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GÜNLERİN GETİRDİĞİ

Öğretmenim Dergisi olarak 
bu sayımızın PANDEMİ’DEN etkilen-
memesi beklenemezdi. Etkilendik hem 
de fazlasıyla.

Öğretmenliğimde öğrencile-
rime hep ‘biz dünyanın efendisi değil 
parçasıyız’ söylemini anlatmaya ve 
uygulatmaya çalıştım. Bize zarar ver-

meyen hiçbir canlıya dokunma hakkımızın olmadığı, 
"demokrat olmanın en aykırı düşüncelere bile saygı 
duymayı gerektirdiği" benim öğretilerim arasındadır. 
Şu an o kadar eminim ki benim hiçbir öğrencim kendi-
sine zarar vermeyen bir böceğe-yılana, çıyana dokun-
mamakta ama yalana, dayatmaya tahammül edeme-
mekte.

Bu basın açıklamasına öğrencilerimizi ilgilen-
dirdiği için duyarsız kalamazdık ve kalmadık.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI DERNEKLERİNDEN BASIN 
DUYURUSU

 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
LGS üzerinden 24 saat bile geçmeden, bazı özel okul-
lar sosyal medyada birinci olduklarını duyurmuşlardır. 
Bu duyurular hiçbir gerçek veriye dayanmadan, yalnız-
ca sınava giren öğrencilerin tahminleri doğrultusunda 
açıklanmaktadır. Bu durum usul ve gerçeklik açısından 
doğru değildir.
 Sonuç açıklanmadan birinci ilan etmeyi yanıltı-
cı ve usulsüz reklam, haksız rekabet ve eğitimci etiğine 
yakışmayan bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Milli 
Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili resmi açıklama yapma-
dan, velilerimiz bu tür açıklamalara itibar etmemelidir.
Özel Okul Dernekleri olarak, bütün okullari adalet ve 
dürüstlük kuralları içerisinde davranmaya ve kamuoyu-
nu sağlıklı bilgilendirmeye davet ediyoruz. Bu tür yanlış-
lıklar için Milli Eğitim Bakanlığının yasal işlem başlatma-
sı gerektiğine inanıyoruz.

TEKİRDAĞ DEVLET HASTAHANESİ Op. Dr. Erol 
YALÇIN ve EKİBİNE KOCAMAN TEŞEKKÜRLER

 
 2017 yılında Kamu Hastaneleri Birliği Genel 
Sekreterliğinden Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü gö-
revine atanan Uzman Doktor Cengiz Becerir ’in yol 
göstericiliğinde aşamalar kaydeden Tekirdağ Devlet 
Hastanesine ve doktorlarından Genel Cerrah Operatör 
Uzman Doktor Erol Yalçın’a, Endoskopi ve Kolonoskopi 
Bölümünün sekreteri Elif Çetiner’e, Anestezi Uzmanı 
Uz. Dr. Ersin Yetişyiğit'e, Anestezi Teknikeri ve işinin 
profesyoneli İsmihan Akcan'a, bölüm hemşiresi Ayşe 
Işın Beddaş ile bölümde tanıdığım genç sağlıkçı Mev-
lana Kıyak’a ve riskli bir Endoskopi ve Kolonoskopiyi 
gerçekleştiren tüm bölüm çalışanları ile emeği geçen 
personele,Kardiyolog olarak bana katlanan Dr. Hasan 
Değirmenci'ye ve Dahiliyeci Dr. Aydan Müthiş Alan'a 
ayrıca tüzel kişiliği temsilen Tekirdağ Devlet Hastanesi 
Başhekimi Uzman Doktor Aykut Demirkıran’a, Öğret-
menim Dergisi olarak kurucu ve imtiyaz sahibimiz adı-
na kocaman teşekkürlerimizi sunarız.
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Millî Eğitim Bakanlığı Kovid-19 salgını 
ile mücadele günlerinde büyük bir atağa geçti. 
Okullarda önce ihtiyaç duyulan dezenfeksiyon 
malzemelerinden maskeye, yüz koruyucu si-
perden tek kullanımlık önlük ve tuluma kadar 
çok sayıda ürün hızla üretildi. Millî Eğitim Ba-
kanlığı böylelikle, mücadelenin ilk günlerinde 
salgının önlenmesine çok önemli katkılar yap-
tı. Ardından solunum cihazından maske maki-
nesi, hava filtrasyon cihazı, video laringoskop 
cihazı üretimini sürdürdü. 

Bu çerçevedeki çalışmalar doğrultu-
sunda İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi otomatik 3 
katlı telli ultrasonik cerrahi maske makine-
siyle cerrahi maske üretimine başladı.  Millî 
Eğitim Bakanlığı bu aşamada ürünleri üreten 
cihazların tasarımına ve AR-GE çalışmalarına 
da ağırlık verdi. Çalışmalar sonucunda, Gazi-
osmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinde üretilen otomatik üç katlı telli 
ultrasonik cerrahi maske makinesiyle, burun 
telli ultrasonik dikişli olarak üretilen tek kul-
lanımlık maskelerin tüm geçirmezlik testleri 
Ekoteks Laboratuvarlarında yapıldı. 

"ÜRÜNLER TESCİLLENDİ"
Medikal cerrahi maskeler, bakteri fil-

trasyon etkinliğine göre Tip I ve Tip II olacak 
şekilde iki ana grupta toplanıyor. Sıçramaya 
dayanıklı olmasına göre ise Tip II veya Tip IIR 
şeklinde ayrılıyor. Her bir tip için ayrı gerekli-
likler bulunuyor. Tıbbi cerrahi yüz maskeleri 
ameliyathanelerde, medikal ortamlara benzer 
gerekliliklere sahip sağlık hizmetlerin verildiği 
ortamlarda kullanılmak üzere veya tüm çalışma 
ortamını korumak için tasarlanıyor. EN 14683 
standardı, ilişkili koruma seviyelerine sahip iki 
tip tıbbi cerrahi yüz maskesini tanımlar. Asgari 
olarak, Tip I tıbbi yüz maskeleri, özellikle epi-
demik veya pandemik durumlarda toplumda 
enfeksiyonların yayılma riskini azaltmak için 
hastalar için kullanılır. Tip II maskeler ise bir 
ameliyathanede veya benzer gereksinimleri 
olan diğer tıbbi ortamlarda sağlık profesyonel-
leri tarafından kullanılmak üzere tasarlanır. İs-
tanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinin ürettiği maskelerin 
gerekli tescil belgeleri alınarak yurtdışı ihracat 
onayları gerçekleşti. Lisemiz ilk cerrahi maske 
ihracatını ise Çek Cumhuriyetine yaptı.

MESLEKİ EĞİTİMDE BİR İLK
GOP KÜÇÜKKÖY M.T.A.L.'DEN ÇEKYA'YA CERRAHİ MASKE 

İHRACATI
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"GURUR VERİCİ BİR TABLO"
Kovid-19 salgını sürecinde mesleki ve 

teknik eğitim kurumlarının üretim çeşitliliği 
ve kapasitesinin artırıldığını belirten Millî Eği-
tim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer,  meslek 
liselerinin yurtdışına ihracat yapmasının gu-
rur verici olduğunu söyledi. Mesleki ve tek-
nik eğitimdeki dönüşümün devam edeceğini 
kaydeden Bakan Yardımcısı Özer şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Meslek lisemiz Bakan-
lıklardan gerekli izinleri aldı ve ürettiği ürünü 
ihraç ederek bir ilki başardı. Meslek lisemizin 
yurt dışına ihracat yapması gurur verici. Bu 
kapsamda, çalışmalar devam edecek. Bu süre-
cin en önemli katkısı mesleki eğitimin eski iti-
barlı günlerindeki özgüvenini tekrar kazanma-
sı oldu.  Bundan sonra AR-GE merkezlerimizin 
ana odağı ürün geliştirme, patent, faydalı mo-
del, tasarım ve marka üretmek, tescil ettirmek 
ve ticarileşmesini sağlamak olacak. Ürün çeşit-
liliğini sürekli artıracağız. Öğretmen eğitimle-
rimizi artık bu bölgesel AR-GE merkezlerinde 
gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz aylardaki çalış-
malarımız mesleki eğitimin şahlanış sürecinde 
olduğunu bir kez daha göstermiştir.” 

Maskelerin üretim sürecinde İstan-
bul'daki yönetici ve öğretmenlerin fedakârca 
çalışmalarının her türlü takdirin ötesinde ol-
duğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Özer,  İl 
Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Mesleki ve 
Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı 
Serkan Gür, Destek Hizmetleri Şubesinden 
Sorumlu Müdür Yardımcısı Zekine Dayıoğlu 
ile Okul Müdürü Gülfem Yelenlibağ’a, öğret-
menlere, öğrencilere ve idari personele teşek-
kür etti.  
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UZAKTAN EĞİTİM 
UYGULAMASI İLE 

İLGİLİ GÖRÜŞLER VE 
ÖNERİLER

 Korona (Kovid-19) salgını sonucu okul-
ların kapanması ve yüz yüze eğitime son veril-
mesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK, her 
kademede eğitimin uzaktan yapılması süreci-
ne geçmiştir. Bu süreci, eğitimimiz ve eğitim-
cilerimiz için bir fırsata dönüştürebileceğimiz 
düşüncesiyle bu uygulama ile ilgili görüşlerimi 
paylaşmakta yarar görüyorum. Çünkü bu süre-
cin ne kadar devam edeceği belli değildir. 
 Sağlık çalışanlarımız ilk defa karşılaştık-
ları bu virüs salgınıyla mücadelede nasıl önem-
li bir deneyim kazanacaklarsa, eğitimcilerimiz 
de bu süreçte, bu tür olağanüstü durumlarla 
karşılaştıklarında kullanacakları online eğitim 
konusunda önemli bir deneyim kazanacaklar-
dır. Bu süreç, öğretmenlerimizin eğitim tekno-
lojisini eğitimde daha etkin kullanmaları, yeni 
öğretim araçlarına ve tekniklerine uyum sağla-
maları, yeni öğretim yöntemlerini geliştirme-
leri yönünden bir fırsata dönüştürülebilinir.

MEVCUT DURUM

 İşin sevindirici tarafı, bu sürece en ha-
zırlıklı giren devlet birimi, Milli Eğitim Bakan-
lığı’dır. Bakanlığımız, bütün devlet birimlerinin 
e-devlet uygulamasına geçtiği sürece, e-okul 
uygulamasıyla en erken ve etkin geçmiştir. 
Türk milli eğitim sisteminde elektronik ve di-
jital araçların kullanılmaya başlanması, 1980’li 

yılların ilk yarısına rastlar. 1990’lı yılların ba-
şında bilgisayar, televizyon ve videonun yanı 
sıra fotoğraf makinesi, kamera, fotokopi ma-
kinesi, yazıcı, projeksiyon makinesi, tepegöz 
ve perdesi,  asetat gibi araçlar eğitimimizde 
etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li 
yıllarda bazı okullarımızda uygulanan Fatih 
Projesi ile öğrencilere tablet, öğretmenlere 
dizüstü bilgisayar ve sınıflara etkileşimli akıllı 
tahta ve internet ağ yapısı sağlanmıştır. 
 Fatih Projesi ile e-öğrenme konusunda 
öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi ve bu 
ortama uygun ders içeriklerinin oluşturulma-
sı gündeme gelmiştir. Bu süreçte özellikle bu 
projenin uygulandığı okullardaki öğretmen-
lere eğitim verilmiştir. Fakat genel öğretmen 
kitlesi içinde bu eğitimi alan öğretmen sayısı 
yeterli değildir. Bu projenin bilgiye hızlı ulaş-
ma, öğrenciyi aktif hale getirme, yaparak yaşa-
yarak öğrenme, farklı duyu organlarına hitap 
ederek öğrenmeyi kolaylaştırma gibi olumlu 
yanlarının yanı sıra asosyallik, kendini ifade 
edememe, derse katılımın ve kitap okumanın 
azalması gibi olumsuz yönleri de bulunmakta-
dır.
 Bakanlığın bu alanda son yaptığı giri-
şim ise eğitim öğretim içeriklerinin uygun or-
tamda sunulması ve bunun etkin kullanılması 
amacıyla EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sisteminin 
oluşturulmasıdır. EBA sayesinde öğrenciler 
bilgiye aktif bir şekilde kendi başlarına ulaşa-

Eğitimci
Dr. Sakin Öner'den
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bilmektedir. Bu sistem, Korona (Kovid-19) sal-
gını ile okulların tatil edilmesi üzerine devreye 
sokulmuştur. Bakanlıkça seçilen öğretmenler-
le televizyon veya bilgisayar üzerinden online 
dersler verilmektedir. 
 Son olarak, okulların kapanmasının ar-
dından, Bakanlığımızın çocukların gelişim süre-
cinde etkin birer rol model olan velileri pratik 
bilgilerle aktif şekilde desteklemek amacıyla 
TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarından 
yayımlanmak üzere “BİZDEN” isimli veli kuşağı 
hazırlaması çok olumlu bir adımdır. Bu süreç, 
çocuklar üzerinde çeşitli ruhsal sorunlar oluş-
turabilir. Velilerin çocuklarının bu sorunlarla 
nasıl baş edeceği konusunda rehberlik edecek 
bu tür programlarla desteklenmesi, evlerde 
sağlıklı eğitim iklimi oluşması yönünden büyük 
bir yarar sağlayacaktır.  

ÖNERİLER

 Şimdi tüm dünya ve dolayısıyla ülke-
miz de hesapta olmayan yeni bir durumla karşı 
karşıyadır. Bu süreci, eğitim hayatımız için yeni 
bir fırsata dönüştürebiliriz. Bunun için yapıl-
ması gerekenlerle ilgili önerilerim aşağıda be-
lirtilmiştir.    
 1. EBA sistemi ile televizyon üzerinden 
seçilmiş öğretmenlerce ders konularının onli-
ne aktarılması olumlu bir uygulamadır, fakat 
yeterli değildir. Bu durum görevde bulunan 
öğretmenleri rehavete sevk etmemeli, eğiti-
min aktif bir elemanı olmaktan uzaklaştırma-
malıdır. Bugün bütün öğretmenlerimiz bilgi-
sayar kullanmayı bilmektedirler. Fakat büyük 
çoğunluğu dijital platformlarla uzaktan eğitim 
konusunda yeterli bilgiye sahip değildirler. Bu 

süreçte Milli Eğitim Bakanlığı yapacağı prog-
ramlarla, okul müdürlerimizin denetiminde 
öğretmenlerimize bu konuda online sistemle 
eğitim verilmelidir. Bu konularda üniversiteler-
den destek alınabilir. Ayrıca bu konudaki prog-
ramlardan da istifade edilebilir. Bu süreç kısa 
bir sürede tamamlanabilir.
 2. Öğretmenlerimiz de öğrencileriy-
le sosyal medya hesaplarından ve e-posta ile 
iletişim halinde olmalı, ödevler vererek, kitap 
okuma tavsiyelerinde bulunarak eğitim orta-
mından kopmalarını önlemelidirler. Yine sos-
yal medya hesaplarından (whatsaap ve ins-
tagram gibi) görüntülü veya sesli görüşmelerle 
bu konularda kontrol yapmalıdırlar. 
 3. Bazı öğretmenlerimiz Zoom Mee-
ting adlı program üzerinden online sistemden 
ders vermektedirler. Bazı il, ilçe ve okul mü-
dürlerinin, öğretmenleri bu programla video 
konferans yapmaya zorladığı yolunda iddialar 
bulunmaktadır. Bu konuda zorlama yapılıyor, 
kamera kaydı yapılması isteniyorsa yanlıştır. 
Fakat bir eğitimci duyarlılığıyla bu yapılıyorsa, 
bu idarecilere teşekkür etmek gerekir. Bu ko-
nuda şikayetçi olan bazı öğretmenlerin online 
ders verme konusunda zorlandıklarını düşün-
mekteyim. EBA sistemi dışında öğretmenleri-
mizin verecekleri online dersler, öğrencilere, 
kendi öğretmenlerinin hayatlarındaki yerlerini 
hissettirecektir. Bu da öğretmenler ve öğren-
cilerin okul ortamından tamamen kopmasını 
önleyecektir. Böyle olağanüstü dönemler, öğ-
retmenlerin pedagojik hassasiyetlerini, bilgi, 
zekâ ve birikimleri ile farklılıklarını ortaya ko-
yacakları dönemlerdir.
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 4. Zoom Meeting adlı program dış kay-
naklıdır. Bu programın kullanılması, hem mali 
sorumluluklar, hem de KVK (Kişisel Verilerin 
Korunması) Yasası nedeniyle öğretmenlerimiz 
ve öğrencilerimiz açısından çeşitli sorunlar do-
ğurabilir. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı, en 
kısa zamanda profesyonel hizmet alarak Zoom 
Meeting programının yerini alacak, yerli ve 
milli bir program hazırlatmalıdır. Bu program 
uygulanırken kamera kaydı hiç açılmamalı ve 
ders kaydı yapılmamalıdır. Bu programlar uy-
gulanırken siber saldırı riski yalnızca Zoom için 
değil, bu ve benzeri tüm yazılımlar için vardır. 
Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, Bakanlı-
ğımızın siber saldırılar, güvenlikleri ve kişisel 
verilerini koruyabilmeleri için yaptığı uyarıla-
ra uymalıdırlar.
 5. Fen bilimleri ve Sosyal Bilimler ile 
Yabancı Dil derslerinin uzaktan eğitim yoluyla 
işlenmesinde büyük bir sorun yoktur. Burada 
sorun daha çok Meslek Liselerinin Meslek 
Derslerindedir. Bu süreçte atölye dersleri ya-
pılamayacağına göre, uzaktan eğitim yoluyla 
Meslek Derslerinin teorik bilgileri verilebi-
lir. Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik 
Dersleri de teorik ve teknik bilgiler verilerek 
işlenebilir. Ayrıca bu derslerle ilgili ödevler ve-
rilebilir, portfolyo oluşturulması istenebilir. 
 6. Bu süreçte EBA sistemi üzerinden 
Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim 
Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek öğrencilere 
hazırlama dersleri verilebilir. Bu konuda,  de-
neyimli olan dershane öğretmenlerinden de 
yararlanılabilinir.

 7. Dijital platformdan yapılacak ölç-
me ve değerlendirme not ile değil, durum ve 
seviye şeklinde olmalıdır. Öğretmenlerimiz 
sistemden alacağı geri bildirimlerden yola çık-
malı, kontrol, destek, geliştirme, özel çözüm-
ler konusunda rehberlik yapmalıdırlar. Önemli 
olan o dersle ilgili bilgi, beceri ve davranışların 
kazandırılmasıdır. Öğretmenlerimiz bu süreçte 
odak olmaktan çıkıp mentör, yaşam koçu ve 
danışman görevi üstlenmelidirler.
 8. Online sistemle uzaktan eğitim ko-
nusunda mağdur olan kesim,  özellikle Ana-
dolu’daki kırsal kesimdeki (bazı ilçe, kasaba, 
köy ve mezralardaki) öğrencilerdir. Bu öğren-
cilerin belki tamamına yakınının evinde tele-
vizyon vardır. Fakat çoğunun dizüstü bilgisa-
yarı, tableti ve akıllı telefonu yoktur. Oralarda 
internet bağlantısı da yoktur. Bu durumdaki 
öğrencilere 8 GB internet verilmesinin bir ya-
rarı bulunmamaktadır. Bu öğrencilerin çoğu, 
ebeveynlerinin de bilinçli olmaması sebebiyle, 
EBA ile uzaktan ders uygulamalarından yete-
rince faydalanamamaktadırlar. Akıllı telefonu 
olmayan öğrenci whatsaap, instagram ve Go-
ogle gibi sosyal medya hesaplarından da fay-
dalanamaz. Bu öğrencilere Zoom ve benzeri 
programlara uygun tabletler verilebilir. Bu ko-
nuda büyük bir kampanya açılarak, genel büt-
çe ile birlikte, il ve ilçelerdeki sosyal yardım 
vakıfları, özel idareler, yerel yönetimler, mes-
lek odaları, bankalar, özel sektör ve STK’ların 
katılımı ile bu ihtiyaç kısa sürede karşılanabilir. 
Ayrıca dizüstü bilgisayar almak isteyen velile-
re, sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkânı sağla-
nabilir.  
 Değerli eğitimcilerimiz unutmayalım 
ki, Türkiye’nin vizyonunu “muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkmak” olarak belirleyen 
Atatürk, “En büyük eserim” dediği Türkiye 
Cumhuriyeti’ni gençliğe, gençliğin eğitimini 
de Türk öğretmenine emanet etmiştir. Türk 
Öğretmeni, bir asra yaklaşan Cumhuriyet dö-
neminde çeşitli zorluklara ve imkânsızlıklara 
rağmen bu görevini başarıyla yapmıştır. Öğret-
menlerimiz bu süreçte kazanacakları deneyim-
le geleceğin başarılı öğretmenleri olacaklardır.
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“PANDEMİDEN SONRA HER ALANDA 
OLACAĞI GİBİ EĞİTİMDE DE YENİ BİR 

DÖNEM BAŞLAYACAK”

 TEVDAK (Tevdak Liseleri Eğitim Der-
neği) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol 
Demirdöven ile içinden geçtiğimiz Pandemi 
sürecindeki gelişmeler, değişmeler, karşılaşı-
lan sorunlar ve bu süreçten sonra olacaklar ile 
ilgili konuları görüştük. Demirdöven görüşme-
mizde özet olarak Pandemi sürecinin hayatı-
mızda yeni bir dönemi başlattığını, çok sıkıntılı 
geçtiğini, hayatımızın her alanında değişiklik-
ler olduğunu belirtti ve “Pandemiden sonra 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eğitimde de 
yeni bir dönem başlayacak” dedi.
 TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Erol Demirdöven’in  “Pandemi” ile ilgili dergi-
mize özel açıklamalarda bulundu.

