Değerli Dostlarım,
2017-2018 eğitim-öğretim yılının Türk Milli Eğitimine ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni
öğretim yılına büyük bir heyecan ile hazırlanan tüm okullarımıza dergimiz aracılığıyla bir kez daha baĢarı dolu
bir yıl diliyorum.
Bu öğretim yılına ders çizelgeleri, öğretim programları ve TEOG‟un kaldırılması gibi değiĢikliklerle giriyoruz.
Teknolojinin hızlı bir geliĢme gösterdiği günümüzde her alanda yaĢanan değiĢim ve geliĢmeler, öğrencilere
yönelik beklentileri de değiĢtirmiĢtir. Öğrencilerin derslerine ek olarak bazı biliĢsel, sosyal, kiĢisel yeterlilik ve
becerilerinin de geliĢtirilmesini sağlayacak Ģekilde yenilenen öğretim programlarının, öğrencilerimizin ulusal ve
uluslararası alandaki baĢarılarına olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum. Ayrıca yeni programların
kademeli olarak uygulamaya konulması da isabetli olmuĢtur.
Derneğimizin hizmet içi eğitim çalıĢmalarına verdiği önem bilinmektedir. Geçen dönemler içerisinde
Derneğimiz tarafından okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine yönelik birçok hizmet içi eğitim, sempozyum ve
toplantılar düzenlenmiĢtir. Ayrıca Bakanlığımızca yapılan mevzuat düzenlemelerine, sektörümüzün
ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla Yönetim Kurulu olarak katılımda bulunulmuĢ, üyelerimizin yaĢadığı
sorunların giderilebilmesi için çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarımızı yaparken üyelerimizden almıĢ
olduğumuz desteğe sonsuz teĢekkür ediyor, dayanıĢma ve birlik içindeki çalıĢmalarımızla bu öğretim yılında
da daha birçok sorunumuzu çözüme kavuĢturacağımıza inanıyorum.
Bakanlığımızla olan karĢılıklı bilgi alıĢveriĢinde iletiĢim kanallarının sürekli açık olması, MEB Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerinin, paylaĢımcı bir yönetim anlayıĢı
göstermesi, çalıĢmalarına derneğimizin de içinde bulunduğu özel okul sivil toplum kuruluĢlarının davet
edilmesi, uygulayıcıların öneri ve görüĢlerinin alınması, özel okullarda verilen eğitim hizmetlerinin daha sağlıklı
ve etkin Ģekilde aksamalar olmadan yol alınmasını sağlamaktadır. Bakanlığımızın bu yaklaĢımı
çalıĢmalarımızda bize motivasyon kazandırmaktadır. Bu anlamda tüm Bakanlık yetkililerimize sektörümüz
adına teĢekkür etmek istiyorum.
Derneğimizin yapmıĢ olduğu çalıĢmaların, eğitim kalitesinin artması noktasında etkili olduğu bilinmektedir. Bu
anlamda her yıl düzenlediğimiz geleneksel Antalya Sempozyumlarımızın, Türk Milli Eğitimine önemli katkılar
sağladığına inanıyoruz. Bu bağlamda “TÜRKĠYE‟DE ve DÜNYA‟DA; DEĞERLENDĠRME SĠSTEMLERĠNĠN
EĞĠTĠME ETKĠSĠ” konulu XVII. Antalya Sempozyumumuzun 31 Ocak -2 ġubat 2018 tarihlerinde yapılacağını
sizlere duyurmak istiyorum. Ayrıca, derneğimiz bünyesinde oluĢturulan okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul,
lise, rehberlik, IT, mali konular ve IB komisyonlarımızın çalıĢmalarımıza verdiği destekle yıl içerisinde
düzenlenecek diğer sempozyum ve çalıĢtaylarımızın da bu yıl devam edeceğini belirtmek istiyorum. Tüm
komisyon üyelerimize dernek çalıĢmalarımıza verdikleri destek için bir kez daha teĢekkür ediyorum.
94 yıllık Cumhuriyet tarihimizin ulusumuza kazandırdığı değerlere ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip
çıkacak gençler yetiĢtiren, eğitime gönül vermiĢ siz kıymetli dostlarımın ve ulusumuzun “29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı”nı kutluyorum.
F. Nurullah DAL
Yönetim Kurulu BaĢkanı
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Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve Ġlkokul Komisyonu üyelerinin iĢbirliği ile
düzenlenecek olan VIII. Temel Eğitim Sempozyumu 2 Aralık 2017 tarihinde üyemiz SAJEV Özel Küçük
Prens Okulları‟nın Sancaktepe Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleĢtirilecektir.
Eğitimcilerimize okullardaki uygulamalarına katkıda bulunabilmek amacıyla “Değerlendirmeye Dayalı
FarklılaĢtırma” temasıyla düzenlenen VIII. Temel Eğitim Sempozyumu‟yla ilgili katılım Ģartlarına http://
temelegitim.tozok.org.tr adresinden ulaĢılabilir.
Sempozyuma katılmak isteyen okullarımızın, katılımcı kayıtlarını, 20 Kasım 2017 tarihine kadar
http://temelegitim.tozok.org.tr adresinden online olarak yapmaları rica olunur.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
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Geleneksel olarak her yıl sömestr tatilinde düzenlediğimiz ve eğitim-öğretim çalıĢmalarına önemli katkılar
sağlayan Eğitim Sempozyumlarının on yedincisi 30 Ocak- 2 ġubat 2018 tarihlerinde Antalya Kaya Palazzo
Otel‟de gerçekleĢtirilecektir.
Bakanlığımızın katkılarıyla “TÜRKĠYE‟DE VE DÜNYADA: DEĞERLENDĠRME SĠSTEMLERĠNĠN EĞĠTĠME
ETKĠSĠ” temasıyla düzenleyeceğimiz sempozyuma Türkiye‟den ve dünyadan uluslararası bilim insanları
ve uzmanların katılımıyla milli eğitimimize ve özel okullarımıza katkıda bulunacak bir ortam yaratılması
amaçlanmaktadır. Sempozyumda konferanslar ve eĢ zamanlı sunumlar Ģeklinde gerçekleĢtirilecek ayrıca
eğitim tedarikçileri destek ürünlerini eğitimcilere sunma fırsatı bulacaklardır.
AçılıĢı Milli Eğitim Bakanımızın teĢrifiyle yapılacak olan ve Bakanlık bürokratları, özel öğretim kurumlarını
temsil eden dernek baĢkanları, çok değerli akademisyenler, özel okul yönetici ve öğretmenleri ile basın
mensuplarının katılımı ile gerçekleĢecek 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumumuzun tüm katılımcılar için
verimli ve baĢarılı geçmesini diliyoruz.
Sempozyuma katılmak isteyen okullarımız https://antalya.tozok.org.tr adresinden otel rezervasyonlarını
yapabilirler.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
F. Nurullah DAL
Erkan ÇELĠK
Zafer ÖZTÜRK
Hayik NĠġAN
Özlem KARSAN
Prof. Dr. Mehmet KARACA
Mina AKÇEN
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Binnur KARADEMĠR
Nigar EVGĠN
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Kenan TAÇYILDIZ
Saim MERAL
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Akademik DanıĢman
Dr. Jale ONUR
Dernek Müdürü
Nalan TUĞ

ECNAIS KONFERANSI
23-25 Kasım 2017, Prag

Üyesi olduğumuz ECNAIS tarafından 23-25 Kasım tarihlerinde Çek Cumhuriyeti‟nde “Eğitimde
KaynaĢtırma (KaynaĢtırma Eğitimi); Tüm Öğrenciler Ġçin EĢit KaynaĢtırma Eğitimlerinin
Organizasyonunda Özel Okulların Rolü” temalı bir konferans gerçekleĢtirilecektir. Konferansın
programı aĢağıda bilgilerinize sunulmuĢtur.
Konferansa katılmak isteyen okullarımız, 20 Ekim 2017 tarihine kadar http://www.ecnais.org/eventregistration adresinden online olarak kayıt yaptırabilirler.
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TOBB TÜRKĠYE EĞĠTĠM MECLĠSĠ
2017 - 2018 ÖĞRETĠM YILI TOPLANTISI

TOBB Türkiye Eğitim Meclisinin 28
Eylül 2017 tarihinde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Ġkiz Kuleler
Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantısına; Milli Eğitim Bakanı Dr. Ġsmet
Yılmaz,
Bakan Yardımcısı Orhan
Erdem, TOBB Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Faik Yavuz, Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürü Kemal
ġamlıoğlu, Mesleki ve Teknik Öğretim
Genel Müdürü Osman Nuri Gülay TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Faruk
Köprülü ve Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek ĠstiĢare Kurulu BaĢkanı Yusuf Tavukçuoğlu, Türkiye
Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı Nurullah Dal, BaĢkan Yardımcısı Zafer Öztürk ile meclis
üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Toplantıya Eğitim Meclisi BaĢkanı Dr. Yusuf Ekinci'nin, üyeler tarafından Eğitim Meclisine ulaĢtırılan
taleplerine iliĢkin hususların da yer aldığı açılıĢ konuĢması ile baĢlandı.
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB Türkiye Sektör Meclislerinin, kamu ve özel
sektörün politika tasarımında birlikte hareket edebilmesini sağlamak amacıyla kurulmuĢ bir platform
olduğunu, TOBB‟un eğitime ve eğitim sektörüne verdiği önemi dile getirilerek; “61 Sektör Meclisimiz
içinde en önemli olanlardan birinin Ģüphesiz eğitim meclisi olduğu, Türkiye‟nin sürdürülebilir bir ekonomik
ve sosyal kalkınmayı gerçekleĢtirebilmesi için kaliteli eğitimin Ģart olduğu, bu çerçevede Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği olarak eğitime sürekli yatırım yaptıklarını. Bakanlığımızın öncülüğünde bugüne kadar 69
ilde, 80 okul yaptıklarını, 81 ili tamamladıktan sonra oda ve borsaların olduğu 162 ilçede okullar inĢa
edeceklerini…” belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Dr. Ġsmet
Yılmaz, eğitim alanında gerçekleĢtirilen ve planlanan
hizmetleri kapsamlı Ģekilde
katılımcılara anlattı.
Son on beĢ yılda ülkemizin
eğitim alanındaki geliĢmeleri
sayısal verilerle açıkladı.
1939 ve 1949 yıllarındaki
Milli Eğitim ġuralarında “ders programlarının değiĢim ve geliĢmelere göre yenilenmesi gerektiği”
hakkındaki taleplerin bugün ve gelecekte de geçerli olacağını bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda oluĢan
geliĢme ve değiĢimlerin ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza aktarılmasının gerekli olduğunu belirtti.
Birçok geliĢmiĢ ülkedeki sayısal verilerle ülkemizin eğitim alanındaki geliĢmelerine ait verileri karĢılaĢtıran
Bakanımız, kaliteli eğitim için önce yüksek bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin Avrupa
Birliği ülkelerine göre eğitime daha çok kaynak ayırdığını kaydetti. Eğitime ayrılan bütçe ile büyük
mesafeler alındığı, BaĢbakanımız Sayın Binali Yıldırım‟ın ikili eğitimin kaldırılması talimatını verdiğinde 70
bin dersliğe ihtiyaç olduğu, Bakanlığın özel sektörle beraber okullar yaptığı, Ģu anda 58 bin derslik
ihtiyacı olduğu, Ġstanbul ve Ankara'daki derslik ihtiyaçlarını çözdüklerinde ikili eğitime son verileceğini
belirtti.
Öğretmen aylıklarında yapılan iyileĢtirmeler ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli
Eğitim Bakanı Dr. Ġsmet Yılmaz, atamaların artık Ağustos aylarında yapıldığı böylece özel okullarda
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çalıĢan veya çalıĢmak için sözleĢme yapmıĢ olan öğretmenlerin bu okullardaki görevlerinden
ayrılmalarına gerek olmayacağını ifade etti. Bakanımızın bu açıklaması ile Türkiye Özel Okullar Derneği
tarafından uzun süredir, “Resmi okullarımızdaki öğretmen atama tarihlerinin özel okullardaki eğitimöğretim hizmetlerini aksatmayacak Ģekilde düzenlenmesi” yönündeki talebi Bakanlığımızca olumlu
karĢılanmıĢ oldu.

Toplantının basına kapalı bölümünde ise 5580 sayılı kanuna göre faaliyette bulunan özel öğretim
kurumları, özel eğitim kurumları, eğitim yayıncılarının temsilcileri uygulamalarda karĢılaĢtıkları zorlukları,
özel kursların programlar ile izinsiz kurs faaliyetinde bulunan kiĢi ve kuruluĢlarla ilgili Ģikayetleri, eğitim
yayıncılarının karĢılaĢtıkları sıkıntılar ve buna iliĢkin taleplerini ilettiler.
Katılımcılar tarafından dile getirilen hususlar Bakanımız tarafından net ifadelerle cevaplandırıldı.
Kamuoyunun gündeminde olan ve yakından takip edilen TEOG sınavının kaldırılması hakkında da
”..Amacımız öğrencileri okul müfredatlarına yöneltmektir. Bu konuda verilmiĢ olan karar doğrultusunda
gerekli düzenlemeler yapılacaktır..” görüĢünü ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Dr. Ġsmet Yılmaz‟ın, konuĢmasını yaptıktan sonra hemen toplantıdan ayrılmaması,
sorunları dinlemesi ve açıklamalarda bulunması katılımcılar arasında memnuniyet uyandırdı.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal ġamlıoğlu tarafından da; Genel Müdürlükçe yapılan
çalıĢmalar ile uygulamalarda karĢılaĢılan sıkıntılar, dönüĢüm için yapılacak arsa tahsisleri, kurs
programlarının güncellenmesi, kaçak ve usulsüz eğitim faaliyetinde bulunan kiĢi ve kuruluĢlar hakkında
yapılan iĢlemler kapsamlı Ģekilde açıklandı. Özellikle izinsiz olarak eğitim faaliyeti gösterenlerin mutlaka
valiliklere veya bakanlığa bildirilmesi gerektiği belirtildi.
2017-2018 öğretim yılının ülkemiz ve çocuklarımız için hayırlı olması, baĢarı ve mutluluk getirmesi
dilekleri ile TOBB Türkiye Eğitim Meclisinin bu öğretim yılındaki ilk toplantısı tamamlandı.

www.tozok.org.tr
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V. EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ
PLATFORMU

Teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi; idareci, öğretmen ve öğrencilerin
teknolojiyi etkin biçimde kullanması, kurumların teknolojik yatırımlarının hedefine ulaĢması amacıyla bu yıl
dördüncüsü düzenlenecek olan ETP18, Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonu tarafından 24 Mart
2018 tarihinde gerçekleĢtirilecektir.
Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin paylaĢılacağı, eğitim teknolojilerini derslerinde
kullanmak isteyen öğretmenlerin farklı projeleri inceleyebilecekleri ve meslektaĢları ile paylaĢımda
bulunacakları V. Eğitim Teknolojileri Konferansı‟nda 350 civarında sunum baĢvurusu, 2500 kadar da
ziyaretçi baĢvurusu beklenmektedir.
5. ETP Konferansı için sunum baĢvuruları Aralık 2017-ġubat 2018 tarihleri arasında alınacak, sunum
kabul ve ilan iĢlemleri 1 Mart 2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.
Öğretmenlerin, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanması, kendilerini geliĢtirecek
örnek çalıĢmaları incelemesi ve katılımcıların profesyonel geliĢim ağlarının geniĢlemesine büyük katkı
sağlayacağına inandığımız ETP18 ile ilgili detaylı bilgi www.etp.org.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

ETP DÜZENLEME KOMĠTESĠ
Özcan Güctekin @Ozcan_Guctekin
Elif Kara Öztürk @elifkaraozturk
Süha Hayal @hayallife
Fatih Yörük @fatihyoruk
Hakan Umutlu @hakan_umutlu
Evren Tombul @EvrenTombul
Özge Şahin @ozgeceegitim
Uğur Sarı @ugursariiii
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20. REHBERLĠK SEMPOZYUMU

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin her yıl geleneksel olarak eğitimcilere ve rehberlik uzmanlarına yönelik
düzenlediği Rehberlik Sempozyumu, bu yıl 20. yaşına giriyor. Bu anlamlı günün ev sahipliğini, üyemiz
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi yapacak.

Türkiye Özel Okullar Derneği
Rehberlik Komisyonu
işbirliği ile 07 Nisan 2018
Cumartesi günü yapılacak
20. Rehberlik
Sempozyumu’nun teması
"Hepimizin Sınavı:
Sınavların Ruh Sağlığı
Üzerindeki Etkileri" olacak.

Her yıl bir özel okulumuzun ev sahipliğinde düzenlenen Rehberlik Sempozyumu, bu alandaki
deneyimlerin, mesleki yeniliklerin ve uygulamaların paylaĢılmasına imkân sağlamakta, öğretmenlerin
kiĢisel geliĢimine ve eğitimimize hizmet eden bir etkinlik olarak devam etmektedir.
Daha önceki yıllarda sırasıyla MEF Lisesi, Kültür 2000 Lisesi, Irmak Okulları, BahçeĢehir Lisesi, VKV Koç
Özel Lisesi, FMV Ayazağa IĢık Lisesi, Arel Lisesi, Alev Lisesi, Marmara Lisesi, Aka Lisesi, Beykent Lisesi,
TED Ġstanbul Lisesi, Kültür Lisesi ve SAC Amerikan Koleji, Rehberlik Sempozyumuna ev sahipliği
yapmıĢlardır.
Sempozyum hazırlıklarıyla ilgili çalıĢmalar devam etmekte olup, program netleĢtiğinde okullarımıza
duyurulacaktır.

12
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DERNEĞĠMĠZĠN ODAKULE Ġġ MERKEZĠ‟NDEKĠ
YENĠLENEN OFĠSĠ

Bilindiği gibi Türkiye Özel Okullar Derneği, 2004 yılından beri Beyoğlu Ġstiklal Caddesinde bulunan Odakule
ĠĢ Merkezi‟nin 5. katında faaliyet göstermektedir. Odakule ĠĢ Merkezi‟nde 02 ġubat 2016 tarihinde çıkan
yangın sonucu ofisimiz kullanılamaz hale gelmiĢ ve Ġstanbul Sanayi Odası Yönetimi, binanın elektrik,
elektronik ve mekanik sistemlerinin yaklaĢık 1,5 yılda yenileyeceğini bildirmesi üzerine bu dönemde dernek
çalıĢmalarımız geçici olarak Taksim GümüĢsuyu‟nda taĢındığımız ofiste sürdürülmüĢtü.
ĠSO tarafından çalıĢmaların tamamlanması üzerine 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle Türkiye Özel Okullar
Derneği, Odakule ĠĢ Merkezi‟nin 5. katında faaliyetlerine tekrar devam etmeye baĢlamıĢtır.

