BAŞKANDAN
Değerli Dostlarım,

Yoğun geçen bir öğretim yılının ardından Türk
Milli Eğitimine özverili ve başarılı çalışmalarıyla
katkı sağlayan tüm dostlarımıza şahsım ve
Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür
ediyorum.
Bu öğretim yılında sizlerin de desteğiyle yine
birçok başarılı çalışma gerçekleştirdik. “Yeni
Ortaöğretim Tasarımı” nın ele alındığı 8.
Ortaöğretim Çalıştayı ve “Eğitimde Yeni Akımlar”
temalı 19. Antalya Eğitim Sempozyumu ile
eğitimin temel unsurunun öğretmen olduğu
anlayışıyla, öğretmenlerimizin eğitimlerine ve
mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla
değerli akademisyen ve uzmanlarımızın
katkılarıyla Odakule’deki merkezimizde her ay
farklı temalarda düzenlediğimiz mesleki gelişim
seminerleri, üyelerimizin sorunlarını yerinde
dinlemek, çözüm bulmak, üyelerimiz arasındaki
diyaloğu artırmak amacıyla Adana, Samsun
illerinde düzenlediğimiz bölge toplantıları ve
hizmetiçi eğitim çalışmaları ile Derneğimiz
tarafından depremden etkilenen öğrenci ve
öğretmenlerimize destek olmak amacıyla
Malatya ve Elazığ illerimize yapılan ziyaretler bu
çalışmalarımızın başlıcalarıydı.
Bu öğretim yılındaki diğer önemli etkinliğimiz ise
Avrupa Birliği Başkanlığı, Sivil Toplum Diyaloğu
Programı altında yürütülen ‘Dialogue for Better
Teaching Methods in Foreign Language
Education at Early Ages and Teenage’ konulu
projemizin uygulanmasıydı. TÖZOK ve ECNAIS
tarafından Türkiye ve AB ülkelerinde atölye
çalışmaları ile inceleme ziyaretleri gibi etkinlikler
vasıtasıyla Türkiye’nin yabancı dil sorunu üzerinde
çalışarak bu alandaki sorunlara çözüm bulma
amacına sahip projemizin, ziyaretler sonrası
raporu hazırlanmaktadır.

Bu rapor, Bakanlığımız ve özel okullarımızla
paylaşılacaktır.
Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünya gibi
ülkemizin de yaşadığı bu olağanüstü süreçte
birçok sektör gibi başta okul öncesi eğitim
kurumlarımız olmak üzere tüm özel okullarımızın,
finansal açıdan sıkıntılar yaşamalarına rağmen
önceliği hep eğitim olmuştur. Ciddi teknolojik
altyapılarla öğrencilerine destek veren özel
okullarımıza ve bu süreçte her zamankinden daha
fazla çalışan fedakâr öğretmenlerimize sektörüm
ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.
Kurumlarımızda bu dönemde, yeni teknolojik
yatırımlar yapılmış, öğretmenlerimizin maaşları
aksatılmamış, binası kira olan kurumlarımızın
maliyetleri azalmamıştır. Bu süreçte özel
okullarımız;
kurucularından
yöneticilerine,
öğretmenlerinden çalışanlarına kadar bu
dönemin kayıpsız atlatılması için uzaktan eğitimle
okulu adeta eve taşımış, yeterli sayıda online ders
yaparak, videolar çekerek ve rehberlik desteği
vererek öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintisiz
olarak devam etmesini sağlamışlardır. Dışardan
başka bir desteği bulunmayan okullarımız ve
velilerimizin bu süreci birlikte atlatacaklarına
ve tüm kesimlerin üzerine düşeni en iyi şekilde
yapacaklarına inanıyorum.
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Covid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020
tarihinde başlayan süreçte uzaktan öğretim yoluyla
öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi için EBA ve EBA
TV ‘deki yayınlarla öğrencilerimize ilk günden bu
yana uzaktan öğretim desteği veren Bakanlığımıza
bu çalışmaları için teşekkür ediyoruz.
3 aylık pandemi sürecinde Derneğimiz 24 Mart
2020 tarihinde Bakanlığımızı ziyaretle başlayan
görüşmelerini, online toplantılarla devam ettirmiş
ve sektörümüzü rahatlatıcı tedbirlerin alınmasına
destek sağlamıştır.
Derneğimizin bu süreçteki
çalışmaları dergimizde yer almaktadır. Tüm
bu görüşmelerde Sayın Genel Müdürümüze,
Sayın Bakan Yardımcımıza ve Sayın Bakanımıza
sektörümüze yönelik olumlu yaklaşımları için
sektörüm adına ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.
Sözlerime son vermeden önce 2016 yılında
demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize
yönelik yaşadığımız menfur girişimde, vatanı
uğruna hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah’tan
rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük
Günü’nü içtenlikle kutlarız.
Sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmeniz
dileğiyle saygılarımı sunuyorum.
F. Nurullah DAL
Türkiye Özel Okullar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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DERNEĞİMİZİN
PANDEMİ SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALARI

20 Nisan 2020 - TOBB Toplantısı

24 Mart 2020 - Bakan ziyaretimiz

24 Mart 2020 - Basın toplantısı

Tüm dünyada etkisini gösteren Corona virüs salgını nedeniyle
Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart 2020
tarihinden itibaren eğitime ara verilmesiyle başlayan
süreçte özel okullarımız; kurucularından yöneticilerine,
öğretmenlerinden çalışanlarına kadar bu dönemin kayıpsız
atlatılması için uzaktan eğitimle okulu adeta eve taşımış,
yeterli sayıda online ders yaparak, videolar çekerek ve rehberlik
desteği vererek öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintisiz olarak
devam etmesini sağlamışlardır. Tüm kurumlarımıza özverili
çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz.
Derneğimiz bu süreçte başta bağımsız anaokullarımız olmak
üzere ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan sektörümüzün
sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 24 Mart 2020 tarihinde
Bakanlığımızı ziyaretle başlayan görüşmelerini, online
toplantılarla devam ettirmiş ve 3 aylık pandemi sürecinde
sektörümüzü rahatlatıcı tedbirlerin alınmasına destek
sağlamıştır.
Covid-19 tedbirleri kapsamında planlı ara tatilin
Bakanlığımızca öne alınmasıyla başlayan süreçte uzaktan
öğretim yoluyla öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi için
çeşitli uzaktan öğretim araçlarına sahip olan özel okullarımızın
bu işi layıkıyla yerine getirebilecek bilgi ve deneyime sahip
olmasının yanında, Derneğimiz yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından hazırlanan ve resmi okullara ücretsiz hizmet veren
EBA’nın özel okulların kullanımına da açılması için ciddi
çalışmalar yürütmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanan EBA, öğrencilere kaliteli ve eşit imkan sunması
açısından tarafımızca da okullarımıza tavsiye edilmiştir. EBA
ve EBA TV ‘deki yayınlarla öğrencilerimize ilk günden bu yana
uzaktan öğretim desteği veren Bakanlığımıza bu çalışmaları
için teşekkür ediyoruz.
Pandemi sürecinin başlamasıyla, 24 Mart tarihinde Sayın
Bakanımız, diğer özel öğretim kurumlarını temsil eden
dernek başkanlarıyla birlikte, Ankara’da ziyaret edilmiştir.
Türkiye’de yaklaşık 250 bin çalışanı, 1.350.000 öğrencisi
bulunan kurumlarımızı mağdur etmeyecek çözüm yollarını
belirlemek amacıyla yapılan görüşmede “Bu dönemde verilen
eğitimlerde telafisi gereken bir kısım kalırsa” okullar açıldıktan
sonra yüz yüze eğitimle tamamlanabileceğine ilişkin önerimiz
Sayın Bakanımızca olumlu karşılanmıştır.
Bu ziyaretten sonra diğer özel öğretim kurumlarını temsil
eden dernek başkanlarıyla birlikte, Ankara’da basın açıklaması
yapılmış ve 25 Mart 2020 tarihinde Hürriyet gazetesine

Genel Müdürümüzle yapılan toplantı
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bu dönemde eksik kalan eğitim kazanımları olursa okullar
açıldıktan sonra yüz yüze eğitimle tamamlanacağına ilişkin
kamuoyunu bilgilendirme ilanı verilmiştir.
18 Nisan, 30 Nisan ve 8 Mayıs 2020 tarihlerinde Dernek
yönetim kurulumuz, diğer 4 dernek başkanıyla birlikte
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Dr.
Muammer Yıldız’ın katılımıyla online toplantılar yapılmış
olup, bu toplantılarda sektörümüzün sorunları Sayın Genel
Müdürümüze arz edilmiştir.

1 Mayıs 2020 - Bakan Yardımcısı ile yapılan toplantı

Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi
Başkanlığı ve SGK Genel Müdürlüğü ile pandemi döneminde
yapılan yüz yüze görüşmelerde kurumlarımızın “Krizden
öncelikle etkilenen sektörlere verilecek destek” kapsamına
alınması talebi her fırsatta dile getirilmiştir.
20 Nisan 2020 tarihinde TOBB Başkanı Sayın M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve Derneğimizin başkan yardımcılığını yaptığı
TOBB Türkiye Eğitim Meclisi temsilcilerinin katılımıyla
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk ile online bir toplantı
gerçekleştirilerek, pandemi sürecinde özel öğretim
kurumlarının durumu, mali önlemler ve yaz aylarında
yapılacak telafi eğitim programları ele alınmıştır.

30 Nisan 2020 - Genel Müdürümüzle yapılan toplantı

01 Mayıs ve 04 Haziran 2020 tarihlerinde Yönetim Kurulu
Başkanımız F. Nurullah Dal, YİK Başkan vekilimiz Cem Gülan ve
diğer öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanlarının
katılımıyla MEB Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mahmut
Özer ile toplantı yapılarak yine pandemi sürecinde özel
okullarımızın sıkıntıları arz edilmiştir.
5 Mayıs 2020 tarihinde Derneğimizin Ortaokul Komisyonu ile
9 Mayıs 2020 tarihinde ise Lise ve Kayıt-Mevzuat Komisyonu
üyelerimizle bilgilendirme toplantıları yapılarak, pandemi
sürecinde derneğimizin çalışmaları hakkında komisyon
üyelerimize yönetim kurulumuzca paylaşım yapılmış, görüşalışverişinde bulunulmuştur.

