dâhil. Ayrıca yaz dönemlerinde
gençleri o ülkelere göndererek elçiliklerimizde
staj imkânı tanıyoruz.
Medya İletişim Okulumuz var. Yazareditör yetiştiriyoruz. Anlaştığımız kurumların
uzmanları eğitim veriyorlar. Eğitimleri tamamlayan öğrencilerimizi staja gönderiyoruz. Bu
kapsamda geçen yıl 45 öğrenciye iş imkânı
sağlandı.
Senaryo ve Oyunculuk akademilerimiz
var.
Yurtdışı İngilizce dil okulumuz var. Malezya’da imkânlar sunuluyor. Bu gençlerin barınma, dil okulu ve uçak biletini karşılıyoruz.
Ürdün-Arapça Akademimiz var. Çocukları Ürdün’e gönderiyoruz. Arapça eğitimi
almalarını sağlıyoruz.
Altınçağ Akademimiz var. İslam medeniyetine ev sahipliği yapmış̧ şehirler hakkında
dönemin din ve sanat algısı, sosyolojik yapısı,
siyasi ve idari yapısı, adalet kavramı, İslam öncesi ve sonrası coğrafi yapısı, teşkilat ve kültürel meziyetleri gibi konularda eğitimler veriyoruz. Ayrıca bu coğrafyalar ile olan bağlarımızın
onarılması ve iletişimimizin güçlendirilmesi
adına çalışmaya gönüllü̈ bir gençlik yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Birçok ülkeye gençlerimizi gönderiy
Bütün bunların yanında Özçekim ve Fikirname dergilerimiz var ki bu iki dergimiz de
vakfın çok önemli ve değerli eğitim faaliyetlerinin belirleyici işleve sahip aslî parçalarıdır.
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HAYATA DOKUNAN
ÖĞRETMENLER

Barış Kıvılcım - Seçkin Seçkin
Öğretmenim Dergisi-İstanbul

 Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla eğitim
programları geliştiren, programlarını
öğretmenlere ücretsiz olarak ulaştıran
Öğretmen Akademisi Vakfı, Türkiye’de
bu alana odaklanmış ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşu.
Türkiye’de öğretmenlerin kişisel ve
mesleki gelişimine odaklanan ilk ve en etkin
sivil toplum kuruluşu olan ÖRAV, yeni eğitim
programlarıyla daha çok öğretmene ulaşmayı
ve bu sayede daha çok çocuğa kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı sağlamayı amaçlamakta.
21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireyler yetiştirmek için büyük sorumluluk üstlenen
ve öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayan.
ÖRAV, geride kalan on yılda 174 bin 295 öğretmene ulaşmakta ve hali hazırda faaliyetlerine devam etmekte.
ÖRAV Genel Müdürü Füsun ÇÜRÜKSU, Öğretmenim Dergisi’ne verdiği özel röportajda,
ÖRAV ile nasıl tanıştığını anlatarak sözlerine
başladı:

Eğitim Bir Okyanus Biz de Okyanusun
Bir Parçasıyız

“Hayalim bir sivil toplum kuruluşunda
gönüllü görev almaktı. Kazanımlarımı hayata
geçirebileceğim, hem ülkeme faydalı olabileÖğretmenim
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ÖRAV Genel Müdürü
Füsun Çürüksu:
EĞİTİM BİR OKYANUS
BİZ DE OKYANUSUN
BİR PARÇASIYIZ
ceğim, hem de bir şeyler öğrenebileceğim bir
oluşumda yer almak istiyordum. Bu iki amacı
birleştirip yaşadığım topluma ne sunabilirim
derken ÖRAV’dan bu davet geldi.
ÖRAV’ın vizyon ve misyonu; geleceğimizi, eğitim sistemimizi, eğitim yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin
gelişimini, bilimsel ve kapsayıcı eğitimi önemseyen ve refaha ermiş bir toplumu hedefliyor. Ben eğitimin bir okyanus olduğunu ve
ÖRAV’ın da bu okyanusun bir parçası olduğunu düşünüyorum”.