(Öğretmenim Dergisi Özel Haber / İstanbul)
“1945 yılında Bursa’da doğdum. İlköğ-

retimimi Gemlik’te, ortaöğretimimi Kabataş 
Erkek Lisesi’nde tamamladım. İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi’nden 1969 yılında 
mezun oldum. 1971 yılında giriş sınavını kaza-
narak Maliye Bakanlığında göreve başladım. 

1979 Yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman-
lığı görevimden istifa ederek özel sektörde 
çalışmaya başladım. Halen de kendi kurmuş 
olduğum Yeminli Mali Müşavirlik firmamda 
çalışmaya devam ediyorum. 

Kabataş Erkek Lisesi arazisinin turizm 
bölgesi ilan edilip özel sektöre otel yapılmak 
istenmesi üzerine 1987 yılında yurtsever 105 
Kabataşlı kardeşimle Kabataş Erkek Lisesi Eği-
tim Vakfı’nın (KELEV) kuruluşunda yer aldım. 
KELEV’de 2005-2009 yıllarında Başkanlık gö-
revi yaptım. Kabataş Erkek Lisesi’nin halen Or-
taköy’deki binalarında tüm ülkenin gençlerine 
kaliteli eğitim hizmeti vermeyi sürdürmesinde 
KELEV’in çabaları ve Kabataşlı kardeşlerimin 
üstün dayanışma bilincinin büyük katkısı var-
dır. 

1991 yılında 15 tarihi devlet lisesinin 
Eğitim Vakfı tarafından kurulan ve kurucuları 
arasında KELEV’in de yer aldığı kısa adı TEV-
DAK olan Tevdak Liseleri Eğitim Derneği’nin 
başkanlığını yapıyorum. TEVDAK’ın kuruluşun-
da Eğitim Vakıfları yer alan tarihi devlet lise-
leri şunlardır: Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu 
Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, 
Eyüp Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Hay-
darpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir 

TEVDAK YÖNETİM KURULU BAŞKANI M. EROL DEMİRDÖVEN:
"EĞİTİMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"
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Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy 
Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, 
Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak 
Mehmet Çelikel Lisesi. TEVDAK’ta Yönetim 
Kurulundaki arkadaşlarımla beraber, hem 
bünyemizdeki okulların hem de ülkemizin eği-
timine katkıda bulunmaya, ülkemizin gençle-
rinin Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine bağlı, 
demokrasiye, bilime inanan, aklı ön planda 
tutan, çağdaşları ile yarış edebilecek düzeyde 
bilgi ve inanca sahip gençler olarak yetiştiril-
meleri için çaba harcıyorum.

Amacımıza ulaşmak için iki yıldır TEV-
DAK’ı oluşturan tarihi devlet okullarının ve 
Eğitim Vakıflarının kapasitesini güçlendirmek 
ve toplumdaki tanınırlığını arttırmak amacıyla 
Avrupa Birliği Eğitim Fonundan sağladığımız 
fon ile desteklenen “TOPLUMUN OKULLARI” 
isimli projeyi yürütmekteyiz.-Ben bir CUMHU-
RİYET çocuğuyum. Bu bilinç ile ölünceye kadar 
yurdumun gençlerinin gericiliğe, yobazlığa, 
akıldışı eğitilmesine karşı çaba harcamaya 
gayret sarfedeceğim.

PANDEMİ SÜRECİ

“Pandemi” dediğimiz ve hiç tanımadı-
ğımız Korona (covid-19) virüsü salgını bizim 
için bir şok etkisi yarattı. Çünkü son yıllarda 
böyle küresel bir virüs salgını ile karşı karşıya 
kalmamıştık. Bu yüzden bu sürece birçok yön-

den olduğu gibi psikolojik yönden de hazırlık-
sız yakalandık.  Bu süreç, bütün dünyada her 
yaşta, her mevkide ve her alandaki insanımızı 
etkiledi. Bütün işverenlerin ve çalışanların ha-
yatını, dolayısıyla ülke ekonomilerini derinden 
etkiledi. Alışmadığımız yeni bir yaşam tarzına 
geçtik. Ülkemizde de önce 65 yaş üstü, sonra 
18 yaş altı, hafta sonlarında da 18-65 yaş ara-
sı insanlarımız evlerinde izole edildi. Bu süreç-
te insanlar bu virüsü tanımadıkları, nasıl bula-
şacağını bilmedikleri için çok tedirgin oldular. 
İzole şekilde yaşama, bazı insanlara huzur ve 
mutluluk getirirken, bazı insanlarda da sağlı-
ğını kaybetme korkusu, ölüm kuşkusu, mutsuz-
luk, kaygı, öfke ve umutsuzluk doğurdu. Ama 
hepimizin üzerinde anlaştığımız bir husus var, 
Pandemi sonrası hayat eskisi gibi devam et-
meyecek.

Bu süreç, dünyada yaygın ve tercih 
edilen neoliberal sistem, salgın ile mücadele-
de yetersiz kalmış ve sorgulanmasına neden 
olmuştur. Bu ülkelerin yönetimlerinin sağlık 
ve eğitim alanlarında da çok önemli zaafları 
olduğu ortaya çıkmıştır. Dünyadaki gelişmiş 
devletlerin çoğunda uygulanan kapitalist sis-
temde, sosyal devlet ilkesinin ihmal edildiği, 
gelir dağılımının bozulduğu, devletin bilinçli 
olarak sağlık ve eğitin hizmetlerinden çekile-
rek bu alanları özel sektörün hükümranlığına 
terkettikleri görülmüştür. Bu anlayış kapitalist 
ülkelerde Pandemi ile mücadelede büyük so-
runlar ve olumsuzluklar yaratmıştır. Bu süreçte 
kapitalist sistemin baş aktörü olan ABD’de çok 
sayıda insan hayatını kaybetmiş olup daha ne 
kadar can kaybı olacağı bilinmemektedir Haya-
tını kaybeden ve panik içine düşerek nasıl ras-
yonel bir davranış sergileyeceğini bilemeyen 
insanların çoğu, eğitim ve gelir düzeyi düşük 
olan insanlardır. Bize göre bundan sonraki sü-
reçte, ülkemiz dâhil birçok ülkede sosyal devlet 
anlayışı ön plana çıkacaktır. Halk kitlelerinin 
bu yöndeki talepleri artacak ve ülkeleri yöne-
ten ve yönetmeye aday siyasetçiler politikala-
rında bu konuya daha çok önem vereceklerdir.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Biz TEVDAK olarak “Pandemi” sürecini 
ilk farkeden kuruluşlardan biriyiz. Çin’de baş-
layan ve yavaş yavaş dünyaya yayılan Korona 
virüs salgınını ilk günden itibaren yakından ta-
kip ettik. 11 Mart 2020’de Türkiye’de ilk vaka 
görülür görülmez, iş düzenimizi değiştirmeye 
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karar verdik. Çalışanlarımızın sağlığını koru-
mak için işlerimizin ofisten değil, evlerimizden 
bilişim araç ve gereçleriyle yürütülmesini iste-
dik. Telefon, internet, sosyal medya, zoom ve 
skype üzerinden iletişim ve yazışmalarımızı 
yürüttük. Yürüttüğümüz “Toplumun Okulları” 
projesinin kalan üç aylık dönemini üç ay öte-
leme kararını aldık ve AB Finans Birimine baş-
vurduk. Bu sürede de proje ile ilgili raporlama 
çalışmalarımızı sürdürdük.

ÖNLEM ALMADA GEÇ Mİ KALINDI?

Covid - 19 virüsü, tıp alanındaki bilim 
insanlarının yeterli bilgiye sahip olmamala-
rı, tedavi edecek aşı ve ilaç bulunmamaları 
sebebiyle önlem alma konusunda biraz geç 
kalındığını düşünüyorum. Bu konuda ilk vaka 
2019 yılı Aralık ayında Çin’in Vuhan eyaletin-
de görüldü. Çin hemen bu eyaleti karantinaya 
aldı ve bütün sağlık personelini orada görev-
lendirdi. Bu yüzden altı ay gibi kısa bir sürede 
hem vaka sayılarını sıfıra yaklaştırdı ve hem de 
Çin’in diğer eyaletlerine sıçramasını önledi. Bu 
konuda Güney Kore’de zamanında aldığı ön-
lemlerle virüsün etkisini en aza indirdi. Fakat 
İngiltere, İtalya, İspanya ve ABD yöneticileri, 
baştan bu virüsün etki boyutunu yeterince cid-
diye almadıkları için, gerekli önlemleri almada 
geciktiler. Bu da çok sayıda insanlarının hayat-
larını kaybetmelerine sebep oldu. Bize gelin-
ce, biraz geç olmakla birlikte, özellikle 65 yaş 
üstündeki insanlarımızın 21 Marttan itibaren 
evlerde izole edilmesi ve her derecedeki okul-

larımızın kapatılması isabetli olmuştur. Fakat 
maske takma zorunluluğu yasağı geç alınmış 
ve maske dağıtımı zamanında ve düzenli ya-
pılamamıştır. Ayrıca başlangıçta yeterli test 
cihazı sağlanamadığı için az test yapılması da, 
virüsün tehdit boyutunun zamanında anlaşıl-
masını engellemiştir. Bunlara rağmen, Bilim 
Kurulu’nun oluşturulması, sağlık alt yapımızın 
yeterli olması, başta doktorlarımız olmak üzere 
sağlık çalışanlarımızın donanımlı ve deneyimli 
olması, Cumhuriyetimizin önemli kazanımla-
rından olan köklü bir sağlık teşkilatının varlığı, 
Sağlık Bakanlığımızın da süreci iyi organize 
etmesi ve halkımızı sürekli bilgilendirmesi, bu 
süreci diğer ülkelere göre daha az can kaybıyla 
geçirmemize sebep olmuştur. 

COVİD-19 FARKLARI

Bilindiği gibi yeni bir hastalığın tüm 
dünyayı bir salgınla etkilemesine “Pandemi” 
deniliyor. Dünya Sağlık Örgütü, insanlık ta-
rihinde bugüne kadar “veba, kolera, çiçek, 
sarıhumma, Rus gribi, İspanyol gribi, Asya 
gribi, kuş gribi, domuz gribi, HIV/AIDS, Sars, 
Ebola, Mers” gibi milyonlarca insanın hayatını 
kaybetmesine yol açan 21 Pandemi yaşadığını 
belirtmiştir. Covid-19 virüsünün diğer pande-
milerden farkını tabii ki, tıp insanları daha iyi 
açıklarlar. Tıp insanları da, başlangıçta sinsi-
ce ve hızlı bir şekilde yayılan bu virüsü hiç ta-
nınmıyorlardı. Virüsün aşısı ve ilacı da yoktu. 
Fakat hastalık ilerledikçe ve virüsün etkilerini 
gördükçe, yeni tedavi yöntemleri uyguladılar, 



Öğretmenim 

Dergisi 

10

sonuçlarına göre de aşı ve ilaç bulma çalışma-
larını hızlandırdılar. Covid-19 virüsünün aşısı-
nın ve ilacının bulunduğunda hastalığın etkisi 
ve yayılması da sona erecektir.

HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞTİ VE 
DEĞİŞECEK?

Dünyayı sarsan Korona salgını sürecin-
de gündelik yaşamdaki kısıtlamalar pek çok 
değişimi de beraberinde getirdi. Korona salgı-
nıyla birlikte insanlar birçok şeyin farkına var-
dılar. Kendilerinin, ailelerinin, başka insanların, 
çevrelerinin, doğanın, sağlıklarının, özgürlük-
lerinin, dayanışmanın, iyilik yapmanın, “ben” 
yerine “biz” demenin farkına vardılar. Bunla-
rın değerini ve önemini kavradılar. Bu dönemin 
sonucunda artık insanlar hiç olmadıkları kadar 
duyarlı olacak, farkında olacak, daha sosyal 
olacaklar, vefalı olacaklar. Bugünün farkına 
varacak, bugünden zevk almaya başlayacak-
lar.

Bu sürecin çalışma hayatına da büyük 
etkileri olacak. Koronavirüs hayatımıza bir 
salgın olarak girdiğinden bu yana birçok şir-
ket, ofisten çalışma yerine “uzaktan çalışma” 
sistemine geçti. Bu süreçte iş sahiplerimiz ve 
çalışanlarımız, bilişim ve iletişim teknolojileri-
ni ve yöntemlerini kullanarak uzaktan çalışma 
konusunda büyük deneyim kazandılar. Normal 
çalışma ortamına dönüldüğünde, çalışanların 
bir kısmının yine “uzaktan çalışma” ya de-
vam edeceklerini düşünüyorum. Ofislerin de 

yeniden düzenlenmesi, çalışanlar arasında ya-
tay ve dikey en az 1.8 metrelik bir mesafenin 
sağlanması gerekir Çalışanların açık ofislerden 
çok ayrı odalarda çalışması uygun olur. Dijital 
devrime uyum sağlayan ülkelerin COVID-19 
pandemisinin getireceği değişimlere en çabuk 
ayak uyduranlar olacağını düşünüyorum. Tür-
kiye bu konuda 1980’li yılların ortalarından bu 
yana çok olumlu adımlar atmış ve fiziki altya-
pısını büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. 

DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLARIMIZ

Bu süreçte elbette alışkanlıklarımızda 
değişti. İnsan ilişkilerinde mahrem mesafe ye-
rine sosyal mesafe geçerli oldu. Tokalaşma, 
öpüşme ve sarılma gibi eylemleri unuttuk. 
Tepkilerimizi uzaktan göstermeye başladık. 
Telefon, bilgisayar ve sosyal medya daha fazla 
hayatımıza girdi. Eskisine göre daha çok kitap 
okumaya, müzik dinlemeye, internet üzerin-
den film izlemeye başladık.  Hijyen kurallarına 
daha çok dikkat etmeye başladık. Kalabalık-
ların içine girmemeye, kalabalık ortamlardan 
alışveriş yapmamaya dikkat ettik. Online alış-
verişe daha çok önem verdik. Bu süreçte en çok 
karşılaştığımız kişiler kargo elemanları oldu.  

UZAKTAN EĞİTİM

Pandemi sürecinde okullarımız ders yı-
lının bitimine üç ay kala kapatıldı. Okulların 
kapanması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve 
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YÖK, eğitimin uzaktan yapılması sürecine geç-
tiler. Ayrıca EBA sistemi ile televizyon üzerin-
den seçilmiş öğretmenlerce ders konularının 
online aktarılması da olumlu bir uygulama 
oldu. Bu durumu, eğitimimiz ve eğitimcilerimiz 
için bir fırsata dönüştürebilmeliyiz. Sağlık ça-
lışanlarımız bu süreçte ilk defa karşılaştıkları 
bu virüs salgınıyla mücadelede nasıl önemli 
bir deneyim kazandılarsa, bu süreçte eğitim-
cilerimize de, bu tür olağanüstü durumlarla 
karşılaştıklarında kullanacakları online eğitim 
konusunda önemli bir deneyim kazandırılma-
lıdır. Çünkü bu sürecin ne kadar süreceği belli 
değildir. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür 
durumlarla karşılaşabiliriz.  

“Uzaktan eğitim” e aniden geçişimiz 
bazı sorunları da beraberinde getirdi.  Eğer her 
öğrenci gerekli altyapıya ve ekipmana sahipse, 
dijital eğitim değişime uyumu, eğitimde eşitli-
ği, özellikle kırsal kesimde yaşayan öğrencile-
rin eğitime ulaşmasını sağlamak için önemli 
bir fırsattır. Ancak bilgisayarı ve internet ulaşı-
mı, hatta televizyonu olmayan milyonlarca öğ-
rencimiz var. Bu süreçte bu öğrenciler mağdur 
oldu. Devletimizin öncelikle çocuklarımızın bu 
ihtiyacını tamamlaması gerekir.  Sonra birçok 
öğrenci bu tarz eğitime uyum sağlamadığı 
için online derslere katılmayabiliyor. “Uzaktan 
eğitim” de tam bir denetim, sağlıklı bir ölçme 
ve değerlendirme yapmak mümkün olmuyor. 
Öğretmenlerimizin çoğu da “uzaktan eğitim” 
yöntemiyle ders verme konusunda gerekli eği-

timi almış değil. Bu süreçte öğretmenlerimizin 
bu konudaki eğitim açığı da kapatılmalıdır.

BUNDAN SONRA HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ 
GİBİ OLMAYACAK

Pandemi süreci, bütün insanlık için, 
her alandaki yaşayışımızı büyük ölçüde değiş-
tirecek büyük bir deneyim olmuştur. Maske 
takma, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına 
dikkat etme bir müddet daha devam edece 
gibi görünüyor. Birçok bilim insanının dediği 
gibi “bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi ol-
mayacak”. İnsan ilişkileri, davranışları, alış-
kanlıkları, duyarlılıkları, yaşam tarzları, bilişim 
ve iletişim araçlarının kullanımı, çalışma hayatı 
büyük değişikliklere uğrayacak.  Bu süreçte ha-
yatımıza giren “uzaktan çalışma” ve “uzaktan 
eğitim”, her zaman alternatif çalışma ve eği-
tim olarak gündemimizde olacak. Dileğimiz, 
Covid-19 virüsünün bir an önce etkisini kaybe-
derek hayatımızdan çıkmasıdır. Bu süreçte ha-
yatını kaybeden bütün insanlarımıza Allahtan 
rahmet diliyorum. Ailelerini ihmal ederek, ha-
yatlarını ortaya koyarak mesleklerini icra eden 
doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza şük-
ran ve minnet duygularımı ifade ederken, bu 
süreçte hayatlarını kaybeden doktorlarımıza 
ve sağlık çalışanlarımıza da Allahtan rahmet 
diliyorum. Ayrıca bana bu konudaki görüşle-
rimi paylaşma imkanı verdiğiniz için teşekkür 
ederim.
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Yaşım gereği olsa gerek, eğitim sektö-
rünün yaşayan çınarlarını tanıma mutluluğunu 
bugün dünden daha çok yaşıyorum. Hepsini 
tek tek kısa özellikleri ile bir-iki cümle ile bu-
rada yazsam sayfalar tutar. Zaten yeri geldikçe 
kendilerinden uzun uzun bahsediyorum.

1977 yılından itibaren arşınlamaya 
başladığım Cağaloğlu (Bab-ı Ali) Yokuşunda 
karşılaştığım, tanıştığım, hoş sohbetlerine ta-
nık olduğum isimler sayılamayacak çoklukta. 
Hele cemiyet lokalinde masasına oturma onu-
runa sahip olduğum, o zamanlar Türkiye’nin 
dev isimleri olarak tanınanları yakından tanı-
mak şu an ki en büyük kazancım.

Cağaloğlu’ndan, Cağaloğlu Hama-
mı’na ( Hamamın içerisnde sadece gazeticile-
re ayrılmış bir bölüüm vardı.)uğradıktan sonra 
ayaklarımız bizi Beyazıt’tan Laleli’ye doğru 

indirirken o zaman ki Güneş Gazetesi’nin bir 
zamanlar yazı işleri müdürlüğünü yapan Işık 
Yurtçu ağabeye uğramadan edemezdik. 

Laleli Yokuşu’nda bugünün zincir okul-
larının sahiplerinin dershaneleri vardı. Çalıştı-
ğım gazete ve gazetelerin eğitim muhabiri ol-
mamama karşın öğretmenlikten istifa ederek 
gazeteciliği seçen bir isim olmamın yanı sıra 
eğitimci bir ailenin bireyi olmam, kamuoyu-
nun da tanıdığı isimlerle tanışmamı ve onları-
haberleştirmemin en önemli nedeni idi.

2007 yılında başladığım Öğretmenim 
Dergisi vesilesi ile de kısacası eğitim duayen-
lerini tanıdığım Dershane sahiplerinin doğru 
yolda olanlarının yükselişine tanıklık ettim.

Öğretmenim Dergisi yayıncılığında 
beni en çok etkileyen isimlerden biri Ümit 

TÜRKİYE'NİN İLK ULUSAL KURS MARKASI:
DOĞRU CEVAP
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Kalko idi. Eminönü’nde öğrencilik yıllarında 
seyyar satıcılık yapan Büyükçekmece’de Ders-
hanecilik deneyimi yaşayan Ümit Kalko’ nun 
okul girişimini, çalıştığım gazetede Haber Mer-
kezi Müdürü olarak tanıdığım Yalçın Bayer 
ağabeyin bana işaretiydi. Onu tanımak ve ba-
şarılarının izleyicisi olmanın hazzını bugün her 
günkünden daha fazla yaşıyorum.