TOBB Toplantısı

Derneğimiz ve özel öğretim kurumlarını temsil eden 4 dernek
başkanı, Bakanlığımızla yapılan görüşmeler sonucunda,
mevcut ekonomik koşullardan en çok etkilenen kurumlarımızın
ayakta kalabilmesi ve öğretmenlerimizin desteklenmesi için
ödemelerinde hassas davranan tüm velilerimize, pandemi
sürecinde verilemeyen yemek ve servis hizmetleri için
ödedikleri servis ve yemek ücretlerinin yeni öğretim yılına
başlamadan, muhtemelen telafi eğitimi sonrası, okullarımızın
velileriyle yaptıkları sözleşme çerçevesinde iadesi veya yeni
öğretim yılı için mahsuplaşma yapmaları yönündeki tavsiye
kararımız 13 Mayıs 2020 tarihinde Bakanlığımıza iletilmiş ve
basın duyurusu ile velilerimizle paylaşılmıştır.
8 Mayıs 2020 - Genel Müdürümüzle yapılan toplantı
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Dernek Yönetim Kurulumuzca 18 Mayıs 2020 tarihinde 14 ilden (İstanbul, Antalya, Ankara, Adana, Ş. Urfa,
İzmir, Bursa, Muğla, Rize, Trabzon, Tekirdağ, Sakarya, Samsun, Uşak) 80 özel okul kurucu ve yöneticilerinin
katılımıyla online kurucular toplantısı da gerçekleştirilmiş, toplantıda pandemi sürecinde Derneğimizin
çalışmaları, özel okulların mevcut durumu ve okulların açılmasıyla birlikte yapılacak sağlık-güvenlik
çalışmaları ele alınmıştır. YİK Başkan vekili Cem Gülan’ın moderatörlüğünde başlayan toplantıda, Yönetim
Kurulu Başkanımız F. Nurullah Dal tarafından corona virüs nedeniyle okulların tatil edildiği 16 Mart 2020
tarihinden bu yana Derneğimizin yaptığı çalışmalar hakkında üyelerimize bilgi verilmiş ve toplantıya katılan
okullarımızın soruları cevaplandırılmıştır.
22 Mayıs 2020 tarihinde MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız ve MEB Ölçme
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy ile Derneğimiz yönetim kurulu ve
Ortaokul Komisyonu ile Kayıt-Mevzuat Komisyonu üyelerimizin bir araya geldiği LGS sınavına ilişkin online
toplantı yapılarak, pandemi sürecinde sınavların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tedbirler görüşülmüştür.
Tüm bu görüşmelerde Sayın Genel Müdürümüzün, Sayın Bakan Yardımcımızın ve Sayın Bakanımızın
sektörümüze yönelik olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Bu toplantılarda ele alınan hususlar
sonucunda sektörümüzü rahatlatıcı aşağıdaki tedbirlerin alınması sağlanmıştır:
•
Okullarımızın pandemi sürecinde yaptıkları uzaktan öğretim çalışmaları ile yüz yüze eğitimin
gereklerinin karşılandığı, eksik kalan kazanımlar olursa telafi eğitimi ile tamamlanması önerimiz
Bakanlığımızca kabul edilmiştir.
•
15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yapılacak yüz yüze telafi eğitimleriyle eğitim-öğretimin
tamamlanmış sayılacağı, uzaktan öğretim ve yüz yüze telafi eğitimi ile eğitim-öğretimini tamamlamış
kurumlarımızdan, velilerin ücret iadesi hakkı olmayacağı konusunda olumlu yorumladığımız, Genel
Müdürlüğümüzün ilgili genelgesi okullarımıza ulaşmıştır.
•
Dünyada ancak bir iki örneği bulunan uzaktan öğretim yönteminin okullarımızca hakkıyla yerine
getirildiği, bu uzaktan öğretim metodunun, önümüzdeki dönemde örgün eğitimin bir parçası haline
getirilmesi Bakanlığımızca planlanmaktadır.
•
Pandemi sürecinde verilemeyen yemek ve servis hizmeti ücreti iadeleri ve mahsuplaşmaların,
okullarımız ve velileri arasında bulunan sözleşme çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin 4 STK
temsilcisi ile aldığımız ortak karar okullarımıza ulaştırılmıştır.
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•
19 Şubat’ta yapılan yönetmelik değişikliği ile yabancı öğretmen atamalarında YÖK’ten denklik
alınmasına ilişkin 29.maddenin bu pandemi sürecinde bir yıllığına uygulanmaması konusunda
Bakanlık oluru alınarak okullarımıza kolaylık sağlanmıştır. Okullarımızın yeni kayıt süreçlerine destek
olmak amacıyla yönetmeliğin 57.maddesinde yer alan burslu öğrenci okutma oranının, okullarımızca
parçalı olarak ( % 25, % 50, % 75 şeklinde) kullanılabilmesi talebimiz Bakanlığımıza iletilmiştir. Bu konu
Kanun değişikliği paketi içinde değerlendirilecektir.
•
Kurumlarımızın krizden öncelikle etkilenen sektörlere verilecek destek kapsamına alınması birçok
kez Derneğimizce Bakanlıklar nezdinde dile getirilmiştir. Bakanlığımız da bu konudaki taleplerimizi,
ÇSGB ve Maliye Bakanlığı’na iletmiştir.
•
Bağımsız özel anaokullarımıza, öncelikli olarak destek verilmesi, KOSGEB kapsamına alınması ve
düşük faizli kredi desteği verilmesi ile sektörün rahatlatılması için KDV’nin % 1’e indirilmesi talebimiz
Bakanlığımıza iletilmiştir.
•
Bakanlığımızca verilen eğitim-öğretim desteği 3.taksitinin ödeneceği bu toplantılarda dile
getirilmiş ve ilgili ödeme Haziran ayında Bakanlığımızca okullarımıza yapılmıştır.
•
Coronavirüs salgını yüzünden uzaktan öğretimin başlaması nedeniyle birinci dönemin notlarıyla
sınıf geçmeyi düzenleyen yönetmelik değişikliği 8 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

•
Kontrollü sosyal hayat kurallarına uyularak il pandemi kurulu görüşleri de dikkate alınarak,
Coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için alınan tedbirlere uyulmak şartıyla 5580 sayılı Kanun
kapsamında faaliyette bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarının kurucuları ve öğrenci velilerinin
istemeleri halinde eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere 01 Haziran
2020 tarihinden itibaren başlayabileceklerine ilişkin Bakanlık genelgesi yayınlanmıştır.
•
Yüz yüze telafi eğitimi kapsamında, isteyen özel okulların bu eğitimi 15 Ağustos 2020 tarihinden
itibaren en az 3 hafta süreyle yapılabileceğine ilişkin genelge Bakanlığımızca okullarımıza iletilmiştir.
•
Yönetmeliklerde süre şartı getirilen iş ve işlemlerde (eğitim personelinin çalışma izin süreleri,
eğitim ücretleri ve yemek-servis ücretlerinin ilanı) uyulması gereken süreler Bakanlığımızca 01 Ağustos
2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
Ayrıca, Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından
başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Derneğimizin 70.yılı nedeniyle 70 bin TL ile katkı da sağlanmıştır.
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COVİD-19 SÜRECİNDE EĞİTİMLE İLGİLİ
ORTAK KAMUOYU AÇIKLAMASI
Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını ülkemizde de derin etkiler oluşturdu. Devletimizin
uyguladığı insan öncelikli yaklaşım, aldığı güçlü tedbirler ve vatandaşlarımızın gösterdiği iş birliği ve
destek sayesinde bu süreci gıpta edilecek bir şekilde atlatacağımızı görmekten mutluluk duyuyor,
başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ilk aşamada resmî ve özel okullarda eğitime ara verildi.
Ancak sürecin başladığı 2020 Mart ayından itibaren Millî Eğitim Bakanlığımızın da öncülüğünde tüm
okullarımızda uzaktan eğitim uygulaması başlatıldı. Bu uygulama, öğretmenlerimizin ve diğer eğitim
personellerinin büyük fedakarlıklarıyla her geçen gün daha da verimli hâle geldi. Öğrencilerimiz bu
süreçte evde kalarak, birçok kanaldan kendilerine ulaşan öğretmenlerinden kopmadan müfredata
uygun olarak eğitimlerini devam ettiriyorlar.
Özellikle özel okullarımız, çeşitli uzaktan eğitim yöntem ve araçlarını da kullanarak birçok alternatif
uygulamayı hayata geçirdiler. Kurucularından yöneticilerine, öğretmenlerinden diğer çalışanlarına
kadar bu dönemin kayıpsız atlatılması için uzaktan eğitimle okulu adeta eve taşıdılar. EBA dahil olmak
üzere, bir çok dijital platformdan öğrencilerin yararlanması sağlandı. Milyonlarca saat online ders
yapıldı, videolar çekildi, sorular çözüldü, sınavlar yapıldı, rehberlik desteği verildi. Kısaca özel okullarda
uzaktan eğitim çalışmaları, öğrencilere “okul daha az yorucuydu” dedirtecek kadar yoğun ve kesintisiz
bir şekilde sürdürülüyor.
Dolu dolu geçen bu süreç Bakanlığımızdan takdir görmüş; Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalarla, Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ve yayımlanan yönetmelikle uzaktan eğitimin, yüz
yüze eğitimin yerine sayılacağı deklare edilmiştir.
Tabi ki, yine de beklentimiz okullarımızın bir an önce açılması ve eğitimin yüz yüze yapılmasıdır.
Ancak o gün gelene kadar özel okullarımız mevcut şartlarda en iyi hizmeti sunmayı sürdürecektir.
Özel okullarımız velilerden aldıkları eğitim öğretim ücretlerinin bu zor koşullara rağmen ve bazı ilave
maliyetlere katlanarak karşılığını hakkıyla vermektedirler.
Mevcut ekonomik durumdan en çok etkilenenlerden biri de özel eğitim kurumlarıdır. Ülkemiz adına
hayati öneme sahip eğitim kurumlarımızın ayakta kalması ve öğretmenlerimizin desteklenmesi için
velilerimizin bu dönemde ödemelerinde hassas davranmalarını bekliyoruz.
Eğitim dernekleri olarak bu süreçte okulların açık olamayışından kaynaklı öğrencilerimize sunulamayan
servis ve yemek hizmetleri için velilerden ücret talep edilmesinin uygun olmadığı noktasında görüş
birliği halindeyiz. Şayet bu ücretler velilerimiz tarafından peşin veya herhangi şekilde ödenmiş
ise muhtemel telafi eğitimi sonrası, dönem başında hesaplanarak iade veya mahsup edileceğini
kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Ülkemize, eğitim camiamıza ve geleceğimiz çocuklarımıza sağlıklı günler diliyoruz.13.05.2020
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EĞITIMDE YEPYENI NORMAL:
PANDEMI VE ÖĞRENMENİN GELECEĞI
Gökhan YÜCEL