Eğitimin Kilit Noktası Öğretmenler

“Eğitimin odağındaki kilit nokta öğretmenler. Aileden sonraki hayatımızdaki en
büyük mentorümüz öğretmenimiz. Hepimiz
hayatımızı değiştiren öğretmenlerle karşılaşmışızdır. Şahsen, ortaokuldaki matematik
öğretmenim benim için öyledir. Kendisinin
öğrencisi olduktan sonra başarılı ve yıldız bir
öğrenci oldum. Burada öğretmenin dokunuşu
çok önemli. Öğretmenlik hayat boyu devam
eden bir meslektir. Öğretmenlerimiz, hayatlarımıza dokunan, önemli izler bırakan insanlardır”.
Çürüksu, “Öğretmen eğitimlerimizin bir amacı da okuldaki iklimi değiştirmek” diyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Eğitimlerimizin birincil hedefi, mesleklerini daha başarılı olarak devam ettirmek
isteyen, öğrencilerinin gelişimine daha fazla fayda sunabilmek için hayat boyu gelişimi

önemseyen öğretmenlerin yanında olmak,
onlara bu yolculuklarında destek olabilmek.
Bir diğer amacımız da, okul kültüründeki değişim. Farkındalık, değişim ve dönüşüm birbirinden farklı olgular. Eğitimlerimize katılan öğretmenlerin, okul ortamındaki dönüşümü tek
başına tetiklemesi zor oluyor. Bu sebeple tercihimiz eğitimleri okul temelli yaparak, okuldaki iklimde bir değişim yaratmaya çalışmak.
Tabii daha da önemlisi, okul yöneticilerinin de
liderlik, geri bildirim, meslektaş koçluğu gibi
başlıklarda desteklenmesi. Bu anlamda Eğitim
Yöneticisi Geliştirme Programımız ile okul müdürlerimizin de mesleki gelişimine destek sunmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemde Kocaeli
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliğiyle,
Kocaeli’nde görev yapan 413 müdürümüzle 10
günlük bir program tamamladık.

Hayal Kurdukça Gönüllülük Devam
Eder

Hayal kurmaya devam ettiğimiz sürece, hem profesyonel çabalarımızın, hem de
Vakfın tüm ekibine sirayet etmiş gönüllülük
ruhunun devam edeceğine inanıyorum. Hayallerimiz sınırsız ancak bunların gerçekleştirebileceğimiz hedefler olmasını önemsiyorum.
ÖRAV yetişkin eğitimi, öğretmenlerin mesleki
eğitimi konusunda kendini ispatlamış çok ciddi
kurumlardan birisi. Geride kalan on yılda başarıyla faaliyetlerini sürdürdü. Diğer taraftan,
yürümemiz gereken çok uzun bir yol var hala
önümüzde. Projelerin sürdürülebilirliği bizim
için çok önemli. Biz de Vakıf olarak sürekli gelişmeliyiz.
Öğretmenler, gerçekten çok büyük bir
sorumluluk üstleniyor. Öğretmen olarak; duruşunuzla, hedeflerinizle, sürekli gelişiminizle,
örnek vatandaşlığınızla, her şeyinizle çocuğa
örnek oluyorsunuz. Öğretmenlerimizin bu rolü
üstlenebilmesi için, onlara hem maddi hem de

manevi kaynak yaratılması gerekiyor. Biz de
bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz.
Vakfımızın bu faaliyetlerini sürdürebilmesi için kurumsal sponsorluk çalışmaları çok
önemli. Dow Türkiye ile birlikte 5 yıldır sürdüğümüz Öğretmenin Kimyası projemiz var; fen
bilimleri ve kimya öğretmenleriyle çalışıyoruz.
Adel Kalemcilik Faber Castell ile yürüttüğümüz Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin projemizle
anaokulu, sınıf öğretmenleri ve resim öğretmenleriyle çalışmalar yürütüyoruz. Garanti
Bankası desteğiyle yürüttüğümüz 5 Taş Sosyal
ve Finansal Liderlik programımızla öncelikle
iyi vatandaş olmanın hak ve sorumlulukları,
ardından tasarrufun önemi ve finansal okur
yazarlık ve son aşamasında ise sosyal girişimcilik becerileri geliştirmeye çalışıyoruz. TANAP
Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından sağlanan hibe ile, Vakfımızın uzaktan
öğrenme platformu eKampüs’ün altyapı ve
içerik güncelleme çalışmalarını tamamlayarak, güncellenmiş versiyonunu geçtiğimiz aylarda öğretmenlerimizin kullanımına açtık.
Bunlara ek olarak, yeni dönemde yine çok kıymetli destekçilerle başlatacağımız iki projemiz
daha olacak.
Vakfımızın çatı programlarıyla mümkün olduğunca çok sayıda öğretmene; iletişim
becerileri, akış ve ritim, ölçme değerlendirme
gibi başlıklardan oluşan 8 modülle ulaşırken,
sponsorlarımızla geliştirdiğimiz programlarla,
bu öğretmenlerin gelişimine yönelik destek çalışmalar sağlayabiliyoruz. Projelerimiz devam
ediyor ancak maliyetler sürekli yükseliyor. Burada sponsorlukların devreye girmesi oldukça
önem taşıyor. Maddi sponsorlukların dışında,
ayni sponsorluklar da çok kıymetli; örneğin
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Türkiye’nin 81 ilinde yürüttüğümüz eğitimlere
eğitimcilerimizin ve eğitim materyallerimizin
ulaşımını üstlenecek kurumlar çok anlamlı katkı sunuyor bize.