Dernek merkezimizin iç mimari, dekorasyon ve uygulama çalıĢmalarını üstlenen Athena Mimarlık ġirketi
kurucuları Ebru Öztürk ve Seyran Demir'e, Ģık ve modern bir ofis hazırlamaları ve bu süreçteki titiz
çalıĢmaları için tekrar teĢekkür ederiz.

www.tozok.org.tr
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ÖZEL OKULLAR BÖLGE TOPLANTILARI
( KARADENĠZ BÖLGESĠ )

Türkiye Özel Okullar Derneği, özel
okullarımızla ilgili geliĢmeler ve mevzuat
düzenlemeleri hakkında kurucuları bilgilendirmek ve kurucuların sorunlarını görüĢmek amacıyla 2017-2018 öğretim
yılının ilk bölge toplantısını Karadeniz
bölgesi olarak Rize ve çevre illerdeki özel
okullarımızın katılımıyla, Rize Grand
ÇavuĢoğlu Otel‟de 14 Ekim 2017 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürü Sayın Kemal ġamlıoğlu‟nun teĢrifleriyle yapılan toplantıya Derneğimiz adına Onursal BaĢkanımız
Dr. Rüstem Eyüboğlu, Yüksek ĠstiĢare Konseyi BaĢkan Yardımcımız Cem Gülan, Yönetim Kurulu
BaĢkanımız F. Nurullah Dal, BaĢkan Yardımcısı Zafer Öztürk, Yönetim kurulu üyelerimiz Özlem Karsan,
Hayik NiĢan, Kenan Taçyıldız ve Saim Meral ile 38 özel okulumuzun kurucusu katıldı.
Toplantıda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Kemal ġamlıoğlu, gerçekleĢtirilen bu organizasyon için Derneğimize teĢekkür ederek, Genel Müdürlük olarak Derneğimiz ve eğitim-öğretim alanında
faaliyette bulunan diğer STK‟larla iĢbirliği içinde olduklarını belirtti.
Genel Müdürümüz Kemal ġamlıoğlu yaptığı açıklamalarda;
Türkiye‟de özel okulculuğun kabuk değiĢtirdiğini, 2002 yılında özel okul oranı % 1.2‟lerden bu yıl okul
öncesi eğitimin de zorunlu olması, dershanelerin kapanarak temel liseye dönüĢmesi, verilen eğitim-öğretim
desteği gibi nedenlerle % 8.5‟lara çıktığını, 2019 yılında temel liselerin Kanun gereği mutlaka kapanacağını,
15 Temmuz sonrası 1060 özel okulun kapatıldığını, özel okullarda 660 bin öğrenci varken Ģu an 1 milyon
250 bin öğrenciye ulaĢıldığını ifade etti.
Genel Müdürümüz ġamlıoğlu, özel okulların sadece kazanç amaçlı ticari bir
kuruluĢ olmadığını, eğitim öğretim faaliyetleri nedeniyle özel okulların Türk Milli
Eğitimine öncülük eden kurumlar olduğunu, iki buçuk milyon öğrencilik bina
kontenjanı olan özel okulların kapasitelerinin yarısı ile hizmet verdiklerini söyledi.
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi özel okulculuğun % 15‟leri yakalayacağına
inandığını, bu yıl 1770 özel okul açıldığını, özel okulların maddi yönden Devletin
yükünü hafiflettiğini, manevi anlamda ve eğitim alanında da toplumdaki moral
değerlere destek verdiğine inandığını dile getirdi.

Özel okulculuğun Türkiye‟de pahalı olmadığını, 15-25 bin lira arasında ücretle
eğitim veren okul sayısının 2 bin 405
olduğunu, özel okulların program geliĢtirmesinin önemli olduğunu, birikimli bir STK
olan Türkiye Özel Okullar Derneği‟nin özel
okullar için programlar geliĢtirebileceğini
belirtti.

14
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YurtdıĢında ve ülkemizdeki 30 civarında özel okulda uygulanan IB programlarının da, Türkiye Özel Okullar
Derneği tarafından geliĢtirilebileceği; özel okullarımızın böyle bir vizyona sahip olduğuna inandığını
katılımcılarla paylaĢtı.

Genel Müdürümüz Kemal ġamlıoğlu, 2016 yılından itibaren özel okul sektöründen yabancı sermayeyi
çıkardıklarını, etüt eğitim merkezlerini kapattıklarını, çocukların ana unsur olarak Türk resmi ve özel
okullarını bilmesi amacında olduklarını, okullarda eğitimin akademik, sosyal ve manevi olmak üzere 3 ana
unsur üzerine planlanması gerektiğini, sadece birinin doğru olmayacağını, izinsiz eğitim faaliyeti veren
kurumların da Bakanlıkça kapatıldığını ve ciddi cezalar verildiğini söyledi.
2017-2018 öğretim yılında 75 bin öğrenciye teĢvik verildiğini, önümüzdeki dönemlerde 1., 5. ve 9. sınıflar
için de teĢvik verilmesi için çalıĢtıklarını, OSB‟nde açılacak mesleki ve teknik liselere teĢvikler verildiğini,
mesleki eğitimin çok önemli olduğunu, bu alanda yatırım yapacak kurucuları devletin desteklediğini, insanı
Ģekillendiren değil insanın Ģekillendirdiği bir mevzuat yapısının önemsendiğini belirten Genel Müdürümüz
Kemal ġamlıoğlu Türkiye‟de özel okulculuğun yarınının çok güzel olması dileğinde bulunup, Derneğimize
ve katılımcı okullara teĢekkür ederek açıklamalarını tamamladı.
Ancak özel okul kurucularından gelen talepler ve yöneltilen sorulular üzerine; Genel Müdürümüz, özel
okulların KOSGEB teĢviklerinden yararlanması için diğer Bakanlıklarla çalıĢma halinde olduklarını, KDV‟nin
düĢürülmesinin önemli olduğunu ancak bu yöndeki çalıĢmaların bürokrasi açısından diğer Bakanlıklarla
birlikte yapılması gerektiğini, özel okul veli sözleĢmelerindeki damga vergisinin kaldırılmasını sağladıklarını,
4706 sayılı kanun gereği kamu yararına çalıĢan vakıflara 49 yıllığına bedelsiz arsa-bina verildiğini, bu
kanuna derneklerin de eklenebileceğini, öğretmenlerin 12 aylık olan sözleĢme sürelerinin ĠĢ Kanunu gereği
değiĢtirilemeyeceğini belirtti.
Eğitim-öğretim ödeneğinin ayni ve nakdi olarak düzenlenmesi ve 9. maddede yer alan özlük haklarıyla ilgili
ĠġKUR ile çalıĢma yaptıklarını, torba yasaya konulacağını, özel öğretimle ilgili 6 tane KHK çıkarıldığını, 36
ay sonrası çocukların özel okullara alınmasına iliĢkin diğer Bakanlıklarla görüĢülerek çalıĢmalar
yapılabileceği açıklamalarında bulundu.
Genel Müdürümüze Karadeniz Bölgesi özel
okullar kurucular toplantısına katılarak değerli
görüĢleriyle yaptığı katkılardan dolayı Yönetim
Kurulumuz ve sektörümüz adına Derneğimiz
Plaketi takdim edilerek, özel okullar sektörünün
geliĢmesinde ve sorunlarının çözümünde
gösterdiği ilgi, destek ve rehberlikleri için
teĢekkür edildi.
Yönetim Kurulumuz tarafından, Derneğimiz
Karadeniz Bölge Temsilcisi Özel Bilge Okulları
Kurucusu Hamit Turna‟ya da teĢekkür belgemiz
takdim edilerek toplantı sonlandırıldı.
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RĠZE KÜLTÜR MERKEZĠNDE
DÜZENLENEN SEMĠNER

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından 14 Ekim 2017
tarihinde Rize Kültür Merkezi‟nde, resmi ve özel okul
öğretmenlerinin katılımıyla hizmet içi eğitim çalıĢması
düzenlendi.
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Ġlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Özgül
Polat‟ın “21. Yüzyılın Fark Yaratan Bireyini
YetiĢtirmek: Uygulama Örnekleriyle” ve OyuncuEğitmen Gürkan Tavukçuoğlu‟nun “Gelecekte bir sınıf:
Drama, tiyatro teknikleri ve öğretme sanatı ile sınıf
yönetimi” baĢlığı atında konuĢmacı olduğu seminere
yaklaĢık 300 öğretmen katıldı.
AçılıĢ konuĢmaları Yönetim Kurulu BaĢkanı F. Nurullah
Dal ve Rize Çayeli Ġlçe Milli Eğitim Müdürü EĢref YavaĢi
tarafından gerçekleĢtirilen seminerde;

F. Nurullah DAL

Doç. Dr. Özgül POLAT sunumunda: 21.yüzyılın fark yaratan
bireyini yetiĢtirebilmek için öncelikle çağımızın çocuklarını çok iyi
tanımak ve 21. Yüzyıl Becerilerini hatırlamak gerektiğini, sorgulama, eleĢtirel düĢünme, problem çözme ve yaratıcılığı vb.
merkeze alan bu becerilerin geliĢtirilebilmesi için günümüzde
Dijital Z' olarak adlandırılan yeni kuĢağın ihtiyaçlarını bilmek ve
farklı öğretim yöntem ve tekniklerini etkili bir Ģekilde kullanarak
geliĢtirmenin son derece önemli olduğunu belirtti. Her çocuğun
farklı bir kapasite ile doğduğunu, çocuğu sahip olduğu kapasitede
en üst düzeye çekebilmek için bulunduğu düzeyi doğru ölçüm
araçlarıyla belirledikten sonra sınıf programını düzenlemek ve
ailelerle birlikte yürütülecek bireysel eğitim programlarını
hazırlamanın oldukça etkili bir yol olduğunu dile getirdi.
Doç Dr. Özgül POLAT

Özgül Polat, Her çocuğun içindeki öğrenme isteğini destekleyen bir öğretmen tutumu, aile tutumu, bilinçli
Ģekilde oluĢturulmuĢ destekleyici eğitim ortamı ve programla "Kendi kapasitesinde EN olan çocuklar
yetiĢtirilebileceğini, "Kendi kapasitesinde hiç kimse ile kıyaslanmadan kendisi olabilen "EN ÇOCUĞU"
yetiĢtirebilmek için oyunun en önemli araç olduğunu, oyun yolu ile beynin geliĢimine yardımcı olan
öğretim, yöntem ve tekniklerini kullanarak çocuklarda var olan doğal öğrenme isteğini ortaya çıkarmak,
merak ve sorgulama, problem çözme, esnek düĢünme, yaratıcı düĢünme ve bilgi okur yazarlığı
becerilerini de geliĢtirmenin mümkün olabileceğini dile getirdi.
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Gürkan TAVUKÇUOĞLU

Özgül Polat‟ın ardından söz alan konuĢmacımız Oyuncu- Eğitmen Gürkan TAVUKÇUOĞLU: Gelecekte
bir sınıf draması oluĢturarak birlikte Farkındalıkla Fark Yaratma, Alt Metin ve Alt DüĢünce OluĢturabilme
Yetisi, YetiĢtirme Politikası, Yeterlilik Duygusu, Sınıf Ġklimi ve Sınıf Yönetimi gibi konularda örneklerle,
akıcı ve etkileyici bir sunum gerçekleĢtirdiler.

EĢref YAVAġĠ

Hizmet içi eğitim çalıĢmasına ev sahipliğinden dolayı Rize Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne, etkinliğimizin
baĢarılı bir Ģekilde düzenlenmesindeki emeklerinden dolayı üyemiz Özel Bilge Okulları‟na, değerli
görüĢleriyle katkı sağlayan konuĢmacılarımız Doç. Dr. Özgül Polat ile Gürkan Tavukçuoğlu‟na ve tüm
katılımcılarımıza bir kez daha teĢekkür ediyoruz.
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Gürkan TAVUKÇUOĞLU
Oyuncu, Eğitmen

Kolay değil eğitmek, kolay değil sabırla
bekleyip geliĢimini izlemek ve hiçbir
zaman kolay da olmayacak. Emek
vermek ve sabretmek gerek. Çin
bambu ağacını yetiĢtirmek için ilk önce
ekilecek yer hazırlanır, sürülür, çapa yapılır, sonra
tohumu ekilir ve çimlenmesi beklenir. Fakat aradan
bir mevsim geçer çimlenme olmaz. 1 sene geçer
yine çimlenme yok, bu arada sulama ve bakım
devam eder. 2 sene geçer, 3 sene geçer yine
olmaz. 4 sene devam ederken, bakımı aynen
filizlenmiĢ bir ağaç gibi devam eder. 5 senenin
sonuna geldiğimizde nihayet çimlenme baĢlar, ama
öyle bir baĢlar ki tam 6 haftada 27 metreye ulaĢır.
Yani ortalama 9 katlı bir bina yüksekliğine. Bazıları
onun 6 haftada büyüdüğünü düĢünebilir ama
yetiĢtirenler bilir ki 6 hafta değil, 6 yıl 6 haftada
büyümüĢ geliĢmiĢtir bambumuz.

Sonuç olarak Gelecekte bir sınıf
draması oluĢturarak birlikte Farkındalıkla Fark Yaratma, Alt Metin ve Alt
DüĢünce OluĢturabilme Yetisi, YetiĢtirme Politikası, Yeterlilik Duygusu,
Sınıf iklimi ve Sınıf Yönetimi gibi konulara bir de
sanat gözüyle bakacağız ve keyifle göreceğiz ki
geleceğin sınıfı bizi yönetmeden biz Öğretme
Sanatı diye bir metodu kendimiz oluĢturabilecek,
bu kutsal mesleğin hazzını birlikte tekrar
yaĢayacağız.
 Sınıf Nedir?
 ĠletiĢim ve davranıĢlar açısından bir laboratuvar.
 Peki sınıf ders saatlerini geçirdiğimiz bir oda
mı?
 OKUL? Eğitim? Öğretim?

EMEKLERĠNĠN KARġILIĞINI SABIRLA
BEKLEMELĠ BĠR ÖĞRETMEN

 Öğrenme isteğinin ve Öğretme hazzının olduğu yer sınıftır.

Bir sınıfın içine gireceğiz ve neler yapabiliriz onları
nasıl eğitiyoruz ve daha fazla nasıl bu iĢi etkili
yapabiliriz her zaman düĢüneceğiz. Gelecekteki
her Ģey tahmin edilebilir düzeyde olabilir. KiĢi
gücünü ve bilgisini yapmak istedikleriyle birleĢtirebilirse öngörüleri oluĢur. Böylece yürümek istediği yolda her adımı belirgin izler bırakır. Belirgin
izler doğru fikirlerle birleĢirse kalıcı ve takip edilen
öğrenimlere dönüĢür.

 Peki 2 zilin dıĢında kalan zaman sınıf değil
mi?
 Eğitim olmazsa Öğretim bir Ģeye yarar mı?
Eğitimin amacı;
Öğrettiklerimizi hayatında doğru ve ahlaki değerlere uygun kullanabilen bireyler yetiĢtirmek değil
mi?

DerinleĢmiĢ ve yetiĢkin bir kiĢilik için sürekli
öğrenim doğru bir lider ile buluĢmalıdır. Günümüzde ve yakın gelecekte bizi bekleyen eğitimöğretim süreci nedir? Dünya nereye doğru yol
alıyor ve ülkemiz hangi sistemi takip ediyor? Uygulanan ve düĢünülen sistemler yaĢadığımız ülke
kimliğini barındırıyor mu?
Tüm bu soruların cevaplarına bakarken hep beraber göreceğiz ki tüm bu eğitim-öğretim sürecinin
oluĢumu biz öğreticilerle baĢlıyor. ĠĢte en büyük
soru ise burada karĢımıza çıkıyor. Öğretmenin rolü
artık nedir ve nasıl bir öğretmen olmalıdır?
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Öğretmenlik kutsal bir meslek. Peki kutsallık
nerede?
YAġ

UYKU
SAATĠ

AĠLE
SAATĠ

DIġ
SAAT

OKUL
SAATĠ

0-3
3-6
7-12
13-16

12
10
8
8

12
5
5
4

0
1
3
4

0
8
8
8

Karakter çekirdeği
Becerileri, zekası
Değerleri, algısı
Hayat görüĢü

Yukarıdaki tabloya göre çocuk büyüdükçe ailesiyle
geçirdiği zaman azalıyor ve okulda geçirdiği zaman
beceri, zeka, algı geliĢimi esnasında oldukça uzun.
Bu durumda bize emanet bir gelecek ve bir çocuk
olduğunu unutmayıp kutsallığı görmeliyiz.
HER ÇOCUĞUN BĠR REÇETESĠ OLMALI
KiĢiliğinin desenini iyi çözümlemelisiniz. Doğru
kiĢiye doğru iĢi verirseniz ona mutlu hayatı da
vermiĢ olursunuz. Bu yüzden potansiyelini okumalı
iyi olana yönlendirmelisiniz. Çok iyi bir müzisyen
olabilecek birini kötü bir doktor yapmaya çalıĢmanın bir anlamı yok.
Sınıf Yönetimi Modelleri
1.Tepkisel model
2.Önlemsel model
3.GeliĢimsel model
4.Bütünsel model

Kitapların özeti der ki “hayatta yaĢanan tüm deneyimler bir amaç ve düĢünce için tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırılmasıdır”. Ancak
öğrencilerim, aileler ve öğretmen arkadaĢlarım bu
cevabı sevmiyorlar. ĠĢin doğrusu nereden çıktı bu
drama ve neden bu kadar önemli oldu ona cevap
istiyorlar. Drama oynamaktan gelir yani doğumdan
sonra asla vazgeçmememiz gereken, insanı en çok
geliĢtiren Ģeyden. Oyun yargıları kaldırır, bilinci
sonuna kadar açar ve öğrenmeye zevk katar.
Drama yaratıcı bir lider gözetiminde iyi bir oyundur
aslında.
Aileler kendi yapıp yapamadıklarını çocuklarının
hayatına empoze etmeye çalıĢıyorlar. Yani iyi bir
müzisyen olabilecek birini kötü bir doktor yapıyorlar. Öğretmen bir babam ve ev hanımı iyi bir
öğretici annem vardı. Beni her daim desteklediler.
Önce mühendislik arkasından oyunculuk okudum.
Bazılarına göre vakit kaybı olan bu süreç bende
artıya dönüĢtü. Bugün bulunduğum yer ve mutluluğumun nedeni oldu. Çünkü hayata baĢka açılardan bakabiliyorum. Ders verdiğim bir sanat
merkezi var. Bana gelen aileden ilk isteğim bir ders
beni çocukları ile bırakmaları. Çünkü gerçekten
önce drama iĢini çocuğun sevmesi gerekir. Eğer
çocuk bu iĢi severse, böylece drama onun hayatına
yön verebileceği yetileri oluĢturabilir.

5.DavranıĢsal model
Yukarıdaki tüm modellerin kendi içinde sapmaları
olduğu gibi bir de ana fikri var unutulmaması
gereken. Eğer ona ulaĢamazsanız ona öğretemezsiniz.
"Çocukların yaptığı her Ģey sanat. Demek ki
sanatla doğuyoruz. Peki neden vazgeçiyoruz?"
Çocuklar da bir tiyatro eseri gibidir. Eğer oyunu
iyi yönetirseniz alkıĢı bol, değerleri çok olur.
Kalıcı bir eser olarak yerini alır hayatta.

Çocuklara baktığımızda iki kutsal gücü görüyoruz.
Biri oyun oynarkenki kolay öğrenebilme gücü ve
diğeri sundukları her Ģeyin sanat olması. Çünkü
insanoğlu sanat ve oyunla doğar, sonra ise
nedense vazgeçer. Dorothy Heathcote demiĢ ki
“Eğer dünyayı çocuklar için daha basit ve anlaĢılır
yapan bir yol varsa neden kullanılmasın.” Sınıf
yönetimi ise öğrenim sürecinde eğitmenin en çok
zorlandığı durum. Günümüzde zor olan bu süreç
gelecekte teknoloji ile donanan yeni nesillerle daha
da zorlaĢacak. Artık ilgiyi çekmek ve odaklamak
için aktif bir oyuncu olmalı ve sanatın her dalından
faydalanmalıyız.