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı

Dünyayı son altı aydır kasıp kavuran COVID-19
pandemisi son zamanların en ciddi küresel sağlık
krizi olarak karşımıza çıkmakta. Tıp alanındaki
tüm gelişmelere rağmen özellikle kalkınmışlık
düzeyleri yüksek diyebileceğimiz ülkelerin
fazlasıyla etkilendiği bu süreçte dünya genelinde
10 milyona yakın insan enfekte olurken, vefat
sayısı ise 500 bine yaklaştı. Halk sağlığı, enfeksiyon,
epidemiyoloji uzmanlarının tavsiyeleriyle sosyal
izolasyon ve hijyen en önemli önlemler haline
geldi. Bir bakıma fiziksel temasa dayalı ne kadar
iş varsa bir süreliğine buzdolabına kaldırıldı
diyebiliriz. Modern süreçler ve endüstriyel ilişkiler
ağı derinden etkilenince yaşam klastrofobik bir
hal alarak dünya nüfusunun önemli bir kesimi
evlerinde izolasyon kuralları uyguladı. Küresel
ekonomik düzende tedarik zincirleri koptu.
Perakende ve hizmet sektörleri ciddi yaralar aldı.

Kısaca neredeyse yoğun biçimde 20 yıldır süren
hiper-dijitalleşme kendine mecra arıyordu.
Hiçbir zaman tam anlamıyla yaygınlaşamamıştı.
Dijitalleşme, pandemi sonucu son altı ayın
fiziksel-mekansal daralmasını her anlamda ikame
etmesiyle, iki sürecin iç içe geçişi ortaya yepyeni
bir durum çıkardı: Yeni Normal.

Böylelikle alışık olduğumuz konfor alanlarımızın
ve modern yaşamın tüm “kazanımlarının” ve
mecralarının pandemi süresince inanılmaz bir
daralmaya maruz kaldığına şahit olduk. Mücbir
sebeplerden ötürü restoranlar, parklar, sinema
salonları, tiyatrolar, AVM’ler, iş merkezleri, plazalar,
marketler, havalimanları belirli bir süre kapalı
olmak zorunda kaldı. Hepimizin imdadına yaklaşık
son yirmi yıldır eksponansiyel gelişme hızıyla
insan hayatının her alanına dokunmayı başarmış
dijital çözümler yetişti. Halbuki ne dijital konferans
uygulamaları ne eğitim teknolojisi platformları,
e-ticaret siteleri, dijital oyunlar, anlık mesajlaşma
platformları ne de sosyal medya COVID-19 ile
hayatımıza girdi. Sadece pandeminin dayattığı
koşulların altında isminin başında “e-“ olan fiziksel
dünyanın kazanımlarının dijital ve elektronik
manada siberalemdeki izdüşümleri bir anda
ana akım iş yapış biçimleri konumuna yükseldi:
e-ticaret, e-devlet, e-sağlık, e-okul vs.

Milli Eğitim Bakanlığı açısından düşünüldüğünde
hazırbulunuşluk seviyemizin son derece üst
seviyelerde olması elbette ülkemiz adına çok
sevindiricidir. Lakin ülkemizin eğitim süreçleri
adına “yeni normal” şeklinde ifade edilen yakın
gelecekteki dönemin tüm gereksinimleri 2023
Eğitim Vizyonu içinde masaya yatırılmış ve
sürdürülebilir cevaplar ile bir yol haritası haline
büründürülmüştü. Onun için de Milli Eğitim
Bakanlığı olarak bizim “yeni normalimiz” 2023
Eğitim Vizyonu ile zaten başlamıştı. Vizyonun
kamuoyu ile paylaşıldığı 23 Ekim 2018 tarihinden
okulların kapandığı 16 Mart 2020 gününe dek
takvim eksiksiz işletildi. 16 Mart ile okulların
resmen tatil edildiği 19 Haziran günü arası
ise devreye sokulan karma model sayesinde
öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin
eğitime ve öğrenmeye erişiminde hiçbir kesinti
yaşanmadı.
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Pandemi en fazla küresel eğitim sektörü tarafından
hissedildi demek hata olmaz. Krizin zirveye
ulaştığı günlerde dünya öğrenci nüfusunun
%92’si yani 1.6 milyar öğrenci evlerindeydi.
Okul binaları kapandı ve imkânı olanlar uzaktan
eğitimin senkron ve asenkron yöntemleriyle
öğrenme süreçlerine devam etti. Zoom ve
benzeri uygulamaların kullanıcı sayısı geçen yılın
sonlarında 10 milyonlarla ölçülürken, birkaç ay
içinde 400 milyon sınırlarına dayandı.

20 yıldır süren hiper-dijitalleşme kendine mecra arıyordu.
Hiçbir zaman tam anlamıyla yaygınlaşamamıştı. Dijitalleşme,
pandemi sonucu son altı ayın fiziksel-mekansal daralmasını her
anlamda ikame etmesiyle, iki sürecin iç içe geçişi ortaya
yepyeni bir durum çıkardı:
Yeni Normal
Eğitim Bilişim Ağı’nın eba.gov.tr platformuna
ek olarak kurulan EBA İlk, EBA Orta ve EBA
Lise televizyon kanalları karma uzaktan eğitim
modelimizin dünyada bir başarı hikayesi olarak
ilgiyle takibine vesile oldu. Süreç içerisinde 11. ve
12. sınıflara yönelik hazırlanan akademik destek
sistemi, gerçek zamanlı derslerin işlendiği canlı
sınıflar karma sistemi dijital imkanların hemen
her imkanıyla donatarak gerçek manada bir
örnek model niteliğine büründürdü. Pandeminin
dönüştürücü gücü yenilikleri, ar-ge’yi de
zorunlu kıldı. Türkiye’de kamu sektöründe ilk
kez bir chatbot EBA Asistan adıyla bakanlığımız
tarafından pandemi döneminde hizmete
sunuldu. Kısa sürede 3 milyon tekil kullanıcı,
11 milyondan fazla sorgu göndererek EBA
Asistan’dan faydalandı. Okulların tatil olmasını
takip eden günlerde gerek öğretmenlerimize
yönelik yaz dönemi mesleki çalışmaları ve haziran
sonunda başlayan EBA yaz dönemi yayınları Milli
Eğitim Bakanlığı’nın pandeminin gerektirdiği yeni
koşullara adaptasyon hızı ve kabiliyeti konusunda
geleceğe yönelik gerçek manada beklentilerimizi
arttıran sinyaller verdi.
Sayılar da bu başarı hikayesini doğrular niteliktedir.
EBA online platformumuz 3 milyara yakın kez
tıklanmış. Bakıldığında Türkiye’nin en çok ziyaret
edilen onbirinci sitesi ve dünyanın da en fazla
ziyaretçi alan altıncı eğitim platformu konumunda.
Android platformunda EBA mobil uygulaması 17
milyon, IOS’ta ise 2 milyona yakın kez indirilmiştir.
5 milyona yakın canlı ders yapılmıştır. 1 milyonun
üzerinde öğretmenimiz EBA platformunu kullandı.
Akademik Destek Sistemi’ni 985 bin öğrencimiz
ve 188 bine yakın öğretmenimiz kullanmıştır.

23 Mart- 5 Haziran dönemine ait sıraladığım
verilere göre EBA TV kanalları 2075 saat yayın
yaptı. 10 stüdyoda 2348 ders videosu çekildi.
Aralarında özel eğitim farkındalığı, rehberlik,
egzersiz ve hobi, deney, akıllı teneffüs içeriklerinin
yer aldığı 221 ders dışı etkinlik yayınlanmıştır.
Daha genel tabloya bakıldığında ise, şimdi öne
sürülen “yepyeni normal”, önümüzdeki süreçte
fiziksel temas ve sosyal mesafe arasındaki kurulacak
yeni denge ile baştan tanımlanacaktır. Elbette yeni
dönemde yepyeni kullanıcı tecrübeleri ortaya
çıkacak. Herkes fiziksel temasa dair alışkanlıklarını
değiştirmek durumunda kalacak. İşte artık daha
önce insanlık tarihinde karşılaşılan tüm yeni
normalleşme süreçlerini de aşan “yepyeni normal”
ile karşı karşıyayız. Dijitalleşme adına 10 yıllık
bireysel ve kurumsal dijitalleşme süreçlerinin
önümüzdeki 6 aya sığdırılması bekleniyor. Eğitim
süreçlerinde öğrenci, öğretmen, veli, idareci,
bürokrat, okul, sivil toplum, özel sektör de dahil
herkesin etkileneceği yepyeni normalde zamanın
ruhuna uygun çözümler üretmek gerekmektedir.
Ancak aşırı dijitalleşme ile sonuçlanan pandemi
sürecinde siber güvenlik, eğitime erişim, öğrenme
farkları, uzaktan eğitim konusunda uzmanlaşmış
öğretmenler, bireyselleştirme, yeni öğrenme
ekosistemlerinin ve platformlarının inşası her
zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir.
Aşırı dijitalleşmenin öğrenme farkları üzerindeki
derinleştirici etkisi gözden kaçırılmamalıdır. Her
zaman dediğimiz gibi yepyeni normalleşme
süreçlerinin de araçlarda zengin amaçlarda yoksul
şekilde sonuçlanmaması için çalışmalıyız.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE YAPILAN

