




Değerli Dostlarım, 

17 Eylül 2018 tarihinde başlayan yeni öğretim yılına büyük bir heyecan ile hazırlanan tüm okullarımıza 

dergimiz aracılığıyla bir kez daha başarı dolu bir yıl diliyorum.   

Değerli dostlarım, 34. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri olarak iki yıldır birlik ve beraberlik içerisinde 

sektörümüzü kamuoyunda daha da tanıttığımıza ve özel okullarımızın daha iyi bir geleceğe sahip 

olabilmesi adına verimli çalışmalar yaptığımıza inanıyorum.  

Özel okul sektöründe 3 büyüme kriteri vardır. Birincisi öğrenci sayısındaki artış, ikincisi okullaşma (yatırım) 

artışı ve üçüncüsü de ciro artışı yani finansal artıştır. 2017-2018 öğretim yılını dikkate aldığımızda, bir 

önceki öğretim yılına göre 1.128.334 öğrenci sayısı ile sektörümüzde % 10’luk bir öğrenci artışı oluşmuştur. 

İkinci kriter olan yatırım (okullaşma) oranına baktığımızda, geçtiğimiz öğretim yılında 1700 özel okul açılmış 

ve 1000’e yakın okul da kapanmıştır. Okullaşma anlamında % 10 oranında büyüme oluşmuştur. Ciro 

anlamında büyüme ise % 20 civarında oluşmuş, sektör 15 milyar TL’lik bir ciroya ulaşmıştır. Bu öğretim yılı 

için ise beklentimiz öğrenci sayısında % 15, okullaşma yatırımı anlamında % 10, ciro anlamında ise % 20’lik 

bir artış olmasıdır. Bu oranlardaki artışta en önemli faktör velilerimizin özel okullarımızın eğitim kalitesine 

duyduğu güvendir.  

Türk Milli Eğitimine önemli katkılar sağlayan özel okullarımızın sorumluluk sahibi, kendine güvenen üretken 

gençler yetiştirmeyi hedef edindiğini ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda daha kaliteli, dinamik bir eğitim vermekte olduğunu bilmenin haklı gururunu taşımaktayız. 

Kurumlarımız düşünen, yorumlayan, analiz ve sentez yaparak olayları irdeleyen gençler yetiştirdikçe; 

birbirini seven, sayan, sorumluluk duygusu gelişmiş bireyler de artacaktır. Ülkemizin çağdaş ülkeler 

seviyesine ulaşmasının ancak nitelikli ve eğitimli insan gücünden geçtiği yadsınamaz. Her ortamda 

belirttiğimiz gibi sınavın, eğitim için bir amaç değil bir araç olarak görülmesi gerektiği, çocuklarımızın 

yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemli olduğundan hareketle farklı ve başarılı eğitim uygulamalarıyla eğitim 

sistemimize öncülük eden özel okullarımızın, akademik ve sosyal alandaki başarılarının bu yıl da artarak 

devam edeceğine inanıyoruz.  

Derneğimizin hizmet içi eğitim çalışmalarına verdiği önem bilinmektedir. Geçtiğimiz bu iki yıl içerisinde 

okullarımızın yönetici ve öğretmenlerine yönelik birçok hizmet içi eğitim, sempozyum ve toplantılar 

düzenlenmiştir. Ayrıca Bakanlığımızca yapılan mevzuat düzenlemelerine, sektörümüzün ihtiyaçlarının 

karşılanması amacıyla Yönetim Kurulu olarak katılımda bulunulmuş, üyelerimizin yaşadığı sorunların 

giderilebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu öğretim yılında da, dayanışma ve birlik içinde birçok 

sorunumuzu daha çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.   

Bu duygular içinde sözlerime son verirken, Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünde, Atatürk ilkeleri ışığında 

öğrenciler yetiştiren siz değerli kurucularımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle 

kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.  

             F. Nurullah DAL 

Yönetim Kurulu Başkanı  
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IX. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU 

“EĞİTİMDE DEĞERLER” 

4          

Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerinin işbirliği ile düzenlenecek 

olan IX. Temel Eğitim Sempozyumu 1 Aralık 2018 tarihinde üyemiz Terakki Vakfı Okulları’nın ev 

sahipliğinde gerçekleştirilecektir. 

Eğitimcilerimize okullardaki uygulamalarına katkıda bulunabilmek amacıyla “Eğitimde Değerler” temasıyla 

düzenlenecek olan IX. Temel Eğitim Sempozyumu’yla ilgili katılım şartlarına http://temelegitim.tozok.org.tr   

adresinden ulaşılabilir.  

Sempozyuma katılmak isteyen okullarımızın, katılımcı kayıtlarını, 19 Kasım 2018 tarihine kadar           

http://temelegitim.tozok.org.tr  adresinden online olarak yapmaları rica olunur.  

Yönetim Kurulu 

F. Nurullah DAL 

Erkan ÇELİK 

Zafer ÖZTÜRK 

Hayik NİŞAN 

Özlem KARSAN 

Mina AKÇEN 

Oya DÜŞMEZ 

Binnur KARADEMİR 

Saim MERAL 

Nigar EVGİN 

Ebru ARPACI 

Kenan TAÇYILDIZ 

 

İlkokul Komisyonu  

Arlin YEŞİLTEPE 

Bahar BİRKAL 

Banu DÖNMEZ 

Burcu AYBAT 

Didem ŞİRANUR 

Gürkan DENİZ 

Nazan FETTAHOĞLU 

Perihan CENGİZ 

Sema SEVER 

Tuncay ŞAMDAN 

Zehra Kasap ERKAN  

Okul Öncesi Eğitimi         

Komisyonu  

Ayça CENK 

Ayten YILMAZ 

Burçin BOZOK 

Emir BORU 

Hüma ÇOBANOĞLU 

Meral GÜNER 

Özlem AZARGÜN 

Selma YILDIRIM 

Serda BÜYÜKKOYUNCU 

Sevinç YILMAZ 

Süheyla KÖSELER  

Akademik Danışman 

Dr. Jale ONUR 

 

Dernek Müdürü  

Nalan TUĞ 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU  
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IX. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU PROGRAMI 
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XVIII. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU 

“EĞİTİM ve ETİK” 

4          

Geleneksel olarak her yıl sömestr tatilinde düzenlediğimiz ve eğitim-

öğretim çalışmalarına önemli katkılar sağlayan eğitim sempozyu-

mumuzun on sekizincisi 30 Ocak -1 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya 

Kaya Palazzo Otel’de gerçekleştirilecektir.  

“EĞİTİM ve ETİK” temasıyla düzenleyeceğimiz Sempozyuma 

Türkiye’den ve dünyadan uluslararası bilim insanları ve uzmanların 

katılımıyla milli eğitimimize ve özel okullarımıza katkıda bulunacak bir 

ortam yaratılması amaçlanmaktadır. Sempozyum konferanslar ile eş 

zamanlı sunumlar şeklinde gerçekleştirilecek ve eğitim tedarikçileri 

destek ürünlerini eğitimcilere sunma fırsatı bulacaklardır. 

Açılışı Milli Eğitim Bakanımızın teşrifiyle yapılacak olan ve Bakanlık 

bürokratları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, 

çok değerli akademisyenler, özel okul yönetici ve öğretmenleri ile basın mensuplarının katılımı ile 

gerçekleşecek XVIII. Geleneksel Eğitim Sempozyumumuzun tüm katılımcılar için verimli ve başarılı 

geçmesini diliyoruz.   

Sempozyuma katılmak isteyen okullarımız https://antalya.tozok.org.tr adresinden otel rezervasyonlarını 

yapabilirler.  

Yönetim Kurulu 

F. Nurullah DAL 

Erkan ÇELİK 

Zafer ÖZTÜRK 

Hayik NİŞAN 

Özlem KARSAN 

Mina AKÇEN 

Oya DÜŞMEZ 

Binnur KARADEMİR 

Saim MERAL 

 

 

Nigar EVGİN 

Ebru ARPACI 

Kenan TAÇYILDIZ 

 

Akademik Danışman 

Dr. Jale ONUR 

 

Dernek Müdürü  

Nalan TUĞ 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU  
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KİDZANİA 



  

MİLLİ EĞİTİM BAKANI 

SAYIN PROF. DR. ZİYA SELÇUK’A YAPILAN ZİYARET 

 

8          

Derneğimizin Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, 18 Temmuz 2018 tarihinde Milli Eğitim 

Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya SELÇUK’u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler.  

Türk Milli Eğitimi’nin geleceği üzerine yapılan fikir paylaşımları ile devam eden görüşmede Sayın 

Bakanımızın samimi yaklaşımları ziyarette bulunan yönetim kurulu ve yüksek istişare kurulu üyelerimizce 

büyük bir memnuniyetle karşılandı.  

Sayın Bakanımıza sıcak yaklaşımları için teşekkürlerimizi arz ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.  

               Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

• F. Nurullah Dal  Yönetim Kurulu Başkanı 

• Erkan Çelik  Başkan Yardımcısı   

• Zafer Öztürk  Başkan Yardımcısı   

• Binnur Karademir Yönetim Kurulu Üyesi 

• Oya Düşmez  Yönetim Kurulu Üyesi 

• Saim Meral  Yönetim Kurulu Üyesi 

• Nigar Evgin  Yönetim Kurulu Üyesi 

• Ebru Arpacı  Yönetim Kurulu Üyesi 

• Kenan Taçyıldız Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

          Yüksek İstişare Konseyi Üyelerimiz  

• Yusuf Tavukçuoğlu  Başkan 

• Cem Gülan   Başkan Yardımcısı 

• Ful Akıngüç Över  Başkan Yardımcısı 

• Gökhan Bayboğan  Başkan Yardımcısı 

• Prof. Dr. İrfan Erdoğan Konsey Üyesi  

SAYIN BAKANIMIZI ZİYARET EDEN 

    www.tozok.org.tr 



TUDEM 



 
MEB BAKAN YARDIMCILARI ve 

GENEL MÜDÜRÜMÜZE YAPILAN ZİYARET 
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Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri,       

16 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakan 

yardımcıları Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN ve Sayın 

İbrahim ER ile MEB Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürü olarak atanan Sayın Dr. Muammer YILDIZ’ı 

makamlarında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini 

ilettiler.  

Ziyaretimizde Türk Milli Eğitimi Sistemi ve sektörümüze 

yönelik görüş alışverişinde de bulunuldu.  

 

    www.tozok.org.tr 

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN 

İbrahim ER Dr. Muammer YILDIZ 

 

MEB Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, Sayın İbrahim ER ve Genel Müdürümüz Sayın 

Dr. Muammer YILDIZ’a sıcak yaklaşımları için teşekkürlerimizi arz ediyor, yeni görevlerinde başarılar 

diliyoruz.  

Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah 

Dal ve YK üyelerimiz, 11 Ekim 2018 tarihinde 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent 

YAZICI’yı makamlarında ziyaret ederek, hayırlı 

olsun dileklerini ilettiler.  

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Levent 

YAZICI’ya yönetim kurulumuza gösterdiği ilgi için 

teşekkürlerimizi arz ediyor, yeni görevlerinde 

başarılar diliyoruz.  

Levent YAZICI 

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZE YAPILAN ZİYARET 

ZİYARETE KATILAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ 

 F. Nurullah DAL   Yönetim Kurulu Başkanı 

 Erkan ÇELİK   Başkan Yardımcısı 

 Hayik NİŞAN   Genel Sekreter 

 Saim MERAL   Yönetim Kurulu Üyesi 

 Kenan TAÇYILDIZ   Yönetim Kurulu Üyesi 



EDB BİLİŞİM 



 

 

VI. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU 

 

4          

Teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi;  idareci,  öğretmen ve öğrencilerin 

teknolojiyi etkin biçimde kullanması, kurumların teknolojik yatırımlarının hedefine ulaşması amacıyla bu yıl 

altıncısı düzenlenecek olan ETP19, Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonu tarafından 23 Mart 2019 

tarihinde gerçekleştirilecek.  

Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin paylaşılacağı, eğitim teknolojilerini derslerinde 

kullanmak isteyen öğretmenlerin farklı projeleri inceleyebilecekleri ve meslektaşları ile paylaşımda 

bulunacakları VI. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda 250 civarında sunum başvurusu, 2500 kadar da 

ziyaretçi başvurusu beklenmektedir.  

6. ETP Konferansı için sunum başvuruları Aralık 2018- Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak, sunum 

kabul ve ilan işlemleri 1 Mart 2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

Öğretmenlerin, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanması, kendilerini geliştirecek örnek 

çalışmaları incelemesi ve katılımcıların profesyonel gelişim ağlarının genişlemesine büyük katkı 

sağlayacağına inandığımız ETP19 ile ilgili detaylı bilgi www.etp.org.tr web sitesinde yayınlanacaktır.    

ETP DÜZENLEME KOMİTESİ  

Özcan Güctekin  @Ozcan_Guctekin 

Elif Kara Öztürk  @elifkaraozturk 

Süha Hayal  @hayallife 

Fatih Yörük  @fatihyoruk 

Hakan Umutlu  @hakan_umutlu 

Evren Tombul  @EvrenTombul 

Metin Ferhatoğlu @metinfer 

Dilara Vardar @dilaravardar26 
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KANGRU 



  

ECNAIS KONFERANSI 

21-23 Kasım 2018, Katowice, Polonya 

4          

Derneğimizin üyesi olduğu ECNAIS – Avrupa Konseyi Özel Okullar Dernekleri Birliği’nin 31. Konferansı     

21- 23 Kasım 2018 tarihleri arasında Katowice, Polonya’da “Özel Okulların Gelişimi; Geleceğin 

Güçlüklerine Hazır Bir Okul” temasıyla gerçekleştirilecektir.  

Bu toplantıda bir çok ülkenin ECNAIS üyeleri, kendi deneyimlerini paylaşarak ortak bir Avrupa 

perspektifinin oluşmasına katkıda bulunacaklardır. 

Konferansa katılmak isteyen okullarımız http://www.ecnais.org/event-registration/ linkinden başvuruda 

bulunabilirler.  

14          
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LİONS 



  

HATAY KURUCULAR TOPLANTISI 

13 Ekim 2018 

16         
    www.tozok.org.tr 

Özel okullarımızla ilgili gelişmeler ve mevzuat 

düzenlemeleri hakkında kurucuları bilgilendirmek ve özel 

okulların sorunlarını görüşmek amacıyla 2018 – 2019 

öğretim yılının ilk bölge toplantısı; Hatay ve çevre illerdeki 

özel okullarımızın katılımıyla üyemiz TED Hatay Koleji ev 

sahipliğinde 13 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirildi.  

Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal, 

Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı Cem Gülan, 

Onursal Başkanımız Dr. Rüstem Eyüboğlu, Yönetim 

kurulu üyeleri Hayik Nişan, Ebru Arpacı, Oya Düşmez, 

Binnur Karademir, Saim Meral, TED Hatay Koleji 

Kurucusu Doç. Dr. Mustafa ÖZAT ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal KARAHAN ile 21 özel 

okulumuzun kurucusu ve yöneticisi katıldı.  

Açılış konuşmalarını TED Hatay Koleji Kurucusu Doç. Dr. 

Mustafa ÖZAT ile Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal 

KARAHAN’ın yaptığı toplantıda; Yönetim Kurulu 

Başkanımız F. Nurullah Dal ve Yüksek İstişare Konseyi 

Başkan Yardımcısı Cem Gülan tarafından özel okul 

kurucularından gelen sorunları cevaplanarak, dernek 

faaliyetlerimiz ve Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar 

hakkında bilgi verildi.  

Kapanış konuşmasını Onursal Başkanımız Dr. Rüstem EYÜBOĞLU’nun yaptığı kurucular toplantısına ev 

sahipliğinden dolayı üyemiz TED Hatay Koleji Kurucusu Mustafa ÖZAT’a, etkinliğimize katılımları Hatay İl 

Milli Eğitim Müdürü Kemal KARAHAN’a ve tüm özel okul kurucularımıza teşekkür ediyoruz.  



CAMBRİDGE 1 



 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI 

YENİ MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ 

6 Ekim 2018 - 22 Aralık 2018 

18 

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl başlatılan öğretmen 

eğitimlerine gelen talep üzerine bu yıl da devam edilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda Öğretmen 

Eğitimlerini Planlama Komisyonumuz tarafından öğretmenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve 

15 modülden oluşan “Mesleki Gelişim Sertifika Programı” 6 Ekim itibariyle Odakule’deki merkezimizde 

başlamıştır.  

Alanlarında çok değerli uzman ve akademisyenlerimizin konuşmacı olduğu sertifika programında;  

• 4 modüle katılan öğretmenlerimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 1”,  

• 8 modüle katılan öğretmenimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 2”,  

• 12 ve üzeri modüle katılan öğretmenlerimize “İleri Mesleki Gelişim Sertifikası” verilecektir.   

Hedef kitle Eğitmen Kurumu Konusu 
Konten-

jan Tarih Saati 

Genel Serkan Kahyaoğlu  
Klinik Psikolog /                   
Eğitim Danışmanı Geribildirim 20 06.10.2018 09.00-12.00 

Okulöncesi-İlkokul Fatma Cengiz Eğitim Danışmanı Farklılaştırılmış Eğitim 20 06.10.2018 13.00-16.00 

Anaokulu, İlkokul, 
Ortaokul,  
Lise, Genel Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu İstanbul Kültür Üniversitesi 

Okullarda İnovasyon Süreci ve 
Yönetimi 20 13.10.2018 09.00-12.00 

Ortaokul Prof. Dr. Ahmet Şimşek İstanbul Üniversitesi  
Sosyal Bilgiler Öğretiminde 
Yeni Yaklaşımlar 20 20.10.2018 09.00-12.00 

Genel 
Deniz Dinçel, Gökçen    
Hazen, Özge Öney Çekül Vakfı 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı Ağaçların 
Diliyle Kentim Eğitim Programı 20 20.10.2018 13.00-16.00 

İlkokul, Ortaokul Başak Atağ 
Eğitim Teknolojileri Koordi-
natörü Sanal Dünya'daki İzlerimiz  20 27.10.2018 09.00-12.00 

Genel Melike Ateş - Arzu Özçetin Mind Academy Eğitmenleri Etkili Takımlar Kurmak 20 27.10.2018 13.00-16.00 

Genel  Lara Özer Eğitim Teknolojileri Uzmanı 
Dijital Araçlarla                      
Zenginleştirilmiş Dersler 20 03.11.2018 09.00-12.00 

İlkokul, Ortaokul 
Hürriyet Cemal Özkaynak 
Safi Urhan 

Dünya İşitme Engelliler         
Federasyonu  

Dünya Ellerimde "İşaret Dili 
Eğitmen Eğitimi" 20 03.11.2018 13.00-16.00 

Lise Prof. Dr. Ahmet Şimşek İstanbul Üniversitesi  

Tarih Öğretiminde Öğretim 
Teknolojileri ve  
Materyal Tasarımı 20 17.11.2018 09.00-12.00 

Rehber Öğretmenler 
Okul yöneticileri 

Metin Yoleri, Rengin Damar, 
Nilgün Niord, Şima Sunder Eğitim Danışmanı Sosyal-Duygusal Öğrenme 20 17.11.2018 13.00-16.00 

Ortaokul A. Sezer Aksoy Eğitim Danışmanı Bu Okulda Barış Dili Konuşulur 20 08.12.2018 09.00-12.00 

Okulöncesi-İlkokul Tanju Yıldırım Sanatçı, Eğitim Danışmanı 
Beden Dili ve Edebiyatı, İleti-
şimde Bedenin ve Sesin Rolü 20 08.12.2018 13.00-16.00 

İlkokul  
Açelya Uçan 
Nurcan Müftüoğlu TAPV Cinsel Sağlık Eğitim 20 15.12.2018 09.00-12.00 

Ortaokul-lise 
Açelya Uçan 
Nurcan Müftüoğlu TAPV Cinsel Sağlık Eğitim 20 15.12.2018 13.00-16.00 

İlkokul, Ortaokul Doç. Dr. H. Kağan Keskin Düzce Üniversitesi Akıcı okuma Anlama 20 22.12.2018 09.00-12.00 

• Mesleki Gelişim Seminerlerine katılmak isteyen öğretmenlerimiz https://event.tozok.org.tr 

adresinden başvuruda bulunabilirler. 