18
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Eğitim bugün toplum geliĢsin diye değil yarın daha
güzel olsun diye vardır. Biz geleceği biçimlendiriyor ve eğitiyoruz. Bu eğitim anlayıĢı için
motivasyonları yüksek, sorgulayan, düĢünen,
üretebilen, sadece alan bilgisiyle sınırlı kalmayan,
günceli takip eden sosyal alanlarda kendini
geliĢtirebilen kiĢiler yetiĢtirmeliyiz. ĠĢte tam bu
noktada tüm bunları ve fazlasını sağlar drama.
Öğretilen bir Ģey eğer duygusal bağı yoksa kalıcı
olmaz. Bu duygusal bağ için de en iyi yoldur oyun
ve drama. OECD'nin yaptığı 2060 geliĢim
hesaplamasında Türkiye doğal kaynaklarıyla
yükselen ülkelerin baĢında.

yüksek mutlu bireyler olurlar. Kısaca baĢarılı, ne
aradığını bilen, hayatını gün geçirerek değil
kazanımlarla dolu yaĢarlar.
Eğitimde Drama, Türkiye'de 2000'li yıllardan beri
var. Ancak doğru uygulandığını söyleyemem.
Genelde

okullarımız

drama

derslerini

tiyatro

çalıĢması ve drama öğretmenlerini ise oyun
yöneten kiĢi olarak görüyorlar. Birçok drama
öğretmeni özel günler ve törenler için oyun, piyes
hazırlıyor.Dolayısıyla ders saatleri kısıtlı olan öğretmen arkadaĢlarımın öğrenciye katkıları minimumda kalabiliyor. Seminerlerimde hem okul
yöneticilerine hem de öğretmenlere ortak bir nokta
olan fikirlerimi sunuyor ve nasıl yapabileceklerini
anlatıyorum. Yani hem tiyatro oyunu hazırlamak
hem

de

drama

dersi

yapmak

mümkün.

Unutulmaması gereken sanat kollarıyla kiĢiyi
bütünüyle geliĢtirme büyüsüne sahiptir ve bunu en
kolay yoldan mutlulukla yapar.
Çocuk su gibi saftır ve ne ile karıĢtırılırsa onu
benimser, renklenir. Hangi kabın içine konursa
onun Ģeklini alır. Ġlk üç yaĢta karakterinin çoğunu
alan çocuk 7 yaĢına kadar da becerilerinin çoğunu
Bu yükseliĢi koruyacak ve geliĢtirecek olan nesiller
için yukarıdaki özellikler Ģart.
ĠletiĢim becerileri ve sosyal becerileri fazlasıyla
artar. Sorgulayabilir, problemi olmadan fark edip
çözüm yolları üretebilirler. Etkili dinleyebilir ve dil
geliĢimi ile zengin konuĢma yetileri olur. Ama her
Ģeyden önemlisi empati kurabilen, özgüveni

alır ve zekasını oluĢturur. Dolayısıyla eğitiminde
kullanılacak her olumlu metot faydalıdır. Drama ise
yararları açısından bakılınca önemli bir metot
olarak kendini gösteriyor. Ancak her insan yaĢ
alamaz bazısı sadece yaĢlanır. YaĢ almak ise bir
sanattır. Hayatın içinde sanatın merkezindeki
drama her yaĢta herkese muhakkak bir Ģey öğretir.

*Bu yazı, Gürkan Tavukçuoğlu‟nun, Rize Seminerindeki sunum metnidir.

Çocuklar da bir tiyatro eseri gibidir.
Eğer oyunu iyi yönetirseniz alkıĢı bol,
değerleri çok olur. Kalıcı bir eser
olarak yerini alır hayatta.

20
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RĠZE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAYELĠ HALK EĞĠTĠM CAM ATÖLYESĠ

Rize‟nin Ģirin ilçesi Çayeli‟nde kurulmuĢ olan
atölyesinde tam anlamıyla bir sanat icra ediliyor.

cam

Cam süsleme ve cam dekorlama adına harika iĢler çıkaran
Karadeniz kadınlarımız ve hocalarımız, dokundukları camları
sanat eserlerine dönüĢtürerek muhteĢem tasarımlar ortaya
çıkartıyorlar.
Ayrıca ürettikleri eserleri kurumlara, esnaflara ve halka satıĢ
yaparak, hem kendi kazançlarını çıkartıp hem de atölyeyi
ayakta tutarak, çizimli çalıĢmalarıyla büyük bir çıkıĢı hak
ediyorlar.
Kadınların hayata sımsıkı tutunmaları ve güven duyacakları bir gelecek inĢa etmeleri için siz de katkıda
bulunmak isterseniz, kadın istihdamına destekte bulunup kadınlarımızın gücüne güç katmak isteyen
herkesi atölyemizle gönül bağı kurmaya davet ediyoruz.

ĠletiĢim
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: 0542 836 4323 / Instagram: cayelicam
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DERNEĞĠMĠZ BÜNYESĠNDE ÇALIġMALARINI SÜRDÜREN
EĞĠTĠM KOMĠSYONLARI

Özel okullarımızın sorunlarının çözümü için faaliyetlerini yürüten derneğimiz, üyelerimizin de bu
çalıĢmalara katılmasını sağlamak amacıyla 7 yıl önce okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik
komisyonlarını oluĢturmuĢ ve bu komisyonlarda görev alan eğitim yöneticilerimiz derneğimizin düzenlediği
birçok akademik çalıĢmaya katkı vermiĢtir.
Komisyonlarımız, bu öğretim yılından itibaren, okullarımızdan gelen talepler değerlendirilerek revize
edilmiĢ, ayrıca ihtiyaç üzerine IB Komisyonu da kurulmuĢtur.
ÇalıĢmalarımıza destek vermek amacıyla komisyonlarda görev almak üzere baĢvuran okul
yöneticilerimize ilgilerinden dolayı, geçen yıl görev alan tüm okul yöneticilerimize ise; Türk Milli Eğitimine,
sektörümüze ve dernek çalıĢmalarımıza yaptıkları değerli katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına
teĢekkür ediyor, yeni komisyon üyelerimize baĢarılı çalıĢmalar diliyoruz.
Ayrıca yine bu yıldan itibaren dernek merkezimizde yapılması planlanan öğretmen eğitimleri için, her
komisyondan iki üye alınarak TÖZOK Öğretmen Eğitimlerini Planlama Kurulu da oluĢturulmuĢtur. Kurul,
çalıĢmalarına baĢlamıĢ olup, TÖZOK Öğretmen Eğitimlerini içeren program, kurulumuz tarafından
hazırlandığında okullarımıza gönderilecektir.

REHBERLĠK KOMĠSYONU ÜYELERĠ










Görevi

Adı Soyadı

Okulu

Başkan

Nur MCKEOWN

SEV Amerikan Lisesi

Başkan Yardımcısı

Ayça ÖZBATIR

TED Rönesans Koleji

Genel Sekreter

Sema ŞAHİNKAYA

Atacan Koleji

Üye

Erdem KAYA

MEF Okulları

Üye

Gülçağ GENÇER

İzmir Çamlaraltı Koleji

Üye

Ebru Ceylan TEZER

Uğur Koleji

Üye

Fatmanur KULAÇOĞLU

Çevre Koleji

Üye

Dilek ATEŞ

Kültür Koleji

www.tozok.org.tr
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OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠ KOMĠSYONU ÜYELERĠ

Görevi












BaĢkan

Adı Soyadı
Emir BORU

Kurumu
FMV Erenköy IĢık Anaokulu

BaĢkan Yrd.

Sevinç YILMAZ

Bursa Abaküs Doğa Anaokulu

Genel Sekreter

Burçin BOZOK

Büyükçiğli Türk Koleji Ġzmir

Üye

Ayça CENK

Eyüboğlu Anaokulu

Üye

Ayten YILMAZ

Enka Anaokulu

Üye

Selma YILDIRIM

TED Rönesans Anaokulu

Üye

Meral GÜNER

Çevre Erenköy Anaokulu

Üye

Hüma ÇOBANOĞLU

3B Çocuk Akademisi

Üye

Süheyla KÖSELER

Pusula Kemer Anaokulu

Üye

Serda BÜYÜKKOYUNCU

Sun Anaokulu

ĠLKOKUL KOMĠSYONU ÜYELERĠ
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Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

BaĢkan

Bahar BĠRKAL

Florya Ġlkokulu

BaĢkan Yrd.

Banu DÖNMEZ

Atacan Ġlkokulu

Üye

Gürkan DENĠZ

Eyüboğlu Ġ.Ö.O.

Üye

Arlin YEġĠLTEPE

Esayan Ġ.Ö.O.

Üye

Nazan FETTAHOĞLU

Irmak Ġ.Ö.O.

Üye

Zehra Kasap ERKAN

Terakki Vakfı Özel ġiĢli Terakki Ġ.Ö.O.

Üye

Tuncay ġAMDAN

Okan Ġlkokulu

Üye

Didem ġĠRANUR

FMV Özel Ayazağa IĢık Okulları

Üye

Perihan CENGĠZ

Fono Ġlkokulu

Üye

Sema SEVER

Keystone Uluslararası Okul

Üye

Cem ÇAĞIN

Ay Ġlkokulu

www.tozok.org.tr

ORTAOKUL KOMĠSYONU ÜYELERĠ












Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

BaĢkan

Banu KESKĠN

ĠELEV Özel Ġ.Ö.O.

BaĢkan Yardımcısı

Metin YOLERĠ

Irmak Okulları

Yazman

Betül ÇOBAN

Hisar Ġ.Ö.O.

Üye

Sibel SAGNER

FMV Erenköy IĢık Okulları

Üye

Abdülkadir ÜN

Ġstek Okulları

Üye

Lale KARA

Alev Ġ. Ö. O.

Üye

Çiğdem KAYA

Kültür Ġ. Ö. O.

Üye

Ġpek AK

Ted Rönesans Koleji

Üye

AyĢenur YAVUZ

ALKEV Ġ. Ö. O.

Üye

Berrin NALCI

Doğan Ġ. Ö. O.

LĠSE KOMĠSYONU ÜYELERĠ













Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

BaĢkan

Fikret MULHAN

MEF Lisesi

BaĢkan Yrd.

Ömer ORHAN

Fen Bilimleri Okulları

Üye

Mehmet ALKAN

Marmara Koleji

Üye

Bahadır ÖZKAN

Sezin Koleji

Üye

Engin ĠNKAYA

Ġstek Atanur Oğuz Lisesi

Üye

Serap SARIGÜL HAZAR

ĠTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi

Üye

Elvan TONGAL

SAC Amerikan Lisesi

Üye

Cengiz SALDIRANER

Balkanlar Koleji

Üye

Nilhan ÇETĠNYAMAÇ

Amerikan Robert Lisesi

Üye

Kudret ULUKÖY

Eyüboğlu Lisesi

Üye

AyĢe GÖREY

DarüĢĢafaka Eğitim Kurumları

www.tozok.org.tr
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IT KOMĠSYONU ÜYELERĠ

Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

BaĢkan

Özcan GÜÇTEKĠN

Eyüboğlu Koleji

Üye

Elif Kara ÖZTÜRK

VKV Koç Özel Lisesi

Üye

Süha HAYAL

FMV IĢık Okulları

Üye

Fatih YÖRÜK

ĠELEV Eğitim Kurumları

Üye

Evren TOMBUL

Ulus Özel Musevi Okulları

Üye

Hakan UMUTLU

SEV Amerikan Koleji

Üye

Özge ġAHĠN

Kültür Koleji









IB KOMĠSYONU ÜYELERĠ

Görevi
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BaĢkan

Adı Soyadı
Dr. Jale ONUR

Kurumu
Türkiye Özel Okullar Derneği

BaĢkan Yrd.

Mine ERĠM

Ġzmir Amerikan Koleji

Yazman

Seden CHOUSEINOGLOU Ġstanbul Beykent Okulları

Üye

Dilek GÖKTAġ

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi

Üye

Fatma GÜNAL

Edirne Beykent Okulları

Üye

Funda CÜCELOĞULU

Üsküdar Amerikan Lisesi

Üye

Erdener YUMURTACI

MEF Lisesi

Üye

Müge ÖZGÖNÜL

Eyüboğlu Koleji

Üye

Ebru BEKĠL

TED Bursa Koleji

Üye

Erkan GÜLTEKĠN

Enka Okulları

Üye

Mehmet ALKAN

Marmara Koleji

Üye

Tekin BARANSEL

TEV Özel Ġnanç TürkeĢ Lisesi

www.tozok.org.tr

Prof. Dr. Ġrfan ERDOĞAN
Ġstanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

ir bahar sabahı, Nisan ayının
ilk günüydü. Dünyanın dört bir
yanından gelen yaklaĢık 1500 kiĢi
salonda biraz sonra yapılacak konuĢmayı dinlemek üzere hazır beklemekteydiler. Sahnede “Türk Toplumsal
Okul Sistemi” yazısının bulunduğu
dev bir pankart asılıydı. Yazının
hemen altında Türkiye 2033 ibaresi yer almaktaydı.
En ön sıralarda Mili Eğitim Bakanı, Üst düzey
Bakanlık yetkilileri ve tanınmıĢ eğitimciler oturmaktaydı.
Ben de oradayım.
Sanki Milli Eğitim ġurasındaymıĢız gibi bir hava
vardı. Nihayet program baĢladı. Sunucu hanımefendi konuklara hoĢ geldiniz dedikten sonra
Sayın Milli Eğitim Bakanı‟nı konuĢmalarını yapmak
üzere kürsüye davet etti.
Milli Eğitim Bakanı ağır adımlarla kürsüye çıktı ve
salonda bulunan konukları selamlayarak hoĢ
geldiniz dedi. Ardından Türk Milli Eğitim sistemine
uluslararası düzeyde gösterilen ilgi ve alakan
memnun olduğunu ifade etti. Özellikle son beĢ yıldır
Türk Toplumsal Okul Sistemi ile ilgili bilgi edinmek
için yoğun bir talep olduğunu söyledi.
Bütün
Türkiye‟de 1923 Toplumsal Okul olduğu bilgisini
verdi. Bu sayının kendileri için anlamlı olduğunu,
zira 1923‟ün Türkiye Cumhuriyetinin kuruluĢ yılını
sembolize ettiğini belirtti.
Devamında bütün dünyanın merak ettiği bu okullara
dair Ģu değerlendirmeyi yaptı:
“Toplumsal Okul öncelikle bir Ģahsiyet okuludur.
Burada her çocuğun muhakkak surette kendi
Ģahsiyetini inĢa etmesi esastır. ġahsiyetin, yapılan
iĢin içinde kazanılmasına önem verilir. Doğruluk,
iyilik, sebat, adalet, dayanıĢma, iĢbirliği, yardımlaĢma gibi değerler sözel olarak anlatılmaz, bizzat
bir alanda faaliyet yaparak edinilir. Bu anlamda
çocuğun her daim hareket etmesi yani bir faaliyet
içinde olması önemlidir.
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Bu okullarımızı çocuklar için bir ortam
yani çevre olacak Ģekilde tasarladık.
Bu minvalde okullarımızda muhakkak
surette en az bir müze, bir kütüphane,
bir konferans salonu ve geniĢ bir
bahçe bulunmaktadır. Matbaaları,
marangozhaneleri, konfeksiyon atölyeleri, tarım arazileri hatta çiftlikleri
olan okullarımız da vardır. Tüm bu mekanlar ve
alanlar çocukların kendilerini var ettikleri çevreler
olarak anlamlandırılmaktadır. Çocuklar buralarda
görür, gözlemler, yapar kısacası yaĢar. Okullarımızda ayrıca sanat, spor, dil, fizik, kimya, biyoloji,
tarih, coğrafya, felsefe evlerimiz vardır.
Buralarda birbirine yaĢça, kültürce, biliĢsel düzey
itibarıyla bire bir benzeyen çocukların değil,
birbirinden her anlamda farlı olan çocukların biraya
gelmesine özen gösterilir. Çocuklar öğrendiklerinin
çoğunu, ya bir baĢka çocuktan ya da kendi kendine
öğrenir. Çocukların bilip bilmedikleri pek ölçülmez,
sadece faaliyetleriyle ilgili katkı sağlayıcı geri
bildirimler verilir. Cehennem korkusunu çağrıĢtıran
sınavlar yapılmaz.
Buralarda yapılan üretimden gerçek anlamda
randıman alınması esastır. Sebze, meyve, çiçek ve
benzeri bitkiler sadece bir Ģeyleri göstermek ve
öğretmek için değil gerçek anlamda yiyip içmek ve
satıp para kazanmak için ekilir ve dikilir. Yani,
mesela el iĢi atölyelerinde kartondan bir sandalye
yaptırılmaz, çocuğun evine götürüp kullanacağı,
üzerine oturacağı gerçek bir sandalye yaptırılır. Ve
bu okullarımızda hayata hazırlanmak değil hayata
adım atmak esastır. Çocuk muhakkak daha
okuldayken bir Ģeye baĢlar. Okulu bitirdikten sonra
yaptığı bu baĢlangıcı sürdürür. Ve bu okullarımızda
ders kitapları kullanılmaz. Ancak her okulumuzun
zengin bir kütüphanesi vardır. Çocuklar kitap okur,
makale, hatta hikaye yazarlar. Okullarımızda
müzeler ve gazeteler çok yoğun bir Ģekilde
kullanılır.

