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İBRETLİK BİR YAZI.

Öğretmenevi Gerçeği Belediye Misafirhanesi
5.8 LİK DEPREM BİZİ VURDU.
YA DAHA BÜYÜK OLSAYDI?

Nazi Toplama Kampı
Nerede kalacağız?

Yeşilpınar’da bulunan ve bazen kış günleri TV
ekranlarına gelen kimsesizlerin soğuktan donmaması
için toplanılan ve hepsinin bir arada yatırıldıkları spor
salonunda...
24 daireli binanın 24 dairesinde kalan toplam
70 - 80 kişi aynı yerde. Tek tuvalet ve tek banyo. Hep
bir arada, basket sahasında size verilecek battaniyeler
üzerinde barınma. Belki buna da şükür denebilir ama
bana nedense Nazi toplama kamplarını hatırlattı.
Daha sonra gelen statik rapor da binanın çürük
olduğunu belgeledi. Belediye ne mi yaptı? Hiç bir şey!
Temelinden sular çıkan, kolonları patlamış binada kiralık yer bulamadığı veya ekonomik nedenlerle kurbanlık
gibi kalan ailelerin varlığı da içimi acıtmakta.

Abidin Pak Öğretmenevi Zarar Mı Ederdi?
Ben emekli bir öğretmen ve bir gazeteci – yazar olmama karşın, kendimi şu an meslek dışında gördüğüm için, kendi adıma aramadım ama halen görevde
olan öğretmen aile için Abidin Pak Öğretmenevi müdürü ve yetkili isimlerini aradım. Bir öğretmene sahip
çıkacaklarını ve o öğretmen aileyi misafir edeceklerini
düşünerek. Müdürünün ismi dini duygularımı okşadığı
(Mekke Bey) ve bundan ötürü yayınladığım ilanlarını
bile neredeyse ücretsiz denecek komik rakamlarla yayınladığım için.
Kendinizi size ait olduğunu düşündüğünüz bir
eve atıyorsunuz, size sahip çıkılacağınızı düşünürken bir
görüyor ve anlıyorsunuz ki; KAPİTALİZMİN ACIMASIZ
DİŞLİLERİ o öğretmenevinin sevgili müdürünün zarar
etmesini kariyer kaybı olarak görecek ve o yüzden yıldızlı otel fiyatına denk gelecek parayı sizden hafta sonu
isteyecek. Çok şükür öğretmenevinin parası ödenerek
çıkıldı oradan ve bir otele yerleşildi. YER YOKMUŞ ÇÜNKÜ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ev Denir Reklamına Değil, Gerçeğine Bakın
TV ekranlarında dönen bir reklam var. Reklamın sonunda “oraya ev denir” deniliyor. Bence ev nedir
biliyor musunuz? Rahatça yellenebildiğiniz, vücudunuzun kaşınan her yerini istediğiniz gibi kaşıyabildiğiniz, iç
çamaşırınızı gün aşırı değiştirebildiğiniz, mahrem ve namahrem anılarınız ile buluşabildiğiniz, günah ve sevap
ortamını kendinizce yaşadığınız yer.
Evsizlik duygusunu yaşadığınızda “Dünyada
mekân, ahrette iman” söylemine tüm benliğinizle katılıyorsunuz. Neyse biz evimizi bulduk. Bu süreç “hani
düş de gör” örneği dostu da düşmanı da 5 onda 8' lik
depremde gördük. Ya daha büyük olsaydı?
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ÖĞRETMENLİK
GENÇLERİ
GELECEĞE
HAZIRLAMA
MESLEĞİDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “24 Kasım Öğretmenler Günü” münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında öğretmenliğin sadece eğitim, öğretim sürecinde
edinilen blgileri sınıfta öğrencilere aktarmak
değil, bilgi yanında tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizigeleceğe hazırlama mesleği
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak olan
gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini
özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken, bilgi
ve sorumluluk sahibi nesillerdir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Günü Mesajı şöyle:

Öğretmenler

“24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, istikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve
sevginin timsali öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden
tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet ve
mağfiret diliyorum.
Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı,
hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum.
Öğretmenlik mesleği sadece eğitim,
öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta öğrencilere aktarmak değil, bilgi yanında tecrübe
ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe
hazırlama mesleğidir.
Öğretmenim
Dergisi
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Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerimiz öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve
insana bakış açısını da şekillendirmektedir;
dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin dinamik, açık fikirli, üretken, aynı zamanda da
sorumlu fertler olarak yetiştirilmesinde eğitimcilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir.
2023 hedeflerimize bizleri taşıyacak
olan gücümüz, tarihini bilen, medeniyet değerlerini özümsemiş, dinamik, açık fikirli, üretken,
bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe
hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla
yarınlarımızı inşa etmektedir.
Bizler de öğretmenlerimizi her açıdan
güçlendirmeye, onlara huzurlu ve güvenli bir
çalışma ortamı sağlamaya, özlük haklarında
iyileştirmeler yapmaya, huzur ve refah içinde
yaşamalarına büyük önem veriyoruz.
Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük
Türkiye’sinin inşasında rol alacak gençlerimiz
ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde
şekillenecektir. Bu memleketi, milleti ve millî
iradeyi sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her
zamankinden daha aydınlık olacaktır.
Öğretmenlerimizin de bu büyük sorumluluğun bilincinde olarak, üstün bir vazife şuuruyla sevgiyi temel alarak, ülkemizin yararını
gözeterek görevlerini yerine getirmeye devam
edeceklerine inanıyorum.
Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin
açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde,
yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm
öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm
eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum.”

GÜÇLÜ ÖĞRETMEN, GÜÇLÜ GELECEK...

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle
bir mesaj yayınladı.
Bakan Selçuk, "Güçlü Öğretmen, Güçlü Gelecek" başlığıyla yayınladığı mesajında,
geleceği tesis edebilmek için güçlü öğretmenlere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Bakan Selçuk'un Öğretmenler Günü
Mesajı şöyle:
"Hepimizin hayali güçlü bir Türkiye,
güçlü bir gelecek. Sevgili meslektaşlarım, hep
dedim bir kez daha yineliyorum ki, bir geleceği
tesis edebilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var.
Güçlü öğretmenler...

Öğretmenlerimiz kendilerinde saklı
olan o gücü, artık fark etmeliler. Biliyorsunuz,
çocuğun hayatına dokunmak, tabiri sık kullanılır öğretmenler için. Ama acaba bu kadar mı?
Dokunmak mı yaptığımız, yoksa daha fazlası
mı? Çocuklar, engin bir denizin ortasında yol
alan gemiler bizim hayalimizde. Öğretmen o
geminin yelkenlerine öyle bir rüzgar olur ki,
geminin seyrini değiştirir, istikametini gösterir;
bir gemi bir milim de olsa, bin mil de olsa ilerliyorsa hep o rüzgarın etkisiyledir.
Güne başlamadan, derse girmeden,
çocuğun gözüne bakmadan aldığınız her derin
nefesin, gemilere doğru üflediğimiz her rüzgarın “güçlü öğretmen, güçlü gelecek” ritmiyle
olmasını dilerim. Bir ülkenin kalp atışı öğretmenin aldığı o nefese bağlı. Bir yere varacaksak eğer, bu hep beraber, birlikte ve sizin gayretinizle olacak.
Bir öğretmenler gününden diğerine kadar geçecek olan süre; 12 ay, 365 gün... Her
gününü, her anını çocukların geleceği için değerlendirebilen kaç meslek var?
Öğretmene bahşedilmiş bu göreve
hayranlığımla, öğretmenler günümüzü kutluyorum."
Öğretmenim
Dergisi
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İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ
LEVENT YAZICI:

ÖĞRETMEN SADECE ÖĞRETEN DEĞİLDİR

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent
Yazıcı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında ulvi olduğu
kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden
öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan
Müdür Selçuk, meslektaşlarına yönelik olarak
Hiç duraksamayan öğrenme ve öğretme yolculuklarında üstün başarılar dileklerini de iletti.

Öğretmenim
Dergisi
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Müdür Yazıcı’nın Öğretmenler Gününe özel yayınladığı mesaj şöyle:
“Öncelikle ulvi olduğu kadar mesuliyeti
de ağır bir mesleği icra eden bütün meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum.
Gelecekle ilgili öngörüde bulunan düşünürler, çağın yeni becerileri doğrultusunda çok
yeni eğitim tasarımlarının gündeme geleceğini
ifade ediyorlar. Hiç şüphesiz öğretmenin, öğrenmenin, çocukluğun ve dilin dönüştüğü bu
süreci doğru okumak, bugünün eğitimcileri
olarak bizlerin en büyük sorumluluklarından
biri.
Ülkemizin eğitim öğretimdeki atılım
stratejisinin yol haritasını oluşturan 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu durumda, el birliği ile
çalışma sorumluluğumuz daha çok artmıştır.
İstanbul’umuzda 2023 Eğitim Vizyonu
doğrultusunda eğitim süreçlerini ve yolculuğunu sürdürdüğümüz öğretmenlerimizle birlikte
bizler, öğrencilerimizin daima yanlarındayız.
Zira eğitimin, değerlerimizi ve kültürümüzü

yeni kuşaklara aktarmak; iyi ve erdemli insanlar yetiştirmek için elimizdeki imkânlardan biri
olduğunu biliyoruz. Güçlü yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için gösterdikleri üstün gayretten dolayı tüm öğretmenlerimizi ayrı ayrı
tebrik ediyorum. Hiç duraksamayan öğrenme
ve öğretme yolculuklarında üstün başarılar diliyorum.
Hep beraber dayanışma içerisinde
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda kurumlarımızın niteliğini arttırarak adım adım daha
iyiye ve güzele ulaşmayı hedefliyoruz. Sorumluluk duygusuyla, azimle, kararlılıkla ve iyi uygulamaların doğuşuna kaynaklık eden heyecanımızla birlikte ilham vermeye devam edeceğimize inanıyorum.

Öğretmenin sadece öğreten değil; yetiştiren, eğiten, terbiye eden; öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen
bir zanaatkâr olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle
şunları da vurgulamak istiyorum: Yetişme çağındaki çocuklarımızın kendi yollarını bulmalarına yardımcı olmalı, onların yeniliklerle dolu
dünyasını anlamaya çalışırken onları bilimle ve
kültürle tanıştırmayı ihmal etmemeliyiz.
Unutmamak gerekir ki, eğitim hayatın
kendisi, bir hayat sahnesidir. Hem ülkemiz hem
dünya eğitim gündemini takip ederken eğitim
tarihimizde ve kültür hafızamızda çalışmalarıyla iz bırakan entelektüel ufku geniş öğretmenlerimizin deneyimlerine dönüp yeniden
bakmalıyız.
Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin
açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı
günde, bütün meslektaşlarıma şükranlarımı
sunuyorum. Başöğretmen Atatürk’e, başta
görevi başında şehit düşen eğitimcilerimiz olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar boyunca öğrencilerini hassasiyetle, büyük bir fedakârlıkla yetiştirmiş, bugün
artık emekli olmuş öğretmenlerimize de, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum.
Eğitimin dönüştürücü gücü olan tüm
öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum, hepinizi canı gönülden
selamlıyorum.”

Öğretmenim
Dergisi
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ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR NEVZAT TARHAN:
"ÖĞRETMEN, EĞİTİMİN TEMEL DİREĞİDİR"

Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen,
lise dönemindeki gençlerin proje kültürü ve
girişimcilik pratiğini güçlendirmek ve hayatı
kolaylaştırmalarını sağlamak için onları gözlemlemeye ve “icat çıkarmaya” yönlendiren
Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali,
“Bu İcat Çok Tutar” sloganıyla 7. kez gerçekleştirilecek.
Festivalin tanıtım toplantısına Şırnak
Ortasu Ortaokulu öğrencileri konuk oldu.
Öğretmenleri Ramazan Teker’in desteğiyle
yazdıkları “21 Yüzyıl Bilim İdollerimiz” isimli
kitapta Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy ve
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ı “bilim idolü” olarak seçen öğrenciler,
“bilim idolleri”ile tanışma imkanı buldu.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, öğretmenin
öğrencisi üzerindeki etkisinin önemini vurgulayarak “Öğretmen, eğitimin temel direğidir. Öğretmen bilimsel çalışmanın ve bilimsel
düşüncenin önemine inanırsa öğrencileri de
inanıyor” dedi.
Öğretmenim
Dergisi
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Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl
Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek olan 7. Bilim ve Fikir Festivali’nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya İstanbul’un Avrupa yakasındaki liselerde görevli
müdür ve rehberlik öğretmenleri katıldı.
Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını İstanbul Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı
yaptı.

“Patent ve Tescilleme Çalışmalarına
Önem Veriyoruz”
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Levent
Yazıcı ise başlanan bir çalışmanın sürdürülebilir olmasının çok önemli olduğunu belirterek
şunları söyledi:
“Bilim Fikir Festivali’ni 2013’ten bu
yana Milli Eğitim Bakanlığımız ile Üsküdar
Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştiriyoruz. Bir
kez yapılıp kenara bırakılan bir proje olmaması, devamlı hale getirilmesi çok önemli bir olay.
Yeni fikirlerin sahiplenilmesinin, tescillenmesinin çok önemi var. Ülkemizde fikirler neticesinde ortaya çıkarılan ürünlerin tescillenmesi

festivale yaklaşık 2 bin pojenin katıldığını belirterek geçen yılki festivalde ilk üç dereceye
giren projelerin patentinin alınması için üniversite olarak patent işlemlerine başlandığını
söyledi. Patent ve tescilleme çalışmalarının
önemli olduğunu kaydeden Tarhan, bu yılki
festivalde dereceye giren projelere de patent
desteği verileceğini belirtti.

“Gençlerimize Dokunup Onlara
Gelecek Motivasyonu Verdik”

ile ilgili problemler vardı. Artık patente daha
çok önem veriyoruz. Milli Eğitim’e bağlı 380
okulda patent ile ilgili çalışmalar yapılıyor.
Umutlarımızı yeşertecek çok güzel çalışmaların ortaya çıkacağını umuyoruz. Bugünlerde
Aselsan, TÜBİTAK gibi teknolojik birikimlerimizden bahsediyoruz. Bilimle ilgili aralarında
Üsküdar Üniversitesi’nin de bulunduğu birçok
kurumla iş birliği içerisindeyiz. Çok ciddi bir birikim var. Öğrencilerimize danışmanlık yapan
öğretmenlerimiz ve hocalarımızın tecrübeleri
ile birleştiğinde çok güzel çalışmalar ortaya
çıkacaktır. Eğer ortaya çıkardığımız değerleri
tescillemezsek, değerlerimize sahip çıkmazsak
sonrasında kopyalandığında hak iddia edemeyecek duruma geliriz. 2023 vizyon çalışmaları çerçevesinde patentle ilgili çalışmalara çok
önem veriyoruz. Sizlere yeterince destek olamamıştık, bunun da farkındayız ancak Bilim
ve Fikir Festivali gibi önemli organizasyonlarla
birlikte sizlere daha fazla destek olacağız.”

Festival fikrinin 2000’li yıllarda ortaya
çıkan beyin temelli öğrenme modelinden ve
eğlenceli bir ortamda öğrenme fikrinden ortaya çıktığını belirten Tarhan, “Taşa yazılan bilgi kalıcı oluyor. Öğrencinin de bilgiyi beynine
adeta taşa yazar gibi kalıcı halde yazması için
duyguları harekete geçirerek öğrenmesi gerekiyor. Örneğin 17 Ağustos Marmara depreminde gece 03:00’te nerede olduğumuzu hepimiz hatırlarız. O korku da duygudur çünkü.
O duygu da eklendiği için unutmuyoruz. Geçen
yıl 17 Ağustos’ta nerede olduğumuzu çoğunluğumuz hatırlamaz. O nedenle duyguların
katılması çok önemli. İdeal öğrenme yöntemi,
deneyimleyerek öğrenmedir. Deneyimleyerek
öğrenilen bilgi kalıcı oluyor. Bunun da en güzel
yolu projeler yapabilmektir. Eğlenceli ve disiplinli bir ortamda öğrenmek fikrinden yola çıktık. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’müzün
desteği ile birlikte de her yıl çok sayıda genci-

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Duyguları
Katarak ve Deneyimleyerek Öğrenme
Kalıcı Oluyor”
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, geçtiğimiz senelerde
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mize dokunduk. Onlara geleceklerine dair bir
motivasyon ve heyecan verdik” dedi.

“Gayeye Yönelik Hayal Kurmak
Önemli”
Bilimsel düşüncenin adımları olduğunu
da belirten Tarhan, “İlk adım hayal kurmak ve
soru sormaktır. Soru sormayan kimse, bilimsel
düşünceyle ilgili keşif ve icat yapamaz. Gayeye yönelik hayal kurmak önemlidir. Bunu yapmazsanız zamanı boşa harcamış olursunuz.
Hayalden sonraki adım bir hipotez geliştirmektir. Sonra deney yaparak ilerlemek ve çıkan
sonuçların analiz edilmesi geliyor. Bilimsel bir
araştırmanın özgün ve yaygın etkisinin olması
gerekiyor. Biz bu festivalde öğrencilere bunu
da öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

“Eğitimin Cansuyu Öğretmenlerdir”
Eğitimde öğretmenin çok önemli bir
yeri olduğunu belirten Tarhan, “Öğretmen,
eğitimin cansuyu. Öğretmen bilimsel çalışmanın ve bilimsel düşüncenin önemine inanırsa
öğrencileri de inanıyor. Bu nedenle öğretmenlerin öğrenmeye sahip çıkması önemli. Gençlere dokunmanın ve onlara ego ideali vermenin
en güzel yolu onlara hayat projesini öğretebilmektir” dedi. Bir toplumda vizyon ve zihinsel

değişim olmadan sosyal dönüşüm olmayacağını vurgulayan Tarhan, eski sorulara yeni cevaplar verilmesi gerektiğini söyledi.