KURUCULAR TOPLANTISI
Dernek Yönetim Kurulumuzca 18 Mayıs 2020 tarihinde telekonferans yoluyla yapılan toplantıya 14
ilden (İstanbul, Antalya, Ankara, Adana, Ş. Urfa, İzmir, Bursa, Muğla, Rize, Trabzon, Tekirdağ, Sakarya,
Samsun, Uşak) olmak üzere 80 özel okul kurucu ve yöneticisi katıldı. Toplantıda pandemi sürecinde
Derneğimizin çalışmaları, özel okulların mevcut durumu ve okulların açılmasıyla birlikte yapılacak sağlık-güvenlik çalışmaları ele alındı.
YİK Başkan vekilimiz Cem Gülan’ın moderatörlüğünde başlayan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanımız
F. Nurullah Dal tarafından coronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edildiği 16 Mart 2020 tarihinden
bu yana Derneğimizin yaptığı çalışmalar hakkında üyelerimize bilgilendirme yapıldı ve toplantıya katılan okullarımızın soruları cevaplandırıldı.
YK Başkanımız F. Nurullah Dal açıklamalarında;
Derneğimizin sürecin başladığı 16 Mart 2020 tarihinden bu yana Bakanlığımızla yoğun bir görüşme
süreci içinde, her hafta online toplantılar gerçekleştirilerek okullarımızın yaşadığı sıkıntılar ve sürece
ilişkin bilgilendirme yapıldığını,
Sayın Bakanımızla ilk görüşmenin 24 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildiğini, diğer STK’larla birlikte
Ankara’da kendisinin ziyaret edilerek, mali ve akademik olmak üzere iki ana konunun kendisine arz
edildiğini, kurumlarımızın “Krizden öncelikle etkilenen sektörlere verilecek destek” kapsamına alınması
talebimizin iletildiğini, aynı gün Maliye Bakanlığı, SGK Genel Müdürünün de ziyaret edildiğini,
Sayın Bakanımızla ikinci görüşmenin 20 Nisan 2020 tarihinde TOBB Türkiye Eğitim Meclisi temsilcilerinin
katılımıyla online yapıldığını, bu görüşmede de okullarımızın “Krizden öncelikle etkilenen sektörlere
verilecek destek” kapsamına alınmasına ilişkin görüşlerimizle birlikte özellikle uzaktan öğretim yapma fırsatı olmayan anaokullarının yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle kredi desteği ve Kısa Çalışma
Ödeneğinden yararlandırılmaları konularının arz edildiğini,