www.tozok.org.tr
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Hatta birçok okulda gazete ve dergi çıkarılır.
Okullarımızda piyesler oynanır. Oynanan piyesleri
bizzat oynayanların kendisi yazar. Yani yazan da
oynayan da kendileridir.
Mutlulukla söyleyebilirim ki; Toplumsal Okullarımızla
birlikte eğitim sistemimiz tüketen değil üreten hale
dönüĢtü. Bizim için artık eğitim sistemine harcadığımız enerji, ayırdığımız kaynaklar yararını hemen
gördüğümüz
meyvelerini
hemen
toplamaya
baĢladığımız bir iĢtir. Biz artık eğitim sistemimizi,
Toplumsal Okullarımız sayesinde ülkemizin canlı,
dinamik ve üretken bir parçası olarak görmekteyiz.
Değerli Konuklar, sizlerin ilgilenmiĢ olduğu Türk
Toplumsal Okul Sistemini elimden geldiğince
anlatmaya çalıĢtım. Ancak takdir edersiniz ki
anlatmak yetmez. Ülkemizde bulunacağınız bir
haftalık süre içinde bu okullarımızı bizzat yerinde
görerek eminim ki çok tatmin edici
izlenimler edineceksiniz.
Hepinize gösterdiğiniz bu ilgiden
dolayı çok teĢekkür ediyorum…”
***
Bütün salon coĢkulu bir Ģekilde Bakanı
alkıĢladı. Bu alkıĢlar belliydi ki Bakanın Ģahsında Toplumsal Okullar içindi.
Milli Eğitim Bakanı kürsüden inmek
üzereydi ki ön sıralarda oturan uzun
boylu yabancı bir konuk ayağa kalktı
ve Ģunları söyledi:
“Sayın Bakan, biz anlattığınız bu eğitim baĢarısının
arka planında muhakkak bir kahramanın olduğuna
inanıyoruz. Biz mümkün olursa onu da tanımak
istiyoruz.”
Bakan tekrar kürsüye döndü ve Ģunları söyledi:
“Evet, Toplumsal Okul bir Türk Projesidir. Elbette
insanlığa mal olmuĢ birçok düĢünürden ve
eğitimciden ve örnek tecrübelerden ilham alınmıĢtır.
Ancak belirtmem gerekir ki bu eğitim deneyiminin en
büyük esin kaynağı 1886 yılında doğup 1978 yılında
vefat etmiĢ olan merhum Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu‟dur. Bu büyük eğitim kuramcısı ile bugün
burada aramızda bulunan Prof. Dr. Ġrfan Erdoğan‟ın
yakından ilgilendiğini biliyorum. Sayın Erdoğan aynı
zamanda bizim Eski Talim ve Terbiye Kurulu
BaĢkanlarımızdandır. Ben kendisinden sizlere tekrar
bir araya geldiğimizde merhum Ġsmail Hakkı
Baltacıoğlu‟nu anlatmasını rica ediyorum.”
Bakan sözlerini bitirir bitirmez görevli tekniker koĢar
adımlarla yanıma geldi ve seyyar mikrofonu elime
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tutuĢturdu. Sayın Bakan ve salonda bulunanlar
dikkatlerini bana odakladılar ve bir Ģeyler söylememi
beklercesine bana bakmaya baĢladılar.
Bunun üzerine ben de ayağa kalktım ve Ģunları
söyledim.
“Sayın Bakanım, bunu kutsal bir görev olarak
addediyorum. Ve size misafirlerimiz Türkiye‟den
ayrılmadan önce merhum Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu
ile ilgili geniĢ bir izahat verme hususundan söz
veriyorum” dedim.
O da teĢekkür etti ve toplantı bu Ģekilde sona erdi.
Uyandım. Saat geçenin tam üçünü göstermekteydi.
Bir rüya gördüğümü anladım. YavaĢça kalktım.
Balkona geçip sandalyeme oturdum. Not defterimi
aldım ve Ģu cümleyi yazdım.
“Bu

güzel

rüyanın sonunda
tutmalıyım”

verdiğim

sözü

Bu Ģekilde Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu‟na
dair bir eser kaleme almaya karar
verdim. ġimdiye kadar birçok kitap
yazmıĢtım, yani biraz tecrübem vardı.
Ama bunların önemli bir kısmı
akademik ders kitabı niteliğindeydi. Bu
seferki yazacağım eser farklı olsun diye
düĢündüm. Zor olabilirdi ama denemek
istedim. Ve biyografik roman tarzında
bir kitap yazmaya hemen o gün
baĢladım. Bunun için yüzlerce yeni
esere ulaĢtım. Çok sayıda eski eser
edindim. Nihayet sonuna geldim sayılır.
ĠnĢallah önümüzdeki günlerde baskıya girer ve
çıkar. Rüyamda verdiğim söz bir tarafa ben Ġsmail
Hakkı Baltacıoğlu‟na karĢı derin bir vefa duygusu
taĢıyorum. Bu vefa onun sadece bütün Türkiye için
ilham veren büyük bir eğitimci olması hasebiyle
değildir. O, benim Ģuanda çalıĢtığım Eğitim Bilimi
Bölümünün geriye doğru gittiğimizde ilk kurucusudur. Darülfünunun 1913 yılında göreve baĢlayan
ilk terbiye müderrisidir. Benim için bu kitabı yazmak
bu açıdan da anlamlı oldu.
Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, hakkında çok Ģey yazılmıĢ
bir kiĢi. Bizzat kendisinin, hem düĢüncelerini hem de
kendisini anlatan yüzlerce eseri var. Yazdıkları
kadar da konuĢan bir hatip…
Ve dahası dopdolu yaĢanmıĢ bir hayat. Özgürlüğü
seçmiĢ bir insan. Kendi hayatında var olmuĢ bir
aydın…”
ĠĢte ben yakında çıkacak olan bir biyografik
romanda onu yazdım. Dilerim siz de okursunuz…
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Prof. Dr. Ebru AKTAN ACAR

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

zun yıllar önce baĢlayan bir
hikayeydi..
1999 senesinde Ġskoçya‟da katıldığım
erken çocukluk eğitimi ile ilgili bilimsel
bir konferansın sonunda Reggio Emilia
YaklaĢımı‟na ait “Çocuğun Yüz Dili”
Sergisini ziyaret etmiĢtim. Üniversite yıllarımda
değerli hocalarımdan dünyadaki farklı uygulamalarla
ilgili çeĢitli bilgiler öğrenmiĢ olsam da, Reggio Emilia
YaklaĢımı‟nı o güne kadar hiç duymamıĢtım. Sergiyi
büyük bir keyifle gezip bu yaklaĢımla ilgili bilgi
edinmek üzere eve döndüm. Ardından 2000
senesinde Atina‟da katıldığım, daha sonrasında da
akademik yaĢantım süresince fırsat buldukça
katılmaktan, öğrenmekten, paylaĢmaktan ve aynı
zamanda da ülkemi temsil etmekten gurur
duyduğum World Forum Early Care and Education
isimli konferansta tanıĢtığım ve sunumunu zevkle
dinlediğim High Scope Programı‟nın yaratıcısı Prof.
Dr. David Weikart‟ın bir sözü beni çok etkilemiĢti:
“Ġyi bir okul öncesi öğretmeni tüm
model ve yaklaĢımları öğrenmeli,
daha sonra kendi kültürüne,
çocukların geliĢim özelliklerine,
bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına uygun
olanları seçerek uygulamalı.”
Bir baĢlangıç olmuĢtu bu söz…
Hayallerimin ve ideallerimin baĢlangıcı! Ve yine Weikart‟ın o sözü ile,
“Öğretmenlerimizi bu dünyaya hazırla
-malıyız” düşüncesi uyandırmıştı bende. Bu düĢüncemi, Üniversitede uzun
yıllar Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Ana Bilim Dalı‟nda girdiğim Lisans ve
Yüksek Lisans düzeylerindeki derslerde tüm
öğretmen adaylarıyla hayata geçirmiĢ olmaktan da
ayrıca büyük mutluluk duyuyorum…
ġimdi de bu serüvenime katılan, heyecanımı
paylaĢan çok güzel insanlar ile birlikte Erken
Çocukluk Eğitimi Mozaiği kitabını ortaya çıkarmıĢ
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olmanın
tarif
edilemez
duygusu
içindeyim…. 1999 senesinde baĢlayan
ilgi ve heyecanım, çeĢitli bilimsel
ortamlarda öğrendiklerimle, yurtiçi ve
yurtdıĢı seyahatlerim sırasında gözlemlediklerimle birleĢti; dünya üzerinde
uygulanan bu kadar farklı ve çeĢitli uygulamaların
var olduğu gerçeği, açıkçası beni son derece
heyecanlandırdı.
Bu heyecanım kitabın oluĢum sürecini baĢlattı ve ilk
süreç, belli aralıklarla bölüm yazarlarımızla Ankara,
Ġstanbul ve Çanakkale‟de bir araya gelip paylaĢımlar
yaparak gerçekleĢti. Her bir bölüm yazarı/yazarları
arkadaĢlarım,
katkı
sağladıkları
model
ve
yaklaĢımla ilgili olarak gerek teorik gerekse de
uygulama boyutunda son derece yetkin, donanımlı
ve bilgi sahibi oldukları için açıkçası keyifli bir
çalıĢma ortaya kondu. Yazarlar tarafından
hazırlanan bölümler, bir değerlendirme formu
üzerinden takip edilerek son Ģekilleri verildi. Görsel
paylaĢımlar için tüm gerekli izinler
alındı. Kitabın yazımı sürecinde editör
olarak benden kaynaklanan bazı
gecikmeler yaĢandı.... O kadar ki, bu
arada bölüm yazarlarımızın Alp, Ceren,
Duru, Lina, Öykü, Rahan ve Uras isimli
bebekleri de aramıza katıldı.
Bir ideal, bir hayaldi benimkisi belki
ama bunların dıĢında çok da önemli bir
amacı vardı Erken Çocukluk Eğitimi
Mozaiği kitabının…. Dünya üzerinde
uygulanan erken çocukluk eğitimi
model ve yaklaĢımları incelendiğinde,
birçoğunun içinde bulunduğu dönemin siyasi,
ekonomik ve sosyal ortamından hareketle
Ģekillenen, eĢitlik, özgürlük, savaĢ, göç, insan ve
çocuk hakları, fırsat eĢitliği gibi toplumsal olaylardan
ve ihtiyaçtan hareketle ortaya çıktığını görebiliriz.
Oldukça geniĢ kapsamlı bir konu olduğu için, bu ilk
çalıĢmada hedeflediğimiz, var olan uygulamalara
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ulaĢarak, okuyucumuzu model ve
yaklaĢımlarla tanıĢtırmaktı…
Bu nedenle bölüm yazarları arkadaĢlarımızla birlikte, kitabı farklı ana
baĢlıklar
Ģeklinde
sınıflandırmak
yerine, uygulamaları alfabetik sıra ile
kitaba yerleĢtirmek yönünde bir yol
izledik. Kitabımız High Scope Programı‟nın Prof. Dr. David Weikart‟ın
vefatının ardından Amerika BirleĢik
Devletleri‟nde Programın baĢına geçen Dr.
Lawrence J. Schweinhart‟ın günümüzde erken
çocukluk eğitimi ve müfredat modelleri konulu bir
giriĢ bölümüyle baĢlıyor. Ardından sırasıyla Bank
Street YaklaĢımı, BaĢarıya Ġlk Adım Anaokulu
Versiyonu, Bilinçli Farkındalık Eğitimi, Çocuklar Ġçin
Felsefe Eğitimi Programı, Dalton Laboratuvar Planı,
Decroly Sistemi, Demokratik Okullar, Ekopedagojik
YaklaĢım, Erken Müdahale Programları, Freinet
Pedagojisi, GeliĢen Program, GEMS Programı,
Head Start Programı, HighScope Programı, HIPPY,
Ġki Dilli Eğitim ve BarıĢ Eğitimi, Jane Addams,
Jeneplan Okulları, Kimlikli Bebekler YaklaĢımı,
Lions
Quest
YaĢam
Becerileri
Programı,
Montessori Metodu, Orff Schulwerk, Orman Okul
YaklaĢımı, Oyun Temelli Eğitim Programları,
Piramit Metodu, Portage Modeli, Proje YaklaĢımı,
PYP, Reggio Emilia YaklaĢımı, Sure Start
Programı, Waldorf Pedagojisi, Yenilenen Okul
Tasarımıyla Giuseppina Pizzigoni, Yaratıcı Oyun
Programı ve Sherborne GeliĢimsel Hareket
Programı detaylı olarak okuyucuyla buluĢuyor.
Ayrıca her bir bölüm oluĢturulurken, okuyucumuzun
rahat takip etmesi ve öncelikli istediği bilgiye daha
rahat ulaĢabilmesi adına minik ara baĢlıklarla
kolaylaĢtırmayı tercih ettik. Bu amaçla öncelikle
model/yaklaĢımın ortaya çıkıĢı, yaratıcısının kısa bir
hayat hikayesi, model/yaklaĢımın teorik alt yapısı
ve felsefi temelleri, öğrenme ortamı (fiziksel çevre,
materyaller, müfredat, çocuğun/öğretmenin/ailenin
rolü), değerlendirme, dünyadan ve ülkemizden
uygulama örnekleri, konuyla ilgili ulusal/uluslararası
araĢtırmalar ve Sonsöz Ģeklinde bir akıĢ belirledik.
Bu Ģekilde amacımız, erken çocukluk eğitimi model
ve yaklaĢımları ile ilgili, alanda çalıĢan tüm
eğitimcilere, öğretmen adaylarına ve anne-babalara
erken çocukluk eğitimi mozaiğini bir yelpaze olarak
sunmaktı. Bir nevi baĢucu kitabı Ģeklinde… Daha
sonrasında, okuyucularımızın da değerli görüĢ ve
önerilerini de alarak, gerek mevcut bölümlerimizi
geniĢletmek, güncellemek ve yeni bölümler
eklemek (2. baskı için eklemeyi planladığımız
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bölümler Önyargı KarĢıtı Müfredat, Te
Whareke-Yeni Zelanda, Anganwadi
Sistemi-Hindistan, Humanistik Okullar,
Ev Okulluluk gibi.) gerekse tüm bu
model ve yaklaĢımları oluĢum süreçlerini ve kendi iç yapılarını göz önünde
bulundurarak kendi içinde farklı
baĢlıklar Ģeklinde sınıflamak… Hayallerimizin içinde dünyada uygulanan
tüm bu model ve yaklaĢımlardan
paylaĢımların yer alacağı çalıĢtaylar düzenlemek,
ortak projeler yürütmek ve uluslararası boyutta bir
konferansla farklı örnekleri bir araya getirmek de
var… Yolumuz uzun ama keyifli, yol arkadaĢlarım
alanlarında son derece uzman, donanımlı,
heyecanlı ve istekli…
Bu büyük düĢünceler ve fikirler geçmiĢte
nerelerde ve nasıl yaĢama geçirildi?
Günümüzde ne Ģekilde ve nasıl bir değiĢim/
dönüĢümle uygulanmakta? Gelecekteki erken
çocukluk eğitimi uygulamalarına nasıl bir ayna
tutacak? Ve bizler koskocaman bir mozaik olan
dünyamızın birçok farklı bölgesinde uygulanan
bu sistemlerden esinlenerek ülkemizde, Prof.
Dr. David Weikart’ın da belirttiği gibi kendi
kültürümüzün tüm boyutlarını kapsayacak, aynı
zamanda eğitim sistemimiz ve değerlerimizle de
örtüĢecek farklı model ve yaklaĢımlar
geliĢtirebilecek miyiz? Yanıtımız evet ise nasıl?
Ne Ģekilde?
Tüm bu soruları tartıĢmaya açtığımız Erken
Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük DüĢünceler/
Fikirler, Modeller ve YaklaĢımlar kitabımızın, erken
çocukluk eğitimi alanına gönül veren ve çocuğa
dokunan tüm eğitimcilere, akademisyenlere, çocuk
geliĢimi uzmanlarına, öğretmen adaylarına, annebabalara, topluma ve her Ģeyden önemlisi
geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza Ulu
Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK‟ÜN çizdiği
yolda umut veren portreler sunacağına olan
inancımızla, hepinizi serüvenimize katılmaya davet
ediyoruz.

Hayalimize ortak olan ve bu serüvende el
ele tutuĢup bize eĢlik eden tüm yol
arkadaĢlarımız adına…

Referans: Aktan Acar, E. (ed.) Erken Çocukluk
Eğitimi Mozaiği, Büyük DüĢünceler/Fikirler,
Modeller ve YaklaĢımlar, 1. Basım, Nobel Akademik
Yayıncılık, Ankara, Nisan 2017 (ISBN 978-605-320 594-4).
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Yrd. Doç. Dr. ġahin ÇETĠN
Maltepe Üniversitesi

ürekli değiĢim karĢısında okulların geliĢerek varlığını devam
ettirebilmesi öğretmenlerin profesyonel
geliĢimi ne ölçüde baĢarabildikleri ve
sürekli kılabildiklerine bağlıdır. Ancak
öğretmenlerin profesyonel geliĢim yolundaki bireysel çabaları okulların bir bütün olarak
geliĢmesi açısından yeterli değildir. “Bütünün
parçaların toplamından büyük olduğu” göz önünde
bulundurulduğunda, bireysel çabaların okulların
örgütsel geliĢimine katkısının birlikte öğrenmeye
kıyasla oldukça sınırlı olacağı öngörülebilir. Bu
nedenle okulların birlikte öğrenen profesyoneller
topluluğu olması temel bir zorunluluktur.
Öğretmenlerin birlikte öğrenmesini ifade eden
“profesyonel öğrenme toplulukları” ya da birlikte
öğrenen topluluklar kavramı okul liderliği literatüründe son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan bir
kavramdır. Kavram öğretmenlerin profesyonel
öğrenme sürecinde bireysellikten ziyade birlikte
öğrenmeye vurgu yapmaktadır. Farklı tanımları
bulunan kavramı daha iyi anlayabilmek için
tanımlardaki ortak noktaların vurgulanmasının
yararlı olabileceğini düĢünüyorum.

Profesyonel öğrenme toplulukları süreklilik
arz eden kapsayıcı öğretmen
birliktelikleridir. Bu tür topluluklarda
öğretmenler; öğretime ilişkin sorunları,
kendi düşünce ve deneyimlerini, sınıf içi ve
dışı uygulamalarını paylaşır ve eleştirel
olarak tartışır. Değerlendirme ve yargılama
değil, işbirliği ve yansıtıcı düşünme esastır.
Kavram “topluluk” ve “profesyonellik” düĢüncesini
ön plana çıkarmaktadır. Topluluğu tanımlayan temel
özellikler; ortak inanç ve anlayıĢlar, etkileĢim ve
katılım, karĢılıklı bağımlılık, bireylerin ve azınlıkta
kalanların fikirlerine değer verme ve anlamlı iliĢkiler.
Bu açıdan bakıldığında profesyonel öğrenme
toplulukları, baĢta öğretmenler olmak üzere okuldaki
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bütün
bireyleri
kapsayan
bir
“önemseme ve değer verme” anlayıĢını, destekleyici iliĢkileri ve ortak
norm ve değerleri yansıtır. Diğer
yandan bu topluluklar öğretmen profesyonelliğini ön plana çıkaran, öğretimin
geliĢtirilmesine yönelik bilgi ve beceri edinimini
teĢvik eden ve öğretmen özerkliğinin arttırılmasına
katkı sağlayan yapılardır.
Profesyonel öğrenme topluluklarının ayırt edici
özelliklerinin baĢında ortak değerler ve vizyon
gelmektedir. Vizyon, iddialı ve tumturaklı yazılı
ifadeler bir tarafa bırakıldığında okulun gerçekten ne
olmaya, nereye ulaĢmaya çalıĢtığına iliĢkin ortak bir
hayaldir. Okuldaki herhangi bir öğretmen veya
öğrenciyi çevirip “okulunuzun ulaĢmaya çalıĢtığı
hedef” nedir diye sorun; kısa ve net bir yanıt
alamıyorsanız gerçekte okulun ortak bir vizyonu
yoktur. Bu anlamda vizyon okula ortak bir amaç
duygusu, neyin öncelikli ve önemli olduğu
konusunda ortak bir anlayıĢ kazandırır. ġüphesiz
vizyon değerlerle desteklenirse anlam ve kıymet
kazanır. “Neyin gerçekten değerli” olduğu konusunda ortak bir anlayıĢ ve geliĢmemiĢse, vizyona
ulaĢmak veya bu yolda geliĢme kaydetmek
bireylerde “anlamlı Ģeyler yaptı(m)(k)” duygusu
oluĢturmayacaktır.
Profesyonel öğrenme topluluklarının geliĢtirilmesi
öğretmenlerin öğrenmeyi ve öğretimi geliĢtirme
konusunda ortak sorumluluk alması ve iĢbirliği
yapması ile mümkündür. Bu tür bir topluluğun
temelinde öğretmenlerin yansıtıcı profesyonel
sorgulama konusundaki tutumları yer almaktadır.
Eğitimle iliĢkili sorunların ele alındığı, yeni bilgi ve
uygulamaların öğretime nasıl aktarılabileceğinin
tartıĢıldığı; uygulamaların bireylerde kalmayıp
karĢılıklı sınıf gözlemleriyle, durum analizleriyle ve
ortak planlamayla paylaĢıldığı, örtük bilginin ortak
bilgiye dönüĢtürüldüğü topluluklar birlikte öğrenir.
Bu tür okullar kendini yenileyen ve bilgi üreten
okullardır.
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Profesyonel öğrenme toplulukları ile ilgili olarak
akılda tutulması gereken birkaç önemli nokta vardır.
Öncelikle bu tür topluluklar akıĢkandır; standart
formüllerle ifade edilebilecek kalıplaĢmıĢ biçimleri
yoktur. Sürekli değiĢen ve ortak deneyim birikimi ile
okuldan okula farklı Ģekiller alabilen, geliĢim evreleri
izleyen dinamik yapılardır. Ġkinci olarak profesyonel
öğrenme topluluğu olmanın kendi baĢına amaç
olamayacağı, bu tür oluĢumların okulları asıl amaca,
yani eğitim ve öğretimin niteliğini arttırabilmek için
bireylerin potansiyellerini ve performanslarını geliĢtirmeye götüren yolda birer araç olduğunu unutmamak gerekir.
Profesyonel öğrenme topluluklarının oluĢturulması
yukarıdan aĢağıya iĢleyen, emir komuta ve kontrol
mantığına dayanan bir süreç değildir. Aksine bu tür
yapıların geliĢmesinde kendiliğindenlik ve belirme
esastır. Okul liderleri bu sürecin yöneticisi ve
kontrolörü değil katılımcısı olmalıdır. Yine de bu
konuda okul liderlerine önemli sorumluluklar
düĢmektedir. Bunları dört baĢlıkta toplamak mümkündür; öğrenme süreçlerine odaklanmak, beĢeri
ve sosyal kaynaklardan en iyi Ģekilde yararlanmak,
yapısal kaynakları yönetmek ve dıĢ paydaĢlarla
etkileĢim kurarak onlardan destek almak.
Öğrenme süreçlerine odaklanan okul liderleri için
hem kendilerinin ve okuldaki diğer yöneticilerin hem
de öğrenci ve öğretmenlerin öğrenmeyi kesintisiz
sürdürmesi en önemli önceliktir. Profesyonel öğrenme konusunda formal mesleki geliĢim fırsatları
kadar okulda ve bazen kendiliğinden geliĢen öğrenme fırsatları da kullanılabilir. Yönetici ve öğret-