“Bilim İdolleri” ile Buluştular
7. Bilim ve Fikir Festivali tanıtım toplantısına Şırnak Ortasu Köyü Ortasu Ortaokulu öğrencileri konuk oldu. Öğretmenleri Ramazan Teker’in desteğiyle hazırladıkları “21.
Yüzyıl Bilim İdollerimiz” isimli kitapta Üsküdar
Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ı “bilim idolü”
olarak seçen 13 yaşındaki Dilber Encu, aynı
yaştaki İklima Encu ve Keser Encu, toplantıda
“bilim idolleri”ile tanışma imkanı buldu ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Türkiye’nin Geleceği İçin Ümit
Duygularımız Arttı”
Öğrenciler tarafından “bilim idolü”
seçilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye’nin geleceği için ümit duygularının arttığını belirterek
“Buradaki gençlerin kalplerine ve ruhlarına
dookunabildik. Onlara kendi mesleğimizle ilgili iyi örnek olmaya çalışırken olabildik demek
ki. Bunu bütün eğitimcilere Allah nasip etsin.
Gençlerimizin şahsında Şırnak halkına da teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum” dedi.

“Türkiye’yi Çok Güzel Günler Bekliyor”
Prof. Dr. Sevil Atasoy da gelecekten
umutlu olduğunu belirterek ”Bugün burada
insanın neredeyse 50 yıla varan eğitimcilik
Öğretmenim
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hayatında rastlayabileceği en güzel kişiyle karşılaştığım için, Allah size de nasip etsin diyorum. Ülkemin çok uzak bir yerinde bir küçük kız
çocuğu kendi idolü olarak Sevil Atasoy diyor.
Önemli olan oraya kadar ulaşabilecek mesaj
verebilmek çocuklarımıza. Ben gelecekten çok
umutluyum. Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor. Hepinizin bunda çok büyük katkısı var, teşekkür ediyorum” dedi.

“Eğitimcilik Hayatımın En Özel ve En
Güzel Günlerinden Biri”
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da kendisi için çok gurur verici bir an olduğunu kaydederek “Ülkemin çok uzak köşelerinde bir
genç kızın hayallerini paylaşması, benim yolculuğumu yürümek istemesi benim için onur
vesilesi. Eğitimcilik hayatımın en özel ve en güzel günlerinden birini yaşıyorum. Bu çerçevede
Ramazan Öğretmenize özellikle tebrik ve teşekkür ediyorum. Gencecik bir hocamız. Küçük
bir köyde inanılmaz şeyler başarıp öğrencilerini motive etmiş ve kendişlerine yol çizmeleri
için önderlik etmiş. Hepimiz aynı ordunun neferleriyiz, cehalete karşı savaş veriyoruz” dedi.
Öğretmen Ramazan Teker de Kurucu
Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan başta olmak
üzere Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti.

“Dereceye Giren Projelere Patentleme

Desteği Sağlanacak”

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Ece Tözeniş, 7. Bilim ve Fikir Festivali’nin 16-17 Nisan
2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğini, bu yıl
da Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Sağlık
Bilimleri olmak üzere üç kategoride projelerin
kabul edileceğini söyledi. Tözeniş, bu yıl her
kategoride dereceye giren ilk üç projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından patentleme desteği sağlanacağını söyledi.

“Çocuklara Utanma Duygusunu
Öğretmek Gerekiyor”
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları ABD ve ÜSBAUMER
Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Teknolojiye
Bağlı mı, Bağ(ım)lı mısınız?” başlıklı konferansında hayatımızın her alanında yer alan teknolojinin çocuklar, gençler ve yetişkinler üzerindeki etkilerini anlattı. Teknoloji kullanımında
yasaklama değil, sınır koymanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Çocukları
korkutmak ve onlara suçlu olduklarını hisssettirmek yerine utanma duygusunu mutlaka öğretmemiz gerekiyor” dedi.
Öğretmenim
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SANATÇI ve EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM COŞKUSU
OKULLARI KURUCU ORTAĞI
TANJU YILDIRIM:

AYKIRILIK OLMAZSA MUCİT NASIL ÇIKAR

ADNAN GÜNDÜZ
Öğretmenim Dergisi / İstanbul
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Geçtiğimiz sayımızda birinci bölümünü yayınladığımız Eğitimde Dönüşüm Coşkusu Okulları Kurucuları Lale Hazar ve Tanju
Yıldırım röportajımızın ikinci bölümünde Lale
Hazar “ Ceza yok, Yaptırım var” sözleriyle
gerçekten bir dönüşüm başlattıklarının altını
çizerken Tanju Yıldırım’da kendisinin sanatçı
kişiliğinden gelen “Aykırı” olma durumu ile ilgili Aykırılık olmazsa Mucit nasıl çıkar diyerek
sanat ve eğitimin harmanlanmasıyla ortaya
çıkacak modelleri ile ilgili önemli bir ipucu
verdi.
İşte röportajın devamında Lale Hazar
ve Tanju Yıldırım’ın dergimize özel açıklamaları:

Ö.D- Eğitimde ödüllendirme ve cezalandırma konusunda neler yapacaksınız?
A. Lale Hazar: CEZA diye bir şey yok.
YAPTIRIM var. Hatta artık “GELİŞTİRİCİ ETKİNLİK” olarak adlandırılıyor, yaptırımlar. Her
davranışın muhakkak bir nedeni vardır. Uzun
yıllardır yaptığımız çalışmalardan çıkardığımız
bu. Bir örnek anlatayım:
Bir çocuğun derste uyuduğunu fark
eder bir öğretmen; çocuk dersle ilgilenmiyor,
dersten uzaklaşıyor ve uyumuyorsa da sınıfta
kayboluyor, dalgınlaşıyor falan. Biz bu program sayesinde ve bütün öğretmenler beraber
o çocuğun davranışlarını birtakım verilerle
gözlemledik. Ne bulduk biliyor musunuz? Çocukta hipoglisemi var. Sabahları kahvaltı etmeden geliyor, acıkınca şeker düşüyor, insülin
yukarı çıkıyor, Hipoglisemi yüzünden. On dakikalık teneffüste kantinde hızlıca yiyor, bu sefer
tam tersi oluyor ve çocuk yine uyuyor. Biz bunu
keşfettik; çocuk normal düzene girdi, eğitime
entegre oldu ve başarısı yükseldi.
Tüm bunlar için çok iyi bir eğitimci olmanız lâzım. NEDEN araştırmalısınız. İŞTE
DÖNÜŞÜM BU! Bir öğretmen ve okul yönetimi
problem teşkil eden davranışın altında yatan
nedeni, nedeninin ne olduğunu bulabilmeli.
Çünkü her varlık bizim için çok önemli,
her birey bizim için çok önemli. Tanju Hoca’m
sürekli söyler ve “CEVHER” der, çocuklara. O
cevheri bulmak ve korumak da bizim işimiz.

Öğretmenim
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Bir başka olay: Anaokulunda teşhis
edemediğimiz bir çocuk… Otistik değil şu değil
bu değil, fakat çok farklı semptomlar gösteriyor. İrdeledik, aileye sorduk. Sonunda Ümran
Korkmaz'la konuştum. Çok sevdiğim bir psikologdur. Veliyi ona gönderdik. Bir sendrom olduğu ortaya çıktı. Biz ne öğrendik biliyor musunuz? Veli bizden saklamış, çocuk doğduğunda
tespit edilmiş ama bunu bize söylememişler.
Ondan sonra biz o çocuğu tekrar eğitime entegre ettik. Önemli olan kırk dakikanın içinde
öğrenmenin yüzde seksenini aktif katılımcı olarak çocuğun oluşturması; yüzde yirmisini de
öğretmenin... Bunu sağladığınızda, dönüşümü
yapmış oluyorsunuz.

Geliştirici Etkinlik de (Yaptırım) Şu:
Bizde çocuklar, veliler, öğretmenler kurallarını kendileri koyarlar. Ben bu kuralı ihlal
edersem o davranışımın yaptırımı şudur derler. Nedir bu? Kantinde arkadaşımı iterek sıraya giriyorum örneğin, zorbalık yapıyorum.
Bunu yaptığında o davranışın karşılığını bilir
öğrencim, çünkü o ve diğer öğrenciler birlikte
koymuştur bu davranışın karşılığı yaptırımı.
Dolayısıyla kendiliğinden kurala uyar. Kendi
koyduğu yaptırımı da uygular. Biz hiç karışmayız, gerektiğinde kendisine yaptırım uygular.

Ne yapar o zaman?
Kantinde sırayı ilk bozduğunda arkadaşından, öğretmeninden uyarı almıştır. İkinci
Öğretmenim
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kez de uyarı alır. Üçüncü kez, çıkar ve o kuyruğun en sonuna girer. Baktık birinci kez yaptı ve
uyarıyı aldı. Bir daha yapmadı. O zaman “Teşekkür ederim, bu kez sen kuyruğun en başına
geçeceksin!” diyoruz.
ÖD: Sınıf öğretmenlerinizi nasıl seçiyorsunuz?
A. Lale Hazar: Öğretmen seçerken üç
farklı görüşme yaparız. Önce koordinatör öğretmenle görüşülür. Koordinatör öğretmenden
sonra mutlaka okul psikoloğu ile görüşülür.
Daha sonra müdürle görüşülür. Zaten okulca
karar veririz. Bizde hiçbir şey tepeden inme
değildir. Bizde her şey YATAY ilişkiye dayanır,
DİKEY ilişkiye değil. Hiyerarşik değildir, işleyişimiz. Daha sonra da ben öğretmenle beraber gönüllü olarak bir hafta on gün çalışırım.
Benim yine şu anda Türkiye’de olmayan farklı
bir öğretmen değerlendirme sistemim vardır,
yurtdışı menşeli. Ona göre değerlendirdikten
sonra birlikte oturur, puanlamasına göre karar
veririz.

BİZ ÖĞRETMEN ÜZERİNE YATIRIM
YAPAN BİR KURUMUZ
Ö.D-Öğretmenlerin kendini geliştirme
ve ekonomik düzeyi?
A. Lale Hazar: Biz öğretmen üzerine
yatırım yapan bir kurumuz. Sadece yurt içinde
değil dili öğrendikten sonra yurt dışındaki eğitim programlarına da öğretmenleri gönderen
bir kurumuz. Özellikle yılda iki veya üç defa...
Bir öğretmen kendisini geliştirmek istediği

müddetçe yatırımımız sonsuzdur, aldığı bütün
bilgileri birikimiyle harmanlayıp okulda uygulayan öğretmen bizim vazgeçilmezimizdir.
Şu anda bizimle çalışanların hepsi bu sistemden geçmiş ve yurt dışına gidip eğitim almış
kişilerdir.
Ö.D-EDC olarak hedefiniz ne,
İstanbul›da nerede olacaksınız?
A. Lale Hazar: Bizim hedefimiz okulumuzu bir rol model yapmak, pilot okul yapmak, bu örneği daha üst düzeylere taşımak.
Bir müfredat oluşturmak üzere yola
çıktık. Değerler eğitimi üzerine kurulmuş bir
davranış müfredatıdır bu. Bu müfredatımızı
Mili Eğitimin müfredatına adapte edeceğiz.
En büyük amacımız da
bunu okulumuzda verilerle kanıtlayarak Millî
Eğitim sistemine dâhil
olmasını sağlamak. Benim en büyük hedefim,
Türkiye’de sosyal duygusal öğrenme konusunda bir sistem oturtmak.
Bizim aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projemiz var.
Suriyeli çocukların Türk
Millî Eğitimine entegrasyonunu sağlıyoruz.
Dernek kısmımız da var.
Bu alanlardaki çalışmalarımız da sürüyor, sürecek.

HEDEFİMİZ “TAM DONANIMLI BİREY”
Sosyal duygusal alanda yetiştirirken
çocuğu sınıf içi/dışı her alanda gözlemlemezseniz, öğrencinin her öğretmeni çocuk hakkında gözlem yapıp form doldurmazsa, PDR’nin
verdiği birtakım çalışmaları yapmazsa, her öğretmen geri bildirim alıp veliyi dinleyip veliye
de ayrı envanterler uygulamazsa yol alınamaz.
İlkokulun sonuna doğru çocuk söz ettiğimiz yetileri kazanmış olmalı.

Bizim bir özelliğimiz de çocuğu ortaokulda mesleğe yönlendirmek. Ortaokulda staja
gidecek bu çocuklar. İşte ben onun için farklı
bir okulum. Onun için aykırı bir eğitimciyim.
Ben velileri de ikna edip 11 yaşından itibaren
o çocukların her yaz bir yerde çalışmasını, staj
yapmasını isteyeceğim.
Ö.D – Biraz da sizi özel yaşamınızla
okurlarımıza tanıtalım mı?
A. Lale Hazar: Lale Hazar bir toprakla uğraşmayı, iki dansı çok sever. Öyle büyük
bir toprağım yok. Şile›de ufacık bahçemde bir
şeyler ekip biçmeye çalışıyorum. Şimdi okulumuzda bir şeyler ekeceğiz. Kendi gübremizi
oluşturup, kendi salçamızı yapacağımız bir
düzen hayal edin.
Dansı çok severim. Partnerim ortağımdır. Tangoyu çok
severim. Babam tangoyu çok severdi, kendini
tangoya adamıştı ve
bütün müzik aletlerini
kullanabilirdi. Yaşam
Tanju Hoca’mı karşıma
çıkardı. Benim hocam
olarak, maestrom olarak başladık, sonra da
ortak olarak devam ettik. Artık bir aile olduk.
Dansın dışında okumayı
çok severim. Yani; dans,
toprak ve okumak benim yaşam damarlarım.

TANJU YILDIRIM:
“AYKIRILIK OLMAZSA MUCİT NASIL
ÇIKAR?”
1969 Almanya doğumlu olan Tanju
Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Yüksek Bölümünün ardından
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümünde yüksek lisans yapmıştır.
Çok yönlü ve başarılı bir sanatçı ve şu
an EDC Okullarının ikinci kurucu ortağı Tanju
Öğretmenim
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Yıldırım da sorularımız karşılığında şunları söyledi:
Ö.D- EDC’nin kuruluş öyküsünü ve
Lale Hazar ile olan ortaklık yolculuğunuzu anlatır mısınız?
Tanju Yıldırım: Ben sanatçı ve aykırı bir
kişilik olarak sizin sorularınızla gitmeyeceğim
tabi, kendim nasıl istiyorsam öyle cevap vereceğim.
Aykırı olmak kötü mü? Aykırı olmak
farklı bir düşünmeyi beraberinde getirir. Durumlara farklı yaklaşımları beraberinde getirir. Farklı çözümleri ve icatları da beraberinde
getirir. Yaratımları beraberinde getirir. Dolayısıyla aykırı düşünmek toplumsal normların dışında ama ahlaki değerlere, moral değerlere
zarar vermenin de dışında farklı bir bakış açısı
sergilemek, hayatı ve toplumu renklendiren bir
şeydir.

Yaramaz Çocuk Söylemi, Talihsiz Bir
Söylem
Söylemlerden biri ve benim çok talihsiz bulduğum “yaramaz” ve “yaramaz çocuk”
söylemi. Yaramaz sözcüğünü ben çok talihsiz
bulurum. Yaramaz çocuk. Bakın, kelimenin
kendi kökenine indiğinizde, devamlı yaramaz
dediğiniz bir çocuğa içten içe “sen işe yaramazsın” mesajı veriyorsunuz.
O zaman aykırı dediğinizde sen de diğerleri ile aynı olmalısın sinyali veriyor muyuz?

Öğretmenim
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Veriyoruz. Böylesine bir sistemde biz nasıl mucit çıkaracağız? Dünyaca ünlü sanatçı, dünyaca ünlü sporcu nasıl yaratabiliriz?
Bu kadar yeteneğin, zekânın, birikimin
olduğu bir ülkede… Anadolu medeniyetlerin
beşiği… Biz bu topraklardan bunları çıkartıyoruz. Bizi gururla temsil eden sanatçılar, sporcular, bilim adamları, iş adamları yok mu? Var.
Biz 80 milyonuz. Bunlar çok daha fazla olabilir.
İşte farklı düşünmeyi, farklı bakabilmeyi biz çocuklara gösterebilirsek, onları bu
anlamda destekleyebilirsek, biraz önce konuştuğumuz birey olma noktasından ve her
bireyin birbirinden farklı olduğu noktasından
hareket edebilirsek bunu başarabiliriz.