15

Mart ve Nisan aylarının
Bakanlığımızla yapılan aynı
yöndeki online toplantılarla
yoğun bir şekilde geçirildiğini,
Sayın
Bakanımızın,
Bakan
Yardımcımızın
ve
Genel
Müdürümüzün tüm bu süreçte
özel okul sektörüne yaklaşımları
ve
olması
yönetmeliklere
bağlı olan taleplerimizi olumlu
karşılamalarının sektörümüzce
memnuniyetle karşılandığını, kendilerine sektörümüz adına teşekkür ettiğini,
Bu görüşmelerde en büyük sıkıntının okul öncesi eğitim kurumlarımızda olduğu, sektöre yapılacak
desteklerde önceliğin bu kurumlarımıza verilmesinin Derneğimizce her platform ve ortamda dile
getirildiği katılımcılarla paylaşıldı …
Uzaktan öğretimin belirli bir müfredat çerçevesinde verildiği, önümüzdeki yıl Bakanlığın örgün
eğitim içine % 15 civarında uzaktan öğretimi de ekleyeceği, bununla ilgili çalışma yapıldığını,
özellikle yabancı öğretmen arayışında yaşanan sıkıntılara çözüm sağlandığı, öğrencilerin özellikle
yabancı dil konusunda yurtdışında öğretmenleriyle uzaktan eğitim yapabileceği, yemek ve servis
hizmetleriyle ilgili 5 Dernek başkanı tarafından yayınlanan deklarasyonda okulların velileriyle,
pandemi sürecinde verilemeyen bu hizmetler için kısmi olarak iade veya mahsuplaşma yapılmasının
önerildiği toplantının ikinci bölümde okullarımızdan gelen sorular, toplantı moderatörlüğünü
yapan YİK Başkan vekili Cem Gülan tarafından derlenerek, YK Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzca
cevaplandırıldı.
Okullardan gelen; Haziran ayında toplu öğretmen onaylarına ilişkin tarih ile Mayıs ayında yapılacak
özel okul ücret ilanlarına ilişkin tarihlerin süresinin uzatılması talebinin Bakanlığa sunulması,
ancak pandemi süreci nedeniyle Bakanlığın bu tarihler konusunda çalışmaları olduğu, tüm
tarihlerin uzatılmasının beklendiği Başkanımız tarafından dile getirildi. Daha sonra bu tarihler
01.Ağustos.2020’ye kadar uzatıldı.
Bakanlığımızla olan görüşmelerde KDV’nin % 1 e düşürülmesini talep ettiğimizi, böyle bir dönemde
KDV’nin düşürülmesinin veliye yansıtılacağını, sektörde ciddi bir daralma beklendiği, birçok
çalışanın ve öğretmenin işsiz kalabileceği, anaokullarında kapanma yaşanabileceği, her okulun
kendi çevresindeki anaokullarına destek vermesinin önemli olduğu,
20 Haziranda yapılacak LGS için Bakanlığın özel okullardan 20 kişilik sınıf kontenjanı istediği,
Bakanlığın geçmişte sadece resmi okullarda (3.800 okul) sınav yaptığı, bu yıl alınan kararla tüm
öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceği, dolayısıyla sınav merkezinin 18 bine çıktığı,
sınavın sosyal mesafe açısından okullarımızın büyük salonlarda (spor salonu vs) yapılabileceği,
sınıf konusunda bir şart olmadığı, geniş alanların kullanılabileceği, Bakanlığın yazılı olarak sınav
yönergesini göndermesinin beklendiği üyelerimize iletildi.
Son bölümde YİK Başkan vekilimiz Cem Gülan tarafından okul öncesi eğitim kurumlarımıza gereken
önemin ve desteğin verilmesinin çok önemli olduğunu bir kez daha belirtildi.
Kapanış konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal: Bu yılın özel okullar açısından zor bir
yıl olmasının beklendiğini, okulların veli, öğretmen dengesini çok iyi yapmalarını, bu yıl öğrenci
kaybı yaşanabileceğini dikkate alarak okullara maliyetlerini düşürmelerini tavsiye ettiğini belirtti.
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COVID-19 VİRÜSÜ SEBEBİ İLE ÖZEL
OKULLAR TARAFINDAN UYGULANAN
UZAKTAN EĞİTİMİN
ÖZEL OKUL SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
Av. Birnur DAL
1. Giriş
Dünya çapında tüm sektörleri etkileyen Covid-19 virüsü Türkiye’deki eğitim-öğretim sektörünü de
etkisi altına almıştır. Tüm dünyada olduğu gibi devletler tarafından bu salgına karşı alınan tedbirlerin
sözleşmeler üzerinde birtakım etkileri oluşmuştur.
Ülkemizde de bu tedbirler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü’nün 16.03.2020 tarih ve 556022 sayılı yazısı ile örgün eğitim-öğretime 16.04.2020 tarihi
itibariyle ara verilmiştir. Bu noktada, MEB uzaktan eğitim metodunu benimsemiş ve uygulamaya
koymuştur.
Bu makale özelinde, Covid-19 virüsü sebebi ile alınan önlemler kapsamında ilk, orta ve lise düzeyindeki
özel okullar tarafından yapılan uzaktan eğitimin okul kayıt sözleşmeleri üzerindeki etkisi ve sonuçları
incelenmiştir.
2. Özel Okul Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Tabi Olduğu Mevzuat
Özel okul sözleşmeleri kanunda düzenlenmeyen sözleşmeler olduğundan, isimsiz sözleşme olarak
dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla hukuki niteliğinin anlaşılması açısından, taraflara yüklediği borçların
incelenmesi gerekmektedir.
Bahse konu sözleşmeler, eğitim-öğretim kurumuna öğrenciye eğitim hizmeti verme, veliye ise
kararlaştırılan hizmet bedelini ödeme borcu yüklemesinden dolayı tam iki tarafa borç yükleyen
sözleşme ve veli tarafından öğrenci adına yapılmasından dolayı ise üçüncü kişi yararına kurulan
sözleşmeler olarak nitelendirilmektedir. Keza bu sözleşmelerin, eğitim-öğretim kurumuna tek seferde
ifası mümkün olmayan, ifası belirli bir süreye yayılmış bir borç yüklediğinden taraflar arasında sürekli
borç ilişkisi kurduğu sabittir.
Ayrıca belirtilmelidir ki, okul kayıt sözleşmeleri kapsamında sunulacak eğitim hizmeti, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) uyarınca bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya
da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işlemi olarak değerlendirilmekte
ve bu kanun hükümlerine tabi olmaktadır.
Genel olarak, özel okullar ile veli arasında düzenlenen okul kayıt sözleşmesi için MEB tarafından
hazırlanan bir tip sözleşme kullanılmaktadır. Özel okul sözleşmeleri, MEB’in düzenlemiş olduğu asgari
şartları taşımak koşuluyla geçerli olmaktadır.1 Bahse konu tip sözleşme, muhteviyatında fazlaca detayı
bulundurmamakta; daha çok eğitim ücreti, ödeme şekilleri ve öğrenci bilgileri gibi esaslı unsurları
içermektedir. Bununla birlikte, anılan tip sözleşmenin son kısmı, ilgili mevzuata aykırı olmadıkça
ve MEB’in asgari şartlarını sağlamak koşulu ile taraflarca ayriyeten eklenebilecek maddelere imkân
sağlamıştır. Dolayısıyla, genel mahiyette yapılan tespitlerin ötesinde, özel okul sözleşmelerinden
kaynaklanacak ihtilaflarda her sözleşmenin kendi özelinde ve somut olay bağlamında incelenmesinin
gerekliliği açıktır.
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3. Uzaktan Eğitimin Ayıplı İfa Açısından Değerlendirilmesi
Yukarıda da belirtildiği üzere, özel okul sözleşmeleri hizmet edimi içerdiğinden TKHK kapsamında ele
alınmaktadır.
Özel okul sözleşmeleri, sözleşme süresi boyunca eğitim hizmeti verilmesini içerdiğinden sürekli borç
doğuran sözleşmelerdir. Bu tarz sözleşmelerde, ayıbın sonradan ortaya çıkması da mümkündür. Yani
sürekli edimli sözleşmelerde, ayıpsız ifa borcu tıpkı kira sözleşmelerinde olduğu gibi tüm sözleşme
süresi içinde devam etmektedir.2
Ayıplı hizmet, TKHK’nın 13. maddesi uyarınca sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya
taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle
sözleşmeye aykırı olan hizmet olarak tanımlanmıştır.
Buradan da anlaşılacağı üzere, özel okulların vermiş olduğu eğitim hizmetin ayıplı sayılabilmesi için
sözleşmede kararlaştırılan sürede başlamaması veya objektif olarak sahip olması gereken özellikler ile
sözleşme kapsamında kararlaştırılmış olan özellikleri taşımaması gerekmektedir. Böylece edimin ayıplı
olması için vaat edilen subjektif nitelikleri ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması
gerektiği belirtilmiştir.3
Özel okullar ile veliler arasında düzenlenen tip sözleşmeleri incelediğimizde, taraflarca kararlaştırılan
eğitim hizmetinin tanımı ve koşullarına ait hiçbir hükmün yer almadığını görmekteyiz. Eğitim hizmetinin,
devlet tarafından milli eğitim olarak ele alınmasından dolayı eğitimin tanımı ve koşulları 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu (ÖÖKK) ve bu kapsamda çıkan yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmiştir.
Bu noktada, uzaktan eğitimin sözleşme kapsamında kararlaştırılan veya objektif olarak sahip
olması gereken özelliklere sahip olmayan ayıplı bir hizmet kabul edilebilmesi için ÖÖKK ve bu
kapsamda düzenlenen yönetmeliklerde tanımlanan eğitim hizmeti tanımına ve özelliklerine
uymaması gerekmektedir.
26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim
ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7. maddesi “İlçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi
aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile
hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden
mahalli mülki idare amirince okullarda eğitim ve öğretime ara verilir.” şeklindedir.
Yine aynı Yönetmelik’in 33/4. maddesi “Bu yönetmeliğin 7. maddesine göre eğitim öğretim faaliyetine
ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.
07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği’nde bulunan ek madde 2 uyarınca ise salgın hastalık durumlarında eğitime
ara verilmesi imkanını düzenlemiş ve aynı maddenin 5. fıkrası “Birinci fıkrada yer alan gerekçelerle
yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim
yapılabilir…” şeklinde açıklamıştır.
Anılan mevzuat hükümlerinden hareketle söylenebilir ki veli ile özel okul arasında düzenlenen sözleşme
içeriğinde eğitim koşullarına veyahut şekline ilişkin bir tanım mevcut olmamakla birlikte, eğitimöğretim kurumlarında salgın hastalık gibi nedenlerle yüz yüze eğitim yapılamadığı hallerde uzaktan
eğitim yapılabilmesine yönelik düzenlemeler getirmiştir.
Konuya ilişkin soru işaretlerini de gidermek amaçlı MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün
08.05.2020 tarihli yazısı uyarınca uzaktan eğitimin telafi eğitiminin bir parçası olduğu ve uzaktan
eğitimin rastgele bir eğitim olmayıp yüz yüze eğitim için hazırlanmış olan müfredatın birebir takip
edildiği bir eğitim olduğu belirtilmiştir.4
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Bu noktada, milli eğitim yürütülmesiyle sorumlu Bakanlık tarafından da mevzuat açısından da uzaktan
eğitimin eğitim hizmetinin bir parçası olduğu görüşünün benimsenmiş olduğu açıktır.
Ayrıca, TKHK’nın 13. maddesi kapsamında ayıplı hizmet, objektif olarak sahip olması gereken özelliklere
sahip olmayan hizmet olarak tanımlanmıştır. Eğitim-öğretim hizmetindeki objektif ve ana unsurun
öğretmen tarafından müfredatla çerçevesi belirlenmiş olan kazanımların edinilmesi için öğrenciye
yapılan bilgi aktarımı olduğu, diğer sosyalleşme, spor yapma, yüz yüze yapılan etkinlik gibi unsurların
ise yan unsur olduğu ileri sürülebilecektir. Bu çerçevede, uzaktan eğitim bir eğitim hizmetinin
objektif olarak sahip olması beklenen ana unsuru, yani bilgi aktarımını içerdiğinden, ayıplı bir ifadan
bahsedilmesi mümkün olmayacaktır.
Buna karşılık, aksi yöndeki görüş, yüz yüze eğitim öğretim yerine uzaktan öğretim verilmesinin,
sözleşme muhatabı tarafından kabul edilmeyebileceği ve eğitim-öğretim faaliyetinin ayıplı olarak ifa
edilmiş olabileceğine değinerek, bu kapsamda TKHK’nın 15. maddesi uyarınca ayıptan kaynaklanan
seçimlik haklar içerisinden bulunan ayıp oranında bedel indirimi veya sözleşmeden dönme gibi
seçeneklerin kullanılabileceğini belirtmiştir. Fakat sözleşmeden dönme seçeneğinin kullanılması
halinde öğrenci açısından eğitimden vazgeçme anlamına geleceğinden bu seçeneğin tercih edileceği
düşünülmemektedir.5
4. Uzaktan Eğitimin İmkansızlık Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 136. maddesi ifa imkansızlığını “Borcun ifası borçlunun sorumlu
tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa, borç sona erer. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde
imkansızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme
hükümleri uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme
hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan hasarın alacaklıya yükletilmiş
olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır…” şeklinde açıklanmıştır.
TBK’nın 137. maddesi ise kısmi ifa imkansızlığını “Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı
sebeplerle kısmen imkansızlaşırsa borçlu, borcun sadece imkansızlaşan kısmından kurtulur. Ancak, bu
kısmi ifa imkansızlığı önceden öngörülseydi taraflarca böyle bir sözleşmenin yapılamayacağı açıkça
anlaşılırsa, borcun tamamı sona erer. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, bir tarafın borcu kısmen
imkansızlaşır ve alacaklı kısmi ifaya razı olursa, karşı edim de o oranda ifa edilir. Alacaklının böyle bir ifaya
razı olmaması veya karşı edimin bölünemeyen nitelikte olması durumunda, tam imkansızlık hükümleri
uygulanır.” şeklinde düzenlemiştir.
MEB’in, Covid-19 tedbirleri kapsamında okullardaki örgün eğitim-öğretime ara vermiş olması ve
kurumların MEB’in almış olduğu bu karar çerçevesinde eğitim hizmetini verememiş olması yukarda
açıklanan ifa imkansızlığı müessesesini akıllara getirmiştir.
İfa imkansızlığı, Cumhuriyet döneminde hukuki imkansızlığı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.6
Hukuki imkansızlık, hukuka veya ahlaka aykırı bir edimin borçlanılmasından ortaya çıkabileceği gibi,
idari veya zabıta tedbirlerinden veya kamulaştırmadan dolayı da ortaya çıkabilir.7
Bir hukuk kuralı, edimi yasaklamışsa artık o edim fiilen imkansızlaşmıştır. Bu açıdan üzerinde durulması
gereken nokta, sonradan ortaya çıkan hukuka aykırılığın imkansızlık yaratıp yaratmayacağıdır.8 Ayrıca
belirtilmelidir ki, hukuki imkansızlığın söz konusu olabilmesi için, edimin sürekli bir hukuki engel
sebebiyle yerine getirilememesi gerekir, geçici bir engel hukuki imkansızlığa sebep olmaz.910O halde,
değerlendirilmesi gereken esas nokta, fiziki eğitime ara verilmesi ve bu hizmetin uzaktan eğitim olarak
verilmeye devam edilmesi bir hukuki imkansızlık oluşturup oluşturmadığıdır.
Bahsedildiği gibi eğitim hizmetinin esaslı unsuru öğretmen tarafından öğrenciye yapılan bilgi
aktarımıdır. Daha önce değinildiği üzere, fiziki eğitimin kapsadığı diğer kazanımlar ise yan unsur olarak
dikkate alınmalıdır.
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Sözleşmelerde ana kural, bir sözleşmenin kurulmasından sonra tarafların yükümlülüklerini aynen yerine
getirmek zorunda olmasıdır ve bu kurala uygulanan ilke ahde vefa ilkesidir. Bu ilkeye göre, şartlar ne
kadar değişirse değişsin taraflardan aynen ifa beklenmektedir.1112
Fakat, sözleşmenin kurulmasından sonra dünya çapında yaşanan bu salgın hastalık gibi öngörülmesi
mümkün olmayan ve yaşanan ağır koşullara rağmen borçludan borcunu aynen ifa etmesini beklemenin
yararlar dengesine aykırı olduğu ve dürüstlük kuralı ile bağdaşmadığı durumlarda ifanın uyarlanmasının
mümkün olduğu düşünülmektedir.13
Oluşan bu öngörülemeyen durum, doğrudan doğruya ifa edilmesi beklenen edimin nesnel, yapısal, tipik
konusunu ortadan kaldırmıyorsa uyarlanması mümkündür. Bu noktada, eğitim hizmetinin tamamen
hukuki imkansızlık nedeniyle ortadan kalktığını söylemek doğru olmayacaktır. Sadece, bu hizmetin
aktarım şekli değişmiştir ve edimin esas, nesnel, yapısal, tipik konusu olan öğretmen tarafından bilgi
aktarımı devam etmektedir.
Yukarıda da açıklandığı üzere, bu konuya ilişkin yönetmeliklerde de kurumlara, yüz yüze eğitime ara
verildiği takdirde uzaktan eğitim yapma imkanı tanınmıştır. Ayrıca, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü’nün 08.05.2020 tarihli yazısı uyarınca uzaktan eğitimin telafi eğitimin bir parçası olduğu
belirtilmiştir.
Bakanlığın bu yaklaşımı da göstermektedir ki, uzaktan eğitim yapan kurumların, okul kayıt sözleşmeleri
kapsamında, eğitim hizmetini hukuki imkansızlık bağlamında ifa edemedikleri ve bundan dolayı
velilerin TBK’nın 137. maddesinde açıklanan kısmi imkansızlık hükümlerine dayanarak imkansızlık
oranında bedelde indirim görüşü kabul görmeyecektir.
5. Sözleşmelerdeki Yemek, Kitap, Servis Ücreti gibi Konuların İncelenmesi
Okul kayıt sözleşmeleri kapsamında kararlaştırılan ana unsur eğitim hizmetidir. Bu sözleşmeler
içerisinde veyahut ayrı bir sözleşme olarak yemek, kahvaltı, takviye kursu, yatakhane, kırtasiye, servis
gibi hizmetler ve ücretleri kararlaştırılmış olabilir.
Yukarıda da incelendiği üzere, eğitim hizmeti uzaktan eğitim şeklinde olağanüstü şartlara uyarlanarak
verilmeye devam edilmekte ve bu yüzden sözleşme kapsamında bir hukuki imkansızlık veya ayıplı ifa
durumu oluşturmamaktadır.
Fakat belirtilen yemek, servis, kırtasiye gibi hizmetlerin, MEB tarafından alınan önlemler kapsamında
ifa edilmesi imkansızlaştığından TBK’nın 137. maddesi uyarınca yerine getirilemeyen süre bakımından
kısmi imkansızlık hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
Bu noktada, kısmi imkansızlık söz konusu olduğundan borçlu sadece imkansızlaşan kısım açısından
borcundan kurtulmaktadır. Peşin olarak ödenmiş bir ücret söz konusu olduğunda ise, veliler bu
hizmetler için yerine getirilmeyen süre oranında sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak ücret
iadesi talep edebilecektir.
Sonuç
Tüm dünyada yaşanmakta olan salgın hastalıktan dolayı MEB’in uygulamış olduğu yüz yüze eğitime
ara verme tedbiri kapsamında eğitim-öğretim kurumlarının fiziki eğitim verme edimi uzaktan eğitime
dönüşmüştür.
Bu noktada, özel okullar ile veliler arasında düzenlenen tip sözleşmeleri incelediğimizde, taraflarca
kararlaştırılan eğitimin tanımı ve koşullarını düzenleyen hükümlerin sözleşme içerisinde yer almadığı
görülmektedir. Bu noktada, uzaktan eğitimin sözleşme kapsamında kararlaştırılan veya objektif olarak
sahip olması gereken özelliklere sahip olmayan ayıplı bir hizmet kabul edilebilmesi için ÖÖKK ve bu
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kapsamda düzenlenen yönetmeliklerde tanımlanan eğitim hizmeti kapsamına alınmamış olması
gerekmektedir.
Fakat bahse konu mevzuat, uzaktan eğitimi kapsam dışında bırakmamış aksine eğitimöğretim kurumlarına salgın hastalık gibi nedenlerle yüz yüze eğitim yapılamadığı hallerde
uzaktan eğitim yapılabilmesine cevaz veren düzenlemeler yapmıştır. Ayrıca uzaktan eğitim, bir
eğitim hizmetinden objektif olarak sahip olması beklenen ana unsurunu, yani bilgi aktarımını
içerdiğinden bu taraftan da ayıplı bir ifa kabul edilmesi mümkün olmayacaktır.
Yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim verilmesi imkansızlık açısından değerlendirilirken, eğitim
hizmetinin esaslı unsurunun öğretmen tarafından öğrenciye yapılan bilgi aktarımı olduğu, fiziki eğitimin
kapsadığı diğer kazanımların ise yan unsur teşkil ettiği hususlarının göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Nitekim, öngörülmesi mümkün olmayan koşullara rağmen borçludan borcunu
aynen ifa etmesini beklemenin yararlar dengesine aykırı olduğu ve dürüstlük kuralı ile bağdaşmadığı
durumlarda ifanın uyarlanması mümkündür. Buna karşılık, eğitim hizmetinin tamamen hukuki
imkansızlık nedeniyle ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Sadece bu hizmetin
aktarım şekli değişmiştir ve edimin esas, nesnel, yapısal, tipik konusu olan öğretmen tarafından
bilgi aktarımı devam etmektedir.
Diğer yandan yemek, kahvaltı, takviye kursu, yatakhane, kırtasiye, servis gibi hizmetlerin, MEB tarafından
alınan önlemler kapsamında ifa edilmesi imkansızlaştığından TBK’nın 137. maddesi uyarınca yerine
getirilemeyen süre bakımından kısmi imkansızlık hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Bu durumda,
kısmi imkansızlık kapsamında borçlu sadece imkansızlaşan kısım açısından borcundan kurtulmaktadır.
Peşin olarak ödenmiş bir ücret söz konusu olduğunda ise, veliler bu hizmetler için yerine getirilmeyen
süre oranında sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak ücret iadesi talep edebilecektir.
Tekrar belirtmek gerekir ki, genel mahiyette yapılan tespitlerin ötesinde, özel okul sözleşmelerinden
kaynaklanacak ihtilaflarda her sözleşmenin kendi özelinde ve somut olay bağlamında incelenmesinin
gerektiği düşünülmektedir.
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SALGIN VE HAYATIMIZ