  

TÖZOK MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ 

6 Ekim 2018 
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 16 modülden oluşan Mesleki Gelişim Sertifika Programı’nın ilk modülü 6 Ekim 2018 tarihinde Odakule’deki 

merkezimizde gerçekleştirilmiştir.  

Eğitim seminerlerinin sabah gerçekleşen oturumunda Klinik Psikolog/ Eğitim Danışmanı Serkan 

KAHYAOĞLU’nun konuşmacı olduğu “Geri Bildirim” konulu sunum ile öğleden sonraki oturumda ise Eğitim 

Danışmanı Fatma CENGİZ’in konuşmacı olduğu “Farklılaştırılmış Eğitim” konulu sunum düzenlenmiştir.   

Eğitimlere gösterilen ilgi ve katılım için üyelerimize, öğretmenlerimize ve değerli katkıları için konuş-

macılarımıza teşekkür ederiz. 

Serkan KAHYAOĞLU (Klinik Psikolog / Eğitim Danışmanı) 
Geri Bildirim 

Fatma CENGİZ  (Eğitim Danışmanı) 
Farklılaştırılmış Eğitim 

    www.tozok.org.tr 



  

DARE TO LEARN EĞİTİM FESTİVALİ 

17-19 Eylül 2018 
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Finlandiya Büyükelçiliği’nin resmi daveti üzerine 

Yönetim Kurulu Başkanımız F. Nurullah Dal 

Derneğimizi temsilen, 17-19 Eylül 2018 tarihle-

rinde Helsinki'de düzenlenen uluslararası Dare 

to Learn Eğitim Festivali’ne katıldı.      

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen Dare to Learn 

Eğitim Festivali Kuzey Avrupa'nın en büyük 

uluslararası eğitim festivali olarak tanımlanıyor. 

Festival, konuşmalar ve çalıştayların yanısıra en 

yeni teknolojilerin tanıtıldığı sunumlar ve 

Scandinavian GESA ödüllerinin de yer aldığı 

oldukça geniş kapsamlı bir program şeklinde 

gerçekleştirildi. 

Dare To Learn Eğitim Festivali düşüncesi, Finlandiya’dan bir grup üniversite öğrencisinin, şu sorulara 

cevap aramalarıyla başladı: Dünyada şu an en çok eksikliği duyulan şey nedir? Ve nasıl bir etki 

yaratabiliriz? Böylece dünyanın dört bir yanından insanın, öğrenmenin geleceğini tartışabilecekleri, bu 

konuda deneyimlerini paylaşıp yeni fikirler üretebilecekleri uluslararası bir buluşma ortamı yarattılar.  

Dare to Learn; özellikle hızlı sosyal, çevresel ve ekonomik değişim sürecinde sürdürülebilir başarıyı elde 

etmenin anahtarının sürekli öğrenme olduğu düşüncesinden yola çıktı. Öğrenmenin eğlenceli ve herkese 

açık olması gerektiği prensibine dayanıyor.  

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 21 ülkeden 3000'den fazla katılımcıyı ağırlayan Dare to Learn Festivali bu 

yıl 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinlik Kuzey Avrupa'nın en büyük uluslararası eğitim festivali 

olarak tanımlanıyor. Festival yalnızca öğretmenlere yönelik değil, eğitim alanında çalışma yapan, konuya 

ilgi duyan herkes için 2 günlük yoğun bir organizasyonu kapsıyor. Festival, konuşmalar (http://

www.daretolearn.fi/speakers.html ) ve çalıştayların (http://www.daretolearn.fi/workshops.html ) yanısıra en 

yeni teknolojilerin tanıtılacağı sunumlar ve Scandinavian GESA ödüllerinin (http://www.daretolearn.fi/

scandinaviangesawards.html ) de yer aldığı oldukça geniş kapsamlı bir program sunuyor. 

Festivalin açılışında bir konuşma yapan Finlandiya Eğitim ve Kültür Bakanı Sanni Grahn-Laasonen, bu 

organizasyonun Finlandiya’da düzenlenmesinin bir tesadüf olmadığını söyleyerek, Finlandiya’da, 

öğretmenlere, eğitimcilere ve eğitim sistemine bir bütün olarak verilen değeri vurguladı. Eğitimin, ulus 

olarak kalkınmanın reçetesi olarak görüldüğünü ifade etti. 

Finlandiya’nın perspektifinden dünyadaki eğitim sorunlarına çözüm arayışının şu 3 ana faktörde 

yoğunlaştığını ifade etti:  Gelecek daha fazla eğitim, daha fazla beceri ve kendini geliştirme gerektiriyor. 

Eğitimin temeli erken çocuklukta atılmalı, öğrenme hayat boyu devam etmeli. 

Bakan, Finlandiya’da tüm okullardaki öğretmenlerin yeni pedagojik metodlar ve yeni materyaller 

denediklerini söyleyerek, Finlandiya’nın dünyanın en eğitimli öğretmenlerine sahip olduğunu ekledi.  

Bu seneki etkinliğin temaları şöyleydi: Müfredat 2026, duygular ve öğrenme, sürdürülebilirlik için 

öğrenme, gelişimsel organizasyonel kültür, öz-yönelimli öğrenme. 

Etkinlikle ilgili daha detaylı bilgi için http://www.daretolearn.fi/themes.html 

Dare To Learn  http://www.daretolearn.fi/our-story.html   

http://www.daretolearn.fi/speakers.html
http://www.daretolearn.fi/speakers.html
http://www.daretolearn.fi/workshops.html
http://www.daretolearn.fi/scandinaviangesawards.html
http://www.daretolearn.fi/scandinaviangesawards.html
http://www.daretolearn.fi/themes.html
http://www.daretolearn.fi/our-story.html
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Hürriyet Cemal ÖZKAYNAK 
DİEEF Genel Başkanı 

Sevgili Vatandaşlarım,  

İdeallerinizi gerçekleştirmek sizin en büyük hedefiniz.  Bu hedef doğrultusunda; insan odaklı bakış açısı 
içerisinde eğitimsel özgürlük ve bireysellik ön plana alınarak bu zorlu yolculukta yalnız olmadığınızı bilmenizi 

isterim. Başarılı olacağınızı biliyor; bu suretçe başarı merdivenlerini beraber çıkmayı hedefliyorum. En içten 

başarı dileklerimle.  
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“Türk İşaret Dili’ni aktif bir şekilde kullanabilen 

ve işitme engelli vatandaşlarımızla iletişim 

kurabilen bireyler yetiştirmek.” 

TÜRK İŞARET DİLİ 

İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmak 

amacıyla geliştirdikleri parmak, vücut el ve göz 

hareketlerinden oluşan görsel dile işaret dili denir. 

İşaret dili, yalnızca işitme engellilerin kendi 

aralarında değil işitme ve konuşma yeteneğine 

sahip insanlarla da iletişim kurmada yararlandıkları 

bir araçtır. 

İşaret dili ülke ve yörelere göre farklılık 

göstermektedir. Ülkemizde geçerliliği olan ulusal 

işaret dilini öğreterek işitme engelli bireyleri 

anlayarak hayatı onlar için daha yaşanabilir hale 

getirmeyi aynı zamanda katılımcılarımızın kamu ve 

özel sektörde istihdam şansını arttıracak bir şekilde 

meslek edinmesini amaçlıyoruz. 

 

 

 

HEDEFLERİMİZ 

İnsan, etrafında gelişen olaylara duygusal olarak 

yaklaşır ve buna göre hareket etmektedir. 

Kurumlarda, uygun bir sosyal sorumluluk konusu 

seçildiğinde, uygulanma aşaması öncesi, sırası ve 

sonrasında sosyal sorumluluk projelerinin iletişi-

minin yapılması gerekmektedir.  

Bu bağlamda kurumlar kamuoyunu etkilemek ve 

imajlarını geliştirmek için duygulara yönelik iletişim 

stratejileri uygulanmaktadır. Böylece kamuoyunun 

ilgisini çekip, istediği imajı ve bilinilirliği oluştura-

bilmektedir.  

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federas-

yonu olarak:  

• Kamuoyunda bilinç ve farkındalık yaratmak,  

• Sosyal amaca yönelik duyarlılık oluşturmak,  

• Örnek teşkil ederek, toplumsal duyarlılık 

uyandırmak,  

• Sosyal amaca yönelik daha geniş olanaklar 

sağlamak,  

• Kurumumuzun itibarını artırmak, 

• Ülkemiz de yaşayan engelli ve engelsiz tüm 

vatandaşlarımıza  bu hizmeti ulaştırarak engelsiz 

bir toplum oluşturmak istiyoruz.  

• Unutmayalım ki hepimiz bir engelli adayıyız.  

Federasyonumuz  Türkiye Özel Okullar Derneği ile 

26 Eylül 2108 tarihinde İşbirliği Protokolü imza-

lamıştır. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim 

Kurulu’na destekleri için teşekkür ediyoruz. 

İşbirliğinin nihai hedefi engelsiz bir dünya 

oluşturmak için samimi ve sürdürülebilir bir çaba 

ortaya koymaktır. Bu projenin gerek işitme 

engelliler için gerek diğer engelli gruplar için onlara 

cesaret veren yeni bir başlangıç olmasını temenni 

ediyor, saygılar sunuyorum. 

Türkiye Özel Okullar Derneği ile  

yapılan işbirliği konusu hakkında 

www.dieef.com-www.dunyaellerimde.org resmi 

web sitemizden daha kapsamlı bilgi alabilirsiniz. 

    www.tozok.org.tr 

http://www.dieef.com
http://www.dunyaellerimde.org
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Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN 
MEF Üniversitesi Rektörü 

ok değil 5-10 yıl öncesine kadar teknolojideki 

gelişim ve değişim tahmin edilebiliyordu, 

değişim doğrusal bir çizgide artıyordu, bugün 

ise çok hızlı ve değişken olarak gerçekleşiyor. 

Yaşam biçimimiz, ilişkilerimiz, iş modellerimiz ve 

süreçler, kısaca her şeyimiz tamamen değişiyor. 

Dijital dönüşüm hızlı ve kaçınılmaz bir şekilde 

devam ediyor. Sürekli değişen ve gelişen dijital 

dünyada bir değer yaratmak ve aynı anda bu 

değere sahip olmak için büyük bir mücadele var.  

     Dünya bugün;  

• Gezegenlere Seyahat,  

• Roketle Seyahat,  

• Yapay Zeka,  

• Robotların Yönettiği Dünya,  

• Endüstri 4.0,  

• Otonom Araçlar,  

• Uçan Otomobiller,  

• 1200 km Hızla Seyahati Sağlayacak 

Hyperlooplar,  

• Yeni Enerji Kaynakları ve Uzun Süre 

Depolanması,  

• İnsan Beynine ve Vücuduna Çiplerin 

Yerleştirilmesi,  

• Yaşamın Uzaması,  

• Doktorların ve Hukukçuların Yerini Yapay 

Zeka ile Donatılmış Akıllı Süper 

Bilgisayarların veya Robotların Alması,  

• 3D Yazıcılarla İnsan Vücudu için Organ 

Üretimi,  

• Akıllı Kentler,  

• Toprak Gerektirmeyen Çiftliklerin Kurulması,  

• Başka Gezegenlerde Kolonilerin Kurulması,  

• Çevre, İklim, Sürdürülebilir Daha İyi Bir 

Yaşam,  

• Adaletli Gelir Dağılımı  

gibi konularını konuşuyor.  

Sektörler bu gelişmeleri sürekli takip ederek gelecek 

için kısa ve uzun vadeli planlar yapıyor. Yok 

olmamak için değişiyor. Artık birçok şirket değişimin 

kaçınılmaz olduğunu çok iyi biliyor.  

Dünya Ekonomik Forumun, 800 uzman arasında 

yaptığı araştırmaya göre gelecek 10 yıldaki değişim 

şu şekilde sıralanıyor: 

Robotlar : Robotlar şu anda mavi yakalıların işini 

elinden alarak sanayileri dönüştürmüş durumda. Bu 

dönüşüm beyaz yakalıları da etkilemeye başladı. 

Gelecekte birçok önemli mesleğin eczacılık gibi 

robotlar tarafından yapılacağı öngörülüyor.   

Sensörler : Eşyaların interneti hızla büyüyor. Yakın 

gelecekte daha da yaygınlaşarak yürüdüğümüz 

kaldırımlardan giydiğimiz elbiselere kadar kulla-

nılacak. Yaklaşık 1 trilyon farklı sensörün 2022’ye 

kadar internete bağlanacağı öngörülüyor. 

Tıp      : 3D yazıcılar, tıp endüstrisinde devrim 

yaratacak. Şu anda vücudun bazı kemiklerinin 

parçalarının üretildiği açıklandı. 2024’e kadar organ 

naklinde de 3D yazıcıların kullanılacağı öngö-

rülüyor. 

Internet    : 2024’e kadar internete erişimin herkesin 

yasal hakkı olacağı düşünülüyor.  

Telefon   : Telefonların elektronik parçaları boyut 

olarak küçülecek ancak daha güçlü olacak. %80’i, 

2024’e kadar vücuda yerleştirilebilen telefonlar 

üretilmesi ve konuşma yerine beyindeki dalgaların 

düşünceleri ileteceği öngörülüyor. 

24 



25 

Otomobiller : Otomobil başta olmak üzere 

paylaşım ekonomisi tüm dünyada yaygınlaşacak, 

araba sahibi olma düşüncesini değiştirecektir. 

2026’ya kadar özel araçlardan daha fazla paylaşımlı 

araçlar ile yolculuk yapılacağı öngörülmektedir. 

Yapay Zeka : Yapay zeka, geçmiş hatalardan 

öğrenir ve büyük veriyi kullanarak karmaşık kararları 

otomatikleştirir. Uzmanlar, 2026’ya kadar şirket 

yönetim kurullarında yapay zeka makinelerinin yer 

alacağını düşünmektedir. 

Tüm bu değişimlerin belki de merkezi olan eğitim 

kurumlarında, özellikle üniversitelerde ve araştırma 

merkezlerinde değişim hızla devam ediyor ve daha 

da hızlanacak. Araştırma laboratuvarları hacimsel 

olarak küçülecek, daha küçük ve ucuz cihazlarla 

daha büyük araştırmalar yapılabilecek. Kütüp-

haneler hızla dijitalleşiyor, mekânsal olarak daha 

küçük kütüphaneler olacak, online kaynaklar hızla 

artmaya devam ediyor. Eğitim sistemi dijital 

kaynaklarla yeniden şekilleniyor. Öğrenme yöntem-

leri değişiyor, öğretmen artık bilge kişi değil, 

moderatör rolünde. Mekandan bağımsız eğitim 

artıyor.  

Dünyanın bu hızla değişimini sağlam eğitim 

sistemleri ile yönetebiliriz. Gençlerden önce, 

gençlerle ilgili karar alan siyasilerin ve devlet 

bürokrasisinde karar vericilerin ciddi bir eğitim 

reformu sürecinden geçmesi gerekiyor.  Gençleri 

yetiştirmek diye bir kavram kalmadı, onlara akıl 

veya bilgi aktaran bilge kişilerden önce, onlara 

yönlendirici ve yollarını açıcı yöneticiler ve mentörler 

lazım. Yüzyıllardır öğretmenin sınıfta aktif olduğu, 

öğrencinin pasif dinleyici pozisyonu devam ettiği 

sürece dünyanın değişimine ayak uyduracak hatta 

bu değişimi yönetecek nesiller yetiştirmemiz 

olanaksız. Öğrencilerin değişmesini beklemekten 

önce bizlerin değişmesi gerekiyor.  

Eğitim sistemini yenilerken Y ve Z kuşağını iyi analiz 

etmek gerekiyor. 20. Yüzyıl fikirleriyle 21. Yüzyıl 

gençliği eğitilemez. Y ve Z kuşağı öncekilere hiç 

benzemiyor, onları iyi tanımadan, onlara sorul-

madan ve fikirleri alınmadan sistemleri değiştirmek 

hata olur.  

Değişim yapacağımız her şeyin temelinde insan 

var. İnsanı değiştirecek olan da eğitim. Eğitimde 

değişimi konuşurken, eğitimin temeli olan öğret-

menlerden başlamak lazım. İlk yapılacak olan şey; 

öğretmenlere özellikle manevi ve maddi anlamda 

değer vermekten başlamalıyız. Öğretmenlerimizin 

tüm motivasyonlarını yok eden “Öğretmenlerimiz 

yetersiz kalıyor.” gibi söylemleri hemen bırak-

malıyız. Öğretmen mutlu değilse, kişisel gelişimine 

destek veremiyorsak dünyanın en iyi sistemini de 

getirsek Türkiye’nin tablolardaki yeri değişme-

yecektir.  

Eğitim sistemi, geleceğin iş gücünün ihtiyaçlarına 

cevap verecek şekilde daha esnek bir yapıya 

kavuşmalı. Proje bazlı eğitimler, akrandan öğrenme 

yöntemleri,  flipped learning sistemi, etkileşimli ders 

kaynakları, STEM odaklı müfredat sisteminin öne 

çıkması gerekiyor, burada sanatı da unutmamamız 

gerekiyor. 