Sanat Bunun Neresinde?
Sanat bizim aslında duyumsama kanallarımızı farklı şekilde açan, bize yaşamı farklı
şekilde gösteren bir kanal, bir yol, bir metot bir
araç. Sözü olmayan, kulağınıza çok tatlı gelen
bir melodi sizi 20 yıl öncesindeki aşkınıza ya da
annenizle beraber etmiş olduğunuz bir kahvaltıya rahatlıkla götürebilir, günümüzden geçmişe bir geçiş yapabilir. PEKİ, BİZ BUNU EĞİTİME
POZİTİF BİR ŞEKİLDE KOYABİLİRSEK, biz çocukların eğitim, dolayısıyla öğrenim kanallarını daha iyi açabilir miyiz? EVET, açabiliriz. Bu
noktada bizim Lale Hoca’mla yollarımız kesişti. Ben multidisipliner bir sanatçıyım. Ben
oyuncu, müzisyen, dansçıyım. Birçok sanat

dalında faaliyetler sürdürdüm yıllardır ve halen sürdürmekteyim.
Burası benim için büyük bir renk. Bazen eşim, benim eşim devlet balesinde bale
sanatçısıdır, bana inanamadığını ve hepsini bir
arada nasıl yapabildiğimi sorar. Biraz dur, bir
yol veya birkaç yol seç orada git, der. Ben yapamam. Ben böyleyim. Birçok sanat faaliyetini
aynı anda ve tempolu sürdürmek benim yaşamım.
11 yaşında bir oğlum var. Özellikle küçük yaş çağlarında en zorlandığı soru, “Baban
ne iş yapar?” sorusuydu. Çünkü bir türlü cevap
veremezdi. Söylemesi gereken bir sürü şey söylemek zorunda kalırdı.

internetin bu kadar hayatlarımıza girdiği dönemde insanlar kimi zaman bunun avantajlarını yaşıyorlar, hayatlarını hızlandırıyorlar,
doğru tekniklerle kullanırlarsa. Kimi zaman da
hayatlarını o sosyal medya mecralarında, internette, telefonlarda, tabletlerde, çocuğuyla
yetişkiniyle, harcıyorlar. Kimi zaman kafe köşelerinde sohbetle harcıyorlar. Gerekli mi? Kesinlikle gerekli. İnsanoğlu dediğimiz sosyal bir
varlık ve sosyalleşeceğiz ama sosyalleşmenin
çok başka kanalları ve yolları da var. İNSANLIĞA FAYDALI ŞEYLER YAPABİLMEK. İşte biz Lale
Hoca’m ile bütün bunun için bir aradayız. Sağ
olsun kendisi teveccüh göstererek bana maestrom diyor ama aynı zamanda o da benim için
maestro ve bir mentör, çünkü bana yol gösteren, beni çok besleyen, çok değerli bir eğitimci.
Ben onunla ortak olduğum için gururluyum.
Biz bol bol sohbet ederek başladık. Eğitimde
ne oluyor? Neler var? Neler farklı?

22 Yıl Boyunca Ben Sadece Dans
Öğretmedim
Ben özellikle Türkiye’de Arjantin Tangosunun temellerini atan birkaç kişiden biriyim. 22 yıl boyunca değişik meslek gruplarından, değişik yaş gruplarından insanlara
yetişkin eğitimi yaptım. Dansı öğrettim onlara,
ama yalnızca dans öğretmedim. İşte bu da

Çağ Değişiyor
Şimdi zaman geçiyor ve görüyorum ki
çağ farklı bir noktaya kayıyor.
Şimdi gençlere baktığınızda, örneğin
iç mimar olarak çalışıyor ama aynı zamanda
akşamları bir grubun solisti olarak konserlere
çıkıyor, hafta sonları da bir sosyal sorumluluk
projesi için bir derneğin çatısı altında gönüllü
çalışmalar yapıyor.
Rengârenk ve zengin bir yaşamdan mı
bahsediyoruz? Zamanı ve o bireyin olanaklarını doğru kullanmaktan mı bahsediyoruz?
EVET, ÖYLE!
Özellikle çağımızda sosyal medyanın,
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tangonun bir şekli. Gidin bir de bunu öğrenin,
bir de şunu öğrenin demedim. Onlara bedenlerini kullanmayı, bedenlerini kullanırken bedensel iletişim ve beden dili iletişimi kurabilmeyi
ve tangodan aldıkları veya alacakları bu artı
değerleri pozitif transferle hayatlarının her
alanına taşıyabilmelerini öğrettim. Örneğin;
daha mutlu bir insan olarak, kendi bedeniyle
güzel şeyler yaratabilen bir insan olarak, pozitif yaklaşımı destekleyen bir kanalla. Ya da
duruşu, hayata bakışı, yürüyüşü, iş camiasında
bulunduğu ortamda kendini daha iyi gösterebilen bir noktada olmayı öğrettim.
Ö.D- Bizim insanımız kendi bedenini,
anatomik yapısını biliyor mu?
Tanju Yıldırım: Ben şöyle düşünüyorum. Bedeni, sesi, organizmayı Allah o kadar
mükemmel yaratmış ki bütün detaylarıyla.
Bunu bir enstrüman olarak görüyorum.
Siz bedeninizi nasıl görüyor nasıl gösteriyorsanız, iletişimde onu nasıl efektif olarak
kullanıyorsanız o kadar ona sahip çıkıyorsunuz
demektir.
Elbette benim gözlemlediğim çok şey
oldu, bütün meslek gruplarında. İş adamlarından profesörlere öğrencilere, işçilere, mimarlara, mühendislere kadar. Çok değişik meslek
grubu insanlarda hep şunu gözlemledim: Biz
Türk toplumu olarak dansa çok yatkınız, ama
motor becerileri daha gelişkin olabilirdi insanlarımızın.
Biz bazen toplum olarak kendimize
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haksızlık ediyoruz. Bazı at gözlüklü düşünceler sadece bizde mi var sanıyorsunuz? Bugün
Amerika’ya baktığımızda belli bir kesimde
dans etmeyi kız işi olarak görürler, erkekler futbol oynar falan derler. İşte bu da EĞİTİM. Her
şey eğitime bağlı. İşte aykırı dediğimiz de bu.
Lütfen farklı düşünelim. Erkek de dans eder,
kadın da.

HER ÇOCUK AYRI BİR CEVHER
Aykırı ya da yaramaz dediğimiz çocuklara baktığımızda ve aslında her çocuğa
baktığımızda HER BİRİNİN AYRI BİR CEVHER
OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. HER BİRİMİZ BİRBİRİMİZDEN NASIL FARKLI İSEK ONLAR DA
FARKLI. Dolayısıyla öğrenme biçimleri de farklılıklar gösterecektir. İşte onu algılayabilmek
lazım.
Biz Lale Hoca’mın değindiği gibi öğretmen eğitimleri yapıyoruz. Özellikle benim BEDEN DİLİ VE EDEBİYATI adını koyduğum bir çalışmam var. Orada ben öğretmenlerimize şunu
soruyorum: Geçmişte siz de öğrenci idiniz.
Hoşlanmadığınız bir öğretmeniniz var mıydı?
Hemen hemen herkes evet anlamında el kaldırıyor. Peki, onun öğrettiği dersi sever miydiniz?
Hayır! Hiçbiri sevmiyor. Şimdi günah değil mi?
Belki bir matematik dehası ortaya çıkacakken
bir öğretmeni sevmediği için o derse mesafesi
olsun?
Dolayısıyla orada doğru tekniklerle her

çocuğun, her bireyin farklı olduğundan hareketle o cevher doğru değerlendirilebilirdi.

Kömür de Elmas da Karbondan Oluşur
Hepimiz karbondan oluşuyoruz. UNUTMAYALIM Kİ KÖMÜR DE ELMAS DA KARBONDAN OLUŞUYOR.
BUNU DEDİĞİMDE; HEMEN “HOCAM
KÖMÜR DEĞERSİZ Mİ DİYORSUNUZ ?” DİYORLAR. HAYIR, BUNU DEMİYORUM! HADİ
BAKALIM, ÇOK ÜŞÜDÜĞÜNÜZDE ELİNİZDE
KÖMÜR OLMASIN 450 milyon DOLAR DEĞERİNDE ELMAS OLSUN VE SİZİ ISITSIN. Kömüre
de ihtiyacımızın olduğu yer var, elmasa da.
Ö.D – Herhangi bir öğrenci sizi eleştirebilir mi?
Tanju Yıldırım: Tabii ki! Onu dinlemekle
kalmam bütün ekiple toplantı yaparım. Biz burayı kurduk. Evet, ben kurucuyum ama öğrenci
olmadıktan sonra kurucunun da okulun da bir
kıymeti yok. 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. Çünkü onlar kendi geleceklerini yaratacaklar.
O yüzden biz diyoruz ki; evet, ödüllendirelim çocuklarımızı, ama ödül -ceza konusunda biz cezayı kabul etmiyor ve ona yaptırım diyoruz, hatta yaptırımı bile bazen sert buluyor,
“geliştirici etkinlik” olarak ifade ediyoruz.

Maalesef günümüzde veliler çocuklarına çok fazla şey sunarak hep güzel taraflarını gösteriyorlar hayatın, oysa her iki tarafı da
gösterebilmemiz lazım.
Burada şu çok önemli: Geçmişte okullarda yaşanan örneğin, o yaramaz denilen çocukların okuldan uzaklaştırılmaları, sokağa itilmeleri şer odakları için bir ödüllendirme olarak
düşünebileceğimiz eylemlerdir.
Hemen bir örnek vereyim: Yıllardan
beri sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz,
uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizden biri, bütün öğretmenlerinin yaka silktiği bir öğrenci idi. Asla ve asla sınıfta oturmuyor, devamlı aykırılık yapıyor. Bir gözlemledik
ki, ÇOCUK DOĞUŞTAN JİMNASTİK ŞAMPİYONU. O çocuğu oturtmanıza imkân yok. O öyle
bir kumaş. Onun cevheri o. O cevher farklı bir
yere yönlendirilecek.
İşte bunları doğru gözlemleyebilir, doğru tetkik edebilirseniz doğru yönlendirebilirsiniz.
Ö.D- Farklı öğrenen çocuklara bakışınız nedir?
Tanju Yıldırım: Bizim için hepsi aynı konumdadır. Biz bu öğrencilerin tetkikini hemen
yaparız. Aynı sınıfa da koyarız farklı sınıfa da.
Ne demek istiyorum: Bu farklı öğrenen öğrencilerimizin bir arada olacağı zamanlar da vardır olmayacağı zamanlar da.
Bizim burada sınıflarımız olacak elbette ama çocuklar gün boyu aynı sınıfta kalıp
yaşamayacaklar. Bütün bu kurumu her ânı ile,
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her lokasyonu ile yaşayacaklar ve interaktif bir
halde, birbirleri ile etkileşim içerisinde olacaklar.
Bir sanatçının bu oluşumun içerisinde
olmasının başka bir katkısı da şu: Ben konservatuvar opera bölümü mezunuyum. Neden
operayı seçtim? Dansı, müziği ve oyunculuğu
bir arada öğrenebileyim diye. Bu anlamda sinema-televizyon üzerine yüksek lisans yaptım.
Şimdi inşallah doktoraya hazırlanıyorum. Bütün bu farklı disiplinlerde çalışmanın bana verdiği ve bu kuruma getirdiği çok güzel bir şey
var: MULTİDİSİPLİNER GÖRÜ ve YAKLAŞIM.
Her kişi, her şeyde ayna anda iyi olacak
diye bir kural yok. Multidisiplin, disiplinler arası geçiş, dünyaya daha büyük bir pencereden
bakabilmek demek, kendini daha iyi tanımlayabilmek demek.

Bilsem’lere Öğrenci Alınış Tercihi
BİLSEM’lerde öğretmen, yönlendirmeyi akademik başarıya göre yapıyor. Mesela benim oğlum ilkokulda iken öğretmeni üç çocuk
seçip yönlendiriyor ve benim çocuğum o üçün
arasına girmiyor. Girmesin, hiç önemli değil.
Ama ben çocuğunu anlatmak istiyorum:
Süper bir çocuğum var diye söylemiyorum. Beş yaşından itibaren sesi Amerika’dan
onay alıyor ve filmlerde dublaj yapıyor, başroller konuşuyor. Şimdi bu çocuk, sanatçı olarak yetersiz bir potansiyel mi? Değil. Bu çocuk
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konservatuvarda yarı zamanlı keman okuyor
ve yüzme yapıyor. Bunların hepsini de hayatı
farklı pencerelerden görebilsin diye yaptırıyoruz. Benim çocuğum olmasaydı, bu çocuğun
BİLSEM’de olması gerekmez miydi?
Velilerden bir tanesi çocuğunu diş hekimi bir dostuna götürmüş. Çocuk dişine dokunulurken şarkı söyler gibi sesler çıkarıyormuş.
Hekim de sanatsever biriymiş. Bu çocuğun kulağı ne iyi, konservatuvara götürsenize demiş.
Konservatuvarı kazanmış çocuk ve şu anda
müthiş başarılı bir öğrenci. O diş hekimi sanatsever dostu olmasaydı..?
Bakın, bu çocuklar bilinmeden, görülmeden kayboluyorlar.
BİZ BU ÇOCUKLARI PARLATMAK İSTİYORUZ. Biz sanatı, sporu, bilimi, çocukların
kendi yetkinlik alanlarına göre iyice tetkik ederek, onları iyi gözlemleyip o çocukların cevherlerini parlatmak istiyoruz.
Eşim ve Lale Hoca’mla sohbetlerimiz
devamlı sanat ve eğitim üzerine. Bazen eşime
bale sanatçısı olduğu için veli geliyor “Çocuğum üç buçuk yaşında, baleye başlatacağım.” diyor. Biz o çocuğu kurtarıyoruz, çünkü
çocuğun bale ile ilgisi yok. Biz o çocuğun başlaması gereken şeyi tetkik ediyoruz ve çocuğu
ona yönlendiriyoruz. Jimnastiğe yönlendirdiğimiz, yüzmeye yönlendirdiğimiz, baleye yönlendirdiğimiz oluyor.
Bazen aileler kendi çocukları için bir
şeyler hayal ediyorlar ancak çocuk o hayale
çok uygun olmuyor. Ama aile ısrar ediyor, ço-

cuk birkaç sene oyalanıyor, sonra vazgeçiyor.
İşte, önemli olan bir çocuğun gittiği yerde aldığı kazanımlar ve sonuçlar.

Bizim Bütün Eğitim Sistemimiz
Kazanımlara Göre Kurgulu
Biz, çocuğun yapmış bulunduğu her aktiviteden alacağı kazanımları sosyal duygusal
gelişimine pozitif transferlerle aktarmak istiyoruz.
Kazanım değerlendirmesini kendi kadromuzla yapacağız. Zaten bu değerlendirme
içerisinde çok nitelikli bir psikoloğumuz var,
çok değerli bir sanatçımız var, aynı zamanda
konunun uzmanı çok fazla farklı branşlarda insanlarla zaman içerisinde bu değerlendirmeler
yapılıyor olacak.
Günümüzde kolunuza birçok BİLEZİK
takmanız gerekiyor. Ben örneğin, geçmişte
haber spikerliği de yaptım radyolarda. Bugün
Türkiye’de çoğu birey üniversitede okuduğu
alanda çalışmıyor. Peki, o zaman ne yapmalı?

Dünyaya biraz daha farklı bakmamız
gerekiyor. Ona göre bakabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, sosyal duygusal olarak
gelişmiş, yaşam becerileri geliştirebilen bireyleri yetiştirebilmemiz lazım. Bu da çekirdekten,
anaokulundan başlar. Biz bunu adım adım getireceğiz. Bu anlamda BİZ PBS’İN TÜRKİYE’DEKİ İLK VE TEK OKULUYUZ. OLUMLU DAVRANIŞ
PROGRAMINI GELİŞTİREN VE UYGULAYAN
BİR OKULUZ. PBS’in Türkiye ve Avrupa’daki
networkünün de kurucularındanız. Bunu Türk
kültürüne, yaşantısına, eğitimine, sistemine
entegre ederek yapıyoruz. Bu sistem tamamıyla başta değerlere ve değerler tabanından gelen yatay dikey ilişkilerde öğretmen, öğrenci ve
veliyi eğitimin parçaları ve üç ana unsuru olarak gören bir sistem. Öğretmenin, öğrencinin,
velinin hep beraber eğitimde söz sahibi olduğu
ve farklılıklardan renklenip zenginleşmenin olduğu bir sistem.
Biz çocuklara öz farkındalığı, öz denetimi, öz güveni öğretmek istiyoruz. Sizin öz
denetiminiz varsa dışarıdan gelen denetçiyi
gülücükle, korkmadan, kendinize güvenerek
karşılarsınız.
Nitekim bazı projelerimiz ile ilgili olarak
yurt dışından bizi denetlemeye gelirler. Mesela bir tanesinde bir profesör Yeni Zelanda’dan
bizi denetlemek için geldi. Dünyanın en güzel
insanlarından biriydi. Hep korkarsınız ya böyle
denetleyicilerden, biz, ondan çok şey öğrendik.
Çünkü pozitif denetleme yapıyordu. Çünkü size
sizi gösteriyordu. Çünkü size sizin güçlü yanlarınızı gösteriyordu, eksik yanlarınızı gösteriyordu. Eksik yanlarınızı şöyle geliştirebilirsiniz,
güçlü yanlarınızı şöyle parlatabilirsiniz diyordu. İŞTE BİZİM ÇOCUKLARA VERMEK İSTEDİĞİMİZ BU: KENDİNİZİ GÖRÜN. GÜÇLÜ YANLARINIZI GÜÇLENDİRELİM, EKSİK YANLARINIZI
TAMAMLAMANIZA YARDIMCI OLALIM.
Biz çocuklara çekirdekten karar verme
becerileri, zaman yönetimi becerileri, hedef
koyabilme becerileri verdiğimiz zaman o çocuk
doğru hedeflere yönelip doğru yolu seçecektir.
Her şeye rağmen hayat sizi ummadığınız yerlere de getirebilir, ama o bireye siz her şeye
hazırlıklı ve oryante olmasını öğretmişseniz bu
yeterlidir.
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OYDER (TÜRKİYE OYUNCAKÇILAR DERNEĞİ)
VE ADORE OYUNCAK YÖN. KRL. BŞK. ESİN YÜRÜR:

EBEVEYNLER
ve
ÖĞRETMENLER
DİKKAT!
“OYUNCAKLAR,
SADECE OYUNCAK
DEĞİLDİR”
(ÖĞRETMENİM DERGİSİ ÖZEL HABER / İSTANBUL)
 Bu günün dünyasında, oyuncakların sadece
oyuncak olmadığı, aynı zamanda eğitim aracı
oldukları, çocukları oyalamanın yanı sıra eğlendirmenin yanında yanında yaratıcı düşlere doğru götürdüğü kabul edilmiş bir gerçek.
OYDER (Oyuncakçılar Derneği) hem ithalatçıları, hem üreticileri hem de oyuncak satıcılarını bünyesinde toplamış etkili ve büyük bir
sivil toplum kuruluşudur. Kaçak ve merdiven
altı oyuncak ve oyuncakçılar konusunda en
duyarlı STK’dır. Yaptırım gücü olmadığı için
çok bir şey yapamamakta sadece tercih olarak o kurumları ve şahısları bünyesine almamaktadır.
(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber – İstanbul)
Oyun, çocukların gelişimi ve eğitimine
doğrudan katkıda bulunurken; oyuncaklar çocukları oyuna teşvik eder ve oyunu sürdürmelerini sağlar. Aynı zamanda çocuklar, onlar için
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neyin iyi olduğunu, neyden hoşlandıklarını ve
ne gibi olmak istediklerini keşfetmek için oyun
çeşitliliğine ihtiyaç duyarlar ve geniş oyuncak
yelpazesi bu imkânı kendilerine sağlar.
Oyun ve oyuncağın bu öneminin farkında olan bilinçli ebeveynler çocuğun oyuncağından, oyununa kadar her aşamaya özen ve
dikkat gösterirlerken özellikle ilkokulun birinci
kademesi dediğimiz 1-2 ve 3 üncü sınıflarda
öğretmenler çocuğun dikkatinin en fazla 20
dakika olduğunu bildikleri için dikkat toplamak adına ders içi oyun yöntemlerine başvurular.
Çocuğu ve ailesini tanımak isteyen bazı
öğretmenler ailelerden veya çocuktan evdeki
oyuncaklarını getirmesini isterler.
Bu istem bazen şaşkınlıkla karşılansa
da esas amaç çocuğu ve yeteneklerini keşfetmektir.
Doğduğumuz andan, kişilik gelişiminin başladığı 3 yaşından itibaren çocuk-oyunoyuncak denklemi yetişkin bir birey oluncaya

ladı. Çin’de bütün ülkeler için ve bu arada Amerika ve Avrupa ülkeleri için de oyuncak üretimi
yapıldığını, üretimin bu bağlamda uluslararası
geçerliliği ve kabulü olan kalite standartları
çerçevesinde yapılmak zorunda olduğunu ifade etti. Amerika ve Avrupa kalite standartlarına uygun olarak üretilmeyen oyuncakların o
ülkelerin ithalatçıları tarafından ithal edilmesinin mümkün olmadığını, çünkü bu durumdaki
oyuncakların gümrük kontrollerini aşmasının
hiçbir biçimde mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.

"Merdiven Altı" Oyuncak Sanayi
değin bizim karşımızda vazgeçilmez bir metadır.
Aile, öğretmen bilinçli olmak zorunda
ise ya oyuncağı üreten ve piyasaya sunanlar?
İşte bu soru işaretini cevaplandırabileceğimiz tek bir kurum var ülkemizde. OYDER
OYDER (Oyuncakçılar Derneği)’in Başkanı Esin Yürür işin mutfağında. Aynı zamanda
merkezi Sarıyer’de bulunan Adore Oyuncak
Firmasının yönetim kurulu başkanı.
Bir kadın, bir anne duygusallığı ve
sorumluluğu ile oturduğu koltuğun hakkını
vermeye çalışan Esin Yürür’ün bilgi, birikim,
deneyim ve konuya hâkimiyeti eğitim sektörünün amiral gemisi konumunda olan Öğretmenim Dergisi’nin öğretmen yazar ve çalışanları
olarak bizleri gelecek adına umutlandırdı.

Yaygın bir ifadeyle ‘merdiven altı’ üretimin Çin için de söz konusu olduğu, 5 dolarlık
bir oyuncağın birtakım üreticilerce 0.5 dolara
teklif edildiğinde bu durumun anlaşıldığı belirtilerek aynı durumun maalesef ülkemizde de
geçerli olduğunu özellikle ifade eden Yürür:
“Çünkü son yılarda illegal ithalat ve satışı önlemek adına ülkemizde de ithalat mevzuatının haklı olarak çok sıkı hale getirilerek aynı
biçimde uygulandığını, sonuçta bu gümrük
yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması zorunlu işleri ve böylece ürün kalitesinin
gerçekleştirilme işlemlerini zor ve maliyetli
bulan kimi kişi ve kurumların ‘merdiven altı’
üretime yöneldiklerini” belirtti. Dolayısıyla
birtakım ithal Çin oyuncakların ‘çöp’ üretim
sayıldığı gibi, yine birtakım yerli üretim oyuncakların da aynı kalitesizlikte olduğu gerçeğini
dile geldi.

"Çin Oyuncakları" Söylemi
Bizi olanca konukseverliği ile karşılayan Yürür bütün sorularımızı da içtenlikle ve
ayrıntılı olarak cevaplayarak okuyucularımızı
bilgilendirecek bir haberin kaynağı oldu.
“Çin oyuncakları” sözünün belli bir
küçümseme ifade ettiğini, bunun artık düzeltilmesi gereken bir ‘galatı meşhur’ (herkesin
doğru bildiği yanlış) durumuna geçtiğini belirterek söze başlayan Yürür, bugün dünyada,
yani bütün ülkelerde alınıp satılan oyuncakların yüzde 85-90’ının Çin’de üretildiğini vurguÖğretmenim
Dergisi

21

Yasal Yolla İthal Edilen Oyuncaklar
Kaliteli ve Sağlıklı
Yasal biçimde ithal edilen her oyuncağın kaliteli ve sağlıklı olduğu, dolaysıyla çocuklara güvenle verilebileceğini ifade eden Oyder
Başkanı Esin Yürür daha sonra şöyle devam
etti:
“ Çünkü normal prosedürler işletilerek getirilen oyuncakların bu süreçte birçok
denetime tabi tutulmakta. Türkiye’ye ithal
edilmek istenen oyuncakların kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş ve ithalatının
da gerçekleşmeden önce numunelerinin gümrük idaresine sunulmuş ve onaylanmış olması
gerekmekte. Bu süreçte tüm testlerden çıkan
sonuçların pozitif olması durumunda ithalata
ancak izin verilmekte.

Kaliteli ve Sağlıklı Oyuncaklar Nerde
Bulunur?
Yasal olarak ithal edilen kaliteli ve sağlıklı oyuncaklar, doğal olarak, düzgün işleyen
ve genel kabul görmüş mağazalarda ancak
görülebilmektedir. Eskiden doğru düzgün yapılmayan ithalat testleri son yıllarda çok sıkı
yapılmaktadır. Bu sıkılık, ithal eden ülkelerin
yasa ve mevzuatı kadar, ihracatı yapan ülkeler

açısından da önemli olmuştur. Ülkemiz açısından da benzer bir şey ifade edilebilir. Geçmişe nazaran bugün her ithalatçı, ithal edeceği her bir oyuncak için kalite belgelerini Çinli
üreticiden beklemektedir. Sonrasında da ilgili
numuneleri isteyip bunları gümrük idaresine
sunmak zorunda kalmaktadır ki bu hem yasal
prosedür hem de güveni son tüketiciye dek götüren yoldur.
İşleyen yasal prosedürlere rağmen,
maalesef tümüyle engellenemeyen kaçak ithalat yoluyla yurda giren oyuncaklar günümüzde
de söz konusudur.Pazarlara çıktığımızda ama
ithal ama yerli üretim kanallarından gelmiş
‘merdiven altı’ oyuncaklara rastlanmaktadır.
Bu tür ürünleri alıcılar sağlıksız boyalarından
ve her yönüyle özensiz oluşlarından ve tabii fiyatlarından kolayca tanıyabilmektedir.

Kontrolsüz Ürünler
Merdiven altı üretimden gelen oyuncaklar ister ithal ister yerli üretim olsun, tamamen kontrolsüz biçimde piyasaya sürülmekte.
Devletin bunların üzerinde denetim olarak etkili olması beklenemez. Çünkü zaten ‘kaçak’
veya diğer bir deyişle ‘merdiven altı’ üretimin
sonucudurlar. Buna karşılık devletin denetimi ithal ürünlerde yukarıda açıklandığı üzere
çok sıkı biçimde olduğu gibi aynı zamanda satış noktalarında da gerçekleştirilmektedir. Şu
anda ülkemiz açısından da olaya bakıldığında
gerekli denetimler sonuç itibariyle hem gümrükler yoluyla gerçekleştirilmekte hem de birÖğretmenim
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güçlü yaptırımların dış pazarlardaki kadar etkin olduğu söylenememektedir

Denetimler Neden Yetersiz Kalıyor?
Piyasanın oyuncak sektörü açısından
yeterince denetlenmediğinden şikâyetçi olunsa da bundan dört-beş sene önceye göre hiç
olmayan tonlarca denetim söz konusudur. Bu
çok iyi bir gelişme olarak kabul edilmekte. Ancak satış noktası denetimleri zaten düzgün ve
yasal olarak çalışan mağazalar üzerinden yapılabilmektedir. Oysa kenarda köşede kalmış
dükkanlarda veya ücra köşelerdeki kırtasiyelerde satılan oyuncaklar denetlenmemektedir.
takım devlet memurları vasıtasıyla satış noktalarından numune alınıp incelenmesi şeklinde
yapılmaktadır.Her denetim numara verilerek
yapıldığından ana firmaya dönülüp ‘Şu oyuncak için beyan ettiğiniz tüm sorumluluklara sahip olduğunuzu kabul ediyor musunuz?’ diye
sorulmakta ve ana firma da bunu kabul ettiğine dair ilgili belgeyi imzalamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir tüketici şikâyeti söz konusu
olduğunda muhatap belli edilmiş olmaktadır.

Oyder Kaçak Oyuncaklar Konusunda
Ne Yapıyor?
Ülkemizin tüm oyuncak sektörünü kucaklayan tek dernek olan Oyder (Oyuncakçılar
Derneği) hem ithalatçıları hem üreticileri ve
hem de oyuncak satıcılarını bünyesinde toplamıştır. Bir başka ifadeyle, Oyder, bir biçimde
oyuncak sektöründe yer almış herkese açık bir
STK (sivil toplum kuruluşu)’dır. Böyle olunca
elbet ‘kaçak’ veya ‘merdiven altı’ oyuncaklar ve oyuncakçılar konusunda da en duyarlıdır. Fakat nihayetinde bir dernek olduğu için
‘kaçak oyuncaklar’ konusunda çok da bir şey
yapamamaktadır. Bu tür kişi ve firmaları bünyesine almamak gibi bir tercihi, yasal bir yaptırım olarak, uygulamaktadır. Aynı zamanda
üyeleri için bu konularda eğitimleri başlatmış
bulunmaktadır. Ancak şu an için ülkemizde bu
tür kaçak veya merdiven altı oluşumlara karşı

Yerli Üretim ve Kalite
Hükümetlerin ve tabii bizim de hükümetimizin de yerli üretime destek olmak istediği ve bunun olması gereken şey olduğu, ancak
yerli üretimin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi adına işin çok yönlü çözümlenmesi gerektiği
belirtilmekte. Mesela, bebek üretimi yapılacaksa aynı anda bir başka üreticinin de bebek
saçı üretimi konusunda yatırım yapması gerekir. Veya ‘çek bırak araba’ üretilecekse bunun
mekanik aksamının da ülkemizde üretilmesi
için harekete geçmek gerekir. Dolayısıyla sadece plastik aksamının yerli üretim olup mekanik
kısmının ithal edilmesi o oyuncağı yerli üretim
yapmayıp onu yine ithal oyuncak kategorisine
dahil etmektedir.
Esasen çok kaliteli ve sağlıklı üretim
yapan yerli üretici oyuncak firmalarımız var.
Kaliteli ve sağlıklı oyuncak ürettikleri hususu
birçok ülkeye ihracat yapmalarıyla da zaten
teyit edilmiş bulunmakta. Hatta Oyder üyeleri
ve yönetim kurulu üyeleri arasında bu tür üreticiler var. Bu firmalar 60’ı aşan ülkeye ihracat
yapmaktalar. Bu gerçekten de onların ne denli
kaliteli olduğunu da belgelemektedir. Çünkü
60 küsur ülkeye ihracat yapabilmek için öncelikle ürettikleri oyuncakların kalitesini ve sağlıklı oluşlarını karşı ülkeye kanıtlamak ve bunun için ilgili sertifika ve belgeleri kendilerine
sunmak zorundalar. Ve herhangi bir sorunda
son kullanıcının rahatça üreticiye ulaşabilmeÖğretmenim
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sini sağlayacak tüm bilgilerin her bir oyuncağa
işlenmiş olması gerekmekte. Oysa merdiven
altı ürünler bu açıdan da sakattır; bu tür bilgiler yazılmış olsa bile hiçbirinin doğruluğu ve
işlevselliği söz konusu olmamaktadır.

Oyder Kalitesiz Üretime Karşı
Daha önce de belirtildiği üzere, kaçak
ve tabii kalitesiz üretim yaptığını bilinen firmaları Oyder çatısı altına almamakta. Ülkemizde
oyuncak üreticilerini bünyesinde toplayan zaten tek stk olarak Oyder var. Dolayısıyla illegal
çalışan kişi ve firmalara karşı Oyder’in gerçekleştirebildiği tek yasal yaptırım bu olmakta.Bunun dışında derneğin etkinlikleri olarak şunlar:
Oyuncak sektörünü ilgilendiren her tür yasa ve
yönetmelikler konusunda üyelerini bilgilendirmek. Aynı zamanda sektörle ilgili kararlar ve
yasaların oluşturulması bağlamında ilgili mercilere gerekli bilgileri sunmak. Bu konulara ilişkin çeşitli bilgi ve belge akışını sağlamak üzere
Ankara’ya gidip ilgili bildirimlerde ve görüşmelerde bulunmak.

Oyder Oyuncakçılar İçin Ne Yapıyor?
Oyder, yani Oyuncakçılar Derneği
sektöründeki tek STK olarak bu sahadaki tüm
aktörleri bünyesinde barındırmaktadır; imalatçılar, perakendeciler, ithalatçılar… 20 yıllık
bir dernek olarak Oyder özellikle son bir yılda
çok etkin durumdadır. Yüz 40 üyesi bulunan
derneğin oyuncak sektöründe bir biçimde yer
edinmiş yasal kişi ve firmaların birlikteliğini
Öğretmenim
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sağlamak gibi bir amacı bulunmakta. Sektörü
biçimlendirecek yasalar konusunda ilgili mercilere kendilerini yönlendirecek olan gerekli
bilgiler verilmekte. Üyeler de ayı şekilde ilgili
mevzuat ve fırsatlar konusunda seminerler yoluyla bilgilendirilmekte. Ulusal ve uluslararası
fuarlar konusunda haber ve bilgiler üyelere
aktarılmakta. İç pazar kadar ve hatta ondan
da önemli olarak dış pazarlar takip edilmekte.
Ülkemizin döviz geliri anlamında da buna ayrı
bir önem verilmekte. Ayrıca oyuncak üreticilerinin sadece iç pazarla büyüyüp gelişmeleri
çok zor bir konudur; illa dış pazara da açılması
gereklidir. Bu da kalite için gerekli olan sertifikasyonu zorunlu kıldığından aynı zamanda
sektörün kendi kendini disipline etmesini kolaylaştırmaktadır.

Oyuncak Fuar Organizasyonu
Oyder olarak Türkiye’nin tek ve en
büyük oyuncak fuarının organizasyonunu
gerçekleştirme çabaları verilmekte. İstanbul
Oyuncak Fuarı, Oyder ve Tüyap işbirliğiyle hazırlanıyor. Dolayısıyla Oyder ve onun denetimi
altında ve bünyesinde olan bütün oyuncakçılar
bu anlamda da toplanmaya çalışılmakta.
En son yapılan fuara çok sayıda yabancı müşteri de katılmış olup bunların sayısındaki
artış hem oyuncak firmalarımızı hem de ülkemizi memnun etmiş durumda. Bu bir ihtisas
fuarıdır ve sektörün oyuncularını buluşturmaktadır.
Genel bir fuar sanılmasın ve anne-baba-çocuklar gibi katılımcılara davet olarak an-

laşılmasın diye ayrıca özen gösterilmekte. Ailelerin ve çocuklarının herhangi fuar zannederek
gezip görmek ve alışverişte bulunmak üzere
katılımcı olmak düşüncesiyle akın etmemesi
için özellikle dikkat edilmektedir. Bu bir ihtisas fuarıdır ki alanın profesyonellerine hitap
etmekte ve onlara hem bilgi akışı sağlamakta
hem de muhtelif işbirliği kanalları açmaktadır.
Mesela bu anlamda medyada ve tv kanallarından halka dönük genel duyuru yapılmasından
özellikle kaçınılmakta.
Profesyonel bir fuar olması sebebiyle,
mesela, bu yıl yapılan 2019 İstanbul Oyuncak
Fuarına yabancı birçok katılımcı gelmiş ve birçok bağlantılar geliştirilmiştir ki ülkemiz adına
bu bir kazanım olarak kaydedilmekte.