Geleceği Düşünerek Çocuğu
Eğitmeliyiz

2018’in son çeyreğinde, ihtiyaca yönelik programlar yapabilmek amacıyla bir ihtiyaç
analizi anketi yaptık. İhtiyaç analizine yaklaşık
bin öğretmen katıldı. Analiz çerçevesinde öğretmenlere, hangi alanda gelişmeye ihtiyaç
duyduklarını, mesleki becerilere yönelik eğitimlerin konu başlıklarını da kapsayan 11 soru
sorduk. Hem eğitimlerimizi güncel tutmak
hem de vermek istediğimiz yeni eğitimler için
ihtiyaç analizi bize kılavuz oldu. Analiz sonucunda 8 ile 10 arası eğitim programı çıktı. Bunlar; Çocuk İstismarı, Çatışma Yönetimi, Duygu
Yönetimi, Motivasyon Yönetimi, Öğretmen
Koçluğu, Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, Aktif Öğrenme.
Dünya hızla evriliyor ve dijital çağın şekillendirdiği yeni dünyada yaşamı yapay zekalarla paylaşacak olan genç kuşakların, 21. Yüzyıl becerileri olan Yaratıcılık, İş Birliği, İletişim
ve Eleştirel Düşünme becerilerini geliştirilmesi
gerekiyor. STEM eğitim yaklaşımı da bu becerileri destekleyen anlayışlardan birisi. Bu yıl
itibariyle ABD Ankara Büyükelçiliği’nin açtığı
hibe programıyla hayata geçirdiğimiz STEM
Öncüleri projemiz başarıyla devam ediyor.
STEM disiplinler arası ve sorgulama temelli
ve içinde bulunduğumuz bu çağın becerileri ve
öğrenimleri ile çocukları donatan, gün ışığına
çıkaran bir eğitim modeli STEM.
Program Amerikalı STEM Eğitimcisi
Dr. Diana Wehrell-Grabowski tarafından
geliştirildi, ÖRAV tarafından Türkçeleştirilerek
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müfredata uygun hale getirildi. Programın
önemli kazanımları; Öğrencilerin öğrendiklerini daha fazla anlamlandırması, dolayısıyla öğrenmenin kalıcı olması ve öğrencileri merkeze
alarak, onların düşünen, uygulayan, deneyimleyen ve yapan taraf olmasına ortam yaratan
bir öğrenme modeli sunması.
Bu sene Van, Sivas, Hatay, Uşak ve
Zonguldak illerinde pilot çalışmalar yapılıyor. Bu projeyle birlikte öncelikle bu illerde
25 öğretmenimiz eğitici eğitimini tamamladı
ve okullarında uygulamaya başladı. Haziran
ayında ise meslektaşlarıyla bir araya gelerek,
öğretmen eğitimlerinde görev aldılar ve böylece toplamda 250 öğretmenimiz programı
uygulamaya başladı.”

Eğitim Herkes İçin En Temel İhtiyaç ve
Rüzgâr Eğitimin Arkasında.
Son olarak 2023 Eğitim Vizyonuna da
değinen Füsun ÇÜRÜKSU; “2023 Eğitim Vizyonuna da değinmek istiyorum. Bu bir değişim, dönüşüm. En önemlisi bizlere inanç kattı,
bir çerçeve çizildi ve bu çerçevenin içi gerçekten dolu; bütün kesimleri kapsıyor veliyi, öğretmeni, öğrenciyi, STK’yı, iş adamını, kamuyu,
sermayeyi her kesimi kapsıyor.
Eğitimin tüm toplum nezdinde birincil
ihtiyaç olarak görüldüğü günümüzde, iyi niyetle, çalışkanlıkla, gönüllülükle, eğitim sistemimizin gelişimine hepimizin sunacağı çok katkı
olduğuna inanıyorum. Tam da bu sebeple, tüm
ekip arkadaşlarım, merkez ofisteki 20 kişilik
ekibimiz ve Türkiye’nin bir çok farklı ilinde yaşayan 220 kişilik eğitimci kadromuzla, 10 yıl
öncesinin azmi ve heyecanlıya durmadan üretmeye, sahada aktif olmaya, mümkün olduğunca çok yeni öğretmenimizle tanışmaya ve
çalışmaya devam ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN HER GÜN
YENİ UMUT
ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