Gelişmiş ülkelerin geçmişlerine baktığımız zaman 

gelişime başlama noktalarında hep eğitime ve 

nitelikli eğitim için öncelikle öğretmenine önem 

verdiklerini görüyoruz. Bizim de ülke olarak 

yapacağımız sıçramanın öğretmenlere vereceğimiz 

değerle başlayacağına inanıyorum. Gelişmiş 

ülkelerde en değerli olan ve geride kalmış ülkelerde 

ise en değersiz olan  alanın eğitim olduğunu 

bilmemiz gerekiyor.   

Her şeyin  

bir öğretmenle  

başlayacağının 

unutulmaması dileğiyle… 

    www.tozok.org.tr 



Prof. Dr. Yücel ERTEKİN 
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 

ğitim sistemi, ilkokuldan üniversiteye kadar her 

düzeydeki öğrenciye hem birtakım değerler 

aşılar hem de bu değerlerle etik davranış 

arasında bir ilişki kurmaya gayret eder. Eğitim 

konusundaki sistemci görüşler, eğitim kurumlarının 

açık bir toplumsal sistem olarak incelenmesine yol 

açmıştır. Bölüm, sınıf, yönetim, personel, rol ve 

statü gibi alt sistemleri olan eğitim kurumları(okullar) 

merkez örgütü, eğitim müdürlüğü, teftiş örgütü gibi 

üst sistemlere bağlıdır. Toplumdaki bütün öteki 

sistemler inançları, değerleri ve amaçlarıyla eğitim 

kurumlarının üst sistemleri kapsayan çevresini 

oluşturur. 

Eğitim düzeyindeki yetki ve sorumluluk düzeyleri de 

aşağıda vurgulanan birtakım sistemler tarafından 

yerine getirilir: 

• Teknik sistem 

• Yönetsel sistem 

• Kurumsal sistem 

Öğrencilere herhangi bir konuyu öğretme teknik 

sistem içinde yer alır. Buraya, öğrencilere çeşitli 

değerleri ve davranış biçimlerini aktarma da girer. 

Yönetsel sistem aslında teknik sistemi denetlemek 

için vardır. Kurumsal düzey ise, teftiş ve denetim 

organları yaratarak eğitsel amaçların daha etkili bir 

biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaya yöneliktir. 

Bireyleri yaşadıkları toplumun değerlerine en uygun 

şekilde hazırlamak ve toplumsal devamlılığın ve 

bütünlüğü sağlanmasının en önemli koşulu 

eğitimdir. Eğitimin toplumsal açıdan önemli yeri bazı 

etik kurallara uygun şekilde yapılması gerekliliğini 

doğurmaktadır. Bu kapsamda etik genel olarak, 

neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırmaya 

yarayan davranış kuralları olarak kabul edilmektedir.
 

Toplumsal gelişme ve bütünlüğün sağlanması 

bakımından eğitimin, etik kurallara ve değerlere 

uygun şekilde gerçekleşmesi büyük önem arz 

etmektedir. 

Toplumsal değerlerin en önemlilerinden biri olarak 

kabul edilen hukuk, doğru uygulanmayan bir eğitim 

sistemi içerisinde öğretildiğinde büyük toplumsal 

zararlara da yol açabilecektir. Toplumda adaletin 

sağlanması ancak toplumsal değerlerin ve etik 

kurallarının özümsenmesi ile mümkün olacaktır. Bu 

çerçevede, toplumun yapı taşlarından biri olan 

yargının devamlılığı ve hukuksal bütünlüğün 

sağlanması için hukuk eğitiminde etik kurallarının 

orta öğretimde de öğretilmesinin gerekli olduğu 

açıktır. 

Eğitimin amacı,  toplum için iyi olanın araştırılıp 

sorgulanarak en iyi yaşam standartlarının oluştu-

rulmasıdır. Etiğin amacı, bireyin içinde yaşadığı 

toplumun norm ve kurallarının ötesinde, akıl 

yürüterek ideal bir toplumun hangi tür ilkeler üstüne 

kurulabileceği sorunları ile ilgilenmektir. Yani etik, 

doğru olan davranışların toplumsal normlara 

dönüştürülmesinde bireylerin ve toplumların 

davranışlarını etkiler. 
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Eğitim, insanı doğumundan ölümüne kadar 

etkileyen ve bir şekle sokmaya çalışan süreçtir. 

Etik ise, insanın ‘’Ne yapmalıyım?, Nasıl 

yaşamalıyım?, Ne şekilde davranmalıyım?, … ‘’ 

sorularına vermeye çalıştığı yanıttır. Eğitim ve 

etik arasında zorunlu bir ilişki mevcuttur. 

Aslında eğitim, yaşam boyu süren etik bir 

kendini tanıma sürecidir. 



27 

İşte toplumsal sağlık için bu derece önemli olan 

etiğin, getirmiş olduğu bazı zorunluluklar da 

bulunmaktadır. Bunlar : 

1. Ahlaki Zorunluluk     : Doğru şeyi, doğru olduğu 

için yapmak. 

2. Yasal Zorunluluk : Doğru olanı, yanlış 

yapmanın yaptırımları olduğu için yapmak. 

3. Algısal Zorunluluk : Doğru olanı,  itibarı 

korumak ya da geliştirmek amacıyla yapmak. 

4. Yararlılık Zorunluluğu : Doğru olanı, faydalı 

olduğu için yapmak. 

5. Değişim Zorunluluğu : Yol gösterici politikalar 

ya da örneklerin yokluğunda yapılması gereken 

doğru şeyi bilmek ve yapmak. 

6. Küresel Zorunluluk : Doğru olanı küresel 

beklentileri karşılayabilmek için yapmak.  

Yargıya olan güvenin ve adaletin sağlanması 

bakımından, yargıya ilişkin değerlerin ve etik 

kurallarının hukuk eğitimi içerisinde verilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda, hukukun üstünlüğü 

çerçevesinde yargı görevinin tarafsız, bağımsız, 

dürüst, eşitlik ilkesini gözeterek, özenli ve mesleğe 

yaraşır şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.  

Yargıya ilişkin değerlerin ve etik kurallarının yalnız 

hukuk fakültelerinde değil, başka eğitim 

kurumlarında da öğretilmesi önem taşır. Yargının 

özellikle tarafsız ve bağımsız olması ile mesleki 

kurallara uygun şekilde yerine getirilmesi ve bu 

kapsamda toplumsal devamlılığın sağlanması etik 

kurallarının eğitimi ile mümkündür. 

Bir felsefe alanı olarak etik kısaca, ahlaki eylemin 

birimi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda etik, ahlak 

kavramını temellendirmek üzere insanların davra-

nışını, mevcut ahlaki koşullar açısından araştırır. Bu 

tanımlamada ahlakilik, bir eylemi ahlaki açıdan iyi 

bir eylem olarak tanımlamayı mümkün kılan niteliği 

ifade eder. Etik, bir kişinin ya da grubun 

davranışlarına rehberlik eden doğrunun veya 

yanlışın, iyi veya kötünün standartların tamamı 

şeklinde tanımlanan etik kodlar; yani dürüstlük, 

güvenilirlik, adaletli olmak gibi özellikler bireysel 

olmaktan ziyade, aynı zamanda toplumsal anlamda 

birinin diğerlerine karşı hareketlerini yönlendiren ilke 

ve standartlardır. Yine felsefenin “ödev’’, 

“yükümlülük’’, “sorumluluk’’, “gereklilik’’, “erdem’’ 

gibi kavramlarını analiz eden,  “doğruluk’’ ya da 

“yanlışlıkla’’, “iyi ve kötüyle’’ ahlaki yargıları ele alan, 

“ahlaki eylemin’’ doğasını soruşturan ve iyi bir 

yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan 

dalı olarak tanımlanmaktadır.
 
 

Etik, özel etik ve genel etik olarak ikiye ayrılabilir. 

Özel etik, genel etiğe başvurarak belirli alanlarda 

uzmanlaşan etik kurallar bütünüdür. Bu tür etik önce 

bir problemi çözer ve daha sonra insan davranışı ile 

belirli bir alanda ilişki kurarak moral yönden 

araştırma yapar. Örneğin tıp etiği, hukuk etiği, 

eğitim etiği, mühendislik etiği gibi. 

Öte yandan genel etik ise normatif etik, betimleyici 

etik ve metaetik olarak üçe ayrılabilir. Normatif etik; 

sistematik olarak ahlaki ilkeleri inceleyerek insan 

davranışına yön veren değer ve kuralları açığa 

çıkarmaya çalışır. Burada doğru ve iyi olanın en 

üstün ilkelerinin saptanması önemlidir. Betimleyici

(tanımlayıcı) etik ise, bireylerin ahlaki yönlerini, 

kültürünü ve içinde yaşanılan toplumu araştırır ve 

tanımlar. Ayrıca farklı ahlaki sistemleri, kodları, 

uygulamaları, inançları ve değer yargılarını 

karşılaştırır. Bu tür etik, normlar ortaya koyan 

nesnesi eylemler olan bir çalışmadır. Metaetik ise 

normatif etikle bağlantılı olarak, kelimelerin anlamı 

ve moral değerlerin mantığı ile uğraşır. Özellikle 

normatif etiğin kullandığı terimlerin anlamlarını 

açıklamaya çalışır. Bu anlamda metaetiğin nesnesi 

eylemler değil eylemler ile ilgili yargılardır. Ahlak, 

etikten daha geniş kapsamlıdır. Ahlak yerine etik 

sözcüğünün kullanılması, ahlakın felsefi manasını 

anlatmak içindir. 

Durkheim: İdeal- Toplum İlişkisi 

Toplumsal insanın doğasının betimlenmesinde; 

psiko-filozofik yaklaşım insanın tinsel yanını, 

Durkheim ise “ideal yaratma yeteneği”ni ön plana 

çıkarmaktadır. Durkheim; insana özgü eğilimleri 

bireysel bağlamda ele almamakta ve bunları, 

bireylerden oluşan toplumun-kendisel özellikleriyle 

ilişkilendirmektedir. Durkheim’a göre; değerlerin 

tarihsel gelişim içinde değişmesi, insanların kimi 

dönemlerde körleştikleri anlamına gelmez.  
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Değerin doğrudan amaçla ilgili olduğunu savunanlar 

vardır. Bu görüşe göre, değer, toplumun kendi 

önüne koyduğu amaçlar doğrultusunda ortaya çıkar. 

Kant’a göre, teorik akıl değil pratik akıl, amaçların 

oluşturulmasına elverişlidir. Ödev duygumuz 

aracılığıyla varlığını duyumsadığımız pratik aklımız 

bize izleyeceğimiz yolu göstermektedir.
 

Durkheim’a göre, toplumsal yaşamla birlikte bireysel 

bilinçler birbirini etkilemeye başlamakta ve kollektif 

bir psişik yaşama yol açmaktadır. Tüm yoğun-

luğuyla bireysel yaşamın üstüne yükselen bu 

toplumsal yaşam, doğrudan doğruya tinsel bir 

yaşamın ve uygarlığı gerçekleştiren büyük atılım-

ların da kaynağı durumundadır. Reform, Rönesans 

ve devrim çağları böyle başlamaktadır. 

Hiçbir toplum ideallerini yaratmadan varlığını 

kazanamamaktadır. Toplum adını taşıyan gövdenin 

bir de ruhu vardır ve bu ruh “kollektif idealler 

bütünü”nden oluşmaktadır. 

Timacheff: Etik- Hukuk İlişkileri 

Timacheff’e göre, başlangıçta ayrılmamış olan etik, 

güvencesini en ilkel biçimlerde dışa vurulan bir 

sosyal tepkiden alır ve içereceği dallara ayrılırken  

a) kuralların içerikleri,  

b) toplumsal işlevleri,  

c) psikolojik etkileri,  

d) kaynakları,  

e) yaptırımları açısından sınıflandırılır. 

Timacheff etiği üç ana dala ayırır: 

• Buyurucu bir düzenleme, etik bir kuralın 

etkinliğiyle eşzamanlı olarak görevini yerine 

getiriyorsa, ortaya çıkan “buyurucu-etik” düzen-

leme “hukuk”tur. 

• Etik kurallar etkinliğini felsefe ya da dinden 

alıyorsa “ahlâk” vardır. 

• Sosyal denge doğrudan sosyal baskı aracılığıyla 

gerçekleşiyorsa burada var olan düzenleme 

biçimi “gelenek”tir. 

Etik Kural- Teknik Kural Ayrımı 

Timacheff’e göre; teknik kurallar mutlak olmayan 

daha göreceli değerlere ilişkindir. Teknik kurallar 

için “olması gereken” değil, “belirli bir amaca 

ulaşmak için yapılması zorunlu bulunan” ilkesi 

geçerlidir . Etik kurallarda neden-sonuç ilişkisi insan 

iradesi ile oluşturulmakta olup; teknik kurallarda bu 

bağlantı doğa tarafından gerçekleştirilmektedir.
 

Teknik bir kural, amaca ulaşmanın gerekip 

gerekmediğini belirtmez, oysa etik kural belirtir. 

Herhangi bir konuda etik bir kuralın varlığı ileri 

sürüldüğünde, bu kurala uygun davranılması gereği 

de kastedilmiş olur. Örneğin “yalan söyleme” 

denildiğinde bu emir toplumun tüm bireylerini 

kapsamına almaktadır.  Oysa teknik kurallar için 

böyle bir zorunluluk yoktur.  

Etik kurallarda neden-sonuç ilişkisi insan iradesi ile 

oluşturulmakta olup; teknik kurallarda bu bağlantı 

doğa tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Teknik bir kural, amaca ulaşmanın gerekip 

gerekmediğini belirtmez, oysa etik kural belirtir. 

Herhangi bir konuda etik bir kuralın varlığı ileri 

sürüldüğünde, bu kurala uygun davranılması gereği 

de kastedilmiş olur. 

Kamu Hizmetinde Etik 

Bu kavram kamu personelleri tarafından kamu 

hizmetini yerine getirirken uymaları gereken etik 

prensiplere ve değerlere ek olarak, karar verme ve 

çalışma süreçlerinde bu prensip ve değerler 

temelinde tüm kamu personelinin uymaları gereken 

kuralları ifade etmektedir. 

Kamu çalışanlarının, bu değerlere aykırı olarak 

gerçekleştirdiği her davranış, etik olmayan bir 

davranış olarak nitelendirilmektedir. 

Kamu hizmeti etiği iki farklı değerler sistemi üzerine 

kurulmuştur. Bunlardan biri bürokratik değerler 

sistemi diğeri ise demokratik değerler sistemidir. 

Bürokratik değerler verimlilik, uzmanlık ve etkinlik 

değerlerine dayanırken, demokratik değerler sistemi 

ise vatandaşlık, kamu yararı, sosyal hakkaniyet, 

güven, saydamlık gibi değerlere dayanmaktadır. 

Bu çerçevede kamu hizmeti etiğine dayanan etik 

yönetim, kısaca “kamu çalışanlarının kamu hiz-

metlerini yerine getirirken tarafsızlığını, nesnelliğini, 

dürüstlüğünü ve kamu görevlilerinin görevlerini 

yerine getirirken kendi kişisel, özel, maddi 

kazançları için kamudaki pozisyonlarını kullan-

maktan kaçınmaları olarak anlaşılmalıdır. 

Özel sektörde ve kamu sektöründe etik arasında, 

hem benzerlik hem de farklılıklar söz konusudur. 

Aslında bu değişiklik ve benzerlikler kamu ve özel 

sektörde temel değerlerde ve yönetim fonk-

siyonlarında yer alan değişiklik ve benzerliklerden 

kaynaklanmaktadır. 

Etik kurallar genel olarak, iş hayatında kabul 

edilebilir davranışları sistematik olarak belirleyen 

çabalar olarak tanımlanabilir. Bu kurallar hem kamu 

hem de özel sektörde çalışanlara iyi davranışlarda 

bulunmak ve kötü davranışlardan kaçınmak husu-

sunda rehberlik etmektedir. 
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Türkiye’de etik kurallara ilişkin özel bir kanun 

bulunmamakla beraber, Türk hukukunda kamu 

personeli ve memurlar için Anayasada, Devlet 

Memurları Kanununda ve Türk Ceza Kanunu gibi 

kanunlarda çeşitli kurallar yer almaktadır. 

OECD Ülkelerinde en çok benimsenen kamu 

hizmeti ile ilgili etik değerler şunlardır: 

• Dürüstlük 

• Yasallık 

• Eşitlik 

• Tarafsızlık 

• Saydamlık (Şeffaflık) 

• Etkinlik 

• Sorumluluk 

• Adalet 

Bu çerçevede düşündüğümüz zaman eğitim 

kuruluşları ile ilgili olarak aşağıdaki ögeler 

saptanabilir: 

• Eğitim görevlileri, çalıştıkları kurum veya 

kuruluşun amaçlarına uygun davranmalıdırlar. 

•  Öğrenci ve velilerle ilgili olarak yaptıkları her 

işlemde adalet ilkesi doğrultusunda tarafsız bir 

biçimde hareket etmelidirler. 

• Güvenilir işlem yapmaları ve bu konudaki arşivi 

sağlıklı bir biçimde tutmaları gerekmektedir. 

• Eğitim ve öğretime ayrılan kaynakları etkin, 

verimli, tasarruflu ve uygun kullanmaları 

sağlanmalıdır. 

• Saydamlık gereği bilgi ve denetime açık ve 

hesap verebilir olmak gerekmektedir. 

• Eğitim görevlileri, etik dışı durumlarla 

karşılaştıklarında, hak ve yükümlülüklerinin neler 

olduğunu bilmelidirler. Bu konuda izlenecek usul 

ve esasların açık ve belirgin olması 

sağlanmalıdır. 

• Karar alma sürecinin saydam olması, katılmalı 

yönetimi özendirmesi ve demokratik olması 

sağlanmalıdır. 

• İleriye dönük nesillerin yetiştirilmesinden sorumlu 

olan eğitim görevlilerinin özellikle, insana saygı, 

hukuka saygı, kamu yararı, çalışkanlık ve hizmet 

aşkı gibi konularda öğrencilere örnek olmaları 

gerekmektedir. Bu konudaki rehberlik her eğitim 

kurumunda önemsenmelidir. 