Global Çapta Yerli Marka Yaratmak
Marka yaratmanın kolay bir olgu olmadığı bugün herkesçe kabul edilmekte. Çünkü bu
konu doğrudan bir üretim konusu durumunda
değildir. Dünya pazarlarında yer almış benzer
markaların öykülerinden yararlanılabilir. Lego
örneğini incelersek üretim ve ondan da önem-

lisi olarak sonraki reklam, her tür pazarlama
olayları ve bu konuda ısrar ve kararlılıkla sarf
edilen bütçeler… Ülkemizde bu kadar büyük
yatırımda bulunacak kişi ve kurumlar olursa
ancak benzer markalar yaratılabilir. Elinizdeki
ürünün benzersizliğini önce siz kabul etmeli ve
buna göre strateji oluşturmalı ve sonrasında
da devasa yatırımlarda bulunmalısınız. Bunun
için ne kadar pazarlama bütçesi ayırdığınız
ve ne kadar yatırımda bulunduğunuz önemli
olmakta. Üretim bu işin sadece birinci adımı.
Sonrasında bir o kadar önemli dört kategori
daha var ki tüm gerekleri aynı ciddiyetle yerine
getirilmeyi gerektirmekte. Bütün bunlar düşünüldüğünde global çapta bir oyuncak markası
yaratabilmek için çok ciddi planlama, tasarım,
üretim gerçekleştirmek gerekmekte. Bu da devasa yatırımları gerekli kılmakta.

Geçmişteki Oyuncak Markası Yaratma
Teşebbüsleri
Geçmişte ülkemizde birçok marka
yaratma girişimi olmuş. Devam ettirilebilse
belki bugün istenilen düzeye de gelinebilirdi.
Bunlardan maksat, tabii ki ‘Lego’ benzeri bir
marka değil, olmamalı; asıl amaç bizim kendimize özgü oyuncak kültürünün sonucu olan
markalı ürünler oluşturmak. Ama bunun yurt
dışı pazarlaması da en az kendisi kadar ciddi
ve önemli bir süreç olmakta. Bu bağlamda üretim, evet, olayın sadece bir ayağı olmaktadır.
Hep tartışılan bir konu vardır sektörümüz için. Bir Nasrettin Hoca karakterini oyuncak olarak yeniden tasarlayabilir, üretebilir ve
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pazarlayabiliriz. Böyle bir şeyi neden başaramıyoruz? Bu konudaki tartışma zaman zaman
alevlenmektedir.” Neden bir Spiderman gibi
marka çıkaramıyoruz?” Dendiğinde Spiderman’in sahibi konumundaki Marvel şirketine
dönüp bakılması gerekmekte.Ülkemizde bu
alanda bu kadar büyük çapta yatırım yapacak firma, maalesef bulunamamakta. Böyle
bir oyuncak markasının yaratılabilmesi adına
tasarlama ve üretim sonrasında öncelikle televizyon programlarının çekilmesi lazım. Sonrasında sinema filmleri…Ve tüm bunların global düzeydeki dağıtımının gerçekleştirilmesi
gerekmekte. Bu inanılmaz ölçekte bir iş olup
bir dizi çabayı ve büyük maliyetli yatırımları
zorunlu kılmakta.
Bütün bunlardan sonra bir de işin satış boyutu söz konusu ki ürünün ve markasının
bu kez ilgili ve ilişkili birtakım tişört, ayakkabı, yatak örtüsü gibi tescilli durumdaki diğer
destekleyici ürünlerinin pazara sürülmesi gerekmekte. Yoksa harika bir Nasrettin Hoca tasarımlı bir oyuncağı sadece üretmekle bugün
için bir yere varılamamaktadır. Oyuncak almak
üzere çocuğunuzla mağazaya girdiğinizde tamamen yabancı markaların istilasının olması
böyle bir realiteyle açıklanmakta. Az buçuk da
olsa, ama geçmişte ama bugün, yerli üretim ve
markaların varlığı söz konusuyken asla piyasaya egemen olmaları söz konusu olmamış, olamamıştır. Çünkü yukarıda söz konusu ettiğimize benzer yapılanmalar bizde hiç vaziyettedir.
İç piyasada da anne baba olarak oyuncak almak için mağazalara, avm’lere girdiğimizde tercihimiz yerli üretim veya en azından
bizim yapımıza, kültürümüze daha yakın ürünÖğretmenim
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ler olsa da çocuğumuzun tercihi global markalar olmakta ki bunu bugün her Türk ailesi yaşamakta. Çünkü her an o ürünleri empoze eden
tv ve sinema filmleri, reklamları ve bunlardan
giderek oluşturulmuş medya reklamları; söz
konusu tv ve sinema film karakterlerinden giderek tasarlanmış tişört, ayakkabı vb… Bunlarla 24 saat karşı karşıya olan çocuk elbette
bunlardan yana tercihte bulunmakta. TV kanallarında bulunan çocuk programlarında bile
bunlarla karşılaşan çocukların başka bir tercihte bulunması beklenemez. Nihayetinde aileler
şartlara üzülseler de kırılsalar da çocuklarının
tercihleri yönünde davranmaya mecbur kalmakta.

Bizdeki Eksiklik Nedir?
Bizdeki eksiklik veya bu tür markaların
olmamasının ana sebepleri nelerdir diye bakıldığında global ölçekte yapılmış üretim, reklam,
pazarlama olguları gözlenmektedir. Çocuklar
televizyonu açıyorlar ve çocuk kanallarında o
global markaların oyuncak karakterlerine rastlıyorlar. Yine orada mesela Lego oyuncaklarının reklamlarını görüyorlar. Ama mesela yerli
bir üretimin veya yakın bir dünyanın oyuncak
öğesi olarak mesela mangala ile ilgili bir reklama rastlamıyor. Oysa Tabu reklamları da her
yerde her yerde. Transformers ve Spider-Man
reklamları da ardından geliyor. Sonra da Monopoly var mesela ve bu tür örnekleri daha çoğaltabiliyoruz. Biz Türk oyuncakları istiyorsak
aynı şekilde ve şiddette onların yaptığı yatırımı

Oyuncak Nereden Alınmalı?

yapmanız gerekmekte ve ancak o zaman benzer bir başarıyı beklememiz uygun olacaktır.

Oyuncak Seçiminde Dikkat Edilecekler
Çocuklarımız için oyuncak seçerken öncelikle çocuğunun yaşı dikkate alınmalı. Buna
göre de çocuğun ne ile oynaması lazım geldiği
saptanmalıdır. Oyuncak seçimi bunlara göre
yapılmalıdır. Oysa anne babalar genelde çocuklarının olduğundan daha akıllı olduğunu
düşünerek daha üst yaş grubuna hitap eden
oyuncakları almaya çalışmaktadırlar. Bazen
de oyuncaklarla kendileri oynamaktadır. Bu ve
benzeri durumlar özellikle Lego marka oyuncaklarda çok yaşanmaktadır.
Dolayısıyla çocuğumuza yaşına ve ihtiyacına göre oyuncak alınması lazım. Çocuğun içinde bulunduğu yaşta ihtiyacının neler
olduğu konusuna ise pedagoji ilminin ve pedagogların söyledikleri açısından saptanmalıdır. Eskiden beri yapıldığı gibi çocuk eğlensin,
sussun veya oyalansın diye rastgele oyuncak
seçiminde bulunulmamalıdır. Oyuncaklar artık
sadece oyuncak değildir; çağın bu derin gerçekliği bugün için anne ve babalar tarafından
da kavranmış bulunmakta.
Bunların dışında da kaliteli ve sağlıklı,
dolayısıyla güvenilir markalı oyuncaklar seçilmelidir. Avrupa standartlarına uygun oyuncakların seçilmesi bu anlamda kolaylaştırıcı bir
ölçüt kabul edilmekte.

Özellikle kötü, sağlıksız ve zararlı oyuncaklardan kaçınmak için dikkat etmeliyiz.
Mesela 50 lira ortalama satış fiyatı olan bir
oyuncak 5 liraya satılıyorsa kesinlikle alınmamalıdır. 50 lira olanı özellikle tercih etmek gerekir. Ama bütçemiz yoksa 50 lira olanı şimdilik
almayabiliriz, ancak 5 lira olanı hiçbir zaman
almamak gerekir. Çünkü o asıl oyuncağın ucuz
ama kötü, zararlı ve sağlıksız bir taklidi durumundadır. Aynı zamanda oyuncakları güvenilir mağazalardan, avmlerden, D&R gibi Remzi
Kitap gibi zincir kırtasiyelerden almak gerekir.
Oyuncakların satıldığı dükkânın, mağazanın veya zincir kırtasiyenin güvenilir ve
kabul görmüş işyerleri olması önemlidir. Kurumsal kalitenin söz konusu olduğu her yerden
oyuncak alınabilir.

Aldığımız Oyuncakta Sorun Olursa
Satın alınan oyuncakla ilgili bir sorun
yaşarsanız kime ve hangi adrese başvuracak
ve nereye iade de bulunacaksınız? Merdiven
altı ürünlerde böyle bir şey söz konusu değildir.
Ancak yasal yollarla kurulmuş ve işletilmekte
olan mağaza, avm ve kırtasiye veya kitapevi
gibi zincir mağazalar bu tür kaçak ve kalitesiz ürünleri tüketiciye sunmadıkları gibi yasal
ürünlerde bu tür şikâyet ve başvuruları anında
kabul ederler.
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Migros gibi büyük mağaza zincirleri ithal oyuncak alımında ithalatçıdan bütün belgeleri isteyerek güvenilir ve sağlıklı ürünleri
kontrol ederek seçer ve alırlar. Bu çok önemli
bir şeydir tüketiciler için. Dolayısıyla kötü bir
malınız varsa bu tür yerlere girişini sağlayamazsınız.
İnternet satışlarında da çoğunlukla denetim söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili olarak da devletin daha denetleyici ve daha kontrolü olması yönünde, siparişlerin kontrolüne
odaklı bir mekanizmagelmiş durumda. Ama
her şeye rağmen denetimsiz satışlar internette
daha yoğunhaldedir. Bakanlıklarla çok yoğun
temaslar sonucu bu konuda epeyce mesafe
alınmış durumda olup internetten gerçekleştirilen alışverişlerde de tanınmış ve genel kabul
görmüş kurumsal firma ve yapılar tercih edilmelidir.”
Öğretmenim Dergisi’ne verdiği özel röportajında Esin Yürür’ün dernek başkanlığındaki sorumluluk ve oyuncakçılar adına gelecek
mücadelesinin parıltılı ve zaman zaman sancılı
duygusallığından kurtulup eşi ile beraber kurduğu ve adeta öz çocuğu gibi büyüttüğü Adore
Oyuncak ile ilgili de konuştuk.
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Ülkeye Kazandırılan Katma Değer;
Adore Oyuncak
Adore bir aile şirketi olup Esin Yürür
ve eşi tarafından kurulmuş. Profesyonel yöneticiler olarak iş dünyasına katılan çiftin yıllara
dayanan yönetim tecrübesi söz konusu. Kendisinin Eczacıbaşı’nda, eşinin de Koç Holding’de
uzun süre çalışmaları olmuş. Uzun yıllar ve başarılı iş ve projeler sonrası belli tecrübeleri bir
araya getirerek Yürür ailesi kendi işlerini kurma yoluna girmişler. Adore Oyuncak yaklaşık
23 sene önce kurulup faaliyete geçmiş bulunmakta.
Adore’nin kuruluş misyonu ve amacı
tamamen kaliteli ve markalı oyuncakları Türkiye pazarına sunmak olmuş. Adore şu an
dünyanın bu alanda 1 numara veya 2 numarası durumunda olan markalarının ülkemizdeki
exclusive (tek-özel-ayrıcalıklı) dağıtımını yapmaktadır. Bu demektir ki ithal edilen ürün ve
markaların, yurt dışında pazarlandığı şekildeki
bütün pazarlama faaliyetlerini ki bunun içinde
pazarlama, dağıtım ve reklam gibi her şey var,
gerçekleştirmesi söz konusu.

Adore’nin İlk Adımları ve Bugünü
Adore başlangıçta bir iki marka ile yola
çıkmış. Bu birkaç firma o anda dünyanın en
büyük markaları durumundadır. İlk markaları
Levensdburger. Oyun ve yapbozlar konusunda dünyada bir numara olan bu marka sonrasında hemen arkasından Lego gelmiş. Sonra
da Rewell gelir. Takip eden yıllarda ise global
çapta isim yapmış Alman ve sonra da Japon
markaları Adore şemsiyesi altında tüketicilere
sunulur.
Şu an için Adore Oyuncak bu tür 8
markanın Türkiye distribütörü. 2008 yılında
da İstinye Park mağazasını açar. Adore burada
sadece kendi ürünlerini satışa sunar. Bunun da
bir iş kolu olarak genişletilebileceği görülerek,
en büyük dağıtımcı olmak gibi bir iddiaları olmamasına rağmen, ürünlerini daha iyi sunup
daha iyi tanıtabilecekleri düşüncesiyle satış
noktalarında oyun alanları açmayı sürdürür.
Şu anda Mall Of İstanbul’da iki tane, Antalya
mağazasında üç tane oyun alanı var. Çocuklar
oyuncaklarını kendilerinden almasa bile oyuncak dünyasını tanısın ve onları deneyip tatsın
istemişler. Bu tür oyun alanları açılmasındaki
bir diğer maksat da tüketiciyle yan yana gelebilmek ve onlara dokunabilmek olmuş. Ama
tüm bunların aslında ticari bilinirlik açısından
yaşamsal önemde olduğunu da elbet bir kenara not edilmiş. Adore’nin şu an Türkiye’de
8 adet mağazası var. Bunlar İstanbul, Ankara,
İzmir, Antalya ve Bursa’da bulunmakta.
Adore Oyuncak’ın halen 100 çalışanı
var. Bunlardan 50’si mağazacılık, 50’si de dağı-

tım tarafında. Adore şirketi kararlı ve planlı şekilde bu noktalara gelmiş ve büyümeye devam
etmekte.

Oyuncakta Kalite ve Eğiticilik: Adore
İş kurulacak sektörün oyuncak sektörü
olarak belirlenmesinde Esin Yürür ve eşinin
birlikte karar vermesi bu gelişme ve büyümenin en önemli sebebi. Yürür ailesi fertlerinin
birinin alanı satış ve pazarlama ve diğerininki
de operasyon ve lojistik olup oyun sever bir
çevre içinde de olmalarının doğal sonucu olarak bu alanı öncelikle araştırmak için bakmışlar. O an için ülkede markalı ve kaliteli oyuncak
olmadığını tespit etmişler. Bir iki marka var ise
de onlar da sadece oyuna ve oyalamaya odaklı oyuncaklardır. Yurt içi ve dışı pazar araştırmalarından sonra ‘eğitici oyuncak’ anlayışıyla
Adore Oyuncak start almış. Özellikle de eğitici
markalı oyuncak iş anlayışlarının temelini oluşturmuştur. Giderek bünyelerine daha çok dünya markası katarlar. Çünkü gidilecek çok yol
olduğunu görüp hissetmişler.
Adore Oyuncak özellikle vurgulamakta
ki hiçbir zaman kendi mallarını Çin’de ürettiren
bir firma olmamış. Çünkü zaten global düzeyde ünlü markaların mallarını alıp Türkiye’de
oyuncak firmalarına sunmak üzere Türkçeleştirilme ve sonra da dağıtılma işini yapıyorlar.
Kendi deyişleriyle ‘Bu iş; full pazarlamadır, ülkeye kazandırılan katma değer budur.’

