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TİNK KOLEJLERİ KURUCUSU
ZEYNEP DERELİ

 MİLLİ EĞİTİM 
BAKANI DEĞİŞTİ.

YENİ BAKAN
PROF. DR. MAHMUT 
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EĞİTİM MÜDÜRÜ
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TUNAY TUNCERTUNAY TUNCER
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LİSE MÜDÜRÜ LİSE MÜDÜRÜ 
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Ziyaret edin:
www.istmtal.k12.tr

E-Posta gönderin:
bilgi@istmtal.k12.tr

Telefon edin:
0 (212) 601 41 23
0 (552) 451 51 86

İletişim

Kontenjan
Sadece 30 öğrenci alınacaktır.
Karma eğitim yapılmaktadır.
Kız / Erkek tüm öğrencilerimizi
bekliyoruz.

Ücretsiz Öğle Yemeği
Tam zamanlı eğitim yapılacak
okulumuzda, öğrencilerimize ücretsiz
öğle yemeği sağlanacaktır.

İstanbul dışından gelecek öğrenclermz
çn ücretsz konaklama mkanı
sağlanacaktır.

İstanbul içerisinden gelen
öğrencilerimiz için ücretsiz
ulaşım sağlanacaktır.

Ücretsiz Ulaşım / Barınma

% 0.01 - % 5,00
diliminden tercih eden
öğrencilerimize burs imkanı
sağlanacaktır.

Başarı Bursu

Mezunlarımız Türk Hava Yolları
Teknik A.Ş. desteği ile Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından verilecek
akreditasyon ile sertifikaları
tüm dünyada geçerli olacaktır.

Tanınan Okul

Geleceğin Uçak, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Mühendislerini yetiştiriyoruz!
Anadolu Teknik Programı
Uçak Bakım Alanında
öğrencilerimizi kabul ediyoruz.

YKS sonucunda, Yıldız Teknk Ünverstes
Havacılık Elektronğ bölümüne grmeye
hak kazanan öğrenclere YTÜ tarafından
burs mkanı sağlanacaktır.

İngilizce Eğitimi
Okulumuzda İngilizce
Hazırlık sınıfı bulunmakta
olup, öğrencilerimizin iyi
derecede İngilizce ile mezun
olmaları amaçlanmaktadır.

Hazırlık sınıfı eğtmmz Yıldız Teknk Ünverstes tarafından
desteklenmektedr.

Okulumuz sadece LGS puanı
ile öğrenci almaktadır.
Okulumuz resmi bir
kurumdur, ücretsizdir.

Proje Okulu

Dünyanın Buluşma Noktasında
Eğitim!
Okulumuz, İstanbul
Havalimanı Yerleşkesi
içerisinde yer almaktadır.

Yurtdışında Eğitim ve Staj İmkanı
Eğitiminizin ve stajınızın bir
bölümünü yurtdışında ücretsiz
tamamlama imkanı mevcuttur.

@istmtalTakip edin:

Akademik Destek
12. Sınıfta öğrencilerimiz Üniversite Sınavına
yönelik Akademik Destek paketi ile
desteklenecektir.
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“Yol Rehbersiz; Dağ 
Ormansız Olmazmış”

Küçükken ilk öğretilenlerden bir 
tanesi de ateşten uzak durmamızdır, "cızz" 
sesiyle korkutulmuşuzdur çoğumuz. Ol-
dukça yoğun duygu birikimini ifade eden 
korku, tehlikeli bir durum ya da düşüncesi 
karşısında oluşan duygu karmaşası, kişide 
endişe, üzüntü ve kaygıyla sonuçlanmak-
tadır.

Akdeniz ve Ege Bölgeleri başta 
olmak üzere yaşadığımız yangınlar, milleti-
mizi yasa boğarken yaşanılan üzüntü, endi-

şe duygusal travmalara neden olmuştur.
Yangında korkutan; yangının kontrol dışına çıkması-

dır. Söndürememektir. Ormanları oluşturan bitki örtüsünün ve 
ağaçların yanıcı özelliği, yazın sıcak ve güneş ışınlarının yakıcı 
etkisiyle birleşerek yangını kısa sürede büyüterek kontrol dışı-
na çıkarmasıdır. Burada yangına karşı alınacak önlemler büyük 
önem taşımaktadır. Yaşadığımız üzere, alevler bir anda büyüye-
rek yangına dönüştü. Müdahale edemedik.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde başta olmak üzere 
geniş orman alanları yanarken, bizim de ciğerlerimiz yandı. 
Canlarımız, evlerimiz, emeklerimiz. Telef oldu çığlıklarını du-
yamadığımız hayvanlarımız, yeşilini seyretmeye, koklamaya 
doyamadığımız ormanlarda. Çaresizlik içinde yangının köylere 
inişini seyrederken, kızıl alevlere boyanırken şimdi koca ağaç-
lar, fedakâr halkımız yine kadın erkek demeden canı pahasına 
ateşe atladı. Söndürmeye çalıştı yangını. Evini, ocağını, hayva-
nını korumaya çalıştı.

Yaşanılan korkular, acılar, izler, görüntüler hafızalar-
dan nasıl silinecek?

Mağdur ailelerde, özellikle çocuklarda oluşan duygu-
sal travmaların yarası nasıl kapanacak?

Bizler yaralarımızı sararken zaman içinde, yaşanılan 
travmalarınardından tabiat ana da kendini yenileyecek. Yeşere-
cek yine ağaçlar, renk renk çiçekler açacak elbet.

Yine Çam ağacı mı dikilecek?
Eskiden ormanlarımız çam yerine zeytin ağaçlarıyla 

kaplıydı. Biraz araştırma yaptığımızda geçmişte İskenderun’dan 
Saroz körfezine kadar, Akdeniz ve Ege sahillerinde doğada 
kendiliğinden yetişen Delice ağaçlarının varlığını öğreniriz. 
Delice, aşılanmamış zeytin ağacıdır. Meyvesi salamura olarak 
yenilebilir, meyvelerinden zeytinyağı çıkarılır. Deliceden elde 
edilen zeytinyağı en kaliteli yağdır.

Zeytin ağacı (OleaEuropea) ağır ve zahmetli büyü-
mesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle 
adı mitoloji ve botanikte “Ölümsüz Ağaç" olarak da tanımlanır. 

Yüzyıllarca bu topraklarda insanlar karanlıkta zey-
tinyağı ile aydınlanmış, ondan da önemlisi zeytin ve zeytinya-
ğı ile karınlarını doyurmuş.

Ekonomiye katkısından başka yararlarını da saymaz-
dan gelemeyiz. 

Zeytin ağacı gövdesiyle havadaki nemi alır, bu ne-
denle yanması güçtür. Kolay alev almaz, isli yanar. Çam ağacı 
gibi yazın sıcakta kendiliğinden bile tutuşabilecek bir ortam 
yaratmaz. Meyvesinden ekonomiye katkı sağlar.

Tüm yukarda saydığımız özellikler Çam ağacının 
önemsiz, yararsız olduğu anlamına gelmiyor elbette. Çam ağaç-
ları da havayı temizler, tozu emermiş. Bir çam ağacının bir yılda 
yaklaşık olarak 100 kilo toz emdiği bilinmektedir.  

Geçmiş dönemin politikalarınca uygun görülerek zey-
tin ağaçları yerine çam ormanlarının dikilmesi ve önlemlerin 
yetersizliği ormanlarımızı bugünkü konuma getirmiştir.

“Yol rehbersiz; dağ ormansız olmazmış”, ateşle oy-
namayalım, bizden söylemesi.

Füsun İKİZOĞLU
Kağıthane /

Nazmi Arıkan Fen 
Bilimleri Okulları

KONUK YAZARKONUK YAZAR
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(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber-İstanbul) 
MEB mutfağından gelen Bakan olarak ta-

nımlanan ve özel okullarından ziyade Talim ve Ter-
biye Kurulundaki çalışmaları ile gündeme gelen ve 
eğitim paydaşları tarafından ülkemizin şansı olarak 
gösterilen Millî Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya 
SELÇUK, Millî Eğitim Bakanı olarak atandığından 
haberi olmadan başladığı görevinden eğitim-öğre-
timde kalıcı ve akılcı çalışmalara imza attıktan son-
ra, affını isteyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın onayı ile bakanlıktan ayrıldı.

Millî Eğitim Bakanı Selçuk, görevinden ay-
rılması konusunda Twitter’da şu ifadeleri kullandı:

“Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün iti-
barıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları 
için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız 
Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev 

yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum.

Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok 
kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma 
arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e 
ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza 
başarılar diliyorum.” 

Prof. Dr. Ziya Selçuk’un yerine Bakan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mahmut ÖZER Millî Eğitim Baka-
nı olarak atandı. 

Devir Teslim Töreni’nde yaptığı ilk konuş-
mada yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapan Millî 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, pandemi döneminde 
öğrenci, öğretmen ve velilerin çok büyük zorluklar 
yaşadığının ve çok büyük fedakârlıklar yaptıkları-
nın altını çizdi. 

 Özer, eylül ayında okulların açılması için 
ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak şunları 
söyledi:

2021 YILININ 387’İNCİ KARARI ZİYA SELÇUK İÇİN2021 YILININ 387’İNCİ KARARI ZİYA SELÇUK İÇİN
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 "Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla ya-
şanan kaybın telafisi için Sayın Bakanımız Ziya Sel-
çuk’un da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışma-
lar güncellenerek aynen devam edecek. Önceliğim 
gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi 
öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazırla-
maktır. Türkiye’nin geleceği için yüz yüze eğitime 
bir an önce geçmek oldukça kritik bir hâl almıştır. 
Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gele-
cekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pan-
demi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihin-
sel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de 
müsaade edemeyiz."

Prof. Dr. Mahmut Özer Kimdir?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat’ta doğan Mah-
mut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölü-

münden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yıl-
ları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
(DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanın-
da Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. 
Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elek-
trik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında 
sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 
1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üni-
versitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları 
arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühen-
disliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 
 28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri ara-
sında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rek-
törü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 
tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 
Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği 
ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul 
Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 
tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merke-
zi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. Özer, 8 
Ağustos 2018 - 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında 
Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini 
yürütmüştür. 6 Ağustos 2021 tarihinde Millî Eği-
tim Bakanı olarak atanmıştır.

Millî Eğitim Bakan Yardımcılıklarına ise 
Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aş-
kar ve Dr. Sadri Şensoy atandı. Atamaların 3 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü 
maddeleri gereğince yapıldığı öğrenildi.
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ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HÜSEYİN ER:ANTALYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HÜSEYİN ER:
“DEĞİŞİM SANCILI OLSA DA ZEMİN SAĞLAMSA BAŞARI “DEĞİŞİM SANCILI OLSA DA ZEMİN SAĞLAMSA BAŞARI 

KAÇINILMAZDIR.”KAÇINILMAZDIR.”

Zafer Yılmaz- Ufuk SARI
Öğretmenim Dergisi / Antalya

Eğitim öğretim için gecesini gündüzüne 
katan, önce öğretmen sonra eğitim lideri olan, 
adeta proje üreticisi Antalya İl Milli Eğitim Müdü-
rü Hüseyin ER, gerçekleştirdiği reformist atılımlar 
ile Antalya’yı eğitimde öncü iller arasına taşımak-
ta.

“Büyük bir ilin eğitimini sırtlandığınız za-
man hayatınız iş odaklı oluyor ve tüm zamanınızı 
eğitime adamaktan mutlu oluyorsunuz.” diyerek 
yaptığı işin önemini, sorumluluğunu, büyüklüğünü 
ve eğitimin ülke geleceğinin olmazsa olmazı oldu-
ğunu satır aralarında vurgulayan Antalya İl Milli 
Eğitim Müdürü Hüseyin ER, Öğretmenim Dergi-
sinden Zafer YILMAZ ve Ufuk SARI’nın sorularını 
yanıtladı.

Ö.D-Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Hüseyin ER: Antalya’nın Alanya ilçesi do-
ğumluyum. Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Ede-
biyatı Bölümünden mezun olduktan sonra 2006 
yılına kadar İngilizce Öğretmenliği görevinde 
bulundum. 2006 yılından sonra okul müdür yar-
dımcılığı, Alanya İlçesi Şube Müdürlüğü, Akdeniz 
Üniversitesi Alanya Mühendislik Bölümü Fakülte 
Sekreterliği ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevlerinde bulundum. 14 Eylül 2020 tarihinde 
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevime baş-
ladım ve halen büyük bir sevgiyle görevimin başın-
dayım.

“İLİN EĞİTİMİNİ SIRTLANMIŞSANIZ 
BÜTÜN HAYATINIZI ONA ADARSINIZ.”

Mesleki hayatımın akademik bilgileri dı-
şında kendimle ilgili söyleyebileceğim en kıymetli 
birikimim ailem ve eğitim adına gerçekleştirdiğim 
proje ve çalışmalarımdır. Büyük bir ilin eğitimini 
sırtlandığınız zaman bütün hayatınız iş odaklı olu-
yor ve tüm zamanınızı eğitime adamaktan mutlu 
oluyorsunuz.  Son yıllarda bu yoğun çalışma tem-
posu içinde hayata devam ediyorum.

Ö.D – Özgeçmişinize baktığımız zaman, 
öğretmenlikten eğitim yöneticiliğinin her ka-

Özellikle Türkiye genelinde Özellikle Türkiye genelinde 
önemli projelerde örnek ol-önemli projelerde örnek ol-

muş, önemli akademik başa-muş, önemli akademik başa-
rılara imza atmış ve yenilik-rılara imza atmış ve yenilik-
lerde öncü olarak gösterilen lerde öncü olarak gösterilen 

illerden biri olan Antalya illerden biri olan Antalya 
için her başarı yeni bir ba-için her başarı yeni bir ba-

şarının önsözüdür.şarının önsözüdür.
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demesinde görev yaptığınızı görüyoruz. Büyük 
emek verdiğiniz meslek hayatınızda;

a-) Sizin için sınıfta ders anlatmak mı yok-
sa yönetici olarak ders anlatanı dinlemek mi?

Hüseyin ER: Bu sorunun yanıtında taraf 
seçmek çok zor. Çünkü her iki tarafta da görev 
alan bir eğitimci olarak söyleyebilirim ki; eğitim-
deki önceliğimiz çocuklarımıza faydalı olmaktır. 
Öğretmenliğimde, öğrencilerimle yan yana olabil-
mek, iletişimi canlı tutmak ve anında hayatlarına 
dokunmak beni çok mutlu etmişti. Ancak zaman 
içinde çözüm odaklı bir kişiliğe sahip olmam, yük-
sek lisans eğitiminde yönetim alanında çalışmam 
ve kıymetli şahsiyetlerin bana örnek olmaları, beni 
eğitim yöneticiliğine yönlendirdi. Öğrencilerime ve 
kıymetli öğretmen arkadaşlarıma idari kanattan 
destek vermek için taşın altına elimi koymayı seç-
tim.

“EĞİTİMDE YETERLİ DİYE BİR KAVRAM 
YOKTUR.”

b-) Sizce bu başarı Antalya için yeterli mi?

Hüseyin ER: Eğitimde yeterli diye bir kav-
ram yoktur. Her zaman daha iyisi için çalışmak, 
yeni hedefler belirleyerek kendini geliştirmek ve ba-
şarılardan sonra rehavete kapılmadan yola devam 
etmek çok önemlidir. Özellikle Türkiye genelinde 
önemli projelerle örnek olmuş, önemli akademik 
başarılara imza atmış ve yeniliklerde öncü olarak 
gösterilen illerden biri olan Antalya için her başarı 
yeni bir başarının önsözüdür. Antalya’mız özellikle 
eğitimde örnek olmaya çok alışmış bir ildir ve bu 

alışkanlığımızdan vazgeçmeye hiç niyetimiz yok.

Ö.D – Yeni projelerinizden söz eder misi-
niz?

Hüseyin ER: Proje ve yeni etkinliklerin eği-
timi için vazgeçilmez olduğunu çok iyi biliyorum. 
Antalya eğitiminde yenilikçi projelerimizin yanında 
AB projeleriyle çok ciddi başarılara imza attık ve 
kazanımlarda bulunduk. Yenilik ve gelişimin kaçı-
nılmaz olduğu eğitim sürecinde tabi ki yeni proje-
lerimiz var.

Sayın Valimizin hassasiyetle üzerinde 
durduğu kitap okuma konusunda daha etkin bir 
çalışmayı uygulamaya koyacağız. Bunun yanın-
da interaktif eğitim üzerinde önemli planlarımız 
bulunmaktadır. AB projelerinde ciddi bir kabul 
oranıyla yine öncü olmaya devam ediyoruz. Ayrı-
ca satranç başta olmak üzere sportif etkinliklerde 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle önemli çalış-
malar yürütmekteyiz.

“EĞİTİM SANCILI DA OLSA; ZEMİN 
SAĞLAMSA BAŞARI GELECEKTİR.”

Ö.D-Eğitim modeli için neler söylemek is-
terseniz?

Hüseyin ER: Eğitim modelimiz için diyebili-
rim ki; değişim sancılı olsa da eğer zemin sağlam-
sa başarı gelecektir. Bu nedenle üzerimize düşeni 
yaparak var olanı desteklemek ve geliştirmekten 
memnunuz. Bakanlığımızın düsturu doğrultusun-
da “ÖNCE ÇOCUKLARIMIZ” diyor, onların hizme-
tinde olmaktan gurur duyuyoruz.
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(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber-İstanbul) 

“Eğitime gönül vermek koskocaman bir yü-
rek işi. Ayrıca bir kişinin ideallerinin peşinde koşması 
ve yaşamını buna göre düzenlemesi tam bir disip-
lin anlayışı. Türkiye’nin en iyi okullarında okuyup 
Amerika’da Princeton Üniversitesi’nde Ekonomi ve 
Matematik alanında lisans eğitimini tamamlayan, 
Londra Üniversitesi SOAS’da Yakın Doğu Ekono-

TİNK KURUCUSU ZEYNEP DERELİ:TİNK KURUCUSU ZEYNEP DERELİ:
TİNK İLE BİR EĞİTİM REFORMU BAŞLATTIK...TİNK İLE BİR EĞİTİM REFORMU BAŞLATTIK...

Başından beri
en büyük inancım 

ve öngörüm eğitimde 
teknolojinin doğru ve

etkin kullanımı eğitimin
sınırlarını kaldırabileceği; en 
kaliteli ve kişiselleştirilmiş 

eğitimi her yerde sağlamanın 
önünü 

açabileceğiydi.

“HAYATIMI ÜLKEME DİJİTAL ÇAĞA UYGUN BİR EĞİTİM MODELİ 
ÜZERİNDEN YETKİN İNSANLAR KAZANDIRMAYA ADADIM”

misi üzerine mastır yapan ve dünyanın önde gelen 
şirketlerinden Shell’de çalışan ve Shell aracılığıyla 
Türkiye’nin kendisi ile buluştuğu, sosyal sorumlu-
luk projelerinde ve düşünce kuruluşlarında gördü-
ğümüz bir isim, bugün ülkemizin eğitim yapısına 
katkı sunmak için aramızda.” Demişiz 106. Sayı-
mızda.

2017 yılı Haziran sayımızın üzerinden gün-
ler, aylar, yıllar geçti. Gazeteciliğin en önemli ilkesi 

olan Fikr-i Takip ilkemiz gereği yıllar sonra 
“ilk yazdığımız haberin neresindeyiz?” So-
rumuzla geriye döndüğümüzde yazdığımız 
haberin üzerine beklentilerin de üzerinde 
artı konması haberin imza sahibi olarak biz-
leri fazlasıyla onurlandırdı.

Eğitim özel sektörünün erkek ege-
menliği içerisinde iş insanı bir kadın tarafın-
dan açılan Tink Kolejleri (Teknoloji ve İnsan 
Kolejleri)’in ne olacağı, gelecekte nelere 
imza atacağı özel sektörün öncüleri tarafın-
dan da gözlem altına alınmıştı.

2017-2018 eğitim-öğretim döne-
minde “Türkiye’ye inanıyorum. Buradaki 
modelimizi dünyaya duyuracağız” şiarıyla 
açılan ve hayallerinin peşinde koşmak için 
önce ülkesine sonra ülkesinin insanına gü-
venen Zeynep DERELİ, bugün hayallerinin 
peşinde koşan değil, hayallerini adım adım 
gerçekleştiren bir iş kadını.
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Bugün entegre bir eğitim-öğretim zincirine 
doğru dönüşen okul, fiziki bünyesine anaokul-ilko-
kul-ortaokul ve lise bütünlüğünü gerçekleştirmiş 
durumda. Eminiz ki çok yakında YÜKSEK ÖĞRETİM 
DE bu zincirin tamamlayıcı ve son halkası olacaktır.

Kendisine güvenen, rol model olmayı be-
cerebilen, kadın elinin değdiğinde sektörel anlayı-
şın da nasıl değiştiğini paydaşlarına yansıtan Zey-
nep DERELİ’yi bir kez daha sizlerle buluşturuyor ve 
cümleleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

“ HAYALLERİMİ EYLEME 
DÖNÜŞTÜRMENİN MUTLULUĞUNU 

YAŞIYORUM ”

-“Öncelikle Öğretmenim Dergisi’ne ülke-
mizde eğitimin, eğitimcinin geliştirilmesi ve des-
teklenmesi konusunda verdiği bu önemli katkıdan 
ötürü gönülden teşekkür ederim. 

Sizlerle ilk sohbetimizden beri hayalimizi 
eyleme dönüştürebilmiş olmanın mutluluğunu ve 
haklı gururunu yaşadığımızı belirterek sözlerime 
başlamak isterim.

Albert Einstein’in dediği gibi “Yarattığımız 
dünya bizim düşüncelerimizin bir uzantısıdır. Dü-
şüncelerimizi değiştirmeden dünyayı da değişti-
remeyiz.”