32

menlerin profesyonel öğrenmelerine yönelik olarak
mesleki geliĢim portfolyoları, eylem araĢtırmaları,
koçluk ve mentorluk ve en iyi uygulamalar çalıĢtay/
toplantıları kullanılabilir/tasarlanabilir.
Birlikte öğrenen topluluklar oluĢturmada okul liderlerinin öğrenmeyi, araĢtırmayı ve değerlendirmeyi
okul kültürünün bir parçası haline getirme yönündeki
çabaları belirleyici rol oynar. Okul liderleri öğretmenleri öğretimin etkililiğine ve sonuçlarına iliĢkin
sorular sormaya, bu sorulara birlikte yanıtlar bulmayı
sağlayacak veriler toplamaya, bunları analiz ederek
birtakım sonuçlara varmaya ve bunları paylaĢmaya
cesaretlendirmelidir. Okul dıĢından paydaĢların da
bu süreçlere katılımını sağlamak, daha güvenilir
sonuçlara ulaĢılmasına katkı sağlayabilir. ġüphesiz
bu öğretmenler arasında ve öğretmenlerle okul
yönetimi arasında güvene dayalı olumlu iliĢkilerin
geliĢtirilmesi ile mümkündür. Öğretmenlerin bu gibi
giriĢimleri tehdit olarak algılamaması, öğrenmenin
ve geliĢmenin vizyonun bir parçası olmasını ve bu
yönde değerler benimsenmesini gerektirmektedir.
Öğrenen bir topluluk oluĢturmada okul liderleri
yapısal kaynaklardan da yararlanmak durumundadır. Okullarda bu tür paylaĢımların yapılabilmesine imkan verecek mekansal düzenlemeler
yapılması gerekebilir. Öğretmenlerin birlikte zaman
geçirebilecekleri zamanlar ve mekanlar oluĢturulmalıdır. Okul liderleri bu zaman dilimlerini resmi ve
bireysel katkının sınırlı olduğu toplantılarla doldurmamalıdır. Birlikte planlama ve birlikte öğretim, okul
dıĢı iĢbirliği ağları öğrenen topluluklar oluĢturmada
yararlı katkılar sağlayabilir.
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Yrd. Doç. Dr. AyĢin KAPLAN SAYI
Ġstanbul Aydın Üniversitesi

ört temel örnek üzerinden yürümek
istiyorum, kulağımıza küpe olsun
diye. Bu arada örnekler çoğaltılabilir ki
„‟çoğaltmamızın‟‟ da „‟çoğalmamız‟‟ için ayrıca gerekli olduğunu düĢünüyorum. 1871‟in
Chicago‟su. Yani küllerinden doğan finans
Ģehri. Ġnovasyon amaçlı açmıĢ olduğu kuluçka
merkezi ve Dünya‟nın bütün yatırımcı ve giriĢimlerine yapmıĢ olduğu ev sahipliğiyle; en parlak
zihinleri bir araya toplayan, topladıkça üreten,
ürettikçe geliĢen modern zamanların Simurg
baĢkenti…
150 yıl önce ortalama yaĢam süresi geliĢmekte olan
ülkelerin yarısı kadar az, bebek ölümü ise bu
ülkelerin üç katı kadar fazla olan, Kongo‟dan bile
daha fakir, düĢük gelirli bir ülke; Ġsveç. Bugünse
herkes için model bir ekonomiye sahip ve refah
düzeyinin en yüksek olduğu ülkelerden. GeliĢim
„‟Neden herkes Ġsveç‟ten göç ediyor‟‟ sorusu ile
baĢlamıĢ ve „‟laissez-faire (bırakınız yapsınlar)‟‟
sözüyle devam etmiĢ. GeliĢimi baĢlatan Rahip
Chydenius; ayrıcalıkların, yetki belgelerinin ve
ticaret yasaklarının, sadece küçük ölçekli tembel bir
aristokrasiyi koruduğunu ve çalıĢkan insanların bir
Ģans elde etmesine engel olduğu görüĢünü
savunarak, toplumda bir uyanıĢ baĢlatmıĢ. Yüksek
vergiler, yolsuz adalet sistemi, basın üzerindeki
baskılar ve kısıtlamalar; hepsiyle mücadele etmiĢ ve
dahası mücadele eden grupların oluĢmasına zemin
hazırlamıĢ. 1850‟li yıllarda artık baĢlayan uyanıĢ
meyvelerini vermiĢ. Rahip ve memur yetiĢtiren ve
sadece elitlerin çocuklarının gidebildiği eski
okulların yerini herkes için pratik eğitim alırken;
basın ve din özgürlüğü çarpıcı biçimde artmıĢ.
Kadınlar miras ve mülkiyet hakkını, eğitim ve kariyer
yapma hakkını kazanmıĢ. Chydenius‟tan iki yüzyıl
sonra, Ġsveç dünyanın en zengin ülkelerinden biri
haline gelmiĢ. Chydenius bugünlere miras olsun diye
de Ģunları söylemiĢ; „Özgürlük ve erdem olmadan
„Vatan‟, anlamlı görünen ancak içi boĢ bir sözdür.‟
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Finlandiya;
inovasyonda
örnek
alınan diğer ülkelerden. Yıl 1990. %
7 küçülen Finlandiya ekonomisi tam
bir bunalım içinde. Uygulanan
finansal model ise bunalımdan
çıkma konusunda sonuç vermiyor.
Peki ne oluyor? Devletin gereksiz harcamaları
kısılıyor, arge yatırımları artıyor. Endüstriyel
üretimin artması için vergi reformları yapılarak
rekabetçiliğe önem veriliyor. ĠĢ gücü geliĢtiriliyor.„
‟Entelektüel kapasite‟‟ arttırılarak, hareketlilik yani
iĢ değiĢtirme, sektörden sektöre geçme konusunda
esneklik sağlanıyor. Bu da zaten inovasyonu
getiriyor. Teknolojik geliĢme ekonomik büyümenin
en önemli anahtarı olarak görülüyor. Ġnovasyonun
ise teknolojiden daha karmaĢık bir durum
olduğu ve toplumsal değil, kiĢisel bir uygulama
olduğu tespit ediliyor. Yani, inovasyon kiĢiler
aracılığıyla çıkıyor. Bu sebeple insanların „‟yaratıcı‟‟lığının geliĢmesi üzerinde ısrarla duruluyor.
Bunun ise ancak uzun dönemli bir strateji ile
gerçekleĢtirebileceğine inanılıyor. Finlandiya insanlara inovasyonu bu Ģekilde sunuyor. Onlara
teknolojik araçları kullanarak inovasyona ulaĢma
yöntemini anlatıyor. Kendi devlet kurumlarını da
inovatif ve rekabetçi hale dönüĢtürüyor ve diğer
ülkelere serviste ve sağlıkta inovatif olmayı;
teknolojiyi ise doğru ve etkili kullanmayı öneriyor.
Uzun dönemli rekabetin de ancak entelektüel
kapasite ve teknoloji yatırımlarının artması ile
gerçekleĢeceğini vurguluyor.

www.tozok.org.tr

33

Japonya 1970‟li yıllarda bile sahip olduğu “TQC”
yani; Total Quality Control toplam kalite kontrolü;
bizdeki adıyla toplam kalite yönetimi anlayıĢlıyla
yaĢayan; yaptığı iĢi sürekli geliĢtirmesi ve
mükemmelleĢtirmesi temeline dayanan bir kültür.
Egonun olmadığı en kıdemlilerin bile eleĢtirildiği;
sen kimsin ki sorusunun hiç sorulmadığı, iĢe ve
yapılan iĢin mükemmelliğinin ön plana çıktığı bir
ülke olarak karĢımıza çıkıyor. Kaizen tekniği de
Japonların Dünya bilim ve iĢ dünyasına aslında
düĢünce sistemine bir katkısı. Kaizen Japonca Kai,
“değiĢim” ve zen “iyi” sözcüklerinden oluĢuyor. Yani
iyi yönde değiĢme ya da sürekli iyileĢtirme
anlamına geliyor. Masaaki Imai tarafından icat
edilen Kaizen yönteminin amacı, "herhangi bir
yönde ilerleme kaydetmeden günü geçirmemek"
olarak belirtilyor. Yedi prensibi bulunan Kaizen;
problemleri kabul etmekle baĢlıyor, paraya
odaklanmamakla, probleme odaklanmakla devam
ediyor. Öncelik saptanarak proje kalite, maliyet,
dağıtım gibi ilkelere dayalı olarak yürütülüyor. En
önemli kısmı; planla, uygula, kontrol et, önlem al
(PUKÖ) çevriminin tüm proje boyunca izlenmesi ve
bu aĢamada çözüme giden en doğru yolun
izlenmesi. Japon baĢarısına iliĢkin 2014 Nobel Fizik
Ödülü‟nü alan Profesör Shuji Nakamur; Japonların
namuslu oldukları için inovasyon ortaya koyduğunu
söylüyor. Bunun yanında güvenilirlikleri ve mühendislik kültürleri de inovasyon için diğer baĢarı
parametlerini oluĢturuyor. Nakamur; inovasyonun
Japonların DNA‟sında olduğunu belirtirken, inovasyonun serpilip geliĢebilmesi için risk sermayesi
piyasasının geliĢmesi; etkin ve verimli bir hukuk
sisteminin gerekliliğini vurguluyor.

O zaman 21. yy temelini ne
oluşturuyor sorusu belli kavramları
göz önüne seriyor. Entelektüel
kapasite, inovasyon, girişimcilik, her
daim kaliteye odaklanan bir
mükemmellik anlayışı ve tabi ki tüm
bunların doğmasını ve gelişmesini
destekleyecek düşüncenin özgür
olmasını sağlayan bir ortam.
Demek ki o zaman hem ülke olarak hem de
okullarımızda üzerinde durmamız gereken temel
noktalar oldukça açık. Özellikle „‟Üstün Zekâlı ve
yetenekli öğrenciler‟‟ ile ilgili alanda çalıĢan bir
uzman olarak; inovasyon ortaya koyma ve bu
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kültürü geliĢtirme kapasitesine doğal açıdan sahip
olan bu çocuklarımıza özel ve devlet okulları
kapsamında ne tür çalıĢmalar yürüttüğümüzü
sorgulamak istiyorum. Keza ABD ve diğer geliĢmiĢ
ülkeler inovasyon ve entelektüel kapasite konusunda ön planda olan parlak zihinleri yıllardır
ülkelerine çekerken, çekmeye çalıĢırken ve onlara
sundukları sonsuz fırsatlarla, bireysel geliĢimi
desteklemenin yanında dünyanın araĢtırımageliĢtirme kapasitesini arttırmaya çalıĢırken biz
özellikle „‟üstün zekalı ve yetenekli „‟ dediğimiz bu
grup için ne yapıyoruz? Birçok okuldan aldığım
cevap Ģu anda kulağımda çınlıyor; „‟biz tüm
çocuklar için birçok etkinlik düzenliyor ve gerekli
çalıĢmaları yapıyoruz.‟‟

Okullarımızda yapılan zenginleĢtirilmiĢ etkinlikler
olan fazladan resim, müzik veya robotik derslerini
kast etmiyorum; bu çocuklarımıza;

 Dikey zenginleĢtirme yapabiliyor muyuz? Yani
eğitim programına süreç becerileri olan
yaratıcılık, düĢünme becerileri, iletiĢim, takımla
iĢbirliği halinde çalıĢma ve giriĢimcilik becerilerini entegre edebiliyor muyuz?

 Bu becerileri onlarda gerçek yaĢam deneyimleri
ile kalıcı hale getirebiliyor muyuz?

 Sınıf içinde her çocuğun ihtiyacına yönelik
uyarlamalarla „‟farklılaĢtırılmıĢ
yapabiliyor muyuz?

bir

öğretim‟‟

 Sınıflarımız onlar için yeterince esnek mi ve
öğrencilerimizin bireysel çalıĢma ihtiyaçları proje
çalıĢmaları, destek eğitim odaları, mentörlük
sistemleri ile destekleniyor mu?

 Çocuklarımızın

inovasyon
ve
giriĢimcilik
kapasitesini geliĢtirmeye dönük; ulusal ve
uluslararası çalıĢmalar yürütüyor muyuz?
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 Ar-ge, patent merkezleri, kuluçka merkezleri ve
teknoparklarla iĢbirliklerimiz var mı?

 Yabancı dil öğretimini gerçekten iĢlevsel bir biçimde yürütebiliyor muyuz?

yapıĢmacılık‟‟, ‟Ankara‟da dayım vardıcılık‟‟….
bitmek bilmeyen kronik hastalıklardan kurtulmanın tam da zamanı gelmedi mi?

 Ya da tüm bunlardan artık hepimiz zarar görmüyor muyuz, yorulmadık mı?

 Çocukların bireysel özelliklerini göz önüne alarak

eğitimlerinde uyarlama yapmanın yanında,
onlara düĢünebilecekleri ve kendilerini ortaya
koyabilecekleri özgür bir ortam, gerekli kaynaklar, kiĢiler ve kurumları sağlayabiliyor muyuz?

Zarar gören ve yorulduğunu
hissedenlere sözüm;

 Yaptığımız çalıĢmaların etkilerini ölçebiliyor ve

aksayan yönleri düzeltebiliyor muyuz? Yani
kurumsal ve kiĢisel anlamda bir kalite anlayıĢına
sahip miyiz ya da bu anlayıĢı geliĢtirebiliyor
muyuz?

 Eğitim programına ve ortama öğrencileri, velileri
ne kadar katabiliyoruz ya da onların programa ve
ortama katılımlarını destekleyebiliyor muyuz?

Bu sorulara verilecek cevapların uçuk veya
uygulanamaz olduğunu düĢünenler aramızda belki
çoğunlukta.

 Ama sizce de artık inovasyon çağında uçuk

kaçık fikirlerin peĢinden gitme ve risk alma
zamanı gelmedi mi?

 Toplum olarak sahip olduğumuz „‟tutarsızlık‟‟,

yetişen nesil farkındalıklı, erdemli,
bilge yani sadece kendisi değil;
başkalarının da huzuru ve mutluluğu
için çalışan, sabırlı, maddi kaygıları
geride bırakarak öncelikle dürüstlüğü
ön plana alan, onuru için yaşayan
bireyler olmalı ki vicdan yastığımız

„‟istikrarsızlık‟‟, „‟baĢımı sallarım maaĢımı alırımcılık‟‟, „‟bana dokunmayan yılan bin yıl
yaĢasıncılık‟‟,
„‟köĢe
kapmacılık,
koltuğa
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Dr. Derya ġAHHÜSEYĠNOĞLU
Eğitim Uzmanı

n güzel meslek: Öğretmenlik!
Bildiklerinizi, gördüklerinizi, merak ettiklerinizi çocuklarla paylaĢırsınız, deneyimlerinizi çocuklara
aktarırsınız, paylaĢtıkça çoğalırsınız.
Çoğalırken çocuklara yeni bakıĢ açıları kazandırır,
onların hayatlarında değiĢim, dönüĢüm baĢlatırsınız. Böyle bir görevi üstlenmek, onların baĢlangıç
noktasında olmak ne kadar özel.

çok özlü söz var! Yüzyıllardır yazılan
bu yazıları, bu söylenen sözleri
okuduğunuzda hepsinin ortak bir
noktası var:
Çocuk en iyi kendi
kendine öğrenirse tam anlamıyla
öğrenmiĢ sayılıyor ve kendi yolunu kendi bulduğunda baĢarılı oluyor. Pasif kalan çocuklar değil,
etkileĢim içinde olan, öğrenme eylemine aktif katılan
çocuklar hayalimiz olmalı.

ġimdi yerimizi alalım ve bizi heyecanla sınıfta
bekleyen çocuklarla buluĢmaya gidelim.

Belki de sessizlik içindeki sınıflarda, öğretmenden
öğrenciye bilgi aktarma iĢinden vazgeçmek gerek,
bu sessizliği bozmamız gerek! Sessizliğin bozulması sizi ürkütmesin. Eğer sessizlik bozulur ve
çocukların düĢünceleri duyulmaya baĢlarsa, değiĢim
ve dönüĢümü de baĢlattık demektir.

Gözünüzün önüne sınıftaki sıradan bir günü getirin.
Belki yirmi belki de kırk kiĢilik bir
sınıfta
öğretmensiniz. Birazdan sınıfa gireceksiniz. Sınıfın
tatlı uğultusu kulağınıza geliyor. Bir yandan defter
kitapları yerleĢtirmeye çalıĢıyorlar, bir yandan
sıralarına yerleĢmeye… Bahçeden koĢarak ter
içinde sınıfa yetiĢmeye çalıĢanlarsa olmazsa olmaz.
Hepsi sizi dinlemeye hazır, heyecan içinde.
Sınıfa yaklaĢmanızla birlikte çocuklar sessizleĢiyor.
Birazdan tam anlamıyla sessizliği sağlayacaksınız
ve yerinizi alacaksınız. Siz sınıfa girdiğinizde ders
baĢlayacak. Pek çoğumuz bu sessiz bekleyiĢi
severiz. Çünkü çocuklarla süremiz kırk dakika. Bu
süre içerisinde planladıklarımızı uygulamamız,
onlarla paylaĢımlarda bulunmamız gerekiyor.
Anlatacak, öğretecek, paylaĢacak o kadar çok Ģey
var ki!
ġimdi bu sessiz sınıfa girmeden önce kapının
önünde bir dakika durun ve değiĢimi baĢlatacağınız
bu ortamla ilgili yeniden düĢünün. Acaba bu ortam
nasıl olmalı? Ġstediğiniz, beklediğiniz bu sessizliği
bozmak gerekir mi? Sessizliği bozduğunuzda
devamı nasıl gelecek? DavranıĢları ne yönde
olacak? Acaba davranıĢlar değiĢirse baĢka neler
değiĢir? BaĢlatacağınız değiĢim nereye kadar
uzanır?

Peki çocukların seslerini çıkarmalarını, aktif katılım
sağlamalarını nasıl sağlayacağız? Böyle bir ortamda düzeni de sağlamak mümkün mü?
Formül basit: Bu sessizliği bozmanın onların
seslerini çıkartmalarının ilk adımı, merak ettikleri ya
da ilgilerini çeken bir durum hakkında soru
sormalarına fırsat vermek. Soru sormalarına fırsat
verdiğimiz andan itibaren ardından merak ettikleri,
ilgi duydukları konular üzerinde düĢünmeye
baĢlarlar. Sonra daha çok soru sorar, sorgularlar.
Öğrenme istekleri artar ve bu durum ardı arkası
kesilmeyen bir öğrenme hâline, bilgi alıĢveriĢine
dönüĢür.
Ġkinci adım, sordukları sorular hakkında arkadaĢlarıyla birlikte bir kez daha düĢünmelerine yardımcı
olmak. Onları grupla birlikte çalıĢmaya yönlendirmek.