Barış Kıvılcım
Seçkin Seçkin
Öğretmenim Dergisiİstanbul

Eğitim adına faaliyet gösteren vakıflara
şöyle bir göz attığınızda yaptıkları projeler, ortaya koydukları çalışmalarla 4-5 vakıf öne çıkmakta. İşte bu vakıflardan bir tanesi de Çağdaş
Eğitim Vakfı. Vakıf faaliyetleri ile ilgili görüşlerini aldığımız Yusuf Erkut Güsar dergimize özel
şu açıklamaları yaptı:

ÇEV, Ülkemiz ve Öğrencilerimiz İçin Bir
Umut ve Güven Olmayı Sürdürüyor
“Bir yerlerde bir çocuk hep sizi hatırlasın” ana sloganını varlığının, dolayısıyla temel
politikalarının özü ve özeti olarak odağına yerleştiren Çağdaş Eğitim Vakfı, kendi sloganını
önce kendine ruh ve ilke edinmiş bir STK olarak
yıllardır varlığını işlevi doğrultusunda devam ettirmektedir.
Kendisini “1994 yılında, bütün insanlarımız için daha iyi yaşam seviyesi umuduyla
yola çıktı” diye tarif eden ÇEV, o yıldan bugüne çalışmalarını kararlılık ve akılcı politikalarla
sürdürmektedir. Çağdaş ve ileri eğitimin öncüsü olma misyonunu sivil ve gönüllü olarak
yüklenmiş olan ÇEV, aynı zamanda taşıdığı bu
yüce amaç ve işlevleri, toplumsal sorumluluk
çerçevesinde, bütün ülkeye ve insanlarımıza da
yayma çabasındadır. Böylece geometrik artışın
gücünü ‘çağdaş eğitim’ alanında büyük bir dinamik olarak devreye sokmak için çabalayan ÇEV
ülkemiz ve her yaştan öğrencileri için hep yeni
ve yenilenen umut ve güven kaynağı olmaktadır.
Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Necla
Arat, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Oya Başak, Gülseven Yaşer gibi anıt isimlerin aydınlattığı kendi ekseninde ÇEV, eğitim sistemimiz ve
sorunları konusunda bütüncül ve çözüme odaklanmış saptama ve önerileri ile kamuoyunun
ilgi ve güvenini de, hiç sarsmadan, kazanmayı
sürdürüyor.

‘Çağdaş ülke çağdaş nesiller’ sloganını
bütün eylem ve etkinliklerinin ışığı olarak kendi
önüne düşürüp gereklerini yerine getirmekte
öncü olan ÇEV, özellikle bu konularda toplumsal duyarlılık ve genel sorumluluk oluşturup
yaygınlaştırma çabası vermekte.
Akıl ve bilimi özümsemiş, insan hakları
ile cumhuriyet ve demokrasi ruh ve düşüncelerini temel değerler olarak kabul edip yaşamlarına geçirmiş çağdaş bireyler kazandırma adına
eğitime ve ülkemize hizmeti esas alan ÇEV, sonsuza değin, bu işlevini gerçekleştirme kararlılığındadır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta En
Hakiki Mürşit İlimdir’ sözünün gereklerini yerine getirerek ülkemizin bilim ve emeğe dayalı
üretime geçerek ileri toplumlarla yarışır duruma geçmesi için ÇEV, öğrencilere dönük hizmet
ve ilgili çağrıları yanında aynı hedefe yönelik
olarak “Burs vermek için, tercihiniz doğrultusunda bilgileri doldurup ÇEV’e gönderebilir ya
da faks geçebilirsiniz” şeklinde topluma, kişi ve
kuruluşlara da genel bir daveti olmakta.

“Çağdaş Ülke Çağdaş Nesiller”
Bütün çaba ve gayreti ‘Çağdaş ülke çağdaş nesiller’ için olan ÇEV, görüldüğü üzere,
bu hedefe yönelik olarak muhtelif etkinlikler
gerçekleştirip ilgili çağrılarda da bulunmakta ve
bu misyon ve bağlı tüm faaliyetlerin toplumsal
bir tabanının yaratılması adına da çalışmalar
yapmaktadır. Bu bağlamda toplumsal hafızanın
ideal ve nitelikli örnek uygulamaları hatırlayıp
benzer hamlelerde bulunulması adına da tarihsel olguları göz önüne getirmektedir. ÇEV’in
Köy Enstitülerine ilişkin haber ve değerlendirmeleri böyle bir projeksiyonun sonucu olmakta.
ÇEV, ülkemizin eğitimi; özellikle çocukların ve gençlerin çağdaş ve ileri eğitimi için
yaptıkları kadar bu uğurda amaçlayıp çabaladıkları ile de Köy Enstitüleri gibi hep anılacaktır.
Ülkemiz ve eğitimimiz için, dolayısıyla öğrencilerimiz ve sonuçta da insanımız için
doğru, iyi ve yararlı olanı yapan ve yapmaya
kararlı olan ÇEV’i iki sloganı ile hep hatırlamak
hem değerbilirlik olacak hem de toplumsal sorumluluklarına bir parça katkı olacaktır:
“Bir yerlerde bir çocuk hep sizi hatırlasın!”
“Çağdaş Ülke Çağdaş Nesiller”
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“TOPLUMUN OKULLARI” TÜRKİYE’NİN
OKULLARIDIR