Eminim benim bu yazımı okuyanlar; bu 
yazı da nereden çıktı? Diye kendilerine sora-
caklardır. Cevaplayalım efendim: Henüz daha 
yaş olarak eve hapsedilip korunanlardan de-
ğilim ama orta yaştan bir üst kademeye terfi 
aşamasındayım. Dolayısıyla gençler gelecek-
leri ile yaşlılar da geçmişleri ile ilgiliymiş. Geç-
miş bilinmeden gelecek çizilemeyeceğine göre 
geçmişten biraz ben de dem vurayım istedim.

En önemlisi de günümüzde etkili özel 
okul derneklerinden ve örgütlenmelerinden 
biri olan ÖZKURBİR' in de yönetim kurulu baş-
kanı eğitimci-sosyolog Hami Koç’un rehber 
önderliğinde yol alan DOĞRU CEVAP eğitim 
kurumlarının söyleşisini hepinizin dikkatine 
sunayım.

Öğretmenim Dergisi olarak bu sayımı-
zın kapağına taşıdığımız kurum: Doğru Cevap 
Eğitim Kurumları.

Yaşı genç olan Doğru Cevap markasını, 
eğitimin öğretmenlik dâhil her kademesinden 
geçmiş, tecrübeli eğitimci, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mahmut Demirelli ve arkadaşları kur-
muşlar. Kısa sürede eğitime yön veren bir ku-
rum olmuş Doğru Cevap...

Doğru Cevap yöneticileri, tecrübeli, 
donanımlı, birikimli isimler. En önemlisi geç-
mişine birçok başarıyı sığdırmış bir ismin yö-
netiminde olan bir kurum. Bu kurumun CEO su 
olan Hami Koç'un sorularımıza verdiği cevap-
ları okuduğunuzda eminim siz de benim gibi 
düşüneceksiniz. 

Adnan Gündüz-Öğretmenim Dergisi/İstanbul  
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"Türkiye’nin İlk Ulusal Kurs Markasıdır"

Ö.D.-: Kurumun kuruluş öyküsü 

H.K.-: Doğru Cevap, dershaneciliğin 
temel liseye dönüştüğü, Temmuz 2015 yılın-
da Anayasa Mahkemesi’nin dershaneler ile 
ilgili kararı ve bunun neticesinde de Ağustos 
2015’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı bir 
düzenleme ile faaliyete geçen “özel öğretim 
kursu” alanında eğitim öğretim faaliyetlerine 
başlayan, Türkiye’nin ilk ulusal özel öğretim 
kursu markasıdır. 

Doğru Cevap kuruluş hedefi itibariyle 
özellikle temel liseye dönüşmeyen, ne yapaca-
ğına karar vermemiş ya da verememiş kurum-
lar, kurucular için adeta yenilenmiş bir yatırım 
ve girişim alanı olmuştur. Diğer bir ifadeyle 
Doğru Cevap, eğitimin güncel ihtiyaçlarına 
cevap veren bir nitelik bütünlüğüyle doğru bir 
zamanda kurulmuştur. 

Kurulduğu dönem itibariyle Doğru Ce-
vap, daha önce kurs merkezi olma alanında 
marka ve kurumsal kimlik çalışmalarıyla,  iş 
ortakları ile omuz omuza yürümesi ve her du-
rumda onların yanında yer almasıyla, bütün 

şubelerini sadece isim ve hizmet alan kurum-
lar olarak değil, her birini doğrudan kendine 
ait kurumlar görüp kuruluşu ve gelişiminde 
hep iş ortaklarının yanında yer alması ile kısa 
sürede çok büyük bir büyüme gerçekleştirmiş 
ve daha ilk yılında kurs merkezi olma alanında 
liderlik koltuğuna oturmuş, kurs yönetiminin 
nitelik çerçevesini belirlemiş ve bunu yıllarca 
devam ettirmiştir. 

Ö.D.-: Kurulurken konulan kısa, orta 
ve uzun vade hedefleri?

H.K.-: Doğru Cevap kurulurken ilk orta-
ya çıkışı Özel Öğretim Kursu alanında oldu. 

Doğru yer ve doğru zaman ilkesiyle 
Doğru Cevap, ilk kurulduğu yıldan itibaren 
birçok ilimizde, ilçemizde faaliyet göstermeye 
başladı. Amacımız kısa vadede doğudan batı-
ya, kuzeyden güneye yurdumuzun dört bir ya-
nında şubeleşerek eğitimin her alanında, her 
kademesinde nitelikli ve etkin bir şekilde genç-
lerimize kaliteli hizmet vermekti. Bu çerçevede 
daha ilk yılımızı tamamlamadan yurdumuzun 
dört bir yanında 200’e yakın kurum açarak 
gençlerin başarı hikâyesinde yerimizi aldık.
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İlk kurulduğu andan itibaren nicelik 
olarak artan bu kurumlarımızda eğitim öğre-
tim faaliyetleri, gerek insan kaynakları ve ge-
rekse teknolojik anlamda çok ciddi yatırımlar 
yapıp nitelik olarak da önemli bir gelişme gös-
terdik. Sektörel olarak baktığımız zaman çıtayı 
çok yükseklere taşıyarak gece gündüz deme-
den bu alanın öncüsü olma sorumluluğuyla 
hareket ettik.

Kurulurken daha çok kurs olarak faali-
yet gösteren ve bu alanda liderliği elinde bu-
lunduran Doğru Cevap, orta ve uzun vadede 
özel okul alanında da büyük yatırımlar yapıp, 
okulculukta da eğitimin öncü değerleriyle iler-
lemeye devam ederek eğitim yönetiminde ve 
yatırımlarında ulusal başarıya ivme kazandıra-
cak liderliği hedeflemektedir. 

Güçlü, her alanda, her durumda ku-
rumlarının yanında yer alan ve şubelerin geli-
şimi, değişimi, yenilenmesi için her türlü yatı-
rımı yapmaktan çekinmeyen, merkezdeki gücü 
tüm iş ortakları ile etkin biçimde paylaşan ge-
nel merkez yapısı; markanın gücüne inanan iş 
ortakları,  kurum yöneticileri, öğretmenleri ve 
bütün çalışanları ile; “Türkiye’nin Güçlü ve Li-
der Eğitim Markası” sloganı ile yola çıkan ve 

kurulduğu andan itibaren kurs alanında lider 
olan Doğru Cevap, özellikle okulculuk alanın-
daki kampüs sayısını artırıp eğitimin her ala-
nında örnek olma hedefiyle başarı kimliğini 
güçlendirmeye devam ettirmektedir.

"7D – Değer Temelli Başarı Kimliği"

Ö.D.-: Kurumu tercih edeceklerin ter-
cih etmeleri için en önemli neden? Kurumu-
nuzu diğer kurumlardan ayıran yan ve yön-
ler? 

H.K.-: Doğru Cevap Eğitim Kurumla-
rı 7D – Değer Temelli Başarı Kimliği ile hem 
kurumsal değerlerini hem de eğitim modelini 
açıkça ortaya koyarak başarıya temel oluştur-
maktadır. 

Eğitimin dünü, bugünü ve geleceği ko-
nusunda her zaman ulusal sorumluluk değer-
lerinin bilincinde olan kurumumuz ; “Etkili Li-
derlik, İlkeli Yönetim, Güvenli İletişim, Kişisel 
Bütünlük, Sağlıklı Gelişim, Evrensel Anlayış 
ve Toplumsal Fayda” şeklinde sıralayabilece-
ğimiz temel değerlere sahiptir. Bu değerler bi-
zim hem yönetim hem de eğitim-öğretim faa-
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liyetlerimizde bize ilham olan marka ve eğitim 
çerçevemizdir.

Bunun yanında 7D Başarı Kimliğimize 
ek olarak;  

Online Akademimiz ile birlikte çağımı-
zın bütün teknolojik imkânlarını eğitim-öğre-
tim ve yönetim süreçlerimizi güçlendirmek 
için seferber ederek zamandan ve mekândan 
bağımsız, 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına cevap ve-
ren çalışmalar yapmaktayız.

Başarı Takip Sistemimizle birlikte öğ-
rencilerimizin akademik, sosyal, sanatsal, 
sportif, liderlik becerileri vb. birçok alandaki 
gelişimlerini ve başarılarını takip ediyor, birey-
selleştirilmiş eğitim-öğretim programlarımızla 
öğrencilerimize kendi başarı hikâyelerini yaz-
maları için destek veriyoruz.

Lider Öğretmen

Kurumlarımızda her öğretmenin reh-
berlik becerileriyle Lider Öğretmen olmalarına 
önemli yatırımlar yapıyoruz. Lider öğretmen-
lerimizin her öğrencimizin kişisel öğrenme 
ihtiyaçlarına cevap veren bir sorumluluk ve 

planlamayla öğrencilerinin yetenekleri ve ilgi-
leri doğrultusunda kendi hedeflerine ulaşma-
ları konusunda güçlü bir bağla birlikte başarıyı 
inşa etmelerini önemsiyoruz.

“ Bir Okul, Müdürü Kadar Okuldur”

Ö.D.-: Kurumun hedeflerine odaklan-
masında yöneticilerin rolü? 

H.K.-: Eğitim kurumlarınca ifade edilen 
ve eğitim dünyasında çok iyi bilinen bir cümle 
var, “ Bir okul, müdürü kadar okuldur”.

Bu cümleden o kurumu yöneten mü-
dür veya yetkili yöneticilerin kurumun sorum-
lulukları konusunda öncelikle bu hedefleri ger-
çekleştirecek ekibine güvenmesi ve bu hedefi 
gerçekleştirecek her şeyi mümkün mertebe 
sağlayacak öngörü ve kabiliyete sahip olması 
lazım. Bundan sonra da bu hedef için süreç 
içerisindeki aktivitelerini, çalışmalarını, eki-
biyle doğru iletişimi çok iyi organize etmesi la-
zım. Doğru Cevap Eğitim Kurumlarında lider 
öğretmen kavramı çok önemlidir. Bu kavramın 
müspet olarak öğrencisine her türlü destek 
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verebilecek kazanım ve kabiliyete sahip olması 
için geri planda  Doğru Cevap merkezi ve şube 
yetkilileriyle yıl boyunca yüz yüze ve online 
olarak çok ciddi kurum içi eğitim çalışmaları 
yapmaktayız. Kurumuna ve ekibine güvenme-
yen yöneticinin başarılı olması mümkün değil-
dir. Kurum yöneticisinin bunları organize ede-
bilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için insani 
değerler konusunda mutlak surette donanımlı 
bir birey olması gereklidir. 

Sevgi-güven-iletişim üçgeninde gereği-
ni uygulayan başarı ve iletişime açık bir yöne-
ticinin hedeflerine ulaşmaması hemen hemen 
mümkün değildir.

Ö.D.-: Kendinizi konumlandırdığınızda 
eğitim sektörü içerisinde nerede konumlandı-
rırsınız? Bu soruyu açmak gerekirse burada 
istediğimiz siyasi bir konumlandırma eğitim, 
eğitim-öğretimde lokal anlamda yörenizde, 
ilçe ve bölgenizde, genel anlamda da ülkemiz 
içerisinde ki konumdan söz edilmekte. Yani 
diğer bir deyimle eğitime olan katkılarınız, 
artı olarak kattıklarınız? 

H.K.-: Bir eğitim markası olarak Doğru 
Cevap, kendine özgün sistemiyle farklı bir kon-
septe sahiptir. 2015 yılında ortaya çıkan bu 
marka aynı zamanda 25 yıllık bir Ar-Ge biri-
kimin üzerine inşa edilmiştir. Genç bir marka 
olması, çağın yeniliklerine ve zamanın ruhuna 
hızlı adapte olması ve daha esnek bir yapıya 
sahip olmasını sağlamıştır. Bu esnek ve deği-
şime açık yapının yanında güçlü prensipler 
üzerine inşa edilmiş sağlam bir karaktere de 
sahiptir. 

Doğru Cevap markasının eğitim sektö-
ründeki yeri, yönetim ve organizasyon yapısı-
nın yenilikçi, çağdaş ve dengeli büyüme viz-
yonu hem de birlikte yol aldığı iş ortaklarının 
heyecanı ve yüksek kalite standartlarından do-
layı sınavlara hazırlık kursları arasında zirvede 
yer almaktadır. 

Özel okul alanında ise Doğru Cevap 
markası hem akademik okul hem de kampüs 
okulları yapısıyla diğer paydaşlarında farklı bir 
yapı ortaya koymaktadır. Eğitimin bütün ka-
demelerinde uzun yılların birikimine dayanan 

bireyselleştirilmiş akademik gelişim ve başarı 
takip sistemi ile öğrenciler için hem güvenli 
bir okul hem de onları başarıya taşıyan planlı 
yapısıyla güven ve başarı odaklı bir öğrenme 
deneyimi yaşatırken, kampüs okullarıyla öğ-
rencinin bütün yönleriyle gelişimi ve başarıya 
ulaşmasına yönelik olanak sağlamaktadır. 

Bütün okul ve kurslarımızda her öğren-
cimizi yapay zekâ ve diğer teknolojik imkânlar-
la takip ediyor ve bu sayede öğrencilerimizin 
bütün çalışmalarını kayıt altına alabiliyor ve 
istediğimiz an çok hızlı biçimde geri bildirim-
ler alabiliyoruz. Öğrencilerimizin ihtiyaç duy-
dukları ve gelişimleri için en doğru alanlarda 
başarıya ulaşmaları için destekliyoruz ve işi-
mizi şansa bırakmıyoruz. Bütün bunlar okul ve 
kurslarımızın yapısından kaynaklanan bizlere 
özgü karakteristik özelliklerimizin sonucunda 
mümkün olabiliyor.

"İki Yüz' ün Üzerinde Şube Başarı 
Hikayemizdir"

Ö.D.-: Kurumsal başarı örnekleriniz? 

H.K.-: Markamız geçmişi çok eskiye da-
yanmamasına rağmen kısa süre içerisinde ter-
cih edilen ve dikkat çekici bir noktaya gelmiş-
tir. Doğru zamanda etkili planlama ile var olan 
ve birçok eğitim kurumunun başaramayacağı 
şekilde Türkiye’nin hemen her bölgesinde, 
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200’ün üzerinde şube ile bir başarı hikâyesi 
ortaya koymuştur. Güçlü iletişim ağı ve doğru 
planlamalar ile yakalanan bu başarının önü-
müzdeki yıllarda daha ileri noktaya gideceği 
öngörülmektedir. 

Geçen süre zarfında ulusal sınavlara 
hazırlık programları ile sınav sonuçlarında yük-
sek performans gösteren öğrencilerin sınava 
hazırlık merkezi olmuştur. Gerek üniversite sı-
navlarında, gerek liseye giriş sınavlarında her 
yıl şubelerimizden dereceler çıkmaktadır. Öğ-
renci profilinin ve performansının her sene 
daha üst seviyeye çıkarılabilmesi için bütün 
eğitim kadromuz özveri ile çalışmaktadır.

Ayrıca Pandemi süresince Online Aka-
demi çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz 
uzaktan öğretim programımız öğretmenlerimi-
zin emeği, öğrencilerimiz öz yönetim becerile-
riyle başarı sürekliliği sağlamış; Doğru Cevap 
akademik performansa yönelik güçlü altyapı-
sını bu zorlu süreçte başarıyla taçlandırmıştır. 

Ö.D.-: Doğru Cevap Eğitim Kurumları-
nın eğitime yön veren anahtar kavramların-
dan kısaca bahseder misiniz? DOĞRU CEVAP 
EĞİTİM KURUMLARI dediğimizde ilk akla gel-
mesini istedikleriniz?

H.K.-: Öncelikle Doğru Cevap’ ın okul-
larımızda, kurs merkezlerimizde ve yayınları-
mızda eğitim kimliğini yansıtan birincil kelime 
7D’dir. Diğer bir ifadeyle Doğru Cevap’ ın ba-

şarı kimliğini tanımlayan yedi değerimiz bizim 
pusulamızdır.

Birinci değerimiz İlkeli Yönetim eğitim 
ekosisteminde yer alan bütün dinamiklerle 
olan etkileşim yönümüzü ifade etmektedir. 
Etkili Liderlik olarak benimsediğimiz ikinci de-
ğerimiz ise bilimsel ve işbirlikçi tutumumuzun 
yansımasıdır. Çünkü biz hem öğrencilerimizin 
liderlik becerilerini geliştiren hem de öğret-
menlerimizin lider duruşuna güvenen bir eği-
tim kurumuyuz.

Güvenli İletişim ve Sağlıklı Gelişim ise 
diğer değerlerimiz. Biz, güvenin aidiyet, den-
genin ise sağlık için önemli olduğuna inanıyo-
ruz. 

Kişisel Bütünlük Değeri de bizim için 
kararlılık, farkındalık, çaba ve tutarlılık için eği-
timin olmazsa olmazımız. 

Evrensel Anlayış ve Toplumsal Fayda 
olarak başarı kimliğimizde yer verdiğimiz bizi 
biz yapan çok kıymetli değerlerimiz ile de eğiti-
min dünyadaki ve ulusal çaptaki rolüne nitelik 
kazandırıyoruz.

Özellikle Pandemi döneminde yaptığı-
mız Online Akademi çalışmalarımız, öğrencile-
rimizin akademik performansını ve sosyal-duy-
gusal becerilerini geliştirdiğimiz Başarı Takip 
Sistemi ve yüz yüze ya da uzaktan eğitim-öğre-
tim faaliyetlerini iletişim gücü ve metodolojik 
hâkimiyetiyle yöneten Lider Öğretmen kadro-
muzla eğitimin yeni normaline başarıyla geçiş 
yapan bir eğitim kurumuyuz.
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"Eğitime Yön Verenler, Öğretmenlerle 
Beraber Toplumun Öncü Kişileridir."

Ö.D.-: Eğitime yön verenlere aracılığı-
mız ile iletmek istediğiniz mesajlarınız? 

H.K.-: Eğitime yön verenler, öğretmen-
lerle beraber toplumun öncü kişileridir. Eği-
timciler toplumun saygın ve etkin zümresine 
oluşturmuyorsa o toplumda çok ciddi bir gele-
cek problemi vardır. Eğitime yön verenlerden 
en çok beklentimiz bu toplumun değerlerine 
bağlı ve saygılı, insan kavramının değeri konu-
sunda hassasiyetleri korumasıdır.

Eğitime yön verenler ideolojik eylem 
ve davranış içinde olmamalıdır ve bütün kad-
rolarını kucaklayabilecek eylem ve söylemler 
konusunda hassas olmalıdır. Eğitim gönüllere 
dokunmaktır, dokunabilmektir. Eğitim heves 
kırmamaktır, yönlendirebilmektir. Eğitim bir 
bireyi önce kendisine ve ailesine sonra mutlak 
surette topluma faydalı bir insan olarak kazan-
dırma faaliyetidir. Ve eğitim bu çerçevede mut-
lu olabilme kazanımını elde etme sürecidir.

İşte bunu gerçekleşmesi için eğitime 
yön verenin kültürlü, insani değerlerle dona-
nımlı, sabırlı, toleranslı, güler yüzlü, adil,  ileti-
şimi güçlü ve güven veren bir profil çizmelidir.

Ö.D.-: Yerel yönetimlerden kurumsal 
beklentiniz?

H.K.-: Bir toplumun en önemli sektörü 
veya mesleğinin, eğitimciler ve eğitim sektörü 
olduğu konusunda öyle inanıyorum ki bütün 
herkes hemfikirdir. Öyleyse seçimle göreve 
gelen yerel yönetimler ve ekipleri resmi ve 
özel okulların beklentilerine toplumun aydın-
lık geleceği için pozitif ayrımcılıkla ülke ödevi 
olarak meşru olan her türlü desteği vermelidir. 
Mesela kurumlara arsa temini, belediyelerin 
imkânlarında adil ve meşru bir şekilde eğitim 
kurumlarının ve eğitimcilerin resmi özel ayrımı 
yapmadın faydalandırılması, eğitim kurumları-
nın her türlü eğitim sportif ve sosyal faaliyetle-
rine katılım sağlayarak veya görsel veya sosyal 
medyalarında değer vererek, paylaşarak yer 
vererek, güç ve destek vermelidir. Asıl İtibari 
ile yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden 
biri bu olmalıdır. Nitekim gelişmiş Avrupa ülke-
lerine baktığımızda bu gerçeği bütün boyutla-
rıyla görüyoruz.
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ZAMANIN TANIĞI: “KUŞAKLAR ve 
ÜLKELERİN GELECEĞİ”

EĞİTİMCİ - YAZAR ÖNER AÇIKGÖZ 

Kuşak; belli bir dönem aralığında neşet 
etmiş, aynı zaman diliminin zorluklarını, zah-
metlerini, acılarını beraber göğüslemiş; mut-
luluklarına, sevinçlerine beraber gark olmuş; 
siyasi ve sosyal olayları, teknolojik gelişmeleri 
beraber tecrübe etmiş, benzer sorumluluklar-
la yükümlü olmuş; dönem taşlar, kişiler, hare-
ketler topluluğu olarak belirtebiliriz.