Yüzyıllardır ünlü eğitimciler, bilim insanları çocuklar
için eğitim ve öğretimin nasıl yapılması gerektiği
üzerine konuĢmalar yapıyor, bilimsel makaleler
yayımlıyor. Eğitime, öğretime, paylaĢmaya dair ne
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Bu durumu gözünüzde canlandırın, hatta kendinizi
onların yerine koyun, yani duygudaĢlık yapın. Siz de
herhangi bir sorunun yanıtını bulmaya çalıĢırken
belirli kurallara ve alıĢılmıĢ yollara bağlı
kalmazsanız, farklı yanıtlar üretebilir ve esnek
düĢünebilirsiniz. Hatta aklınıza hiç gelmemiĢ en
özgün fikirler bir anda gözünüzün önünde beliriverir.

ġimdi en baĢa dönün. DeğiĢim ve dönüĢümün
kıyısındasınız. Amacımız çocuklarda, kendi yansımalarımızı görmek değil, onların kendi bakıĢ
açılarını kazanmalarına destek olmak. Yöntemse
çok basit. Çocuklarımızı oyuna, sorulara, araĢtırmaya, hayata dâhil etmek, onlara rehber olmak, yol
göstermek.

Birlikte soru soran, sordukları üzerine düĢünen,
sessizliği kıran bu sınıfa tekrar uzaktan bakın. Artık
siz sahnede değilsiniz. Gözlem yapıyor ve onları
izliyorsunuz. Onların kendi düĢüncelerini anlamlandırabilmelerine, birlikte çalıĢabilmek için yol bulmalarına yardımcı oluyorsunuz. Artık yöneten siz
değilsiniz. Yönetim kendi aralarındaki bir öğrenme
biçimine dönüĢüyor.

Çocuklar hem bireysel hem de grup çalıĢmalarında
birden fazla fikir oluĢturabilir ve farklı çözüm yolları
bulabilirler. Bu durumu yönetebilmek için onlara
oyunlar oynatın, problem durumları verin, deneyler
tasarlatın. Farklılığı yaratacak zengin ortam üzerine
düĢündürün.

Bu noktada formülümü paylaĢayım. Çocuklara “En
çok neyi merak ediyorsun?” ya da “Etrafında
problem olarak gördüğün ve çözmek istediğin bir
durum var mı?” diye sorarım, onlardan yanıtlarını
yazmalarını isterim ve birlikte fikirlerini tartıĢırız.
Sonra alıĢılmıĢ yollara bağlı kalmadan onlardan
merak ettikleri ve gördükleri problemlere iliĢkin
çözüm yolları isterim. Ortaya çıkan sonuçlar onlar
için olduğu kadar benim için de sürprizlerle dolu ve
her defasında çok etkileyicidir.
Fikirlerin havada uçuĢtuğu, sorgulamanın baĢrolde
olduğu bir sınıf size de onlara da çok iyi gelecek.
Eğitim ve öğretim duygudaĢlık ve etkileĢimli bir
anlayıĢ gerektirir. Deneyin ve sonuçları görün!

En güzel meslek: Öğretmenlik!
Bildiklerinizi, gördüklerinizi, merak ettiklerinizi çocuklarla paylaĢırsınız,
deneyimlerinizi çocuklara aktarırsınız, paylaĢtıkça çoğalırsınız.
Çoğalırken çocuklara yeni bakıĢ açıları kazandırır,
onların hayatlarında değiĢim, dönüĢüm baĢlatırsınız.
Böyle bir görevi üstlenmek,
onların baĢlangıç noktasında olmak ne kadar özel.
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Arzu ÖZÇETĠN

Melike ATEġ

Mind Academy

Mind Academy

ABD bazlı bir kuruluş olan PTC
(Principals' Training Center) 30 yılı
aşkın bir süredir ABD ve İngiltere
başta olmak üzere Dubai ve
Uzakdoğu'da eğitim yöneticisi, lider
öğretmen, psikolojik danışman ve
okul kurucularına yönelik olarak
profesyonel yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri
konularda uluslararası standartlarda sertifikalı eğitimler vermektedir. PTC, kaliteli, efektif ve doğrudan
okullarında uygulayabilecekleri; araştırmaya ve
bilimsel temellere dayalı eğitim programları sunmaktadır.
Program içerisinde belirli kriterleri sağlamış olan
eğitim yöneticileri uluslararası düzeyde eğitim
yöneticiliği yapabilme olanağına sahip olabilecekleri
bir sertifika elde etmektedirler.

uzman eğitimciler ve eğitim yöneticileri, oldukça
interaktif, bilimsel araştırmalarla desteklenmiş ve
simülasyona dayalı yöntemlerle programı uygulamaktadırlar. Tam gün kadar devam eden günlük
programın sonunda ayrıca gündelik yaşamdan
karşılıklı paylaşım fırsatı sağlamak amacı ile küçük
gruplar halinde vaka analizleri yapılmaktadır.

 Okul Liderliği ve Grup Dinamikleri,
 Olumlu bir Okul iklimi yaratmak,
 Müfredat Geliştirme, Öğretmen Değerlendirmesi
ve Mesleki Gelişim,

 Ölçme Değerlendirme gibi başlıklar altında yöneticiler (liderler)hem derslerden yararlanırken
hem de farklı pek çok yerden gelen diğer
yöneticilerle deneyimlerini paylaşmakta, birbirlerinden de öğrenmektedirler.

Ayrıca, ABD’de birkaç üniversite ile de anlaşması
bulunan PTC’den alınan bazı program içerikleri bu
üniversitelerin yüksek lisans programlarında kredi
olarak sayılmaktadır.

PTC: (Principals’ Training Center / Okul
Yöneticisi Eğitim Merkezi)
Dünyanın bir çok ülkesinden okul kurucuları, eğitim
yöneticileri ve bölüm başkanları bu programlara
katılmakta ve farklı ama her eğitim yöneticisinin
günlük yaşamında karşılaştığı ana temalarda
toplanan eğitim yönetimi ve liderlik akademik liderlik
ile ilgili dersleri tamamlayarak
"uluslararası okul lideri" unvanını kazanmaktadırlar. Bu programların her biri 5 tam gün sürmektedir. Ortalama 20 kişilik sınıflarda, dallarında
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TTC ve TLI :(Teachers’ Training Center /
Öğretmen Eğitim Merkezi ve Teacher
Leader Institute / Lider Öğretmen Enstitüsü)
TTC (Teachers’ Training Center) ve TLI (Teacher
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her kurs tamamlandığında sertifika almaktadırlar.
Bu eğitimleri tamamlamış olan bizler meslektaşlarımıza çok yararlı olacağına inandığımız bu
eğitim programlarını ülkemizde de sunabilmeyi ve
gelecek nesillerimizi yetiştiren eğitim yöneticisi ve
öğretmenlerimizle paylaşabilmeyi arzu ettik.
Türk ve yabancı PTC eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek programlar hem İngilizce hem Türkçe
olarak sunulacaktır.
2018 yılı itibari ile bu programları Türkiye’de değerli
eğitimcilerle buluşturuyor olacağız.

Leader Institute) PTC şemsiyesi altında öğretmen
ve lider öğretmenlere yönelik sertifika programları
yapmaktadır. Öğretmenin gelişiminde, alanı ile ilgili
yeni metotları ve uygulamaları edinmesi ve uygulamasında, TTC ve TLI büyük destek sağlamaktadır.

2018 yılında PTC Türkiye olarak ülkemizde başlatacağımız programlarımızla ilgili bilgilendirme
için Kasım ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde bir
tanıtım toplantısı gerçekleştireceğiz.
Bambi BETTS
PTC Direktörü

 Müfredat Oluşturma,
 Sınıf Stratejileri,
 Ölçme ve Değerlendirme,
 Öğrenci İhtiyacına Göre Ders Planlama ve
Farklılaştırma,

 Proje Tabanlı Ders Planlama,
 Öğretmenler için Liderlik Becerileri bu başlık
altında sunulan eğitimlerden bazılarıdır.

BTC (Business Training Center / İş
Geliştirme Merkezi):
ĠĢ geliĢtirme merkezi eğitimleri okul kurucuları, okul
finans yöneticileri ve bir eğitim kurumunun
akademik olmayan ama yine de operasyonun çok
önemli
diğer
faaliyetlerini
yürüten
eğitim
profesyonellerine yönelik planlanmış sertifika
eğitimleridir.

Tanıtım toplantısında ayrıca PTC Direktörü Bambi
Betts eğitim liderliği ve sorumlulukları üzerine 45
dakikalık bir konuşma gerçekleştirecektir.
Eğitim yöneticisi ve lider öğretmen yetiştirmede
büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu programlar ülkemiz eğitimcilerine global ve yeni bakış
açıları kazandıracaktır.

 Kriz yönetimi,
 Pazarlama,
 Risk yönetimi,
 Okullarda güvenlik yönetimi gibi
Sunulan bu program başlıkları bir okulun
işletilmesindeki en önemli unsurlar arasındadır.
Her bir eğitim ana başlığı, kursun özelliğine göre 2
tam gün veya 5 tam gün sürmektedir. Katılımcılar
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Özcan ERMĠġ
E-DönüĢüm Merkezi Ġcra Kurulu BaĢkanı

asal adı E-ArĢiv Fatura olan ve
halk dilinde Mail Fatura olarak
dillendirilen uygulamayı bugün Türkiye‟de
60.000 mükellef kullanıyor. Mail Fatura,
faturaların elektronik ortama taĢınması ile
kâğıt tüketiminin azalması ve iĢ
süreçlerinin hızlanmasını sağlayan bir sistemdir.
Çok Alanda Çok Fayda
Mail Fatura kurumların iĢ süreçlerini hızlandırırken
yer ve zamandan da tasarruf sağlıyor. DijitalleĢmeden önce bir evrakın imza sürecinden geçmesi,
karĢılıklı faks ve kargo trafiğinin yarattığı zaman
kaybı, Ģirket ve kurumların iĢ süreçlerinin oldukça
yavaĢ iĢlemesine neden oluyordu.
Bunun yanı sıra harcanan kâğıtlar, baskı malzemeleri ve faturaları 10 yıl saklamak için ayrılan
odalar sebebiyle ortaya çıkan kaynak israfı ve buna
bağlı atıklar çevreye ve doğaya önemli ölçüde zarar
veriyordu. Geriye dönük bir faturayı bulmak bazen
onlarca dakika bazen saatler alırken E-DönüĢüm ile
verilere ulaĢım imkânı ve ulaĢım hızı da önemli
ölçüde arttı ve saniyelere düĢtü.
Kâğıt, Baskı, Kargo ve Saklama Maliyetlerinde
Büyük Oranda Tasarruf
Kâğıt fatura basma ve gönderme maliyetini ortadan
kaldıran Mail Fatura uygulamasıyla kâğıda fatura
basma dönemi yavaĢ yavaĢ tarih oluyor.
Faturasını kâğıt yerine e-posta olarak almak isteyen
kullanıcıya elektronik ortamda fatura göndermek
iĢletmelere kâğıt, baskı, kargo ve saklama
maliyetlerinde büyük oranda tasarruf sağlıyor.
Örneğin; sürekli fatura kestiği müĢteri sayısı, iĢ
yaptığı iĢ ortağı sayısı çok fazla olan firmalar,
tedarikçi sayısı yüksek firmaları düĢünecek olursak,
bunların Mail Faturaya geçmesi, her ay yüzlerce,
binlerce faturanın basılmasından, teslim edilmesinden, kargolanmasından, kaybolmasından, ikinci
nüshalarının klasörler dolusu raflarda arĢivlenmesinden kurtulması anlamına geliyor. Üstelik
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unutmayalım ki, fatura hâlihazırda
zaten elektronik ortamda oluĢturuluyor. Fatura üretildiğinde yazıcıya
göndermek, yazıcıdan kargoyla ilgili
adrese göndermek, yani dijital olan
bir faturayı kâğıda dönüĢtürüp üzerinde onlarca iĢlem yapmak yerine, faturaları eposta ile müĢterilere göndermek çok akılcı değil mi?
Evet, Mail Fatura ile saniyeler içerisinde faturanız
müĢterinize ulaĢsın, sizlerde fatura baĢına oluĢan
maliyeti minimum seviyeye indirin, oluĢan zaman
kaybınızın önüne geçin. Faturanızı kâğıda basma
derdiniz yok, aylara, yıllara göre klasörlere yerleĢtirme, depolama derdiniz yok, istediğiniz bir faturayı
bulmak için saatlerce arĢivler arasında kaybolmanıza gerek yok.
Mail Faturayla ĠĢ AkıĢınız Hızlansın
MüĢterileri son kullanıcı veya e-Faturaya geçmiĢ bir
ticari müĢteri olan iĢletmeler, faturalarını elektronik
olarak gönderebiliyorlar. Yüksek hızda fatura iĢleme
avantajları sağlamakla birlikte faturanın gönderilmesi ve onayı birkaç dakika içerisinde tamamlanır.
Bu hızın artıĢıyla, zamandan tasarruf sağlanan mail
faturayla hata oranı da en aza iniyor.
Mail Faturayla Faturanız Emin Ellerde
Mail Faturayla giden faturalarınızın gönderim
esnasında postada kaybolmasını ister misiniz? Kim
ister ki faturasının ulaĢıp ulaĢmadığından bir haber
olmayı? ġirket bilgileriniz, verileriniz elden ele
dolaĢmasın. Mail Faturayla aldığınız Faturanın da
%100 gerçek olduğundan emin olun, denetime
dayalı operasyon maliyetlerinizi azaltın, otomasyona geçen muhasebe sistemlerinde hata oranınız
da azalsın.
Ağaç Kesmeden de Fatura Kesebilirsiniz!
Her yıl uğruna milyonlarca ağaç kesilen kâğıtlar
yerine elektronik ortama taĢınan faturalar, doğanın
korunması adına da büyük önem arz ediyor.
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tasarruf ediyoruz? Yapılan araĢtırmalar, bir
faturanın kâğıdı, baskısı, teslimi, arĢivlenmesi,
muhasebeye giriĢi, lazım olunduğunda bulunması
ve getirdiği zaman kaybı ile birlikte 8 TL ye mal
olduğunu gösteriyor. Bir mail faturanın on kuruĢlar
mertebesinde oluĢturulduğunu, teslim edildiğini ve
10 yıl yasal geçerli saklandığını düĢünürsek
ortalama 20 kat kat tasarruf ettiğimiz açıkça ortada.

Yani,
Faturaların elektronik ortamda gönderilmesini ve
saklanmasını çevreye olan faydalarını da düĢündüğümüzde, ağaç kesmeden de fatura kesebilir, her
yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesinin önüne geçebilirsiniz. Mail faturayla ilgili hayatımızda çevre
dostu teknolojik çözümler varken neden hala mail
faturaya geçmiyorsunuz?
Bir ĠĢletmenin Fiziki Faturayla
Sıkıntılı Anları
Mesela biz orta ölçekli bir iĢletmeyiz. Sahibi
olduğumuz iĢletmenin her müĢterisi bizden fatura
talep ediyor. Öncelikle kullanmıĢ olduğumuz ön
muhasebe programına kayıt açıyoruz. Ardından
fatura bilgilerini oluĢturup orada kaydediyoruz.
Daha sonra muhasebeci arkadaĢımız matbu evrak
halinde bulunan dosya içerisinde az önce ön
muhasebe programıma girdiği verileri tekrar girerek
yazıcıya kâğıt çıktı olarak göndermek üzere evrakı
oluĢturuyor. Ardından oluĢturduğu evrakı yazdırması için yazıcıya gönderiyor. Hay aksi yazıcının
mürekkebi bitmiĢ! Hele müĢteri o anda faturasını
iĢletmede bekliyorsa! Durumu müĢteriye bildirerek
biraz daha beklemesi için siz isterseniz Ģöyle
buyurun oturun size bir çay ikram edelim diyerek
nezaketen bekletme isteğini dile getiriyor. Tabi bu
süreç içerisinde müĢteri bu evreye gelene kadar
zaten yaklaĢık 15 dakikasını kaybetmiĢtir. Oldu ki o
arada bir müĢteri daha geldi. Bu durumda diğer
müĢterilerle de ilgilenilmesi için muhasebede
gereksiz yoğun kalabalıklar oluĢabilir.
Muhasebedeki her görevlinin müĢterinin fatura
detaylarını görmesi, faturaların 3. Nüshalarının
resmi muhasebeye elle girilmesi sonrasında
faturasını kaybeden müĢterilerin iĢletmeden tekrar
fatura aslı gibidir ibaresiyle istemesi gibi onlarca
olumsuz iĢi ve sonucunu, Mail Fatura ile bertaraf
edebiliyoruz.
Fatura Maliyetlerinde Radikal DüĢüĢ
Görüyoruz ki, iĢ akıĢ süreçlerinin dijitalleĢmesi
birçok alanda tasarrufu, hızı, doğruluğu, verimi ve
memnuniyeti birlikte getirecektir. Peki, ne kadar

E-DönüĢümün Maliyeti =
(Zaman + Kâğıt + Mürekkep + Emek + 10 Yıl
ArĢiv Alanı)/20
Bu denklemin dıĢında sağlanan daha hızlı ve doğru
iĢ akıĢı da, belki iĢletmemizin verimliliği, çalıĢanlarımızı etkinliği, memnuniyeti açısından çok daha
önemli bir fayda oluĢturuyor.
Mevzuat
Mail Fatura; bir baĢka deyiĢle E-ArĢiv Fatura, Vergi
Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu
bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde yer alan Ģartlara uygun
olarak elektronik ortamda düzenlenmesidir. Faturanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır.
Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397
sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
getirilen e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları
gerekmektedir. Böylece, ĠĢletmemiz e-fatura mükelleflerine e-fatura gönderirken, diğer tüm kiĢisel ve
kurumsal müĢterilere Mail Fatura gönderebileceklerdir. E-Fatura uygulamasından farklı olarak,
oluĢturulan faturalar, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı (GĠB)
üzerinden değil mail ya da SMS yoluyla alıcısına
ulaĢtırılmaktadır.
Mail fatura uygulaması kapsamında oluĢturulan
faturalar elektronik mali mühür ve zaman damgası
ile imzalanarak elektronik ortamda arĢive alınmaktadır.
Mail fatura uygulaması kapsamında oluĢturulan
faturalar, bir sonraki ayın 15‟ine kadar oluĢturulacak
Mail raporu ile GĠB‟e bildirilmek zorundadır. Mail
raporu içerisinde, faturaların baĢlık bilgileri ile
dönem içerisinde iptal edilmiĢ faturalara da yer
verilmektedir.
Kimlerin Mail Fatura Ġhtiyacı Çok Öncelikli?
E-Fatura, 10 Milyon TL ve üstü yıllık cirosu olan
bütün firmalar için zorunludur. Ayrıca Tütün Alkol ve
Madeni Yağ piyasasında faaliyet gösteren üreticiler
ve dağıtıcılar ciro limiti gözetilmeksizin E-Fatura
mükellefidirler.
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Mail Fatura, yani E ArĢiv Fatura ise yıllık cirosu 5
Milyon TL ve üstü olan E-Ticaret firmalarına ciro
beyanını takip eden yılbaĢından itibaren zorunlu
hale getirilmiĢtir. Bu limit bugünlerde 1 milyon TL
sınırına indiriliyor.
Zorunluluklar bir tarafa, Mail Fatura uygulaması
günümüzde özellikle, çok sayıda fatura kesen
iĢletmeler için önemli kolaylıklar sağlayan bir
uygulama olduğundan tüm iĢletmeler arasında hızla
kendisine yer buluyor.
Özellikle, müĢteri sayısı, iĢ ortağı sayısı ve veya
tedarikçi sayısı yüksek olan iĢletmeler için Mal
Fatura çok öncelikli olmalı.