Barış Kıvılcım - Seçkin Seçkin
Öğretmenim Dergisi-İstanbul

“TOPLUMUN OKULLARI” TÜRKİYE’NİN OKULLARIDIR
Eğitim, kültür ve sanat alanlarında faaliyet gösteren vakıf, dernek ve STK’lara yer
verdiğimiz bu sayımızda görüşme yaptığımız
kurumlardan biri de Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi kısa adıyla TEVDAK’ tı. Gerçekleştirdiğimiz röportajda TEVDAK adına
sorularımızı Genel Sekreter Dr. Sakin Öner
yanıtladı.
Röportajımız ile birlikte TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı M. Erol Demirdöven
dergimize özel bir yazıyı kaleme aldı. İşte o
yazı:

“TEVDAK, 1991 yılında dönemin Milli
Eğitim Bakanı Avni Akyol Başkanlığında tarihi
devlet liselerinin mezunlarının kurdukları Eğitim Vakıfları başkanları ile yapılan toplantı sonunda Feyyaz Tokar başkanlığında “Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi” adıyla bir eğitim
platformu olarak kurulmuştur. Bu platform,
1997 yılında Cahit Kocaömer başkanlığında
“Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği” adıyla yasal statü kazanmıştır.
TEVDAK’ı oluşturan liselerimiz; Ankara
Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne
Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi,
Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş
Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’dir. Bu
liseler kurumsallaşmalarını tamamlamış, mezunları tarafından vakıfları ve dernekleri aracılığı ile sahiplenilmiş ve gelişmeleri için gerekli
katkılar sağlanmıştır.

TEVDAK’IN AMAÇLARI VE HEDEFİ
TEVDAK’ın amacı; Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet
bürokrasisinin, siyaset, eğitim, kültür, sanat,
serbest meslek ve iş hayatının başarılı elemanÖğretmenim
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larını yetiştiren bu liselerimizin, 21.yüzyılda da
kurumsal kültür ve kimliklerini yaşatmalarını,
etkin, nitelikli ve çağdaş eğitimlerini geliştirerek sürdürmelerini, öğrencilerimizin milli ve
manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere saygılı, bilgi toplumunun seçkin bir üyesi,
çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bilinçli bir yurttaşı olarak yetiştirilmelerine her türlü maddi
ve manevi katkıyı sağlamaktır.
TEVDAK Liseleri’nin bir amacı da, Milli
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak, ülkemizin
diğer eğitim kurumlarına örnek olmak, yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri üreterek
eğitimimizin kalitesinin yükselmesine katkıda
bulunmaktır.
TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarının hedefi; ülkemizin her yöresinden orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarına, her türlü maddi ve manevi
desteği sağlayarak, çağdaş, akılcı ve yaratıcı
eğitimi, imkan ve fırsat eşitliği içinde sunmaktır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gösterdiği “muasır medeniyetin en ön safına geçme” hedefine
ulaşmaya ve dünyada saygın bir Türkiye imajı
oluşumuna katkıda bulunmaktır.

“TOPLUMUN OKULLARI” PROJESİNİ
NİÇİN HAZIRLADIK?

“TOPLUMUN OKULLARI” (Toplum
Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi) konulu Avrupa Birliği Projesini hazırlamamızın en önemli sebebi, TEVDAK’ın
bu amaçları ve hedefleridir. Toplum Destekli
Okulların Kapasitesini Güçlendirme projesi,
Sivil Toplum Destek Programı kapsamında