“PANDEMİ EĞİTİM MODELİMİZİN 
DOĞRULUĞUNU KANITLADI”

Hepimizin hayatını derinden etkileyen 
pandemi sürecinde kayıplar yaşadık ve yaşamaya 
devam ediyoruz. Ancak bu zorlu süreç beraberin-
de bazı önemli fırsatları getirdi. Gelecek dediğimiz 
şey salgın ile bir anda geldi ve teknoloji ile uyumlu 
bir hayat sistemi kurmamız gerektiğini bize anlattı. 
Bundan şunu kastediyorum; salgının ilk günlerinde 
tüm dünya evimize kapandık. Ama hepimiz evde 
otururken üretim, planlama yani çalışma devam 
etmeliydi ki biz hayatta kalabilelim. Eğitim devam 
etmeliydi ki çocuklarımız ve gençlerimizin gelece-
ğinde kayıplar yaşanmasın. 

Pandemi dönemi, Tink (Teknoloji ve İn-
san Kolejleri)’nin eğitim modelinin ne kadar doğru 
olduğunu kanıtladı. Dolayısı ile biz bir eğitim mo-
deli geliştirmek zorunda kalmadık. Zaten kuruluş 
felsefemiz kapsamında uzaktan eğitime uygun 
teknopedagojik içerikleri oluşturmuş, tüm öğret-
menlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin di-
jital yetkinliklerini geliştirmiştik. Çünkü yüz yüze 

eğitimin pedagojisi ve içeriği ile uzaktan eğitimin 
pedagojisi ve içeriği aynı değildir. O nedenle en az 
altyapı, dijital yetkinlikler kadar dijital içeriklerin ve 
materyallerin de önemine inanıyorduk.

Biz Mart-Haziran 2020 süresince Tink’in 
online eğitimini tüm Türkiye ile YouTube kanalı-
mız üzerinden eş zamanlı olarak paylaştık. Öğren-
cimiz olmayan bin 789 çocuğumuz Tink’in eğiti-
minden ücretsiz yararlandı. 

Kanıtlanmış eğitim modelimiz ve dijital 
teknolojilerde uzman öğretmenlerimiz ile birimiz 
hepimiz, hepimiz birimiz anlayışımızı hayata ge-
çirdik. Tüm Tink Ailesi bunu büyük bir fedakarlıkla 
yaptı.”

“ KEŞKELERİ, HAYAL KIRIKLIĞI, DUYGU 
KARMAŞASI”

Birçok kişinin erişmek istediği bir noktada 
iken Dünya İş Kadınlığı kariyerini bırakıp kendisini 
hazır hissettiğinde Türkiye’ye yepyeni bir model 
ile yatırıp yapan Zeynep Dereli: “Özel okulculuk 
alanında hayallerinize doğru adım attığınız ilk 
günden bugüne neler yaşandı hayal kırıklığı gibi 
Duygu Karmaşası ve Keşke sözcüklerini hayatınıza 
girdi mi?” sorumuzu da şöyle yanıtladı:

-“ Ben hayatımı ülkeme dijital çağa uy-
gun bir eğitim modeli üzerinden yetkin insanlar 
kazandırmaya adadım. Bunu büyük bir tutku ile 
yapıyorum. Ailem ve çocuklarım en büyük destek-
çilerim. Ülkemizi çok seviyor ve insanımıza sonuna 
kadar güveniyorum. Girişimcilik yolculuğu haya-
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tımda beni en çok zorlayan ama aynı zamanda da 
en çok büyüten geliştiren yolculuk oldu. İlk yola 
çıktığımda çok yalnız hissettiğim ancak insanımızın 
dijital çağda var olması için elzem olduğuna inan-
dığım için azimle, yılmadan devam ettiğim bir sü-
reç oldu.

“YAPICI YIKIM AŞAĞIDAN YUKARIYA 
DOĞRU GELİR” 

Gerçek değişiklikler ve yapıcı yıkım genel-
likle “aşağıdan” yukarıya doğru gelir: bireyler iş 
yapış şekillerini değiştirir ve kanun yapıcılar onla-
ra ayak uydurmak zorunda kalır. Dijital çağda yeni 
teknolojiler yaşam tarzımızdan, kültürümüze bir-
çok konuda büyük değişiklikler getirdi. Bu değişim 
pandemi ile birlikte hızlanarak devam ediyor. 

Değişimden kaçılamayacağını yüzyıllar ön-
cesinde Heraclitus’un söylediği şu ünlü söz bizlere 
hatırlatıyor: “Değişmeyen tek şey, değişimin ken-
disidir.”

Eğitimde de devrim örgün eğitim kurum-
larının değişimi ile değil, bu hizmetten faydalanan 
gençlerin öğrenme şekillerinin değişimi ile olmaya 
başlamıştı. Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri’de bu 
değişimin kurumsal öncüsü oldu.

Her çağın kendine has dinamikleri mev-

cut… Öğrenme modelleri de bu dinamiklere göre 
şekil alıyor. Yeniçağın öğrenme modeli ise; birey-
selleştirilmiş öğrenme. 

Bu değişimlere ayak uydurmak için eleşti-
rel düşünme, takım çalışması, doğru bilgiyi bulma, 
zorlu sorunları çözme, yaratıcı düşünme ve duygu-
sal zekâmızı geliştirme becerilerine sahip olmamız 
gerekiyor. Bu becerileri geliştirmek mümkün; an-
cak doğru eğitim yöntemleriyle. Bunun farkında 
olan veliler ve gençler Tink’e geliyorlar.

Tek tip insan yetiştirmek üzere kurulan, ya-
ratıcılığı değil ezberciliği ödüllendiren geleneksel 
eğitimden çıkarak; her bireyin kendi kendisini ge-
liştirebileceği, birbirinden öğrenmenin sağlandığı, 
öğretmen ve eğitimcilerin koç/kolaylaştırıcı olduk-
ları eğitim modeline sahip Tink, Teknoloji ve İnsan 
Kolejleri, Eylül 2021’den itibaren partner okulları 
üzerinden T Diploma modelini tüm Türkiye’ye su-
nacak.

T Diploma Programına katılmak isteyen 
okullarımızın MEB müfredatının üzerine haftada 6 
saatlik bir ek programla 21. Yüzyıl yetkinliklerine 
sahip bireyler yetiştirmelerine yardımcı olacağız. 5 
senede hazırlanan programımız üye eğitim kurum-
larının minimum maliyet ve maksimum fayda sağ-
laması için tasarlandı. Öğretmen eğitimlerinden, 
ders kaynaklarına kadar her unsur çevrimiçi olarak 
eğitim yönetim sistemimizden yapılabilmektedir.
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Diploma Avantajları ve Gereklilikleri

• Çevrimiçi ders içeriği
• Çevrimiçi ve Çevrimdışı Öğretmen eğitimi ve des-
teği
• Öğrenciler için Kişiselleştirilmiş Öğrenim Planı
• Akademik Koçluk desteği (6-12. Sınıflar)
• Sertifikalı Üniversite Danışmanları ile Kapsamlı 
Üniversite ve Kariyer Danışmanlığı (7-12. Sınıflar)
• Partner kurumlarda yaz stajları
• SAT / ACT sınavlarına hazırlık programı (9-12. Sı-
nıflar)
• TAU Turksih Alman Üniversitesi aracılığıyla üni-
versite kredili dersler (bu derslere katılmaya hak 
kazanan 12. sınıf öğrencileri için geçerlidir)
• TAU ve İlmanau Teknik Üniversitesi sertifikası
• Mezuniyet Diploması (Blokzincir üzerinden NFL)
• Yeni ve geri dönen öğretmen oryantasyonu ve işe 
alma
• Öğrenme Yönetim Sistemi
• Öğrenci kulüplerine ve etkinliklerine erişim
• Sanal alan gezileri
• Öğrenme Koçu / mentor eğitimi
• Müşteri hizmetleri ve teknik destek

“YILIN KADIN MÜTEŞEBBİSİ ve İDEAL 
KADRO ULUŞTURMASI”

Kıymetli Tink Ailemizle beş senedir verdi-
ğimiz emeğin karşılığını bu sene yılın kadın girişim-

cisi olarak almış olmak benim için büyük bir şeref 
oldu. Ama daha da önemlisi, hep birlikte eğitime 
bakış açımızı, eğitimden beklentimizi ve süreçleri-
mizi değiştirmek, güncellemek adına ektiğimiz bu 
değerli tohumun yeşermiş olmasını görmek beni 
çok umutlandırdı. Bu ödüle ben tek başıma değil 
tüm Tink Ailesi ile layık görüldüm. Öğrencilerimiz, 
velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idari kadromuz ile 
bu tohumu ektik, suladık, besledik ve yeşerttik. 
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.

Dünya hızlı bir dönüşüm sürecinden ge-
çiyor ve insanlardan en büyük kurumsal yapılara 
kadar herkes ve her şey buna uyum sağlamak için 
çaba sarf ediyor. Geleneksel olarak geçmişte yapı-
lanlardan örnekler vermeye ve böylece ne kadar 
köklü olduğunu göstermeye dayanan öğreti yerini 
geçmişten, bugünden ya da gelecekten olduğu fark 
etmeden karşılaştığımız gerçek zamanlı sorunlar 
ya da karar almamızı gerektiren başka durumlar-
da performansımızı geliştirmeye yönelik araçların 
öne çıktığı bir diğerine bırakıyor. Her alanda güçlü 
olanın değil değişime daha hızlı ayak uyduranın 
ayakta kalması, her şeyin yeniden kurgulanması-
nı gerektirirken, bu şaşırtıcı olmayan ama özüm-
senmesi gereken bir gelişme oluyor. 

Z kuşağı, tamamıyla paylaşım ekonomi-
si üzerine kurguladıkları hayatları ile iş hayatında 
ve diğer alanlarda liderlik konumlarına geldiğinde 
şimdiki yöneticilerin sonradan öğrendiği şeylerin 
içine doğmuş ve hatta bu yaklaşımların oluşturul-
masını sağlamış bir kuşak olarak çok daha ileri 
adımlar atacak ve örnekler oluşturacak. Bu ço-
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cukların şimdiden ailelerini etkilemesi, bu sürecin 
şu anda başlamış olması anlamına geliyor. Bize dü-
şen görev ise bu yaklaşımı eğitime entegre etmek 
ve dünyaya örnek olmak.

“ENTEGRE BİR EĞİTİM-ÖĞRETİME 
DÖNÜŞMEK”

Başından beri en büyük inancım ve öngö-
rüm eğitimde teknolojinin doğru ve etkin kullanı-
mı eğitimin sınırlarını kaldırabileceği; en kaliteli 
ve kişiselleştirilmiş eğitimi her yerde sağlamanın 
önünü açabileceğiydi.

Pandemiden evvel de teknolojide ki hız-
lı gelişmeler hayatımızın her alanını etkilemeye 
başlamıştı. Ancak bunlardan en az konuşulan alan 
ama en büyük etkiye sahip olacak alan eğitimdi. 
Eğitimde teknoloji dendiğinde aklımıza sadece tab-
letler ve akıllı tahtalar gelse de asıl konu süreç ve 
uygulamalardı. 

Biz ise Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri’ni 
kurarak eğitimde teknolojinin etkili kullanımının 
eğitimin yüzünü nasıl değiştireceğini gösterdik. 
Bu heyecan verici gelişmelerin ışığında hem öğ-
retmenlerimiz hem de öğrencilerimiz çeşitli eğitim 
teknolojilerinden yararlanmaya başladılar, öğ-
retmenlerimiz teknolojiyi sınıflarına nasıl entegre 
edeceklerini öğrendiler ve uyguladılar. 

Tink’te teknoloji; tabletler veya paha-
lı akıllı tahtalarla değil; öğrenme süreci ile ilgili 
oldu. Teknolojiyi öğrenme sürecini iyileştirmek ve 
öğrencilerimiz kadar öğretmenlerimizin de kendisi-
ni geliştirmesini amaçlayarak kullandık. Öğrencile-
rimiz teknoloji ile öğrenmeye daha fazla ilgi duydu. 
Teknoloji öğretmenlerimizin yerine elbette geçme-
di. Başlıca kullanımı, öğrencilerin eğitim faaliyetle-
rine katılımlarını artırarak daha iyi öğrenmelerini 
sağlamak oldu. 

“TİNK İLE BİR EĞİTİM REFORMU 
BAŞLATTIK.”

Teorik eğitim modelinde amaç ve çıktı 
odaklı olan süreci, bilginin toplanması, sorgulan-
ması, analizi, uygulanması ve sorunların çözümü 
yönünde yeniden yapılandırmaya başladık. Uygu-
lanabilir, bilgiye dayalı eğitim modeli kurguladık. 
Lisemizde öğrencilerimizin kendilerini tanımaları-
nı, gerçek hayat deneyimi ile farklı kariyerleri de-
neyimlemelerini sağladık. 

Her şeyi tek başımıza yapmamızın müm-
kün olmadığını bildiğimiz için Tink eğitim ekosis-
temini ve sosyal iklim organizasyonu oluşturduk. 
Sanayi, kamu ve sivil toplum ile işbirliği yaptık. 

Uluslararası işbirliklerini, değişim prog-
ramlarını, ortak programları sadece farklı eğitimi-
mizin değil aynı zamanda farklı kültür ve deneyim-
lerin paylaşılması ve kültürel zenginlik boyutuyla 
değerlendirdik ve teşvik ettik.

“ÖĞRENCİMİZİ MERKEZE ALDIK. 
ÖĞRENCİLERİMİZE ÖĞRENMEYİ 

ÖĞRETTİK.”

Öğretmenlerimizin kariyer planlamasına 
ve hayat boyu öğrenme imkânlarına çok büyük 
önem verdik. Önce öğretmenlerimizi dijital yetkin-
likler ve araçlarla donattık.

Kurulduğumuz andan itibaren dijital mec-
ralarda uzaktan öğrenme taleplerinin artacağı göz 
önünde bulundurarak teknolojik alt yapımızı ve 
teknopedagojik içeriklerimizi hazırlamaya başla-
dık. Sadece derslerde değil ölçme ve değerlendir-
mede de yeni teknolojileri kullanmaya başladık.

Bir eğitim öğretim kurumu olarak ‘öğre-
nen organizasyon’ (Learning Organization) olduk. 
Yaşam boyu öğrenmeyi eğitimimizin ana felsefesi 
yaptık.

Tüm bu çalışmalarımız, eğitimde olumlu 
sonuçlar vermeye başladı. Fakat hala yolun başın-
dayız. 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulumuz 
anasınıfından 12. Sınıfa kadar her kademede hiz-
met vermeye başlıyor. Tink’li olma halini belirleyici 
erken çocukluk eğitimi ile öğrencilerimize verebile-
cek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Her geçen gün 
bir önceki güne göre bir adım ileriye giderek, hem 
öğretme hem de öğrenme süreçlerini iyileştirece-
ğiz.”
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TEMEL EĞİTİM-ÖĞRETİMDE TİNK 
FARKI

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber-İstanbul)

TİNK (Teknoloji ve İnsan Kolejleri) devasa 
atılımlarını eğitim - öğretimin her alanında sürdür-
mekte. Kariyer geçmişi oldukça parlak bir isimle 
okul öncesi ve temel eğitim kabul ettiğimiz Ana-
okulu ve İlkokul eğitim - öğretiminin başına geti-
rilen Filiz Atalay, Öğretmenim Dergisi’ne yaptığı 
özel açıklamalarında şunları söyledi:

 -“ Eğitim yaşamının ilk basamağı olan 
okul öncesi eğitim, çocukların gelişim süreci açı-
sından çok önemlidir. Özgüvenli, girişimci, sosyal 
bireyler yetiştirmenin yolu okul öncesi eğitimden 
geçmektedir. Yetişkin dönemdeki kişiliğin oluştu-
rulmasında da okul öncesi eğitimin büyük bir yere 
sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Yaşamın ilk yıllarına ait bir eğitim dönemi 
olduğu için çocukların öğrenme yetenekleri üzerin-
de olumlu etkisi vardır. 6 yaşa kadar olan dönem-
de çocuklar, zihinsel ve duygusal gelişime oldukça 
açıktır.

Yapılan araştırmalara göre okul öncesi 
eğitim alan çocukların okula devam oranları ve 
akademik başarıları, okul öncesi eğitim almayan 
çocuklardan daha yüksektir. Yapılan araştırmalar 
ve uygulanan testlerle okul öncesi eğitimi almış 
çocukların, birinci sınıf başarı düzeylerinin yük-
sek olduğu ve okuma yazmaya daha hızlı geçtik-
leri gözlemlenir. Ayrıca çocukların 12 yaşında IQ 
değerlerinin beş puan daha yukarıda olduğu, 15 
yaşında yetenek sınavlarında yüzde 90 -100 arası 
başarı sağladıkları ve yüzde 65’inin liseyi, yüzde 
45’inin üniversiteyi sorunsuz kazanıp, bitirdiği ya-
pılan çalışmalarla ispatlanmıştır.

Ayrıca AÇEV (Anne Çocuk Eğtim Vakfı) ve 
ERG (Eğitim Reform Girişimi) işbirliğinde yapılan 
bir çalışmaya göre de, erken çocukluk bakım ve 
okul öncesi eğitimi, yalnızca çocuk gelişimi değil, 
aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği ve Türki-
ye’nin kalkınma politikaları için de kritik bir müda-
hale alanıdır.

Bu bağlamdan bakıldığında okul öncesi 
eğitim hem birey, hem de toplumlar için gerçekten 
son derece önemli ve gereklidir.”

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE GÜVENLİK

Tüm okul için alınan genel güvenlik önlem-
lerinin yanı sıra, okul öncesi eğitim alınında alınan 
önlemleri kısaca özetlemeye çalışayım. Okuldaki 
tüm prizler priz koruma ürünleri ile korunmalı ya 
da çocuğun erişemeyeceği kadar yüksekte, kab-
lolar çocukların erişemeyeceği şekilde,tüm mobil-
yalar duvara monte, oyuncaklar, kırılan parçalar 
var mı diye düzenli olarak kontrol edilmekte, pen-
cerelerin hepsinde güvenlik bandı var, parmak-
ların kapı arasına sıkışmasını önlemek için kapı 
durdurma aparatları mevcut, merdivenlerde kay-
dırmaz bantlı, okulda cam ya da aynaların hep-
si filmle kaplı, temizlikte kullanılan kimyasallar 
çocukların erişiminden uzak ve kilitli dolaplarda, 
yangın çıkışı mevcut ve her an çıkışa hazır, yeterli 
sayıda yangın tüpü var ve yangın tüplerinin yıllık 
bakımı düzenli olarak yapılmakta. Revir hemen 
okul öncesi eğitim alanının yanında ve hemşiremiz 
tüm gün okulumuzda. Acil Durum planları mevcut 
ve herkes acil bir durumda ne yapacağını bilmek-
te. Öğrenci adres, telefon vb bilgileri okul dışındaki 
deprem toplanma alanına yakın bir yerde.

Tabi bu önlemlerin dışında asıl en önemli 
olan şey, öğrencilerimize bu güvenlik önlemlerinin 
aktarılması, herhangi bir problem anında yapa-
caklarına dair net bilgilerin kaygı olmaksızın akta-
rılması. Bunu vermek içinde aslında “Hayvan Sa-
vunmaları” bizim aracımız olmakta. Doğada acil 
bir durum, saldırı olduğunda hayvanların ne yap-

TİNK ANAOKULU VE İLKOKULU MÜDÜRÜ FİLİZ ATALAY:TİNK ANAOKULU VE İLKOKULU MÜDÜRÜ FİLİZ ATALAY:
ÖZGÜVENLİ, GİRİŞİMCİ, SOSYAL BİREYLER YETİŞTİRMENİN ÖZGÜVENLİ, GİRİŞİMCİ, SOSYAL BİREYLER YETİŞTİRMENİN 

YOLU =  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMYOLU =  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

AÇEV'DEN TİNK'E...
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tığını detaylıca inceliyor, projelendiriyor, ardından 
da acil bir durumda biz insanlar ne yapıyoruz, ne 
yapmalıyızı hep birlikte deneyimliyoruz.

OKUL ÖNCESİNDE OKULA HAZIRLIK

Okul öncesi dönemde okuma yazma çalış-
maları, çocukların ilköğretime geçişlerini kolay-
laştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak 
amacıyla yapılan etkinliklerdir. Asla okuma-yaz-
ma öğretimi amacını taşıyan etkinlikler değildir. 
Bizler de bu bağlamda, el-göz koordinasyonu, şe-
kil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekanda konum, 
mekansal ilişkiler,dinleme, konuşma, sesleri ayırt 
etme, seslerle nesne-resimleri eşleştirme, dikkat, 
bellek, el becerisi çalışmaları, problem çözme ça-
lışmaları vb çalışmalar yapmaktayız.

ANNE BABALARA KISACA 
EBEVEYNLERE

Anne babalar okul seçiminden önce bek-
lentilerini listeleyebilirler, hatta ayrı ayrı yapıp, 
birbirlerinin de beklentilerini fark edebilirler. Bunu 
yaparken çocuklarının özelliklerini dikkate almayı 
unutmamalıdırlar. Eğitim kadrosu, çocuk-öğret-
men oranı, eğitim yaklaşımı, ölçme değerlen-
dirme sistemi, fiziksel koşulları, beslenme - sağ-
lık- güvenlik gibi unsurlar yapılacak bu listede yer 
alabilir.