 Size özel müĢteri temsilcisi atıyor mu?

E-DönüĢüm yazımızda anlattığımız bu kadar çok
alanda fayda sağlarken neden sadece zorunluluğun
bize de gelmesini bekleyelim?

 Tüm baĢvuru süreçlerini yerine getiriyor, lazım
olduğunda Mail kullanımlarında yanınızda
duruyor mu?

Hizmet Sağlayıcıyı Seçerken Dikkat!

 Her gece veya resmi tatilde nöbetçileri var mı,
her alan için ayrı mı?

Bu kadar faydasını belirttiğimiz E-Fatura ve Mail
Fatura uygulamalarının hangi özellikleri taĢıyan
hizmet sağlayıcısı özel entegratörden alınacağı da
çok önemli. Zira yanlıĢ seçim, faydaların birçoğunu
heba edebiliyor. Tavsiyemiz özel entegratör seçiminde aĢağıdaki soruların cevaplarını muhakkak
emin bir Ģekilde alabilmenizdir.
 GĠB onaylı e-fatura, e-arĢiv fatura, e-bilet özel
entegratörlük, yasal geçerli saklamacı kuruluĢ
lisanslarının tamamına haiz mi?
 BTK onaylı KEP ve E-Ġmza yetkilerine sahip mi?
 Bilgi güvenliği için ISO27001 belgesine, kalite
yönetimi için ISO9001 belgesine, iĢ sürekliliği
için ISO22301 belgesine, Bilgi Teknolojileri
Hizmet Yönetimi Sistemi için ISO 20000 ve yasal
geçerli süreç ve arĢivleme için TS 13298
belgelerine sahip mi?
 Uygun, güçlü alt yapıya ve yazılıma sahip
olduğunu gösterir müĢteri ve fatura trafiğine
sahip mi?
 Elektronik fatura ve arĢiv fatura trafiğinde
herhangi bir kesinti olmaksızın 7 gün 24 saat iĢ
sürekliliğini sağlayabilecek yapıda kurulduğuna
dair BTK ve GĠB tarafından yetkilendirilmiĢ
kurumlarca denetlenmiĢ mi?
 GeliĢtirdiği mali mühür sertifikası ve e-imza
uygulamalarının, TUBĠTAK-BĠLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden uluslararası teknik standartlara uygunluğunu almıĢ mı?
 Kullandığınız ERP ve muhasebe programlarına
uygun referansları var mı, konuĢtunuz mu?
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 Aylık sabit, yıllık sabit, güncelleme, kota aĢımı
gibi etik olmayan aldatıcı ve gizli tarifeler
uyguluyor mu? Kalan kontörünüz ay sonu
yılsonu yakıyor mu?
Özel Okullarda Hızla Yayılıyor
Aslında Mail Faturanın belirttiğimiz faydaların
birçoğunu özel okul iĢletmelerinde de görmemiz
mümkün.
Her ay yüzlerce binlerce kâğıt, baskı, teslim, kargo
masrafları yanı sıra bunların muhasebeye iĢlenmesi,
10 yıl boyunca yüzlerce klasörde ve özel odalarda
saklanması, geriye dönük bir faturayı bulmak için
onlarca dakika zaman kaybı, kaybolma ve yanma
gibi riskler, Özel Okullar için de geçerli.
Üstelik Özel Okullarda, fatura bilgi güvenliği de, yani
faturanın sadece muhatap veli tarafından görülmesi,
belki muhasebe dıĢında bir memurun, öğrencinin,
baĢkaca bir kiĢinin görememesi de önem arz ediyor.
Yapılan araĢtırmalar, Özel Okulların fiziki fatura
maliyetlerinin Mail Fatura ile birlikte 15-25 kat arası
azaldığını göstermektedir.
Özel Okul öğrenci velilerinin bir mail adresine ya da
cep telefonuna muhakkak sahip oluyor olması da,
mail fatura tesliminin kolaylığı açısından, bir baĢka
Mail Fatura ya geçme avantajı.
O halde ülkemizin önde gelen e-dönüĢüm operatörü
EDM olarak, tüm Özel Okullara yüksek oranda
tasarruf, güven, hız, etkinlik ve doğruluk için, Mail
Fatura olanaklarını fark edin, inceleyin ve bir an
önce önceliklendirin diyoruz.
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Günler geceler boyunca dersinize hazırlık yapıyor,
öğrencilerinizin ödevlerini durup dinlenmeden
okuyor ve sınav öncesinde saatlerce konu tekrarı
yapıyor olabilirsiniz. Hatta sınıfınızı büyülü teknolojilerle bile donatabilirsiniz. Ancak bu çabalarınızın
öğrencilerinizde kalıcı öğrenmeyi sağladığını garanti etmeniz zor. Peki bir öğretmen olarak hem
zamanınızı ve emeğinizi daha verimli kullanıp hem
de kalcı öğrenme nasıl sağlayabilirsiniz? ĠĢte iĢin
sırrı bir öğretmen olarak tasarımcı rolünü benimsemekte gizli.
Öğrencilerinizin planınızda koyduğunuz hedeflere
ulaĢacağından nasıl emin olacağınızı ve bunu
yaparken de teknolojiyi etkili ve verimli bir Ģekilde
dersinize nasıl entegre edeceğinizi öğreneceğiniz
adımları sizlerle bu yazımızda paylaĢmak istedik.
Bu yazı temel olarak “Understanding by Design”ın
(UbD) yaratıcılarından Grant Wiggins ve Jay
McTighe‟ın uzun süren araĢtırmalarına ve çalıĢmalarına ve onların planladığı meslek geliĢim etkinlik
ve araçlarına, öğretmen mesleki geliĢim deneyimimize dayanan adımları tanıtıyor ve sizlere bir yol
haritası oluĢturuyor olacak.
Tasarımcı kimliğine sahip 21. yüzyılın öğretmeninin
(öğretmen 2.0) bir yetkinliği de hem tasarıma uygun
teknolojileri seçebilmek hem de bu teknolojileri
verimli olarak kullanmaktır. Tasarımcı öğretmen 2.0
bu yönüyle teknoloji, pedagoji ve alan bilgisine
sahip olan ve bu üç bilgiyi harmanlayarak
kullanabilen öğretmenleri tanımlar. Alanınızdaki bir
konuya uygun teknolojileri belirleyebilir ve bu
konunun teknolojiyle nasıl değiĢeceğini öngörebilirsiniz. “Tasarımınız hangi teknolojiyle zenginleĢecek?”, “Hangi teknolojik araç öğrencilerin
geliĢimsel düzeyine uygun?” sorularına cevap
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verebilirsiniz. Belki de en önemlisi, her öğretmenin
belirli Ģekilde kullandığı bir teknolojik aracı,
tasarımcı öğretmen 2.0 olarak siz daha yaratıcı ve
farklı amaçlara hizmet edecek biçimde kullanabilirsiniz.

Adım 1: Planlamaya Hazırlanın
UbD (Understanding by Design)‟ın yaratıcıları
Wiggins ve McTighe, tasarımcı rolünde olan öğretmenin, “Öğretim programını nasıl etkili hale
getirebilir ve onu derin anlama sağlama yolunda
nasıl daha doğru kullanabilirim?” sorusuyla haĢır
neĢir olduğunu söylerler. Kafasının içinde bu soruya
cevap arayan öğretmen stratejiler geliĢtirir, ihtiyaç
analizi yapar, öğretim kuramlarını değerlendirir ve
çalıĢtığı okulun beklentilerini göz önünde bulundurur. Yani sadece sınıfta ders anlatan ve öğretmenler/zümre odasında çalıĢan öğretmen, hem
fiziksel hem de zihinsel olarak yeni bir kimliğe
bürünür.
Understanding by Design (UbD), hem yaklaĢık 20
yıldır öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılması hem de öğretim ve öğrenme kuram ve
yaklaĢımlarına dayanması açısından öğretmenlerin
ihtiyacına cevap veren bir öğretim tasarımı
modelidir. Ayrıca sınıfınıza teknolojiyi entegre
etmek ve onun etkili olarak kullanılmasını sağlamak
için UbD etkili bir yol gösterici olarak karĢımıza
çıkıyor. UbD, bir model olmasının yanında bir
yaklaĢımı da içinde barındırıyor. UbD‟yi geleneksel
öğretim tasarımı modellerinden ayıran en temel
özellik, “geriden tasarım”ı ilke edinmesi. Geriden
tasarımın en önemli noktası ise; öğrencilerinizin
ulaĢabileceği hedefleri koymanız, bu hedeflere
ulaĢtıklarını gösteren kanıtları belirlemeniz ve
etkinliklerinizi de bu doğrultuda planlamanızdır.
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Ġyi bir plandan beklentiler nettir. Bu planda öğretmen
rehberlik ederek öğrenme sürecini kolaylaĢtıran
roldedir ve öğrenme sürecini ilgi çekici bir
sorgulama sürecine dönüĢtürür. “Yaparak öğrenme”
fikrine dayalı etkinlikleri içermesi en önemli
noktalardan biridir. Öğretmenin en zorlandığı
bölümün hedefle iliĢkilendirilen değerlendirme
tekniklerini seçmek olduğunu görüyoruz. Ancak
Ģunu unutmamak gerekir ki iyi bir planda öğretmen
değerlendirme tekniklerini yerinde ve ihtiyacı olduğu
kadar kullanır. Ġyi bir plandan beklenilen tüm bu
özellikleri UbD yapılabilir kılar. Çünkü UbD
sorgulamayı merkeze koyar ve öğrencilerin
gerçekten öğrenmesine odaklanır. UbD öğrencilerin
öğrendiklerini gerçek hayatta kullanıp kullanamayacağını dert edinir.

Adım 2: Hedeflerinizi Belirleyin
Hazırladığımız bir planın en can alıcı
kısmı ulaĢmak istediğiniz hedef olsa
gerek. Bir yolculuğa çıktığımızda
nereye gideceğimizi bilmek aslında yolun yarısına
gelmektir.
Son
zamanlarda
Ģunun
sıklıkla
söylendiğini iĢitiyoruz: “Öğrencim matematiksel
iĢlemleri yapıyor ama o iĢlemleri neden yaptığını
anlamıyor.” Ya da “Öğrencim kelimenin anlamını
sorduğumda söylüyor ama anlamlı bir cümle
kurmasını istediğimde kuramıyor.” ĠĢte bu noktada
bilmek ve anlamak arasındaki fark ortaya çıkıyor.

UbD modeli de, anlamak ve bilmeyi
birbirinden ayırarak, her birine uygun
hedef seçmeyi öneriyor.
Kazandırmaya çalıĢtığımız bilgi ve beceriler aslında
öğrencilerin anlamalarını istediğimiz Ģeylerden
doğar. Dolayısıyla öğrencilerimizin neleri anlamalarını istiyorsak anladıklarını baĢka yepyeni
durumlara transfer edebilmelerini de istemeliyiz.
Öğrencilerimiz öğrendiklerini yeni durumlara yaratıcı
ve esnek bir Ģekilde uygulayabilmeliler. Peki bu
neden önemli? Tabii ki biz öğretmenler onlara her
Ģeyi öğretemeyiz. Çünkü onlarla etkileĢimde
olduğumuz zaman kısıtlı.
Öğrencilerin anlamalarını istediğimiz her Ģeyi
tasarımımızda büyük hedeflerle ifade ederiz. Büyük
hedefler, büyük fikirlerin gizemi ve anlamanın
derinliklerinden çıktığından tasarımımızın kalbidir.
Size bir çerçeve sunar ve asıl mühim olana
odaklanmanızı sağlar. Birbirinden kopuk gibi
görünen fikirleri birbirine bağlar ve onlara anlam
katar. Öğrencilerimizin sorgulamalarını istediğimiz
önemli sorular, edinmelerini istediğimiz bilgi ve
beceriler büyük hedeften doğar.
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Adım 3: Değerlendirme Tekniklerini Seçin
Öğrencilerinizin öğrendiğini nasıl anlayacaksınız?
Nasıl bir performans göstermeli ya da öğrencileriniz
hangi çıktıları size vermeli ki onların hedeflerinize
ulaĢtığınıza emin olasınız? Geleneksel yaklaĢımla
geliĢtirilen tasarımlarda hedeflerden sonra içerik ya
da etkinlikler (öğrenme yaĢantıları), daha sonra da
değerlendirme gelir. Geriden tasarımda ise
değerlendirmeye ayrı bir önem verilir.

Öğrencilerinizin öğrenmesini istediğiniz
bilgileri ne kadar doğru tekrarladığı ya
da becerileri ne kadar doğru
uyguladığına odaklanmaktan çok,
öğrencilerin büyük hedefe bilgi ve
becerilerini kullanarak ulaĢması ve
öğrendiklerini transfer edebilmesi
üzerine odaklanmanız gerek.
Popüler yaklaĢımların ve teknolojilerin sizi yoldan
çıkarmasına izin vermeyip öğrencilerinizin öğrendiklerine dair nasıl kanıtlar sunacağınızı dikkate
almalısınız.

 Hangi

ilginç
ve
eğlenceli
değerlendirme aracını kullanacağım,

 Öğrencilerim

hangi

projeleri

yapacak,

 Hangi
soruları yerine,

testleri

uygulayacağım

Bir öğretmen olarak;

 Öğrencilerimin öğrendiğini nasıl
anlarım,

 Hangi

performans
görevleri
hedeflerimle bağlantılı olur,

 Ne tür kanıtlar iĢime yarar
sorularını sormalısınız.
Bu aynı zamanda sizin büyük hedefinize ulaĢmanızı
mümkün kılar.
Anlamak performansla ortaya çıkar. Daha çok da
gerçekçi bir bağlamda hazırlanan performansla
öğrenciler anladıklarını bize gösterirler. Bu aslında
onların bu kazanımları baĢka bir ortama transfer
edebileceğinin en değerli kanıtıdır. Çünkü bir kez
denemek için onlara zemin hazırlarsınız ve bu
denemede siz kolaylaĢtırıcı ve yol gösterici
olursunuz. Gerçekçi bir performans görevi
hazırlamak elbette çok da kolay değil.
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“Dolu dolu bir kazanım listesiyle baĢa çıkmaya
çalıĢıyoruz.” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak
performans görevleriyle elde edilen çıktı, emeğinizin karĢılığını aldığınız ve öğrencilerinizin neden
sınıfınızda bulunduğunu meĢrulaĢtıran göstergelerden biri.

Öğretmen olarak öğrencilerin
anladıklarından emin olmak kadar temel
bir görevimiz var mı?
Adım 4: Etkinlikleri Planlayın
Tasarımınızdaki etkinlikler bölümü, aslında kafanızdaki her Ģeyin hayata geçtiği yerdir. Etkinlikler
öğrencilerinize sadece nasıl öğretim yapacağınızı
ya da onlara öğrenmelerinde nasıl destek olacağınızı kapsamıyor. Öğrenme planınızın etkinlik
bölümünde anahtar elementler yer alıyor.
Tasarım yolunda alacağınız kararlarda
size yol göstermek için birtakım
anahtar elementler bulunur.
1) Öğrencilerinizi yakalayacağınız giriĢ etkinlikleri,
2) Anlatım araçları ve uygulamaları,
3) Süreç değerlendirme teknikleri,
4) ĠĢ birliği içinde çalıĢma,
5) FarklılaĢtırma,
6) Oyun ve oyunlaĢtırma.
UbD çerçevesiyle uyumlu olan bu elementler, ayrıca her türlü öğrenme-öğretme kuramına iliĢkin
uygulamalarla da kullanılabilir. Bu elementleri kullanarak ders planınızı, teknoloji entegrasyonu ile
etkili ve verimli hale getirmek yine siz öğretmenlerin
elinde.
Tasarımınızın akıĢının nasıl olacağı bu adımda çok
önemlidir. Her Ģey etkinlik bölümünde hayata
geçtiği için akıĢı ve sıralamayı iyi planlamak
gerekir.
Altı elementin veriliĢ sırasına bağlı kalmak zorunda
değilsiniz. Anahtar elementleri tasarımınızın akıĢında kullandığınız sürece zaten akıĢınız kolaylaĢacaktır. Fakat sıralamada verilecek karar, oyun
kurucu olarak sizin! Etkinliklerin düzenini ve
önceliğini siz belirleyeceksiniz. Burada öğretmen
olarak tasarımcı rolünüzün ön plana çıktığını
görebilirsiniz.
Güçlü bir tasarımcı öğretmen olmak için de
stratejilere ve araçlara hakim olmalı, alet çantanızı
donatmalısınız.
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Adım 5: Bütünü Görmek
Amacına göre hareket etmeyen bir tasarımın
sonucunda, etkili bir öğretim ve öğrenmenin ortaya
çıkmasını düĢünemezsiniz. Bu nedenle öğretim ilke
ve yöntemlerinin temel ilkelerinden biri olan “hedefe
uygunluk”, tasarımlarınızda sürekli kontrol etmeniz
gerekenlerden biri.
Hedeflerinizi tasarladıktan sonra kanıt toplama
tekniklerinizi tasarlarsınız. Bu süreçte değerlendirme ögesine yazılan her Ģeyin hedeflerinizle
uyumlu olması gerekir. Yani planladığınız her Ģeyi
ölçmeniz önemlidir. Planınızda aynı Ģekilde
hedeflerinizle etkinlikleriniz de uyumlu olmalı.
Kısacası ne hedeflediyseniz onun için bir Ģeyler
yapacaksınız! Bir arabanın rot balans ayarını
yaptığınız gibi tasarımınızda da hedef, değerlendirme ve etkinlik ögelerinde bu ayarlamaları
yapmaya ögelerin uyumu diyoruz. Vaktinizi daha
verimli kullanmak varken sadece göze ya da kulağa
hoĢ geliyor diye tasarımınızı Ģekillendirmek sizi
hedefinizden ĢaĢırtıyor olabilir. ĠĢte uyumun
kontrolü bu anlamda öğrencilerinize en uygun
öğrenme ortamı sunmak için çok önemli. Nasıl
özenle üç aĢamayı da tasarladıysanız son bir
dokunuĢta da cilasını yapacaksınız.
Öğretim programı geliĢtirmedeki geriden tasarım
bakıĢ açısı üzerine 21. yüzyılın yeni öğrenme ve
öğretme yaklaĢımlarını ve teknolojilerini inĢa ederek ancak yeni nesli 21. yüzyıla hazırlayabiliriz. Bu
anlamda öğretmenlerin rahatlık çemberinden
çıkmaları gerekiyor.