Etik ve eğitim arasında doğrudan bir ilişki 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, Sokrates, eğitimi, etik 

üzerine kurulu bir öğrenme süreci olarak 

tanımlayarak eğitim ve etik arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymuştur. Eğitimin amacı, bireylerin davranış-

larında kasıtlı ve istenen değişiklikleri meydana 

getirme süreci olarak ele alındığında, eğitimde 

toplumun beklentilerine göre bir biçimlendirmenin 

söz konusu olduğu ifade edilir. 

Etik değerler eğitiminin okullarda nasıl verileceği 

konusu, bir takım tartışma ve kutuplaşmaları da 

beraberinde getirmektedir. Okullarda etik eğitimine 

ilişkin iki görüş ön plana çıkmaktadır. Bu 

görüşlerden ilki, okullarda değerlere ilişkin hiçbir 

eğitimin verilmemesi gerektiğini ileri sürerek etik 

eğitiminin ailenin hak ve sorumluluğu olduğunu 

savunmaktadır. Diğer görüş ise okullarda bir çeşit 

etik eğitiminin yapılması gerektiğini ve öğrencilere 

değerlerin kazandırılmasında öğretmenlerin ışık 

tutacağını öne sürmektedir. 

Etik, eğitimin temel bileşenlerinden biridir. Etik 

değerler eğitimi çalışmalarıyla öğrenciler, iyi bir 

insan olmanın niteliklerini öğrenirler ve yaşadıkları 

dünyaya karşı sorumlu olduklarının bilincine varırlar. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde öğrenciler 

evrensel ve milli değerlere sahip olmalı, hangi 

konularda iyileşme, hangi konularda olumsuzluğa 

yol açabileceği konusunda düşünme gücüne 

erişebilmelidir. Bunun yanında etik değerler eğitimi, 

birkaç güne birkaç etkinliğe sığmayacak kadar 

kapsamlı bir programdır ve gerek eğitimciler 

gerekse de anne-babalar bu gerçeğin farkında 

olmalıdır. 

Değerleri olmayan herhangi bir toplum ve birey 

düşünülemeyeceği gibi, değerlerine gereği kadar 

önem vermeyen ülkelerin sağlıklı bir şekilde 

gelişmesi beklenemez. Çünkü bir toplumu ayakta 

tutan ve geleceğe taşıyan temel unsurların başında 

ortak değerlerin oluşturduğu değerler sistemi 

gelmektedir. Bu nedenle etik değerlerin geçerli 

olduğu toplumsal yapının muhafaza edilmesi için bu 

değerlerin yaşamın her alanını kapsayacak biçimde 

eğitime yansıtılması büyük önem arz etmektedir.  
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Alper ALMELEK 
VAmatco A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 

oktor bakışlarını diğer tarafa çevirdi. Az önce 

kararlı adımlarla içeri girmiş olan Strelnikov 

odanın ortasında duruyordu. Nasıl olur da o, 

doktor, onca sıradan insanla tanışmış olmasına 

rağmen bu kadar sıra dışı bir adamla şimdiye kadar 

tanışmamış olabilirdi? Nasıl olmuştu da hayat onları 

bir araya getirmemişti? Nasıl olmuştu da şimdiye 

kadar yolları kesişmemişti? Nasıl böyle anlaşıl-

dığının açıklanması zor da olsa, Strelnikov’un son 

derece erk sahibi olduğu hemen belli oluyordu. 

Olmak istediğinin o kadar ötesindeydi ki üstündeki 

her şeyle ve her haliyle örnek teşkil edebilirdi. 

Başının vücuduna oranı, yakışıklılığı, adımlarındaki 

kararlılık, uzun bacakları, belki de kirli olan ama 

ondan temiz görünen yüksek konçlu çizmeleri, 

aslında buruşuk olmasına rağmen üstünde ütülü 

görünen kurşuni üniforması hepsi bu bütünselliği 

tamamlıyor, bu izlenimi güçlendiriyordu. Tanrı 

vergisi bir üstünlüktü bu, doğal, yapmacıklıktan 

uzak. Bu adam, yaşamın gerektirdiği her koşulda 

kendini eyer üstündeki kadar rahat hissedebilirdi. 

İlle de özgün olması gerekmeyen bir özelliği vardı.” 

Doktor Jivago işte daha sonra yolları defalarca 

kesişecek olan Subay Strelnikov’u ilk gördüğünde 

karizmasından böyle etkilendi. Pasternak kendisine 

1958 Edebiyat Nobel Ödülünü kazanmasında 

önemli rolü olan bu başyapıtında nasıl da 

karizmanın o mıknatıs etkisini okuyucuya vere-

bilmiş. Bir de Zweig’a bakalım, ‘Bilinmeyen Bir 

Kadının Mektubu’nda karakterine seslenirken şöyle 

ifade ediyor:  

• Peki bu karizmatik olan kişileri bizim için o kadar 

ulaşılmaz mı yapıyor?  

• Zaten her birimizin ‘karizmatik’ olduğunu temel 

alarak, bu soruya aynaya bakarak cevap 

vermeliyiz. Hepimizin fabrika ayarlarında 

‘karizma’ olsa da yeterince gözüküyor mu 

acaba?  

• Hatta sakın tam ‘bende de karizma varrrr’ diye 

sevinmişken etrafımızdaki bazı kişiler tarafından 

(özellikle de bizim için önem taşıyan) karizmatik 

bulunmadığımız ortaya çıkarsa ne olacak?  

• Ya etrafımızdaki bazı insanlar değil karizmatik, 

bizi fazlasıyla düz buluyorlarsa, hatta daha da 

korkuncu, ya bizi ‘antikarizmatik/ itici’ bulu-

yorlarsa! Haliyle karizma sübjektif bir konu.  

Bütün dünyanın karizmatik kabul ettiği, rüştünü 

defalarca yaptığı işlerle ispatlamış bir kimseyi 

karizmatik bulmayadabiliyoruz. Kendimizin de 

karizmatik olmama riskini göz önüne alarak 

kendimizi sürekli geliştirmemiz gerektiği ortaya 

çıkıyor. O zaman bu ikna sanatında çok başarılı 

olup karşımızdaki insanları etkileyerek arzu 

ettiklerimize ulaşabiliriz.  
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“Daha hayatıma girmeden önce, çevrende sanki 

bir ışık halkası, zenginliğin, farklılığın ve sır 

perdesinin oluşturduğu bir alan vardı.”  

Tam da 20. yüzyıl büyük sosyoloğu Max 

Weber’in ifade ettiği gibi bir insanın 

karizmasından etkilendiğimizde aslında onda 

‘doğaüstü’ ve ‘insanüstü’ bir güç olduğunu 

hissederiz ve bir ‘mıknatıs’ gibi o kişiye doğru 

çekiliriz.  
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“Karizmatik Liderlik: Karizmanın Formülü” adlı 

sunumumu yapmamın yegane sebebi bu. İçimizdeki 

var olan karizmayı daha da geliştirmek için 

seyirciye/öğrenciye farkındalık artırıcı özellikleri 

hikayeler+ deneyler+ sanatın estetiğiyle vermeye 

gayret etmek ve bunu öyle bir şekilde yapmak ki 

izleyen sunum boyunca karizmanın kaynaklarını, 

stillerini ve tiyolarını tartışabilsin ve hatta uygulasın 

da  Ağustos 2017’den bu yana 28 adet Karizma 

konferansını  Türkiye  (İstanbul, Ankara, İzmir, Erzu-

rum), İsviçre (Bern), Meksika (Chetumal) de vererek 

toplamda 2200 seyirciye ulaşmışım ki baktığınızda 

seyircim üniversite hocalarından, üniversite öğren-

cilerinden, lise öğretmenlerinden, lise öğrencile-

rinden, finansçılardan, mühendislerden, diplomat-

lardan, devlet müfettişlerinden, sanatçılardan, 

işletmecilerden, girişimcilerdeni doktorlardan, avu-

katlardan oluşmuş.  

Bu arada unutmayalım ki karizmatik olan insanların 

tarihte ve günümüzde çok kötü örnekleri de var. 

Aralarında dev şirketleri hortumlayan CEO’lar, 

uygarlıkların yok olmasına sebep olan, devletleri 

savaşa sokan, insanlarının fakirlik seviyesini 

yaşanılmaz kılan devlet adamları gibi. Bu durumda 

‘iyi niyetli karizmatikler’ ve ‘kötü niyetli karizmatikler’ 

olarak insanları ikiye ayırsak ve biz iyi niyetlilere 

ağırlığımızı versek nasıl olur? Haliyle, amacımız iyi 

lider yetiştirmek olmalı! Karizmatik olan kişiler 

yalnızca şirket veya devlet kurumlarını yönet-

miyorlar/ görev almıyorlar ki! Arkadaşlarımıza karşı 

da karizma yapıyoruz, eşimize karşı da, 

çocuklarımıza da… 

Karizmatik olabilmek için bir kedinin gözlerini 

dikmişçesine odağına sahip olmalıyız ve 

karşımızdakine kendimizi tümden vermeliyiz. O 

kadar ki, karşımızdaki ona gösterdiğimiz bu ilgiden 

adeta sarhoş olmalı. Yalnız bu o kadar zor ki, 

binlerce kişi üzerinde yaptığı bilimsel deneylerde 

Daniel Gilbert bize şunu öğretiyor: insan evladı 

hayatının her evresinde, ister işte, ister evde, ister 

arkadaş toplantılarında her ne kadar o an aklı 

oradaymış gibi davransa da aslında minimum yüzde 

elli kendi dünyasında yaşar. Yale Üniversitesi 

Psikologlarından Paul Bloom, Gilbert’in savına bir 

ekleme yapıyor.  

Yalnızca kendi dünyamızda olmakla kalmıyoruz, 

durmadan da hayal kuruyoruz.  

      Sürekli  

• yarın ne yapacağım?  

• sonra ne yapacağım? 

• şu anki işimde başarılı olacak mıyım? 

• mutlu olacak mıyım? 

• mutlu edecek miyim?  

• istediklerime kavuşacak mıyım? 

• beni beğenecekler mi? 

• ben kimim? 

gibi felsefi ya da hedonist bir sürü sorular ve 

yorumlar geçer aklımızdan. 

Karizma önce duruşla başlıyor. Zaten karizma 

dediğimiz olgu ilk olarak kendisini ‘sözsüz 

davranışlarla gösterir’ ve biz daha ilk saniyelerde 

zaten karşımızdakine gerekli puanı veririz. O kadar 

ki, yapılan araştırmalar gösteriyor ki, biz 

karşımızdaki insana ilk baktığımızda onun ekonomik 

statüsü, kültür statüsü, sosyal statüsü, kendisine 

güvenip güvenmediği, güvenilir olup olmadığı, 

yaptığı işte (o anda profesyonel halini gözlem-

liyorsak) kompetan olup olmadığını hemen 

anlıyoruz/ iyi bir fikir sahibi oluyoruz.  

İşte o anda kendimizi daha ağzımızdan hiçbir 

kelime çıkmamış iken ifade etmemiz gerekiyor. Bir 

başka deyişle, karşımızdaki kişiye iyi bir izlenim 

vermemiz bir ‘tutkumuzun’ olmasından kaynak-

lanıyor. Ve tutkunuz varsa boyunuz uzar dersem 

bana inanır mısınız? 

“Boyu ortalamanın altında olmalıydı, ama yoğun 

tutku anlarında boyu bu ifadeyi yalanlayacak şekilde 

gerçekten uzuyordu.” diyor Edgar Allan Poe 

‘Randevu’ adlı hikayesinde. Ne kadar etkileyici değil 

mi, biz bir insanın tutkusunu hissettiğimiz an onun 

konuşmasına bile gerek kalmadan etkisi altına 

girmeye başlıyoruz zaten. Napolyon’un çok kısa 

boylu olduğu söylenir, öyleyse kendisinden belki 30 

santim uzun olan subay ve askerlere hiç kısa boylu 

gözükmüş müdür acaba?  

Yahya Kemal Beyatlı taşı gediğine koymuş:   

“İnsan alemde, hayal ettiği müddetçe yaşarmış”  

    www.tozok.org.tr 
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Onun etkisi altına giren insanlar belki onun 

kendilerinden bile uzun olduğunu hissetmişlerdir. 

Kazuo Ishiguro’nun ‘Günden Kalanlar’ romanını 

okudunuz mu, çok tavsiye ederim. Orada bir Baş 

Uşak’ın patronunun arabasıyla İngiltere’nin güne-

yine inmesi ve arabasının bozulması yüzünden bir 

pansiyonun bile olmadığı ücra bir İngiliz köyünde 

kasabanın ileri gelenlerinden bir çiftin evinde bir 

gece konaklaması betimlenir. Kendisi bir 

malikanenin başuşağı olduğu halde herkes onu lord 

zanneder ve yalnız ‘kasabamıza bir lord geldi’ 

heyecanını yaşamak için köyde ne kadar eli kalem 

tutan kişi varsa soluğu o ailenin evinde alırlar. Baş 

uşak ise küçüklüğünden beri lordlara hizmet etmeye 

o kadar alışmıştır ki kendisi de bir lordu 

aratmayacak ihtişama, zerafete ve görgüye sahip 

hale gelmiştir.  

Maksim Gorki’nin ‘Artamonovlar’ romanında baba 

Artamanov oğullarına şu an gelmiş oldukları bu 

noktaya (kuşaklar boyunca prensin hizmetlileri 

durumundayken azat edildikten sonra şimdi köydeki 

tek fabrikayı kurup belki de en zengin aile 

konumuna gelmişlerdir) zamanında prenslere 

hizmet edip onlar gibi olmayı öğrenmeye 

bağlamıştır. İnsan işte etrafındaki en iyi örnekleri 

izleyip kendini geliştirebilirse bu ‘karizmatik duruşa’ 

sahip olabilir.  

E bu kadar odağımızda sorun varsa zaten 

karizmatik olmayı unutalım. Tabii günümüz sosyal 

medyası, akıllı telefonlar, televizyon programları 

zaten dikkatimizi çelmek için yarışan mecralar 

olduklarından kendimizi her şeyden soyutlayıp 

karşımızdakine odaklamak kolay olmasa gerek! 

Ama kendimize karşı da o kadar anlayışlı 

olmayalım, hele karşımızdaki insanı etkilemek de 

istiyorsak.  

Hadi odaklandık diyelim, hatta bir fotoğraf 

makinesinin objektifi gibi zumlandık da 

karşımızdakine, işte o an bizden karşımızdakine 

güleryüz ve iyilik akmaya başlamalı. Burada 

bakışlar çok önemli. Yine ‘Bilinmeyen Bir Kadının 

Mektubu’na bakarsak en iyi açıklamayı bulabiliriz:  

“Sen, bir sevecenlik gibi olan o yumuşak ve insanı 

sarıp sarmalayan bakışınla bana baktın – evet, 

başka türlü anlatamam, sevecenlikle gülümsedin.” 

Hatta bu sıcak gülümsemeyi o kadar arzulu 

yapabilirsiniz ki, o anda aklınızdan geçen sıkıntılar 

bile gözükmeyebilir:  

“….gülümseyişiyle ışıl ışıl yanan yüz ifadesi yine de 

kusursuz güzelliğin ayrılmaz bir parçası olan o 

kaprisli melankoliyi gizliyordu.” diye Edgar Allen 

Poe, ‘Randevu’ isimli hikayesinde… 

Karşınızdaki kişiye konsantre olmuşken bir yandan 

da ona sevecenlik hissini bulaştırabilirseniz, 

hedefinize neredeyse ulaştınız demektir. Albert 

Mehrabian’ın yüzde yüzlük başarılı bir iletişimdeki 

en yüksek paya sahip olan kısmı, yani vücut dilini 

başarıyla vermişsiniz demektir.  

Karizmatik kişi aynı zamanda bir rol modelidir. 

Kendi tutkusunu ifade etmesini bilen kişi bunu 

toplumun yararına kullanmakla hükümlü olmalıdır. 

Hangi mesleği yapıyorsanız yapın, hangi hobiyle 

ilgileniyorsanız ilgilenin yeter ki tutkulu olun, 

heyecanlı olun. İçiniz içinize sığmasın. Tutkunuzu 

yaşayın ki yaşatın da. İnsanlarla beraberken de 

tutkunuzu karşınızdaki insanlara aktarmaya gayret 

edin. Garson da olabilirsiniz, muhasebeci de, 

ressam da, yelkenci de. Tutkunuz karşınızdakine 

akmaya başladığında MIT Media Lab’deki bulguya 

ulaşmış olacağız. Siz karşınızdakini nasıl hisset-

tirirseniz o da sizi o kadar karizmatik bulur. Eğer 

karşınızdaki insanın belki de bir eksiğine ya da 

hayaline hitap ediyorsanız zaten karizmatik olmaya 

başlamışsınızdır. Yeter ki insanları sevin ve onların 

daha iyi olması için çalışın. Siz buna gayret ettikçe 

siz de öğrenecek ve dolayısıyla mutlu olacak-

sınızdır.  

Siz tutkunuzu karşınızdakine anlattıkça “Qui 

docet, discit.” Öğrettikçe öğrenecek, topluma 

ve kendinize faydalı bir birey olacaksınız. 

Hayatın amacı da bu olsa gerek…  

    www.tozok.org.tr 
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ilge Adam, teknoloji eğitimleri alanındaki 22 

yıllık deneyimini Genç Akademi aracılığıyla 

okullar ve eğitimcilerle paylaşıyor. 

Oyun tasarımı, oyun geliştirme, dijital tasarım, 

programlama, robotik; her biri, teknolojide ayrı 

deneyim ve birikim gerektiren alanlar. Bir okulun 

tüm bu deneyime sahip olması büyük bir yatırım ve 

kaynak gerektiriyor. Oysa Bilge Adam, teknoloji 

eğitimlerindeki 20 yılı aşkın tecrübesi ve 1000’den 

fazla personeli ile okullara ihtiyaç duydukları 

deneyim ve birikimi, bu yatırma gerek olmaksızın 

aktarıyor. 

Bilge Adam, eğitim kurumlarına, kendi geliştirdiği 

Teknoloji Eğitimleri Modeli ve Müfredatı (TEMM)’i 

uygulama imkânı sunar. Ayrıca Eğitmen Akademisi 

ile okullarda görev yapan eğitmenlerin, teknoloji 

eğitimlerine yönelik yetkinlikleri kazanmasını sağlar. 

Eğitim kurumları; TEMM ve Eğitmen Akademisi’ne 

ek olarak Bilge Adam Genç Akademi’nin teknoloji 

eğitim programlarından da yararlanabilecekleri gibi, 

Bilge Adam Bilişim Grubu’nun sunduğu okullara 

özel yazılım, altyapı, uzman kaynağı ve dijital 

hizmetlerinden de faydalanabilirler. 