NEDEN TİNK OKUL ÖNCESİ

Okulumuzu tercih sebebi olarak pek çok 
şey söyleyebilirim. Ama bunlardan bir kaçını özet-
lemem gerekirse, teknolojiyi nasıl kullanması ge-
rektiğini bilen ve buna yön veren, aynı  zamanda 

sosyal – duygusal gelişim anlamında farkındalı-
ğı yüksek, ( ne yaptığının , ne yapacağının, nasıl 
yaptığının farkında) duygusunu iyi ifade eden, 
duyguları iyi okuyan, düşünme becerileri geliş-
miş, olumlu bir okul iklimine sahip, açık ve şeffaf 
iletişimi olan, aileleri gerçek bir paydaş olarak 
gören bir kurum olduğumuzu , kısaca ikinci aile-
leri olarak hayatlarında var olacağımızı söylemek 
isterim.

TEMEL EĞİTİMİN İLK BASAMAĞI 
İLKOKUL

İlkokul, çocukların akademik başarısının 
yanında sosyal becerilerini geliştirdikleri, hayata 
karşı farkındalığının temellerinin oluşturulduğu 
ve birey olarak var olmayı öğrendikleri alanlardır. 
Kısaca hayata hazırlığın başlangıcıdır diyebiliriz.  

TİNK İLKOKULUNUN FARKI

İlkokulumuzda ana diline hakim, okumayı 
seven, hedef dili iyi kullanan, teknolojiyi hayatı-
na farklı bakış açısıyla katan, akademik başarının 
yanısıra, kazanılan becerilerin günlük yaşama ak-
tarılması konusunda son derece gerçekçi projeler 
gerçekleştirmemiz diyebiliriz.

BİZİM ÖĞRETMENİMİZ

Öğretmenin her şeyden önce insanı ve do-
ğayı sevmesini, iletişiminin kuvvetli olmasını,  iyi 
bir dinleyici olmasını, kendini iyi ifade edebilme-
sini, yeniliklere açık olmasını, alan tecrübesinin 
bulunmasını dikkate alıyoruz. 



ÖğretmenimÖğretmenim

DergisiDergisi

1313

Yaşadığımız çağın gereksinimi olarak eği-
tim öğretim yöntem ve teknikleri de her yıl değiş-
mekte ve gelişmektedir. Tink Koleji olarak her za-
man çağın gereksinimlerine ayak uyduran eğitim 
öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamaktayız. 
Yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenme yönte-
mi eğitim sistemimizin temellerini oluşturmaktadır

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 
YÖNTEMLERİMİZ

Ölçme ve değerlendirme sadece sınav ile 
gerçekleştirilen bir süreç değildir. Öğrencilerin sınıf 
içerisindeki davranışları, derse katılımı gibi birçok 
nokta ölçme değerlendirme süreci içerisine dahil-
dir. Ölçme ve değerlendirme süreci öğrenciler okul 
kapısından girdikten sonra başlayıp yıl sonunda 
sonlanan uzun, gözleme dayanan bir süreçtir

Öğrencilerimize verilen ödevler ve pro-
je çalışmaları ile ölçme değerlendirme yapıyoruz. 
Tüm ödevler artık sınıf içinde mutlaka cevaplanıyor 
ve çözülüyor. Böylece ödevini yapmış ya da yapma-
mış olsun tüm öğrenciler ödevlerin içeriğini öğren-
miş oluyor. Ayrıca sınıf içinde ödevler çözüldüğü ve 
yapıldığı için öğrencilerin ödev yapıp yapmadığı 
kontrol edilirken eksik kalan kazanımlarda günlük 
olarak takip edilebiliyor. Öğrencilerimizin zaman 
planlamasını öğrenmeleri için ödevler sadece stan-
dart zaman dilimlerinde öğrencilere veriliyor. Her 
dersin belli bir ödev verme günü oluyor ve öğrenci-
lerimizin planlama yapmasına imkan sağlıyor.        

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN DUYGUSAL 
BAĞLILIĞI

Öğrenci ve öğretmen arasında çok farklı 
bir ilişki vardır. Sevgi sadece sözcüklerle ya da do-
kunmayla aktarılan, hissettirilen bir duygu değildir. 
Öğretmen öğrenciye bazen sadece bir bakışıyla bile 
sevgisini aktarabilen kişilerdir. Yaşadığımız pande-
mi sürecinde de öğretmenler ve öğrenciler uzunca 
zaman yüz yüze bir eğitim gerçekleştiremedikleri 
halde ve hatta bazı kademelerde öğretmeniyle hiç 
yüz yüze tanışmamış olsa bile öğretmen öğrenci 
arasındaki bağ kurulmuştur. Duygusal birliktelik 
paylaşmayla ve sevgiyle kurulmaktadır. Alanında 
uzman olan öğretmenlerimizle her durum ve ko-
şulda bu birliktelik ve bağ kurulacaktır. 

Filiz Atalay

1971 İstanbul 
doğumlu olan Filiz Ata-
lay, ilk, orta, lise eğiti-
minin ardından, Mar-
mara Üniversitesi Okul 
Öncesi Eğitimi bölü-
münden 1994 yılında 
mezun olduktan son-
ra, Feyziye Mektepleri 
Vakfı Özel Ayazağa Işık 
Anaokulunda 3 yıl ka-

dar anasınıfı öğretmeni olarak çalıştı. Ardından HEV 
Okulları’nda 3 yıl öğretmen olarak çalıştı.

1997-2002 yılları arasında Boğaziçi Üniver-
sitesi Okul Öncesi Eğitim Merkezi Müdürü olarak 
görev yaptı.  Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Hız-
landırılmış Okul Öncesi Eğitimi Program Koordi-
natörü ve  Danışmanı olarak 2002-2006 yılları ara-
sında çalıştı. Proje esnasında pilot çalışmayı önce 
Diyarbakır’da ardından Mardin, Batman; Şanlıurfa, 
Adıyaman gibi illerde MEB ortaklığı ile uygulanması 
ve yaygınlaştırılması konusunda görev aldı. Öğret-
men eğitimi, gözlemci eğitimi gibi konularla yerel 
eğitim ekibini destekleyici çalışmalar gerçekleştirdi.

2005-2010 yılları arasında Robert Kolej Ço-
cuk inceleme Merkezinde Anaokulu Müdürü ola-
rak çalıştı. Daha sonra tekrar AÇEV ‘de AÇEV destek-
li İz Çocuk Gelişim Merkezleri’nin koordinatörlüğü 
görevinden sonra MEF Okulları Ulus Kampüsünde 
Anaokulu Müdürü olarak görev yapan Filiz Atalay, 
evli ve bir çocuk annesidir. 

KİM?KİM?

KİMDİR?KİMDİR?
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TİNK ORTAOKUL MÜDÜRÜ Tunay TUNÇER:TİNK ORTAOKUL MÜDÜRÜ Tunay TUNÇER:
“ARTIK EĞİTİM SİSTEMİMİZ BİZİ ŞUNLARA HAZIRLAMALIDIR”“ARTIK EĞİTİM SİSTEMİMİZ BİZİ ŞUNLARA HAZIRLAMALIDIR”

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber-İstanbul) 

Geleceği bugünden görebilmek, yarınların 
neler getirebileceğini tasarlamak, bugünün olan 
ama yarının olmayacaklarını bilebilmek yeni nesil 
eğitimcilerin öncülüğünde bugünün küçüğü yarı-
nın büyüğü çocuklarımızı emanet edebileceğimiz 
eğitim neferlerinde aradığımız en önemli özellikler.

İnsan, Eğitim ve Teknoloji odaklı ülkemizin 
yüz akı eğitim-öğretim kurumlarından TİNK ORTA-
OKUL Müdürü Tunay TUNCER, okullarının kapıla-
rını muhabirlerimize açarak yapılan çalışmaları ve 
okullarını şöyle anlattı:

-“Dijital Çağa uygun programımızla, öğ-
rencilerimize analitik düşünme, sorgulama, tasar-
lama, üretme ve girişimcilik becerilerini geliştiriyo-
ruz. Yeni ve çağdaş teknolojileri eğitim-öğretimde 
kullanmaya, kullandırmaya önem veren ve bu ko-
nuda ülkemizde lider olan Tink, öğrenme- öğretme 
sürecinde öğrencilerimize inovatif bir bakış açısı 
kazandırırken kişisel ve sosyal ve duygusal gelişim-
lerini de önceliklemektedir. Okulumuzda bu amaç 
doğrultusunda, hızla değişen dünyaya adapte ola-
bilen, duygularını yönetebilen geleceğin mimarla-
rını yetiştiriyoruz.

K-12 okul müfredatının çoğu, yüzyıllardır 
temelde değişmeden kullanılmaktadır. Ancak, hızla 
değişen iş dünyasıyla ilgisi hakkında giderek daha 
fazla soru sorulmaktadır (bkz. Anderson ve diğer-
leri, 2000; Reich, 2000).

Artık eğitim sistemimiz bizi şunlara hazır-
lamalıdır:
• Henüz yaratılmamış işler
• Henüz icat edilmemiş teknolojiler 
• Henüz öngörülemeyen sorunlar için çözümler.

Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejlerinde uy-
guladığımız T Diploma, öğrencilerin ‘öğrenme çe-
vikliği’ kazanmalarına yardımcı olur: artık geçerli 
olmayan becerileri, bilgileri ve tutumları terk etme 
ve henüz var olmayan kariyerler için hazırlanmak 
üzere yenilerini edinme yeteneği.
• Düşünsel Yetkinlikler: yaratıcılık ve yenilikçilik, 
eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme 
ve öğrenmeyi öğrenme (veya üstbiliş)
• Yaşamsal Yetkinlikler: vatandaşlık, yaşam ve 
kariyer, kişisel ve sosyal sorumluluk, kültürel far-
kındalık ve yeterlilik.
• Duygusal Yetkinlikler: iletişim, empati, takım 
çalışması, çeviklik, merak
• Teknik Yetkinlikler: ikinci dil olarak bilgi ve diji-
tal okuryazarlık, girişimci ruhlu öğrenme

T Diploma Programımızı aşağıda ki uygu-
lamalarla destekliyor, öğrencilerimizi hayata hazır-
larken ayrıca LGS’ye de büyük bir özveri ile hazırlı-
yoruz. 
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Akademik Koçluk Uygulamamız

Öğrencilerin akademik gelişimlerini daha 
yakından takip etmek, ulusal ve uluslararası yarış-
malara katılmalarını sağlamak, eksik kazanımları-
nı gidermeleri için ek çalışmalar planlamak, okul 
içinde ve dışında yapılacak her türlü projede yer 
almalarını sağlamak amacıyla öğrencilerimizi bu 
başlıklarda takip edecek akademik koçlar görev-
lendiriyoruz. Mevcut öğretmenlerimiz arasından 
ana branş öğretmenlerimiz artık böyle bir ek gö-
revde üstleneceklerdir. Öğrencilerle öğretmenleri 
bir araya getirirken öğrencilerin başarılı oldukları 
akademik alanın öğretmenin branşıyla örtüşüyor 
olmasına dikkat ediyoruz.

Rehberlik Sistemimiz

Öğrencilerimizin sosyal ve okul içindeki ge-
lişimlerini daha yakından takip etmek ve velilere 
raporlayabilmek amacıyla yeni bir rehberlik siste-
mi başlatıyoruz. Rehber öğretmenlerimiz düzenli 
olarak tüm öğrencilerle belli bir takvim çerçevesin-
de görüşecekler ve bu görüşmelerin ardından veli-
lerle de görüşme yaparak öğrencilerimiz hakkında 
velileri bilgilendireceklerdir. Ayrıca veliler için ebe-
veyn atölyeleri düzenleyeceğiz. 

Tinkli Öğrencilerin Farkı ve Merkezi 
Sınav Başarısı

Gelecek, inovatif bakış açısına sahip, in-
sani yetkinlikleri kuvvetli bir neslin olacak. İnsan-
lar iş için robotların yapabileceği işlerde rekabet 
edemeyecek. Bu nedenle, verilen eğitim yalnızca 
sınav başarı potansiyelini değil, insan potansiye-
lini geliştirebilmeli. İnsanlar, yaratıcılık, sosyal ve 
duygusal zekaları ile makineler üzerinde üstünlük 
sağlayacaklar.

Henüz hiçbir ülke yeni döneme uygun mü-
kemmel ulusal eğitim politikası geliştirmemiş ve 
uygulamamış olsa da, birkaç ülke bu yolda hız-
la ilerliyor. Birçoğu da bu hedefe yönelik stratejik 
planlar yapıyor. Dünya Ekonomik Forumu’na göre, 
çocukları geleceğin işlerine en iyi hazırlayan ülkeler 
Singapur, Japonya ve Güney Kore. Bunlar, birlikte 
çalışmanın en iyi olduğu ülkeler olarak da dikkat 
çekiyor.

Mesela yakın zamanda Singapur, ilköğre-
tim okullarındaki sınav ve değerlendirme sayısını 
azalttı ve işbirliği ile problem çözme konusuna yö-
neldi. Ama bu bizim hakkımızda da doğrudur şek-
linde tam olarak söylenemez. Okullarımızda daha 
az sınav olması gerektiği konusunda hemfikir olsak 
da, bunun yerini alabilecek bir sistemi henüz geliş-
tiremedik.
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 Tunay TUNÇER
1974 Ankara do-

ğumlu olan Tunay TUNÇER 
ilk, orta ve lise öğrenimini İs-
tanbul / Kadıköy’de tamam-
ladıktan sonra 1991 yılında 
eğitim almaya hak kazandığı 
Marmara Üniversitesi Biyo-
loji Öğretmenliği (İngilizce) 

Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldu. 1996-
2011 yılları arasında ABD Charter Schools, Avrupa 
ve Balkanlarda ECIS üyesi uluslararası okullarda; 
Biyoloji Öğretmenliği, bölüm başkanlığı, ulusla-
rarası proje koordinatörlüğü, okul müdür yardım-
cılığı ve müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2012 
yılı itibariyle ülkemize dönen ve Türkiye’nin köklü 
eğitim kurumlarında okul idareciliği yapan Tunay 
TUNÇER 2017 yılında okulumuzun açılışında mü-
dür başyardımcısı olarak başladığı görevine günü-
müzde ortaokul müdürü ve aynı zaman Sat Test 
Center olan kurumumuzun SAT Test Coordinator’ü 
olarak devam etmektedir.

İngilizce ve Romence dillerine hakim olan 
Tunay TUNÇER evli ve bir çocuk babasıdır.

Hep birlikte harekete geçmeli ve eğitim sis-
temimizi dijital çağ ile uyumlu hale getirmek için 
elbirliği ile çalışmalıyız. Eğitimde dönüştürücü bir 
atılım yapmalıyız. Düşünülenin aksine kodlama öğ-
retmek veya dijital ders kitaplarını kullanıma sun-
mak yeterli değil. Bu sadece bir başlangıç.

Haydi hedefimizi belirleyelim ve Türki-
ye’nin eğitim sistemini dijital çağa en üst seviye-
ye çıkarmak için çalışalım. El ele verdiğimizde biz-
lerin Tink’te başardığı gibi dünyaya örnek olacak 
mükemmel modeli yaratabileceğimize inancımız 
sonsuz.

Kadromuz

Okulumuzu farklı kılan en önemli unsurla-
rımızdan biri deneyimli öğretmen ve idareci kadro-
muzdur. Yaşam boyu öğrenen insan felsefesinden 
yola çıkarak; öğretmenlerimizin mesleki gelişim-
lerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle öğretmenleri-
mizin önce ihtiyaçlarını belirliyor ve hizmet içi eği-
timlerimizi bu doğrultuda planlıyoruz. Amacımız, 
doğru eğitimler vererek öğretmenlerimizin tespit 
ettiğimiz mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak-
tır. 

Liseye Hazır Bir Hale Gelme Ne 
Demek?

Merkezinde insan ve teknoloji olan Tink 
eğitim öğretim sistemimizde, öğrencilerimizin ki-
şisel beceri ve tercihlerine uygun bireyselleştirilmiş 
eğitim programları, akran öğrenimi, proje taban-
lı öğrenme ve gerçek hayat deneyimi edinme gibi 
dijital çağda eğitimi tanımlayan hususlara da yer 
veriyoruz.

Tink Jenerasyonunun temel özellikleri 
teknoloji okuryazarlığı, inovasyon kültürü ve çok 
kuvvetli sosyal ağlarıdır. Böylece öğrencilerimizin 
global değişimin ortasında çok önemli bir rol oyna-
maya aday olduklarını söyleyebilirim.

KİM?KİM?

KİMDİR?KİMDİR?
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TİNK KAMPÜS VE LİSE MÜDÜRÜ NEVRA ÖZTORUN COŞKUN:TİNK KAMPÜS VE LİSE MÜDÜRÜ NEVRA ÖZTORUN COŞKUN:
TİNK LİSESİ VE TİNK LİSELİLERTİNK LİSESİ VE TİNK LİSELİLER

(Öğretmenim Dergisi /Özel Haber-İstanbul) 
Okul öncesi ve yüksek öğretimi de yaşamı-

mızın ayrılmaz parçası olarak düşündüğümüzde en 
az 18, formasyon ve lisans eğitimleri ile beraber 
22-26 yıllık eğitim-öğretim yaşamımız içerisinde 
çoğunluğumuzun unutamadığı anıları LİSE anıları-
dır.

Gencecik filizlerin fidana dönüştüğü ilk yıl-
ların gençlik anıları unutulmazlarımız arasındadır. 
Hele bir de iyi bir lisedeyseniz, değmeyin o öğren-
cinin keyfine.

Sabah olsun erkenden okula gideyim diye 
çarpan yürekleri etkileyen lisedir. Liseli duygusal-
lıkları nice şiirlere nice öykülere konular oluştur-
muştur.

O lise sizi yüksek öğrenimle beraber haya-
ta da hazırlıyorsa, değişen teknolojiye uyum sağ-
layabiliyorsa, değişmeyen tek şeyin değişim oldu-
ğunu kabul ediyorsa o lise için veliler de öğrenciler 
de can atar.

İşte böyle bir lise var bu cümlelerimizin 
içerisine sığmayan.

TİNK LİSESİ

Kampüs ve Lise Müdürü Nevra Öztorun 
Coşkun bize ve dolayısıyla siz okurlarımıza Tink, 
Teknoloji ve İnsan Kolejlerinin Lise kademesini 
şöyle anlattı:

- Eylül 2017’de eğitim öğretim hayatına 
başlayan Tink, Çekmeköy İstanbul’da doğa için-
deki merkez kampüsünde, öğrencilerinin teknolojik 
yetkinlikleri kadar insani yetkinliklerinin de gelişti-
rildiği özel K-12 eğitim öğretim kurumudur. 

Türkiye’nin ilk ve en iyi insan odaklı tek-
noloji okulu olmasının yanı sıra, 2020 senesinde 
T4 Vakfı tarafından dünyanın en inovatif 100 oku-
lu arasına girmiştir. AB’ nin Mükemmeliyet Mer-

kezleri’nden biri olarak ülkemizi alanında gururla 
temsil etmektedir.

Tink, T Diploma Programı  ile MEB müfre-
datının yanı sıra, teknolojiyi eğitimine, sosyal ha-
yatına ve kariyerine entegre eden gençleri, dijital 
yetkinlikler ve girişimcilik ruhu kazandırarak yetiş-
tirir. Akademik olarak kendini kanıtlayan T Diplo-
ma Programı’nın bir parçası olan TinkArt Progra-
mı’mızda öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerinde 
Mert Fırat liderliğinde Das Das kurucu ekibinin 
koordinasyonunda sinema, tiyatro, müzik ve sah-
ne sanatları eğitimleri verilmektedir.  

Tink mezunları yüzde 100 başarı sahibi-
dir. Mezunlarımız Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi 
başta olmak üzere ülkemizin saygın eğitim kurum-
larına, ABD’de Rutgers, Ecole 42, Syracuse Üni-
versite’leri, Çin Halk Cumhuriyeti’nde Tsinghua 
Üniversitesi ve Almanya’da Münih Teknik Üniver-
sitesi gibi global referansı üst düzey okullara kabul 
edilmişlerdir. Tink Lisesi’nde yurt dışında okumak 
isteyen öğrencilere çevrimiçi Advanced Placement 
(AP) dersleri verilir. Tamamı İngilizce olarak Man-
darin Oriental Bodrum’da yaz okulu programı uy-
gulanır.

Nevra Öztorun Coşkun

1977 İstanbul doğumlu olan Nevra Öztorun 
Coşkun, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından, 1998 yı-
lında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üni-
versitesi Spor Kulübü’nde Bayan Basketbol antrenö-
rü olarak başladığı meslek hayatına, Galatasaray Spor 
Kulübü Bayan Basketbol Altyapı ve A Takım Antrenö-
rü olarak devam etti. Aynı yıllarda Türk Milli Takım-
ları’nda da farklı kategorilerde yardımcı antrenörlük 
görevini üstlendi. 

2002 yılında özel bir okulda Beden Eğitimi 
Öğretmeni olarak başladığı öğretmenlik mesleğine 
ise; 2009 yılından itibaren Marmara Eğitim Kurumla-
rında farklı görevlerle devam etti. İlkokul-Ortaokul bö-
lümünde sırasıyla; Beden Eğitimi Öğretmeni, Beden 
Eğitimi Bölüm Başkanı, İlkokul Müdür Yardımcısı ve 
Müdür Başyardımcısı olarak görevlendirildikten son-
ra Lise Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 

Analitik bakış açısı, ekip çalışmasına yatkınlığı, 
çözüm odaklı oluşu ile büyük başarılara imza attı. Ala-
nındaki mesleki gelişmeleri güncel olarak takip eden 
bir eğitimci olarak yazılıma ve eğitim teknolojilerine 
büyük ilgi duydu. Coşkun, evlİ ve bir çocuk annesidir.

KİM?KİM?

KİMDİR?KİMDİR?
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(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber –İstanbul)

Bazen bir görsel size her şeyi anlatır. 