1

Prof. Dr. Yankı YAZGAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Yaşamda başka insanların bize ne dediklerini, ne yaptıklarını bile unutuyoruz ama bize hissettirdiklerini
asla unutmuyoruz. Salgın döneminin yaşattığı duyguları da hiç unutmayacağız.
Belleğimizdeki duygu izlerinin yaşantılarımızı kıskaca almasını, içinden çıkılmaz döngülere düşmeyi
önleyebiliriz. Hangi duygular? Olmadık şeyler olmasına duyduğumuz öfke, yapmadıklarımız için
pişmanlık, olmasını beklediğimiz ama gerçekleşmemişler için hayal kırıklığı, giden ve gelmeyecek
olanın ardından duyduğumuz üzüntü.
Yaşadığımız duyguların önce farkına vararak, adını koyarak, başkalarıyla paylaşarak ve başkalarınınkini
anlamaya çalışarak duyguların yoğunluğunu kontrol edebiliriz.
Korku ve şaşkınlık. Bilinmezlik, bilinebilir olarak tasarlamış olduğumuz hayatımızın kestirilebilir
olmaktan çıkmasıyla tekinsiz bir dünya hissi yaratır. Tehlikedelik hissini önce uykularımızda, kalp
atışlarımızda hissederiz. Sonra duygular sökün eder. En hızlı korku gelir, canımız ve sağlığımız,
kendimiz ve sevdiklerimiz, geleceğimizle ilgili bir korku; ülkenin, işlerimizin, güçlerimizin, hayatımızın,
çocuklarımızın geleceğinin nasıl şekilleneceğini bilememenin verdiği korku. Daha doğrusu her zaman
bilinmez olanın bilinmezliğini idrak etmemizle, bilme yollarının da silinmesiyle beraber gelen bir korku.
Korkunun yanı sıra şaşkınlık, tutuklaştıran, aklımıza o an nasıl esiyorsa ona göre hiç yapmayacaklarımızı
yaptırtan. Marketlere hücum ederkenki gibi...
Stres ne varsa onu katmerlendirir. Her türlü yaşam değişikliği, özellikle stresör nitelikte olanlar daha
önceden var olan özellikleri belirginleştirir. Yüzümüze bir spot ışığı tutulduğunda yüzümüzdeki çizgiler
ve kırışıklıklar nasıl daha belirginleşiyorsa, hayatlarda daha önceden başlamış çelişkiler, geçimsizlik, ev
içindeki şiddet ya da ev içindeki eşitliğin sağlanamadığı durumlar iyice gün yüzüne çıkar. Bu durumu
düzeltmek için karantina dönemi bir fırsat, barışmak ya da uzlaşmak için zorunlu bir durum oldu diye
düşünsek de, pandemi boyunca olan sıkışmışlık onarım çabalarını zorlaştırdı gibi gözüküyor.
Kaygılı anne - babalar kadar durumu hiç dert etmeyenler, komplo teorileriyle kafası meşgul olup
yapılanların abartılı olduğunu söyleyen anne babalar da çocuklarını zor duruma düşürebilir. Bu
gerekçelerle hiçbir sınıra ve sağlık tavsiyesine uymama yönünde sokakta ve evde davranan ailelerin
çocuklarında aşırı kaygılılık ortaya çıkabilir. “Gereken hiçbir şeyi onlar yapmıyor, o zaman benim bir
şeyler yapmam gerekiyor” diyen çocuk evin kaygı merkezi haline dönüyor. Anne-babanın kaygısız ve
umursamazlığının doğurduğu “kaygı boşluğu”nu çocuk dolduruyor. Salgın ya da hastalık gibi tehlikelere
(başka durumlarda kaza gibi olasılıklara) karşı temkinli olmayı aşırı kaygı ile eşdeğer sanmamak lazım.
Bir hayal kırıklıkları dönemi bu. Bu hayal kırıklıklarıyla başa çıkmayı öğrenmek için de bir gelişim
fırsatı. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bu dönemi bu kadar kötü hatırlamayacakları kesin. Hangi
koşulla? Büyük, giderilemez, onarılamaz kayıplar yaşamamış olurlarsa.
(Endnotes)
1 Bu yazıda değişik yerlerdeki konuşmalardan çıkarttığım notlardan oluşan paragraflar var. Parça parça veya peşpeşe okunabilir.
Başka yazılar ya da paragraflar için www.yankiyazgan.com ve sosyal medya hesaplarına @yankiyazgancom bakabilirsiniz.