Bilge Adam TEMM: TEMM, Bilge Adam’ın bilişim 

eğitimlerindeki alanındaki 21 yıllık tecrübesi ile 

okullar için geliştirdiği Teknoloji Eğitim Modeli ve 

Müfredatı’dır. 

TEMM ile amaç, öğrencilerin kendi okullarında en 

kapsamlı teknoloji eğitimlerini alarak yaratıcılık ve 

becerilerini arttırmak, yurtdışındaki dünyanın en iyi 

üniversitelerine kabullerini kolaylaştırmak, geleceğin 

mesleklerine hazırlayarak dünya vatandaşları olarak 

yetişmelerini sağlamaktır. 

Bilge Adam, TEMM ile okullara 20’nin üzerinde 

hazır ve/veya okula özel tasarlanmış müfredatı 

sunar. TEMM sayesinde öğrenciler standart 

diplomalarına ek olarak, özel teknoloji yetkinlik 

sertifikaları da alırlar. Uluslararası geçerlilikteki 

sertifikalar, yetkili eğitim merkezi olduğumuz 

Microsoft, Adobe ve Autodesk gibi teknoloji 

devlerinin onayına sahiptir. 

Bilge Adam Eğitmen Akademisi: Teknoloji eğitimi, 

okullarımızda son yıllarda popüler olan bir alan… 

Bilge Adam ise 20 yılı aşkın bir süredir yazılım, 

sistem ve ağ teknolojileri, web ve grafik tasarım, 

dijital medya, 3D ve teknik çizim, bilgi yönetimi ve 

raporlama, muhasebe ve ERP alanlarında her yıl 

binlerce gence eğitimler veriyor. 

Bilge Adam Eğitmen Akademisi, Bilge Adam’ın 

teknoloji eğitimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli 

eğitmen ihtiyacını karşılamak, mevcut teknoloji 

eğitmenlerinin bilgi ve deneyimlerini arttırmak ve 

niteliklerini uluslararası platformda ispatlayabilecek-

leri sertifikasyonu sağlamak için kurulmuş bir 

akademidir. Bilge Adam’dan mezun olmuş ve 

sertifika almış yüzlerce öğretmen halen birçok 

okulda başarı ile teknoloji eğitimleri vermektedir. 

Teknoloji Eğitim Programları: Bilge Adam Genç 

Akademi,  4 farklı kategoride sunduğu teknoloji 

eğitimlerini eğitim kurumunuzun öğrencileri için 

kendi sınıflarınızda düzenleyebilmektedir. 

Kodlama: Kodlama; yaratıcılığı, analitik düşünme 

ve problem çözme becerilerini arttırır. Öğrenciler, 

kodlamanın gücünü C#, Phyton ve HTML ile keşfe-

derler. 

Oyun Tasarımı ve Programlama: Dijital oyun 

dünyasında sadece birer oyuncu olarak kalmayan 

öğrenciler, kendi oyunlarını profesyonel teknikler ve 

yazılımlar kullanarak tasarlayıp geliştirmeyi 

öğrenirler. 

Dijital Tasarım: Öğrenciler izledikleri animasyon-

ların, filmlerin, gördükleri dijital karakterlerin nasıl 

yapıldığını öğrenerek, tasarım güçlerini dijital 

dünyaya aktarırlar. 

Robotik: Robotların eğlenceli ve öğretici dünyasına 

adım atan öğrenciler, robotlarla mekaniği öğre-

nirken, kodlama ile tanışarak karmaşık yazılım 

projeleri geliştirirler. 

Eğitim Teknolojileri: Teknoloji tüm dünyada artan 

bir hızla kullanılırken, eğitimciler de bu sürecin 

içinde giderek daha fazla yer almaya başladılar. 

Okullarda teknoloji kullanımı; kaynakların verim-

liliğini, iletişimi ve bilginin etkin paylaşımını 

arttırırken, teknoloji eğitimleri de öğrencileri dijital 

dünyadaki yeni kariyerlerine hazırlıyor. Bu değişimin 

farkında olan okul yönetimleri her geçen gün 

okullarının dijital dönüşümüne yönelik yeni stratejiler 

üretiyor ve daha fazla kaynak ayırıyorlar. Neticede 

dijital dönüşüm okullar için kaçınılmaz bir sürece 

dönüşüyor. 

Bilge Adam, eğitim kurumlarının BT altyapısı, 

yazılım, pazarlama ve eğitim teknolojileri alan-

larındaki dijital dönüşüm süreçlerini, çok yönlü ve 

entegre hizmet yapısıyla yönetir. Böylece hem okul 

içi operasyonların otomasyonunu hem de öğrenci 

ve velilere sunulan hizmet kalitesinin yükselmesini 

sağlar. 

34 
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Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK 
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 

umhuriyetle birlikte girişilen Türkiye’de 

ilkokulda öğretimi toplulaştırma çalışmalarına 

başlandı. Buna rağmen, 1926’da dördüncü ve 

beşinci sınıflarda tarih dersleri varlığını devam 

ettirdi. Bu durum 1924, 1927, 1930, 1931, 1938, 

1949, 1967 programlarında da sürmüştür (Çatak, 

2010). 1962 programında Toplum ve Ülke 

İncelemeleri dersi konulmuştur. 1968 programında 

ise, dersin adı Sosyal Bilgiler olarak değiştirilmiş.  

Bilindiği üzere Sosyal Bilgiler, ABD’de olduğu gibi 

vatandaş yetiştirmek için ilkokulda başlatılan, bazı 

dersleri toplulaştırma mantığı kapsamında ortaya 

çıkmıştır. Şüphesiz bunda disipliner bir yaklaşımla 

öğretiminin çocuğun yaşa bağlı gelişimsel seviye-

sine uygun olmayacağına ilişkin haklı kabul vardır. 

Çocukların yaşa bağlı ortaya çıkan ve sosyal çevre 

ile biçimlenen gelişimsel özelliklerinin, onların 

öğrenmeleri üzerindeki önemli etkisi herkesçe kabul 

edilir. Burada amaç, belli konular, kavramlar, 

olgular, olaylar, kişiler üzerinden çocuklara çok 

disiplinli bir öğrenme imkanı sunabilmektir.  

Anglo-Sakson dünyaya bakıldığında İngiltere’de 

erken çocukluktan itibaren Tarih dersi (History 

Lesson)(Web 1, Web 2)varken, ABD’de Sosyal 

Bilgiler (SocialStudies) dersi (NCSS, 2013: 45-49)

çerçevesinde tarih öğretiminin benimsendiği görülür. 

Bir anlamda İngiltere örneğindeki gibi ilkokul 

düzeyinde disipliner görünen ama çocuğa uygun 

planlanan Tarih dersinin varlığı, Türkiye’de de konu 

üzerinde düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. İlköğ-

retimde çocuğa verilecek “geçmiş” bilgisinin Tarih 

dersi şeklinde mi yoksa Sosyal Bilgiler içinde mi yer 

alması gerektiği üzerine ülkemizde neredeyse 

tartışılma yürütülmediği düşünülürse konunun önem 

anlaşılabilir.  

İngiltere gibi bir “imparatorluk” bakiyesine sahip 

Türkiye’de de erken yaşlardan itibaren tarih 

eğitimini, başarılı bir programlamayla çocuğun 

gelişimsel özelliklerine uygun ve beceri temelli Tarih 

dersi olarak verilebileceği söylenebilir. Burada 

geçmiş bilgisinin ilköğretimde Tarih ismiyle 

bağımsız yer bulması, pedagojik ve tarihsel ilkelerle 

çelişmez. Ancak Türkiye’nin sosyal gerçeği ve 

tarihsel birikimi göz önüne alınmak yerine ABD ile 

olan yakın siyasal- ekonomik ilişkilerinden kaynaklı 

bir ders tercihinde bulunulduğunu söylemek abartılı 

olmayacaktır.  

Türkiye’de 1968’lerden itibaren eğitim programında 

ders olarak yer alan Sosyal Bilgilerin içeriğindeki 

tarih konularının ağırlığı yakın zamanlara kadar 

korunmuş olmasına karşın, bu durum son 

zamanlarda oldukça değişmiştir. Elbette ki disipliner 

formatta ve siyasi- askeri tarih ağırlıklı içeriğin tarih 

olarak öğretimi haklı eleştiri konusu olabilir. Zira 

Hun İmparatoru Mete’den (M.Ö. 202) başlatılan, katı 

bir kronolojik yaklaşımla oluşturulmuş siyasi tarih 

ağırlıklı bir içeriğin, yüzeysel bir biçimde Cumhu-

riyete (1923) kadar getirilmesi çağdaş öğretim 

ilkeleri bakımından pek uygun görülmeyebilir. 

Çünkü bu, çocuğa uygun bir yaklaşım olmadığı için 

öğrencilerce ilgi çekici ve yararlı görülmemiştir. 

Bilinmektedir ki o yaşlarda verimli bir öğrenme, 

ancak çocuğun kendi yaşamı ve zihin dünyasıyla 

ilişkili olduğu ölçüde başarılı olabilmektedir.  

Türkiye’de 2005 yılında yapılandırmacı öğrenme 

yaklaşımı çerçevesinde en azından tarih öğretimi 

açısından ilk kez çocuğun gelişimini ve ilgisini 

gerçekçi biçimde dikkate alan bir program 

geliştirildiği söylenebilir.  
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Bu çerçevede hazırlanan ve ilköğretimde uygula-

maya konan sosyal bilgiler öğretimi dersi içinde de 

etkinlik temelli bir programlama ile tarih içeriği 

çocuğa uygun planlamaya çalışılmış ve içerik 

bakımından programdaki ağırlığını korumuştur 

(Şimşek, 2009). Ancak zaman içinde tarih konu 

içeriğinin yoğunluğu gitgide azaltılmıştır. İlköğ-

retimdeki bu durum “tarihten uzaklaşma” olarak 

tanımlanabilir.  

2015 Taslak Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programında Tarih Öğretimi 

Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programına 

bakıldığında genel amaçlarının hiçbirinin doğrudan 

tarih disipliniyle ilişkili olmadığı görülmüştür. 

Amaçlardan “Türk kültürünü oluşturan temel öge ve 

süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını 

sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi 

gerektiğini kabul etmeleri” (Madde 5) tarih alanıyla 

dolaylı bir ilgi içermektedir. Bu da “kültürel miras” 

kavramınca tarih konularının yer bulduğu, kültürel 

miras öğrenme alanı çerçevesinde her bir yıla ünite 

olarak eklendiği görülmektedir.  

Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında yer 

verilen Kültürel Miras öğrenme alanı çerçevesinde 

ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5.-7. sınıf düzeylerindeki 

ünitelere bakıldığında şunlar görülmüştür: 

4. Sınıf Kültürel Miras ünitesinde ilk kazanım “Aile 

tarihini oluşturur” şeklindedir. Bu kazanım bireyin 

tarihe giriş yapması için iyi bir başlangıç sayılabilir. 

4. Sınıf kültürel miras ünitesinin aile (kazanım 1, 

daha sonrasında k denmiştir), yakın çevre (k.2), 

gündelik yaşamdaki nesnelerdeki (k.3) ve çocuk 

oyunlarındaki (k.4) değişim ve süreklilik becerilerinin 

kazandırılmasıyla, yakın bir müze ziyaretini (k.5) 

içermesi, bireyin tarihe iyi bir başlangıç yapması için 

iyi görünmektedir. Burada sözlü, yazılı ve görsel 

kaynaklara yönelen bireyde tarihin kaynaklarına 

ilişkin bir algının oluşması sağlanabilecektir.  

5. sınıfta ise “Çevresindeki doğal varlıkları, tarihî 

mekân ve kalıntıları araştırarak sınıflandırır” (k.1) 

kazanımı ile “Sözlü tarih metoduyla yaşadığı 

çevrenin tarihini araştırır” (k.2) kazanımları 4. 

sınıftaki aile tarihinin devamı gibi görünmektedir. Bu 

da anlamlı görünmektedir. Burada ise kalıntı 

kavramı ve kanıt kullanma becerilerine vurgu 

yapılmıştır.  

6. sınıfta “İlk Çağ uygarlıklarının bıraktıkları izleri ve 

insanlık tarihine katkılarını açıklar” (k.1), kazanımı 

çevreden ve yaşanan coğrafyadan hareketle bir 

içerik kurgusunu önerse de “Orta Asya’da kurulan 

ilk Türk devletlerinin coğrafî, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulu-

nur” (k.2) kazanımıyla “İslamiyet’in ortaya çıkışını ve 

beraberinde getirdiği değişimleri analiz eder” (k.3) 

kazanımı ve devamında yer alan “Türklerin 

İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve 

kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri 

sorgular” (k.4) kazanımı oldukça uzak coğrafyalara 

ve konulara geçişi içermiştir. Burada sonraki 

kazanım olan “Türklerin Anadolu’yu yurt edinme 

sürecini analiz eder” (k.5) ve “Türkiye Selçukluları 

döneminde siyasi ve kültürel faaliyetlerin 

Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecine 

katkılarını tartışır” (k.6.) kazanımlarına geçiş 

planlansa da kazanım 3-5. Çocuklarda mekana 

bağlı olarak tarihsel geçiş yapma imkanını bir 

anlamda kesintiye uğratır gibidir. Bunun yerine eski 

Türkler ve İslamlaşma süreci başka bir ünite ile 

başlatılıp, Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslü-

manlaşması da bu bağlamda işlenebilirdi. Kaldı ki 

“Tarihî ticaret yollarının toplumlararası siyasî, 

kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü kavrar” (k.7) 

tarih disiplinine çok daha uygun bir kazanım olarak 

başka bir ünitede işlenmeye daha uygun 

görünmektedir.  

7. sınıfta ise “Tarihsel olay ve yorumlara dayanarak 

Osmanlı Devleti’nin siyasî güç olarak ortaya çıkışını 

etkileyen faktörleri açıklar” (k.1) şeklinde çok 

kompleks bir kazanımla başlayan Kültürel Miras 

ünitesi, Osmanlı devletinin fetih siyaseti (k.2), 

hoşgörü ve birlikte yaşama fikri (k.3), Avrupa’daki 

gelişmeler ve bunun Osmanlı’yı zorlaması (k.4), 

Osmanlı kültür, sanat ve estetiğini içeren 

kazanımlara yer verilmiştir. En sonda yer alan 

“Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere 

aktarılması gerektiğini savunur” (k.5) kazanımı ile 

de ünite bitirilmiştir.  

Bugün ülkemizde ilköğretimde sosyal bilgiler dersi 

içinde yer verilen tarih alanı, tabiri caizse öğretimsel 

becerileri bakımından bağı koparılmış, bütünlüğünü 

kaybetmiş, sosyal bilgiler öğretim programını 

renklendirmesi için basit bir “fragman” misali yer 

bulmuş görünmektedir.  

    www.tozok.org.tr 
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Oldukça kısıtlı, cılız, bağsız ve yüzeysel bu 

“tarihimsi” içeriğinin ilköğretimde amaçlanan “tarih 

bilinci” ve tarihsel becerileri” oluşmasına nasıl bir 

katkı sağlayacağı bir muammadır. Oysa İngiltere 

örneğinde olduğu gibi tarih alanı, çocuğa uygun bir 

içerik dizaynı ile pekâlâ bağımsız bir ders olarak 

planlanabilir. Hadi bu çok uzak görülmektedir, 

yıllardır arzu edilen bütünleşik bir sosyal bilgiler 

öğretim programı içinde bile çok daha gerçekçi bir 

tarih eğitimi inşa etmek mümkündür. Örneğin 2005 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı'nda yer bulduğu 

gibi bireyin kendi kimliğinden yol çıkarak tarihe bir 

giriş yapması, başarılı bir yol olabilir. Bireyin doğum 

yılından yola çıkarak bir kişisel zaman çizelgesi 

hazırlatmakla işe başlanabilir. Bu kişisel zaman 

çizelgesi, aynı tarihlerdeki yaşanılan il/ilçe ve ülkede 

olanları içeren tarih çizelgesi, yine aynı tarihte 

dünyadaki olayları içeren bir tarih çizelgesiyle 

bireyin ülke ve dünyanın zamanına bağlanması 

sağlanabilir (Şimşek, 2005). Buradaki özellikle 4-5. 

ve 6. sınıfın da bir kısmındaki konu içeriği, çocuktan 

ve aileden başlayarak, mekân algısına bağlı olarak 

sokak/mahalle, kasaba/ilçe, il, ülke ve Türk tarihi 

üzerinden dünya tarihine doğru genişleyebilir.  

2015 Taslak Sosyal Bilgiler Öğretim Programında o 

kadar yetersiz bir tarih içeriği vardır ki ne Türklerin 

Müslümanlaştıktan sonraki yaşananlar (kurulan 

devletler, genişleyen coğrafya, üretilen kültür vs.) ne 

de Osmanlı öncesi (Selçuklular ve Anadolu’da 

yaşananlar) üzerine genel de olsa hiçbir içeriğe yer 

verilmiştir. Osmanlı konusu da bu haliyle öğretim 

çıktıları açısından nasıl yararlı olacağı tartışmalı 

haldedir. Genel hatlarıyla bile Osmanlı Devleti'nin 

büyük başarıları, zamana göre değişen kültürü ve 

zihniyetinden nerdeyse hiç bahsedilmemiş, Osman-

lı’dan Cumhuriyete geçişi anlamayı sağlayacak bir 

tarih altyapısı bile sunulmamıştır. Bu durum hem 

Türkiye’deki tarih öğretiminin temelleri bakımından 

hem de Türk vatandaşlık eğitimi açısından oldukça 

endişe verici bulunmaktadır.  

Son tahlilde kabul etmek gerekir ki Türkiye’de 

yaklaşık 60 yıldır var olan sosyal bilgiler derslerinin 

vatandaşlık odaklı bir eğitim birikimi ve kültürü 

oluşturduğu söylenebilir. Bu durum zaman içinde 

öğretim programlarına farklı da olsa yansımaktadır. 

Bu meyanda çağdaş eğitimle ilgili gelişmeleri takip 

ederek gerekli görülen yenilikleri programlara 

yansıtma çabası elbette dikkate değerdir. Ancak 

büyük bir imparatorluk bakiyesine sahip Türk 

milletinin tarihinin geçmişten bugüne kesintisiz ele 

alınması, Türk vatandaşlık eğitimi açısından da bir 

zorunluluktur. Hamasete boğulmadan, sadece şanlı 

zaferlere değil tarihte yaşanmış gerçeklere odaklı 

bir tarih içeriğinin, geleceğimizi inşa edecek 

gençlerimizin yetişmesi için bir zorunluluk olduğu 

söylenebilir. Bu durumda İngiltere’de olduğu gibi 

erken çocukluktan başlayan, kesintisiz sunulan, 

beceri temelli bir tarih eğitimi/öğretimini öncülleyen 

bir program pekâlâ geliştirilebilir. Bu çözüm, sahip 

olunan tarihsel mirasa saygı kadar bugünün Türk 

insanının da büyük bir ihtiyacına karşılık gelecektir.   
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Sibel YALI 
TUHED– Editör 

eçen gün sosyal medyada resimde 

gördüğünüz renkli basamaklara tesadüf ettim. 