Başarının anahtarı önce iyi bir dinleyici, sonra 

yaptığınız işe karşı olan sevgi-inanç ve güven 

ve sonra size önerilen veya sizden yaşça bü-

yük ama eğitim-öğretimin mutfağından gelen 

isimlerin anlattıklarını can kulağı ile ve en kü-

çük ayrıntıyı kaçırmadan dinlemek olarak özet-

lenebilir..

İşte bunun en güzel örneği. Yılla-

rını bu ülkenin geleceğine karınca kararın-

ca öğretmen-gazeteci ve yazar olarak ada-

yan Öğretmenim Dergisi’nin sahibi Adnan 

Gündüz anlatıyor, biyografisine sığmayacak 

başarılara imza atmış iş kadını Zeynep DERELİ 

dinliyor.

BAZEN FOTOĞRAFLAR KONUŞUR...BAZEN FOTOĞRAFLAR KONUŞUR...
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BİZ DE ÖNLEMİMİZİ ALDIK...BİZ DE ÖNLEMİMİZİ ALDIK...

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber –İstanbul) 
 Pandeminin yıkıcı etkilerini en aza indir-
gemek için herkese düşen sorumlulukları biz de 
üstlendik.
 Bölge muhabirlerimiz yaptırdığımız mas-

ke-bardak gibi pandemi önlemi gereçlerini ula-
şabildikleri tüm herkese dağıtırken, Adana Bölge 
Temsilcimiz Murat MEZCİ taksicilere de bir sürpriz 
yaparak onlara da “hayırlı yolculuklar” yazılı  pla-
ketlerimizi dağıttı.
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İSTANBUL HAVALİMANI MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU İSTANBUL HAVALİMANI MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ KURUCU MÜDÜRÜ TALHA BEKTAŞ:LİSESİ KURUCU MÜDÜRÜ TALHA BEKTAŞ:

“DEĞİŞİM DEĞİL DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDEYİZ”“DEĞİŞİM DEĞİL DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDEYİZ”

Öğretmenim Dergisi / Özel Haber – İstanbul) 
Devlet kademelerinin nitelikli insan gücüy-

le doldurulması, o devletin diğer dünya devletleri 
ile yarışmasında itici güç. Hele bu devleti temsil 
etme, eğitim-öğretim kademesinde ise o zaman 
ROL MODEL kavramı daha bir işlerlik kazanıyor. 
Okul müdürü; hem öğretmenlerin, hem öğrenci-
lerin hem de velilerin rol modeli. Onun için özel-
likle Kurucu Müdürlerin ilk kuruluştaki önem ve 
rolleri, kaçınılmaz büyük boyutta olmakla birlikte 
seçilen ismin artı veya eksi yöndeki etkisi kaçınıl-
maz.

Milli Eğitim’de eğitim yöneticileri bir kişiyi 
Kurucu Müdür olarak atıyorlarsa bilinmeli ki o ata-
nan müdür, yönetim kademesinin güvenine öyle 
veya böyle layık olmuş ve kurucu olarak atandığı 
andan itibaren atayanları mahcup etmeme, gü-
veni boşa çıkarmama sorumlulukları omuzlarına 
yüklenmiştir. O isim o sorumlulukları omuzlarında 
layıkıyla taşımayı becerebilmelidir.

Kurucu Müdür olarak seçilenlerin biyogra-
fileri de çok önemli. İşte İstanbul Havalimanı Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurcu Müdürü’nün 
biyografisi:

Talha BEKTAŞ, öğretmen bir ailenin çocu-
ğu.  Aslen Manisalı olmakla birlikte 1980 Tokat 
doğumlu olan Talha BEKTAŞ, lise eğitimini 1997 
yılında Ankara Gazi Teknik Lisesi Bilgisayar (Do-
nanım) bölümünde tamamlamıştır. 2002 yılında 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Öğret-
menliği Bölümünden “Şeref Öğrencisi” olarak 
mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Avcılar Ti-
caret Meslek Lisesi´nde öğretmenliğe başlamıştır. 
2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi´nde Eğitim 
Yönetimi ve Denetimi Alanında yüksek lisansını 
tamamlamış olup, halen Marmara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Yö-
netimi ve Denetimi Doktora eğitimine devam et-
mektedir. Ulusal ve Uluslararası yayınlanmış maka-
le ve bildirileri bulunmaktadır.

2006 - 2009 yılları arasında Borusan Asım 
Kocabıyık Anadolu Meslek Lisesi´nde Bilgisayar 
Öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, 2009 – 2014 
yılları arasında Avcılar Ticaret Meslek Lisesi ve 
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak çalışmış-
tır. 2014 – 2021 yılları arasında Arnavutköy İbra-
him Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
Okul Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2004 - 2006 yılları arasında İstanbul İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları İl Formatörü ola-
rak görev yapmış, 2008 - 2021 yılları arasında 9  
uluslararası projede koordinatör olarak çalışmış-
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tır. Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Malta´da 
Mesleki Eğitim Konusunda düzenlenen eğitimlere 
katılmış, Çin Cumhuriyeti´nde (Tayvan) mesleki ve 
teknik eğitim alanında incelemelerde bulunmuş 
olup, ülkemizde de Sektör - Okul İşbirliği üzerine 
faaliyetler düzenlenmesine katkıda bulunmuştur. 
2013 Yılı PISA uygulamasında okul temsilcisi ola-
rak görev yapmıştır. Türkiye´de sadece 11 meslek 
lisesinde bulunan Erasmus+ Akreditasyonunu 
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesine kazandırmıştır. Ayrıca çok sayıda ulusal ve 
uluslararası yarışmalarda mentorluk yapmıştır. İyi 
derecede İngilizce bilmektedir ”

“ARA ELEMAN DEĞİL ARANAN 
ELEMAN YETİŞTİRECEĞİZ”

Bu kadar parlak bir biyografik geçmişe sa-
hip Talha Bektaş eminiz ki bu başarılı geçmişine 
yaşının gençliğinden ötürü daha birçok başarılar 
ekleyecektir.

Öğretmenim Dergisine yaptığı özel açık-
lamalarına “Sayın Bakanımızın dediği gibi biz 
meslek liseleri olarak ara eleman değil ARANAN 
ELEMAN yetiştireceğiz” diyerek başlayan Bektaş 
“Ülkemizin kalkınmasında kilit rol oynayan unsu-

run Mesleki ve Teknik Eğitim” olduğunu söyleye-
rek şöyle konuştu:

-“Her ülkenin mesleki öğrenimi kendisine 
özgü olmalıdır. Ülkemizde meslek lisesi kavramı yıl-
lar öncesine göre büyük ölçüde değişmiştir. Aslında 
bu durumun değişim değil dönüşüm olunduğunun 
artık farkına varılmalı. Üstelik bu dönüşümün ön-
cülüğünü de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
yapmaktadır. Devletin eğitim politikasında bir 
sorun yoktur. Gerek Bakanlığımızın 2023 Vizyo-
nu içerisinde yer bulan Mesleki ve Teknik Eğitim, 
gerekse Genel Müdürlüğümüzün uygulamaları 
aslında oldukça yerinde ve nettir. Elbette hızla de-
ğişen dünyaya ayak uydurmak için politikalar da 
sürekli güncellenmektedir. Ayrıca artık Mesleki ve 
Teknik Eğitimde de atölye donanımlarımız da hem 
yeterli hem de üst standartlardadır. Uygulamada 
bir takım sorunlar var gibi görülüyorsa o zaman 
uygulayıcılar olarak biz kendimize dönüp bakma-
lıyız. Çuvaldızı başkasına batırırken iğneyi de ken-
dimize batırabilmeliyiz. Bizim için bir olumsuzluk 
olduğunda sistemi suçlamak bir gelenektir, ancak, 
o sistemin bir çarkı da benim, her zaman sorgula-
mam gerekir acaba ben bu sorunu düzeltmek için 
ne yaptım diye."

Kurucu müdür olarak atandığı ve çok 
önemli paydaşlar tarafından desteklenen İstanbul 
Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 
bu yıl sadece 30 öğrenci alındığını ve gelecekte her 
yıl alınacak 90 ar öğrenci ile beş yılın sonunda 450 
öğrenci kapasitesi ile faaliyetini sürdüreceğini be-
lirttiği okulu ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

-“ İstanbul Valiliği ile İGA Havalimanı A.Ş, 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, Yıldız Teknik Üniver-
sitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından 
imzalanan protokol kapsamında kuruluşu gerçek-
leştirilen okulumuza bu yıl sadece Uçak Bakım ala-
nında 30 öğrenci aldık. Önümüzdeki yıllarda Uçak 
Bakım alanına ek olarak Ulaştırma Hizmetleri ve 
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarına da 30' ar öğ-
renci alacağız.
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Burada, okulun özel protokol kapsamına 
alınmasını sağlayan ve her konuda desteklerini 
esirgemeyerek, hem Türk gençliğine hem de Mes-
leki ve Teknik Eğitime katkı sağlayan yukarıda ad-
larını saydığımız paydaşlarımıza özellikle teşekkür 
etmemiz gerekir.

Okulumuzda eğitim alan öğrenci yurt dı-
şında staj yapabilecek ve isterse üniversiteye is-
tediği alanda devam edebilecek. İsterse, burada 
alacağı diploma ve sertifikalarla sadece Türkiye’de 
değil, tüm dünyada çalışabilecek.

Bu okulun vizyonu temelde, Türkiye’nin 
gelecekte ihtiyaç duyacağı Uçak, Havacılık ve 
Uzay Bilimleri mühendislerini yetiştirmek. Bu-
nunla beraber, bir havalimanının ihtiyacı olan yer 
hizmetleri ile gastronomi alanlarında da dünya ile 
yarışacak öğrenciler yetiştirmek olacak.

Bu yıl okulumuza merkezi sınavla (LGS) 
yerleşen öğrencilerimizin başarı durumlarına bak-
tığımızda, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ara-
sında yüzdelik dilimlerine göre yapılan sıralamada 
Türkiye genelinde 5. sıradayız. Alan bazında bakıl-
dığında ise Türkiye 1. oldu okulumuz.

Kendisini her zaman “öğretmen” sıfatı ile 
tanımlayan ve “dünyada 7 milyar insan varsa 7 
milyar farklı öğrenme yönteminin olduğunu, her 
çocuğun biricik olduğunu” savunan Talha BEKTAŞ, 
Eğitim Teknolojilerinin kullanımı ve öğretmen ye-
terlilikleri hakkındaki görüşlerini ise şöyle dile ge-
tirdi:

- “Herşeyden önce, öğretmenin vizyonu 
öğrencisinden daha geride olamaz. Öğretmen ar-
kadaşlar teknolojiyi öğrenciler kadar iyi kullana-
bilmeli ve öğrenmeye açık olmalı. 18 farklı ülkede 
eğitim sistemlerini yerinde incelemiş bir akademis-
yen adayı olarak Türkiye’nin teknolojiyi iyi kullana-
bilen bir ülke olduğunu söyleyebilirim. 

Her zaman şu soru sorulur. Teknoloji öğ-

retmenin yerini alır mı? Cevaben, elbette teknolo-
ji öğretmenin yerini alamaz ancak teknolojiyi iyi 
bilen öğretmen, teknoloji bilmeyen öğretmenin 
yerini kesinlikle alacaktır. Geçtiğimiz 1,5 yılda ki 
salgın bu durumu çok net bir şekilde ortaya çıkardı. 
Şu an ki öğrenciler teknolojinin içine doğmuş ço-
cuklar. Z ve Alfa kuşakları. Bu gençlerle salt ileti-
şim kurmak için bile teknolojiyi kullanmak zorun-
dayız. Elbette burada bıçak sırtı ince bir çizgi var, 
teknolojiyi kullanırken, gençleri teknoloji bağımlılı-
ğından da korumalıyız. Bu noktada medya okurya-
zarlığı oldukça önemli bir kavram, daha fazla önem 
verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Her zaman bir Meslek Lisesi mezunu ol-
maktan gurur duyduğunu belirten Talha BEKTAŞ, 
Toplumun Mesleki ve Teknik Eğitime bakışı hak-
kında ise şunları söyledi:

- “Meslek liselerinin tercih edilmesi nokta-
sında en çok olumsuzluğu kendi meslektaşlarımız 
tarafından görüyoruz. Özellikle Anadolu Teknik 
Programı ile Anadolu Meslek Programı arasında 
farklılık birçok vatandaşımız tarafından bilinmi-
yor. Meslek liseleri son 10 yıldır devlet tarafından 
ciddi destekler almakta. Artık katsayı engeli yok, 
müfredat engeli de yok. Örneğin Anadolu Teknik 
Programı müfredatımız, herhangi bir Anadolu Li-
sesi müfredatı ile Üniversiteye Hazırlık dersleri 
açısından neredeyse aynı. Ancak, ortaokullarda 
görev yapan meslektaşlarımız, özellikle de rehber 
öğretmeni arkadaşlarımız, çoğunlukla bilgi eksikli-
ği nedeniyle yanlış yönlendirmeler yapabiliyor. Bu 
durum da hem toplumsal önyargıyı artırıyor hem 
de öğrencilere olumsuz motivasyon olarak geri 
dönüyor. Biz ülke olarak ne zaman bu önyargıyı 
aşabilir ve öğrencilerimizi yüksek motivasyon ve 
bilinç ile mesleki ve teknik eğitime yönlendirebi-
lirsek, o zaman iktisadi kalkınma noktasında ileri 
gidebiliriz.
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ANILARA ANLAM KATAN BİR ADIMANILARA ANLAM KATAN BİR ADIM

KEPEZ GÜLVEREN ANADOLU LİSESİ’NDEN ANLAMLI BİR PROJEKEPEZ GÜLVEREN ANADOLU LİSESİ’NDEN ANLAMLI BİR PROJE
“BİR ÖMÜR BİN UMUT”“BİR ÖMÜR BİN UMUT”

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber –Antalya)

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Gül-
veren Anadolu Lisesi yaşlılara umut olan ve gözle-
rini bir kez daha yeşerten bir projeyi hayata geçirdi.

Kepez Kaymakamlığı Gülveren Anadolu 
Lisesi yetkilileri, Kepez Belediyesi bünyesinde bu-
lunan Şefkat Huzurevi sakinlerinin paydaş olduğu 
proje ile ilgili olarak Öğretmenim Dergisi Antalya 
muhabirlerimize şunları söylediler:

-“Gülveren Anadolu Lisesi olarak Kepez 
Belediyesi bünyesinde bulunan, Şefkat Huzurevi 
sakinleri ile birlikte sevgi, saygı ve vefanın öğrenci-
lerimiz tarafından öneminin vurgulanması için “BİR 
ÖMÜR BİN UMUT” isimli bir proje gerçekleştirdik. 
Bu proje ile geleceğimizin teminatı olan gençleri-
mizile geçmişimizin emektarları olan yaşlılarımızı 
bir araya getirerek onlarla birlikte vakit geçirme ve 
yeni bir şeyler üretme ortamını sağlamayı hedef-
ledik. Okulumuz müzik kulübü öğrencileri ile her 
hafta Salı günü eğitim öğretimi aksatmayacak şe-
kilde huzurevine giderek ses ve müzik çalışmaları 
yaptık. Aynı zamanda farklı alanları ve etkinlikle-
ri birleştirerek bütünsel bir yaklaşım sergilemeyi 
amaçladık. Beden eğitimi ve spor kulübü öğret-
menimiz ve öğrencilerimizle haftada bir huzurevi-
ni ziyarete gidip, sağlıklı yaşam ve zinde kalmak 
adına egzersizler ve kas hareketleri yaptırdık. Re-
sim kulübü öğrencileri ve resim öğretmenimiz ile 
birlikte, haftada bir huzurevine giderek görsel sa-
natlar ve çizim konusunda egzersiz yaptırıp huzu-
revi sakinleri ile kara kalem portreler çalışmaları 
gerçekleştirdik.

Bütün bu çalışmaları 
yapmaktaki amacımız, gele-
ceğimizin teminatı olan ve 
bizlere emanet olan gençle-
rimizi milli, manevi, kültürel 
ve evrensel değerlere bağ-
lı, topluma yararlı bireyler 
olarak yetiştirmek, iyi insan 
olma bilinç ve idealini geliş-
tirmek ve bunu kalıcı hale 
getirmek için aile yaşamımı-
zın ve kültürümüzün taşıyıcı-
sı ve aktarıcısı konumundaki 
yaşlılarımızın bizler için öne-
mini ve değerini hem genç-
lerimizle hem yaşlılarımızla 
paylaşmaktı. Bununla birlik-

te ziyaret dışında yaşlılarımızla farklı etkinliklerle 
birlikte kaliteli zaman geçirilebileceğini, paylaşılan 
bu vakitte, bir beceri ve ürün ortaya koyarak, altı 
aylık bir çalışma takvimi sonunda ortaya çıkardı-
ğımız ürünlerin sergilenmesi amacıyla da prog-
ramımızı gerçekleştirdik. Bu programda huzurevi 
büyüklerimizle birlikte öğrencilerimiz sahnede yer-
lerini aldı ve büyük bir katılımla sahne performansı 
sergilediler. Bu kez onlar seyirci koltuğunda değil 
sahnedeydi ve bu onlar için çok güzel bir andı. Pro-
jemiz sonunda velilerimize, öğrencilerimize, huzur 
evi çalışanlarına ve projede yer alan yaşlılarımıza 
uyguladığımız anketler sonucunda öğrencilerimiz-
deki olumlu davranış değişikleri, yaşlılarımızın ken-
dilerini değerli ve işlevsel hissetmesi gibi oldukça 
önemli dönütler aldık. Biz bu projeyle bu anların 
önümüzde ki yıllarda da artarak devam ettirmemiz 
gerektiğini öğrencilerimizle birlikte anlamış olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz.”
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ANTALYALI ÖĞRENCİLER DOĞAYI EVE SIĞDIRDILARANTALYALI ÖĞRENCİLER DOĞAYI EVE SIĞDIRDILAR
ANTALYAANTALYA

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber –Antalya)

Antalyalı öğrenciler İNSANOĞLUNUN do-
ğanın efendisi değil doğanın bir parçası olduğunu 
kanıtladılar. DOĞAYA ULAŞAMIYORSAK DOĞA-
YI EVİMİZE TAŞIRIZ FELSEFESİNDEN HAREKETLE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ÖĞRENCİLERE DERECE 
KAZANDIRDI.

Öğrenilen bilgilere göre; Antalya Konyaal-
tı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Okul Mü-
dürü Akın Özkan’ın destekleri ile 6. Sınıf öğrencisi 
Nisa Meryem AR ve Danışman Öğretmeni Evrim 
İNCEOĞLU tarafından hazırlanan “DOĞA EVE SI-
ĞAR” isimli proje ile bu yıl 15. si düzenlenen Tübi-
tak 2204 B Ortaokul Projeleri yarışmasında bölge-
de alanında 3. lük derecesi elde etti.

 Hazırlanan bu proje için; pandemi döne-
minde okulların kapanmasıyla evlere hapsolan 
öğrencilerin, doğaya ulaşamıyorsak doğayı evimi-
ze taşırız felsefesi çıkış noktası olarak belirlendi 
ve proje aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçek-
leştirildi.

1-Projemiz ile pandemi sürecinde evlere 
kapanan ve çevresinden soyutlanan çocukların 
kendilerini psikolojik olarak iyi hissetmeleri-
ni sağlayacak projeler yapma isteği ve heyecanı 
duymalarını sağlamak 

2- Pandemi sürecini üretken bir döneme 
çevirmek 

3-Yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru 
şekilde kullanarak çevreyi koruyan bir proje üret-
mek.

 4-Topraksız tarım ve kokopit tarımı ile il-
gili öğrenilen bilgileri evlerimizde hayata geçire-
bilmek. 

5- Diğer öğrencilere geliştirilebilir yeni fi-
kirler için örnek olabilmek amaçlanmıştır

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi 
Nisa Meryem AR ve Danışman Öğretmen Evrim 
İNCEOĞLU projeyi dergimiz okurlarına şöyle anlat-
tılar: 

-“Mart 2019 itibariyle okullarımız kapan-
dı ve hepimiz evlerimize kapandık. Kısa sürmesini 
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ANTALYAANTALYA

umut ettiğimiz bu salgın artarak devam etti ve tüm 
Dünya’yı etkisi altına aldı. Hijyen, sosyal mesafe ve 
maske derken tedbiri elden bırakmamak için okul-
lar da evimizin içine girdi. Bizim çağımızdaki çocuk-
lar için çok önemli olan arkadaşlık, oyunlar, parklar 
gibi kelimeler çok uzak olmaya başladı. Evlerimizde 
ekran karşısında ders dinlemek, kimseyle görüş-
memek, sokaklarda oynayamamak pek çoğumu-
zu psikolojik olarak etkiledi. Tam da böyle anlarda 
kendimizi doğaya veremiyorsak doğayı evimize ge-
tirebiliriz düşüncesi ile bu proje fikri oluştu. Konuyu 
Okul Müdürümüz Akın Özkan’la öğretmenlerimiz 
vasıtası ile paylaştık ve O’nun destek ve yönlendir-
mesiyle Danışman Öğretmenim Evrim İnceoğlu ile 
bir araya geldik. Fen Bilimleri dersinde öğrendiği-

miz yenilenebilir enerjiyi göz önünde bulundurarak 
evimizde bir sera tasarlamak, bir bitki ile uğraşmak 
ruh sağlığımıza iyi gelecektir düşüncesi ile hem 
derslerimizde öğrendiklerimizi hayata geçirecek 
hem de çevreye evimizden bile katkı sunabileceği-
mizi göstererek arkadaşlarımıza ve diğer öğrenci-
lere örnek olabilecektik. Bu düşüncelerden hare-
ketle çıtalardan oluşturduğum minik sera içerisine 
Hindistan cevizi lifleri olan Kokopit maddesini pet 
şişelere doldurarak bir ekim yeri planladım. Koko-
pit maddesi çok su istemediğinden ve bitkinin ye-
tişmesinde kolaylık sağladığından hem su kaynak-
larını tüketmemiş hem de toprak olmadan daha 
küçük alanda bitki yetiştirmiş olacaktım. Mor ışı-
ğın bitkinin hızlı büyümesini Fen Bilimleri dersinde 
öğrendiğimden mor ledler ile seramı aydınlattım. 
Ayrıca ledler güneş panelleri sayesinde çalışarak 
yenilenebilir enerji kaynağını da kullanıp çevre 
kaynaklarını korumak için de katkı sunmuş ola-
caktım. Bu yenilenebilir enerji ile çalışan seramda 
domates fideleri ektim ve domateslerimin büyüdü-
ğünü görmek kapalı kaldığım evimde beni çok mut-
lu ediyor. Biz bu fikri yaygınlaştırarak sınıfımızda 
her arkadaşımızın bir pandemi bahçesi olması ve 
okullar açıldığında bahçelerimizi birleştirerek ge-
lecekteki arkadaşlarımıza örnek olmasını bekliyo-
ruz.”