Türk Dil Kurumundaki kuşak kavramı 
ise; “Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı 
çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sı-
kıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle 
yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” ve “Yakla-
şık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluştu-
ran bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jeneras-
yon” olarak ifade edilmiştir.

Dünya genelinde kuşaklar “X,Y,Z” ola-
rak kategorize edilmektedir. Ama bazı kaynak-
larda daha da gerilere gidilerek, 1925-1945 
yılları arasındaki döneme “Gelenekselciler 
- Sessiz Kuşak”, 1946-1964 yılları arasındaki 
döneme ise “Baby Boomer” (Nüfus Patlaması) 
denilmiştir. Şurası bir gerçek ki, bu kuşaklar ne 
kadar farklı bir dönem gibi algılansa da sadece 
kendilerine ait özelliklerle var olmamıştır. Her 
kuşak kendinden sonraki kuşağa deneyimlerini 
aktarmıştır. Sonraki kuşaklar da bu kazanımla-
rın üzerinden bulundukları dönemin girdileri-
ne göre bir kimlik oluşturmuşlardır. Belirtilen 
bu kuşaklar hakkında kısa bir bilgi verdikten 

sonra; kuşakların, ülkelerin geleceğine etkileri 
konusunda değerlendirme yapacağız.

1-Gelenekselciler - Sessiz Kuşak: 1925-
1945 yılları arasında yaşamış bu kuşak, 1929 
yılında Amerika’da yaşanan büyük ekonomik 
buhrandan etkilenmişlerdir. Yaşadıkları bu dö-
nemin etkisiyle, itaatkâr, otoriteye saygılı, risk 
almaktan kaçınan, aynı iş yerinde uzun dönem 
çalışma, sebat etme, vatan için fedakârlık duy-
gusu en büyük özellikleri olmuştur. Ülkemizde 
nüfusun % 7 sini oluşturan bu kuşak Cumhu-
riyet kuşağı olarak adlandırılmış ve “yaşamak 
için çalışmak” temel felsefeleri olmuştur.

2- Baby Boomer Kuşağı (Bebek Patla-
ması): 1946-ve 1964 yılları arasında doğanlar 
bu kuşağa dahil edilmiştir. İkinci Dünya Sava-
şından sonra azalan nüfusun hızla artmaya 
başlaması ve bebek nüfusunun artması ile 
birlikte artan ihtiyaçları karşılamak için çeşit-
li sektörler ortaya çıktığı bir dönemdir. Savaş 
karşıtı söylemler, insan hakları hareketleri, 
radyo yayınları bu döneme ait en belirgin özel-
liklerdir. Yaşamak için çalışmak fikri yerine bu 
dönemde çalışmak için yaşamak fikri benim-
senmiştir. Teknolojinin yaygın olmadığı, insan-
ların günlük hayatta işlerini kendi kendilerine 
yaptığı bir dönendir. Türkiye’de ise bu dönem; 
darbelerin, çok partili hayata geçişin, demok-
rasi sancısının yaşandığı dönem olmuştur.

3-X Kuşağı: Radikal değişimlerin ya-
şandığı bu dönem 1965-1979 yılları arasında 
doğanları içine alan bir kuşaktır. Sosyal yete-
nekleri, girişimcilik, risk alma özellikleri zayıf 
olmasına karşın teknik yetenekleri çok güç-
lüdür. İş yaşamında sadık, iş arkadaşlarına ve 
yöneticilerine sadakat gösteren, toplumsal 
sorunlara karşı duyarlı, otoriteye saygılı bu 
kuşak teknolojinin gelişmesiyle birlikte mer-
daneli çamaşır makinesi, transistörlü radyo, 
bantlı teyp, televizyon ile tanışmışlardır. Türki-
ye’de ise bu dönem üniversite olayları, sağ sol 
çatışmasının, ideolojik kamplaşmalar döneme 
damgasını vurmuştur.

4- Y Kuşağı: Önceki kuşaklara göre sa-
vaşların, yoklukların yaşanmadığı, 1980-1999 
yılları arasında doğanların oluşturduğu kuşak-
tır. Teknolojinin hızla gelişmeyle cep telefonu, 
sosyal medya gibi küresel iletişimin zirve yap-
tığı, bilgiye ulaşımın kolaylaştığı, 7x24 online 
(çevrim içi) yaşandığı bir dönemdir. Bu kuşağın 
en belirgin özellikleri; sorgulama, araştırmaya 
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düşkünlük, düşüncelerini açıkça ifade etme, 
inançları uğruna yaşama, doğrularını karşı ta-
rafa kabul ettirme, bağımsız, girişimci, öz güve-
ni yüksek, geri bildirimi önemseyen, özgürlüğü 
seven, başarı beklentisini hedefleyen özellik-
lere sahiptir. Yine Y kuşağı, bireyci, otorite ve 
kural tanımayan, teknolojiyi yakından takip 
eden, birden fazla iş yapabilen, esnek çalışma 
koşullarını benimseyen, sık sık iş değiştiren, ye-
teneğe başarıya saygı gösteren, birebir iletişim 
kurmayı seven, görüşlerini endişe duymadan 
dile getiren, adalet duygusunu içselleştiren ta-
biata sahiptir. Kuşaklar üzerinde yıllardır araş-
tırmalar yapan Evrim Kuran, özel bir gazeteye 
verdiği röportajında “Y” kuşağı için “Y kuşağını 
iki harfle özetlerim: “BD”. Yani “bullshit dete-
ctor” (Saçmalık detektörü). Y kuşağı, kafasına 
uymayan, saçma durum gördüğünde dayana-
mıyor, kaynamaya başlıyor. Cumhurbaşkanı 
olmuş, başbakan olmuş, öğretmeni, genel 
müdürü hiç fark etmiyor, hemen tepki veri-
yor. Çünkü bu kuşağın temel değerlerinden 
biri; adalet duygusu…” demiştir.

5- Z Kuşağı: 2000 yılından sonra do-
ğanlar için tanımlanan bu kuşak döneminde, 
sokak oyunlarının unutulduğu, sosyalleşmenin 
İnternet, sosyal medya aracılığı ile yaşandığı 
dönemdir. Adeta teknolojinin içinde doğan bu 
kuşak diğer kuşaklardan belirgin bir şekilde 
ayrılan özeliklere sahiptir. Dijital nesil, milen-
yum - İnternet kuşağı de denilen bu dönem 
tatminsiz, kararsız, tüketmeyi seven, bütün 
isteklerinin anında yerine getirilmesini konu-
sunda inatçı özelliklere sahiptir. Oyuncaklar 
yerine tabletlerle oynayıp teknoloji ile birlikte 
büyüyorlar. Bu dönemde öğrenciler ev ödevle-
rini yapmadıklarında elektrikler kesildi maze-
retinin yerine, İnternet yoktu - bağlantı koptu 

mazeretini benimsemişlerdir. Z kuşağı toprağı 
sadece saksı da görmüş, ayakları çime değme-
miş, sokak oyunlarına yabancı, hiç düşmemiş, 
yaralanmamış, fanustan dünyalarında sanal bir 
hayat yaşamaktadırlar. Aynı anda birden fazla 
konuyla ilgilenebilme becerisine sahip olan bu 
kuşak bir taraftan tableti ile sanal alemde iken 
diğer taraftan aile fertleri ile iletişim kurabil-
mektedir. Kitap okuma konusunda teknolojik 
aletleri kullanan; kıyafetten kırtasiye malze-
melerine kadar bütün ihtiyaçlarında e-ticaret-
ten sonuna kadar faydalanan dijital yani “e” 
nesil olarak tanımlanmaktadır.

El, göz, kulak, motor becerileri 
senkronizasyonunun(uyumu), koordinasyonu-
nun en yüksek olduğu Z kuşağı, sosyal medya 
uygulamalarını kullanma, filmler, konferanslar 
izleme, konserleri takip etme bunlara yorum 
yapma gibi medya okur yazarlığı konusunda 
yeterli donanıma sahiptirler. Bu kuşak iş yaşa-
mına, çalışma hayatına başlamadığı için bütün 
bir değerlendirme yapılamamaktadır. Yaratıcı-
lık, yenilikten zevk alan, sadakatsiz, çabuk sıkı-
lan, söylenen her şeyi mantık süzgecinden ge-
çirip, İnternetten araştırma yapıp daha sonra 
ikna olan, gelecek yıllarda ülkelerin en önemli 
potansiyeli, gücü olacak bir kuşaktır.

***
Bu bilgiler ışığında baktığımızda ülke-

lerin gelecekteki denge unsuru, özellikle Y, Z 
ve ilerleyen yıllarda Alfa Kuşağından oluşacak 
bir potansiyeli ne kadar verimli kullanacağına 
bağlıdır. İş yaşamları, eğitim hayatları, sosyal 
alanlar, teknolojik yenilikler, bazı ülkelerde bu 
kuşakların karakteristik özelliklerine, beklenti-
lerine ve 21. Yüz yıl becerilerine göre çalışma-
lar, planlar hayata geçirildi. Birçok üniversite 
uzaktan eğitim programları uygulayıp,  e-sınav 
yaparak İnternet üzerinden diploma verme-
ye başladı. Aynı şekilde Finlandiya, Singapur, 
Japonya'nın PISA sınavlarında adından söz 
ettirmesinin en büyük sebeplerinden biri, el-
lerindeki mevcut potansiyelin beklenti, ilgi ve 
ihtiyaçlarına göre eğitim politikası geliştirmesi 
etkili olmuştur. Yine, iş tanımı, yeni iş alanları, 
teknoloji merkezleri kısaca hayatın her alanın-
da, gelecek kuşaklara göre bir dünya hazırlan-
maktadır.
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TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ Y, Z, ALFA KUŞAĞI

2017 YILI TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE 
DAĞILIMI

YIL YAŞ GRUBU NÜFUS NÜFUS 
YÜZDESİ

2017 35-39 YAŞ 6.560.696 % 8.12

2017 15-19 YAŞ 6.526.587 % 8.08

2017 0-4 YAŞ 6.481.849 % 8.02

2017 20-24 YAŞ 6.456.510 % 7.99

2017 5-9 YAŞ 6.340.769 % 7.85

2017 30-34 YAŞ 6.296.924 % 7.79

2017 25-29 YAŞ 6.231.542 %7.71

2017 10-14 YAŞ 6.210.870 % 7.69

2017 40-44 YAŞ 5.740.819 % 7.10

2017 45-49 YAŞ 5.055.154 % 6.26

2017 50-54 YAŞ 4.675.455 % 5.79

2017 55-59 YAŞ 3.966.727 % 4.91

2017 60-64 YAŞ 3.371.236 % 4.17

2017 65-69 YAŞ 2.511.904 % 3.11

2017 70-74 YAŞ 1.737.267 % 2.15

2017 75-79 YAŞ 1.249.185 %1.55

2017 80-84 YAŞ 801.676 % 0.99

2017 85-89 YAŞ 434.833 % 0.54

2017 90 + YAŞ 160.520 % 0.20

Yukarıdaki tabloya göre ülkemiz nüfu-
sunun yaklaşık %50’si genç-dinamik nüfustur. 
Türkiye nüfusunun % 25’i, 2025 te ise nüfusun 
% 60’a yakını, Y kuşağı olması öngörülmektedir. 
Eğer bu nüfus iyi yönetilirse zengin bir yetenek 
kaynağı olacağı ve ülkeyi dünya muvazenesin-
de iyi bir konuma getireceği uzmanlar tarafın-
dan ön görülmektedir. Y ,Z ve ilerleyen yıllarda 
Alfa Kuşağının özeliklerinin, ilgi ve alaka, bek-
lentilerinin incelenmesi; güçlü ve zayıf yönleri-
nin ortaya çıkarılması ve bu şekilde potansiyel 
ve yeteneklerinden ülke menfaati adına mak-
simum derecede istifade edilmelidir. Bu kuşak-
ların giyim tarzları, dünya görüşleri, psikolojisi, 
değerleri, tutumları, alışkanlıkları, otorite algı-
sı birbirlerinden farklı olduğu için konusundan 
yöneticisinden, çalışanına kadar birbirini çok 
iyi anlaması gerekmektedir. Üniversitelerin 
özellikle Y, Z ve alfa kuşaklarını anlama, tanı-
ma noktasında çok ciddi araştırmalar yapıp; 
eğitim, iş dünyası, insan kaynaklarına yönelik 
çıkabilecek muhtemel sorunların proaktif bir 
şekilde önlenmesi ve ortaya çıkan problemle-
rin çözümü adına en büyük yatırım olacaktır.

Şu anda “Y” kuşağı, üniversite öğrenci-
lerinin çoğunluğunu oluşturduğu gibi üniversi-

telerdeki öğretim elemanlarının çoğunluğu da 
X ve - Baby Boomer Kuşağı (Bebek Patlaması)
kuşağındandır. Kitlesel eğitimin tartışıldığı, 
okulsuz toplum, uzaktan eğitim uygulama-
larının yaygınlaşmaya başladığı günümüzde 
aynı anda bir çok iş yapmayı karakteri haline 
getirmiş bir kuşağı; derslik, amfi, sınıfta bir 
saate yakın tutmak ve pür dikkat dersi dinle-
mesini beklemek beyhude bir çaba olacaktır. 
Bugünkü eğitim sisteminin, müfredatın, ders 
saatlerinin bu kuşaklara hitap etmediği, bek-
lentileri karşılamadığı ortadadır. Müfredatın; 
kodlama, endüstri 4.0, STEM Eğitimi (Fen, Tek-
noloji, Mühendislik, Matematik), yapay zeka, 
inovasyon ve 21. Yüzyılın becerilerine, dijital 
çağın gereklerine göre hazırlanması, sanal or-
tamlara uzmanlar tarafından aktarılması, ilgi 
ve yeteneklere göre çeşitlilik arz etmesi, es-
nek zaman dilimlerinin öğrencilere sunulma-
sı, klasik sınıf eğitiminden, kitlesel eğitimden 
vazgeçilmesi, okulların dizaynı, donanımı bu 
kuşakların özelliklerine göre entegre edilmesi 
geleceğimiz adına en önemli önceliğimizdir. 
Çünkü bir taraftan dersi dinlemek isteyen bu 
kuşak bir taraftan da İnternet, sosyal medya, 
blog uygulamalarını devamlı takip edip sanal 
alemden kopmak istemeyeceklerdir. Aksi bir 
durumda ders ortamına konsantre olamaya-
cak ve ders hocaları ile ister istemez sorunların 
yaşanmasına zemin hazırlanacaktır. Bu kuşağın 
özelliklerini bilen bazı Üniversite Hocalarının, 
sosyal medyayı derslerine uyumlu hale getire-
rek, öğrencilerin istedikleri yerden derse katılı-
mına imkân verip, başarılı sonuçlar aldıklarını, 
derse motivasyonun daha yüksek sağladıkları-
nı, yaptıkları güzel uygulamalardan anlıyoruz.

Türkiye, günümüzde yeteneklerinden, 
donanımlarından faydalandığı; Baby Boomer 
Kuşağı (Bebek Patlaması), X ve Y kuşağı çeşit-
li sektörlerde bir arada çalışmakta ve ülkenin 
geleceğine hizmet etmektedir. Bu çok kuşaklı 
bir iş ortamında, gerilimlerin, anlaşmazlıkların, 
kuşak çatışmalarının yaşandığı yapılan araştır-
malarla ortaya konmuştur. Her kuşak kendin-
den önceki-sonraki kuşağı eleştirmiş ve kendi 
alışkanlıklarına, değerlerine göre yargılamış, 
kendileri gibi olmadıkları için eleştirilmiştir. 
Burada önemli olan konulardan biri; otorite, 
yönetici, karar verici durumda olanların, ül-
kenin yakın bir gelecekte bütün yükünü, so-
rumluluğunu üzerine alacak Y ve Z kuşakları ile 
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çatışmadan, uzlaşmacı ve bu kuşakların öze-
liklerine göre bir yönetim anlayışını oluştur-
malarıdır. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 
yayımladığı "Uluslararası Göç İstatistikleri" ra-
poruna göre 2017’ de Türkiye’ den göç eden 
kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 42,5 ar-
tış göstererek 253 bin 640 oldu. Bu göç eden-
lerin % 15.5’ini 25 - 29 yaş grubu, % 14.4’ünü 
20 – 24 yaş grubu, % 12.3’ünü 30-34 yaş grubu 
oluşturdu. Yaş aralıklarına baktığımızda sade-
ce 2017 yılında, Y Kuşağının kapsadığı 100 bin-
den fazla genç, dinamik, diplomalı, donanımlı 
bir nüfusun ülkeyi terk etmesi çok ciddi bir so-
runun göstergesidir. Bir ülkenin beyin göçü ve-
riyor olması, gelecek vaat eden insan kaynağı-
nı batılı ülkelere kaptırması, demokrasi, insan 
hakları, eşitlik, özgürlük, adalet gibi başlıklarda 
problemin olduğunun göstergesidir. Asıl prob-
lemlere odaklanmak yerine bu parlak beyinleri 
yüksek maaş vaat ederek, (24 bin TL) ülkemize 
geri dönmeleri adına bir çare olacak mı? Za-
man gösterecek.

Sonuç olarak, gerek Türkiye’de, gerek 
diğer dünya ülkelerinde, iş piyasasını, eğitim 
sistemini, teknolojik geleceklerini, sosyal im-
kânları, demokratik standartları, adalet - öz-
gürlük kavramlarını bu kuşaklara göre dönüş-
türemeyen şekillendiremeyen, geliştiremeyen 
ülkeler ayakta durmakta zorluk çekecek, ener-
jilerini suni olaylara, gündemlere harcayacak-
lardır.
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Boyu Öğrenme Federasyonu-
nun gerçekleştirdiği tüm 

etkinlik ve eğitimlerin 
haberlerini okuyabi-

leceksiniz.

Hayat Boyu 
Öğrenme Fede-
rasyonu Başkanı 
Ercan Artan Ha-
yat Boyu Öğrenme 

Federasyonu, hayat 
boyu öğrenme ve ha-

yat boyu öğrenme stra-
teji belgesi hakkında  şu 

bilgileri paylaştı:

HAYAT BOYU ÖĞRENME FEDERASYONU BAŞKANI 
ERCAN ARTAN:

“100 BİN KİŞİYE UZAKTAN EĞİTİM VERECEĞİZ”

Hayat Boyu Öğrenme 
Federasyonu Başkanı 
Ercan Artan ile Öğ-
retmenim Dergisi 
ve Yayınları sahibi 
Adnan Gündüz 
arasında güçlü 
temellere daya-
lı işbirliği anlaş-
ması sağlandı.  
 

Bu sayımız-
dan itibaren Ha-
yat Boyu Öğrenme 
Federasyonuna, Öğ-
retmenim Dergisi aracı-
lığıyla ulaşabilecek, Hayat 

HAYAT BOYU ÖĞRENME ALANINDA BÜYÜK İŞBİRLİĞİ
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Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu 
2012 de kuruldu. 2014 yılı itibariyle Bakanlar 
Kurulu tarafından onaylanan Hayat Boyu Öğ-
renme Strateji Planı kapsamında bir STK sta-
tüsü kazanarak Hayat Boyu Öğrenme  alanın-
da kamu yararına faaliyet gösteren en önemli 
kuruluş olmuştur

Hayat boyu öğrenme basit bir tanımla 
her zaman, her zeminde ve  her koşulda ya-
pılan eğitimin genel adıdır. Ülkemizde Milli 
Eğitim Termilojisinde Hayat Boyu Öğrenme, 
Akademik Termilojide Yaşam Boyu Öğrenme, 
Avrupa’da Life Long Learning, A.B.D’ de ise 
“Triple L” yani “3 L” olarak adlandırılmaktadır. 
Toplumun her kesimini kapsayan insanın yaşa-
dığı topluma faydalı bir birey haline gelmesi ile 
ilgili donanımını yükselten vasfını ve pratiğini 
yükselten, geliştiren , daha çok ağırlılı olaraka 
mesleki, sosyo kültürel ve kişisel gelişim yapı-
sını planlayan düzenleyen bir dizi etkinliktir. 
Bir ummandır.

Federasyonumuz kamuda görev yapan 
insanların çoğunlukla da eğitimcilerin kurduğu 
bir STK’ dır. Hayat Boyu Öğrenme daha önce-
de belirttiğim gibi bir umman. Biz diyoruz ki 
herkesin Hayat Boyu Öğrenmeye ihtiyacı var.

Hayat Boyu Öğrenme deyince akla sa-
dece halk eğitimlerde verilen eğitimler akla ge-
liyor halbuki olgunlaştırma enstütüleri, pratik 
kız sanat okulları, çıraklık eğitim merkezleri 
gibi kurumlar bu puzzle’ ın birer parçasıdır.