Bu basamaklar Lübnan’daki Balamand 

Üniversitesi’nin bir kampüsündeki (kütüphaneye 

giden yolun üzerindeki) basamaklar. Her bir 

basamak, kendi dönemlerinin çok ilerisinde 

görüşlere sahip aydınların ünlü eserlerinden biriyle 

etiketlenmiş. Bu çalışma, çok hoşuma gittiği için bu 

yazıya konu etmek istedim. Kitap isimleri, aşağıdan 

yukarı doğru bir sıralama ile basamaklara 

yerleştirilmiş.  

Çalışmanın ilk basamağı Gılgamış Destanına (The 

Epic of Gilgamesh) ayrılmış. İkinci basamakta, 

Eflatun'un Devlet (The Republic of Plato) adlı eseri 

yer alıyor. Üçüncü basamakta, Mutanbbī'nin (Diwān 

Abū al-Ṭayyib al-Mutanbbī) Divan Şiirleri'ne yer 

verilmiş. Dördüncü basamakta, Al Maarri'nin 

Bağışlanma Risalesi (Resalat Al-Ghufran by Abī al-

ʻAlāʼ al-Maʻarrī) yer alıyor. Beşinci basamakta, 

Dante'nin Komedya'sına (The Divine Comedy by 

Dante Alighieri) yer verilmiş. Altıncı basamakta, Ibn-

Haldun'un, Mukaddimesi (Muqaddimah-i Ibn 

Khaldūn) yer alıyor. 

Basamaklarda sırasıyla, Niccolò Machiavelli'nin 

Prens (The Prince and the Discourses), René 

Descartes'in Yöntem Üzerine Konuşma (Discourse 

on Method), Immanuel Kant Saf Aklın Eleştirisi (The 

Critique of Pure Reason), Goethe'nin FAUST,  

Charles Darwin'in Türlerin Kökeni, (The Origin of 

Species), Fyodor Dostoyevsky'nin Karamazov 

Kardeşler (The Brothers Karamazov),  Friedrich 

Nietzsche'nin Böyle Buyurdu Zerdüşt (Thus Spake 

Zarathustra),  Albert Einstein'ın Görecelilik Kanunu 

(The Meaning of Relativity), Khalil Gebran'ın Ermiş 

(The Prophet), Ṭāhā Ḥusayn'ın Günlerin Kitabı (Al-

Ayyām), Arnold Toynbee'nin Tarih Bilinci (A Study of 

History), Carl Sagan'ın Kozmos (Cosmos), Stephen 

Hawking'in Evrenin Kısa Tarihi (A Brief History of 

Time), Amin Maalouf'un Doğu'dan Uzakta (Les 

Désorientés) ve son olarak Bill Gates'in 

Önümüzdeki Yol (The Road Ahead) adlı eserlerine 

yer verilmektedir. 

Bu basamaklarda yer alan kitapların hemen hemen 

hepsi dünyanın önde gelen lise ve üniversitelerinde 

okutulmaktadır. Kitaplar, basamaklarda kronolojik bir 

sıralama ile yerlerini almıştır. Bu çerçevede birinin 

diğerine bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Bu yazıda 

sadece ilk altı eserle ilgili notlarımı sizlerle 

paylaşmak istedim.  

Gılgamış Destanı: Sümerler tarafından 56 kil tablet 

üzerine Akad çivi yazısı ile yazılan Gılgamış 

Destanı, ölümsüzlüğün aramakla bulunamayacağını 

kadim zamanlardan bize aktarmakta ve ölüm-

süzlüğün ancak kendisinden sonra gelecek olanlar 

için büyük bir ad bırakılması ile mümkün olacağını 

asırlar öncesinden bizlere nakletmektedir. Ancak, 

tarihçi yazar Noah Harari'nin Sapiens adlı eserinde 

de vurguladığı üzere insanoğlu bu arayışına hiçbir 

vakit son vermemiştir. Bugün, insanlık olarak 

geldiğimiz    noktada    ölümsüzlük   arayışına  halen  
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Fikir almak isterseniz https://www.goodreads.com/, 

https://www.gutenberg.org/, ve  http://

thegreatestbooks.org/ linklerine göz atabilirsiniz.  

 Ya da öğrencileriniz için bu basamakları birlikte 

çıkacağınız bir yolculuk programı haline 

getirebilirsiniz. 

Kitapların birer rehber fikirlerin de umut ışığı olduğu 

güzel günler dileklerimle… 
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devam edildiğine şahit oluyoruz. Hatta teknolojide 

öyle bir noktaya gelindi ki geçtiğimiz aylarda cansız 

bir bedenle, beyin ölümü gerçekleşen bir kafanın 

nakli cerrahi bir operasyon ile gerçekleşti. Çok ciddi 

bir finansman desteği ile Çin'de sürdürülen bu 

projenin çıktılarının ne olacağı yönünde henüz bir 

rapora  rastlayabilmiş değilim. Ancak İtalyan 

cerrahın ve ekibindekilerin tıp literatüründe 

ölümsüzleştiklerinden emin olabiliriz.  

Devlet: Platon (Eflatun) tarafından yazıya dökülen 

Devlet (Πολιτεία) adlı eserde sağlıklı ve mutlu bir 

toplum hayatı için düşünülen bir model önerisinden 

bahsedilmektedir. Sokrates'in konuşmalarının yer 

aldığı bu eser aynı zamanda mutluluk felsefesinin de 

kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bu eserin MÖ. 4. 

asırda yazıldığı düşünülürse insanların asırlardır 

mutluluk arayışı içinde olduğunu iddia edebiliriz. 

Geçmiş'in şartları ile kıyaslandığında insanoğlunun 

bugün mutsuz olması için pek az bir sebebi varmış 

gibi geliyor kulaklara.. Halbuki yapılan araştırmalar 

gelişmiş toplumlardaki mutsuzluk oranının hızla 

yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle dünyanın 

en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yale 

Üniversitesi'nde daha mutlu ve tatminkar bir hayata 

ulaşmanın yollarını konu edinen Psikoloji & İyi 

Yaşam dersleri veriliyor. Hatta bu dersler internet 

üzerinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak dahi takip 

edilebiliyor. 

Divan: Arap Dili ve Edebiyatı'nın en güçlü 

temsilcilerinden biri olan Abū al-Ṭayyib al-Mutanbbī, 

kendi şiirlerinin yer aldığı Divan adlı eserinde yaşam 

felsefesi içinde kimlik ve özgürlük kavramlarını 

sorgulamakta ve bunların gücünün kişinin kendisini 

bilmesinden kaynaklı olduğunu işaret etmektedir. Bu 

eserin 10. asırda kaleme alındığını göz önünde 

bulundurursak  bu çağda kimlik ve özgürlükler 

konusunda insanlığın ne kadar ilerleme kaydettiğini, 

günümüzde yaşanan birtakım sorunlara rağmen 

açıkça görebiliriz. Uluslararası bir teşkilat olan 

Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi'nin ancak 20. asrın ikinci yarısına 

gelindiğinde kurulabilmesi ve bugün birçok vakada 

kimlikler ve özgürlükler konusunun karmaşık bir 

şekilde karşımıza çıkarılması düşündürücüdür. 

Bağışlanma Risalesi: Abbasiler döneminde 

yaşamış filozof şair ve yazar Ebu'l Ala El-Maari, 

yaşadığı dönemin koşulları ele alındığında 

inanılması zor bir cesaret sergilemiş, Bağışlanma 

Risalesi adlı eserinde Musevilik, Hristiyanlık, İslam 

ve Zerdüştlük inançlarını eleştirel bakış açısıyla 

incelemiş, akılcılığı esas alarak bu dinlerdeki 

doğmalara karşı gelmiştir. On asırdan uzun süre 

önce yazılmış olan bu eserin varlığı, günümüzde 

halen dünyanın düz olduğunu iddia eden, aşının 

faydasız, hacemat gibi işlerin şifalı olduğunu 

düşünen zihniyetler için atom bombası niteliğindedir. 

Hele bu hususu bu tartışmaların yapıldığı dönemden 

5-6 asır sonraya taşırsak bu konudaki ilerlemenin 

hangi noktaya geldiğini daha iyi anlayabiliriz. 

Hatırlanacağı üzere Giordano Bruno 16. yüzyılda 

dogmanın gücüne direnmiş ancak Roma Katolik 

Kilisesi'nin  Engizisyon  mahkemesinde yargılana-

rak idamına karar verilmişti. Günümüzde halen 

dogmalarla mücadele ediliyor olması ilginçtir. 

İlahi Komedya: Dünya edebiyatının önemli 

başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Dante'nin 

İlahi Komedyası, ortaçağ evrenini teolojik, mistik, 

bilimsel ve edebi bağlamlarda ele almakta ve erdem 

kavramı üzerinde tartışmaktadır. Eserin orijinal adı 

"La Comedia di Dante Alleghieri"'dır. Günümüzde 

üretilen bilgisayar oyunlarından, distopya roman-

larına, sinema filmlerinden sanat tasarımlarına kadar 

pek çok farklı ortam ve karaktere ilham kaynağı 

olmuş bir eserdir. Üretilen ürünlerden de 

anlaşılacağı üzere kitabın bugün anladığımız 

manada ne komedya ile ne de ilahi terminolojisi ile 

bir bağı bulunmaktadır. İlahi kelimesi eserin orijinal 

başlığına yaklaşık bir asır kadar sonra  eklenmiş bu 

kelime ile kitabın teması yeniden inşa edilmiştir.  

Mukaddime:Modern historiyografi,  sosyoloji ve iktis

adın  öncülerinden kabul edilen 14. yüz-

yıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisi Ibn-i Hal-

dun'un önemli eserlerinden biridir. Eserde,  İslam 

teolojisi, tarih yazımı, Darwinizm, sosyal Darwinizm, 

tarih felsefesi, kültür, demografi, ekonomi ve siyasal 

teori gibi kavramlara yer verilmektedir. Eser, aynı 

zamanda ekoloji, biyoloji ve kimya gibi alanlara da 

temas etmektedir. Yazarın, insan-ı kamil olarak 

tanımladığı evrim konusundaki  görüşleri bu 

çerçevede önemlidir. Bu nedenle "asıl metinden 

önceki yazı" anlamına gelen Mukaddime 

basamağında bir süre kalmanızı ve bu çalışmanın 

kıymeti hakkında düşünmenizi tavsiye ederim.  
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Deniz DİNÇEL 
Çekül Vakfı 

ocukken oynadığınız oyunları hayal edin? 

Aklınıza neler geldi? Saklambaç, körebe, 

birdirbir, sek sek, istop, ip atlama, yakan top… 

Peki, şimdi bir de bu oyunları nerede oynadığınızı 

düşünün. Fark ettiğiniz gibi bu oyunların hemen 

hepsi dışarıda, sokakta, bağda, bahçede oynanan 

oyunlar. Ancak günümüzde sokakta oyun oynayan 

çocukların sayısı giderek azalıyor. Doğadaki Son 

Çocuk kitabının yazarı Richard Louv bu durumu 

şöyle tarif ediyor: “Yeni kuşak için doğa bir 

gerçeklikten çok bir soyutlamadır”. Louv bu duruma 

bir isim de vermiş: Doğa Yoksunluğu Sendromu.  

Gerçekten de geçmişte doğa, çocukların oyun 

arkadaşlarından biriydi, çocukların boş zamanlarının 

tamamı mahalle aralarında, bahçelerde oyun 

oynayarak ve doğayı keşfederek geçerdi. Ancak 

bugün durum böyle mi? Son birkaç on yılda 

çocukların doğayı deneyimleme biçiminde radikal 

bir değişiklik oldu. Çocuklar, iklim değişikliği ya da 

yağmur ormanlarındaki biyolojik çeşitlilik kaybı gibi 

doğal çevrenin karşı karşıya olduğu küresel tehditler 

hakkında daha fazla bilgi ediniyorlar ancak yanı 

başlarındaki doğadan habersizler. Yaşadıkları kenti 

hangi türlerle paylaştıklarını, musluklarından akan 

suyun ve yedikleri sebzelerin nereden geldiğini, 

çöplerinin nereye gittiğini, kentlerine gelen göçmen 

kuşları, bölgelerine özgü ağaç ve ot türlerini 

bilmiyorlar. Birçok çocuk, -eğer varsa- okullarının 

bahçesindeki ağaçları tanımadan mezun oluyor. 

Eğitim sistemimiz öğrencilerin yaşadıkları yerle bağ 

kurmasını sağlayan somut deneyimlere ya hiç 

değinmiyor ya da çok az yer veriyor. Merkezi 

sınavlara hazırlanma baskısı hem öğretmenler hem 

de öğrenciler için uygulamalı doğa eğitimlerinin 

gerçekleştirilmesini çok zorlaştırılıyor.  

Peki, doğayı yeniden yaşamımızın bir parçası 

yapmak bu kadar güç mü gerçekten? Aslında değil! 

Bu konuda hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin 

yapabileceği çok şey var. Doğada olmak için 

mutlaka “vahşi doğa”ya gitmeye gerek yok. Bazen 

evin yakınındaki ya da okul bahçesindeki tek bir 

ağaç bile çocuklar için önemli öğrenme deneyimleri 

sağlayabilir. Çocuklar ağacı merak ederek, beş 

duyularıyla tanımaya çalışarak, ağacın üzerinde 

hangi türlerin yaşadığını araştırarak, o ağacı hangi 

kuşların ziyaret ettiğini gözlemleyerek yaşadıkları 

kent hakkında çok şey öğrenebilirler. Aileler 

mümkün olan her fırsatta çocuklarıyla birlikte doğal 

alanlara gidebilir, çocuklarının merak duygularının 

doğa tarafından tetiklenmesine izin verebilirler. 

Uzun soluklu araştırmalar doğada eğitim gören 

çocukların merak duygusunun ve keşif yapma 

isteğinin beslendiğini, yaratıcılıklarının geliştiğini, 

daha kolay odaklanabildiklerini ve hem fiziksel hem 

de duygusal olarak daha sağlıklı olduklarını 

göstermektedir.  

Peki ya okullarımız? Her ne kadar örgün eğitim 

müfredatı uygulamalı doğa eğitimine pek yer 

vermese de, doğayı eğitimin içine katacak pek çok 

fırsat sunmaktadır. Öğrenciler okullarında sunulan 

yiyeceklerin nereden geldiğini, soğan, domates gibi 

en çok tüketilen sebzeleri kimlerin yetiştirdiğini, 

nerede yetiştirdiğini, o ürünlerde hangi çiftçilerin 

emekleri olduğunu araştırabilirler. Hatta o çiftliği 

ziyaret ederek, çiftçilerle röportaj bile yapabilirler.  

42 

“Kuşlar güzel güzel cıvıldarken ve bir yaprak 

üzerinde kurt dolaşırken, sen dil araştırmalarına 

hemen ara ver. Bil ki kuş ve kurt çocuğa daha iyi 

ve daha çok şey öğretir. Sen sadece sus” Johann 

Heinrich Pestalozzi 
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Okullarındaki atık suyun nerede arıtıldığına dair bir 

araştırma yaparak, atık su arıtma tesisini ziyaret 

edebilirler. Doğa/çevre konusu sadece hayat bilgisi 

ve fen bilgisi derslerini ilgilendiriyormuş gibi gözükse 

de doğa her disiplini barındıran yaşam bilgisini 

içerir. Öğrenciler matematik derslerinde soyut ve 

kendi yaşamlarıyla bağlantısı olmayan hesapla-

malar yerine, evde ne kadar su tükettiklerini 

araştırabilirler ya da yedikleri hamburgerin karbon 

ayak izini hesaplayabilirler. Coğrafya ve tarih 

derslerinde doğanın kültürle olan ayrılmaz ilişkisini 

sorgulayabilirler. Böylece doğa çocuklar için soyut, 

uzak, sadece televizyondaki belgesellerde izledikleri 

bir olgu olmaktan çıkıp, her an yaşamlarının içinde 

olan ve kendilerinin de bir parçası olduğu bir 

gerçeklik haline gelebilir.  

Bizler doğadan ayrı, onu kirleten ya da koruyan 

onun üstünde varlıklar değiliz. Bizler doğanın 

çocuklarıyız, onun içinden çıktık ve her nefeste 

onunla bağlantıdayız. Bütün gıdamız doğadan 

geliyor, bedenlerimiz tabiat ananın büyük 

bedeninden besleniyor. Eğer çocuklarımıza ‘doğa 

olduklarını’ deneyimleyecek fırsatlar sunmazsak, 

çocuklar toprağa/doğaya bağlanmazlarsa, ne 

doğanın sunduklarını takdir edebilir ne de uzun 

vadede çevreye karşı sorumluluk hissederler. 

Doğanın korunması, koruma için çalışan kurumların 

yanında, çocukların ve gençlerin doğayla olan 

ilişkilerinin niteliğine; onların doğaya nasıl 

bağlandıklarına ya da bağlanamadıklarına da 

bağlıdır. 

Bu durumu fark eden birçok sivil toplum kuruluşu 

öğrencilere ve öğretmenlere yönelik çeşitli doğa 

eğitimleri düzenliyor. 28 yıldır doğa-kültür-insan 

arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu olan 

ÇEKÜL Vakfı da doğal ve kültürel mirasın korunup 

yaşatılabilmesine yönelik eğitim çalışmalarını 

“ÇEKÜL Bilgi Ağacı” altında bir araya getirdi. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı, ÇEKÜL Vakfının Anadolu’da 

yürüttüğü çalışmalardan edindiği bilgi ve 

tecrübesini, çağdaş eğitim yöntemleriyle 

birleştirerek öğrenci ve öğretmenleri, kültürel ve 

doğal mirası farklı yönleri ile keşfetmeye ve 

kentlerinin mirasını geleceğe aktaran bireyler olarak 

aktif şekilde rol almaya teşvik edecek eğitim 

programları hazırlıyor. Öğretmenlere yönelik 

hazırladığımız “Ağaçların Diliyle Kentim” eğitim 

programı, kentlerde büyüyen çocukların, doğadaki 

değişimleri yakın çevrelerinde izlemelerini sağla-

mayı, kentlerine karşı sevgi ve aidiyet hislerini 

güçlendirmeyi ve kentlerinin doğal mirasına sahip 

çıkabilmelerini hedefliyor. Bu hedefler doğrultu-

sunda gerçekleştirdiğimiz önemli projelerden birisi 

de 2017 yılında Eğitimde İyi Örnekler Konferan-

sında sunulan Kentimin Öyküsü Programı. Hatay’ın 

Payas ilçesinin önemli kültürel miras öğelerinden, 

Mimar Sinan eseri Sokollu Mehmet Paşa 

Külliyesinde ilköğretim öğrencileriyle uygulanan 

programla, öğrenciler, hem bu tarihi değeri 

yakından tanıyor hem de Külliyenin bahçesinde 

sebze-meyve yetiştirerek doğaya daha yakından 

temas ediyor.  