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir
projedir ve Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma
Konseyi Liseleri Derneği, TEVDAK’ın kurumsal
kapasitesini güçlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.
“TOPLUMUN OKULLARI” Projesinin
en büyük amacı; tarihi okullarımızın eğitim
hayatındaki yerini ve önemini vurgulamak,
toplumdaki tanınırlıklarını arttırmaktır. Bu
okulların eğitimine büyük maddi ve manevi
katkılar sağlayan Eğitim Vakıflarının hizmetlerini topluma tanıtmaktır. Ayrıca toplumdaki,
kaliteli eğitimin ancak özel okullar tarafından
verilebileceği şeklindeki yaygın kanaati değiştirmek ve toplum destekli devlet okullarında
da kaliteli eğitim verildiğini ortaya koymaktır.
Okullarımız, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri zeki ve çalışkan çocuklarını çağdaş
bilimin gereklerini dikkate alarak, ülkemize birer değer olarak yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Okullarımız birer bilim yuvası
olmanın yanı sıra hayat boyu sürecek dostluk
ve kardeşliklerin oluştuğu yerlerdir. Bu okullardan mezun olan çocuklarımız, her biri köklü bir
camiaya sahip bir oluşumun parçası olma hakkını elde etmektedirler.
“TOPLUMUN OKULLARI” Projesi ile
ülkemizin en ücra köşelerindeki orta ve dar
gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarına
ulaşarak, onların bu okullarımızda Eğitim Vakıflarının desteğiyle kaliteli eğitim almalarını
sağlamaktır. Okullarımızın bir kısmında kız ve
erkek pansiyonları bulunmaktadır. Okullarımızı kazanan ihtiyaç sahibi yatılı veya gündüzlü
öğrencilerimizin burs, yemek, kitap, servis gibi
her türlü sosyal ihtiyacı Eğitim Vakıflarımız tarafından karşılanmaktadır. Hatta öğrencilerimize, mezun olduktan sonraki yüksek öğretim
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dönemlerinde de burs desteği verilmektedir.
Eğitim Vakıflarımız, okullarımızın fiziki
mekân ve onarım ihtiyaçlarını, çağdaş eğitim
teknolojisi, araç ve gereç eksikliklerini, personel ihtiyacını, öğretmenlerimizin hizmet içi
eğitim ihtiyaçlarını, öğrenci kulüplerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile
öğrencilerin proje çalışmalarını desteklemektedir. Ayrıca TEVDAK olarak, öğrencilerimiz
arasında, Milli Eğitim Bakanlığımızın onayıyla
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemekteyiz.

TÜRKİYE’NİN AB’YE UYUM SÜRECİNE
KATKIDA BULUNMAK

“TOPLUMUN OKULLARI” Projesi’nin
bir amacı da, Avrupa Birliği müktesebatına,
kriterlerine ve normlarına uygun kaliteli eğitimle Türkiye ile AB toplumları arasındaki diyaloğu ve uyumu sağlamada köprü görevi görmektir. Böylece Üniversite öncesi eğitimin her
seviyesinde yabancı dil öğretim kalitesini geliştirmek amacıyla Türkiye ve Avrupa ülkelerinde
okullar arasında karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir işbirliğini arttırmaktır. Bunun için okullarımızda çok iyi düzeyde yabancı dil öğretiminin
verilmesine önem veriyoruz.
“TOPLUMUN OKULLARI” Projesi’nin
on beş aylık uygulama sürecinde, yurt içinde
ve dışında uzun dönemli organizasyonlar yapmak ve stratejik planlar hazırlamak için seri
toplantılar yapacağız. Bu toplantılarda Eğitim
Vakıflarımız ve okullarımızın eğitim ve yönetim
kadroları dışında, eğitim sisteminin tüm aktörleri ile bir araya geleceğiz.
Milli Eğitim Bakanlığı, Karar Alıcılar,
STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşları), AkademisÖğretmenim
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yenler, İş insanları, Basın ve Medya Temsilcileri, Ebeveynler, Öğrenciler ve kısacası toplumumuzun bütün kesimleri ile okullarımızın ve
vakıflarımızın tanınırlığını arttırmak için neler
yapılması gerektiğinin uzun vadeli planlarını
yapacağız ve bu planları hayata geçirmek için
uygulayacağımız stratejileri belirleyeceğiz.
Proje kapsamında, TEVDAK ve üyelerinin finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini
sağlamak için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda stratejik planlar
geliştireceğiz. AB ülkeleri ve Türkiye’de çalışma ziyaretleri ve atölye çalışmaları ile deneyim
paylaşımı yapacağız. Bu çalışmalarımızı rapor,
broşür gibi yayınlar ve kısa metrajlı tanıtım
filmleriyle kamuoyunun dikkatine sunacağız.
Ayrıca sosyal medyada eğitim vakıflarımız ve
okullarımızın tanınırlığını arttıracak dokümanlarımızı ve mesajlarımızı paylaşacağız.
Proje ayrıca, ortak faaliyetler ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla bir ağ oluşturarak
TEVDAK ile diğer yerel ve Avrupa STK’ları, kurumları ve ilgili aktörler arasındaki iş birliğini
geliştirecek ve diyalogu artıracaktır.
TEVDAK’ın bünyesindeki 15 Eğitim
Vakfı ile ülkemizin eğitimine katkılarını arttırmak ve ülkemizin zeki ve başarılı çocuklarının
kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacıyla
hazırladığımız ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa
Başkanlığı tarafından kabul edilen bu projemizin amaçlarına ve hedeflerine ulaşması için
toplumumuzu oluşturan tüm katmanların, hepinizin desteklerini bekliyoruz.
Ben 1965 yılı Kabataş Lisesi mezunuyum. Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı görevinde bulundum, halen uluslararası bağımsız
denetim yapan bir kuruluşun yönetim kurulu
başkanıyım. Benimle aynı sınıfta okuyan öğ-