24

Büyük kayıplar, bir sevdiğimizi, değer verdiğimiz birisini, kişi olarak tanımamış olsak bile, kaybetmiş
olmak bu döneme travmatik bir nitelik kazandırır.
Kayıpların önemli bir kısmını hayatlarımızdan eksilen insanlar oluşturuyorsa da, gerçekleşmeyen
mezuniyetler, yarım kalmış dostluklar ve aşklar, tamamlanamamış turnuvalar ve kaçırılmış doğum
günleri gibi yaşanmamışlıkların yarattığı hüznü unutmayın.
Hayal kırıklıklarının travmatik bir nitelik kazanmasını önlemek biraz elimizde. Kırılan dökülen hayali
kurmanın başka yollarını arayıp bulanlar, alternatif hedefler koyanlar ve bu dönemi bir dayanıklılık sınavı
gibi geçirenler geleceğe sağlamlaşmış ruhsal yapılarla geçebilirler. Travmatik olaylarla karşılaşanların
küçük bir bölümü travma sonrası stres bozukluğu ya da başka ruhsal bozukluklar geliştiriyor; zorlanan,
kırılma noktasına yaklaşan önemli bir çoğunluk toparlanabiliyor. Dayanışma ağları içinde yer alanlar,
kimsesi olanlar, üretme olanaklarını sürdürebilenler travmatik etkilere dayanabiliyorlar.
Salgın ve Gençler. Gençler önemli ölçüde doğaları gereği ve beyin gelişimlerinin henüz
tamamlanmamışlığı nedeniyle riskleri azımsayabilir. Hayata bakışları tehlikenin o andaki etkilerini
ön plana alır, uzun vadede, bırakın yılları günler sonra olacak olanları akla getirmeyebilirler. Sağlıkla
ilgili risklere bakışlarını bu belirler. Yaşlıların daha çok etkilendiğinin söylendiği, ölüm vakalarının yaş
ortalaması olarak 74.5 dendiğinde, genç kendi yaşından çok uzak gördüğü bu ortalama değerin
temsil ettiği ölümün hiç bir zaman kendisine uzanamayacağını düşünür. Ortalamanın dışındaki kısmı
düşünmesi için ortalama ile beraber gelen standart sapmayı sormasını beklemeyelim; genç ölümlerin
var olduğunu gösteren verileri arayıp bulmasını da. Bilime düşen bu riski ve tehlikeyi korkutmak değil
aydınlatmak amacıyla ortaya koymasıdır.
Hayatın merkezi evden okula kayar. Evin ve ailenin gelişim üzerindeki güncel etkisi yaş büyüdükçe
hele lise yıllarına vardığımızda epeyce azalır; baştaki etkinin gücü hiç kaybolmadığı için devam eden
etkiyi ailenin o andaki tutum ve davranışlarının çok daha “hafif” kalan etkisiyle karıştırırız. Gencin
bağımsızlık yollarını arayışı içerisinde görünürdeki ana karakterler hayatındaki arkadaşları, okuldaki
öğretmenleri olur. Düşmanları olur, dostları olur. İlham kaynakları olur, nefret edilecek olanlar olur. Etki
merkezi büyük ölçüde okula kayar. Özellikle 13-14 yaşından sonra stresle başa çıkma dayanışmacı,
birbirini kollamacı arkadaş ilişkilerinden beslenmeye başlar.
Pandeminin uzayıp giden azalıp artan ve farklılaşan travmatik stres biçimindeki etkisi bildiğimiz
travmalardan çok farklı olan nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan bu salgının psikolojik
sonuçlarını bu “belirsizlik” salgını (yaşamda yol açtığı kayıplarla beraber) belirlemektedir.
Evden okul olur mu? Çok benzersiz bir durum ve benzersiz bir alt-üst oluşla karşılaştığımız bu
dönemde bildiğimiz anlamda okulun yokluğu önce sarsıcı oldu. Okulların yetersiz kaldığı noktalara
“Amerika’daki gibi evden eğitimle düzeltelim” düşüncesiyle yaklaşan annebabalar dahil bir çok
kişi okulun eve taşınmasıyna hazırlıksız olduğu için ciddi bir zorlanma ile karşılaştı. Çerçeve çizicilik
görevinin resmen okulda, fiilen ailede olduğu durum kafa karıştırdı. Okulların kendi çerçeve çizici (ya da
siz “oyun kurucu” deyin) rollerini tekrar ele almaları ölçüsünde bir denge oluştu. Bu dengenin özellikle
dijital hayatın nimetlerini doğru kullanmayla paralel olduğu kanısındayım.
Ancak travmatik stresin varolan çelişki ve çatlakları belirginleştirmesi uzaktan eğitim üzerinden okullar
ve eğitim ile ilişkimiz için de geçerli oldu. Hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı, ama yenisinin ne ve
eskiden ne kadar farklı olacağını tam bilemediğimiz bir noktaya, okullar ve eğitim yapımız açısından da
geldik. Bu durumun yarattığı değişim, sadeleşme ve dönüşme fırsatının iyi kullanılıp kullanılmayacağı
eğitimin paydaşlarının tutumlarına bağlı olacak.
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ÖĞRENCİ OLMAK
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa,
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğrenci anaokuluna giden çocuktur. İlkokula, ortaokula, liseye devam eden çocuklardır. Aynı şekilde
üniversiteye ve üniversite sonrası öğrenime devam eden kişiler de öğrencidir. Öğrenci denince aklımıza
ilk gelen kişiler bunlardır. Bu kişilerin öğrenci oldukları yasal olarak da tescillenmiştir. Nitekim hepsinin
öğrenci kimlik kartı vardır.
Tabi ki öğrenci sadece bu kişiler değildir. Bir aylık, bir yıllık bebek de öğrencidir. Elli, altmış yaşındaki
olgun insanlar da öğrencidir. Yetmiş seksen yaşını geçmiş olan ileri yaştaki kişiler de öğrencidir.
Dolayısıyla keşfeden, arayan kısacası öğrenen herkes öğrencidir. Yani öğrencilik bir statü değildir.
Öğrencilik bir tutumdur ve bu tutuma sahip olan herkes ister çocuk olsun, ister yetişkin, öğrencidir.
Hatta ister öğretmen olsun, ister avukat; fark etmez, öğrenmeye çalışan herkes öğrencidir.
Peki, şimdi de öğrencinin ne olduğu sorusunun cevabını arayalım.
Öğrenci hücredir. Peki, hücre nedir? Hücre, bir canlının yapısal ve işlevsel özelliklerini gösteren en küçük
birimdir. Parçası olduğu organizmanın genetik mirasının tamamını içerir. Bunun tersi de geçerlidir: Yani
hücrelerden oluşan organizma içerdiği hücrelerin özelliğini taşır.
Dolayısıyla öğrenciyi de bir hücre gibi görebiliriz. Zira öğrenci eğitim ve öğretim sisteminin bütün
boyutlarının niteliklerini taşır. Mesela öğretmene benzer, aileden esintiler taşır, toplumun aynasıdır.
Diğer taraftan okul ve toplum da öğrencinin özelliklerini taşır. Dolayısıyla öğrenciyi tıpkı bir hücre gibi
parça bütün ilişki bağlamında görmek gerekir. Bu nedenle “öğrenci bir hücredir” diyoruz. Yani eğitim,
okul, müfredat vesaire yapıların tamamının dayandığı ana unsur öğrencidir demek istiyoruz. Aslında
daha ötesini de söylemek gerekirse; öğrenci, canlı bir sistem olan eğitimin iyi işlemesi için bir kök ögedir.
Yani bir kök hücredir.
Kök hücre insan vücudunda bulunan ve her türlü vücut hücresine dönüşebilen ana hücre olarak
tanımlanır. Dolayısıyla öğrenci de eğitim öğretim sisteminde dönüşümün ana kaynağı olduğu için
adeta bir kök hücre gibidir diyoruz.
Kök hücre nasıl ki iyileşmenin ve tedavinin hatta bir yeniden doğuşun çaresi ise öğrenci de aynı şekilde
eğitim adına atılacak her türlü adım için akla gelmesi gereken ilk çıkış noktasıdır. Eğitimi, okulu var
etmek için gerekli olan saklı gendir. Dolayısıyla eğitim, öğretim adına atılacak her adımın öğrenciden
yola çıkılarak gerçeklemesi önemlidir. Öğrenciyi temel alıp müfredat hazırlanmalı; öğrenciye bakıp
ona göre ortam ve mekân oluşturulmalı. Yani eğitim ve öğretim adına her şeyin öğrenciden hız alarak
yapılması önemlidir.

Öğrencilik bir statü değildir.
Öğrencilik bir tutumdur ve bu tutuma sahip olan herkes ister çocuk
olsun, ister yetişkin, öğrencidir.
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Öğrenci aynı zamanda atom gibidir. Peki, atom gibi olmak ne demek?
Atom bir elementin kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük parçasına verilen addır. Öğrenci de eğitim
sisteminin en temel ögesidir. Her şeyin dönüp dayandığı asli unsurdur. Atom denince bölünemeyen
en küçük parçacık anlaşılır aynı zamanda. Öğrenci de öyledir. Yani atom gibi parçalara ayrılamayan
bütünlüğü olan bir kişiliktir. Bu durumda “Öğrenci bir bütündür bölünemez” dense yeridir.
Sözün özü budur aslında. Öğrenci bir bütündür bölünemez. Ancak öğrenciyle ilgili bu husus yani
öğrencinin bölünmezliği göz ardı ediliyor. Göz ardı etmek bir tarafa göz göre göre parçalanıyor,
bölünüyor. Mesele çok erken yaşlarda onlarca farklı derse ve konuya tabi tutularak bölünüyor.

Önemli olan öğrencilik yapmak

Birinci sınıf, ikinci sınıf diye etiketlenerek
parçalanıyor. Zekâsı hatta mizacı bile
sekiz dokuz parçaya ayrılarak sınıflanıyor
ve tanımlanıyor. Bu şekilde bütünlüğü
bozuluyor adeta nesneleşiyor.

Öğrencinin söylediğimiz boyutlarda
bölünmesi onu dış müdahalelere açık
hale getirmiş oluyor. Mesele de bu
zaten. Öğrencinin bu şekilde görülmesi
ve ele alınması onu bir “proje nesnesi”
haline
getirmektedir.
Öğrenciyle
ilgili sürekli bir projenin gündeme
gelmesinin kaynağı işte bu bakıştır.
Öğrenci bir özdür; bu öz niteliği itibarıyla öğrencilik varoluşunu yaratmaktadır. Yani öğrencilik olarak
gerçekleşen var oluş öğrenci olarak tanımlanan öze dayanmaktadır. Bu öz ise içinde yaratıcı nitelikleri
barındıran varlıktır. Hücre ve atom gibi niteliklere sahip olan öğrenci, “öğrenci olma” varoluşunun öz
kaynağıdır.

değildir;

öğrenci olmaktır.