Öğretmenim
Dergisi

29

21. YÜZYILIN ÖĞRENME BECERİLERİ BEYKOZ’DA

TEGV Beykoz Öğrenim
Birimi’ndeki Çocuklarımız
“Tasarım ve Beceri
Atölyesi”ne Kavuştu…
Türkiye’nin dört bir yanında her yıl
yüzbinlerce çocuğa eğitim desteği veren,
çağdaş dünyanın gereksinimi olan 21. yüzyıl
öğrenme becerileri ile çocukları buluşturmaya
devam eden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
(TEGV), dokuzuncu Tasarım ve Beceri Atölyesi’ni hayata geçirdi. Ahmet H. Uysal’ın ve
eğitim dostlarının desteğiyle hayata geçen
TEGV’ in yeni Tasarım ve Beceri Atölyesi, Beykoz Öğrenim Birimi’nde 30 Kasım 2019’da düzenlenen törenle açıldı.
Ahmet H. Uysal, ilk Türk sporcu olarak katıldığı Kuzey Kutbu Maratonu’nda Siirt
Pervarili çocuklar için bağış toplamış; 2018’de
ise Artvin-Muğla arasında 1.645 kilometrelik
bir koşu ile 5 bin 500 TEGV çocuğunu eğitim
desteğine kavuşturmuştu. Son olarak, bisiklet
sürerek STK’lar için bağış toplayan bir topluluk
olan Umuda Pedal Ekibi’nin gerçekleştirdiği
organizasyona dahil olan Ahmet Uysal; Mardin Göbeklitepe rotasında yine TEGV çocukları için pedal çevirerek, Beykozlu çocuklarımızı
Tasarım ve Beceri Atölyesi ile buluşturdu.
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Açılış Töreni, TEGV çocukları, yöneticileri ve çalışanları, TEGV Mütevelli Heyeti
Üyesi Ahmet H. Uysal ve ailesi, TEGV Genel
Müdürü Sait Tosyalı, TEGV Yönetim Kurulu
Üyesi Hüsnü Okvuran ve bağış kampanyasını
destekleyen eğitim dostlarının katılımıyla gerçekleşti.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren TEGV
Genel Müdürü Sait Tosyalı: “Bu gün Ahmet
Uysal’ın imzasını attığı Tasarım ve Beceri Atölyesi’nin açılışı için burada toplandık. Bu atölye
Ahmet Uysal’ın TEGV’ için sağladığı ilk kazanım değil. Ahmet Uysal, bu gün Türkiye’nin 71
noktasında sayıları 200 bini bulan çocuklarımızın ve 9 bine yaklaşan gönüllülerimizin abisi.
Kutuplarda Siirt Pervarili çocuklarımızın 1 yıllık eğitimi için koştu ve iki yıllık bağış ile geri
döndü. Yetmedi başka ne yapabilirim dedi ve
Anadolu’yu baştan uca koşarak yaklaşık 6 bin
çocuğumuza destek sağladı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu gün açılışı yapılan
Tasarım ve Beceri Atölye’si TEGV’in açılışını
yaptığı 9. atölye olacak. Ahmet Uysal’ın destekleriyle Beykozlu çocuklarımızı 21. yüzyılın
öğrenme becerileri ile buluşturma fırsatı bulduk. Atölyemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor,
tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.
TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü

Okvuran ise: “ Başta TEGV ve Ahmet Uysal
olmak üzere burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. TEGV Yönetim
Kurulu olarak, bireysel bağışlara ve çabalara çok önem veriyoruz. Buraları oluşturmak
kadar yaşatmak da çok önemli. Bu büyük bir
özveri gerektiren bir faaliyet. Kendisine bu çabası için çok teşekkür ediyorum.” dedi ve tüm
gönüllülere teşekkür ederek, tüm çocukları
TEGV’in öğrenim birimlerine davet etti.
Tasarım ve Beceri Atölyesi açılmasına
destek olan Ahmet H. Uysal şunları söyledi:
“Hayatım hayallerimin peşinden koşmakla geçiyor. Türkiye’mizi boydan boya koşmak, kuzey kutbunda -55 derecede maraton… Burada
beni çok seven ailemin ve TEGV dostlarımla
beraberim. Bu sonsuz sevgiye layık olmak ve
bu sevginin hakkını vermek artık hayatımın
gerçek hedefi haline geldi. Bu hedefe ulaşmanın yolu ise çevreme faydalı olabilmek, hayata
karşı dik durabilmek ve gülümseyebilmekten
geçiyor. TEGV aslında tam olarak bunu yapıyor. 25 yıldır bu güzel ülkenin dört bir yanında;
hiç bir engel tanımadan, büyük gönüllü ailesiyle, sevgi ve özveriyle 21. yüzyıl dünyasına
gülümseyen çocuklar yetiştiriyor. Ben de bu
büyük ailenin parçası olabildiğim için çok mutluyum, bu gün burada Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulması için destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, sizlere minnettarım.”
Konuşmaların ardından Tasarım ve
Beceri Atölyesi açılışı için kurdele kesimi
gerçekleşti ve tören katılımcıları çocukların
Tasarım ve Beceri Atölyesi etkinliğini deneyimledi.

Beykoz Öğrenim Birimi’nde bugüne
kadar 800’e yakın gönüllüsünün yardımı ile
yaklaşık 28 Bin çocuğun nitelikli eğitimine
destek olan TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyelerini açmaya devam edecek.
TEGV’in 8-14 yaş arasındaki çocukları
için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine,
kodlama platformlarından elektronik devre
kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor. “Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir”
sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir
öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. İş birliği
yapılan okulların ders içi saatleri ve hafta
sonu katılacağı etkinliklerle çocuklarımızın
gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm
üretebilecek projeler oluşturabilmeleri için
bilim, sanat ve bilişim gibi alanları kullanarak
hayata daha donanımlı olarak hazırlanmasını
sağlayacak Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklarımızın coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı, eğitimle güçlendiği özel bir mekân olacak.
TEGV’de çocuklar, sosyal ve duygusal
yeteneklerini geliştirirken, empati kurma ve
takım çalışması becerilerini yükseltiyor, kendilerini ifade ederek özgüven kazanıyorlar. Farklı
becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini
keşfetme fırsatı veren TEGV, Beykoz Öğrenim
Birimi’nde gerçekleştirilecek tüm etkinliklere
ilköğretim çağındaki çocuklarımızı davet ediyor.
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TEVDAK OKULLARI, "TOPLUMUN OKULLARI"

Geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız TEVDAK ( Türk Eğitim Vakıfları Konseyi)
Yön. Krl.Başkanı M. Erol Demiröven ve Genel
Sekreter Dr. Sakin Öner’in dergimize yaptığı
açıklamaların devamı şöyle:

“Toplum Destekli Devlet Eğitim
Kurumları”
TEVDAK, 2000 yılında üyesi olan Eğitim
Vakıflarının yıllarca uyguladığı “Vakıf Destekli
Devlet Lisesi” modelini, okul öncesi eğitimden
başlatarak, temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretimi kapsayacak biçimde ele alınması
ve yasal bir çerçeveye oturtulması için, bir dizi
toplantılar yapmıştır. Bu toplantılarda ortaya
çıkan görüş ve öneriler, üyemiz Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Barlas tarafından “Toplum Destekli Devlet Eğitim
Kurumları” adıyla bir rapor haline getirilmiştir.
Bu rapor, aslında bir projedir. Bu projenin özü şudur:
Günümüz Türkiye’sinde, tüm devlet liseleri gibi, TEVDAK Liseleri de finansal ve yönetsel bir darboğaz ile karşı karşıyadır. Ülkede,
çağdaş, yaratıcı ve kaliteli eğitimin ancak özel
(ücretli) okullar tarafından verilebileceği gibi
yanlış yaygın bir kanı vardır. Devlet liselerine
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tahsis edilen kaynaklar çağdaş, yaratıcı eğitim
için gerekli altyapı yatırımları ve kaliteli öğretmen istihdamı giderek zorlaşmaktadır. Bu
şartlarda, ülkenin geleceğini biçimlendirecek
her kesimden zeki ve başarılı çocuklarına, en
çağdaş, akılcı, yaratıcı eğitimi vermek mümkün değildir. “Toplum Destekli Devlet Eğitim
Kurumları” projesi bu düşünceyle oluşturulmuştur.
TEVDAK’ın ileriye yönelik en uzun dönemli ve genel hedefi, okul-öncesi eğitim ile
başlayıp üniversiteye dek uzanan eğitimin tüm
aşamalarında en çağdaş, yaratıcı ve kaliteli
eğitimi sunmaktadır. Bu hedef, geniş kapsamlı
“TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumlarının” oluşturulması anlamına gelmektedir. TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim
Kurumları, aynı misyonu paylaşan, koordinasyon içinde çalışan ve TEVDAK Vakıfları tarafından desteklenen eğitim kurumlarının tümüne
verilen isimdir. Uzun dönemde, okul-öncesi,
temel öğretim ve yükseköğretim kurumlarının
açılması için gerekli alt yapının oluşturulmasına katkıda bulunmak hedefimizdir.
Okullarımızın öğretmen, öğrenci, müfredat, ölçme-değerlendirme ve diğer eğitim
unsurlarının, TEVDAK Misyonu ile uyumlu hale
getirilmesi için çalışılacaktır. Bu kurumsallaşma, eğitimde süreklilik ve güçlü bağlardan

doğan tutarlılık anlamına da gelmektedir. Kurumun tüm okulları, istenilen kalite düzeyini
tutturabilmek için gerekli maddi, manevi ve
örgütsel ek desteği ilişkili oldukları Vakıf’tan
alacaklardır. TEVDAK Toplum Destekli Devlet
Eğitim Kurumları, bir bakıma resmi ve özel
okullar dışında, yeni tür bir kamu öğretim kurumu modeli de önermektedir.

Yeni Tür Bir Kamu Öğretim Kurumu
TEVDAK Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları, yeni tür bir “yarı-özerk” kamu
öğretim kurumu modelidir. “toplum-destekli”
devlet okul modeli. TEVDAK okulları, “devlet
kurumları” olacaklarından, devletin doğal denetim ve destek mekanizmaları devam edecektir. Ancak bu okullar aynı zamanda, TEVDAK camiasının her kesiminden maddi ve
manevi yoğun destek alacaklardır.
Eğitim vakıfları ve genelde TEVDAK camiası tarafından desteklenecek olan bu eğitim
modeli, Millî Eğitim Bakanlığı’na sunulacaktır.
Amaç, gerekli yasa, genelge ya da protokol şeklinde düzenlemelerle, bu yapıyı resmi bir çerçeveye oturtmaktır. TEVDAK Liseleri, vakıfları
ve dernekleri vasıtasıyla, kendi camialarından
yıllardır maddi ve manevi destek alagelmişlerdir. Bu desteğin devamının sağlanmasına

çalışılacaktır. Böylelikle, bir yanda devletin, diğer yanda da TEVDAK Toplum Destekli Devlet
Eğitim Kurumları’nın karşılıklı yükümlülükleri,
sorumlulukları ve yetkileri yasal olarak net bir
biçimde saptanmış olacaktır. Bu süreçte, TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin çok önemli bir
kılavuz rol alacağını düşünmekteyiz”.
Bu projemiz, hazırlandığı tarihten bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlarımızın çoğuna sunulmuş ve destekleri istenmiştir. Bu
konuda başta üyesi olduğumuz TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi
Üniversitesi’ne destek olan Eğitim Vakıfları ile
işbirliğine girilmiştir.

“Toplumun Okulları Projesi”
TEVDAK bu amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için, “TOPLUMUN OKULLARI”
(Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin Güçlendirilmesi) konulu bir Avrupa Birliği Projesi
hazırlamıştır. Sivil Toplum Destek Programı
kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen bu projenin tanıtım toplantısı 22 Mayıs
2019 tarihinde Kabataş Erkek Lisesi Galip Vardar Kültür Merkezi’nde yapılmıştır. Bu projenin “Uzun Dönemli Organizasyon ve Stratejik
Planlarının Hazırlanması” için yapılan ilk toplantı, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda “Okullarımızın ve eğitim
vakıflarının kurumsallaşması ve karar alma
süreçlerine daha etkin katılımları; Eğitim vakıfların kaynak yaratma ve finansal sürdürülebilirlik kapasitelerinin güçlendirilmesi, fon
kaynaklarının çeşitlendirilmesi; Okullarımızın ve vakıflarımızın etkin tanıtımı ve tanıtım
materyalleri; okullarımızın ve vakıflarımızın
tanıtımında medyanın ve sosyal medyanın
etkin kullanımı” konuları ele alınmıştır.
İstanbul Toplantısına, İstanbul’daki
Eğitim Vakıfları, Edirne Lisesi Eğitim Vakfı ve
İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı temsilcileri ile
Tevdak Yönetim Kurulu, AB Proje Danışma ve
Yürütme Kurulu Üyeleri ile görüşülen konular
üzerinde katkıda bulanabilecek akademisyen,
yazar, gazeteci, sanatçı, eğitimci, ekonomist
veya STK temsilcileri katılmışlardır.
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Tevdak’ın Uzun Dönemli Stratejik Planı, Ağustos ayı içerisinde Ankara’da yapılacak
toplantıda yapılacak katkılarla son şeklini alacak. Tevdak’ın Ankara Buluşması’na Tevdak
Yönetim Kurulu, Proje Danışma ve Yürütme
Kurulu üyeleri dışında Ankara Atatürk Lisesi
Eğitim Vakfı, Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı ve Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı
temsilcileri, okul yöneticileri ve konunun uzmanları katılacaklardır.
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.
TEVDAK olarak hazırladığımız “TOPLUMUN OKULLARI” başlıklı AB Projesinin
TEVDAK LİSELERİ ve onlara her yönden destek
olan Eğitim Vakıflarının toplumdaki tanınırlığını arttıracağını ve kapasitelerini güçlendireceğini umuyoruz. Bu da Türk Millî Eğitiminin
kalitesinin artmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

TEVDAK’IN EĞİTİM, SOSYAL VE
KÜLTÜREL ALANDAKİ ETKİNLİKLERİ
TEVDAK’ın, bugüne kadar yaptığı faaliyetleri şöyle özetleyebiliriz:

TEVDAK kuruluşundan bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Millî
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Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile yakın ilişki
kurmuş ve bünyesindeki liselerin sorunlarını
onlarla paylaşmış ve çözümlerine katkı sağlamaya çalışmıştır.

Bünyesindeki Eğitim Vakıfları, okullarına kuruldukları tarihten bugüne kadar fiziki
mekân, onarım, donatım, araç-gereç, eğitim,
personel, burs, sosyal etkinlikler ve diğer alanlarda trilyonlarca lirada katkıda bulunmuşlardır.

TEVDAK, bugüne kadar Millî Eğitim
Bakanlığı ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün izni ve yöneticilerinin katılımıyla iki Ulusal Eğitim Sempozyumu düzenlemiştir.

Eğitim Vakıfları üyemiz olan liselerimizin matematik ve fen branşındaki öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak için Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerince verilen
hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemiştir.

Hizmet verdiğimiz liselerimizin öğretmen ve öğrencileri arasında birlik ve beraberliği, ortak çalışma ortamını geliştirmek ve TEVDAK ruhunu oluşturmak amacıyla üç “Kültür
Şenliği” ve üç “Şiir ve Kompozisyon Yarışması” düzenlemiştir.

Bu yarışmalara katılan öğrencilerimizin şiir ve kompozisyonlarını da “BENİM ŞEHRİM”, “SESSİZ ÇIĞLIK” ve “100 YIL ÖNCE BİZ
DE ÇANAKKALEDEYDİK” isimleriyle üç kitap
halinde yayımlamıştır.

Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının 100.
Yılı münasebetiyle Tevdak Liseleri öğrencileri arasında “Özgürlük ve Bağımsızlığın Önemi” konulu Şiir ve Deneme Yazma Yarışması
ile Masa Tenisi Turnuvası düzenlenmiştir. Bu
etkinliklerde başarılı olan öğrencilerin ödülleri
“Toplumun Okulları” Projesi Tanıtım Toplantısında dağıtılmıştır.

TEVDAK, Balkan kökenli öğrenci ve ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak amacıyla
oluşturulan RUTEV (Rumeli Türkleri Eğitim
Vakfı) ile Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında
dostluk köprüleri kurmak üzere 2011 yılından
itibaren üç defa, farklı Balkan devletlerinden
40 öğrenci ve 5 öğretmeni yaz aylarında on
beşer gün misafir ederek İstanbul, Ankara,
Bursa ve Çanakkale’deki tarihi yerleri ve eserleri tanımalarını sağladık.

GESS TÜRKİYE

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE ÇÖZÜMLERİ FUARI
İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Türk eğitim sektörünün tüm paydaşları, yeni
işbirlikleri, teknoloji satın almaları, bilgi paylaşımı ve eğitim dünyasının yeniliklerini keşfetmek için İstanbul’da bir araya geliyor.
Resmi rakamlara göre 686 bin 800 derslikte
18 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığı ilk
ve orta öğretim kademelerinde, 1 milyonu
aşkın öğretmen görev yaparken, Türkiye İstatistik Kurumu TUİK’in son verilerine göre
eğitim harcamalarının yıllık toplamı 176 milyar lirayı geçiyor. Gerek öğrenci ve öğretmen
sayıları, gerekse eğitim harcamalarıyla devasa bir pazar halini alan Türk Eğim Sektörüne
yönelik yurt içi ve yurt dışından tedarikçi
firmaların sunduğu farklı çözüm, sistem, teknoloji ve uygulamalar ise 02 – 04 Nisan 2020
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı’nda düzenlenecek GESS Türkiye
2020’de görücüye çıkıyor.
Tarsus Turkey tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİTEK) işbirliği ve Bahçeşehir
Eğitim Kurumları ile Arçelik sponsorluğunda
gerçekleşecek olan GESS Türkiye 2020, Millî
Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol sonrasında, Fatih Eğitim ve Teknoloji Zirvesi’ne
de ilk kez ev sahipliği yapacak.
Türk eğitim sektörüne yepyeni bir soluk getirecek olan GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı ile Fatih Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde geri sayım başladı. GESS
Türkiye ve Fatih ETZ birlikte eğitimin geleceğine ilham verirken aynı zamanda sektörün nab-

zının tutulduğu, eğitim uzmanlarının en yeni
ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaları yerinde görebildiği, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri,
müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma
kararı veren yöneticileriyle tedarikçilerin doğrudan bir araya geldiği devasa bir teknoloji,
bilgi ve ticaret platformu olacak.