Öğretmenim Öğretmenim 

Dergisi Dergisi 

2626

B
Ö

L
G

E
L

E
R

İM
İZ

D
E

N
 H

A
B

E
R

L
E

R
B

Ö
L
G

E
L

E
R

İM
İZ

D
E

N
 H

A
B

E
R

L
E

R

 Öğretmenim  Öğretmenim 

Dergisi Dergisi 

2626

ADANAADANA

ADANA ÇUKUROVA GÜLBEYAZ GÜZEL ANAOKULU MÜDÜRÜ CUMALİ YILMAZ:ADANA ÇUKUROVA GÜLBEYAZ GÜZEL ANAOKULU MÜDÜRÜ CUMALİ YILMAZ:
“OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE STANDART BELİRLEYEN KURUM OLACAĞIZ”“OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE STANDART BELİRLEYEN KURUM OLACAĞIZ”

Murat MEZCİ / Öğretmenim Dergisi Adana 

Anaokullarında çocuklarımızı emanet ede-
ceğimiz isimler ve kurumlar oldukça önemli. Geliş-
miş ülkelerde 3 yaşında başlayan ve bizim örnek 
almaya çalıştığımız ülkelerde yapılan araştırmalar 
göstermekte ki anaokuluna giden öğrenci daha öz-
güvenli ve temel eğitim ve zorunlu eğitim çağında 
daha başarılı olmakta. Dolayısıyla anaokulları o ne-
denle oldukça önemli.

Eğitimin her alanında habercilik yapmakta 
olan Öğretmenim Dergisi Adana Bölge temsilcili-
ğinin gönderdiği bu haberle Adana Bölgesinde de 
işinin ehli insanları okurlarına tanıtmaktan oldukça 
mutlu olmakta.

Adana Çukurova Gülbeyaz Güzel Anaoku-
lu Müdürü Cumali Yılmaz Öğretmenim Dergisi ile 
yaptığı özel söyleşisinde sorularımızı şöyle cevap-
landırdı:

Ö.D - Sizi tanıyabilir miyiz?
Cumali Yılmaz: 1989 yılında Aladağ’da 

doğdum. İlköğretim ve liseyi burada tamamladım. 
2008 yılında Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmen-
liğini kazandım. 2009 yılında Çukurova Üniversi-
tesine yatay geçiş yaparak burada bir yıl okuduk-
tan sonra Okul Öncesi Öğretmenliği Çift Anadal 
Programına başladım. Sınıf Öğretmenliği Ve Okul 
Öncesi Öğretmenliğini tamamladıktan sonra Ana-
dolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu 
Programını bitirdim. Çukurova Üniversitesi Sınıf 
Öğretmenliğinde Girişimcilik Üzerine Tezli Yüksek 
Lisans çalışmam sürmektedir. Meslek hayatıma 
2012 yılında Okul Öncesi Öğretmeni olarak atan-
dığım Gerdibi İlkokulunda bir süre öğretmenlik 
yaptıktan sonra MEB’e bağlı öğretmenevlerinin 
iktisadi kuruluşunda ve yönetiminde görev aldım. 
Aladağ, Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde 
bulunan İlkokullar ve Anaokullarında Öğretmen-
lik, Müdür Yardımcılığı Ve Müdürlük görevlerinde 
bulundum. Halen Adana Çukurova Gülbeyaz Gü-
zel Anaokulunda Müdürlük görevini ifa etmekte-
yim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Ö.D -  Neden anaokulu tercihi?
Cumali Yılmaz: Öncelikle bu mesleği seç-

memde çocukları sevmem önemli bir faktördür. 
Kurumsal olarak anaokullarında çalışma tercihim 
ise anaokullarında eğitim ortamlarının düzenleme-
sini, planlanmasını, öğretmenlerin ve yöneticilerin 
aynı branştan olmasını bir fırsat olarak görmekte-
yim. Bu yüzden anaokulunda görev almaktan mut-
luyum.

ÇOCUĞA KİŞİLİK ve KİMLİK KAZANDIRMA ANAOKULLARINDAN BAŞLARÇOCUĞA KİŞİLİK ve KİMLİK KAZANDIRMA ANAOKULLARINDAN BAŞLAR
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ADANAADANA
STANDART BELİRLEYEBİLECEK KURUM 

OLACAĞIZ

Ö.D – Hedeflerinizden söz ederseniz?
Cumali Yılmaz: Kısa vadede ideal bir eği-

tim ortamı hazırlamayı, uzun vadede okul öncesi 
eğitim konusunda standart belirleyecek duruma 
gelmeyi planlamaktayız. Şu an ise bu hedef doğrul-
tusunda kurumsal alt yapı oluşturma aşamasında 
olduğumuzu söyleyebilirim

Ö.D – Okulunuzdaki uygulamalardan söz 
eder misiniz?

Cumali Yılmaz: Kurumumuz diğer tüm 
okullarda olduğu gibi Bakanlığımızın belirlediği 
programlar doğrultusunda eğitim vermektedir. Bu 
programların nasıl ve ne şekilde uygulanacağı öğ-
retmenlerimizin yeterliliği ile önem kazanmakta-
dır. Pek çok bilimsel araştırmalar göstermektedir ki 
tüm öğrenme sürecini tek bir modele bağlı kalarak 
ya da tek bir metot kullanarak tasarlayamayız. Bu-
nun yerine bilginin değişebildiğinin farkında olan, 
araştırma ve proje odaklı, bilgiden çok bilgiye ulaş-
ma, bilgiyi üretme süreçlerinin ön planda olduğu 
bir eğitim ortamı sunmaya çalışmaktayız. 

Ö.D – Ülkemizin okul öncesi eğitim politi-
kalarını nasıl değerlendirmektesiniz?

Cumali Yılmaz: Bakanlığımız kendine ait 
okul öncesi eğitim politikasıyla okul öncesi eğitim 
kurumları yaş aralığında olan tüm çocuğa ulaş-
mak ve onlara kaliteli bir eğitim ortamı sunmayı 
hedeflemektedir. Bunu ülkemizin dört bir tarafında 
yayılmış okul öncesi kurumları ile gerçekleştirme-
ye çalıştığını görebilmekteyiz. Üst yaş grubundan 
başlayarak ilkokula gitmeden çocukların bu eğiti-
mi olması için genel sınıfların yanında, yaz okulu, 
mevsimlik tarım işçisi aileler için gezici mobil ana-
okulları, devamsızlığı fazla olan öğrenciler için te-
lafi eğitimleri gibi çeşitli programları görmekteyiz. 
Bu ve buna benzer çalışmalarından dolayı bakan-

lığımızın takdir edilecek çalışmaları vardır ve mev-
cut politikasını olumlu karşılıyorum.

Ö.D – Sizce okul öncesi eğitim zorunlu ol-
malı mı?

Cumali Yılmaz:  Benim kanaatim her çocu-
ğun en az bir yıl okul öncesi eğitim kurumunda 
eğitim alması yönündedir. Şartlar uygun olursa bu-
nun gerçekleşmesi zaten olacaktır.

Ö.D - Öğrencilerinizin de içerisinde yer 
aldığı kültürel, sosyal ya da sportif vb. alanlarda 
gerçekleştirdiğiniz ya da planladığınız projeleriniz 
var mı? Varsa nelerdir?

Cumali Yılmaz: Mutlu ve çok yönlü bireyler 
olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz çocuklarımıza 
kurumlarımızda çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. 
Karagöz Hacivat, satranç, akıl zekâ oyunları, robo-
tik kodlama, alan gezileri, bilimsel merkez gezileri 
vb.

FARKLILIKTAN ZİYADE KALİTE ARTMALI

Ö.D - Bulunduğunuz bölgede faaliyet gös-
teren diğer anaokullarından farklarınız nelerdir? 
Veliler niçin sizi tercih etmeliler?

Cumali Yılmaz: Bulunduğumuz bölgedeki 
diğer anaokulları ile farklılık oluşturmak yerine 
çevre okullar ile istişare halinde olarak kaliteyi 
artırma çabamız vardır. Herhangi bir okulumuzun 
planladığı güzel bir uygulamayı diğer okullarımız 
bu kurum müdürlerinden destek alarak kendi kuru-
muna taşımaktadır. Bu paylaşımların da bölgesel 
kaliteyi artırdığını ve olumlu bir ortam oluşturdu-
ğunu deneyimlemekteyiz. Bu yüzden velilerimiz biz 
veya çevremizde bulunan hangi okulu tercih etmiş 
olursa olsunlar çocuklarının eğitim hayatı güzel bir 
başlangıçla başlayacaktır. 

Burandan size ve birlikte çalıştığınız tüm 
ekibe çok teşekkür ederim. 2021-2022 eğitim öğ-
retim yılının sağlık, huzur ve başarılar getirmesi 
dileği ile… 
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HATAYHATAY
İSKENDERUN ÖZEL SELVİ KİŞİSEL GELİŞİM KURSU SAHİBİ SELVİ POLAT:İSKENDERUN ÖZEL SELVİ KİŞİSEL GELİŞİM KURSU SAHİBİ SELVİ POLAT:

“ÇALIŞKAN OLMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”“ÇALIŞKAN OLMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK”

(Murat Mezci / Adana – Öğretmenim Dergisi )

 İskenderun’da bulunan Özel Selvi Kişisel 
Gelişim Kursu’nun sahibi Selvi POLAT,  Öğretme-
nim Dergisi’ne yaptığı özel açıklamalarında şun-
ları söyledi:

-“Kurumumuz Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı Özel Selvi Kişisel Gelişim Kursu adı altında 
faaliyet göstermektedir. Kursumuzda ilkokul ve 
ortaokul sınıflarımızda öğrencilerimiz bulunmak-
tadır. Öğrencilerimize uzman kadromuz ile kaliteli 
eğitim vermekteyiz. Amacımız özveri ile çalışarak 
geleceğe başarılı ve saygılı öğrenciler yetiştirmek. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği “HİÇ BİR 
ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK, YALNIZ BİR ŞEYE İHTİYA-
CIMIZ VAR; ÇALIŞKAN OLMAK” sözü bizim kurum 
olarak şiarımızdır. Biz işimizi severek yapıyor, veli 
ve öğrencilerimize hak ettikleri değeri veriyoruz. 
Kısaca söylemek gerekirse, Özel Selvi Kişisel Geli-
şim Kursu ailesi olarak başarıya doğru hep beraber 
yol alıyoruz. Bu işi yaparken en önemli özelliğimiz 
karşımızdaki ile bizden hizmet almak isteyen yerine 
kendimizi koyabilmemiz diğer bir deyimle empati 
yapabilmektir.

BİZİM AYRICALIĞIMIZ; çocuklara kitap 
okumayı sevdirmek, dersleri kolay ve eğlenceli hale 
getirmek ve insanın değerinin ne demek olduğunu 
aşılamak (fark ettirmek) bizim en büyük ayrıcalığı-
mızdır.

Hedeflerimizi ise şöyle sıralayabiliriz.
-Özverili ve başarılı bireyleri yetiştirmek.

-Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşması 
için canla başla çalışmak.

-Uzman kadromuz ile öğrencilerimizin 
ders akışını ve ders tekrarını güncel tutmak.

Her zaman ve her daim başarımıza başa-
rı katarak öğrencilerimiz ve kurumumuz ile gurur 
duymak.

Kurumumuzu lokal anlamda değerlendir-
diğimizde eğitimdeki başarımız, veli ve öğrencile-
rimize aynı zamanda eğitime verdiğimiz değer ile 
kendimizi üst seviyede görüyoruz.

BİZ ÖZEL SELVİ KİŞİSEL GELİŞİM KURSU 
OLARAK GELECEĞİ BUGÜNDEN İNŞA EDİYOR AY-
DINLIĞA MEŞALE YAKIYOR ve SİZLERİ KURUMU-
MUZA BEKLİYORUZ.



ÖğretmenimÖğretmenim

DergisiDergisi

2929

AFRİKA EĞİTİM AÇILIMI PROJESİ HAYATA GEÇMEK ÜZERE

(Öğretmenim Dergisi /Özel Haber-İstanbul) 

Madencilik Sorunları ve Çözümleri Derne-
ği’nin öncülüğünde Afrika Eğitim Açılımı Projesi 
hayata geçmek üzere.

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz 
derneğin başkan vekili Avukat-Arabulucu ve Bal-
rium’un kurucu sahibi Yasemin BAL sorularımız 
karşılığı şu cevapları verdi:

Proje Özeti Nedir?

Afrika’da Örgün ve Yaygın Eğitim için Za-
naatkar ve Küçük Ölçekli Madencilik (KÖM) Üze-
rine Eğitim Müfredatı ve Politika Yönergelerinin 
geliştirilmesidir. Küçük Ölçekli Maden Ocakların-
da Görev Yapan Beyaz Yakalı Maden Çalışanla-
rının Eğitim Müfredatı sınırlı olduğundan, eğitim 
projeleri sona erdiğinde sürdürülebilir olmadığın-
dan, UNESCO’nun KÖM eğitimlerinin sürdürülebi-
lir olmasını istediğinden, KÖM’lerin potansiyel ve 
dönüşümünü gerçekleştirip, politika yönergeleri-
nin geliştirilmesidir.

Proje ile Çözülmesi Hedeflenen Sorun 
veya Karşılanması Hedeflenen İhtiyaç 

Tanımı Nedir?

KÖM’lerin sürdürülebilir eğitim almaması 
nedeniyle darboğazlar oluşmaktadır. Bu darboğaz 
KÖM’lerin potansiyellerinin maksimize edilmesi ve 
dönüşümünün gerçekleştirilmesi için politika yö-
nergelerinin köşe taşlarının oluşturulmamış olma-
sından kaynaklanmaktadır. Türk Maden Sektörü 
Aktörleri, Türk Teknik Üniversite ve Birimleri, Ma-
dencilik Sorunları ve Çözümleri Derneği ve çözüm 
ortaklarının bilgi ve deneyimlerinin Afrika Açılımı 
İlkelerinin eğitim sektörü üzerinden paylaşılması, 
Afrika maden sektöründe ilgi odağı ve tercih edi-
lebilir olma gereksinimini karşılamaktadır. kapsa-
mında Projenin arka planı ve gerekçesini oluştur-
maktadır.

Projenin Arka Planı ve Müdahale 
Gerekçesi Nedir?

Afrika Madencilik Vizyonunun uygulan-
masına katkıda bulunma çabalarının bir parçası 
olarak UNESCO, müfredat gibi KÖM ile ilgili çevre-
sel ve sağlık etkilerini zamanında veren ASM hak-
kında net politika kılavuzlarının oluşturulmasına 
da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Politika yö-
nergeleri ve müfredat geliştirildikten sonra, UNES-
CO Doğu Afrika Bölge Ofisi, Afrika Birliği Komis-
yonu’ndaki (AUC) Afrika Mineralleri Geliştirme 
Merkezi ile işbirliği içinde 2021/2022’de bir paydaş 
danışma çalıştayı düzenlemeyi düşünmektedir. Bu 
çalıştayda, hükümet yetkilileri ve KÖM operatör-
leri, resmi ve gayri resmi eğitim fırsatlarının yanı 
sıra politika kılavuz çerçevelerini tartışılacaktır. Bu 
çalışmanın içinde olmak maden sektörünün içinde 
olmak ve ilişkileri tanımlamayı sağlayabilecektir. 
Çalıştayda, örgün ve yaygın eğitim için eğitim po-
litikası çerçeve yönergeleri, yüksek lisans / Teknik 
Mesleki Eğitim ve Öğretim (TVET) eğitim düzeyin-
de ve yaygın eğitimde örgün eğitim için olası örgün 
müfredat Maden teknisyenlerinin yetişkin ve genç 
okuryazarlığına yönelik normal eğitiminde KÖM’e 
uygun eğitim müfredatının yanı sıra yaşam beceri-
leri, iş becerileri ve diğer sosyal veya kültürel geli-
şim biçimlerine ilişkin programlar yani kısa Maden 
Politikalarının Yönergeleri oluşturulacaktır. Tür-
kiye’nin bu süreçten uzak kalması Türk madenci-
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lerinin Afrika’daki yatırım taleplerinin gereği gibi 
karşılanamaması sonucu doğuracaktır. Nitelikli 
saha çalışmaları, ekonomik ve sosyal analizler ve 
arz-talep değerlendirmelerinin yapılması, öncelik, 
hedef, strateji ve tedbirlerin Afrika Açılımı ilkele-
rine uygun yapılmasını gerektirmektedir. Mantık 
çerçeve matrisi; Türkiye’nin Afrika Açılımı çerçe-
vesinin KÖM’lerin sürdürülebilir eğitimlerinin Türk 
Madencilik Sektörü bilgi ve deneyimiyle şekillen-
mesi, uluslararası ölçekteki çalışmaların içinde yer 
alarak Afrika Maden Politikaları Yönergelerinin 
oluşmasına katkı sunulması, Türk madencilerinin 
Afrika geleceklerinin planlanması, Afrika Birliği 
Komisyonu’nun (AUC), Afrika Mineralleri Geliş-
tirme Merkezi ve Üniversitelerarası Konseyde yer 
almak hedeftir. 

Proje Amaçları Nelerdir?

1. Afrika’nın KÖM Sektöründe örgün ve 
yaygın eğitime ilişkin politika yönergeleri ve çer-
çevenin oluşmasına katkı sağlamak

2. Örgün ve yaygın eğitim için olası bir 
model müfredat ve çeşitli KÖM’lerde bağışçı des-
tekli kapasite geliştirme eğitim faaliyetlerinin bi-
çimleri geliştirilmesine katkı sağlamak

3. Geliştirilen model müfredatın Afri-
ka’daki Üniversiteler Arası Konseyi ile Türk Tür-
kiye’deki Üniversitelerin istişaresiyle Afrika’daki 
çeşitli eğitim seviyelerindeki akademik program-
lara nasıl entegre edilebileceğine dair tavsiyeler 
programlarında KÖM MODÜLÜ modülü bulunan 
mevcut eğitim kurumları (maden okulları, meslek 
yüksekokulları, …) ile iletişim sağlanacaktır.

Projenin Nihai Faydalanıcıları 
Kimlerdir?

Eğitimciler kısa vadede eğitim geliri elde 
edeceklerdir. Maden yatırımcıları orta ve uzun 
vadede yatırım yer ve olanaklarını kolaylıkla elde 
edecektir. KÖM çalışanları sürdürülebilir eğitim al-
dığından gelişen ve dönüşen sonuçlar oluşturacak-
tır. Türkiye, Afrika Açılımı’nı daha hızlı, güvenli ve 
garantili uygulayacak altyapıyı oluşturacaktır. 

Proje Fikrinin Kaynağı ve Dayanakları 
Nelerdir?

Proje ilişkili olduğu veya dayandığı UNES-
CO programları, Türkiye’nin Afrika Açılımı, Türki-
ye Kalkınma Planı, Türkiye İhracat Stratejisi, DEIK 
Politikaları ile ilişkilidir. Projenin tamamlayıcılığı 
ise; Afrika’da uygulanacak UNESCO uluslararası 
maden çalıştayına eklemlenecek, yerel, bölgesel ya 
da ulusal ölçekte uygulanan diğer projelerle ilişki-
lenmesi sağlanacak, birbirini tamamlayan halkalar 
halinde genişleyecek ve müthiş bir sinerji oluştura-
caktır. Proje konusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 
Yenilikler ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlü-
ğü ve Yüksek Öğrenim Kurumu ile İşbirliği Proto-
kolü imzalanması ve eğitim müfredatlarının uygu-
lanması, TİM Sektör Konseyi Maden Sektörü’ne 
bilgi verilmesi, Enerji ve Maden Bakanlığı’na bilgi 
verilmesi ve ilişkiye geçilerek İşbirliği Protokolleri-
nin tamamlanması gerekmektedir.
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Proje Kapsamında Yapılacak 
Faaliyetler Nelerdir?

Projenin temel faaliyetleri 4 bölgede mer-
kez ofis kurulması, bölge içindeki ülkelerin ma-
dencilikle ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve 
liseleriyle ilişkilerin geliştirilmesi, geliştirici ve dö-
nüştürücü eğitim müfredatlarının online eğitim alt 
yapısının oluşturulması, staj değişimlerinin sağ-
lanması, sosyal, kültürel ve ekonomik yönelimlerin 
tespit ve analizleri, bölgelerin ve ülkelerin maden 
sektöründeki etkin kamu ve özel kuruluşları ve bire-
bir ilişkilerin geliştirilmesi mümkün olacaktır. 

Projeden Beklenen Çıktı ve Sonuçlar 
Nelerdir?