Doğadan uzaklaşmanın duyuları az kullanma, dikkat 

eksikliği, odaklanamama, fiziksel ve duygusal 

hastalıkların artması gibi çeşitli sonuçları var. Bu 

bulgulardan yola çıkan ÇEKÜL Bilgi Ağacı, ilkokul 

öğrencilerinin, toprak ve doğa ile bağlarının 

güçlenmesi amacıyla “Doğadan Öğreniyorum” 

atölyesini geliştirdi. Emirgan Korusu ya da Atatürk 

Arboretumunda gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler, 

ÇEKÜL Bilgi Ağacı uzmanlarının rehberliğinde, 

doğayla ne denli yakın bir bağ taşıdığımızı 

deneyimleme fırsatı bulmaktadır. 

Sözlerime yine Richard Louv’dan bir alıntıyla nokta 

koymak istiyorum. “Tutku bilgisayar oyunlarıyla, 

CD’lerle gelmez; o kişiseldir. Tutku toprağın 

kendisinden çocukların çamurlu elleriyle çıkar; 

çimen lekeli giysi kollarından geçip yüreğe varır. 

Çevreciliği ve çevreyi korumak istiyorsak, soyu 

tehlike altında olan bir türü de korumalıyız: Doğada 

oyun oynayan çocukları”.  

    www.tozok.org.tr 
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Bilgi Kutusu:  

ÇEKÜL Bilgi Ağacının Atölye ve Eğitim 

Programları 

Tohumlarla Yolculuk 

Okul öncesi yaş grubu için geliştirilen Tohumlarla 

Yolculuk Atölyesi; öğrencilerin içinde yaşadıkları 

doğayı ve yerel tohumları daha yakından tanıma-

larını, canlılar, bitkiler ve tohumlar arasındaki ilişkiyi, 

benzerlikleri ve farklılıkları keşfetmelerini amaçlıyor. 

Geçmişten Öğreniyorum 

İlkokul öğrencilerine yönelik geliştirilen Geçmişten 

Öğreniyorum atölye programı bir yandan öğrencileri 

miras, bellek ve müze kavramları ile tanıştırmayı, 

diğer yandan her bireyin kentin kimliğiyle mirasının 

parçası ve aktarıcısı olduğunu, kendi hikâyeleri ve 

anlatılarından yola çıkarak fark ettirmeyi amaçlar. 

Suyun Öyküsü 

Ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen Suyun 

Öyküsü atölyesinde;  yaşamın ve kültürlerin ortaya 

çıkışında suyun oynadığı temel rol ele alınır ve 

günlük hayatımızdaki tercihlerinin su kaynaklarına 

etkilerinin fark edilmesi sağlanır. Çocuklar atölyenin 

sonunda, günlük hayatlarında kullanacakları su 

kaynaklarını kirletmeyen ekolojik deterjan yapmayı 

deneyimliyor. 

Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği 

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, toprak ve 

su kirliliği gibi güncel ekolojik sorunların önemli 

kaynaklarından biri, üretim ve tüketim biçimle-

rimizdir. Stockholm Dayanıklılık Merkezi ve 

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından geliştirilen 

“Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği” atölyesi ile 

amacımız, küresel olarak yaşadığımız ekolojik 

sorunların günlük yaşamda yaptığımız seçimlerle 

olan bağlantıları hakkında farkındalık yaratmak. 

Endüstri Mirası 

Lise öğrencilerine yönelik alan gezili ve alan gezisiz 

olmak üzere iki seçenekle sunulan Endüstri Mirası 

Eğitimi, modern toplumun temelini oluşturan sanayi 

kültürünü insanın tarih içindeki yolculuğuyla birlikte 

ele alıyor. Program, bu yolculuk sırasında insanın 

doğa ile ilişki kurarak ürettiği kültüre, edindiği bilgiye 

ve yaptığı buluşlara bütüncül ve eleştirel bir 

perspektifle yaklaşmayı amaçlıyor. 

ÇEKÜL Bilgi Ağacının Öğretmen 

Programları 

ÇEKÜL Bilgi Ağacının öğretmenler için geliştirdiği 

eğitim programlarında amaç, doğal ve kültürel 

mirasın barındırdığı bilgiyi öğretmenler aracılığıyla 

öğrencilere aktarabilmek. Bu nedenle tüm 

programlarda sınıf içi uygulamaları destekleyecek 

şekilde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu 

bir içerik benimsenir ve programlar bir ya da iki 

döneme yayılan etkinlikler şeklinde düzenlenir. 

Öğretmenlere, uygulamada kendilerine yol göste-

recek eğitim kitapçığı da hediye edilir.  

 

 

KAYNAKLAR 

1. Louv, Richard. 2010. Doğadaki Son Çocuk. Ankara: 

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 

2. Frances E. Kuo ve Andrea Faber Taylor, “A Potential Natural 

Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: 

Evidence from a National Study. American Journal of Public 

Health, 94, (9) (Eylül, 2004). 

Öğretmenlere yönelik düzenlediğimiz 

eğitim programları için web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz:                                             

https://www.cekulvakfi.org.tr/proje/ogretmenler-icin 
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Sema ÖZSOY 
Yaşayan Değerler Eğitim Programı Türkiye Koordinatörü 

aha güzel ve yaşanabilir bir dünyanın inşası 

için sosyal problemlerin, saygı eksikliğinin ve 

şiddetin kol gezdiği günümüz dünyasında 

evrensel değerlerin geliştirilmesi ve bizleri birleştiren 

evrensel değerlerle kişisel ve kültürel değerlerimizin 

buluşması ve uyumlanması elzemdir. Bu ihtiyaç 

ebeveynler, eğitimciler ve farkındalık sahibi bireyler 

ve kurum ve kuruluşlar tarafından dile getirilmekte 

ve konu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

kapsamda Dünyada ve Türkiye’de de değerler 

eğitimi önemsenir hale gelmiştir.  

Bu çalışmalar arasında Jacques Delors’un raporu, 

Learning: The Treasure Within önemli bir yere 

sahiptir. Bu rapor kişisel ve sosyal gelişmede 

eğitimin temel rolü, değerlerin farkındalığı ve 

değerlere dayalı davranış becerilerinin gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Delors eğitimin amacının şu dört 

başlıkta gençleri geliştirmek olduğunu belirtmiştir; 

1998’de Avustralya’da düzenlenen UNESCO eğitim 

konferansı Delors’un raporundaki bu dört başlık 

etrafında oluşturulmuş ve eğitimde ilk ikisinin 

üzerinde durulduğu ancak Birlikte Yaşamayı ve 

‘’Ol’’mayı Öğrenmenin yeteri kadar işlenmediği 

belirlenmiştir.  Bu kapsamda yaşam boyu eğitim ve 

dünya barışına hizmet edecek evrensel değerlerin 

canlandırılması ve programlara alınmasının faydalı 

olacağı belirtilmiştir. 

Bu alanda uygulanacak olan değerler eğitimleri 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 

1989’da Çocuk Hakları Bildirisi’nin 29. maddesi 

çerçevesinde eğitimde değerlere dayalı yaklaşım 

ihtiyacı göz önünde tutularak geliştirilmelidir.    

Değerler programlarının başarılı olması için 

aşağıdaki unsurları içermesi faydalıdır;  

• sorular sorularak öğrencilerin değerleri keşfet-

meleri,  

• üzerinde düşünmeleri,  

• ikili ve çoklu gruplarla paylaşmaları ve bunları 

hikayeler, sosyal aktiviteler, sanat ve spor 

etkinlikleri ile içselleştirmeleri.   

Direktifler vermek yerine öğrencilerin değerleri 

keşfetmeleri ve yaşamaları öngörülmelidir. Buna 

olanak sağlanması da ortamın değerlere dayalı bir 

ortam olması ile mümkündür. Değerler Eğitimi 

uygulayan okullarda aileler, öğretmenler, idareciler 

ve çalışanlar değerleri özümseyerek ve model 

oluşturarak değerlere dayalı bir ortam yaratılmasına 

olumlu katkıda bulunmalıdırlar. 

Değerler Eğitimi bireye bütünsel bir bakış açısı ile 

bakmalı ve eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi için 

değerlere dayalı bir ortam yaratılmasına önem 

vermelidir. Öğrencilerin bilgilenmesi, yapma 

becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra Delors’un 

üzerinde durduğu dört başlıktan Birlikte Yaşamayı 

Öğrenme ve ‘’Ol’’mayı öğrenme amaçlarına da eşit 

derecede yer vermelidir. 

Bu anlamda daha güzel ve yaşanabilir bir dünyanın 

inşasında ailede, toplumda ve eğitimde birlikte 

yaşamayı kolaylaştıracak  

• barış,  

• sevgi,  

• saygı,  

• işbirliği,  

• sorumluluk,  

• hoşgörü,  

• alçakgönüllülük,  

• özgürlük,  

• sadelik,  

• birlik,  

• mutluluk ve dürüstlük gibi evrensel değerlerin 

aktarılması, keşfi, özümsenmesi ve hayata 

geçirilmesi elzemdir. 

Gençlerin eğitim sürecinde öğrendiklerini kişisel 

yaşamlarına ve topluma taşıyacakları ve yarının 

dünyasını şekillendirecekleri göz önünde bulundu-

rulmalıdır. 
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Bilgi edinmeyi öğrenme 

Yapmayı öğrenme 

Birlikte yaşamayı öğrenme 

‘’Ol’’mayı öğrenme 





 23 Mart 2017 tarihinde Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılarak, iki 

yıllık dönem için yeni yönetim kurulu oluşturuldu.  

 Yönetim Kurulunun kendi arasında gerçekleştirdiği toplantı sonucu, Başkanlığa F. Nurullah DAL, 

Başkan yardımcılıklarına Erkan ÇELİK, Zafer ÖZTÜRK, Muhasip Üyeliğe Özlem KARSAN, Genel 

Sekreterliğe Hayik NİŞAN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mina AKÇEN, Binnur KARADEMİR, Oya 

SERTDEMİR DÜŞMEZ ve Prof. Dr. Mehmet KARACA seçildi.   

 23 Mart 2017 tarihinde yapılan genel kurulda oluşturulan YİK Üyeleri ilk toplantılarını yaparak, görev 

dağılımı şu şekilde gerçekleştirdi; Başkanlığa Yusuf Tavukçuoğlu, Başkan yardımcılıklarına Cem 

Gülan, Ful Akıngüç Över, Gökhan Bayboğan, YİK üyeliklerine Onursal Başkan Dr. Rüstem Eyüboğlu ve 

Prof. Dr. İrfan Erdoğan seçildi.  

 Türkiye Özel Okullar Derneği Bölge Temsilcileri yeniden belirlenerek, Karadeniz Bölge Temsilciliğine 

Rize Bilge  Okulları Kurucusu Hamit Turna, Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliğine Gaziantep Seçkin 

Okulları kurucusu İbrahim Kaçıran, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölge Temsilciliğine ODTÜ GVO  

Okulları kurucu temsilcisi Kemal Nakipoğlu, Ege Bölgesi Temsilciliğine Çakabey Okulları kurucusu 

Zafer Eraslan, Akdeniz Bölge Temsilciliğine TED Antalya Koleji kurucusu İzzet Münir Uzun, Ankara 

Bölge Temsilciliğine Büyük Kolej Kurucusu Rumi Doğay, Bursa Bölge Temsilciliğine Tan Okulları 

kurucu Şükrü Akyollu seçildi.  

 Derneğimiz IT Komisyonu tarafından 25 Mart 2017 tarihinde Kavram Meslek Yüksekokulu ev 

sahipliğinde 311 farklı okuldan yaklaşık 2000 kişinin katıldığı 4. Eğitim Teknolojileri Platformu 

gerçekleştirildi.  

FAALİYET RAPORU 

23 MART 2017 - 30 EYLÜL 2018  

MART 2017 

NİSAN 2017 

 Derneğimizin üyesi olduğu ECNAIS’ın 20-22 Nisan tarihleri arasında İtalya’da düzenlediği konferans ve 

genel kurula derneğimiz adına Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Yusuf Tavukçuoğlu, Yönetim kurulu 

başkanı F. Nurullah Dal ve akademik danışmanımız Dr. Jale Onur katıldı.  

 Derneğimizin Başkan yardımcılığını yaptığı TOBB Eğitim Meclisi’nin 25 Nisan’da Ankara’da düzenle-

nen toplantısına F. Nurullah Dal, Yusuf Tavukçuoğlu ve Zafer Öztürk katıldı.  

 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan: Tarih Koleji adına kurucu İhsan Bay’ın üyeliği kabul edildi.  

MAYIS 2017 

 Rehberlik komisyonumuzun desteğiyle 4 Mayıs 2017 tarihinde dernek merkezimizde, rehber öğret-

menlere yönelik olarak düzenlenen ve Doç. Dr. Cebrail Kısa’nın konuşmacı olduğu 6.sinerji toplantısı 

gerçekleştirildi.  

 Ortaokul ve Lise komisyonu üyelerimizin işbirliği ile 13 Mayıs 2017 tarihinde Üyemiz FMV Ayazağa Işık 

Lisesi’nde “Branş Öğretmenleri Buluşması” temalı sempozyum gerçekleştirildi.   

 Oracle Akademi ile Derneğimiz arasında, üye okullarımızın öğretmenlerine yönelik ücretsiz düzenlene-

cek eğitmen eğitimleri için 3 yıllık süreyle protokol yapıldı.   

 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan: Bonbon Anaokulu adına Nilden Bayazıt’ ın, Özel Hayata 

Doğru Okulları adına Bekir Güven Olgar’ın, Özel Çağla Okulları adına Aslan Doğan’ın, Özel Fono 

Okulları adına Didem Erez’in üyelikleri kabul edildi.   

 20. Rehberlik Sempozyumu’nun üyemiz özel okullardan gelen ev sahipliği talepleri değerlendirilerek, 

yapılan kura çekimi sonucu sempozyumun Ste. Pulcherie Fransız Lisesi ev sahipliğinde, 8. Temel Eği-

tim Sempozyumu’nun ise üyemiz Özel Küçük Prens Okulları ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi. 

    www.tozok.org.tr 

 Oracle Akademi ile yapılan protokol kapsamında ilk öğretmen eğitimleri üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.   
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TEMMUZ 2017 

 4 Temmuz 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal tarafından MEB Özel Öğretim Ku-

rumları Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek, sektör sorunları arz edildi.  

AĞUSTOS 2017 

 19 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlıkta yapılan ders çizelgeleri toplantısına, 24 Ağustos’ta ise IB Ders 
çizelgeleri toplantılarına katılımda bulunuldu.  

EYLÜL  2017 

 2009 yılı itibariyle derneğimiz bünyesinde oluşturulan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik 

komisyonları, üyelerimizden gelen görev alma talepleri de değerlendirilerek Eylül 2017 tarihi itibariyle 

revize edildi.  

 IB Programı uygulayan okullarımızın çalışmalarına destek vermek amacıyla Derneğimiz bünyesinde bu 

öğretim yılından itibaren çalışmalarına başlamak üzere, IB programı uygulayan okullarımızdan gelen 

başvurularak değerlendirilerek akademik danışmanımız ve IB Türkiye Direktörü Dr. Jale Onur’un 

başkanlığında IB Komisyonu kuruldu.  

 19 Eylül tarihinde Ankara’da yapılan TOBB toplantısı ile 20-22 Eylül tarihlerinde Bakanlıkta yapılan 

görüşmelere Yusuf Tavukçuoğlu, F. Nurullah Dal ve Zafer Öztürk katıldı.   

 Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’ın katılımıyla 28 Eylül tarihinde yapılan TOBB Eğitim Meclisi 

toplantısına Derneğimiz adına F. Nurullah Dal, Zafer Öztürk ve Yusuf Tavukçuoğlu katıldı.  

 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi kurucusu Adnan Adil 

İğnebekçili’nin üyeliği kabul edildi.  

EKİM  2017 

 Bu öğretim yılı itibariyle tekrar başlatılan bölge toplantılarının ilki; 14 Ekim 2017 tarihinde Rize ve çevre 

illerdeki özel okul kurucularının katılımıyla Rize Çavuşoğlu Otel’de MEB Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürü Kemal Şamlıoğlu’nun teşrifleriyle düzenlendi. Aynı gün öğleden sonra Marmara 

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgül Polat ve oyuncu-eğitmen Gürkan Tavukçuoğlu’nun konuşmacı olduğu 

hizmet içi eğitim çalışması Rize Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

 24 Ekim tarihinde diğer özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları ile birlikte ÖSYM 

Başkanı ziyaret edildi.  

 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Özel Bornova Sevinç Ortaokulu kurucusu Çağdaş Çağlar’ın 

üyeliği kabul edildi.    

KASIM 2017 

 3 Kasım 2017 tarihinde YÖK başkanvekili, 14 Kasım 2017 tarihinde Sayın Müsteşarımız yönetim kuru-

lu başkanı F. Nurullah Dal tarafından ziyaret edildi.  

 10 Kasım 2017 tarihinde Odakule’deki merkezimizde Finlandiya Ticaret Ataşeliği işbirliği ile Akıllı Okul 

Tasarımları konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.  

 15 Kasım 2017 tarihinde hukuk müşavirimiz Av. Kaan Kendirli’nin konuşmacı olduğu iş hukuku konula-

rında üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı Odakule’deki merkezimizde gerçekleştirildi.  