Günümüzde Hayat Boyu Öğrenme 
kapsamında gerek resmi gerekse de özel ku-
ruluşların düzenlediği eğitimler mevcut. Ancak 
bu eğitimlerin bazıları “işe göre adama değil 
adama göre iş” kapsamında Ar- Ge den ve 
kendini geliştirmeden yoksun bir yapı olarak 
görünüyorlar. Biz bununla ilgili olarak İstan-
bul Büyükşehir Belediyesine bir proje sunduk. 

Proje kapsamında biz bu hayat boyu öğrenme 
eğitim programlarını bir iş ve istihdam üniver-
sitesi haline dönütürürelim teklifini sunduk. 
Bu teklifi gerçekleştirme yetkisi yasal olarak 
bize tanınmış bir hak ayrıca. Görüşmeler de-
vam ediyor. Umarım olumlu sonuçlanacaktır.

100 BİN KİŞİYE UZAKTAN EĞİTİM

Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu 
olarak tarihi ve kültürel bağlarımızın bulundu-
ğu Afrika bölgesinde 100 Bin öğrencilik Uzak-
tan Eğitim anlaşması yaptık. Bu anlaşma kap-
samında 50 bin öğrenciye endüstiriyel tarım, 
25 bin öğrenciye IT ( İletişim Teknolojileri), 25 
bin kişiye de turizm alanlarında uzaktan eği-
tim vereceğiz.

100 bin kişilik uzaktan eğitim proje-
mizin ana amacı nicel çoğunluktan çok nitel 
topluluklara dönüştürmek adına vasıflı, çalış-
ma ve istihdam sektörlerinde iş ve işlemlerin 
yürütülmesi için gereken kolaylığı ve pragma-
tizmi efektf bir hale getirmek adına planlanmış 
yeni bir eğitim projesidir

Bu proje 1 yıl süreli bir proje. Bu proje-
ye büyük bir ilgi var. Biz bu proje kapsamında 
5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Proje 
normal şartlarda başlamış olacaktı ancak ya-
şanan pandemiden dolayı ertelemek zorunda 
kaldık.

Bu projenin finansmanı uluslararası bir 
holding olan NBB Holding üstlendi. Sizin ara-
cılığınızla kendilerine teşekkürlerimi  sunmak 
istiyorum.

SANAYİ ÜNİVERSİTELERİ

Biz bazı Organize Sanayi Siteleri Baş-
kanları ile de görüştük. Buraların isimleri sa-
dece organize sanayi bölgesi değil Organize 
Sanayi Bölgesi ve Sanayi Üniversitesi olma-
sını istedik. Bu bölgede çalışan kişilere gerek 
mesleki gerekse de sosyo kültürel ve kişisel 
gelişimlerini hayat boyu öğrenme eğitimleri ile 
dünya insanı yapmak istiyoruz.

Üniversitelerimizin Sürekli Eğitim Mer-
kezleri müfredatlarında yer alan eğitim prog-
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ramlarını federasyon kapsamında uzaktan 
eğitim vererek çözüm ortaklığı protokollerimiz 
var.

Ayrıca YÖK ile birlikte gerçekleştirme-
yi planladığımız  teknikerlerimizi mühendislik 
fakültelerine devam edebilmeleri için hazırla-
dığımız bir uzaktan eğitim program bulunuyor.
Tüm proje dosyalarımız YÖK’e sunuldu görüş-
melerimiz devam ediyor. İnşallah kısa sürede 
hayata geçireceğiz.

KİTABINI AL GEL

Yenilikler ve Eğitim Teknolojleri Genel 
Müdürlüğü ile birlikte çocuklarımızın okuma 
alışkanlıklarını geliştirmek adına “ Kitabını Al 
Gel” projesi adı altında kitap fuarları düzenli-
yoruz. Bu fuarlara Valilikler, Kaymakamlıklar 
ve Belediye Başkanlıkları destek veriyor. Ço-
cuklara onbinlerce kitap hediye ediyoruz. Bu 
yıl 4. sünü gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimiz 
çok büyük ilgi görüyor.

Bu sene 4. sünü gerçekleştireceğimiz 
MEB Yenilikler ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü ile birlikte dijitalin kontrollü kul-
lanılması, dijitalin bağımlılık yaratmaması,  
odaklanma sıkıntısını ortadan kaldıracak, ana-
litik hipoteknik ve sentetik becerilerin arttırıl-
ması adına bir çok il de seminerler düzenliyor 
ve eğitimler veriyoruz. Bununla ilgili çok güzel 
geri dönüşler alıyoruz.

ÇÖZÜM ORTAKLIKLARIMIZ

Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu 
olarak Türkiye'nin dört köşesinde 550 profes-
yonel ve gönüllü çalışanımız bulunmakta. 

Hayat Boyu  Öğrenme kapsamında ve-
rilen eğitimleri çözüm ortaklarımız vasıtasıyla 
vermekteyiz. Bu ortaklardan biri Yender' dir. 

Bize eğitim almak için başvuran kişile-
ri dinledikten sonra doğru eğitim kanallarına 
yönlendirerek kendisi için en uygun eğitimi en 
uygun noktadan almasına destek oluyoruz.

HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ 
PLANI

2023-2053-2071

Bakanlar Kurulunun da onayladığı Ha-
yat Boyu Öğrenim Stratejik Planı önce cum-
huriyetimizin 100. Yılı olan 2023, ardından 
İstanbul’un Fethinin 600. yılı olan 2053 ve 
Türklerin Anadolu’ya girişlerinin 1000. yılı 
olan 2071 yıllarını hedeflemektedir.

Türkiye’de hayat boyu öğrenme kavra-
mı yeni olmamakla birlikte hayat boyu öğren-
me sistemin oluşturulmasına yönelik çalışma-
lar 2000’li yıllardan itibaren hız kazanmıştır. 
Bu kapsamda okul öncesinden yaşlıların eği-
timine, mevzuat düzenlenmesinden eğitimin 
finansmanına kadar eğitim/öğretim ile ilgili 
bütün konuları kapsayan 16 öncelik ve 68 ted-
birden oluşan faaliyetler ilgili kurum ve ku-
ruluşlar tarafından uygulanmıştır. Belirlenen 
öncelikler, tedbirler ve faaliyetlerin gerçekleş-
tirilme durumları altışar aylık dönemler ha-
linde raporlanarak Mesleki Eğitim Kuruluna 
sunulmuştur.

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strate-
ji Belgesiyle oluşturulmaya başlanan hayat 
boyu öğrenme sisteminin, önümüzdeki dö-
nemlerde ulusal ve uluslararası yaklaşımlar 
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doğrultusunda daha sistematik bir yapıya ka-
vuşturulması hedeflenmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 
hazırlanması aşamasında, Onuncu Kalkınma 
Planı, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı, İs-
tihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendi-
rilmesi Eylem Planı, KOBİ Stratejisi Eylem Pla-
nı, Sanayi Stratejisi, Eylem Planı, Ulusal Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Eylem Planı ve 
Millî Eğitim Şûra Kararları ile AB ülkelerinden 
bazılarına ait HBÖ Strateji Belgeleri ve Avrupa 
Komisyonu Yetişkin Eğitimi Gündeminden ya-
rarlanılmıştır. Bununla birlikte, sorumlu/ilişkili 
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri-
nin temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştiri-
len çalıştaylarda elde edilen verilere dayanı-
larak hazırlanan ve ilgili kurum/ kuruluşların 
yeniden görüşüne sunulan Hayat Boyu Öğren-
me Strateji Belgesi 26 Mesleki Eğitim Kurulu-
nun bilgisine sunulmuştur.

Hayat boyu öğrenme sisteminin etkin-
liğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak 
hazırlanan Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Stra-
tejisi Belgesinde;
 Toplumda HBÖ Kültürü ve Farkındalığının 
Oluşturulması,
 HBÖ Fırsatlarının ve Sunumunun Artırıl-
ması,
 HBÖ Fırsatlarına Erişimin Artırılması,
 Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık Sis-
teminin Geliştirilmesi,
 Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sistemi-
nin Geliştirilmesi,
 HBÖ İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 
Geliştirilmesi önceliklerine yer verilmiştir.

Belgede öncelikle hayat boyu öğren-
menin Türkiye için önemi açıklanmış ve hayat 
boyu öğrenmenin temellerini güçlendirmeye 
yönelik eğitim politikaları ve mevzuat dikka-
te alınmıştır. Ardından, çözüme kavuşturul-
mak üzere önceliklendirilmiş temel zorluklara 

odaklanılarak, hayat boyu öğrenme sisteminin 
mevcut durumuna yönelik özet sunulmuştur. 
Belgenin 3. kısmında, Türkiye'de hayat boyu 
öğrenmeyi güçlendirmeye yönelik altı öncelik 
ile bu önceliklerin uygulanacağı tedbirlere yer 
verilmiştir. Sonuç olarak Hayat Boyu Öğrenme 
Belgesinin uygulamaya konulması için atılması 
gereken adımlar eylem planı ile belirtilmiştir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME VE ÖNEMİ

Hayat Boyu Öğrenme kavramı çağın 
ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve de-
ğişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere 
ayak uydurabilmek amacıyla ortaya çıkmış, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim 
seviyesi ve istihdam koşulları açısından önemli 
bir gösterge haline gelmiştir.

HBÖ’nün gelişmeye ve önem kazan-
maya başlaması ile eğitim; zaman ve mekân-
dan bağımsız hem okul eğitimini hem de okul 
dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin 
temel bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Avru-
pa Birliği Komisyonu tarafından 2000 yılında 
açıklanan Hayat Boyu Öğrenme Memoran-
dumunda aşağıda belirtilen altı temel strate-
jinin, HBÖ’nün tanımlanması ve yaygınlaşma-
sında gerekli olduğuna değinilmiş ve 21 yy.daki 
HBÖ’nün genel çerçevesi belirlenmiştir:
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1. Herkes için yeni temel beceriler,
2. İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım,
3. Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin 
geliştirilmesi,
4. Her türlü eğitime değer verilmesi/belgelen-
dirilmesi,
5. Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin ye-
niden gözden geçirilmesi
6. Eğitimin mümkün olduğunca öğrenenlere 
yakmlaştırılması ile erişim zorluğu olan kesim-
lere ulaşmak için bilgi iletişim teknolojisinden 
yararlanma, yerel ve bölgesel merkezli girişim-
ler için HBÖ yaklaşımı, çok amaçlı öğrenme 
merkezleri, öğrenen toplum İçin bilgi ağların-
dan yararlanma olarak belirlenmiştir.

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 
HBÖ’yü; kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam 
ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin; bilgi, beceri, 
ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla ha-
yatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkin-
liği olarak tanımlamıştır. Hayat boyu öğrenme; 
kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdam ile 
ilişkili bir bakış açısı içinde bilgi, beceri ve ye-
terlilikleri geliştirmek amacıyla tüm hayat bo-
yunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinlikleri 
olarak da tanımlanmaktadır. Öğrenme, “beşik-
ten mezara” kadar devam etmekte ve belli bir 
yaşa ve ortama bağlı olmaksızın her yaşta ve 
her yerde gerçekleşebilmektedir. HBÖ, örgün, 
yaygın ve serbest öğrenme olarak her türlü 
eğitim ve öğretimi kapsamaktadır.

Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum felse-
fesiyle hazırlanan 10. Kalkınma Planı hayat 
boyu öğrenmenin, Türkiye’nin kalkınması için 
en önemli unsurlardan birisi olduğunu vurgu-
lamakta ve Eğitim sistemi ile İşgüçü piyasası 

arasındaki uyum: hayat boyu öğrenme pers-
pektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdi-
ği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, giri-
şimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve 
teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve 
uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate 
alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla arttırı-
lacaktır.” hususlarına yer vermektedir.

İşgücü piyasasında gerek duyulan be-
cerilerin ve girişimcilik kültürünün geliştirilme-
si, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması ve re-
kabet edebilirliği için öncelikli alanlar arasında 
yer almaktadır. Meslekî eğitim yoluyla geliştiri-
len becerilerin iş dünyasının ihtiyaçlarını karşı-
laması için, yeterlilikler sürekli güncellemnek-
tedir. 10. Kalkınma Planı, bu güncellemelerin 
hayat boyu öğrenme perspektifi dâhilinde ger-
çekleştirilmekte olduğuna dikkat çekmektedir.

Herkese kaliteli bir eğitim hizmeti su-
nan güçlü bir eğitim sistemi, hayat boyu öğ-
renmenin temelidir. 6287 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitimin 
12 yıla çıkarılması, bireylerin ortalama eğitim 
süresinin artırılması için atılmış önemli bir 
adımdır.

10. Kalkınma Planında yer alan önce-
likli dönüşüm programlarmdan biri de “Temel 
ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı” 
olup, bu program toplumun temel ve mes-
leki becerilerinin geliştirilmesi ile hayat boyu 
öğrenmenin yaygınlaştırılması hususunda ön-
celikler içemektedir. Bu programın çerçevesi; 
Günümüzde iş dünyasında yaşanan hızlı deği-
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şim, bireylerin mesleki beceriler kadar temel 
becerilere sahip olmalarını da gerekli kılmak-
tadır. Bu beceriler, bireylerin daha uzun sürey-
le çalışma hayatında kalmalarına, iş yaşamında 
verimliliklerinin artmasına ve değişen iş ve ya-
şam koşullarına daha hızlı uyum sağlamalarına 
imkân vermektedir. Bu çerçevede bireylerin, 
mesleki becerilerin yanında iş yaşamının ge-
rektirdiği temel becerilere sahip olması, eği-
tim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişki-
nin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının 
geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Bu programla bireylerin, çalışma haya-
tının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojile-
ri, yabancı dil, finansal okuryazarlık, problem 
çözme, eleştirel düşünme, iletişim, liderlik, 
kariyer planlama ve iş arama gibi temel be-
ceriler ile sanatsal ve sportif becerilere sahip 
olması amaçlanmaktadır.” olarak belirtilmiştir. 
Programda, temel becerileri kazandıran hayat 
boyu öğrenme programlarının geliştirilmesi 
hedefine yönelik faaliyetler ele alınmıştır. Bu 
çerçevede anılan tüm üst düzey dokümanla-
rın, Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Sisteminin 
temellerini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME FARKINDALIĞI

HBÖ alanında hizmet sağlayan kurum 
ve kuruluş sayısının çok ve çeşitli olması bu 
alanda koordinasyonu gerekli kılmaktadır. Ko-
ordinasyonun sağlanması, kaynakların verimli 

kullanılması ve sunulan öğrenme fırsatlarının 
etkinliğini arttıracaktır. Koordinasyon eksikli-
ğinin sebep olduğu temel sorunlardan birisi, 
HBÖ alanında verilen belgelerin/sertifikaların 
süre ve içerik yönüyle farklılık arz etmesidir. 
Bu durum; bireyler ve işverenler tarafından 
sertifika/belgelerin, bilgi ve becerilerin bir 
kanıtı olarak görülmemesi sonucunu doğur-
maktadır. Hayat boyu öğrenme hizmetlerinin 
kalitesinin ve verilen sertifika/belgelerin güve-
nilirliğinin ülke genelinde sağlanacak bir koor-
dinasyonla artırılması hedeflenmektedir.

Türkiye’de hayat boyu öğrenme ile ilgili 
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun 
geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme sisteminin 
kapasitesini ve kalitesini artırmanın yanında 
sisteme ilişkin güveni de sağlayacaktır. Bu çer-
çevede koordinasyonun sağlanması Belgenin 
temel hedeflerinden birisidir.

HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN TEMEL 
İLKESİ HERKESE AÇIK OLMASIDIR

Hayat boyu öğrenmenin temel ilke-
si, herkese açık olmasıdır. Ancak dezavantajlı 
gruplar (kadınlar, gençler, yaşlılar, engelliler, 
uzun süreli işsizler, hükümlüler, göç etmiş ve 
göçebe yaşam süren kişiler, işgücüne ve istih-
dana girişte güçlük yaşayan kişiler) hayat boyu 
öğrenme faaliyetlerine katılımda zorluklar 
yaşayabilmektedir. Örneğin; İŞKUR işsiz ola-
rak kayıtlı olan bireylere eğitim sağlamasına 
rağmen, kırsal kesimlerde yaşayanlar ile mev-
simlik göç eden bireyler ve işgücü piyasasında 
kayıtlı olmayanlar bu hizmetlerden yararlana-
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mamaktadır. Bu gruplar da hayat boyu öğen-
meye erişim açısından dezavantajlı sayılabilir. 
Engelli bireyler de, eğitim sisteminin dışında 
kalma riski altındadır.

Hayat Boyu Öğrenme, örgün eğitimin 
içinde veya dışında kalan bireylerin bilgi, bece-
ri ve yeteneklerini geliştirmede önemli bir rol 
oynamaktadır. Dolayısıyla dezavantajlı grupları 
da içerecek şekilde hayat boyu öğrenme fırsat-
larına erişimin artırılması temel önceliklerden-
dir.

ESNEK ÖĞRENME YOLLARI

Ülkemizde uzun yıllardan beri mevcut 
olan açık öğretim sisteminin yanı sıra bir diğer 
esnek öğrenme yolu olan uzaktan öğrenme 
fırsatları son yıllarda giderek yaygınlaşmakta-
dır. 10. Kalkınma Planında, beşeri sermayenin 
geliştirilmesi amacıyla uzaktan eğitim prog-
ramları ve e-öğrenmenin destekleneceği vur-
gulanmaktadır. Belgede Hayat Boyu Öğrenme 
fırsatlarına erişimin artırılması amacıyla açık 
öğretim ve uzaktan öğrenme gibi esnek öğren-
me yollarıyla Hayat Boyu Öğrenmeye erişimi 
artıracak önlemler ele alınmaktadır.

Bireylerin kişisel ve mesleki gelişimi ve 
istihdamı amacıyla gereksinim duyduğu hayat 
boyu öğrenme sürecinde, neyi, neden ve nasıl 
öğreneceğini bilmesi gerekmektedir. Bu süreç, 
bireyin hayatı boyunca kariyer fırsatları konu-
sunda doğru bilgiye ulaşmasında, bunları de-
ğerlendirmesinde ve en doğru kararı verme-
sinde yardımcı olacak hayat boyu rehberliği 
gerekli kılmaktadır. Mevcut mesleki rehberlik 
ve danışmanlık hizmetlerindeki yetersizlik ve 

zayıflıkları HBÖ fırsatlarına erişimi azaltmakta-
dır. Bununla birlikte mevcut hizmetlerin, kısa 
döneme odaklı olması ve öğrenenlerin hayat-
ları boyunca karar verıne becerilerini destek-
lememesi nedeniyle geliştirilmesi gerekmek-
tedir.

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ

Bireylere rehberlik ve danışmanlık hiz-
metlerinin sağlanmasında çeşitli aktörler rol 
üstlenmektedir. Ömeğin; İŞKUR, iş arayanlara 
mesleki rehberlik sağlamaktadır. Fakat çalışan-
ların mesleklerinde ilerlemelerine ve altematif 
iş fırsatlarmı düşünmelerine yardımcı olacak 
hayat boyu rehberlik ve danışmanlık hizmet-
leri yeterli değildir. Mesleki rehberlik ve da-
nışmanlık hizmetleri, hayat boyu öğrenme sis-
teminin temel bileşenlerinden birisidir. Hayat 
boyu rehberlik ve danışmanlık sisteminin ge-
liştirilmesi ise, mesleki rehberlik ve danışman-
lık hizmetlerinde sağlanacak gelişmelerle bir-
likte kişisel gelişimi de destekleyerek, bireysel 
ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır.

FAALİYETLERE KATILIMIN 
SAĞLANMASI

Dünya çok hızlı ve çok yönlü bir deği-
şim içindedir. Hayat Boyu Öğrenme, hızlı de-
ğişimin insan hayatında ortaya çıkardığı yeni 
ihtiyaçların giderilmesinde bir çözüm olarak 
kabul edilebilir.
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Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerine ka-
tılım; bireylere, ailelere ve toplumlara kişisel, 
sosyal ve ckonomik faydalar sağlar. Yeni bilgi 
ve beceri edinimi, bireyler için daha iyi istih-
dam olanakları ve kişisel gelişim olanakları su-
nar. Bu nedenle hayat boyu öğrenme kültürü 
ve farkındalığınm önemi toplumun geneline 
etkin bir biçimde anlatılmalıdır. Bu kapsamda, 
amacı hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu 
bir anlayış oluşturmak ve faydalarının daha 
iyi anlaşılmasını sağlamak olan ulusal bir bil-
gilendirme ve farkındalık oluşturma kampan-
yası gerekmektedir, Ulusal ve il düzeyinde 
farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek olup, 
medya kuruluşları, sosyal ortaklar ve sivil top-
lumla iş birliği içinde hareket edilecektir. Kam-
panyanın bir bölümü yazılı ve görsel medyanın 
rolüne ilişkin paneller, atölye çalışmalarını içe-
rirken diğer bölümünde, toplumda farkındalık 
artıracak broşür, poster, kısa film gibi tanıtım 
materyalleri hazırlamak gibi çeşitli tanıtım faa-
liyetlerinden oluşacaktır,

Farkındalık oluşturulurken, mevcut 
öğrenme fırsatlarına ilişkin bilgilendirme ya-
pılacaktır. Bu amaçla “MEB-HBÖ Web Porta-
li” oluşturulmuş olup, Web Portalı’nda eğitim 
kursları, iş fırsatları ve mesleki rehberlik sitele-
rine erişim sağlanmaktadır.

Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili farkında-
lığı artırmaktaki temel hedef, öğrenen birey-
den öğrenen bir topluma dönüşümdür. Öğre-
nen bir toplum, öğrenen bir şehir olmak için 
yapılabilecek etkinliklerden biri de il düzeyin-
de Öğrenme Şenliği düzenlemektir, Öğrenme 
Şenlikleri hayat boyu öğrenme faaliyetlerini 
arttırmayı, hedef grupları öğrenme fırsatla-

rı hakkında bilgilendirmeyi ve eğlenerek öğ-
renmeyi hedefleyen gösteriler dizisidir. Şenlik 
kapsamında öğrenmeyi sevdirecek ve teşvik 
edecek çeşitli etkinliklere yer verilmektedir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME FIRSATLARI 
VE FIRSATLARIN ARTTIRILMASI

Farklı türlerde hayat boyu öğrenme 
hizmeti sunan birçok kamu ve özel kurum/
kuruluşlar ile üniversiteler, belediyeler ve si-
vil toplum kuruluşları mevcuttur. Ancak güç-
lü bir koordinasyonun olmaması hizmetlerin 
daha etkin ve yaygın olmasını engellemekte-
dir. Kamu/ özel işletmelerin temsilcileri, işçi 
ve işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleri 
dâhil olmak üzere, tüm kurumlar ve kuruluşlar 
arasında “sosyal diyalog” un güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Sosyal diyaloğun artması, tüm 
paydaşların iletişim fırsatlarım geliştirmesinin 
yanı sıra, hayat boyu öğrenmenin planlanması 
ve uygulanmasını, yasal çerçevenin oluşturul-
masını, politika yapma ve karar verme süreç-
lerinin paylaşılmasını ve hizmetlerin kentsel ve 
kırsal alanlara yaygınlaşmasmı kolaylaştıracak-
tır.

Ayrıca, rekabet edilebilirliği sağlamak 
ve teknolojideki gelişmeleri yakalayabilmek 
için işyerlerinde çalışanların becerilerinin ge-
liştirilmesi, hayat boyu öğrenme sisteminin te-
mel unsurlarındandır. Özellikle mikro ve küçük 
işletmelerde çalışanların hayat boyu öğrenme 
faaliyetlerine katılımları artırılmalıdır. İşveren-
ler, işveren örgütleri ve sendikalar, çalışanların 
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becerilerinin geliştirilmesini sağlama hususun-
da öncü rol oynamalıdır.

Bu öncelik kapsamındaki birinci ve 
ikinci tedbir; hayat boyu öğrenme odaklarının 
farklı alanlarda hayat boyu öğrenme hizmetle-
ri sağlamaya teşvik edilmesini ve tüm hizmet 
sunucuları arasında koordinasyonun sağlan-
masını hedeflemektedir.

AÇIK ÖĞRETİM VE UZAKTAN 
ÖĞRENME

Türkiye’deki mevcut açık öğretim siste-
mi ve uzaktan öğrenme yaklaşımı aracılığıyla, 
örgün eğitimi tamamlayamayan yetişkinlere 
erişmede etkinlik sağlanmıştır. Bu yaklaşımlar, 
hayat boyu öğrenmenin sunulmasına yönelik 
daha etkili bir şekilde kullanılacaktır, Bu çerçe-
vede, kalitesi ve çevrim İçi kullanılabilirliği ga-
rantili e-materyaller geliştirilecek ve Açık Öğ-
retim uygulayan ortaklar (MEB, YÖK, TRT ve 
ilgili diğer sivil toplum kuruluşları) arasındaki 
işbirliği artırılacaktır.

Günümüz toplumunda aktif vatandaş-
lık, istihdam edilebilirlik ve kişisel gelişim için 
belirli temel beceriler gerekmektedir. AB, Ha-
yat Boyu Öğrenme için Anahtar Yeterlilikler 
Çerçevesini benimsemiş olup küreselleşen 
bir dünyada Türkiye'de de ekonominin diğer 
ülkelerle rekabet edebilmesi için, bireyle-
re anahtar becerilerin kazandırılması kişisel 
gelişim, sosyal katılım ve istihdam açısından 
son derece önemli hale gelmiştir.

AİLE EĞİTİM KURS PROGRAMI

Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda 
yürütülen “0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Progra-
mı” ile anne-babaların iyi anne-baba olmala-
rının sağlanması ve böylece aile içi ilişkilerin 
güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin 
var olan potansiyelini kullanmasını sağlanma-
sı amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu programla an-
ne-babalara, çocuk gelişimi ve eğitimi, olum-
lu anne babalık becerileri, sağlık, beslenme, 
olumlu davranış kazandırma, temel alışkanlık-
lar kazandırma, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile 
içi iletişim, aile içi şiddet, aile içi çatışma ve 
çatışma çözme teknikleri, temel insan hakları 
ve çocuk hakları, ergenlik dönemi gelişim özel-
likleri, ergenlik döneminde riskler ve sorunlar, 
okula hazır başlama, okul aile işbirliği gibi ko-
nularda eğitim verilerek daha sağlıklı ve başa-
rılı nesiller yetiştirilmesini hedeflenmektedir. 
Toplumunun temeli olarak kabul edilen aile-
lerin eğitimine yönelik etkinlikler hayat boyu 
öğrenme kapsammda artırılacak ve bu konuda 
diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşla-
rının katılımı desteklenecektir.
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Kurum ve kuruluşlar, gerek piyasanın 
gerekse çalışanların ihtiyaçlarını tespit ede-
rek çalışanlarını hizrnct içi eğitime yönlendir-
melidir. Tam zamanlı çalışan bireylerin zaman 
kısıtlamaları yüzünden öğrenme fırsatlarından 
yararlanmasında zorluklarla karşılaşılmaktadır. 
Bu nedenle, işverenlerin, sendikaların ve ulu-
sal ve yerel makamların Hizmet İçi eğitim ola-
naklarını geliştirmeleri sağlanmalıdır.

MEB, YÖK ve MYK tarafından ve ilgili 
paydaşlar (meslek kuruluşları, STK’lar vs.) ile 
işbirliği halinde Türkiye Yeterlilikler Çerçeve-
sinin (TYÇ) oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. Hazırlanan meslek stan-
dartlarının işgücü piyasasının ihtiyaçları doğ-
rultusunda hazırlannıası ve MEB tarafından 
hazırlanan öğretim programlarınm meslek 
standartları ile uyumlu olarak güncellenmesi 
önem arz etmektedir.

Hayat boyu öğrenmenin sunumunda 
önem arz eden diğer bir unsur öğrenme faa-
liyetlerinin gerçekleştirildiği ortamların kulla-
nılabilirliği ve kalitesidir. MEB “Okullar Hayat 
Olsun” projesi kapsamında 81 ilde hayat boyu 
öğrenme faaliyetlerinin etkinliğini ve verimlili-
ğini artırmak, herkese öğrenme fırsatı sunmak 
için, eğitim kurumlarının fiziki ortamlarının öğ-
renme faaliyetlerinde kullanılabilmesini sağ-
lamak üzere çalışmalar yürütmektedir., Bu sa-

yede kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı 
amaçlanmaktadır.

Hayat Boyu Öğrenmenin, kavramsal 
ve işlevsel olarak geniş bir yelpazeyi içermesi 
nedeniyle, bu hizmeti sağlayan ulusal/ulusla-
rarası kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirli-
ği HBÖ fırsatlarının ve sunumunun kalitesini 
artıracaktır. İşbirliği aracılığıyla bilgi ve dene-
yimlerin paylaşılması Türkiye' nin Hayat Boyu 
Öğrenme sisteminin geliştirilmesine katkı sağ-
layacaktır.

ÖĞRENME FIRSATLARINA ERİŞİMİN 
ARTTIRILMASI

Ülkemizde eğitime erişim devletin 
önem verdiği konular arasında ilk sırada yer 
almış, zorunlu eğitim çağındaki çocukların te-
mel eğitim hakkı Cumhuriyetin kuruluşundan 
günümüze kadar hazırlanan tüm anayasalarda 
teminat altına alınmıştır. Ayrıca, Onuncu Kal-
kınma Planı’ nda yoksulluğun nesiller arası 
aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim 
olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişim-
de fırsat eşitliğinin daha da güçlendirilmesini 
hedeflemektedir. 

(DEVAMI GELECEK SAYIMIZDA)
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dijital eğitime bir hafta gibi kısa bir süre içinde 
adapte oldu. Birçok ülke bocalarken, biz hızla 
ve çok iyi bir eğitim programı uyguladık” dedi. 
Koronavirüs salgını sonrasında özel eğitim ku-
rumlarını neler beklediğini anlatan Taşel, olası 
bir ekonomik darboğaz durumunda özel okul-
ların bazı sıkıntılar yaşayabileceğini ancak sı-
kıntıların velilerle birlikte aşılabileceğini ifade 
etti. Taşel, özel okulların; öğrencilere verilen 
teşvik uygulamasının yeniden hayata geçiril-
mesi ve yüzde 8’lik KDV oranının kaldırılmasını 
talep ettiklerini belirtti. Bir öğrencinin devlete 
yaklaşık 8 bin 200 TL’ye mal olduğunu, dolayı-

ÖZEL EĞİTİMİN "KORONA" SINAVI

SALGIN DÖNEMİ EĞİTİM

ZAM OLACAK MI? ÜCRETLER İADE 
EDİLECEK Mİ?

Koronavirüs salgını tedbirleri kap-
samında Türkiye çapındaki tüm okulların 
kapanması ve uzaktan eğitim sürecinin baş-
laması, özel okul sektörüyle ilgili bazı sorula-
rı beraberinde getirdi. Veliler “Okul ücretle-
ri geri ödenecek mi? Zam oranı ne olacak?” 
sorularına cevap arıyor. Özel okulları ise yeni 
öğretim yılında birçok alanda dönüşüm bek-
liyor.

Türkiye’de 13 bine yakın özel eğitim 
kurumunda 1,5 milyonu aşkın öğrenci eğitim 
görüyor. 200 bini aşkın öğretmen ve çalışanıyla 
dev bir sektör oluşturan özel okullar, salgın 
sürecinde de önemli bir sınav verdi. Uzmanlar 
özel eğitim sektörünü koronavirüs salgını 
sonrasında yeni bir dönem beklediğini 
söylüyor. 

Bir televizyon kanalında yayınlanan ve 
Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp, sunduğu eğitim 
programı “Yolun Başındayken”, Mart ayından 
buyana süren koronavirüs salgını sonrası özel 
eğitim kurumlarını neler beklediğini konu aldı. 
Uzaktan eğitim sürecinde yaşananlar ve bun-
dan sonra atılacak adımlarla ilgili Tüm Özel 
Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER) Başka-
nı İbrahim Taşel ile Kavram Okulları CEO’su 
Ümit Kalko merak edilen soruları yanıtladı.

Uzaktan eğitim sürecinde Türkiye’de 
resmi ve özel okulların iyi bir sınav verdiğini 
söyleyen TÖDER Başkanı Taşel, “Tüm okullar 
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sıyla resmi okula çocuğunu göndermeyip özel 
okulu tercih eden bir velinin -devletin bu mas-
rafı yapmamasına neden olduğu- için teşvik 
alması gerektiğini söyleyen Taşel, bu yıl özel 
okullar için yüzde 10 civarında bir zam oranı 
öngörüldüğüne dikkat çekti.

Kavram Okulları CEO’su Ümit Kalko 
ise, salgın sürecinin Türkiye’deki özel okul sek-
törünü de yaraladığını söyleyerek, “Bu sürecin 
ne kadar daha etki edeceğini ne kadar daha 
zaman alacağı, etkilerinin neler olacağını be-
raber yaşayıp görüyoruz. Sadece ülkemizin de-
ğil, dünyanın deneyimlemediği bir sürecin içe-
risindeyiz. İlk başta paniğini yaşamıştık ancak 
hızlı bir şekilde adapte olmayı başardık” dedi. 

Kapanan özel okullar olabileceğini 
ancak sayının binde birler düzeylerinde kala-
cağını anlatan Kalko, salgın sonrası özel okul 
birleşmelerinin artacağı ve yeni işbirliklerinin 
kurulacağı bir dönem başlayabileceğini söyle-
di. Kalko, teşviklerin kaldırılmasının ardından 
özel okul sektörünün son yıllarda kırılgan bir 
hal aldığını hatırlatarak, virüsle savaşılan dö-
nemde ise okulların kapalı kalması, kurum-
ların nakit akım tablolarının bozulması, yeni 
kayıtların gecikmesi gibi nedenlerde sektörün 
yorulduğunu söyledi. Özel okul zamları ile ilgili 
de bilgi veren Kalko, gider kalemlerindeki ma-
liyetlerin ve enflasyon artışı nedeniyle “zam 

yapmıyoruz” deme şanslarının olmadığını 
ancak fahiş zamlara da sıcak bakmadıklarını 
söyledi. Uzaktan eğitim sürecinde bazı velile-
rin ücret iadesi ile ilgili taleplerine de değinen 
Kalko, “Yemek ve servis ücretlerinin iadesi ko-
nusunda hemfikiriz. Ancak eğitim uzaktan da 
olsa devam etmiştir.” dedi.

ADAYLARA YKS TÜYOLARI

TÖDER Başkanı Taşel, bu yıl YKS’ye gi-
recek öğrenciler için de tavsiyelerde bulundu. 
Lisans bölümleri için barajın 170’e indirilme-
sinin, sürenin uzatılmasının ve öğrencilerin 
ikinci dönem konularından muaf tutulmasının 
avantaj yarattığını söyleyen Taşel, “Barajın 
aşağı çekilmesi 120’yle 170 bin arasında daha 
fazla öğrencinin lisans bölümlerine girmesi-
ni sağlayacak. Konu muafiyeti 15 kadar so-
ruyu etkiliyor, sınavın yüzde 90’lık bölümünü 
etkilemiyor. Sürenin uzatılması ise sadece so-
ruları yavaş okuyanlar için avantaj sağlaya-
cak” dedi. 

Taşel, soruların çok önemli bir bölümü-
nün 9, 10 ve 11. sınıf konularından geleceği-
ni, bu yüzden tüm konuların tekrarının yapıl-
ması gerektiğini vurguladı. Taşel “Üniversite 
sınavları bir yeterlilik sınavı değil, bir yarışma 
sınavıdır. Öğrenciler aldıkları puana göre sıra-
lanıyor ve tercih ettikleri bölümlere bu sıralar-
la giriyor. Dolayısıyla öğrencilerin bu anlamda 
morallerini yüksek tutmaları gerekir.” diye ko-
nuştu.
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KORONA VİRÜS
ALACAĞIMIZ
TEDBİRLEDEN
DAHA GÜÇLÜ

DEĞİLDİR
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 Genel olarak bakıldığında Pandemi: 
Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada çok 
geniş bir alanda yayılan ve etlerini gösteren 
salgın hastalıklara verilen isimdir.

 Tarih boyunca göze çarpan en ağır Pan-
demiler başlıca Kara Veba, Kolera, Grip, Tifo, 
ve Çiçektir. En son 1900 lü yıllarda yaşanan 
büyük Pandemilerin ardından günümüze ka-
dar HIV, Sars, Ebola, Mers gibi yaygın hastalık-
lar dönem dönem salgınlara neden olmuş olsa 
da hali hazırda devam eden Coronavirüs-Co-
vid-19 kadar tüm dünyayı sarmamış ve kitlesel 
hastalık ve ölümlere yol açmamışlardı.

 İlk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde 
Aralık 2019 da görülmeye başlanıp dünya gün-
demine giren Corona Virüs çok kısa bir sürede 
tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ülkemizde 
ilk vakanın 11 Mart'ta görülmesinin ardından 
başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm Ba-
kanlık ve resmi kurumların koordinesiyle virü-
se karşı önemli bir başarı elde edilmiştir.
 İşte yaklaşık 6 aydır ülkemiz ve dünya 
gündeminden düşmeyen Covid-19 Pandemisi 
ile ilgili Pandemi Yansımaları başlığıyla birçok 
alandan uzmanın görüşlerine bu sayımızda yer 
verdik.

 Görüşüne başvurduğumuz insanların 
farklı alanlardan olmaları sürece ve süreç son-
rasına farklı gözden bir bakış açısı kazandırmak 
istememizdir. Eğitimci ve Sağlık insanlarının 
pandemi hakkında söylediklerine noktasına 
virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz.

Seçkin Seçkin-Öğretmenim Dergisi/Esenler
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“PANDEMİ BİZE ÇOK ŞEY 
ÖĞRETTİ”

İstanbul ilçelerinde eğitime yön veren 
ve yol çizen emekli İlçe Milli Eğitim Müdür-
lerimizden Neşat Yayla, Öğretmenim Dergi-
si’ne Pandemi süreci ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamalarına “Ben; Neşat Yayla, Erzincanlı-
yım. Çeşitli okullarda yabancı dil öğretmenliği 
ve idarecilik yaptım. İstanbul’da Kâğıthane, 
Adalar, Beykoz, Bahçelievler ve Tuzla’da ilçe 
Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptıktan 
sonra, 2016 yılının Haziran ayında aktif ça-
lışma hayatıma son noktayı koydum. Halen 
İstanbul’da ikamet ediyorum. “ diyerek başla-
dı ve şöyle devam etti:

“Çin’in Wuhan eyaletinde 31 Aralık’ta 
nedeni bilinmeyen iki zatürre olgusu ile başla-
yan bir öykü, kısa sürede tüm dünyanın öyküsü 
oldu. Bulaşıcılığı yüksek olan bu virüsün özel-
likle 60 yaş üzeri ve risk gruplarında daha yük-
sek olan kaba ölüm hızı hepimizin ezberlediği 
bilgiler.

Bütün dünyayı ve hepimizi derinden 
etkiledi. Bizi evlerimize kilitledi. Gözle görüle-
meyecek kadar küçük olan bir virüsün, süper 
dediğimiz devletlerin bile derinden nasıl etki-
lendiğine şahit olduk. Sosyal, siyasi ve ekono-
mik etkileri, hayatımızı olumsuz yönde etkile-
yeceğe benziyor. 

Mart ayının ilk yarısında normal nezle, 
grip ve üst solunum yolları enfeksiyonu olarak 
teşhis konulan bu hastalığın, bütün dünyada 
aynı belirtilerle Mart ayının ikinci yarısında 
ortaya çıkmasıyla farkına vardık. 

Pandemi virüsünün ilk defa Çin’in 
Wuhan şehrinde Aralık 2019’da ortaya çıktığı 
söyleniyor. Biz de ise Mart Ayı’nın 15’inde ilk 
vakaya rastlanıyor. Ve çok seri ve acil tedbirler 
alınarak hastalığın yayılmasına engel olunma-
ya çalışılıyor. Çin’de görev yapan Türk yetkilile-
rinin hiç mi haberleri olmadı? Toplu ziyaretlere 
zamanında izin verilmeseydi, yurt dışı uçuşlar 
kapatılsaydı daha az insanımız hayatını kay-
bederdi, diye düşünüyorum. Ama Sağlık Ba-
kanımızın ve sağlık çalışanlarının olağanüstü 
çalışmaları takdire şayandır. 

Dünyadaki birçok salgın hastalıkla-
rın aşısı ve ilacı bulunduğu için tedbir almak 
mümkün ama COVİD-19 virüsünün henüz aşısı 
ve ilacı olmadığı için dünya panikte. Bazı salgın 
hastalıkların bölgesel olması diğer ülkeleri pek 
etkilemiyordu. Ama COVID-19 virüsü özelliği 
dolayısıyla bütün dünyayı etkiledi. 

COVID-19 virüsü ortaya çıktıktan sonra 
tüm dünya devletleri bazı tedbirler almak zo-
runda kaldılar. Kamu kurumları vardiya usulü 
veya yarı zamanlı çalışmaya, fabrikalar, özel 
işletmeler, bazı iş yerleri kapanarak hem ken-
dileri hem de çalışanlar mağdur oldu. 

Ekonomik verilerde istenilen noktaya 
ulaşılamadı. Özellikle gündelik işlerde çalışan 
insanlarımız olumsuz yöne etkilendiler. Dev-
letin yardım elini uzatıp, işten çıkarmaları ya-
saklaması, bazı iş ve işlemlerin bilgisayar or-
tamında yapılmasına izin verilmesi, bankaların 
özverili çalışmaları, Aile Sağlık Ocaklarının te-
lefonla yardımcı olmaları bir nebze olsun rahat 
nefes aldırdı. Kısa zamanda sosyal mesafeye 
temizliğe ve maske takmaya devam edip, ba-
kanlığın uyarılarını dikkate alıp tedbiri elden 
bırakmasak bu dertten kurtuluruz. 