1. Afrika’nın KÖM Sektöründe örgün ve 
yaygın eğitime ilişkin politika yönergeleri ve çer-
çevenin oluşması.

2. Örgün ve yaygın eğitim için olası bir 
model müfredat ve çeşitli KÖM’lerde bağışçı des-
tekli kapasite geliştirme eğitim faaliyetlerinin bi-
çimleri geliştirilmesi

3. Geliştirilen model müfredatın Afri-
ka’daki Üniversiteler Arası Konseyi ile Türk Tür-
kiye’deki Üniversitelerin istişaresiyle Afrika’daki 
çeşitli eğitim seviyelerindeki akademik program-
lara entegrasyonu,

4. Maden Politikaları ve Yönergeleir 
programlarında KÖM MODÜLÜ modülü bulunan 
mevcut eğitim kurumları (maden okulları, meslek 
yüksekokulları, …)

5.  Bölge tabanlı toplumun koronolojik 
eğitimi

6. Şekillenen politika ve yönergelerin Afri-
ka Açılımı’na uygunluğu

Projenin Türkiye Ekonomisine Katkısı 
Nedir?

Projenin, programın genel hedefinde yer 
alan sürdürülebilir milli ekonominin geliştirilmesi-
ne katkı sunacak, yenilenebilir enerji, yeşil enerji, 
sıfır atık, kuraklık, iklim değişikliği gibi sorunların 
çözümlerine kritik madenlere kısa sürede ve daha 
ucuza ulaşmak, hammaddenin zengilenleştirilme-
si ve ihracatın desteklenmesini sağlamak, Türki-
ye’nin eğitim itibarının yaygınlaşması ve eğitim 
turizmine katkı sağlayacaktır.

Projenin İşletme Modeli, Yönetim 
Yapısı ve Sürdürülebilirliği Hakkında 

Bilgi Verebilir Misiniz?

Projenin Yönetim Yapısı Proje sahibi ve 
ortaklarının ve varsa diğer paydaşların tahsis ede-
cekleri personel bilgileri ve oluşturulacak kurumsal 
yönetim mekanizması ve organizasyon şeması ile 
oluşturulmuştur. Proje süresince yönetim modeli 
proje yönetim ekibi, idari, mali ve teknik açılardan 
proje yönetimi yaklaşımı, proje uygulayıcıları ile 
yapılacak iş birliklerinin alt yapılarını, teknolojik 
yapılarını oluşturmuşlardır. Projeden üretilecek çık-
tı ve hizmetler yazılı, basılı, video, belgesel, sinema 
filmi gibi sosyal ve kültürel sonuçlar doğuracaktır. 
Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme İş ve İstihdam Sektö-
rü Mesleki Belgelendirme Sertifikaları ile sertifi-
kalama işlemleri tamamlanacaktır. Projenin genel 
sonuçlarından birisi de Eğitim Turizmi hizmetinin 
gelişmesine sunacağı katkıdır. Projemizin çıktıları 
ve hizmetlerinden Türkiye Cumhuriyeti Milli Eği-
tim Bakanlığı, YÖK, Enerji ve Maden Bakanlığı, 
Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları, Sektör Meslek 
Kuruluşları yararlanacaktır. Proje Sonrası Yönetim 
Modeli de oluşturulmuştur. Personel ihtiyacı, girdi 
ve işletme maliyetleri, satış gelirleri, nakit akışı vb. 
kurumsal ve mali unsurlar açısından projenin sür-
dürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar 
olup maddi ve manevi destekte bulunacak kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve 
maden sektörünün aktörleriyle  yapılacak istişare-
lerle çerçevesi oluşacaktır. 
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KODA DERNEĞİ KURUCUSU VE KOORDİNATÖRÜ MİNE EKİNCİ:KODA DERNEĞİ KURUCUSU VE KOORDİNATÖRÜ MİNE EKİNCİ:
"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ ELBETTE ÇOK DERİN VE "EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ ELBETTE ÇOK DERİN VE 

KATMANLI BİR KONU"KATMANLI BİR KONU"

Geçtiğimiz sayımızda “GENLERDEN GELEN 
DEĞİŞİM DUYGUSUNU YAŞAMDA YAŞAMAK” üst 
başlığıyla verip “Genlerimizin bizi nasıl yönlendir-
diği, 0-6 yaş arasındaki kazanımlarımızın yaşa-
mımızın geri kalan bütününde davranışlarımızın 
büyük çoğunluğunu nasıl etkilediğini görmek 
istiyorsanız yaşı henüz daha 30 olan ama ideal-
leri ve hayalleri ömür yaşanın belki de yüzlerce 
kat büyüğü bir isim mi arıyorsunuz? İşte karşınız-
da Mine EKİNCİ.” Giriş yazısıyla verdiğimiz KODA 
( Köy Okulları Değişim Ağı) Derneği Kurucusu ve 
Koordinatörü Mine Ekinci’nin dernek ve çalışma-
ları hakkında yaptığı açıklamaların devamı şöyle:

ETKİNLİKLERİMİZ

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sabancı Vakfı iş-
birliğinde hazırladığımız Birleştirilmiş Sınıflar için 
Etkinlik Kitabında bulunan etkinlerimiz yüzden faz-
la öğretmenin,  gönüllü eğitmenin, akademisyenin 
emekleriyle hazırlandı. Eğitimde fırsat eşitsizliği el-
bette çok derin ve katmanlı bir konu. Türkiye’deki 
fırsat eşitsizliğinin arkasındaki en temel sebepler 
ailenin gelir durumu, kır-kent ayrımı ve coğrafi böl-
geler arasında eğitim niteliğindeki farklılıklar. Nor-
malde merkezi sınavları yapmakta devletin temel 
amacı fırsat eşitliğini sağlamaktır. Yani temel man-
tık şu, her öğrenci aynı sınava girerse en çok pua-

nı alan en iyi okulu hak eder. Fakat eğitimde fırsat 
eşitsizliği o kadar çok boyutlu bir mesele ki Türkiye 
dünyada okullar arasındaki başarı farkının en yük-
sek olduğu ülkelerden biri iken merkezi sınavların 
eğitimde fırsat eşitliğine muhtemelen katkısın-
dan çok zararı oluyor. Müdahale edilmesi gereken 
asıl alanın ise sınavlardan önce eğitimin bu diğer 
boyutları olduğunu düşünüyorum. Eğitim çocuk 
gelişimi ile ilgili bir mesele olduğu için öncelikle 
eğitimde gerçek fırsat eşitliğini sağlamak için çok 
erken yaşlardan müdahale gerekiyor. Daha az eği-
timli, yoksul ailelere daha bebeklik, erken çocukluk 
dönemlerinden itibaren çocuklarını yetiştirmekte 
her anlamda destek olmak, okul öncesi eğitiminin 
niteliğini artırmak ve yaygınlaştırmak bu kapsam-
da çok önemli. Ana dili Türkçe olmayan çocukla-
rın eğitimi meselesini politik bir mesele olmaktan 
çıkarıp çocuğun yararını en üste koyarak çözmek 
gerekli. Öğretmen niteliği okul içindeki eğitimin 
niteliğinde en belirleyici unsur olduğundan öğret-
men seçiminden hizmet öncesi eğitime, hizmet içi 
eğitimden atama sistemine kadar birçok konu üze-
rinde uzun vadeli kalıcı reformlar yapmak gerekli. 
Bütçe dağıtımında özellikle dezavantajlı okullara 
ek destekler sağlanması ve genel olarak ülkenin 
eğitime yaptığı yatırımın artırılması gerekli. Bilgi-
nin demokratikleşmesinin önünü açan İnternete 
her çocuğun, gencin güvenli bir şekilde erişebilme-
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sini sağlamak gerekli. Bunlara eklenebilecek daha 
çok konu var ama bunlar en azından konunun çok 
boyutluluğunu göstermek adına yeterli sanıyorum. 

BÜYÜKŞEHİR KANUNU KIRSALDA 
ÇALIŞAN HERKES İÇİN BİR KARMAŞAYA 

SEBEP OLDU

Büyükşehir Kanunu ile köylerin kırsal ma-
halleye dönüştürülmesi kırsalda çalışan herkes için 
büyük bir karmaşaya sebep oldu. Bir gecede Tür-
kiye’deki köylerin yüzde elliye yakını mahalleye 
dönüştü. Bu şekilde Türkiye’nin kırsalına dair de 
sağlıklı bir istatistiki bilgi alınamaz oldu. Yani as-
lında çalıştığımız alan bu olmasına rağmen mesela 
biz bile Türkiye’de kaç köy okulu olduğunu bilemi-
yoruz. Bu kanunla beraber köyün ortak alanlarının 
belediyelere devri gibi doğrudan köyü etkileyen 
birçok başka sorunlu konu daha var. Öte yandan 
Büyükşehir Kanunu ile bu kanundan önce de var 
olan kırdan kente göç konusunu ve köy okullarının 
kapatılmasını aralarında bağlantılar olsa bile ayrı 
konular olarak irdelemek lazım. Belki tekil örnek-
leri olabilir ama Büyükşehir Kanununun köyden 
kente göçü ülke çapında tetiklediğini pek zannet-
miyorum. Yine elimizde çok sağlıklı istatistikler 
olmamakla birlikte Türkiye’de aslında şu anda 
kırdan kente göç devam etmekle birlikte köyden 
kente göç edenlerin oranı artmıyor. Köy okullarının 
kapanması meselesine gelince şu anda olmasa bile 
1990’larda ve 2000’lerde taşımalı eğitime geçiş 
politikasıyla beraber Türkiye’deki küçük köy okul-
ları hızla kapanmaya başladı. Kırsaldaki nüfusun 
azalması ve yaşlanması köy okullarının kapanması-
nın arkasındaki bir sebep ise de bence daha önemli 
bir sebep taşımalı eğitime geçiş yönünde yapılan 
eğitim politikası tercihiydi. Sn. Bakanımız Ziya Sel-

çuk’un döneminde büyük 
bir memnuniyetle bunun 
aksine küçük köy okullarının 
açık tutulması, birleştirilmiş 
sınıflarda eğitim niteliğinin 
artırılması yönünde bir ni-
yet ve gayret görüyoruz ve 
bunu çok olumlu buluyoruz. 
Çoğu zaman taşımalı eğiti-
me geçildiğinde ve köyler-
deki okullar kapatıldığında 
genç ailelerin köyü terk 
etmesi teşvik ediliyor, köy 
onları bir topluluk olarak bir 
arada tutan, bu anlamda 
köyü yaşatan bir mekândan 

mahrum kalıyor, devletle ve kentle olan ilişkisi kı-
sıtlanıyor, ekonomik olarak da olumsuz etkileniyor. 
Bu anlamda bir köy okulunu açıp kapatmak sadece 
eğitimle ilgili değil, sosyolojik ve ekonomik boyut-
ları olan bir konu. Öte yandan, birleştirilmiş sınıflı, 
yani farklı kademelerdeki öğrencilere bir arada bir 
ya da birkaç öğretmen tarafından verilen okullar-
da bazı çok önemli sorunlar var: Öğretmenin bu 
eğitim sistemine hazırlıksız olması; idari işler ve te-
mizlik, ısınma gibi ek görevlerle beraber iş yükünün 
çok artması; bu okulların kendi ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilmiş bir eğitim programlarının olmaması; 
bu okulların sunduğu az sınıf mevcudu, olumlu okul 
ikilimi, doğa içinde olma, aileye yakınlık, akran eği-
timi gibi büyük fırsatlardan yeterince yararlanıla-
maması. Bu durum küçük köy okullarında nitelikli 
eğitim verilememesini beraberinde getiriyor. Bu 
nedenle sadece köy okulları açık kalsın demek ye-
terli değil aynı zamanda küçük köy okullarında eği-
tim niteliğinin artırılması ek bir çaba gerektiriyor. 
Bunu yapmadığımızda birçok yönetici, öğretmen 
hatta veli büyük okulları tercih edebiliyor bu da kü-
çük köy okullarının kapanma hızını artırıyor.

Öğretmen topluluklarımızın olduğu tüm 
bölgelerde Milli Eğitim Müdürlükleri ile, öğretmen 
adaylarıyla çalıştığımız her yerde de Eğitim Fakül-
teleri ile işbirlikleri yaparak çalışıyoruz. Gönüllü 
köy öğretmenlerimizden oluşan öğretmen toplu-
luklarımızın ilkini Şanlıurfa, Harran’da kurmuştuk. 
Bu bölgede başlamamızın sebebi dönemin değerli 
kaymakamı Temel Ayca’nın derneğimizin kurul-
duğunu haber alıp bizi araması ve bizi çalışmamız 
için Harran’a davet etmesiydi. Çok fazla köy okulu 
olduğundan Harran bizim çalışmamız için çok iyi 
bir tercih oldu, şu anda 9 bölgede daha topluluk-
larımız var fakat Harran’da da büyük mutlulukla 
çalışmaya devam ediyoruz.
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SİLİVRİ’NİN EN GÜZİDE ÖZEL OKULU = MEVASİLİVRİ’NİN EN GÜZİDE ÖZEL OKULU = MEVA

MEVA KAMPÜS MÜDÜRÜ DUYGU DURUKAN:MEVA KAMPÜS MÜDÜRÜ DUYGU DURUKAN:
“MUTLU ÖĞRENCİ BAŞARILI OKUL”“MUTLU ÖĞRENCİ BAŞARILI OKUL”

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber –İstanbul)

Haber yapmak ve röportaj için ziyaret et-
tiğimiz eğitim-öğretim kurumlarında bazen karşı-
mızdakinin heyecanına, sorularımızı cevaplarken 
gözlerinin parıltısına ve mesleği ile ilgili konuşur-
ken mesleğine bağlılığına bakarız.

MEVA = Sığınılacak Yer

Öğrencinin sahiplendiği, öğretmenin yol 
gösterici olduğu kurumda sığınılacak en iyi yer öğ-
retmenlerin öğrencileri için açtığı yürekleri.

Öğretmenin okulunu sahiplenebilmesi, 
kendi aidiyetini o okulda bulmasına bağlı. Israrla 
söylediğimiz ve yıllardır yazdığımız tek şey; hangi 
meslek de olursa olsun o mesleğin sahip olduğu 
kurumun sahibi de o meslekten olursa o zaman 
başarının yolu da kalite çıtasının yükselmesi de ka-
çınılmaz.

“KURUCULARIMIZ İŞİ DIŞARIDAN 
İZLEYENLERDEN DEĞİL”

Geçtiğimiz günlerde Özel MEVA Eğitim-
Öğretim Kurumlarının Kampüs Müdürü Duygu 
DURUKAN’ı ziyaret ettik.

Kurum çalışanları kurumuna ne kadar sa-
hiplenirse o kurum o kadar yükseğe çıkar. DURU-
KAN, genç yaşına karşın mesleğine ve ait olduğuna 

kurumuna öylesine sahip ki cümlelerle anlatmak 
bazen insanı zorluyor.

En iyisi biz DURUKAN’ı anlatmayı kendi 
cümlelerine şöyle bırakalım:

“Kurucularımız zaten eğitimin içinden ge-
liyorlar. İki kurucumuz var. Abi-kardeşler. Mustafa  
ve Mahmut. Mustafa Bey Matematik Öğretmeni. 
Mahmut Bey ekonomist. Üniversiteden mezun ol-
duklarından beri bu sektörün içindeler.

Mustafa Bey halen öğretmenliğe devam 
ediyor. Bizim bir tane daha kursumuz var. Orada 
Matematik öğretmeni. Burada da 12. Sınıfların 
belli gruplarına giriyor. İkisi de işlerinin başındalar. 
İŞİ DIŞARIDAN İZLEYEN KURUCU DEĞİLLER. Biz 
yöneticilere yardımcı olurken öğretmenlere de yol 
gösterme anlamında yardımcı oluyorlar. 

“ORTAOKUL ve LİSE DE FARKLI BİR 
KONSEPT VARDIR. “

Ortaokul ve Lisede velide akademik kay-
gı başlar. İlkokulda öyle değildir. Ama ortaokula 
geçince veli diyor ki “benim çocuğum LGS ye ha-
zırlanıyor, benim çocuğum YKS ye hazırlanıyor” 
Dolayısıyla iyi bir performans bekler okulundan. 
Ama bu sadece okulla ilgili değil. Bakın bizimle bir-
likte devam eden öğretmenlerimizin eğitiminden, 
öğrenciye karşı tutumundan, veliye karşı tutumun-
dan hiçbir şekilde ne bir şikâyetçiyiz ne de kötü bir 
şeylerini gördük.

“ÖZEL OKULDA ÖĞRETMEN NEDEN 
DAHA BAŞARILI?”

Özel okulda öğretmenin daha başarılı ol-
masının birçok nedeni var. Birincisi; devlet okul-
larında ki sınıfların kalabalık olması. İkincisi: veli 
portföyü.

Biz burada veliyi öğrencinin eğitiminin içe-
risine katarız. Öğrenci buraya geldi. Ben bıraktım 
size değil.Öğrenci buradan gidiyor, evde eğitimi 
devam ediyor. Eğer veli takip etmezse biz öğren-
ciyi okul olarak belli bir yere kadar getirebiliyoruz. 
Çünkü hafta sonları evde. 4’ten sonra evde. Yaz 
tatillerinde evde. 
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“VELİ EĞİTİMİN İÇİNE KATILMALI.”

Eğitimde üç sacayağı vardır. Okul-öğrenci 
ve veli. Birlikte hareket edersek başarı elde ederiz, 
birlikte hareket edemezsek öğrenci belli bir nokta-
ya  kadar gelir ilerleyemez. Biz bunu velilere de çok 
söyleriz. Mesela getiriyor kayıt görüşmesi yapıyo-
ruz. “İşte hocam ders çalışmadı. Puanı çok düşük 
vs.” “Bizim elimizde sihirli değnek yok” diyorum. 
“Evet, biz elimizden geleni yapıcağız veli olarak 
da siz de elinizden geleni yapacaksınız.” Bu konu-
da veliye yardımcı olmuyor muyuz? Oluyoruz. Ne-
dir mesela? Önce buraya kaydolduğunda bizim bir 
sistemimiz var. MEVA KOLEJİ uygulamamız. TÜM 
BİLGİLERİ ORAYA AKTARIYORUZ. Veli oradan ders 
programını ve yoklamasını takip edebiliyor, . Me-
sela şöyle bir durumla karşılaşabilir veli. Öğrenci 
birinci dersten sonra ikinci derste var. Üçüncü 
derste yok. Biz de ÖĞRETMENDEN SONRA DERSE 
GİRMEK YASAK. Ders zili çalar. İki dakika sonra öğ-
retmen zili çalar. Dışarıdaysa veya arkadaşının sını-
fındaysa kendi sınıfına geçmesi için iki dakikası var.

“BİZ TOPLU VELİ TOPLANTISI 
YAPMAYIZ.” 

Her öğrenci ile öğretmenimiz tek tek gö-
rüşür. Çünkü her öğrenci farklıdır öğretmenin gö-
zünde. Toplu olarak belki eksik bir durumunu söy-
leyeceksiniz öğrencini bu hoş bir durum değil toplu 
olan yerde söyleyemezsiniz, tüm velilerin içinde. 
Dolayısıyla bire bir görüşmeniz gerekir. Veli öğren-
cisiyle alakalı bir şey söylemek ister herkesin içinde 
söylemesi hoş olmayabilir. Herkesin içinde çocuğu-
nun küçük düşürülmesini veya eksik bir tarafının 
söylenmesini istemez veli.

“İMAJIMIZI KÖTÜLEYECEK HİÇ BİR 
ŞEYİN ALTINA İMZA ATMAYIZ.”

Bence; yazın, anne babalara ebeveynlere 

eğitim verilmeli. Benim annem ilkokul 
mezunu ama bakıyorum şu an ki üniver-
site mezunu birçok veliden daha bilinçli. 
Bizi daha iyi yetiştirmiş. Şu an ki velile-
re bakıyorum mezun oldukları okullar 
bakımından çok iyiler  ama maalesef 
çocukları çok farklı şeylere yönlendirip, 
çok yanlış şeylere özendiriyorlar. Şu an 
çocukların önüne her şey serilip neyi 
istiyorsan al deniyor. Çaba sarfetmek, 

emek harcamak yok.
Ben bu kuruma başladığımda açıktım. Bir-

çok veli beni açık olarak da tanır kapalı olarak da. 
Ben böyle kendimi daha rahat hissettim böyle ol-
dum.

“MUTLU ÖĞRENCİ BAŞARILI OKUL”

Biz kayıt esnasında sadece veli ile kayıt 
yapmıyoruz. “Öğrenci de gelsin bizi tanısın, oku-
lu görsün” diyoruz. İlk izlenimi ne? Bu çok önemli. 
Belki gelmek istemeyecek, iyi bir iletişim kurama-
yacak okulla.  Bu durum öğrenciye de, veliye de 
ve bize de zulüm. Bu sebeple öğrencinin de kayıt 
esnasında okula gelmesini istiyoruz. Okullar başlı-
yor öğrenci okula karşı, öğretmenlerine karşı, arka-
daşlarına karşı nasıl bir izlenim oluşturuyor, bizim 
sistemimize ayak uydurabiliyor mu? 

Bizi diğer okullardan ayıran önemli farklar 
var. Birçok özel okul, veli ve öğrenciye göre kendi-
ni şekillendirir. Ama biz öyle değiliz. Mesela bir ço-
cuk kapıyı açmaya çalışıyor ama açamıyorsa öğret-
menimiz ona yardım etmez o çocuk o kapıyı kendisi 
açmalıdır. Kılık kıyafet zorunluluğu vardır. Her gün 
öğrencilerimiz tek sıra halinde sınıflarına geçer bu 
esnada müdür olarak ben kendim kontrolleri yapa-
rım. Eğer ki öğrenci kıyafetsizse sınıfa kesinlikle gi-
remez. Bazen böyle durumlarda veli arayıp diyor ki 
“ benim suçum ütülemedim.”  “Ütüleyip getirin o 
zaman” diyorum. Kıyafetleri gelene kadar öğrenci 
sınıfa giremez. Ayrıca bizde tüm telefonlar toplanır. 
Öğrenci diyor ki “ben telefonsuz yapamam”. Ama 
biz de telefonla yapamayız. Bu gibi durumlarda öğ-
rencilerle konuşup empati kurmalarını sağlıyorum. 