 Derneğimizin üyesi olduğu ECNAIS’in 23-25 Kasım tarihlerinde Çek Cumhuriyeti, Prag’da düzenlediği 

“Eğitimde Kaynaştırma; Tüm Öğrenciler İçin Eşit Kaynaştırma Eğitimlerinin Organizasyonunda Özel 

Okulların Rolü” temalı konferansa derneğimizi temsilen yönetim kurulu başkanı F. Nurullah Dal ve yö-

netim kurulu üyemiz Nigar Evgin katıldı.   
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 Şubat 2016 tarihinde çıkan yaygın sonucu kullanılamaz hale gelen Odakule İş Merkezindeki ofisimiz, 

kiracısı bulunduğumuz İSO tarafından yaklaşık 1,5 yıllık süreçte yenilenerek tamamlandığından 1 Hazi-

ran 2017 tarihi itibariyle Dernek merkezimiz Gümüşsuyu’ndaki geçici ofisinden tekrar Odakule İş Mer-

kezine taşındı.  



 Bakanlığımızca, Fırat Kalkanı bölgesi olarak bilinen bölgelerdeki çocukların eğitim ihtiyacının giderilmesi 

ve okullaşmanın sağlanmasını amacıyla başlatılan yardım kampanyasına Dernek olarak 25 bin TL ile 

bağışta bulunuldu.   

 29-30 Kasım tarihlerinde TOBB Eğitim Meclisi toplantısı ve 6.Eğitim Kongresine Derneğimizi temsilen 

Yusuf Tavukçuoğlu, F. Nurullah Dal ve Zafer Öztürk katıldı.  

 27 Kasım 2017 tarihinde IB komisyonu üyelerinin desteğiyle Odakule’deki merkezimizde IB Bölge 

Sorumlusu Dina Khalaf’ın katılımıyla IB programları hakkında üyelerimize bilgilendirme yapıldı. 

Bilgilendirme toplantısına MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Durmuş ve TTK 

yetkilileri de katıldı.  

 24 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Beştepe Sofrası’nda verilen Öğretmenler Günü 

yemeğine derneğimiz adına katılan Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal katılarak, Türk eğitim 

sistemine ilişkin görüşlerini arz etti.  

 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan; Gökkuşağı Koleji adına Abdulkadir Gayretli’nin, İzler 

Anaokulu Adına Çiğdem Katran’ın, Erkan Ulu Okulları adına Tunç Ulu’nun,  Sakarya Uğur Değişim 

Anadolu Lisesi adına Yavuz Müftüoğlu’nun, Uygar Koleji adına Yılmaz Ali Ovayolu’nun, Doku Kültür 

Anaokulu adına Esra Boztaş’ın üyelikleri kabul edildi.  

ARALIK 2017 

 Derneğimizin Okul öncesi eğitimi ve ilkokul komisyonu üyelerinin desteğiyle 2 Aralık 2017 tarihlerinde 

üyemiz Özel Küçük Prens Okulları’nın ev sahipliğinde yaklaşık 650 kişinin katılımıyla “Değerlendirmeye 

Dayalı Farklılaştırma” temalı 8. Temel Eğitim Sempozyumu gerçekleştirildi.  

 16 Aralık 2017 tarihinde İzmir ve çevre illerdeki üyelerimizin sorunlarının görüşülmesi amacıyla üyemiz 

İzmir Amerikan Koleji ev sahipliğinde sabah kurucular toplantısı, öğleden sonra ise öğretmenlere yönelik 

seminer düzenlendi. Gürkan Tavukçuoğlu’nun konuşmacı olduğu seminere yaklaşık 300 öğretmenimiz 

katıldı.  

 28 Aralık 2017 tarihinde MEB Müsteşarı Sayın Doç. Dr. Yusuf Tekin, yönetim kurulu başkanı F. Nurullah 

Dal tarafından ziyaret edildi.  

 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan: Denge Okulları adına Alaaddin Kurt’un, Diyarbakır Fehmi 

Aksoy Okulları adına Fehmi Aksoy’un, Fidol Okulları adına Alev Birgül’ün, Ersev Okulları adına Erhan 

Çendik’in üyelik başvuruları kabul edildi. 

OCAK 2018 

 Her yıl sömestr tatilinde değişik temalarla düzenlenen geleneksel eğitim sempozyumu 31 Ocak- 2 

Şubat 2017 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Dr. İsmet Yılmaz’ın teşrifleriyle “Türkiye’de ve 

Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi” temasıyla Antalya Kaya Palazzo Otel’de yaklaşık 

1300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.   

 Özel öğretim kurumlarını temsil eden 4 STK ile birlikte Hürriyet gazetesi Türkiye baskısına “Kudüs’e 

ilişkin kınama” ilanı verildi.  

 10 Ocak 2018 tarihinde Derneğimizin Odakule’deki merkezinde Fransız Büyükelçiliği, Eğitim Ataşeliği, 

Eğitim Ateşesi ile Fransızca bölüm başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.  

 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Brightkids Anaokulu adına Gülay Şengül Yağmur’un üyelik 

başvurusu kabul edildi.  

 2-5 Ocak 2018 tarihlerinde Bakanlığımızca Antalya’da gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleri 

çalıştayına derneğimizi temsilen yönetim danışmanımız Hasan Eren katıldı.   

 24-27 Ocak 2018 tarihinde İngiltere’de gerçekleştirilen uluslararası teknoloji fuarı BETT’e yönetim 

kurulumuzu temsilen F. Nurullah Dal, Cem Gülan ve Zafer Öztürk katıldı.  
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 3 Mart 2018 tarihinde eğitim bilimleri uzmanı Yusuf Şarlak’ın konuşmacı olduğu “Alternatif Öğrenme ve 

Öğretme Yaklaşımları” konulu seminer Odakule’deki merkezimizde gerçekleştirildi.  

 Derneğimiz bünyesinde yer alan eğitim komisyonlarından 2’şer üyenin katılımıyla oluşturulan “TÖZOK 

Öğretmen Eğitimlerini Planlama Komisyonu” üyelerimizin işbirliği ile hazırlanan ve 10 Mart – 2 Haziran 

2018 tarihleri arasında her cumartesi Odakule’deki merkezimizde düzenlenecek “Mesleki Gelişim 

Seminerleri” üyelerimize duyuruldu.  

 Derneğimizin bu yıl başlattığı bölge toplantılarının üçüncüsü Gaziantep ilinde gerçekleştirildi. 9 Mart 

2018 tarihinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile resmi okullarımıza yönelik 1000 

öğretmenimiz katıldığı ve 10 Mart 2018 tarihinde ise üyemiz Seçkin Okulları ev sahipliğinde özel 

okullarımıza yönelik 400 öğretmenimizin katıldığı seminerlerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Aktan Acar ve oyuncu-eğitmen Gürkan Tavukçuoğlu konuşmacı oldular.  

 Yönetim kurulu başkanımız F. Nurullah Dal, 16 Mart 2018 tarihinde Berlin’de düzenlenen ECNAIS 

toplantısına katıldı.  

 Öğretmenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim seminerleri kapsamında ilk 

eğitim; 10 Mart 2018 Cumartesi günü Odakule’deki merkezimizde gerçekleştirilmiştir. Sabah 

gerçekleştirilen oturumda Dr. Özge Özdemir “Bir Yöntem Olarak Çocuklar İçin Felsefe” başlığı altında, 

öğleden sonraki bölümünde SosyalBen Akademi’den Büşra Turgut “Eğitmen Eğitimi” konusunda 

konuşmacı oldular.  

 TÖZOK Mesleki gelişim seminerleri kapsamında ikinci eğitim; 17 Mart 2018 Cumartesi günü Sakarya 

Üniversitesi’nden Dr. Hilal İlknur TUNÇELİ’nin  “Çocuğun Gelişimsel Değerlendirilmesi” konusunda, 

öğleden sonraki bölümde ise Trakya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ezgi Akşin YAVUZ’un “Çocuğun 

Öğrenme Potansiyelinin Değerlendirilmesi” konulu sunumlarıyla gerçekleştirildi.   

 Türkiye Özel Okullar Derneği’nin IT Komisyonu tarafından düzenlenen V. Eğitim Teknolojileri 

Konferansı 130 farklı okuldan 2500’nin üzerinde eğitimcinin katılımıyla 24 Mart 2018 tarihinde İstanbul 

Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmaları İstanbul Kültür 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan GÜZEL ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ 

tarafından yapıldı. Eş zamanlı 300 sunumun yanısıra öğretmenlerimiz ana salonda Next Academy 

kurucularından M. Serdar KUZULOĞLU’nu da dinleme fırsatı buldular.  
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MART 2018 

ŞUBAT 2018 

 Derneğimize üye olmak üzere başvuruda bulunan; Odak Okulları adına Fevzi Babalık ’ın, Uşak Şafak 

Öncü Koleji adına Kahraman Şafak’ın, Adana Eral Okulları adına Caner Coşkun Tuncel’in, Uşak 

Kanyon Koleji adına H. Muhsin Kalender’in, İzmir Işıkkent Okulları adına A. İhsan Özgürman’ın, İde 

Okulları adına S. Bünyamin Çelikten’in, Devri Alem Koleji adına Savaş Erdem’in üyeliği kabul edildi.   

 15 Şubat 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, başkanımız F. Nurullah Dal, başkan 

yardımcılarımız Erkan Çelik ve Zafer Öztürk tarafından ziyaret edilerek, 17. Antalya Sempozyumu’na 

katılımlarından dolayı teşekkür edildi. 

 15 Şubat 2018 tarihinde MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü 

Mehmet Nezir Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin ve Özel 

Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu yönetim kurulumuz tarafından ziyaret edildi. 

 15 Şubat 2018 tarihinde Bakanlığımızın resmi twitter hesabında sınav başarı sıralamalarına ilişkin 

herhangi bir sıralamanın Bakanlığımızca yayınlanmadığının belirtilmesi üzerine; 19 Şubat 2018 

tarihinde Hürriyet, Habertürk ve Sabah gazetelerinin Türkiye baskısına ilan verilerek, bazı basın 

organları ile bazı eğitim kurumlarının ilan ettiği başarı sıralamalarının gerçeği yansıtmadığına ilişkin 

kamuoyu duyurusu yapıldı.  



MAYIS 2018 

 Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu iş birliği ile her yıl, farklı bir temada düzenle-

nen çalıştaylar kapsamında 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İSTEK Özel Atanur Oğuz Lisesi ev sahipli-

ğinde “Eğitimde İlgi ve Merak Uyandırmak” konulu VI. Ortaöğretim Çalıştayı yaklaşık 600 civarında ida-

reci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.   

 7 Mayıs 2018 tarihinde MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Muhterem Kurt, yönetim kurulu başkanımız 

Nurullah Dal ve Özel Okullar Kayıt Koordinasyon Komisyonu üyeleri tarafından ziyaret edilerek, özel 

okullara yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.  

 Derneğimizin IB Komisyonu üyelerinin desteğiyle 11 Mayıs 2018 tarihinde Afrika, Avrupa ve Ortadoğu 

Bölgesi, Gelişim ve Akreditasyon Müdürü John Halligan ve Gelişim & Akreditasyon Müdürü Dina Kha-

laf’ın katılımıyla Odakule’deki merkezimizde özel okullarımıza IB programları hakkında bilgilendirme 

toplantıları gerçekleştirildi.   
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NİSAN 2018 

 Türkiye Özel Okullar Derneği Rehberlik Komisyonu işbirliği düzenlenen Rehberlik Sempozyumu'nun 

20.'si bu yıl üyemiz Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nde ev sahipliğinde 7 Nisan 2018 tarihinde 22 farklı 

şehirden gelen 240 katılımcı ve alanında uzman 13 konuşmacıyla gerçekleştirildi. 

 İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri seçimleri, 9 Nisan 2018 tarihinde Yeşilköy’deki İstanbul Fuar 

Merkezi’nde gerçekleştirildi.  İTO’nun 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve 

Meclis Üyeliği seçimlerinde, Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal’ın da yer aldığı ve 

komite başkanı olduğu grup “İTO 15 Nolu Eğitim Komitesi” ne seçildi.  

 Derneğimizin Başkan yardımcılığını yaptığı TOBB Türkiye Eğitim Meclisi’nin 10/04/2018 tarihinde 

Ankara’da gerçekleştirilen toplantısına katılımda bulunularak; KOSGEB in kobilere verdiği destek 

programına özel öğretim sektörünün de dahil edilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.  

 TÖZOK Mesleki gelişim seminerleri kapsamında 14 Nisan 2018 Cumartesi günü Odakule’deki 

merkezimizde “Etkili Sınıf Yönetimi ve İletişim” konusuyla Kültür Üniversitesi’nden Doç. Dr. Feyza 

DOYRAN ile “Öğretmen / Yönetici Olarak Dengeyi Kurmak” konulu sunumuyla yine Kültür 

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU ‘nun konuşmacı olduğu seminerler gerçekleştirildi.  

 Üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Özel Okullar Dernekleri Federasyonu (ECNAIS) tarafından 19-21 

Nisan 2018 tarihlerinde Ukrayna’nın Kiev ‘de gerçekleştirilen “Eğitim özgürlüğü ve demokratik 

değişiklikler – Ukrayna’da özel okulların rolü, Avrupa’dan bir bakış açısı” konulu konferansa Türkiye 

Özel Okullar Derneği’ni temsilen Başkan Nurullah Dal, Genel Sekreter Hayik Nişan ve Akademik 

Danışman Dr. Jale Onur katıldı.  

 Odakule’deki merkezimizde düzenlenen Mesleki gelişim seminerleri kapsamında 21 Nisan 2018 

Cumartesi günü “Olumlu Okul İkliminde Yöneticinin Rolü” konusuyla Mimar Sinan Üniversitesi’nden 

Doç. Dr. Ebru OĞUZ’un konuşmacı olduğu seminer gerçekleştirildi.  

 Derneğimiz tarafından 28 Nisan 2018 Cumartesi günü üyemiz Özel Arel Koleji’nin ev sahipliğinde   

Duriya Aziz’in konuşmacı olduğu “Singapur Matematik Eğitimi” konulu seminer gerçekleştirildi.  

 Derneğimize üye olmak üzere başvuruda bulunan Ataşehir Ekol Anaokulu adına Havva Marta’nın 

üyeliği kabul edildi.  
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 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Ankara Us Okulları adına Tuğba Nagehan Turpçu’nun, 

Mersin Özel Toros Okulları adına Ali Özveren’in ve Şanlıurfa Bahçeşehir Koleji adına Essum Aslan’ın 

üyeliği kabul edildi.   

 6 Mart 2018 tarihinde, 21 Mart 2018 tarihlerinde Ankara Bakanlıkta yapılan görüşmelere Yönetim ku-

rulu başkanımız F. Nurullah Dal, 12 Mart 2018 tarihinde Ankara TOBB Eğitim Meclisi tarafından KOS-

GEB ile yapılan toplantıya ise başkan yardımcımız Zafer Öztürk katıldı.  
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 Kurucu temsilcisi değişikliği nedeniyle TED Isparta Koleji adına M. Fikri Çobaner’in üyeliğinin 

düşürülerek yerine Dr. Nazlı Asuman Esin’in üyeliği kabul edildi.  

 MEB tarafından yayınlanan IB Haftalık Ders Çizelgesi’nin, Derneğimizin IB komisyonunca okullardan 

alınan görüşlerle, IB okullarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde güncellenmesi yönündeki 

önerimiz MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderildi.  

HAZİRAN 2018 

TEMMUZ 2018 

 Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığına atanan Sayın Abdullah Eren, YK başkanımız F. 
Nurullah Dal tarafından 11 Temmuz 2018 tarihinde ziyaret edildi.  

 Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk, 18 Temmuz 2018 tarihinde Derneğimizin yönetim kurulu 
başkanı ve üyeleri ile yüksek istişare kurulu başkanı ve üyeleri tarafından ziyaret edilerek, hayırlı olsun 
dileklerimiz iletildi.  

AĞUSTOS 2018 

 MEB Bakan Yardımcıları Sayın Mustafa Safran ve Sayın İbrahim Er ile  MEB Özel Öğretim Kurumları 

Genel Müdürü Sayın  Dr. Muammer Yıldız ve daire başkanları, 16 Ağustos 2018 tarihinde Derneğimizin 

yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından ziyaret edilerek, hayırlı olsun dileklerimiz iletildi.  

 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan TED İzmir Koleji kurucusu Açalya Ünver ile Özel Ataşehir 

Yaşam Paylaşım Anaokulu kurucusu Gülay Doğangün’ün üyelik başvuruları kabul edildi.  

 17-19 Eylül 2018 tarihlerinde Finlandiya’da yapılan Dare to Learn Eğitim Festivaline, Finlandiya 

Büyükelçiliği’nin daveti üzerine derneğimizi temsilen katılan YK Başkanımız F. Nurullah Dal katıldı. 

 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan TED İzmir Koleji kurucusu Açalya Ünver’in, Özel Ataşehir 

Yaşam Paylaşım Anaokulu kurucusu Gülay Doğangün’ün, İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent 

Labarotuvar Okulu adına Candemir Seçmeer’in ve Sakarya İlke Okulları Kurucusu Hamit Amuk’un üyelik 

başvurularının kabul edildi.  

 Okul öncesi eğitimi ve ilkokul komisyonu üyelerimizin desteğiyle 1 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek 

IX. Temel Eğitim Sempozyumu’nun “Eğitimde Değerler” temasıyla üyemiz Terakki Vakfı Okulları’nın 

Levent Yerleşkesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.  

EYLÜL 2018 

 Derneğimiz tarafından özel okulların sorunlarının görüşülmesi amacıyla düzenlenen bölge toplantıları-

nın dördüncüsü Kayseri ve çevre illerdeki özel okullarımızın katılımıyla üyemiz ve İç Anadolu Bölge 

Temsilcimiz ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel  Kayseri Okulları ev sahipliğinde 12 Mayıs 2018 Cumartesi 

günü gerçekleştirildi.  

 Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi ev sahipliğinde resmi ve özel okul öğretmenleri-

mize yönelik, Oyuncu-Eğitmen Gürkan Tavukçuoğlu konuşmacı olduğu  “Gelecekte bir sınıf:  Drama, 

tiyatro teknikleri ve öğretme sanatı ile sınıf yönetimi” konulu seminere yaklaşık 200 civarında öğretmeni-

miz katılımıyla 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirildi.  

 TÖZOK Mesleki gelişim seminerleri kapsamında 12 Mayıs 2018 tarihinde Odakule’deki merkezimizde 

Eğitim Danışmanı Fatih Akdoğan’ın konuşmacı olduğu “Veli İletişim Eğitimi” semineri, 19 Mayıs 2018 

Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur’un konuşmacı olduğu ”Okul 

Öncesi Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı “ semineri ve 26 Mayıs 2018 tarihinde 

de Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Durmuş ÜMMET’in konuşmacı olduğu “Okul Öncesi Öğren-

cilerinin Velileri ile Görüşme Teknikleri” konulu seminer gerçekleştirildi.  
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