Yeni korona virüs salgınıyla birlikte 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok 
alışkanlığımız değişti. Virüs hakkında görsel, 
yazılı basın ve sosyal medyadan bilgi aldıkça 
hayatımızı, gündelik alışkanlıklarımızı değiştir-
meye başladık. Önce, “tokalaşma, öpüşme ve 
sarılma” gibi selamlaşmayı ve sevgi gösterme 
biçimimizi değiştirdik. Ardından da el yıkama 
sıklığımız arttı, dezenfektan ve maske kullanı-
mı gibi yenilikler hayatımıza girdi. Bunlarla ya-
şamayı öğrendik.

Çantamızda kolonya el dezenfektan 
jeli taşımayalı uzun zaman olmuştu. Özellikle 
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değil, ekonomimizi, ibadetlerimizi, hayalle-
rimizi etkileyebileceğini hatta dünyadaki güç 
dengelerini bile değiştireceğini öğrenmeye 
başladık. 

Turizmin önemini anlamakla bera-
ber yeni kurallara tabi olacağını anladık.

Tarım ve gıda alanındaki yatırım ve 
desteklerin artırılmasının önemini gördük. 

Tüketimsiz bir toplumda petrolün ne 
kadar önemsiz olduğunu anladık. 

Yavaşlatılmış bir yaşamın da var 
olabileceğine inanmaya başladık.

İnsanların çoğunun hayatın eve 
sığabileceğini anladığını gözlemledik. 

Çalışma hayatının bir bölümünün 
evden de sürdürülebileceğini gördük. 

Vatandaş olarak kurallara uyma hu-
susunda olduğu gibi bir noktaya kadar yasak-
ları delme hususundaki becerimize de şahitlik 
ettik. 

Yeni risklere karşı eğitimin şart oldu-
ğunu öğrendik.

Daha doğrusu ‘bize bir şey olmaz’ 
demenin işe yaramayabileceğine de tanık ol-
duk.

Ve kaç paranız olursa olsun, harca-
maya fırsat bulamayabileceğimizi gördük. 

Hepsinden önemlisi sağlığın ne denli 
önemli olduğunu anladık. 

Dolayısıyla doktorlar ve sağlık çalı-
şanlarının ne kadar değerli olduğunun bilin-
cine vardık.

Kısacası gerek ülkeler gerekse ai-
leler ve bireyler için kriz yönetiminin bu tarz 
hususlara ilişkin de öğrenilmesi gerektiğini 
görmüş olduk.

Elbette öğrendiğimiz ve öğreneceği-
miz daha çok şey vardır. Umarız bu öğrene-
ceklerimiz artık müspet yönde olur.”

ileri yaştaki büyüklerimizin bir alışkanlığı olan 
kolonya taşıma ve eve gelen misafirlere ikram 
etme, koronavirüs sayesinde hatırladığımız bir 
gelenek oldu.

Türk Milleti kurtuluş savaşını kaza-
nırken birçok zorluklara katlanarak sonuca 
ulaşmıştır. Çanakkale’de askerin sabah kah-
valtısında yediklerini hatırlayın. Bugünde bazı 
zorlukların üstesinden gelmek için bazı sıkıntı-
lara ortak olmalıyız. 

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimle 
ilgili olarak günün şartları dikkate alındığında 
iyi bir sınav vermiştir. Uzaktan eğitimle öğren-
cilerimize ulaşılmıştır. Zamanında sistemin alt 
yapısının hazır olması işini daha da kolaylaş-
tırmıştır. Ne kadar öğrencinin faydalandığın 
araştırma konusu olması lazım. 

Bizler de dışarı çıkamadığınız günler-
de, eş, dost, akraba ve arkadaşlarımızla tele-
konferans vasıtasıyla görüşme imkanı bulduk. 
Eğitimin daha mükemmel olması için mutlaka 
çalışmalar devam ediyordur. 

Yaz tatilinde uygulamada görülen ek-
sikliklerin masaya yatırılıp enine boyuna tar-
tışılması gerekir. Bundan sonra vuku bulacak 
olaylara karşı şimdiden tedbirlerin alınıp hazır 
halde bekletilmesi yerinde bir hareket olur. 
Bana göre teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, 
öğretmenin yerini tutması mümkün değildir. 

Bu arada yeni durumlara uyum sağ-
lamaları konusunda öğretmenlerimizin, tec-
rübeli idarecilerin, akademisyen ve konunun 
uzmanlarının katılıp fikir beyan edebilecekleri, 
çalıştaylar yapılmalıdır. 

İnsanlara verilen öğütler ve nasihatler 
ne hikmetse kulak ardı edilir. Önemsenmez. 
Atalarımız ne güzel söylemişler. “Bir musibet 
bin nasihatten iyidir.”

Bu Pandemi'de neler mi gördük. Bir-
likte bakalım. (Hasan Boztürk Beye teşekkür 
ederim)

“İnsanoğlunun yeri geldiğinde ne 
kadar çaresiz kaldığını gördük. Devletlerin de 
öyle.

Birleşmiş Milletler ve NATO’dan tu-
tun da Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası 
örgütlerin bir kez daha ciddi şekilde sorgulan-
dığına tanıklık ettik.  Zira hedefi belirsiz.

Bu tarz vakaların salt sağlığımızı 
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"DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLABİLECEK 
BİR BAŞARI ORTAYA KOYDUK"

Neşat Yayla’nın ardından Erzurum Li-
sesi Kültür Eğitim Vakfı Başkanı ve TEVDAK 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adnan Okur’un 
dergimize özel açıklamaları şöyle:

"1959 Erzurum doğumluyum. Erzu-
rum Lisesi’nde 1976 yılında orta öğrenimimi 
tamamladım. Yükseköğrenime KTÜ Fizik Mü-
hendisliği bölümünde başladım, iki yıl sonra 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçerek 
tıp eğitimi almaya başladım ve 1985 yılında 
tamamladım.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
akademisyenliği seçerek 1990 yılında uzman 
radyolog, 1994 yılında Doçent, 1999 yılında 
Profesör oldum. 2000 yılında Atatürk Üniver-
sitesi Anabilim Radyoloji Anabilim Dalı Baş-
kanlığına getirildim. Bu görevi kesintisiz 13 yıl 
sürdürdüm.

Radyoloji Anabilim Dalı’nda rutin 
faaliyetlerin yanı sıra seksen civarında uz-
manlık öğrencisi yetiştirdim. Doğu Anadolu 
bölgesinde gerek Atatürk Üniversitesinde, 
gerek özel sektör bünyesinde Bilgisayarlı To-
mografi ve MRG hizmetlerinin başlatılmasın-
da ve yaygınlaştırılmasında öncülük ettim. Çok 
sayıda bilimsel eser ürettim, kitap yayınladım.

2013 yılında Atatürk Üniversitesi’nden 
emekli oldum. Özel Sağlık Sektöründeyim. 
Bunun yanı sıra 1997 yılından bu yana Erzu-

rum Lisesi Kültür Eğitim Vakfı Başkanlığı’nı 
yürütmekteyim. TEVDAK’ ta Yönetim Kurulu 
Üyesiyim.

Mart ayından bu yana tüm dünyanın 
yaşadığa sürece gelirsek; pek çok farklı coğraf-
yada aynı zamanda yaygın salgın yapan mik-
robik hastalıklar Pandemi olarak isimlendirilir. 
Mesela bu bir bölgedeki eş zamanlı mikrobik 
salgın ise Epidemi olarak isimlendirilir. 

Pandemiler dünyanın pek çok bölgesini 
ilgilendirdiği için ben bunu büyük bir camdaki 
birçok noktadan başlayan çatlağa benzetirim. 
Çatlakların camda kaç koldan ne kadar 
ilerleyeceğini kestirmek ve önünü almak güç-
tür. Tehlikeli ve korkutucu olan yönü de budur 
zaten. Ocak 2020 sonlarına doğru Covid-19’un 
epidemik boyutu aşacağını hissettim. 

Pandemi tedbirleri konusunda Türkiye 
için geç kalındı denilemez. Hele İstanbul Ha-
valimanı gibi dünyanın iki yanına köprü bir 
lojistik merkezin varlığına rağmen ilk vakalar 
komşu coğrafyalara göre daha geç ortaya 
çıktı. Hiçbir kriz hele bu bir Pandemi ise mü-
kemmel yönetilemez. Türkiye için konuşacak 
olursak diğer ülkelere nazaran daha başarılı 
bir yönetim sağlandı demek doğru olur. Bunda 
Sağlık Bakanlığı’nın yerinde ve tutarlı politika-
ları önde geliyor. Diğer ülkelere örnek olabile-
cek bir başarı konuldu ortaya. 

Bir salgının “Pandemi” şeklinde oluşu 
asıl tehdittir. Pandeminin, Covid-19 ile oluş-
muş olması hızlı yayılma özelliği nedeni ile bi-
raz daha ayrılmakta tabi. Bu da Pandeminin 
devam etmesine yol açıyor. Pandemik hasta-
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kazanma, sosyalleşmedeki kontrollü davranış-
lar olması gereken ve adeta yeniden hatırladı-
ğımız değerler oldu. Bir metro vagonunda hın-
ca hınç doluşmuş insanlara karışmadan önce 
düşünmeyi ve gereklilikleri tartmayı öğreniyo-
ruz.  

Eğitim konusu bu süreçte en çok ko-
nuşulan bir diğer konu. Uzaktan eğitim zo-
runluluk nedeniyle en azından kayıpların en 
aza indirilmesi açısından girilmesi gereken 
zorunlu bir yoldu. Giderek uygulamaların 
geliştirilmesiyle eksikleri gideriliyor. Bu trendin 
etkinlik kazanmak yolunda olduğu gerçeğini 
kabul etmek durumundayız. Pandemi bitse 
dahi bu araç kullanılabilir ve yararlanılabilir 
durumda tutulacaktır, tutulmalıdır. Zarar değil 
de eksiklik anlamında bakılacak olursa eğit-
menle öğrencinin bakışlarıyla birbirine dokun-
ması apayrı bir değer ve kazanımdır eğitimde. 
Tabi bu eksik kalıyor. 

Ortaöğretimde uzaktan eğitim yapı-
lanmasının ve uygulamasının optimal işlerlik 
kazanması durumunda bu alternatifin eğitim 
politikalarını belirlemede seçenek zenginliği 
sunacağını düşünüyorum. Mesela; rutin bilgi 
aktarımına dayalı öğretim uzaktan verilirken, 
okul ortamında interaktif uygulamalara geçil-
mesi mümkün olabilir.

Son olarak şunu söylemek isterim. Ya-
yın organınızda düşüncelerime ve yazıma yer 
verdiğiniz için teşekkür ederim. Tüm eğitimci-
lere ve öğrencilere başta olmak üzere herkese 
sağlık ve esenlikler diliyorum."

lıkların ölümcül sonucunu bir an için unutalım 
ve kenarda tutalım,  aynı anda on binlerce ki-
şinin eşzamanlı tıbbi desteğe ihtiyaç duyma-
sı bile pek çok ülkede sağlık sisteminin bloke 
eder. Nitekim öyle de oldu. Ancak hızlı yayılma 
özelliği ve yüksek virülansına rağmen Covid-19 
bulaşma şekli (damlacık) nedeniyle kişisel ko-
runma önlemleriyle kolay kontrol edilebilir 
durumdadır. Yeter ki toplumdaki bireyler bu bi-
lince gelmiş olsunlar. Covid-19 bu hızlı yayılma 
özelliği ve virülansıyla damlacık değil de hava 
yolu ile bulaşan özellikte bir enfeksiyon olsaydı 
dünyada yaşanan en yıkıcı Pandemi olabilirdi! 

Bu sürecin sonrasında neler yaşana-
cak? Dünya nasıl düzene gidecek? Soruları 
bugün en çok cevap aranan sorular. Bu konu-
da en başta küreselleşmenin her yönüyle bas-
kılanacak tehdide maruz kaldığını düşünüyo-
rum. Tüm dünya artık global planlar yaparken 
bu tür beklenmedik dönemleri hesaplamak 
zorunda kalacak. İnsan, mal ve hizmet hare-
ketleri boyut ve şekil değiştirecek. Perakende 
sektörü, turizm, eğlence sektörleri olumsuz 
etkilenirken, internet üzerinden yapılan buna 
alternatif hizmetler, lojistik sektörü yüksele-
cek. Tam da tartışıldığı ortama denk düşen 
bir şekilde insan faktörünün en aza indirildiği 
uygulamalara daha çok yol açılacak. Temel ih-
tiyaçların ön planda tutulacağı ulusal politika 
değişiklikleri olacak. 

Süreç Hayatımızda Neler Değiştirdi? 
 Genel olarak değişen çok şey var. 
Hijyene dikkat etme, el yıkama alışkanlığını 
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"Başta  Dünya Sağlık Örgütü Olmak 
Üzere Pek Çok Ülke Tedbir Almakta 

Gecikti"
Farklı kesimlerden Pandemi ile ilgili 

olarak aldığımız görüşlerden biri de hem eği-
timci hem de meslektaşımız yani gazeteci diye-
bileceğimiz bir isim oldu. Uzun yıllar İstanbul 
ve Türkiye’nin birçok köşesinde öğretmenlik, 
yöneticilik, Millî Eğitim Müdürlüğü yapan İl-
yasTekin’in Pandemi ve yaşanan süreçle ilgili 
anlattıkları şöyle:

"Ben İlyas Tekin. 1956 yılı, Rize, İkizde-
re İlçesi Ilıca köyü doğumluyum. İlk, orta öğre-
timimi tamamladıktan sonra ilk önce Atatürk 
Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü ardından 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 
ve devamında Türk Dili Edebiyatı ve Yüksek 
Lisansımı tamamladım. Dini Suallere Cevap-
lar 1, Tecvid Kitabı ve Din Eğitimi Açısından 
Adalet Kavramı (Yüksek lisans tezi) adlarında 
basılmış eserlerim bulunmakta.

1977 den emekli olduğum tarihe kadar 
yerli ve yabancı yazılı basında Yazı İşleri ve Ge-
nel Yayın Müdürlüğü, Ulusal televizyonlarda 
Ramazan programları sunuculuğu, yine ulu-
sal yazılı basında Cuma Yazıları ve Ramazan 
yazılarım yayınlandı. 1985 yılında öğretmen 
olarak eğitimcilik hayatım başladı. Öğretmen, 
İdareci ve okul kurucu müdürlükleri görevle-
rinde bulundum. Bağcılar, Ümraniye, Sarıyer, 
Isparta Yenişarbademli, Bolu Seben, Tunce-
li Malazgirt, Çankırı Şabanözü, Esenler gibi 
ilçelerde Şube Müdürlüğü, İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü ve Kaymakam vekilliği yaptım. 
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Eğitim 
uzmanlığı ve araştırmacı görevlerini ifa ettim. 
2019 yılında kendi isteğimle emekliye ayrıldım. 

Hali hazırda bazı gazete ve dergilerde yazıla-
rım yayınlanmakta.

Ben bir hekim değilim, eğitimciyim. 
Pandemi kelimesi Türkçe değil, Yunanca bir 
kelime. Ancak hekîmlerin ve uzmanların açık-
lamalarına göre en basit tanımıyla: “dünyada 
eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok 
fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı has-
talıklara verilen isim.” Daha kısa bir ifade ile: 
“bulaşıcı bir hastalığın küresel çapta yayılma-
sıdır.” 

Pandemiler veya Pandemik hastalık-
lar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok 
geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren 
salgın hastalıklar için kullanılıyor. 
 Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, 
bir hastalığın pandemi olabilmesi için üç kriter 
aranıyor: 
1- Yeni bir virüs olması, 
2- İnsanlara kolayca geçebilmesi, 
3- İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde 
bulaşması. 

Demek ki, bir hastalığın sadece yaygın 
olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol aç-
ması pandemi olarak nitelendirilmiyor; aynı 
zamanda bulaşıcı olması gerekli. 

Bu kapsamda Covid - 19 virüsü, ilk ola-
rak Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde gö-
rülmüş. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından 11 Mart 2020 tarihinde Pandemi 
ilan edilmiş. Tabii bu üç aylık zaman zarfında 
hastalık hemen hemen bütün dünyaya yayıl-
mış. Şüphesiz ki daha önce daha sıkı tedbirler 
alınsaydı, bu virüsün dünyadaki tahribatı bu 
kadar fazla olmazdı. Ülkemizde de Mart’ın 
yarısından sonra tedbirler alındı. Yine de ucuz 
atlattık diyebiliriz, eğer kurallara uyar ve ikinci 
bir dalga gelmezse.. 
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alıp - verme bile önemli. Komşusu açken tok 
yatmamak prensibini unutmamak gerekir... 

Tüm bu süreçte elbette, alışkanlıkları-
mız da biraz değişti. Henüz yaşlılar sınıfına gir-
memişken, kurallara uyarak 2 ay kadar hemen 
hemen hiç dışarı çıkmadım. Tabii zor geldi. 
Ama en azından yasaklı değildim. Yasaklı olan 
yaşlıları düşünüyordum, o kadar uzun zaman 
yasaklı olmak zor iş. Fakat sağlık için de değer. 
“İnsan, yasaklandığı şeye haristir.” diye bir söz 
var. İnsanın isteyerek evde durması sorun de-
ğil, çıkamazsın yasağı sorun olur. Bu bakımdan 
yaşlılarımızın ve hatta gençlerimizin fedakâr-
lıklarını tebrik etmek lazım. 

Benim açımdan zor olmadı. Çünkü li-
sede iken “kitap en iyi arkadaştır” diye çok 
kompozisyon yazmıştık, bu süreçte uygulama-
sını yaptık. Gerçekten çok doğru. Kitap çok iyi 
bir arkadaştır. Genelde sürekli, okur ve yaza-
rım. Fakat bu dönemde çok daha fazla okuyup 
yazdım. Bir bakıma iyi oldu diyebiliriz. Bazen 
sıkıntılar, zorluklar, değerlendirilirse, fırsata 
dönüştürülebilir. Bizim için öyle oldu...
 Okulların kapanmasıyla başlayan uzak-
tan eğitim zaten vardı yeni bir uygulama değil. 
Ancak bu hastalık nedeniyle bütün okullar ka-
panınca, önem kazandı ve ilk, orta, lise ve üni-
versitelerde zorunlu olarak uygulandı. Tekno-
loji de müsait. Denenmiş oldu. Bu bakımdan 
bir fırsat sayılabilir. Ama eğitim-öğretim sade-
ce bilgi değildir; asıl olan okulda toplu halde 
yapılmasıdır. Öğrenci hocasından çok şey du-
yacak, görecek ve sosyal bir varlık olarak top-
lum içinde yaşamayı öğrenecek. Eğitimin üç 
ana unsuru vardır. Bunlar, öğretmen, öğrenci 
ve okuldur. Okul da önemli, ama öğretmen 
her şeyden önemli. İyi öğretmen, kaliteli öğ-
retmen, örnek ve rehber öğretmen... 

Kanaatimce Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) başta olmak üzere pek çok ülke tedbir 
alma konusunda geç kaldı. Geç kalan ülkelerde 
tahribat daha çok oldu. Bütün mes’ele, erken 
tedbir alma ve insanların tedbirlere uyması-
dır. Bu da yetkililerin ifade ettiği gibi, maske, 
mesafe ve temizlik kurallarına uymaya bağlı-
dır. Kurallara uyanlar, kendileri kazanırlar. An-
cak burada yalnız bazılarının kurallara uyması 
yetmez, toplum olarak, millet olarak kuralla-
ra uyma zorunluluğu var. Virüsün şakası yok, 
yakaladı mı tehlike büyük... İnşaallah kısa za-
manda atlatırız. 

Bu arada başta hekimlerimiz olmak 
üzere bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ede-
riz. Canları pahasına zor bir görevi ifa ediyor-
lar. Tabii can kurtarmaya çalışırken, bazıları da 
hayatlarını kaybetti. Hepsine Allah (cc) rahmet 
eylesin. 

Bütün salgın hastalıkların ortak yönle-
ri var elbette. Bulaşıcı olmak, solunum yoluyla 
bulaşmak, nefes darlığı gibi... Ancak Covid - 19 
diğerlerinden çok farklı. 2003’te kuş gribini ve 
2009’ da da domuz gribini yaşadık. Her ikisin-
de de Ümraniye Millî Eğitim Müdürüydüm. 
Eğitim - Öğretim devam ederken çıktı ve okul-
lar tatil edilmedi, sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmedi, camiler kapanmadı vs. Kısa zaman-
da da bitti. Covid - 19’ da okullar kapandı, ikin-
ci dönem Mart’ın yarısından sonra okullarda 
ders yapılamadı, camiler kapandı, sınavlar er-
telendi, tarihleri değiştirildi vs. Altı ay geçme-
sine rağmen bu virüsün ne zaman biteceği belli 
değil. Öğrenciler için bir şanssızlık. Canları sağ 
olsun, her şeyin telafisi vardır, yeter ki öğrenci-
lerimize zarar gelmesin. Her şeyin başı sağlık. 
Sağlık olmadan hiç bir şey olmaz... 