Çocuğun eğitimi önce ailede başlıyor. Bu 
sebeple genç evliler, daha anne baba olmadan 
“ben iyi anne iyi baba olabilir miyim?” Diye kendi-
lerini sorgulamaları gerekir. Herkes Anne ve Baba 
olmak zorunda değil. Çocuk bir hamur anne baba 
nasıl işlerse ona göre şekil alıyor. Bu sebeple de ön-
celikle anne babaların bilinçlendirilmesi, gerek-
li eğitim ve seminerlere tabi tutulmalarının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.”
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Bizim Çocuklarımız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Bizim Çocuklarımız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
Müdürü Cihat Gözcü:Müdürü Cihat Gözcü:

"BU ÇOCUKLARIN KENDİ KAZANCINI SAĞLAMASI BU İŞİN "BU ÇOCUKLARIN KENDİ KAZANCINI SAĞLAMASI BU İŞİN 
NİRVANASIDIR"NİRVANASIDIR"

 (Öğretmenim Dergisi / Özel Haber-İstanbul) 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri-
nin önemi tartışma götürmeyecek bir gerçek. Bu 
somut gerçeğin gerçek anlamda yaşama geçebil-
mesi ve gözünüzden sakındığınız can parçası çocu-
ğunuzu emanet edeceğiniz yer de çok önemli.

Bu tip yerlerde çalışanların ekonomik ka-
zançtan önce çocuğu öncelemeleri ve özel eğitim 
eğitimini almış olmaları şüphesiz bu alandaki başa-
rıyı da göstermekte.

Günümüzde sayamayacağımız çoklukta 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri var. Bizim 
yukarıda saydığımız özelliklerde olanları ise olduk-
ça az. İşte biz bu azlar içersinde en iyi olanına da 
sizin adınıza ulaştık.

“Bu alanda her önüne gelen çalışmamalı” 
Diyen Bizim Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezinin Müdürü Cihat Gözcü açıklamalarını 
daha sonra şöyle sürdürdü:

-“Ben Cihat Gözcü. Sınıf Öğretmenliği 
sonrası sertifika programıyla özel eğitime geçiş 
yaptım. Özel Eğitimcilik mi Sınıf Öğretmenliği mi? 
Bu konuda çok arada kaldım ama en sonunda özel 

eğitimciliği seçtim. Yaklaşık 4 buçuk yıl öğretmen-
lik deneyimim oldu. 11 inci okulumdayım. Neden 5 
yılda 11 kurum? Diye soracak olursanız benim eği-
tim anlayışıma uymayan kurumlarda kalamadım. 
Son 1 buçuk yıldır Bizim Çocuklarımız Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezinde müdürlük yapmak-
tayım. Bu alanda 2 nci Yöneticilik deneyimim. İlk 
yöneticilik deneyimimi, Kütahya Domaniç’te bir 
dernek adına kurulan ve Türkiye‘de ilk köy reha-
biltasyon merkezinde yaptım.
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Özel Eğitim Sadece Maaş İçin ya da 
Basamak Olarak Kullanılacak Bir Alan 

Değil

Eğitime gönül veren bir insan olduğumu 
düşünüyorum. Özel eğitim sadece maaş için ya 
da devlete atanmak için basamak olarak kullanı-
lacak bir alan değil. Olmamalı da... Burası sürek-
li öğretmen sirkülasyonunun yaşandığı  bir alan. 
Bu çok yanlış. Bu çocuklara grup seansı da varsa 
maksimum 12 saat ders verebiliyoruz. Çocuklar 
öğretmenlere tam alıştığı anda yaşanan değişiklik 
çocukta zaman zaman gerilemeye bile neden ola-
biliyor. Çünkü çocuk alıştığı öğretmenle iyi bir yol 
almaya başlamışken yeni bir öğretmenle alışma 
süreci falan gerileme yaşayabiliyor.

Çocuklara verilen 40 ar dakikalık maksi-
mum 12 seans zaten yetersiz. Bunun arttırılması 
ve düzenlenmesi gerekliliğine inanıyorum. Biz az 
olan seans sayısını velileri de eğitim sürecine dahil 
ederek aşmaya çalışıyoruz. Ancak örnek verecek 
olursam benim 500 öğrencim var ve bunların sa-
dece 250 sinin ailelerini buraya getirtebiliyorum. 
Bu konuda aileleri bilinçlendirmek ve eğitim süre-
cinde aktif rol almalarını sağlamak zorundayız.

Yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteren ve 
Güngören’de en çok öğrencisi olan bir kurumuz. 
Kurucularımızın eğitimci olması nedeniyle eğiti-
mi önceleyen bir anlayışla eğitim faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz. Kurumumuzda görme ve dil–ko-
nuşma modülleri dışında tüm modüllerde eğitim 
vermekteyiz. Biz pandemiden önce "sadece dört 
duvar arasında eğitim yeterli değildir" düşünce-
siyle bir çok sosyal etkinlik düzenliyorduk. Mesela  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber İstan-
bul Gezileri düzenliyorduk. 1-1 buçuk ayda bir 80-
90 çocuğumuzu toplumsallaşması sosyalleşmesi 
adına bu gezilere dahil ettik. Rehabilitasyon mer-
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kezleri kurum içinde verdiği eğitimlerin yanı sıra 
çocukların sosyalleşebilmesi topluma adaptasyonu 
için mutlaka sosyal etkinlilk ve aktviteler düzenle-
mek zorunda. Ancak bu sosyal aktiviteleri gerçek-
leştirmek konusunda çocukların seanslara dahil 
olup olmadığını kontrol amacıyla kurulan kamera 
sistemi epey sıkıntı çıkarmakta. Çünkü çocuğun 
seansa gelip gelmediği bu sistem üzerinden kon-
trol edilip çocuğun seans ödemesi kurumumuza 
o şekilde ödenmekte. Ben dışarıda sosyal aktivite 
gerçekleştirdiğim de -ki bu da o çocuklar için bir 
seanstır- çocukları okula getirip tek tek kameradan 
geçirtip ardından tekrar servislere bindirip sosyal 
aktiviteye götürmek konusu maalesef hem zaman 
hem de çocuklar açısından sıkıntı oluşturmakta.

Bizler haftada 2 seansla bu çocuklara eli-
mizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama 
maalesef yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu se-
beple ailelerinde eğitilmesi ve çocukların eğitim 
sürecine dahil olması şart. Biz çocuğu haftada 2 
saat görüyoruz ama aile 7/24 beraber. Bu sebeple 
burada verdiğimiz eğitimin aile tarafından devam 
ettiriliyor olması şart. Bu sebeple biz kurumuzda 
aile eğitimleri de düzenlemekteyiz. Yine çocuğun 
sosyalleşmesi adına pandemiden önce bu çocukları 
at binmeye, yüzmeye ve bir beden eğitimi öğret-
meniyle anlaşıp yakınımızda ki spor salonuna gön-
deriyorduk. Pandemi ile birlikte maalesef bunların 
hiçbirini yapamıyoruz.

Sadece Eğitimle Yani Kalemle Rekabet 
Edebilseydik

Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri de 
haksız rekabet. Böyle bir durumun özellikle özel 
eğitime gerekesinim duyan çocukların aldığı eğitim 
üzerinden olmaması gerekiyor. Ben şunu açıkça be-
lirtmek isterim ki keşke tüm rehabilitasyon merkez-
leri sadece eğitimle ,yani kalemle rekabet edebil-
seydik. Ama maalesef öyle garip şeyler duyuyoruz 
ki üzülmemek elde değil.

Pandemi süreci özel eğitim öğrencilerine 
çok büyük sıkıntılar yarattı. Bir çok öğrencimiz ge-
riye hatta başladığımız noktanın da gerisine düştü. 
Elbette bu sürecin telafisini yapacağız ve çocukla-
rımızı en iyi noktaya taşımak için tüm gayretimizle 
çalışacağız ama çocuklar için iyi bir süreç olmadı 
maalesef. Şu an derslerimiz var ancak sıkıntılar 
hala var. Öyleki bu çocuklara sürekli maskeyle ders 
yaptırmak hatta maskeyi taktırmak bile sıkıntılı. 
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Özellikle fizik rehabilitasyon da ki öğrencilerimiz 
dokunarak ve birebir temasla yürüyen bir eğitim. 
Biz her ders arasında tüm alanı dezenfekte ediyo-
ruz. Bu da elbette ekstra bir mali külfet. Ancak biz 
öğrencilerimizi, çalışanlarımızı özetle herkesi koru-
makla yükümlüyüz. 

Bir çocuğun neye ihtiyacı olduğunu anla-
yabilmek için bir iki ay derse almam gerekiyor ki 
doğru eğitim programını uygulayabilelim. Bildiği-
niz gibi süreç hastane raporu ardından RAM rapo-
ru ile işlemekte. Bizim asla görevimiz olmamasına 
rağmen bizler çocuklarımızın rapor süreçlerinde 1 
araç ve 1 personel tahsis ederek yardımcı olma-
ya çalışıyoruz. Sağlık raporu alındıktan sonra RAM 
randevusunu yine biz alıyoruz. Tüm bu süreç 1 bu-
çuk 2 ay sürüyor. Biz tüm bu süreçte çocuğu mağ-
dur etmemek adına eğitime alıyoruz. RAM rapor-
ları illa "bunu uygulayacaksın" şeklinde gelmiyor. 
Bu sebeple bizlerin değerlendirmesine göre eğitim 
programı uyguluyoruz. Bu süreç bazen RAM rapor-
ları ile birebir aynı olabildiği gibi bazen daha ağır 
bazen de daha da hızlı olabiliyor.

Pandemide Online Eğitimlerle Devam 
Ettik

Pandemiden önce çok fazla koşuşturmanın 
olduğu yaşayan bir kurumduk. Bizim bir hafta içe-
risnde At Terapi, Yüzme, Sportif Faaliyetler, İstan-
bul Gezileri vardı. Bir de tüm bu faaliyetleri okul 
saatleri dışında yapıyorduk. Çocukların dolu dolu 
gün geçirmelerini sağladık. Ayrıca Halk Eğitim 
bünyesinde takı tasarım, dikiş nakış mum yapımı 
gibi kursları da başlatmak üzereydik. Pandemi ile 
birlikte bunların hepsi durdu. 2 2,5 aylık kapanma 
süreci yaşandı. Bu süreçte biz de tıpkı Milli Eğitim 

Bakanlığının yaptığı gibi online birebir eğitimlere 
devam ettik. Açıldıktan sonra da velilerin haklı ola-
rak çekinceleri nedeniyle online eğitimlere devam 
ettik. Özetle eğitimize ve iletişimimize hiç ara ver-
medik.

Rehabilitasyon merkezlerinin bu şekilde 
şehir içinde olması bana göre doğru değildir. Mer-
kezin etrafının açık olması lazım. Çocuk eğitimde 
belli bir seviye geldiği zaman o çocuğa bir meslek 
kazandırılması lazım. Mesela burada yemek atöl-
yesi kurduk. Çocuklar ileride kendi yemeklerini ya-
pabilsinler diye. Çoğu öğrencimiz belki üniversite-
ye gidemeyecek. Bu sebeple ben atölye çalışmaları 
yapabilmeliyim ki bu çocuklar iş sahibi olup toplu-
ma kazandırabilmesi lazım. Bu çocukların kendi 
kazancını sağlaması, kendi başına ayakta dura-
bilmesi bu işin nirvanasıdır.

Özel Eğitimde Bir Çok Ülkeye Göre 
Daha İleri Düzeydeyiz

 Devletimizin sosyal devlet anlayışı ile özel 
eğitim alanında yaptıkları eksiklerine rağmen bir 
çok ülkeye göre çok ileri düzeyde. Bizim istediği-
miz özel eğitim ve rehabilitasyon alanında faaliyet 
gösteren kurumlara teşviğin artması bizim en bü-
yük dileğimizdir.
 Az önce de bahsettiğim bir konuya da tek-
rar değinmek istiyorum. Çocukların hayvanlarla 
içi içe olduğu, doğanın içerisinde yer alan, meslek 
edindirme atölyelerinin yer aldığı bir rehabilitas-
yon merkezi yapısının oluşturulması. Elbette böy-
le kurumlarda var her kurumun bu tür imkanlara 
sahip olup her çocuğun yakınında bu tür kurum-
larda eğitim alabileceği bir rehabilitasyon merke-
zi benim hayalimdir.”
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TÜRKİYE’DE ÖZEL ÖĞRETİM TÜRKİYE’DE ÖZEL ÖĞRETİM 
KURUMLARINDA / KURUMLARINDA / 

OKULLARDA NELER DEĞİŞTİ, OKULLARDA NELER DEĞİŞTİ, 
ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 

NELER DEĞİŞMELİ?NELER DEĞİŞMELİ?
HAMİ KOÇHAMİ KOÇ

Eğitimci - SosyologEğitimci - Sosyolog
ÖZKURBİR Yüksek İstişare ÖZKURBİR Yüksek İstişare 
Kurulu ve Yön. Krl. Üyesi,Kurulu ve Yön. Krl. Üyesi,

Doğru Cevap Eğitim Kurumları Doğru Cevap Eğitim Kurumları 
Ceo'suCeo'su

Şu anda bulunduğum görevlerim sebebi 
ile;

Edirne’den Van’a, Antalya’dan Samsun’a 
kadar birçok şubemiz veya üyemiz vasıtasıyla öğ-
rencilerle, öğretmenlerle, velilerle ve eğitim cami-
ası ile iç içeyim. Tabiri caizse her gün Türkiye’nin 
eğitim nabzını tutuyoruz. Bu yaşadığım tecrübele-
rimden hareketle son yirmi yılda özel okulculukta-
ki gelişmelerle ilgili tespitlerimi paylaşacağım.

Yaklaşık 20 sene önce özel okulların resmî 
okullara oranı yüzde 3’ün altındaydı. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın Başbakan olduğu ilk yıllarda, 
özel okullarda okuyan öğrencilerin velilerine o za-
manki şartlarda biner lira teşvik verilmesi düşün-
cesi kamuoyunda yer almıştı. Ancak bu teklif veto 
yemişti. Buna rağmen Türkiye’deki istikrarlı süreç 
ve bunun getirdiği olumlu iç piyasalar, vatandaşın 
gelir düzeyinin artması, özel okulculuğun ve özel 
okula öğrenci göndermenin müspet algısı ve özel 
kurumların eğitimdeki başarısı ile de özel okulların 
artışına şahit olduk. Aradan on küsür yıl geçtikten 
sonra teşvik programı hayata geçti ve özel okullar 
güçlendi. Teşvikle genç eğitimci girişimcilerin ve 
bir kısım eğitim yatırımcılarının devreye girmesiy-
le, 2015’ten itibaren artış gösteren özel okulların 
oranı yüzde 7’leri geçti. Şu anki Millî Eğitim Baka-
nımızdan daha önceki Millî Eğitim Bakanlarımızın 
ve son Müsteşarımızın ifadeleriyle özel okulların 
oranının yüzde 15’e çıkarılması hedefi kamuoyuna 
deklare edilmişti. Bu hedefe ulaşılmasının, mevcut 
resmî-özel okullarımıza ve öğrencilerimize fevkala-
de katkısı olacaktır.

Özel okulların artmasıyla resmî okulların 
mevcutlarının sınıf bazında öğrenci sayısı itiba-
riyle ideale kavuşturulma hedefleri de vardı. Son 
yirmi senede hükûmetlerin, ihtiyaç olan okul ve 

derslikleri yapma konusunda dev adımlar atması-
na rağmen, birçok ilimizde resmî okullardaki ideal 
öğrenci ve derslik sayısı hâlâ arzu edilen seviyelere 
ulaşmadı.

Özel okulların fiziki şartları münasebetiyle 
yüzde 15’i barındıracak öğrenci kapasitesi açısın-
dan bu ilk hedefe ulaştığını biliyoruz. Yani gerekli 
şartlar oluşursa, halihazırda mevcut okullarla yüz-
de 15 hedefine ulaşılabilecek bir fiziki alt yapıya 
kavuşmuş durumdayız. 

Okul ve derslikleri hazır olan özel okullara, 
resmî okullardan 2 milyonun üzerinde öğrencinin 
geçişi gerçekleşirse bu hem özel okulların sınıf-
larının eğitim için ideal sayı ile dolması, hem de 
resmî okullardaki öğrenci mevcudunun ideal sayı-
ya inmesi demektir ki bu da 2 milyonun üzerinde 
öğrencinin dünya standartlarında eğitim görmesi 
anlamına gelir. Bu arada asla göz ardı edilmemesi 
gereken bir diğer husus ise, özel okullardaki öğ-
rencilerin sanat, müzik ve sporun çeşitli dallarında 
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nitelikli eğitim aldıkları gerçeğidir. Bu eğitimlerin, 
öğrencilerin kişilik ve sosyal gelişimlerine çok ciddi 
katkısı olmaktadır. Zaten bu hususlar da velilerin 
özel okullardan özellikle beklediği bir farklılıktır.  

Maalesef son dört yıldaki gelişmelerle 
yüzde 7’nin üzerinde olan oran, ekonomik sıkın-
tılar, salgın ve bilhassa teşviklerin de kesilmesiyle 
geriye gitti. Bir yıl önce 1 milyon 500 bin  üze-
rinde öğrencisi olan özel okulların öğrenci sayısı, 
bütün dünyada etkili olan ekonomik daralmalar, 
3 yıl önce öğrenci başına ödenen teşvikin kaldırıl-
ması ve bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi se-
bebiyle 1 milyon 100 binin altına geriledi. Şayet, 
gerekli tedbirler alınıp, ayrıca öğrenci başına teşvik 
uygulaması tekrar hayata geçirilmezse 1 milyon 
civarındaki öğrenci ile yüzde7’lere varan oran ve 
11 bin civarındaki özel okul sayısı daha da geriye 
gidecektir. Okul öncesi kurumların durumu daha 
da vahimdir. Şu anda 2-3 bin civarında özel okul ta-

lip bulabilirse okullarını devretmek yada kapatmak 
gerçeğiyle karşı karşıyadırlar. Dolayısıyla gelişecek 
olumlu şartları sabırla ve dört gözle beklemekte-
dirler.

ÖZEL OKULLARIN GELİŞMESİ İÇİN 
NELER YAPILABİLİR

 
Aslında Türkiye’nin son 20 yıldaki eko-

nomik gelişmesine uygun oranda özel okullarda 
bir büyüme oldu. Yani bir çok sektöre göre daha 
fazla bir büyüme söz konusu değildir. Yeterli sayı-
da olmayan mevcut öğrencileri ile birçok kurum 
mali sıkıntılarıyla büyük mücadele ederek ayakta 
kalmaya çalışmakta. Yüzde 50’nin altında doluluk 
oranı ile çalışan bir özel okulun da uzun süre ayakta 
kalma ihtimali az. 

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, pandemi 
sürecinin başında 12 binin üzerinde, okul öncesi, 
ilk-orta-liseden müteşekkil kurum varken (ki Aile 
Bakanlığına bağlı yuvaları saymıyoruz) maalesef 
binin üzerinde kurum bu süreçte kapandı. Şayet 
geçen yıl son anda devreye giren KÇÖ desteği ol-
masaydı bugün özel öğretim kurumlarının çoğu 
can çekişiyor olabilirdi. Özel öğretim kurumları, 
okulları ve kurslarıyla 400 binin üzerinde istihdam 
sağlayan, dinamik ve çağdaş bir yapıya sahipler. 
Aşağıdaki çözüm tekliflerimiz hayata geçirildiğinde 
en az başta öğretmenler olmak üzere 200 bin kişi 
daha iş sahibi olacaktır. Bu sayının 400 bine çık-
ması da mümkündür. Yani nerde ise hükümetlerin 
10 yılda atayacağı öğretmen sayısına denk bir sa-
yıdır. Bunun yanında arsa, bina ve donanımları ile 
kuruluş maliyetleri, işletme maliyetleri de devlete 
önemli ölçüde destek ve katkıdır.
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Şu an Türkiye’deki özel kurumlarda 2 mil-
yonun üzerinde kontenjan boşluğu bulunmaktadır. 
En büyük boşluk ise okul öncesinde dir. Okul ön-
cesi kurumlar Türkiye ortalaması olarak bir yıldır 
salgının başlamasıyla yüzde 20 kapasite ile çalış-
maktadırlar. Okul öncesinin devam oranının dü-
şük olmasının en önemli sebebi, zorunlu eğitim 
dışında olmalarıdır. Özel öğretim ve kişisel gelişim 
kurslarında da yine bu oranda boşluk söz konusu-
dur. Bu, şu demektir: Bütün dünyanın 10-15 yıldır 
başarısını konuştuğu Finlandiya ve Singapur gibi 
ülkelerdeki bütün öğrenci sayısının üç katı daha 
fazla sayıya sahip öğrencimiz dünya standartların-
da en iyi şartlarda eğitim ve öğretim hizmeti alabi-
lecekken bu mümkün olmamaktadır. Mali şartları 
oluşturarak, yatırım yapıp yüzlerce/binlerce okul 
açmak devlet için belki öyle kolay da değildir. Ama 
özel öğretim kurumlarının sahipleri ve girişimcile-
ri okulları ve kursları ile şu an itibari ile yaklaşık 5 
- 5.5 milyon civarında öğrenciyi okutabilecek, hiz-
met verebilecek okul ve derslik sayısına sahipler. 