Eğitimle İlgili Tüm Paydaşlar Lütfi
Kırdar’da Buluşuyor!
2018 yılında beş binin üzerinde katılımcı ile Ankara’da yapılan 4.Uluslararası
FATİH ETZ; GESS Türkiye’nin ev sahipliğinde
22 oturum, 110 bildiri sunumu, 33 atölye, 5
panel, 12 çağrılı konuşmacı ile İstanbul Lütfi
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek zirvede katılımcılar;
bilimsel toplantılar, bildiri sunumları, atölye
çalışmaları ve paneller ile yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik gelişmelerden haberdar
olurken çeşitli uygulamaları da deneyimleme
imkanı bulacak. Etkinliğin fuar ayağı olan GESS
Türkiye’nin standlarında ise bu sektöre ürün,
hizmet ve teknoloji sunan tedarikçi ve çözüm
sağlayıcı firmalar, eğitim kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelecek. Böylece GESS Türkiye ve FATİH ETZ 2020’de, akademisyenler, sivil
toplum kuruluşları, start-up’lar ve eğitim teknolojileri alanındaki tüm paydaşların buluşacağı en büyük uluslararası platform oluşacak.
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“TEK KAMPÜS, TEK OKUL”

EĞİTİMDE SÜRDÜREBİLİR BAŞARI İÇİN
UĞUR KOLEJİ
KÖKLÜ BİR KURUM KÜLTÜRÜ İLE VELİ VE
ÖĞRENCİYE ÖNCE GÜVEN VERİYORUZ
Cumhuriyet, vatan, millet, bayrak sevgisi olan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı;
sosyal ve çağdaş, özgüveni yüksek gençler yetiştirmek üzere eğitim veren Uğur Koleji, eğitimde kurumun merkez olmasının sağladığı disipline ve kalıcı başarı için kurum sürekliliğinin
önemini vurgulamakta. Uğur Koleji, 30 yıldır
“Tek kampüs, tek okul” disiplini ile eğitim vermekte ve öğrencilerine “sürekli ve kesintisiz”
akademik başarı ve kalite sunmakta.
70’li yıllarda “Üniversiteye en çok öğrenci gönderen Fizik Öğretmeni” seçilen Kemal Koçak’ın kurduğu Florya Uğur Koleji, 30
yıldır “Tek kampüs, tek okul” disiplini ile sürdürülebilir eğitim kalitesiyle öğrenci yetiştiriyor. Yine Türkiye’nin en köklü okullarından biri
olan Uğur Koleji’nin kurucusu Kemal Koçak
ise tam 50 yıldır eğitim dünyasında var olmanın verdiği tecrübe ile bugün sayısıyız başarıların altına imza atan genç nesillerin yetişmesinde büyük katkılar sağlıyor. KOÇAK, “ Amacımız
araştıran, sorgulayan ve en önemlisi de öğrenen iyi bireyler yetiştirmek. Bunun için de akademik kadromuzda iyi öğretmenlere yer veriyoruz. İyi bir öğretmen öncelikle iyi bir insan
olmalı. İyi insan derken insanı sevmeli, insana
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değer vermeli, insan psikolojisi bilmeli ve sınıfındaki çocuklarından en az birini kendi çocuğu
gibi görebilmeli” dedi.

“Öğrencilerimize Hayata Ayrıcalıklı
Olarak Başlama İmkanı Sağlıyoruz”
“Benim misyonum sağlam temellerle
yetişmiş, iyi eğitim alan, kendi ayakları üzerinde durabilen, başarılı ve iyi bireyler yetiştirmek” diyen Koçak, “30. yılımızda sürdürebilir
başarı sağlayacak öğrenciler yetiştirme anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. 1990 yılında kurulan Uğur Koleji olarak, “Tek Kampüs,
tek okul” disiplinimiz ile “30 yıllık köklü bir
eğitim kurumu” olduğumuzun altını çizerek
velilerimizi seçtikleri eğitim kurumunun temel
işinin eğitim olmasını gözetmeleri konusunda
uyarmak isteriz. Eğitim kurumunun, eğitimden
başka bir alanda faaliyet göstermemesi önemlidir. Bizler Uğur Koleji olarak sorumluluğunu
üstlendiğimiz her öğrencimizin eğitim yolunda kesintiye uğramayacağı bir mali disiplin ile
yönetiyoruz. Geleceğe en iyi şekilde yatırım
yapan köklü bir eğitim kurumuyuz. Bu ailenin
içinde yer almak öğrencilerimize hayata ayrıcalıklı olarak başlama imkanı sağlıyoruz. Üç
yaşında geldikleri Uğur Koleji Florya Kampüsü’müzden 18 yaşında ayrılıyorlar. Öğrencilerimizin geleceğe duydukları güveni ve sosyal
hayattaki mutluluğunu sürekli iletişim halinde

olarak takip ediyoruz” diyen Kemal Koçak sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ben kariyerine dershanelerde öğretmen olarak başlayan bir eğitimciyim. Bu
sebeple dershanecilik yaptığım yıllarda bile
dershaneciyim demedim. Doğru olduğuna
inanmadığım, ideallerime uygun olmayan
ama içinde bulunduğum bir sistemdi. Eğitim
ve öğretimin ilk aşamalarından itibaren hizmet verebilirsem, misyonumu gerçekleştirebilir ve hayallerime ulaşabilirdim. Bu sebeple geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim simsarlığı
yapmadan en ince detayına kadar düşünülmüş
eğitim ve öğretimi sunarsam ideallerimin karşılık bulacağına inandım ve dershanecilik kariyerimi bırakarak bu okulu açtım. Bugün öğretmenlerimiz dahil 250 çalışanımızla anaokulu,
ilkokul, ortaokul ve lisemizde velilerimizden aldığımız her kuruşu çocuklarımıza misliyle bilgi
olarak geri veriyoruz."

Kodlama, Robotik, 3 Boyutlu Tasarım
Dersleriyle Teknoloji Çağı Eğitimi
Uğur Koleji olarak, Yapılandırmacı öğrenme modeli, bire bir eğitim, kişiye özel eğitim modelleri ve “Akademik Danışmanlık Sistemi” uyguladıklarını belirten eğitimin duayen
ismi Kemal Koçak, “Mezunlarımız, Avrupa
Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na göre İngilizcede “Usta Kullanıcı Seviyesi”ne, Almanca

ve İspanyolcada ise “Bağımsız Kullanıcı” seviyesine ulaşıyor. Üniversite ve lise giriş sınavları
için uyguladığımız özel hazırlık programlarımız
var. Kodlama, robotik, 3 boyutlu tasarım dersleriyle teknoloji çağına kolay uyum sağlayabilecek bireyler hazırlıyoruz” dedi.
Ezbere ve teste dayalı bir eğitim yerine araştırmaya ve yoruma sevk eden bir eğitimi benimsediklerine dikkat çeken Koçak,
“Çağdaş bir öğretmen ve yönetici kadromuz
var. İlkokulda 1. sınıftan itibaren öğretmen
devamlılığının sağlıyoruz. Güçlü bir yönetim
ve öğretmen kadromu var. Kurum olarak öğretmen ve diğer personelde devamlılık ilkesine
bağlıyız. İlköğretimin sınav başarımız yüksek.
Anaokulu’ndan itibaren akademik düzende dil
eğitimi veriyoruz. Sosyal kulüp çeşitliğimiz ve
sayımız öğrencilerimiz için yeterli ve bu çalışmalardan ek ücret almıyoruz” diye ekledi.
Toplam 22 bin metrekare kapalı alana
sahip olan Uğur Koleji Florya Kampüsü’nde,
2 bin öğrenci kapasitesi ile anaokulu, ilkokul,
ortaokul ve lise düzeyinde eğitim öğretim hayatına devam etmekte. Uğur Kolejinde 1 adet
kapalı yüzme havuzu, bir adet kapalı spor
salonu, bir adet 300 kişilik konferans salonu,
1 adet halı saha, 1 adet kütüphane, 3 adet
yemekhane, 2 adet kafeterya, 2 adet fizik, 2
adet kimya ve 2 adet biyoloji laboratuvarı, 3
adet bilişim teknolojileri sınıfı, 3 adet görsel
sanatlar atölyesi, 3 adet müzik dersliği bulunuyor.
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SÜRDÜREBİLİR GELECEK İÇİN GLOBAL EĞİTİM

Bahçeşehir Kolejinin yeni dönem vizyonunun ve gelecek eğitim projelerinin konuşulduğu “Geleceğin Eğitimine Yön Verenler
Zirvesi”nin 3’üncüsü Berlin’de gerçekleşti.
“Sürdürülebilir Gelecek İçin Global Eğitim”
temasıyla düzenlenen zirveye gazeteci Cüneyt
Özdemir de “21. Yüzyılda Sürdürülebilirlik”
başlıklı konuşmasıyla konuk oldu.
İlki 2017 yılında Antalya’da düzenlenen Geleceğin Eğitimine Yön Verenler Zirvesi’nin 3.’cüsü; Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı
Hüseyin Yücel, Genel Müdür Özlem Dağ' ın
katılımıyla; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcıları Hale Güneş, Dr.
Özge Aslan, Türkiye genelindeki kampüslerin
yöneticileri ve kurucu temsilcilerini bir araya
getirdi. Yeni eğitim öğretim yılının stratejilerinin paylaşıldığı zirvede Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Haluk Gürgen de “Vizyon, Misyon ve Değerler
Temelinde Etkili İletişim” başlıklı konuşmasını
gerçekleştirdi.
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Şirin Karadeniz’in de konuşmacılar arasında yer aldığı zirve programında; bu yıl 3. mezunlarını veren Berlin International University
mezuniyet törenine ve Berlin International
University’de düzenlenen “Göç Paneli”ne de
katılım sağlandı.
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“Hem Mikro Hem Makro Ölçekte
Sorun Çözen Bireyler Yetiştiriyoruz.”
Zirvede açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ,
Bahçeşehir Kolejinde geçtiğimiz yılı değerlendirdiği konuşmasında; yapay zeka okuryazarlığı eğitimi gibi yeni uygulamalardan ve Dünya
Vatandaşlığı Programı’nda bahsetti. Özlem
Dağ; “Dünyada tüm sorunların çözümü eğitimdedir diyoruz ve öğrencilerimizi hem mikro
hem makro ölçekte sorun çözen bireyler olarak yetiştiriyoruz. Dünyanın neresine giderse
gitsin evrensel değerlere hâkim olmaları en
büyük hedefimiz. Köklerini ülkelerinin değerlerinden almalarını istiyoruz. O değerleri dünyaya entegre etmelerini istiyoruz. Bu nedenle
dünya vatandaşı olmayı öğrencilerimizin hem
akademik hem sosyal yaşamlarında benimse-

nı dilediğim Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı. Bu takımda en büyük eforu altyapılara veriyoruz. Amacımız yetenekli gençleri kolundan
tutup işin içine çekmek. Türk sporuna başarılı
gençler kazandırmak. Ve bir gün inanıyorum;
bizim altyapımızda yetişen oyuncular gidip
NBA’de oynayacak, milli takıma girecek” dedi.

meleri en büyük hedeflerimizden biri.” şeklinde konuştu.

“Bahçeşehir Koleji Fen Ve Teknoloji
Liseleri Bir Türkiye Projesidir.”
Programda konuşan Bahçeşehir Koleji
İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: “Bahçeşehir markasının adı, değeri, itibarı hepimize
emanet. Sürdürülebilir olmanın anahtarlarını
konuşmak üzere bir araya geldik. 52 yıllık geçmişimizin en büyük dayanağı; velimizin, öğrencimizin, Türkiye’nin kurumumuza duyduğu
güvendir. 100. yılımıza ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Bu yılki toplantının teması olan sürdürülebilirlik hakkında da konuşan Yücel, sürdürülebilirliğin topluma fayda sağlamaktan geçtiğini vurguladığı konuşmasına şöyle devam etti:
“Sürdürülebilir olmak için topluma fayda sağlamak, topluma hizmet etmek, sosyal sorumluluk projeleri yaratmak gerekir çünkü kendi
gelişimimizi toplumun gelişiminden bağımsız
düşünemeyiz. Mesela Fen ve Teknoloji Liselerimiz… Kurucumuz Enver Yücel 2006 yılında
‘Bir Türkiye Projesi’ dedi ve Fen ve Teknoloji
Liselerini kurdu. Her yıl Türkiye’nin dört bir tarafından onlarca çocuğumuz bu okullarımızda
burslu okuyor. Ben açıkçası Fen ve Teknoloji Liselerimizi Bahçeşehir Kolejinin vicdanı olarak
nitelendiriyorum. Buradan mezun olan çocuklar ileride Türkiye’nin geleceğinde söz ve rol
sahibi olacaklar.”
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı
hakkında da konuşan Yücel, takımın gelecek
nesillere spor ruhunu kazandırmak için önemli
bir rol üstlendiğini söyledi. Yücel, Bahçeşehir
Koleji Basketbol Takımı’nın da bir diğer Türkiye projesi olduğunun altını çizdi ve “Bir Türkiye projesi olarak gördüğümüz bir iş daha var;
o da Bahçeşehir Koleji var oldukça var olması-

“BUEK Ailesi Olarak, 52 Yıllık Eğitim
Tecrübemizden Aldığımız Güçle, Hep
Birlikte Dünyayı Değiştirebiliriz.’’
Geleceğin Eğitimine Yön Verenler Zirvesi’nde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, kurumun yarım
asırlık tarihine vurgu yaptığı konuşmasında,
gelecekte çok daha büyük işler başarmak için
çalıştıklarının altını çizdi. “BUEK ailesi olarak,
52 yıllık eğitim tecrübemizden aldığımız güçle, hep birlikte dünyayı değiştirebiliriz.’’ diyen
Enver Yücel, Türkiye’nin 60 ilinde faaliyet
gösteren Bahçeşehir Kolejinin, bu misyonu
temsil ettiğini söyledi. Dünyaya değer katma
ve topluma faydalı olmanın en büyük ilkeleri
olduğunu söyleyen Yücel, Bahçeşehir Kolejinin eğitimde zamanının ötesini hedefleyerek
yeni nesilleri geleceğin insanları olarak yetiştirdiğini söyledi. Yücel sözlerine şöyle devam
etti: “Bugün yapay zekâ okuryazarlığını K12
düzeyinde ülkemizde uygulayan tek kurum
Bahçeşehir Koleji. Öğrencilerimizi zamanlarının ötesinde yetiştiriyoruz. Dün kodlama eğitiminin, STEM eğitiminin, Kişiye Özgü Öğretim
Modeli’nin nasıl Türkiye’nin gündeminde yer
edinmesi için çalıştıysak, bugün de Yapay Zeka
Okuryazarlığı için aynı hedefteyiz.”
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GÜVENLİ OKUL KONFERANSI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk’ün sunum ve anlatımıyla Uğur Okulları Antalya Çallı Kampüsü
ve Antalya Konyaaltı Kampüsünde Güvenli
Okul Konferansı düzenlendi.
Ülkemizde, eğitim çağındaki çocukların
güvenli bir okul ortamında eğitimlerini sürdürebilmelerine yönelik olarak hazırlanan “CSG
Güvenli Okul Projesi” kapsamında düzenlenen Güvenli Okul Konferansı’nda okul güvenliğinin toplum üzerindeki algısı tartışıldı.
CSG City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk’ün sunumu ile
gerçekleşen konferansta; “Güvenli Okul Projesi”, “Okul Güvenliğini Etkileyen Sorunlar”
“Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık”, “Güvenli
Okullarda Okul-Aile-Öğrenci İşbirliğinin Önemi”, “Güvenli Okulun Standartları” “Okul Güvenliği İçin Yönetici ve Öğretmenlere Yol Haritası” gibi konular ele alındı.
Öncelikle Güvenli Okulun tanımını yapan Osman Öztürk konuşmasında;
“Güvenli Okul; okul paydaşlarının özgür ve barışçıl bir okul ortamında korku ve endişelerden uzak, eğitim ve öğretimlerini güven
ve huzur içinde yaptıkları, sevgi ve saygıyla bezenmiş sımsıcak duyguların okul koridorlarında ve bahçelerinde özgürce dolaştığı, birbirlerine değer veren ve konulmuş kurallara uyan,
okula bağlılıkları güçlü, davranışları dengeli
bireylerin oluşturduğu bir güvenlik algısını ve
boyutunu kapsamaktadır.
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Okul güvenliğini sağlayamayan bir
okul, temel işlevi olan eğitim ve öğretimde istenen düzeye ulaşamaz. Türkiye’ye baktığımızda ise okulların eğitim ve öğretim kadar güvenlik süreçlerine önem vermemesi hepimizin
üzerinde önemle durması gereken bir gerçek.
Bu tartışmayı ise soğukkanlı bir şekilde yapmamız gerekiyor.” dedi

Öğrencilerin Yüzde 11’i Okulunda
Kendini Güvende Hissetmiyor!
CSG ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile 2018-2019 Eğitim öğretim yılında 1012
öğrenci ile Okul Güvenliği araştırması yaptıklarını belirten Öztürk önemli açıklamalarda
bulundu:
“Öğrencilerin yüzde 11’i okulunda
kendini güvenli hissetmiyor. Güvende hissetmemesinin ise birçok sebebi var. Yüzde 28’ine
göre okullarında şiddet olayları, yüzde 34’üne
göre akran zorbalığı, yüzde 40’ına göre okul
eşyalarına zarar verme, yüzde 22’sine göre
hırsızlık olayları yaşanıyor. Dahası yüzde 31’i
okullarında onları rahatsız eden ve kötü davranan gruplar olduğunu ifade ediyor. OECD, TALLIS (2018) sonuçlarına göre ise Türkiye’deki
okullarda haftada en az bir kez yüzde 13 oranında yıldırma ve zorbalık, yüzde 8 oranında
öğrenciler arasında saldırganlık sonucu fiziksel
yaralama, yüzde 6 oranında ise vandalizm ve

rağmen çocuklara okulda ve okul yolunda karşılaşabilecekleri risk ve tehlikelere karşı yeterince güvenlik farkındalığının kazandırılmadığı
görülmektedir."