renci profiline bakarsak 48 kişilik sınıfın sadece 7 öğrencisi İstanbul’lu olup diğer kardeşlerim ülkemin ayrı yerinden eğitim almak için
Kabataş’a gelmişler ve eğitim hayatlarından
sonra etkin görevler üstlenerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamışlardır. Ana hedefimiz
yurdumuzun her yöresinden ayrım yapmaksızın zeki ve çalışkan gençleri camialarımızın birer parçası haline getirmektir.
Görüldüğü gibi, çoğunun 100 yılın üzerinde tarihi olan TEVDAK LİSELERİ, sadece bulundukları ilin ve camialarının okulları değil,
TÜRKİYE’NİN OKULLARI’dır.”

TEVDAK LİSELERİ, TÜRK MİLLİ
EĞİTİMİNİN MODEL OKULLARI

Röportajı gerçekleştirdiğimiz Öğretim
Üyesi Dr. Sakin Öner ise şu açıklamaları yaptı:
“TEVDAK, kurum kültürü ve gelenekleri oluşmuş, kaliteli ve çağdaş eğitimiyle temayüz etmiş ve başarılı mezunlarıyla toplum hayatımıza her alanda etkili olmuş 15 tarihi lisemizin
mezunlarının 1980’li yıllarda kurdukları Eğitim
Vakıfları, 1990’lı yılların başında oluşturdukları, eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil
toplum kuruluşudur.
TEVDAK’ın kuruluş amacı; Osmanlı’nın
son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında
devlet bürokrasisinin, siyaset, eğitim, kültür,
sanat, serbest meslek ve iş hayatının başarılı
elemanlarını yetiştiren bu liselerimizin, 21.yüzyılda da etkin, nitelikli ve çağdaş eğitimlerini
sürdürmeleri; kaliteli eğitimleri ve özgün eğitim örnekleriyle Türkiye’nin diğer okullarına
model okul olmalarıdır.
TEVDAK’ın amacı; üyesi olan okulların
eğitim ve öğretim kalitesini korumak ve arttır-

mak, kurumsal kültür ve kimliklerini yaşatmak
ve geliştirmek, öğrencilerimizin bilgi toplumunun seçkin bir üyesi, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere saygılı, çağdaş,
demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı yurttaşlar olarak
yetiştirilmesine her türlü maddi ve manevi katkıyı sağlamaktır. “

OKULLARIN KALİTESİ,
ÖĞRETMENLERİNİN KALİTESİ İLE
ÖLÇÜLÜR

Bu amacın gerçekleşmesi için, bu okullarımızda gerek yönetim ve gerekse eğitim
kadrolarının gerekli bilgi ve deneyime sahip,
ehliyetli, liyakatli ve yetkin insanlardan oluşması gerekir. Çünkü bir eğitim kurumunun kalitesi, yönetici ve öğretmen kadrosunun kalitesi kadardır.
TEVDAK kuruluşundan bu yana; tarihi okullara yönetici ve öğretmen atamaları,
süper liselerin kuruluşu, liselere giriş sınavları
sistemindeki değişiklikler, proje okullar, yönetici ve öğretmen rotasyonu gibi konularda
Milli Eğitim Bakanlığı’na görüş ve önerilerde
bulunmuştur. TEVDAK üyesi okullara yönetici
ve öğretmen atamaları konusunda Bakanlıkla
bazı protokoller yapılmış ve bunlar uzun süre
uygulanmıştır.
TEVDAK kuruluşundan bugüne kadar
öncelikle bu konu üzerinde yoğunlaşmış ve
Milli Eğitim Bakanları, Müsteşarları, okullarımızın bağlı bulunduğu Ortaöğretim Genel
Müdürleri ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürleri ile çok sıkı bir işbirliğine girmiş, görüş alışverişinde bulunmuş ve bazı somut mesafeler
almıştır.
(DEVAMI GELECEK SAYIMIZDA)
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BİZİ ANLATMIŞLAR...