Öğretmenler geleneksel ders planlama
yöntemlerinizi bir kenara bırakarak
tasarımlarını etkili öğrenme
senaryolarına dönüĢtürmeliler.
MEB kazanımlarını ambalajından çıkarıp öğrencilere gerçek öğrenmenin kapılarını açmalılar. Öğretmenler tasarımcı kimliklerini ön plana çıkararak
meslektaĢlarıyla tasarımın inceliklerini tartıĢıp bir
öğrenme ağı oluĢturmalılar.
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Ayben ERTEM
Uzman Psikolog

trafımız renklerle çevrilidir ve
renkler hayatımızın önemli bir
parçasıdır. Renklerin bizi mutlu
edebilme, üzgün hissettirebilme,
kızgınlaĢtırma ya da heyecanlandırma özelliği vardır. Çocukların da
duygu ve düĢüncelerini en fazla ifade
edebildiği araçlardan biri renklerdir. Renklerle
duyular arasındaki bağı gözler önüne seren bilimsel
çalıĢmalar, renklerin insan organizmasını hem
görsel hem de görsel olmayan temelde etkilediğini
ve beyin geliĢimine, yaratıcılığa, verimliliğe ve
öğrenmeye faydasına doğrudan Ģekilde etki ettiğini
göstermektedir. Çocuklar ise renklere karĢı daha
hassas olmalarından dolayı bu etkilerin daha
belirgin Ģekilde hisseder. Dolayısıyla çocuklar için
uygun renkler seçmek oldukça önemli bir konu
olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Bu kapsamda Filli Boya‟nın çocukların geliĢimine ve
eğitimine verdiği önem doğrultusunda, Filli Boya ile
birlikte çocuklar ile renkler arasındaki güçlü bağı
anlatmak için renklerin okullarda dikkat ve öğrenme
üzerindeki etkisini araĢtırdık. Filli Boya, Milli Eğitim
Bakanlığı iĢbirliği ile bir ilke imza atılarak “Okullarda
Renk Etkisi - Okul öncesi, Ġlköğretim ve Lise
Renkleri” kaynak kitabı ve renk koleksiyonu
oluĢturuldu.
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leĢtirilmiĢ, rengi tüm yönleriyle ele alan
www.renketkisi.com web sitesini hayata geçirdi.

RENKLERĠN ĠNSANLAR
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
Yapılan araĢtırmalar doğrultusunda
renklerin; kan basıncı, nefes alıĢveriĢ, sindirim,
vücut ısısı ve beyin aktivitesinde farklı fizyolojik
tepkiler yarattığı; görme engellilerin derilerindeki
dermo optik görüĢü sayesinde farklı renkteki
ıĢıklarda da aynı tepkilerin oluĢtuğu, renk körleri ve
gözleri bağlı insanlarla yapılan çalıĢmalarda ise
renk ve Ģekilleri ayırt edebildikleri görülmüĢtür.
Kırmızı rengin altındaki elektromanyetik (infrared,
radyo dalgaları) ve mor rengin üzerindeki
(ultraviyole, Xray, gamma ıĢınları) dalga boylarının
(renklerin) fizyolojik etkileri bulunduğu bilinmekte.
Farklı renkler hormonları uyarmak ya da azaltmak
için endokrin sistemiyle farklı etkileĢime girerler.
Görebildiğimiz elektromanyetik dalgaların beyinde
hipofiz bezinden salgılanan melatonin ve seratonin
hormonları üzerinde etkileri kanıtlanmıĢtır. AraĢtırmalar, beynin bazı bölümlerinin yalnızca ıĢığa
değil farklı dalga boylarına (renklere) da tepki
verdiğini göstermektedir.
RENKLER ÇOCUKLARI NASIL ETKĠLĠYOR?

Türkiye‟de ilk kez renklerin öğrenme üzerindeki
etkisi ve bu psikolojik etkilere göre tasarlanmıĢ okul
öncesi, ilköğretim ve liseler özelinde okullarda
bulunan tüm alanlar için renk kullanımı önerilerini
içeren “Okullarda Renk Etkisi” kaynak kitabı, aynı
zamanda Milli Eğitim Bakanlığı iĢbirliği ile binlerce
okul idarecisine dağıtıldı. Proje kapsamında da ĠTÜ
Maçka Anaokulu Okul Renkleri Koleksiyonu’na
uygun olarak boyandı ve ayrıca Adana, Ankara,
Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Ġzmir,
Kayseri, Manisa, Sakarya, Trabzon illerinde Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen pilot
anaokulları da yaz boyunca boyandı.

Bir alanın ambiyansını, büyüklüğünü, küçüklüğünü,
soğuk veya sıcak olmasını etkileyen renkler, aynı
zamanda duygu durumumuzu, hislerimizi ve
davranıĢlarımızı da etkiler. Renkler, çocukların
duygu ve düĢüncelerini en fazla ifade edebildiği
araçlardan biridir.

Öte yandan Filli Boya, bu proje kapsamında
renklerin; psikolojik ve sağlık üzerindeki etkilerinin,
çocuk odaları ve okullar gibi belirlenmiĢ alanlar
özelinde anlatıldığı, bilimsel makalelerle zengin-

Çocuklar, çevreleriyle iletiĢimi kolaylaĢtırabilmek için
duyularını kullanırlar. Çevresel faktörler, çocukların
beslenmesi, büyümesi, geliĢimi ve eğitiminde çok
önemli bir rol oynar.

Çocukların yaĢ gruplarına göre tercihleri genelde
ortak olsa da renk tercihleri duygu durumlarına,
kendilerini ifade etme biçimlerine ve hislerine göre
farklılık gösterebilir.
YERLEġĠM DÜZENĠNDE, TAMAMLAYICI
PARÇALARIN EN GÜÇLÜSÜ RENKLERDĠR
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Ġç yerleĢim düzenindeki tamamlayıcı parçaların en
güçlü ve en önemlilerinden bir tanesi de renktir.
Özellikle okul öncesinde ve okuma-yazma öğrenen
iletiĢim kurmaya yeni baĢlamıĢ 6-7 yaĢ civarındaki
çocuklarda renk, dıĢarıdan bilgi almak için çok
önemli bir kaynaktır.
AraĢtırmalara göre çocukların büyük kısmında 4-4.5
yaĢlarında renkleri tanımaya baĢladığı, 5-9 yaĢ
arasında ise renkten Ģekil tanımaya geçtiği görülür.
Bu tanıdan hareketle okul öncesi çocuklar ve hatta
7-8 yaĢına kadar çocuklar için tasarımda önemli
olan renktir.
NEġELĠ, KEYĠF VEREN RENKLER ÇOCUĞUN
ÖZGÜVENĠNĠ ARTIRIR
Yaratıcılıklarını ve hayal dünyalarını besleyecek
öğrenme alanlarına ihtiyaç duyan çocuklar için
sınıflar, bu amaçla kullanılan en önemli araçtır ve
en çok dikkat edilmesi gereken alanların baĢında
gelmelidir. Okuldaki sınıfları planlarken çeĢitli
renklerin belli iĢlevleri harekete geçirdiği bilinmelidir.
Okullarda kullanılacak uygun renkler mutlak bir
Ģekilde öğrenmeye katkı sağlar. Örneğin; ortamdaki koyu renklerin öğrencilerde belirsizlik ve kasvet
yaratabilme ihtimali varken, neĢeli, keyif veren
renkler, bir çocuğun özgüvenini arttırabilir. Çocuklar
ortamdaki dalgalanmalardan, değiĢimlerden etkilenirler. Tavan yüksekliği, ıĢık ve rengin uyumu bu
anlamda çok önemlidir.
RENGĠN DĠKKAT VE ÖĞRENMEYE ETKĠSĠ
Bilimsel çalıĢmalar, baktığımız, gördüğümüz her
Ģeyde var olan, günlük yaĢamımızın ayrılmaz bir
parçası olan renklerin üretkenlikte ve öğrenmede
büyük rol oynadığını gösterir. Renk ile çocukların
beyin geliĢimi arasında bir bağlantı vardır. Bu
yüzden de okullarda renkler, sadece dekor amaçlı
değil, dikkat ve öğrenmeye fayda sağlamak amaçlı
ve fonksiyonel olarak seçilmelidir. Çocukların dikkat
sürelerini uzatmada, göz yorgunluklarını azaltmada
ya da hareketlerinin yavaĢlamasına renkler etki
etmelidir.
Bir sınıf ortamı, bilgi alımını ve akılda tutmayı
maksimize ederken, katılımı da artırıcı olmalıdır.
Bunu yapabilmenin anahtarı da öğrencileri çok fazla
uyarana
mobilyalar

maruz

bırakmamaktır.

renkliyse

duvar

Eğer

sınıftaki

renklerini

daha

sakinleĢtirici ya da nötr renklerden seçmek gerekir.
Kullanılan sandalyeler, sıralar, masalar parlak,
enerjik renkler değilse duvarlarda enerjik bir renk
kullanmak

yerine

asılan

renklerden seçilebilir,
tonlarından oluĢmalıdır.
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materyaller

duvarlar

yine

parlak

rahatlatıcı

OKULLARA ÖZEL RENK KOLEKSĠYONU…
Okul binalarının konumu, ıĢık alma oranları ve cam
yüzeyleri özelliklerine göre segmentlere ayrılarak
Filli Boya tarafından hazırlanan “Okul Renkleri
Koleksiyonu”nda okul öncesi, ilköğretim, orta
öğretim ve liseler için seçilmesi gereken renk tonları
belirtiliyor.
Anaokulları için sınıf, oyun odaları, yemek alanı,
müdür odası, koridorlar için renk önerileri verilirken,
ilkokul ve liseler içinse sınıfların ıĢığa ve baktığı
yöne göre değiĢen renk alternatiflerinin yanı sıra
sınıf içinde bulunan duvarların her biri için ayrı renk
seçimleri bu çalıĢmanın dikkat çeken özellikleri
arasında yer alıyor.
Aynı zamanda ilkokul ve lise kurumlarının spor
salonu, kütüphane, toplantı odası, dans stüdyosu,
dil ve matematik laboratuvarı, revir-doktor-hemĢire
odası ve rehberlik odası gibi ortak alanları için de
renk önerileri yer alıyor.
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĠLERĠN BAKTIKLARI
DUVARLAR FARKLI RENKLENDĠRĠLMELĠ
Renklerin öğrenmeye etkisinin çok büyük olduğu
araĢtırmalar ile kanıtlanmıĢ durumda. Özellikle
öğrencilerin en çok vakit geçirdikleri sınıflarda bu
konu daha da büyük önem taĢımakta. Öğretmenin
baktığı
yöndeki
renklerin
seçimi
öğretme
performansını etkilemekte. Öğrenciler için ise
tahtanın arkasındaki yüzeylerin renkleri yine dikkati
yoğunlaĢtırmada önem taĢımakta.
Filli Boya aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı
iĢbirliği ile renkler ve etkileri konusunda her zaman
güncel bilgilere ve makalelere ulaĢılabilecek www.
renketkisi.com sitesini hayata geçirdi.
Site, renk üzerine Türkiye‟de ve dünyada
gerçekleĢtirilen makalelerin yanı sıra, renklerin
yaĢamımız ve çocuklar üzerindeki etkilerinin de
anlatıldığı bilimsel bilgiler içeriyor.
www.renketkisi.com internet sitesinde, renk ve ıĢık
arasında iliĢki, dünyada renk konusunda yazılmıĢ
makaleler, yapılmıĢ araĢtırmalar ve sonuçları,
çocuklar ve renkler arasındaki güçlü bağ, rengin
sağlığa etkisi ile dekorasyonda renk etkisi
paylaĢılıyor.
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Ece ÇĠFTÇĠ
SosyalBen Akademi

aha iyi bir dünya için katma
değer üretiyoruz. Toplumsal
duyarlılığı her yaĢtan her
kesime aktarıyoruz.
2015 yılında Ece Çiftçi tarafından
kurulan SosyalBen Akademi DanıĢmanlık Hizmeti Ltd. ġti. topluma hizmet
projelerine önem veren kurum ve kuruluĢlar ile
öğrencilere, doğru sosyal sorumluluk projeleri ile
tanıĢma, oluĢturma ve uygulama konusunda
danıĢmanlık veren ve bu danıĢmanlık hizmetinden
elde ettiği geliri SosyalBen Vakfı‟na aktaran bir
sosyal Ģirkettir. Tüm dünyada gittikçe popülerleĢen
sosyal giriĢimcilik kavramıyla Türkiye henüz yeni
tanıĢıyor. Ülkemizde gönüllü nesiller yetiĢmesi için
bu kavramların Türkiye‟de bilinirliğinin artması
oldukça önemli. Bu noktada SosyalBen Akademi
devreye giriyor. Toplumda dönüĢüm ve kalkınmanın
sosyal Ģirketler ve gönüllüler aracılığıyla mümkün
olacağını duyurmaya çalıĢan SosyalBen Akademi;
Ģirketler, eğitim kurumları ve öğrencileri doğru
sosyal sorumluluk projeleriyle tanıĢtırmak için
danıĢmanlık sektöründe emin adımlarla ilerliyor.

alanda kazanımlar sağlamaktadır.
GeliĢtirilen ve uygulanan model ile
öğrenciler teorik olarak gördükleri
bilgileri, uygulamalar ile pekiĢtirerek
öğrenmektedirler.
SosyalBen Akademi‟de verilen danıĢmanlık modeli ile, anaokulundan,
üniversite çağına kadar her öğrenci grubu için
geliĢtirilen müfredatlar ile öğrencilerin sosyal
sorumluluk ve gönüllülük algısını içselleĢtirmeleri
sağlanmaktadır. ÇalıĢılan yaĢ grubuna göre, farklı
bir müfredat uygulanarak, her yaĢ grubunun
seviyesine göre bir yol izlenmektedir. Örnek olarak,
teori dersleri her yaĢ grubuna göre farklılık
göstermektedir. Ġlkokul öğrencileri ile paylaĢma,
yardımlaĢma gibi belirli temalar iĢlenirken; lise
öğrencileri ile proje yazma ve bütçe yönetimi gibi
konuyu daha derinden inceleyen teoriler iĢlenmektedir. Teoriler gibi uygulamalar da her yaĢ
grubuna göre farklılık göstermektedir. Ġlkokul öğrencisi, hayvan hakları temasını pekiĢtirmek adına kedi
evi etkinliği yaparken, lise öğrencisi bütçe
çalıĢmalarını yürüttüğü projenin uygulama basamaklarını hayata geçiriyor olacaktır. Ayrıca tüm bu
teori ve uygulama derslerine ek olarak, düzenlenen
alt programlar ile (gönüllü turizmi, saha çalıĢması,
kuluçka kampı, camping for community) öğrenciler
farklı ve yeni bir sosyal sorumluluk/gönüllülük
deneyimi yaĢayacaklardır.

SosyalBen Akademi tarafından, verilen danıĢmanlık
ile öncelikli olarak bireylerin gönüllülük faaliyetlerine
katılımının yaygınlaĢtırılması amaçlanmakta ve bu
kapsamda bireylerin ve kurumların sosyal sorumluluk saatlerini en aktif, verimli ve yaratıcı Ģekilde
geçirmeleri için kiĢiye ve kuruma özel sosyal
sorumluluk programı hazırlanmaktadır.
SosyalBen Akademi danıĢmanlık modeli öğrencilere
teori ve uygulama olmak üzere temelde iki farklı
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Farklı bir bakıĢ açısı kazandıran bu

öğrencilere

danıĢmanlık

öğrencilere

sağlamaktadır. Bunlardan ilki sosyal

sosyal sorumluluğa, gönüllü olmaya,

sorumluluk ve gönüllülük farkındalığı

toplumsal sorunlara, yenilikçi çözümler

ile

üretmeye dair bilgiler aktarılmaktadır.

modeli ile, normal hayatlarında bu

Genellikle
altında

modeli

okulların

ilgisi

çalıĢmaların

ile

kulüp

olan
çıktıları

genellikle

ile

yürütülen

tüm

öğrencileri

etkilemektedir. Çünkü amacımız, kendisine ve
çevreye

farkındalık

kazandırmayı

hedefleyen

bireyler olarak, yapılan etkinliklerin duyuruları tüm
okula yapılara, etkinliklere diğer öğrencilerde davet
edilmesini sağlamak ve tüm öğrencilerin sosyal
sorumluluğu deneyimlemesini gerçekleĢtirmektir.
Bilindiği

üzere

IB

(International

ilgilidir.

çok

Sunulan

kazanımlar

danıĢmanlık

kavramlar ile lise ya da üniversite

dersleri

öğrenciler

pek

Baccalaurate)

çağlarında tanıĢacak olan çocuklar,
küçük yaĢlarında tanıĢma fırsatı bulmaktadırlar. Bu
kavramları küçük yaĢlarında öğrenen ve uygulayan
çocuklar toplum sorunlarına daha duyarlı ve çözüm
odaklı olmaktadırlar. Ġkincisi ise öğrencilerin kiĢisel
geliĢimlerine yapılan katkıdır: PaylaĢmak, yardımlaĢmak, sorun çözmek, empati kurmak, hoĢ görülü
olmak, vb. Her biri teorik olarak sürekli dillendirilen,
ideal olarak gösterilen kavramlardır. Öğrenci aldığı
teori dersleri ve katıldığı uygulamalar sayesinde tüm

kapsamında öğrencilerin yapmıĢ oldukları service

bu

learning (toplum hizmeti) saatleri oldukça önemlidir.

günümüz eğitim sisteminde, sosyal sorumluluk

DanıĢmanlığımız kapsamında, IB okullarında Pyp,

çalıĢmalarının akademik baĢarıya katkısını çok

Myp ve Cas süreçlerinde yürütülen çalıĢmalar

daha önem kazanmaktadır. Özellikle, IB gibi farklı

öğrencilere

eğitim

destek

olunmaktadır.

Özellik

Cas

kazanımları

sağlayacaktır.

modellerinde

Üçüncü

öğrencilerin

olarak,

danıĢmanlık

sürecinde SosyalBen Akademi, öğrenciler ile birebir

kapsamında edindiği kazanımlar oldukça önemli bir

çalıĢmalarda yürütmektedir. Teori ve uygulamanın

yere

birebir yapıldığı bu danıĢmanlık modelinde; öğrenci

keĢfederek, akademik hayatlarını ve geleceğe

varsa kendi proje fikri üzerinden,

yoksa ilgi

yönelik meslek seçimlerini gerçekleĢtirmektedirler.

alanlarına yönelik proje fikirleri üzerinden ilerle-

Ve bilindiği üzere ilgi alanlarını keĢfederek, o alana

mektedir. Tüm bu süreçlerde öğrenciye profesyonel

yoğunlaĢan öğrenciler çalıĢmalarından daha çok

destek sağlanmaktadır. Çünkü proje yazmak, bütçe

zevk alacaklar ve baĢarılı olacaklardır. Ayrıca

hazırlamak ve basın ayağını yönetmek gibi konular

günümüzde değiĢen ve geliĢen eğitim sisteminde

öğrencilerin yine duydukları ve önce öğrenip sonra-

service

sında uygulayacakları basamaklardır. Ayrıca IB

değerlendirildiği, gönüllülük çalıĢmaları gibi faktörler

sürecinde eğitmenlere de oldukça büyük sorumluluk

üniversite baĢvurusu sırasında önemli kriterler

düĢmektedir. Öğrenciler için yeni fikirler üretmek,

haline gelmiĢtir. Öğrenciler yurt içi ve yurt dıĢı

sosyal

baĢvurularda SosyalBen Akademi‟den almaya hak

sorumluluk

ve

projelere

hakim

olmak

sahiptir.

Öğrenciler

learning

saatleri,

kendi

bu

ilgi

alanlarını

saatlerin

nasıl

günümüz eğitim sistemi için öğretmenlerin üzerine

kazanacakları

daha fazla eğilmesi gereken konular olmuĢtur. Tüm

çalıĢmalarını resmi olarak kanıtlayabileceklerdir.

bunları gerçekleĢtirmek, yoğun müfredat içerisinde
öğretmenler için zor bir hal alabilmektedir. Bu
nedenle SosyalBen Akademi olarak yenilikçi fikirler,
farklı bakıĢ açıları ve güncel modeller hakkında

Sosyal

Sorumluluk

Cv‟si

ile

http://www.sosyalbenakademi.com/
info@sosyalbenakademi.com
ipekgursel@sosyalbenakademi.com

öğretmenlerimiz içinde “Eğitmen Eğitimi” programını
uyguluyoruz. Bu sayede, öğretmenlere yönelik hem
teori hem uygulamadan oluĢan 2 günlük bir eğitim
düzenleyebiliyoruz.
SosyalBen
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