Bu Pandeminin çok önemli etkileri 
oldu ve olmaya da devam etmektedir. Bir kere 
gençlerin, özellikle üniversite bitirmiş genç-
lerin, tam çalışma çağında olan 15 - 29 yaş 
arası gençlerin yüzde 27’si işsizdi. Hastalık 
nedeniyle bunlara yenileri eklendi. Ekonomi, 
ticaret, sanayi, tarım, turizm vs. büyük ölçüde 
etkilendi ve etkilenecek. İşsizlik kötü şey. Allah 
(cc) kimseyi işsiz bırakmasın. Burada işçi - iş-
verenin uyum ve ahenk içinde olması, birbirle-
rini düşünmeleri, anlayışla karşılamaları önem 
arzediyor. Dini duygular, yardımlaşma, daya-
nışma, fakir ve yoksulları düşünme, hatta borç 
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"Sağlık Çalışanlarımız Sayı ve Donanım 
Olarak Daha İleri Seviyede"
Dr. Orçun Ünal, bir sağlık çalışanı ve 

hekim olarak Pandemi hakkındaki açıklamaları 
şöyle:

"1976 yılında Antalya’nın Elmalı ilçe-
sinde doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi An-
talya’da tamamladım. 1999 yılında Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 
2000- 2007 yılları arasında Osmangazi Üni-
versitesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde 
uzmanlık eğitimimi aldım. 2007 yılından beri 
İstanbul’da Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzma-
nı olarak görev yapıyorum. Şu anda Yedikule 
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmaktayım. 
Görev aldığım hastanelerde erişkin kalp ve da-
mar cerrahisi konusunda ulusal ve uluslararası 
40 a yakın bilimsel araştırma ve kitap bölümü 
yazarlığı yaptım. Halen birçok bilimsel araştır-
ma ve kalp cerrahisinde kullanılacak yardımcı 
cihaz projelerini önetiyorum.

Bir hastalığın Pandemik olması o has-
talığın yayılması anlamına gelir, gücünü veya 
ölümcüllüğünü değil. Dünya Sağlık Örgütü bu 
terimi “dünya genelinde kişiden kişiye kolay-
ca yayılan yeni bir patojenin salgını” olarak 
tanımlamaktadır. Bu, salgınının yaygın olduğu 

zaman, genellikle çok sayıda insanı etkileyen 
birkaç ülke veya kıta üzerinde salgın olarak eti-
ketleneceği anlamına gelir. Eğer yeterli önlem 
alınmazsa Pandemiler tüm dünyada geri dö-
nüşü olmayan zararlara yol açabilir.

Ocak ayının son haftalarında Covid-19 
Pandemi ilan edilmeden önce Çin dışındaki 
ülkelerde hastalığın görülmeye başlaması biz 
sağlık çalışanlarında acaba bir Pandemi süreci 
başlayabilir mi? Diye soru işaretlerini aklımı-
za getirmeye başlamıştı. Tabi ki kitaplardan 
okuduğumuz büyük bir Pandeminin hayatımı-
za gireceği yine de bizim için biraz daha ufak 
bir ihtimal olarak görünüyordu. Ancak kısa bir 
süre içinde hem sosyal hem de mesleki olarak 
Pandemi sürecini tam anlamıyla yaşamaya 
başladık.

Covid-19 un şiddeti netleştikten sonra 
her ülkenin aldığı önlem farklı oldu. Ülkemizin 
bu konudaki şansı Pandemi sürecinin nispeten 
diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç gelme-
si ve sağlık çalışanlarının sayı ve donanım ola-
rak dünyanın diğer ülkelerine göre daha ileri 
seviyede olması olabilir. Ancak Pandemi he-
nüz Asya kıtasında iken durumun birçok ülke 
ve sağlık örgütü tarafından fark edilmesine 
rağmen dünyanın henüz böyle bir salgına alt-
yapı ve planlama olarak tam hazır olmadığını 
gördük. Bu da her ne kadar gerekli önlemlerin 
alınması istense de uygulamada bunun yapı-
lamamasına neden oldu. Ülkemizde Pandemi-
nin başlamasıyla yapılması gereken önlemleri 
hızlı bir şekilde hayata geçirildi ve her zor dö-
nemde olduğu gibi tüm sağlık personeli üzeri-
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hazırlanmada önemli bir rol oynayacaktır.
Bir hekim olarak Pandemi süresince 

hastalara yaklaşım ve muayene tarzımız de-
ğişti tabiki. Kendimizi aynı zamanda da hasta-
larımızı korumak için dezenfeksiyon, muayene 
sırasında kullanılan malzeme ve hijyen kon-
trolü her zamankinden daha önemli ve kon-
trol edilmesi zorunlu bir hal almıştır. Muayene 
sonrası eve gitmeden önce yaptığımız kıyafet 
değişikliği ve eve girdikten sonraki uyguladığı-
mız prosedürlerde bizim artık bir alışkanlığımız 
haline geldi. Bu da daha daha fazla risk altın-
da olan biz sağlık personellerinin hayatında ol-
dukça büyük bir değişikliğe yol açmıştır.

Uzaktan eğitim kelime anlamından da 
anlaşılacağı gibi öğretmen ve öğrencinin bir-
birinden ayrı olduğu bir sistemdir. Uzaktan 
eğitim daha az zahmetli, kolay ulaşılabilen ve 
zaman açısından daha avantajlı bir sistemdir 
ancak öğretmen ve öğrenci etkileşiminin çok 
az olması en zayıf yönü gibi durmaktadır. An-
cak Pandemi döneminde teknolojinin de yar-
dımıyla uzaktan eğitim çocukların okuldan 
uzak kaldığı süreci değerlendirmek ve eğitime 
devam etmek için çok faydalı bir süreç oluş-
turmuştur. Pandemi süreci her konuda oldu-
ğu gibi uzaktan eğitimde de birçok ilerleme 
kaydetmemizi sağlamış ve eğitim konusunda 
çocuklarımıza büyük katkı sağlamıştır.  Ancak 
yüz yüze eğitim her zaman için öğretmen ve 
öğrenci arasında muhakkak kurulması gerek 
ve önceliği olan sistem olmalıdır.

Pandemi sürecinde gecelerini gündüz-
lerine katarak bir canı daha kurtarabilme gay-
retinde bulunan tüm sağlık çalışanı arkadaşla-
rıma teşekkür eder, ayrıca sayfalarınızda bize 
yer verdiğiniz için size ve yayın ekibinize de çok 
teşekkür ederim."

ne düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getir-
di. Bu da en azından şimdiye kadar Pandemi 
sürecinin doğru yönetilmesine büyük katkıda 
bulunmuştur.

Pandemiler, çağlar boyunca insanlık 
tarihinin şekillenmesinde rol oynamıştır. Bu-
gün bunu okuyan çok az insan bu ölçekte sal-
gınları hatırlayacaktır, ancak tarih bize yıkıcı 
olmasına rağmen, şu anda yaşadığımız şeyin 
olağandışı bir şey olmadığını gösteriyor. Ancak 
Covid-19 Pandemisi henüz daha tam olarak 
bitmediği için diğer Pandemilerden nasıl ayrı-
lacağını kestirmek güç olacaktır. Bu fark Pan-
demiden etkilenen hasta sayısı ve bu Pandemi 
için geliştirilebilecek aşı veya tedaviye göre 
değişecektir. Pandemilerin sona erdiğini ve 
modern bilim ve tıbbın iyileşme için inanılmaz 
güçler olabileceğini hatırlamak da önemlidir. 
Artık Karanlık Çağlarda yaşamıyoruz; bugün 
hiç olmadığı kadar iyi silahlanmış durumdayız. 
Yeter ki bu süreçten gerekli dersleri çıkartalım 
ve sürecin bizim kontrolümüz altında kalması-
nı sağlayalım.

Pandemi sağlık açısından milyonları 
etkilemiş olsa da endirekt etkileri neredeyse 
tüm dünyayı sarmıştır. Günlük hayatımız et-
kilendiği gibi küresel ekonomide yavaşlamış-
tır. Kısıtlamalar hafiflese bile hayatımız birçok 
yönden etkilenecektir. Post-Pandemik dünya-
da, teknoloji artık hayatımızın neredeyse her 
alanında olacak eğitim, alışveriş gibi yüz yüze 
yapılan birçok aktivite artık sanal ortamda ya-
pılmaya başlandı bile. Bu da bizim teknoloji 
bağımsızlığımızı arttıracaktır. Toplu taşımadan 
market alışverişine hatta oyunlardan sosyal-
leşmeye kadar hayatımız çok yönlü olarak de-
ğişecektir. Pandemi süresince bu değişime en 
iyi şekilde adapte olmak hem Pandeminin at-
latılmasında hem de Pandemi sonrası sürece 
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"Ülke Olarak Süreci Hızlı ve İyi 
Yönettik"

Emekli Milli Eğitim Müdürü Celal Yıl-
maz Gültekin ise “Pandemi Yansımaları” baş-
lığıyla yayınladığımız Covid-19 Pandemisi ile 
ilgili şunları söyledi.

"Ben Celal Yılmaz Gültekin - Erzin-
can’ın Tercan ilçesinde dünyaya geldim. 40 yıl 
aktif olarak görevdeydim. 40 yılın 35 yılında 
yöneticilik yaptım. Güngören, Esenler, Avcılar 
ve son olarak Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü yaptım. Ardından İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünde Eğitim Uzmanı olarak görev 
yaptım ve emekli oldum.

Ülkemiz ve tüm dünyanın savaş verdiği 
bir Pandemi süreci yaşıyoruz. Hiç tecrübe et-
mediğimiz bir durum yaşadık/yaşıyoruz. Ülke 
olarak Pandemiyi iyi yönettiğimizi düşünüyo-
rum. Ancak dünya genelindeki sıkıntı hepimi-
zi hem maddi hem de manevi olarak tedirgin 
etti. Kurallara uymanın, kendimizle birlikte 
çevremizi düşünmemiz gerektiğini, sokakta yü-
rümek, sevdiklerimizi ziyaret etmek gibi önem 
vermediğimiz küçük şeylerin aslında ne kadar 
önemli olduğunu anladık.

Aslında bu süreci Çin’de başladığı ilk 
günden beri takip etmiştim. Ancak ne zamanki 
ülkemizde ilk vaka görüldü, o zaman durumun 
vahametini anladım. Ama yetkili makamların 
aldıkları tedbirler ve uyarıları ile süreci iyi yö-
nettik ve bu konuda ülke olarak çok hızlı yaptık 
her şeyi. Tedbirler ve bunların uygulanması ko-
nusunda geç kaldığımızı düşünmüyorum.

Süreç tüm hayatımızı etkiledi. Mesela 
çalışma hayatımızı evden devam ettirmeyi öğ-
reniyoruz. Evimizi hem yaşam hem de çalışma 
alanı olarak kullanmaya başladık. Bu bizim in-
sanımız için oldukça yeni bir durum. Dijitalleş-
me artık hayatımızın her alanında aktifleşiyor. 
Eğitimler, toplantılar artık evimize geliyor. Bu-
nunla birlikte elbette alışkanlıklarımız değişti. 
Sosyal ilişkilerimiz çok sınırlandı. Gelecek kay-
gılarımız, hayallerimiz değişti.

Milli Eğitim Bakanlığımız da süreci çok 
iyi yönetti diye düşünüyorum. Uzaktan eğitim, 
çocukların eğitim hayatlarından uzak kalma-
ması için oldukça faydalı oldu. Ancak evde ol-
dukları için çocukları caydıracak çok şey var. 
Bu sebeple tam konsantre eğitim alamamış 
olsalar da eğitim hayatlarından kopmadan sü-
rece dahil olabildiler. Bu da oldukça önemli bir 
husus.
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sistemi zayıf, yaşama sevinci olmayan, maske 
takmayan, sosyal mesafe, el yıkama, diş fırça-
lama alışkanlıkları olmayan cahil cesareti yük-
sek olan kural tanımayan inatçı kişileri tercih 
eder, Pandemi süreci, paranın, silah ve fiziki 
gücün, dünya nimetlerine sahip olarak ken-
dini farklı gösteren, insan görüntüsünde, in-
sanlık makamında yaşamayan kişi ve ülkelere 
büyük bir uyarıyı rabbim yaptı. İnsan sağlığını 
korumaya yatırım yapın, sevgiye, dostluğa ve 
insanların mutluluğuna yatırım yapılmasını 
öğretti.

Bir yıl önce Pandemi tedbiri alınma-
sı konusunda yetkililer uyarıldı. Fakat tedbir 
ölümler ve vaka sayıları arttıkça alınmaya baş-
landı. Covid en hızlı yayılan, geç fark edildiğin-
de ölüme ıstırap vererek götüren en tehlikeli 
virüstür. Tedbirler alınıp uygulanırsa ölümcül 
etkisi yoktur. 

Pandemi sürecinde karantina uygula-
ması nedeniyle çalışma hayatı durdu insanlar 
evlerinde ailesiyle birlikte uzun süre evde yaşa-
mayı ve evin işleyişinde yardımlaşmayı, insan 
değerini öğrendik ve yıllardır bazı derslerde 
uyguladığımız uzaktan eğitim uygulamasına 
tüm derslerde geçtik.

Uzaktan eğitimde öğrenci bilgiyi alır 
ve sınavlarda o bilgiyi kullanır. Öğrendiği bil-
giyi günlük hayatta kullanmada, uygulama, 
deney vb. yapamadığı için başarılı olamaz. 
Öğretmen örgün eğitimde öğrencileri yürek-
lendirir, hedef gösterir ve eğitime ruh verir. 
Öğrencinin özgüveni, değerleri, görev ve so-
rumluluk bilinci gelişir, arkadaşları ile yorum, 
bilgi paylaşımı üzüntü ve sevinçlerini paylaş-
mayı hayatı öğrenir. Pandemisiz güzel günler 
diler, selam ve sevgiler sunarım.”

"Uzun Süre Evde Yaşamayı, 
Yardımlaşmayı ve İnsan Değerini 

Öğrendik"

“Pandemi Yansımaları” başlığı altında 
görüşüne başvurduğunuz Öğretmen ve Öğ-
retim görevlisi olan yani eğitim ve öğretimin 
hem orta hem yüksek kademelerinde görev 
almış olan Halil İbrahim Kökçü şu açıklamaları 
yaptı.

“Ben Halil İbrahim KÖKÇÜ, Teknik öğ-
retmen/Eğitim yöneticisi, Üniversite öğretim 
Görevlisi/Genel Koordinatör olarak görevimi 
aşkla ve şevkle yapmaya devam eden, eğitim 
sevdalısı, hayata pusula değerleri olan, say-
gılı, sevgi dolu, hakkaniyetli ve adaletten şaş-
mayan, insan sevgisi, hayvan sevgisi ve doğa 
sevgisi çok yüksek olan ve insanlık makamında 
yaşamanın sorumluluklarını yerine getirmenin 
gayreti içinde olan, yaşam tarzı ve bakış açı-
sı olarak, gurur, onur, şeref ve haysiyetini her 
türlü olumsuzluk ve kişilerden korumaya ça-
lışan, ayrımcılık, kayırmacılık, ideolojik bakışı 
olmayan, liyakattan şaşmayan, Ülkemizin te-
mel değerleri, Atatürk, Cumhuriyet, Vatan ve 
Şanlı bayrağımızı çok seven ve TC Devletinin, 
dışarıda ve içeride itibar kriterini yükseltmenin 
gayreti içinde olan, TÜRK olmaktan gurur du-
yan, aktif bir TC vatandaşıyım.

Covid-19 pandemisinin boyutunu ve 
dünyadaki etkilerini Şubat ayında fark ettik. 
Üniversitemizde her türlü korunma ve hijyen 
tedbirlerini aldık. Bu konuda öğrenci, idari ve 
akademik personelimizi tedbir için, korunma 
için bilinçlendirdik.

Korona 017 mikron çapında çok küçük 
ve çok hızlı yayılan bir virüs olup, bağışıklık 
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Erasmus+ Programı Okullar Arası deği-
şim Ortaklıkları (KA229) faaliyeti kapsamında; 
Türkiye, Estonya, Litvanya, İtalya, Bulgaristan 
ve Portekiz ortaklığında yürütülen STEM (Stu-
dents and Teachers Experincing the Meaning 
of Stem) (Öğrenciler ve Öğretmenler STEM’ 
i keşfediyor!) projesi, AB 2020 Eğitim vizyo-
nununda “15 yaşındakilerin yüzde 15’inden 
daha azının okuma, matematik ve bilim da-
lında yetenekli olduğu’’ prensibine dayandı-
rılmakta ve bu oranı yükseltecek çalışmalara 
öncelik verilmekte. Fatih İslam Seçen Bilim ve 
Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Ebru Yasa-
vul’un yürüttüğü bu projede öğrencilerin Fen, 
Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) 
becerilerinin tamamını kullanarak, Hava, Su, 
Gürültü ve Işık Kirliliğine çözüm bulacak ve 
gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri çöz-
meleri beklenmekte.

STEM projesi kapsamında “Hepimiz 
Çevre Dostuyuz’’ adlı ilk hareketlilik Porte-
kiz’in New Famalicao şehrinde gerçekleş-
tirildi. Toplamda 24 uluslararası öğrenci ve 
14 öğretmenin katıldığı hareketliliğe, Kurum 
Müdürü Muhammet Fatih Çepni, proje yürü-
tücüsü Ebru Yasavul, öğretmenlerden Özlem 
Zeybek ile öğrencilerden Yavuz Berkay Aktaş, 
İlke Toprak, Ezo Nisa Oral, Zeynep İpek Kayalı 
iştirak etti. 

Bu hareketlilikte öğrenciler, mum, sa-
bun yapımı, plastik kirliliği ve bunun için alına-
bilecek önlemler, karbon ayak izi hesaplama 
ve Mikro Bit ile kodlama atölyelerine katıldılar. 
Aynı zamanda dans atölyesine katılan öğrenci-
ler, hareketlilik sonuna kadar hazırladıkları ko-

reografi ile veda gecesinde çok keyifli anlar ge-
çirdiler. Portekiz’li öğrenciler ve öğretmenler 
tarafından evlerde ağırlanan öğrenciler büyük 
deneyim ve anılarla geri döndüler.

STEM projesi kapsamında “Stem ile 
Nitelikli Ders” adlı ikinci hareketlilik ise İtal-
ya’nın Trapani şehrinde gerçekleştirildi. Yal-
nızca öğretmenlerin katıldığı bu hareketliliğe 
uluslararası 16 öğretmen katıldı. Türkiye'yi 
temsilen Kurum Müdür Yardımcısı Filiz Seçkin 
ile öğretmenler Zeynep Sipahi, Hamza Çeli-
kel ve Musa Günerigök katıldığı haraketlilikte, 
“Stem programı nedir? İyi bir Stem dersi nasıl 
yapılır? Stem okulu nedir? Web 2.0 Araçları, 
Okul da STEM deneyimleri, Çevre bilincinin 
gelişmesinde Stem eğitimi ile kullanılabilecek 
araçlar, Uluslararası çalışma grubundaki faa-
liyetler: ekolojik bir çalıştayın senaryosunun 
yazılması, Erasmus Projesi ile Stem.” konuları 
üzerine sunumlar gerçekleştirildi. 

“Stem Programı Nedir?” adlı sunumun 
ile birlikte öğrencilerin, ışık kirliliğinin azaltıl-
masına yönelik hazırladıkları “Akıllı Ulaşım 
Sistemleri” adlı Stem projesinin İngilizce su-
numu Filiz Seçkin tarafından diğer paydaşlara 
yapıldı. 

Türkiye, Estonya, Litvanya, İtalya, Bul-
garistan ve Portekiz ortaklığında yürütülen 
STEM projesinin başarılı bir şekilde tamamlan. 
ikinci hareketliliğinin ardınan gerçekleştiri-
lecek olan “Kirlilikten değil, çözümden yana 
ol!” adlı üçüncü hareketliliğin Litvanya’da ya-
pılması planlanmakta.

FATİH İSLAM SEÇEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ' NDEN 
ERASMUS+ PROJESİ



5580 sayılı özel 
öğretim kanununa 

tabi Anaokul, 
İlkokul, Ortaokul, 
Lise, Milletlerarası 

Okullar ve Üniversite 
kuruluşlarında 
Bünyemizdeki 

Maarif Müfettişleri 
ve Akademisyenler 
aracılığı ile ücretsiz 

Danışmanlık  
Hizmetleri 

KURAN-I KERİM’ 
DEN  

Feyz Alarak 
114 sure, 114 ülke! 

(Yedi Tepeden 
Yedi düvele) 

Tarihsel, Kültürel 
ve iktisadi 

ilişkilerimizin 
Bulunduğu 

Coğrafyalarda 
NBB Holdingle 

birlikte 
Temsilcilikler 

Açıyoruz...

TEL: 0 212 531 02 05

Okullarımızın Uzaktan Eğitim, Stüdyo,Teknik Teçhizat, IP TV, Tematik Sanat 
Tasarım Atölyeleri, Bilim Sınıfları Kurulumu İçin Ücretsiz Danışmanlık

 HAYAT BOYU ÖĞRENME 
      HERKESİN HAKKI

BİLGİ İÇİN: www.habofed.org



DOĞRU YER
DOĞRU ZAMAN
DOĞRU CEVAP

www.dogrucevap.com.tr
/dogrukurs