Edirnelilerin yerel basınının yazılarından, ülke sathı sanatçılarımızın şiirlerinden
tanıdığı Edirneli şair-yazar-sanatçı ve emekli
öğretmen Necdet Tezcan bizi kalemiyle şöyle
anlatmış:

ÖĞRETMENİM DERGİSİ
ve
ADNAN GÜNDÜZ…
Öğretmen okulunda eski çıkışlılarla buluşmuştuk. Eski bir öğrencim yanıma gelerek
eşinin de bir dergi çıkardığını (Öğretmenim
Dergisi), yayınevinin (Öğretmenim Dergisi Yayınları) olduğunu ve kitaplar bastığını söylemişti.
Ben de internetten olayı araştırıp bulmuştum. Telefonla da ulaştım kendisine. Yani
eski bir öğretmen olan gazetecilikte yoğrulan,
dergi çıkaran ve isteyene kitabını basan… ADNAN GÜNDÜZ’e
Onun Edirne Uzunköprü İlçesi Turnacı
Köyü doğumlu olduğunu öğrenince sevindim.
Öğretmen kökenli olması da hoşuma gitti
doğrusu.
Kendi yapıtları da var. Bir süre sonra
kendi yapıtlarını, eski dergileri yayınev inin
ürettiği kitapları gönderdi.
KENDİ KİTAPLARI:
1. GAZETECİ ARANIYOR 2.BEYEFENDİ 3. BAŞIBÜYÜK
Üçünü de kısa sürede okudum. Daha
doğrusu ben okumadım, kitaplar kendilerini
okuttular. Çünkü başladığınız zaman öyle bir
sürükleniyorsunuz ki bitirmeden bırakmanız
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olası değil. Yani akıcı ve edebi ağırlıklı.
BAŞIBÜYÜK yapıtında yaşantısını anlatır. Kısmen de olsa bazı yönleriyle, meslektaş
olduğumuz için olacak, kendi yaşantınızdan
kesitler gibi. Çağrışımlar, sizi kendi yaşantınızdan görüntülere taşımakta.
Başıbüyük’te diyor ki:
“Bu can bu tende durdukça yazacağım” diyerek çıktığım yazın yolculuğumda sanırım bu
son kitabım. Bu kitabımda sadece ama sadece kendimi anlattım. Gerek isim vermekten,
gerekse zaman ve mekân göstermekten kaçınmadım.”
Gerçekten de çileli bir ömür sürmüş
yazarımız. Sağlık sorunları da dahil, çekmediği
kalmamış. Ancak direnmekten geri kalmayarak bu günlere ulaşmış Sn. Gündüz.
Yazının başka bir bölümünde de:
“Yıllarca ben anlaşılmam, yazılmam,
çizilmem, okunmam demiştim. Anlaşılmam
ben ama ben anlarım hepinizi.”
Diğer iki kitabı için de aynı şeylere söylemem mümkün
Beyefendi yapıtı için diyor ki:
“Bu yaşanmış bir öykü dersek buna
inanıp inanmamak ta bu okurun hakkı olsa
gerek”
Kitabın içinde yer alan öyküler:
1. Beyefendi, 2. Rüşvetsiz İman, Kusursuz Koyuna Benzer , 3.Gazetecilik Düşü, 4.
Amcamın Oğlu, 5.Bu Vatan Bizim , 6. Sınırda
Çatışma,7. Tehdide Sığan Ölüm.
Öykülerin tümü çekici ve çarpıcı bir anlatımla ortaya çıkmış ve kitaplaşmış.
Kendisi dönem dönem öğretmenlik
yapmasına rağmen hep ve yeniden gazeteciliğe ve yazarlığa döner.
Şöyle diyor:
‘İşte biz böyle bir yayıncılık yapmaya soyunduk. “Yasal anlamda tek gelir kaynağımız olan… dedik ve ve bu kitap doğdu’.
Anlaşıldığı gibi bu yapıtta gazetecilik yaşamını
anlatmakta (Gazeteci Aranıyor)
Üç kitabı da kendi yayınevi olan “Öğretmenim Dergisi Yayınları”ndan
Kendi kitapları dışında başka yazar ve
ozanların kitapları ve bir çok Öğretmenim Dergisi de bana ulaştı..,
Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum…
Necdet TEZCAN

Vali Rahmi Bey Mah.
138 sokak No: 27
Buca / İzmir
M : 553 306 82 92