Bütün işletim organizasyonunu da tabiatı ile kendi-
leri yapmaktalar. Özel okulların boş olan derslikle-
rinin durumu ile, millî sermayenin heba olmasına 
sebep olmakta, daha da önemlisi kapasitesi müsait 
olan okulların değerlendilememesi ile,öğrencilerin 
pandemi sebebiyle her türlü hijyenik/sağlık tedbir-
lerinin alındığı özel okullarda iyi şartlarda kaliteli 
eğitim alma imkânı varken, çeşitli sebeplerle bu 
mümkün olmamaktadır.  

Pandemi sürecinde ben ve arkadaşlarım 
bakanlığımızın değerli bürokratları ile hemen her 
hafta iletişim hâlinde olduk. Günlük, haftalık, aylık 
gelişmeleri istişare ederek alınacak tedbirleri eni-
ne boyuna görüştük. Bakanlık yetkililerimiz geçen 
yılın sonlarında pandemi sürecinde özel okulların 
kurucu ve öğretmenleri ile öğrenciye online eği-
timdeki yaklaşım, başarı ve alınan sağlık tedbirle-
rinden dolayı, temsil ettiğimiz özel öğretim kurum-
ları adına bizlere teşekkür ettiler. Belki ayrı bir yazı 
konusudur ama özel öğretim kurumları, okulları ve 
kurslarıyla en ideal şartlarda öğretmen yetiştiren 
kurumlardır. Özel Öğretim kurumları başarılı olma 
mecburiyetindedirler. Çünkü okul ve kursta en ide-
al denetimi bizzat öğrenci ve veli yapar. Nitekim 
mevcut ulusal sınavlarda özel okullar resmî okul-
lardan daha başarılıdır. Şayet başarılı olamazlarsa 
ne öğrenci bulurlar ne de ayakta kalabilirler.

Bir ülke için en önemli şey eğitimdir. Bir 
toplum ancak eğitimdeki kalitesi kadar gelecekte 
var olur ve gücünden söz eder. Elbette her ülkenin 
kendi kültürel gerçekleri ve toplumsal dinamikle-
ri var. Bugün gelişmiş ülkeler ve komşularımızdaki 
özel okul oranı bizim hedeflediğimiz oran civarın-
dadır. Mesela Almanya’da devletin, özel okul gi-
derlerinin yüzde seksenini karşıladığını biliyoruz. 
Pandemi sürecinde ise çok ciddi ekonomik destek 
sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti de bu önemli hu-
susu öğrencilerinin lehine çözecek imkâna sahiptir. 



ÖğretmenimÖğretmenim

DergisiDergisi

4343

Yıllardır eğitimle ilgili fikir ve tespitlerimin 
tenkit odaklı değil, tespit ve çözüm odaklı olduğu-
nu; makalelerimde, basındaki konuşmalarımda ve 
yorumlarımda beni takip edenler bilir.  

ÖZEL OKULDA DAHA BAŞARILI BİR 
EĞİTİM-ÖĞRETİM İÇİN

5 MADDE 5 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Özel okulların eğitim gündemi için kısa va-
dede getirisi büyük olacak maddeleri sıralayalım:

 1- Özel öğretim kurumlarına bazı sektör-
lerde olduğu gibi kota getirilebilir. Böylece mev-
cut kurumların doluluk oranının arttırılıp daha 
verimli hâle getirilmesi sağlandığı gibi gereğinden 

fazla ihtiyaç dışı kurum açılışının da önüne geçi-
lecektir. 

2- Devletin bir öğrenci için resmî okullar-
da harcadığı yıllık miktar veliye ödenebilir. Yatı-
rım maliyetleri ve organizasyon giderleri hariç bu 
miktar 10 bin TL civarındadır. Başlangıçta bu mik-
tarın yarısı ile teşvik tekrardan hayata geçirilebilir.

3- Eğitimde KDV yüzde1’e indirilmelidir. 
Birçok sektörde KDV 0 veya yüzde1’dir.

4- Özel öğretim kurumlarına SGK des-
teği sağlanabilir. Özel kurumda çalışanın SGK 
maliyeti,resmî kurumda çalışanın maliyetinin 
yaklaşık üç katıdır. Bu durum, eğitim sektörüne 
sağlanan pozitif ayrımcılıkla düzeltilebilir.

5- Özel öğretim kurumlarındaki öğret-
menlere de yeşil pasaport verilebilir. Bu da özel 
kurumlardaki öğretmenleri hem onore eder hem 
de motive eder.

 
Yukarıdaki 5 maddenin gereğinin yerine 

getirilmesi artı bir maliyet değil, tam aksine 2 ila 4 
milyon civarındaki öğrencinin arzu edilen kalitede 
daha iyi eğitim alması demektir. Ayrıca resmî okul-
lardaki öğrenci sayılarının da ideal seviyeye gelme-
siyle daha iyi şartlarda ve kalitede eğitim almasına 
katkı sağlayacaktır.

 Mete Gazoz ile yollarının kesiştiğinde Me-
te’nin geleceği parlak genç bir okçu olduğunu ifade 
eden Doğru Cevap Eğitim Kurumları Ceo’su Hami 
Koç, “Rio Olimpiyatları’na katılmasıyla birlikte 
Mete’nin ismi daha çok duyuldu. Ancak öğrencim 
olduğu günden itibaren ondaki başarı azmini ve po-
tansiyelini zaten görüyordum. Babası Metin Bey’in 
de ifade ettiği gibi, biz yıllar önce Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek sunduğumuz uzaktan eğitim siste-
mimizle, onun müsabakalarda ve kamplarda kaldığı 
zamanlarda derslerindeki eksiklerini tamamladık. 
Dünyanın gelecek vadeden ilk beş okçusu arasında 
gösterildiğinde Avrupa ve Dünya şampiyonlarında 
mücadele ediyordu. Ülkemize madalyalar kazandı-
rıyor ve adeta bugünlerin sinyallerini veriyordu. Şu 
anda kendisi ülkemizin iftihar ettiği bir olimpiyat 
şampiyonu. Bu başarısından dolayı kıymetli öğren-
cim Mete Gazoz’u ve üzerinde büyük emekleri olan 
başta babası Metin Gazoz ve ailesi ile kadirşinas 
öğretmenlerini tebrik ediyorum.” dedi. 

TOKYO OLİMPİYATLARINDA OKÇULUK DALINDA ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞI ALTIN TOKYO OLİMPİYATLARINDA OKÇULUK DALINDA ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞI ALTIN 
MADALYANIN ARDINDAN ŞAMPİYONUMUZ METE GAZOZ'A ÖĞRETMENİNDEN KUTLAMAMADALYANIN ARDINDAN ŞAMPİYONUMUZ METE GAZOZ'A ÖĞRETMENİNDEN KUTLAMA
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EĞİTİM – ÖĞRETİMDE BAŞARININ ANAHTARI=KEY OKULLARIEĞİTİM – ÖĞRETİMDE BAŞARININ ANAHTARI=KEY OKULLARI

KEY OKULLARI KURUCUSU ÖĞRETMEN KÖKENLİ KEY OKULLARI KURUCUSU ÖĞRETMEN KÖKENLİ 
İsmet KALDIRIM:İsmet KALDIRIM:

“MİLLİ AMA EVRENSEL, BİREYSEL AMA KAPSAYICI “MİLLİ AMA EVRENSEL, BİREYSEL AMA KAPSAYICI 
VE BAŞARI İÇİN 4 KEY”VE BAŞARI İÇİN 4 KEY”

KEY Kolejleri kapsayıcı, kü-KEY Kolejleri kapsayıcı, kü-
resel yaklaşımlara açık, milli resel yaklaşımlara açık, milli 
değerleri benimsemiş ancak değerleri benimsemiş ancak 
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ve perspektifle öğrencilerini ve perspektifle öğrencilerini 
geleceğe hazırlar. geleceğe hazırlar. 

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber-İstanbul)

KEY’in Türkçe karşılığı Anahtar. Anahtar 
tüm kilitleri açabilecek yeterlilikte ise tüm kapı-
ların ardında saklanmış bulunan gerçeklere bu 
kilitler açılarak ulaşılabilir.

Eğitim-öğretimde ki kilitleri açmak tah-
min edilebileceği üzere hiç de kolay değil. Ön-
celikle anahtar olabilmek için eğitim-öğretimin 
içinden gelmek, eğitim kademelerinde eğitim 
yönlendiricilerini çok iyi tespit etmek ve onlarla 
beraber yol almak, eğitim-öğretimi ülkenin ge-
leceği olarak görmek ve yarınlara çocuklarımızı 
hazırlarken milli duygulara sahip ama küreselliğin 
gerekliliklerinden de kopmamak gerekiyor.

Trabzonlu İsmet Kaldırım tüm haslet ve 
özellikleri üzerinde barındırabilen, öğretmen 
kökenli bir eğitim müteşebbisi. Kendisiyle Ba-
kırköy’de ki okulunda sohbet ederken neden bu 
sayıda kendisini özellikle seçtiğimizi sorduğumuz 
sorulara verdiği cevaplarda bulacaksınız.

KEY= ANAHTAR MI? 

Ö.D-) KEY=Anahtar olarak mı algılamalı-
yız? KEY okullarının kuruluş öyküsünü ve neden 
KEY olduğunu okurlarımız adına dinlemek isteriz?
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İsmet Kaldırım: Evet, anahtar olarak al-
gılamalıyız. Başarıya giden yolda birçok kapıdan 
geçilir. Bizler öğrencilerimize başarı basamaklarını 
çıkabilecekleri ve onlara yeni kapı açabilecek anah-
tar bilgi ve becerileri sunmayı hedefliyoruz. Bu he-
deflerimizi gerçekleştirme yolunda da ‘4KEY’ diye 
adlandırdığımız eğitim yaklaşımıyla Akademik Eği-
tim, Çift Yabancı Dil, Eğitim Teknolojileri ve Kültür 
Sanat Spor alanlarında zengin içeriklerimizle öğ-
rencilerimizi parlak bir geleceğe hazırlıyoruz.

Okul gurubu olarak içinde bulunduğumuz 
kabın artık eğitim vizyonumuz açısından bize dar 
geldiğine ve bu nedenle de kurumlarımızda yeni-
den yapılanma sürecine girilmesi gerektirdiğine 
karar verdik. Yolumuza daha “Kapsayıcı, küresel 
yaklaşımlara açık, milli değerleri benimsemiş an-
cak evrensel değerleri bilen ve bunlara saygılı bir 
eğitim yaklaşımını” ele alan bir bakış açısıyla de-
vam etmeye karar verdik.

KURUCUNUN EĞİTİM- ÖĞRETİMLE 
BAĞLANTISI

Ö.D-) Kurucunun eğitim-öğretim ile olan 
bağlantısı nedir? Kendisini tanımlamak isterse 
kendisini Eğitim müteşebbisi-Eğitim Gönüllüsü-
Eğitimci )nasıl tanımlamak) ister? Neden?

İsmet Kaldırım: Ben, öğretmen kökenliyim.  
Eğitim öğretime gönül vermiş, kendisini ülkesine, 
milletine hizmet etme noktasında motive etmiş ve 
çocuklara daha iyi bir eğitim verilmesi adına, ilk 
öğretmenlik günlerinden itibaren çabalayan eği-
tim sevdalısı ve bir eğitimciyim.

Bu yola çıkarken ülkemin çocuklarına 
daha iyi ve kaliteli bir eğitimi nasıl verebiliriz? Biz 
bunun neresinde olabiliriz yaklaşımıyla işin içine 
girdik. Zamanla geldiğimiz noktada, her şeyde ol-
duğu gibi eğitiminde küreselleşmesi ve uluslararası 
bir noktaya gelmiş olması bizi de bu yönde aksiyon 
almaya yöneltti.

KEY'LERİN AYRICALIKLARI

Ö.D-) KEY’i ve KEY’leri tercih etmemiz için 
ayrıcalıklarınızı öğrenmek isteriz?

İsmet Kaldırım: Bilindiği üzere genel ola-
rak okuldan beklenen öğrencilerini akademik ola-
rak bir üst öğretime hazırlamak ve bunun yanında 
kişisel gelişimlerini sağlamak suretiyle de hayata 
hazırlamaktır. 

KEY kolejinde “Akademik Eğitim, Yabancı 
Dil Eğitimi, Kültür- Sanat ve Spor Eğitimleri ve Et-
kin Dijital Eğitim Teknolojileri” ile öğrencilerimizin 
her alanda en üst seviyede eğitim almalarını sağ-
lamak üzere öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım 
benimsenmiştir. Benimsenen bu yaklaşımla sınıf 
odaklı rehberlik bakış açısından bireysel öğrenci 
danışmanlığı (koçluk) sistemine geçilmiştir. 

Akademik eğitimler “Proje Tabanlı Öğren-
me Modeli” ile desteklenerek öğrencilerde kalıcı 
öğrenme sağlanması hedeflenmiştir. 

Yabancı Dil Eğitimlerinde öğrencilerimizin 
en az bir yabancı dili ana dil seviyesinde öğren-
meleri hedeflenmiştir. Ortaokuldan itibaren öğ-
rencilerimizin tercihleri doğrultusunda dünyadaki 
en yaygın diller arasından (İspanyolca/Almanca/
Rusça) zorunlu seçmeli ikinci yabancı dil öğretimi 
yapılmaktadır. Böylece küresel bakış açısı kazan-
maları için vizyon olarak belirlediğimiz, seviyele-
rine göre uluslararası eğitim programlarını (IGC-
SE, IBDP, MYP, PYP vb.) takip edip bu programları 
başarıyla tamamlayabilmelerine imkan sağlana-
caktır. Bunun için dünyada “TheFitzroyMethod” 
olarak bilinen ses temelli eğitim modeli esas 
alınmıştır. Ayrıca yabancı dil eğitimlerinde okul-
larımızda ana dili İngilizce olan nativespeaker’lar 
görev almaktadır. 

Akademik ve Yabancı dil eğitimleri yanın-
da öğrencilerimizin kişisel gelişim özelliklerine etki 
edecek olan “kültürel, sanatsal ve sportif” aktivi-
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teler büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimi-
zin sağlıklı birer kişilik yapısına sahip olabilmeleri, 
kendilerini ifade edebilecekleri farklı alanlarda iler-
lemelerinin sağlanabilmesi adına okullarımızda; 
geleneksel olarak benimsenmiş olan Görsel Sa-
natlar, Müzik, Beden Eğitimi gibi dersler yanında 
“OrffSchulwerk, Drama, Robotik Kodlama, İngiliz-
ce Mind Games” gibi dersler verilmekte; “Maker 
atölyesi”nde öğrencilerimizin farklı becerilerini 
açığa çıkarabilmelerine imkân tanınmaktadır. Ders 
olarak verilen bu aktivitelerin dışında öğrencileri-
mizin ilgi ve istekleri doğrultusunda hafta sonu ve 
ücretsiz olarak verilen atölyeler arasında “Mate-
matik Atölyesi, Yazarlık Atölyesi, Maker Atölyesi, 
Drama Atölyesi, Deneysel Bilimler Atölyeleri vb.” 
bulunmaktadır.

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını des-
teklemek ve alınan verimi en üst seviyeye çıkarmak 
amacıyla oluşturulan bireysel öğrenci danışman-
lığı (koçluk) sistemiyle öğrencilerin bireysel takibi 
etkin bir şekilde gerçekleştirilir. Öğrenci ile eğitim 
koçu arasında oluşturulacak iletişimle öğrenci an-
lık olarak takip edilir. Diğer branş öğretmenleriyle 
periyodik olarak öğrenci bazlı akademik ve davra-
nış temelli toplantılar yapılarak veli bilgilendirme-
leri gerçekleştirilir.

4 KEY NELERİ İÇERİYOR?

Daha önce de bahsettiğim gibi ‘4KEY’ diye 
adlandırdığımız eğitim yaklaşımıyla Akademik Eği-
tim, Çift Yabancı Dil, Eğitim Teknolojileri ve Kültür 
Sanat Spor alanları ile öğrencilerimize nitelikli ve 
kaliteli eğitim sunuyoruz. 

1. Akademik Eğitimde; 
• Proje Tabanlı Öğrenme 
• Etkin Rehberlik
• Eğitim Koçluğu
• Yakın Vizyon Programları

2. Çift Yabancı Dilde;
• Fitzroy Metodu (Ses Sistemine Dayalı Öğrenme)
• 2. Dil (İspanyolca/Almanca/Rusça)
• İngiliz Edebiyatı 
• İngilizce Matematik
• İş İngilizcesi
• Mind Games (İngilizce Akıl Oyunları)

3. Eğitim Teknolojilerinde;
• Tüm sınıflarda etkin kullanımlı, etkileşimli ve 
akıllı tahtalar
• Yapay zekayla desteklenmiş ülkemizin önde ge-
len dijital platformları olan(Dijidemi, Morpakam-
püs) uygulamaları
• Robotik Kodlama
• Maker Atölyesi
• Arttırılmış Gerçeklik
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4. Kültür, Sanat ve Sporda;
• OrffSchulwerk
• Drama Atölyesi
• Sosyal Kulüpler
• Akıl Oyunları
• Görsel Sanatlar

KEYLİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRENCİLER

Key Kolejinde okul öncesinden başlaya-
rak yükseköğretim kademesine gelene kadar tüm 
kademelerde (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) 
eğitim verilmektedir. Anasınıfından itibaren baş-
layarak akademik çalışmalara, yabancı dil öğreti-
mine, öğrencilerimizin kültürel, sanatsal gelişim-
lerine ciddi önem verilmektedir. Örneğin; yabancı 
dil öğretiminde Fitzroy ses temelli dil öğretimimiz 
anasınıfı 4 yaşta sezdirme ile başlamakta, liseye 
kadar devam etmektedir. Amacımız öğrencileri-
mizin İngilizceyi anadilleri gibi alfabe ve ses sis-
temiyle birlikte öğrenmelerini sağlamaktır. Okul 
grubumuzda akademik eğitimler yanında öğrenci-
lerimizin kişisel gelişim özelliklerinin geliştirilmesi 
temel alınmaktadır. Yoğun bir İngilizce programı 
yanında, temel seviyede ikinci yabancı dil eğitimi 
verilmektedir. Sportif, sanatsal ve kültürel faali-
yetlerle öğrencilerimize ilgi ve yeteneklerini keş-
federek kendilerini ifade etmelerini sağlayacak 
ortamlar sunulmaktadır. 

Kazanımlardan bahsedecek olursak KEY 
Kolejleri kapsayıcı, küresel yaklaşımlara açık, mil-
li değerleri benimsemiş ancak evrensel değerleri 
bilen ve bunlara saygılı bir eğitim yaklaşımını ele 
alan bir bakış açısıyla yeni bir anlayış ve perspektif-
le öğrencilerini geleceğe hazırlar. 

Bu kazanımlarla öğrencilerimiz özgüveni 
yüksek, farklılıklara ve yeniliklere açık, kendisine 
ve toplumsal değerlere saygılı birer birey olarak 
yetişir. 

ÖĞRETMEN OTORİTE DEĞİL YOL 
GÖSTERİCİ-İLHAM VERİCİ OLMALI

Kurumumuza öğretmen alırken öğretme-
nin otorite değil, yol gösterici, ilham verici, yeni-
likçi olmasına dikkat ediyoruz. Öğretmenlerimiz 
kendini çocuklar için en uygun metotları seçmekle 
ve bunlara uygun karşılık üretmelerini sağlamakla 
görevli sayar. Kendisini öğrencilerini bilgiye ulaş-
mada heveslendirmek, üretmek, inşa etmek, sor-
gulamak ve ifade etmek için ilham verici konum-
da tutar.

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

KEY Kolejlerinde her kademede ulaşılabi-
lir, çözüm odaklı yaklaşım, şeffaflık ve samimiyet 
esasına dayalı bir yönetim anlayışı hakimdir. Yö-
neticilerimiz daima ulaşılabilir konumda olmakla 
birlikte, çözüm odaklı yaklaşımlarıyla okul iklimini, 
gerek öğrenci ve velilerimiz, gerekse eğitim çalı-
şanlarına karşı sıcak bir ortam halinde bulundurur-
lar.”
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“HER OKULUN, HER İLÇENİN, HER “HER OKULUN, HER İLÇENİN, HER 
YAPININ BİR ÇİZGİSİ MUTLAKA OLMALI”YAPININ BİR ÇİZGİSİ MUTLAKA OLMALI”

SİLİVRİ ÇİZGİSİNİ ÇİZGİ KOLEJİ İLE SİLİVRİ ÇİZGİSİNİ ÇİZGİ KOLEJİ İLE 
BELİRLEDİBELİRLEDİ

(Öğretmenim Dergisi / Özel Haber-İstanbul)

Biz omurgalı canlıları, omurgasızlardan ayı-
ran en önemli özelliğimiz ve hele insani özellikleri 
taşıyorsak;  yaşama bakışımız, yaşamı algılayışımız 
ve tek kelime ile ifade edecek olursak:  YAŞAM ÇİZ-
GİMİZ.

ÇİZGİ’Yİ İstanbul eğitim sektörünün içine 
sokan ve adeta “ÇİZGİMİZİ belli etmeden yaşam 
algılayışımızı geleceğimize aktaramayız” diyen 

eğitim gönüllüsü, eğitim yatırımcısı Ulaş VELİOĞ-
LU.

Aynı zamanda ÖSAMDER’in (Özel Sağlık 
Meslek Liseleri Derneği) de başkanı olan Ulaş Veli-
oğlu Beylikdüzü’n de başlattığı eğitim yatırımcılığı 
serüvenini Silivri ÇİZGİ KOLEJİ ile pekiştirdi.

Gelecek sayımızda ayrıntılı haberini vere-
ceğimiz ÇİZGİ KOLEJİ öyküsünü şimdiden bütün 
okurlarımıza duyuruyoruz.





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

key_ilan_a4.pdf   1   3.03.2021   18:00