Güvenli Okulların Olmazsa Olmaz 10
Şartı!

hırsızlık olayları yaşanmakta. Bu durum sadece Türkiye’de değil tüm dünyada dikkat çeken
bir sorun haline gelmekte. UNESCO’nun 2018
raporuna göre Avrupa’da zorbalık oranı yüzde
25, Kuzey Amerika’da yüzde 30, Orta Doğu’da
ise yüzde 41 oranındadır.

Madde Kullanımı ise Dikkat Çeken Bir
Gerçek Haline Dönüştü…
Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde
17’si okulun yakınında sağlığa zararlı madde
kullanıldığını düşünüyor. Madde kullanımı yaşı
maalesef giderek düşmekte ve okul odaklı önleme çalışmaları bu noktada giderek önem kazanmakta.

Servislerle İlgili Problemler Dikkat
Çekiyor…
Bir diğer önemli sorun ise okul yolu ve
servislerle ilgili problemler. Öğrencilerin yüzde
12’ sine göre servis şoförü ve servis rehberi
serviste bulundukları sırada güvenliklerini sağlamamaktadır. Yüzde 16’sına göre ise okul yolu
güvensiz. Servislerde görülen olaylar ile ilgili
yaptığımız araştırmada ise servis araçlarının
giriş-çıkış saatlerine uymamasının büyük bir
problem olduğu göze çarpmakta. Bu problemi
servis şoförlerinin hız sınırına ve trafik kurallarına uymaması takip etmekte. Tüm bu risklere

Güvenli Okulların olamazsa olmaz 10
şartını anlatan Osman Öztürk şunları aktardı:
“Güvenli bir okul ortamı için öncelikle
okul bina ve eklerinin tasarımı güvenli olmalıdır. Okulda güçlü bir liderlik ve kendini işine
adamış okul paydaşlarının olduğu yönetsel bir
yapı bulunmalıdır. Güvenli ve olumlu bir okul
iklimi sağlanmalıdır. Akademik ve sosyal başarıya odaklılık esas alınmalıdır. Okul paydaşlarının okula bağlılığı ve aidiyet duygusu üst
düzeyde olmalıdır. Öğrenci davranışları ile ilgili
kurallar açık ve net bir şekilde tanımlanmalıdır.
Kurallar eşit ve tutarlı olarak uygulanmalıdır.
Okul-aile-toplum iş birliği en üst düzeyde sağlanmalıdır. Güçlü bir “Okul Güvenlik Yönetimi”
bulunmalıdır. Okul güvenliğini sağlamaya ve
sürdürmeye yönelik politikalar tutarlı olarak
uygulanmalıdır. Kapsamlı Acil Durum ve Kriz
Yönetimi oluşturulmalıdır. Okul paydaşlarına
şiddet, zorbalık, vandalizm, bağımlılık ve acil
durumlara ilişkin bilinç kazandırılmalıdır.
Sonuç olarak Türkiye’nin koşulları özel
güvenlik sistemlerini bizim için zorunlu kılıyor.
Unutmayalım ki bu gerçeği görerek hareket ettiğimiz sürece, çocuklarımızın güvenliğini sağlayabiliriz.
Riskleri konuşmak karamsarlık üretmek değil, çocuklarımız için riskleri minimize
etmektir.” dedi.
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ÇOCUKLAR İÇİN ÜRETİYORUZ

Pritt, 50. Yılında Toçev’li
Çocukların Yanında…
Dünyanın ilk stick yapıştırıcısı Pritt, 50.
yılını çok özel bir sosyal sorumluluk projesi ile
kutluyor. Pritt, 50. yılı için başlattığı “Çocuklar
İçin Üretiyoruz” projesi kapsamında şimdi 50
TOÇEV’li çocuğun bir yıllık eğitimine destek
sağlıyor.
Eğitim, geleceğin aydınlık nesillerinin
yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Bugün birçok çocuğumuz da eğitim imkanlarından yararlanarak ülkemizin geleceğinde
pay sahibi olmak için istek duyuyor. Çocukları desteklemeyi ve onların hayalini kurdukları
her şeyi ifade edebilmelerine yardımcı olmayı, var olduğu 1969’dan bu yana misyonunun
ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden Pritt
markası da 50. yılını kutlarken bu anlayışını
bir kez daha ortaya koyuyor. Çocukların en
sevdiği markalar arasında gelen Pritt, 50. yıl
kutlamaları kapsamında, kalplerinde eğitim
ışığı taşıyan çocuklara eğitim olanakları sunan
TOÇEV ile birlikte hareket ediyor. Güçlü marka,
gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışması ile
1 yıl boyunca 50 TOÇEV’li çocuğun eğitimine
destek verecek.
Öğretmenim
Dergisi

42

TOÇEV, Türkiye’nin çeşitli illerinde
maddi yetersizlik nedeniyle okuyamayan çocuklara bütün eğitim hayatları boyunca maddi manevi destek veriyor ve çocukların temel
ihtiyaçlarını karşılıyor. 25. yılını kutlarken gerçekleştirdiği 25 proje ve eğitim hayatını desteklediği öğrencilerle birlikte 7 milyon çocuğun hayatına dokunmuş bulunuyor.

MASAÜSTÜ KIRTASİYE İLE ÇOCUKLARIN
HAYAL DÜNYALARI DAHA RENKLİ

MOPAK çatısı altında kurulan Masaüstü Kırtasiye, çocuklar için güvenli ve rengârenk
ürün çeşitleri ile çocukların hayal dünyalarını
özgürce yansıtmalarına imkan veriyor. Eğlenceli ve muzip isimleriyle olduğu kadar sağlığa
zararlı madde içermeyen ürün çeşitliliği ile de
dikkat çeken Masaüstü Kırtasiye’de çocukların
renkli dünyaları için her şey hazır.
Eğlenceyi ve yaratıcılığı bir arada sunan
Lunapark Sulu Boya, Lunapark Akrilik Boya,
Lunapark Pastel Boya ve Lunapark Kuru Boya
kalemleri sayesinde resim yapmak daha eğlenceli hale geliyor.

Öğretim yılının ilk yarısında çok yorulan çocuklar, Masaüstü Kırtasiye’nin Lunapark
Parmak Boya lego tasarımı ve çevir aç mekanizmalı yüz boya’nın kolay temizlenebilen ve
paraben içermeyen özellikleri sayesinde hayal
dünyalarını resmetmeye teşvik edilirken sanatla iç içe bir tatil fırsatı yaşıyor.
Çocuklar sömestre tatilinin heyecanını
yaşarken Masaüstü Kırtasiye, zamanlarını rengârenk geçirmeleri için çocukları pastel boyaların, suluboyaların ve keçeli kalemlerin dünyasına davet ediyor.

Öğretmenim
Dergisi

43

EKİM ZAMANI, BULUŞMA ZAMANI

SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ
HEYETİ BAŞKANI GÜLER
SABANCI “GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİ, GÜÇLÜ BİREYİ
VE GÜÇLÜ DEMOKRASİLERİ
BERABERİNDE GETİRİYOR”
Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını “Ekim Zamanı” toplantısında bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıda, 2018-2019 yıllarında Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) proje hikayeleri katılımcılarla
paylaşıldı. Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olan Sabancı Vakfı, 12 yılda, 159
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projeye, 23 milyon TL’nin üzerinde hibe desteği verdi. Kadın, genç ve engelli bireylerin karşı
karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü
için projeler hayata geçiren vakıf, STK’lara hibe
desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de
sağlıyor.
Her yıl fırsat eşitliği sunan bir toplum
hayaliyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler
Sabancı, “Bu yıl eğitim projelerine odaklanarak; kaliteli, hak temelli eğitimi destekleyen ve
eğitime erişim için çalışan sivil toplum örgütlerini seçtik. Sabancı Topluluğu’nun kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın “Bu topraklardan
kazandıklarımızı, bu toprakların insanlarıyla
paylaşmak” ilkesiyle tam 45 yıldır hayırseverlik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu toprakların
insanlarını seviyor, güveniyor ve elimizden gel-

diğince destekliyoruz. Sorunları yerinde, yerelde tespit eden sivil toplum kuruluşlarına hibe
desteği sunuyor, birlikte çalışarak çözümün bir
parçası olmaya çalışıyoruz. Bugün toplumun
sorunlarına duyarlı, yapıcı, cesur bireylerin,
yarattıkları etkiyi kendilerinden dinlemek için
yine bir aradayız. Nevşehir’de erken yaşta evlilikleri engelleme mücadelesi veren 20 cesur
kadının hikayesi, kapsayıcı eğitim çalışmalarının çocukların gözünde farklılıkları nasıl olağanlaştırdığı ve teknoloji eğitimi alarak hayalini tasarlayan gençler, hepsi bize ilham veriyor”
dedi.
Sabancı Vakfı Hibe Programları ile kalıcı etkiler yarattıklarını belirten Sabancı, “Türkiye’de Hibe Programlarını uygulayan ilk vakıf
olarak, tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum için sivil toplumun büyük önem
taşıdığını düşünüyoruz. Güçlü sivil toplum örgütleri, güçlü bireyi ve güçlü demokrasileri de
beraberinde getiriyor. O nedenle, demokrasinin, bireyin ve toplumun teminatı konumunda
olan sivil toplumun desteklenmesini çok önemsiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ashoka Türkiye, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
(UNFPA), Köy Okulları Değişim Ağı Derneği,
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Nirengi Derneği, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, Rengarenk Umutlar Derneği, Tohum Türkiye Otizm
Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken
yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için
planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini Şirin Payzın’ın moderatörlüğünü
yaptığı Deneyim Paylaşım Toplantısı’nda anlattı.
“Ekim Zamanı Buluşma Zamanı” başlığıyla düzenlenen toplantıyı eğitimde engelli
hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuğun iyi
olma hali ve öğretmenlerin güçlenmesi konularında gerçekleştirilen atölye çalışmaları izledi.
Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin öykülerinin yer aldığı ‘Ekim Zamanı Hibe Programı Öyküleri’ kitabına vakfın
web sitesinden ulaşılabiliyor.
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"KONUMUZ: CEREBRAL PALSY"

CEREBRAL PALSY TÜRKİYE,
ANKARA’DA AİLELERE VE UZMANLARA
YÖNELİK SEMİNER DÜZENLEDİ!
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve SERÇEV’in katkılarıyla
çocukluk döneminde görülen en yaygın fiziksel engellilik durumu olan Cerebral Palsy’ye
yönelik farkındalık yaratma ve bilgilendirme
amacıyla Ankara’da ailelere ve uzmanlara yönelik “Konumuz: Cerebral Palsy” semineri düzenledi.
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye, çocukluk döneminde en
yaygın fiziksel engellilik durumu olan Cerebral
Palsy hakkında bilgilendirme ve farkındalık
oluşturma amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında seminerler düzenliyor. Son olarak TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve SERÇEV’in katkılarıyla Ankara’da “Konumuz: Cerebral Palsy” seminerinde aileler uzmanlarla
bir araya geldi.
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Seminerin ilk bölümünde uzmanlara
Cerebral Palsy ve Genetik, Cerebral Palsy’de
Ortopedik Uygulamalar, Cerebral Palsy’de
Rehabilitasyon Uygulamaları ve Cerebral
Palsy’de Psikolojik Yaklaşım hakkında bilgi
veren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye, aileleri fizyoterapi, ürolojik
problemler, diş sağlığı gibi konular hakkında
bilinçlendirdi.
Seminerde Türkiye Spastik Çocuklar
Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye hakkında bilgi
paylaşan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. İpek Akman,
“Dünyada 17 milyon kişide görülen Cerebral
Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında meydana gelebilecek, çocuklukta en sık rastlanan
fiziksel engellilik durumu olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde Cerebral Palsy konusunda en
kapsamlı hizmet veren tek kuruluş olarak birçok etkinlik düzenliyoruz. Cerebral Palsy hususunda toplumda farkındalık yaratmak adına
yaptığımız birçok sosyal sorumluluk projesi
dışında, Türkiye’nin farklı illerinde ailelere ve

uzmanlara Cerebral Palsy konusunda seminer
veriyoruz. Son olarak Ankara’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda hem bu alanda çalışan hekimler, fizyoterapistler ve özel eğitim merkezlerinin bilgi ve duyarlılığını arttırmayı, hem de
aileleri, Cerebral Palsy konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.
Cerebral Palsyli ve diğer tüm özel gereksinimi olan çocuklar ve aileleri için erken
müdahalenin son derece önemli çalışmaları
kapsadığını belirten Türkiye Spastik Çocuklar
Vakfı Aile Danışma Merkezi Müdürü Psikolog
ve Aile Danışmanı Rahime Gökboğa: “Etkili
erken müdahale çalışmaları;
•
ailenin ekibin en önemli parçası olarak görülmesini ve her aşamada kararlara
katılımını,
•
sistematik basamaklarla ilerlemeyi,
•
transdisipliner bir bakış açısıyla ekip
çalışmasını,
•
bireyselleştirilmiş planlamaların etkin
şekilde kullanımını ve gerekli aralıklarla güncellenmesini gerektirmektedir.” dedi.
Psikolog ve Aile Danışmanı Rahime
Gökboğa: “Aile merkezli uygulamalara göre,
aile birbiriyle etkileşim içinde olan üyelerin
olduğu bir sistem olduğundan, çocuğu en iyi
tanıyan, geleceğine karar veren ve uzmanlarla
sürekli ilişkide bulunan tek yapıdır. Bu uygulamalarda uzmanlardan, ailenin güçlü yönlerini
ortaya çıkarmaları ve aileyle işbirliği yapmaları beklenmektedir. Aile merkezli yaklaşımın et-

kililiğini araştıran çalışmalarda, hem çocuklar
hem de ebeveynler için olumlu sonuçlar olduğu
görülmektedir. Araştırmalar, aile merkezli yaklaşım ile hizmet alan çocukların ebeveynlerinin
daha az depresyon ve kaygı yaşadığını göstermektedir. Hizmetlerin, aile merkezli bakış açısıyla; ailenin işleyişi, sosyal destek ve çocuğun
davranış sorunları gibi ebeveynlerin odağındaki konuları ele alması, aile ve çocuk için daha
faydalı olmaktadır. Erken müdahalenin devam
eden bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte aile ve çocuk bir bütün olarak ele alınmalı ve basamaklar dahilinde bütüncül bir açıdan
desteklenmelidir” şeklinde belirtti.
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AVUKAT CEVAT KAZMA:
ÖZEL OKUL SÖZLEŞMELERİ
VELİYİ KORUMUYOR

Özel okulların yaşadığı ekonomik problemler, birçok veli, öğrenci ve öğretmene
mağduriyet yaşatıyor. Son olarak Doğa Koleji
ile gündeme gelen mağduriyet, özel okulların
kayıt sözleşmelerini de tartışmaya açtı. Avukat
Cevat Kazma, bu sözleşmelerin neredeyse yalnızca okul sahiplerini korur nitelikte olduğunu,
velilerin ve öğretmenlerin de haklarının koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekti.
Avukat Cevat Kazma, bankacılıkta olduğu gibi özel eğitim kurumlarının mali açıdan
düzenli denetlenmesi için de bir kurul oluşturulması gerektiğine değindi.
Sayıları son yıllarda artan özel eğitim
kurumları, daha iyi eğitim verildiği düşüncesiyle aileler tarafından sıkça tercih ediliyor. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın denetimine tabi olarak
faaliyet gösteren özel okullar, son iki yıldır ise
ekonomik sorunlarla gündeme geliyor.
Son olarak Doğa Koleji’nde yaşanan
problemler nedeniyle birçok aile ve öğretmen
mağdur olurken, aynı zamanda öğrencilerin
eğitimi de aksama noktasına geldi. Hukukçular, bu tür sorunlar karşısında yüklü miktarlarda ödeme yapan aileleri koruyacak hukuki
düzenlemeler yapılması gerektiğini savunuyor.

Sözleşmelerde Velilerin Hakları da
Korunmalı
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Avukat Cevat Kazma, Özel Eğitim Kurumları
Kayıt Sözleşmesi’nin yalnızca okulu yani işletmeyi korumaya yönelik maddeler içerdiğine
dikkat çekti.
Özel okulların ailelerden kayıt aşamasında ödeme aldığını hatırlatan Cevat Kazma,
“Eğitim-öğretim döneminin ücreti ailelerden
hemen tahsil ediliyor. Ancak yıl içinde yaşanabilecek öngörülemeyen problemler, birçok aileyi, öğrencileri ve öğretmenleri mağdur edebiliyor.” diye konuştu. Bu tür sorunlar karşısında
velilerin haklarının da koruma altına alınması
gerektiğine vurgu yapan Cevat Kazma, Özel
Eğitim Kurumları Kayıt Sözleşmesi’nde bu konuya dair özel maddelere yer verilmesi gerektiğini belirtti.

“BDDK Gibi Bir Denetleme Kurulu
Gerekiyor”
Velilerin büyük beklentilerle çocuklarını bu kurumlara kaydettirdiğini söyleyen
Cevat Kazma, “Veliler, öğrenciler ve öğretmenler kuruma karşı tüm sorumluluklarını yerine
getiriyor. Ancak yaşanan problem karşısında
velilerin ödedikleri ücretler, öğretmenlerin
maaşları koruma altında değil.” değerlendirmesinde bulundu.
Özel eğitim kurumlarının büyük paraların döndüğü ticarethaneler haline geldiğini
söyleyen Cevat Kazma, “Bankacılıkta yaşanan
aksaklıkları ve olası mağduriyetleri giderebilmek amacıyla BDDK (Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu) kurulmuştu. Benzer bir
kurul özel eğitim kurulları için de kurulmalı”
dedi.