Öğrenciyi bir “öz” olarak görmeye dayalı bakış büyük ölçüde kadercidir. Oysa çocuk, genç, yetişkin
fark etmez, birey kendi özgür iradesiyle yaptığı seçimleriyle “öğrenci” olur. Yani birey sergilediği
davranışlarla öğrenci olur; bir başka ifade ile var olur ve kendini gerçekleştirir. Mesela birey sadece
okulda öğrenmeyi veya okulun dışında kendi kendine de öğrenmeye çalışmayı tercih edebilir. Aynı
şekilde yine öğrenilecek her konuyu sınıf ve ünite olarak sırası geldiğinde öğrenmek için beklemek de,
ilgili bir an ve ortam olduğunda öğrenmeye çalışmak da birer tercihtir. Bireyin bu durumlardaki tercihi
onun öğrenci varoluşunu tayin eder. Bu örnekler de gösteriyor ki birey kendi özgür seçimleriyle öğrenci
olur. Bir başka ifade ile öğrencinin özgürce yaptığı seçimlerle ortaya koyduğu varoluş, tanımlanmış olan
öğrencilikten (özden) önce gelir…
Buraya kadar “Öğrenci Kimdir?”, “Öğrenci Nedir?” sorularının cevabını bulmaya çalıştık. Şimdi ise
öğrenci olmayı ele alacağız.
Yukarıda da değinmiştik; öğrenci ve öğrencilik sürekli olarak öğrencinin dışındakiler tarafından
tanımlanan bir varlıktır. Mesela öğretmenin gözünde bir öğrenci vardır. Aynı şekilde müfredatın
belirlediği bir öğrencilik vardır. Devletin, idarenin hatta ebeveynin ha keza; bunların her birinin
nezdinde belli beklentiler yüklenmiş olan bir öğrencilik vardır. Yani öğrencilik içeriği ve sınırları başkaları
tarafından belirlenen ve çizilen bir meşguliyet alanı gibidir adeta.
Böyle bir öğrenciliği bir çeşit kalıplanma olarak görebiliriz.
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Birey kendi özgür iradesiyle
yaptığı seçimleriyle
“öğrenci”olur.
Çünkü böyle bir öğrencilikte öğrenci kendisi olamaz. Kendisi olamayan öğrenci başkası tarafından
belirlenen sınırlar çerçevesinde öğrencilik yapar.
Neleri, nasıl, ne zaman yapacağı belirlendiği için bir görev adamı haline gelmiş olur. Yani kendisi için
belirlenmiş olan rolleri oynar, çalışmaları yapar. Kısacası öğrencilik yapar. Bu nedenle öğrencilik yapmak
değil öğrenci olmak gerekir. Çünkü öğrenci olmak; başkaları tarafından yapılan tanımlamaların dışına
çıkıp kendisine söylenenlerin gölgesinde kalmayarak var olmak demektir. Kendinden yola çıkarak
kendi seçim ve eylemleriyle olmaktır. Günü, saati ve yöntemi bilinir olmanın ötesinde her an her yerde
her vesileyle öğrenmektir.
Öğrencilik yapmak özgür olmamaktır. Mesela öğrencilik yapmak sınıfta kalmamak için çalışıp
çabalamaktır. Yanlış yapma korkusuyla belli adımları atmamaktır. Kararlarında ve eylemlerinde cesaretsiz
ve çekingen olmak, ne istediğini bilmemek, başkalarının dediğini ve yaptığını yapmaya çalışmaktır.
Dolayısıyla öğrenci olmak için özgür ve özerk olmak da önemlidir.
Yapmış olduğumuz bu irdelemeyi temel alarak kendi kendinize şu soruyu sorup cevabını bulmaya
çalışabilirsiniz.
•
•
•

Okul yıllarımda ne kadar öğrencilik yaptım, ne kadar öğrenci oldum?
Öğrenci olabildim mi? Yoksa başkasının icraat dökümünün içinde mi yer aldım?
Başkaları tarafından kurgulanan sistemlerin projesi ve nesnesi mi oldum acaba?

Öğrenciliğe dair sunduğumuz bu perspektifin etkisiyle kim bilir belki de kendi kendinize “Keşke
öğrenci olsaydım” dediniz. İtiraf edeyim ki ben dedim. Dediğim için de bu çerçeveyi oluşturdum ve
sizinle paylaşıyorum. Arzum odur ki; ülkemin çocukları, gençleri hatta yetişkinleri yaşamlarını öğrencilik
yaparak değil öğrenci olarak sürdürsün. Çünkü önemli olan öğrencilik yapmak değildir; öğrenci
olmaktır…

Öğrenci bir bütündür bölünemez.
Öğrenci, canlı bir sistem olan eğitimin iyi işlemesi için bir
kök hücredir.
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Uzaktan Eğiim

Eğiimi Sınıﬂarın
Dışına Taşıyın
Öğretmenler ve öğrencilerin
okul dışında da eğiime
devam etmelerini sağlayın.

Uzaktan Eğiim Nedir?

Uzaktan eğiim, öğretmen ve öğrencilerin bir arada olmasalarda
eğiime devam etmelerini sağlayan bir plaaormdur.

Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?

Öğretmenler için
Uzun öğrenme eğrisi
Çok fazla dikkat dağııcı etmen olması
Esnek olmayan çalışma alanları

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Öğrenciler için
Zayıf etkileşim ve dikkat dağınıklığı
Düşük kaalım
Teknolojik ekipmanlar yetersizliği

Canlı Etkileşim
Göz teması kurabilirsiniz
Vücut dilini kullanabilirsiniz
Fikirleri görselleşşrebilirsiniz
Etkileşimli Öğrenme
LMS integrasyonu
Ekran paylaşımı
Anlık huddle grup çalışması
Anlık Kaydetme & Paylaşım
Ders içerik paylaşımı
Anlık etkileşim
Bulut tabanlı kaydetme
ve paylaşım
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Giriş
Bilim ve teknolojideki ilerlemeler yaşamımızı etkilemekte, bir yandan da değişimleri beraberinde
getirmektedir. Bu değişimlere bağlı olarak günlük yaşamımızda olduğu gibi, eğitim, sağlık sistemlerinde
de düzenlemeler dikkati çekmektedir. Örneğin, yirmi yıl öncesine kadar kullandığımız elektrikli
ev aletleri, iletişim araçlarımızın günümüzde bir o kadar kişisel özellikler dikkate alınarak, ortama
göre uyarlanabilir üretilme çabasını görmekteyiz. Nitekim, eğitim ve sağlık sistemlerinde de bireyin
özellikleri, gereksinimleri ve doğal ortamı dikkate alınarak planlamalar yapılması önemlidir. Bireysel
farklılıkların dikkate alındığı eğitim sistemlerinin başarısı, özel gereksinimleri olan ve olmayan her
öğrencimiz için gerçekleştirilen düzenlemelerle ifade edilebilir. Akranlarına göre gelişimsel farklılıkları
olan, doğum öncesi, sırası veya sonrası meydana gelen bir anomali sonucunda yetersizlikten etkilenmiş
öğrencilerimizin performansları ölçüsünde gelişimlerinin izlenmesi gerekmektedir. Özel gereksinimleri
olan öğrencilerin adil ve hak temelli katılımlarının desteklenmesi açısından, aile-okul ve toplum temelli
uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu uygulamaların bir gün veya bir ay gibi kısa bir sürede,
hızlı karar alınarak hayata geçirilmesi zor olabilmektedir. Bu uygulamalara temel oluşturan iki ana faktör,
eğitim politikaları ve yasal düzenlemelerdir. Dolayısıyla, özel eğitim politikalarının tüm paydaşların
katılımıyla, kanıt temelli uygulamaları içerecek şekilde ve denetlenebilir olması önem arz etmektedir.
Covid-19 Salgını Süreci ve Özel Gereksinimli Öğrenciler
2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı belirlenen bir virüsün neden olduğu
küresel salgın, ülkelerin her alanda her şeye hazırlıklı olma süreçleri ile imtihanı niteliğindedir. 2019
sonu itibariyle tüm dünya ülkelerini tehlike altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgın süreci
bir bakıma, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, bilim, teknoloji, sosyal hizmetler gibi alanlarda birey-toplum
ilişkisini beklentiler ve hizmet sağlayıcılar düzeyinde bir ekosisteme dönüştürmüştür.
Ülkemizde sağlık başta olmak üzere bir çok alanda önleyici ve iyileştirici bir politika izlenirken; kamu
hizmetlerinin işleyişi, çalışanların mesai durumları, ebeveynlerin ev-iş yaşamı dengeleri ve çocukların
eğitimi ile ilgili düzenlemeler de yeniden şekillenmiştir. Erken çocukluk döneminde yoğun olarak
bakım ve eğitim hizmeti sunan özel kreşler yanı sıra eğitim-öğretime devam edilen okul öncesi eğitim
kurumları ile ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim kurumları dahil olmak üzere dijital çağda hizmet
sağlayıcı konumuna geçmişlerdir. Covid-19 salgın sürecini özel gereksinimli çocuklar açısından ele
alırken ilk önce, roller sorumluluklar ve geçiş bağlamında incelememiz gerekmektedir.
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Çünkü salgın süreci ile birlikte hepimizin
olduğu gibi özel gereksinimleri olan
çocukların da öncelikle sağlıkları ve güvende
olmaları, virüs ile karşı karşıya gelmeyecek
ortamda bulunmaları esastır. Covid-19
süreci ile birlikte Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
Üyeleri’nin önerisi temel alınarak, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından Mart ayı ikinci yarısından
itibaren eğitime evde dijital ortamda devam
edilmesi kararı alınmıştır. Dijital tabanlı
eğitime geçilmesi ile birlikte özel gereksinimleri olan bireylere eğitim sunan kurumların uygulamaları
gündeme gelmiştir. Her ebeveynin önceliği çocuğu olduğu gibi eğitim kurumları ve öğretmenlerin
de öncelikleri öğrencileridir. Ancak, uygulamalar göstermiştir ki bazı kurumların dijital erişilebilirlik
alt yapılarını yönetme süreçleri daha hızlı ve etkin çözümlerle hayata geçerken; bazı kurumların
öğrencilerine sunabilecekleri fırsatlar sınırlı kalmıştır. Bu bağlamda özel gereksinimli öğrencilere
bireysel ve grup eğitimleri sunan kurumlar kendi içlerinde erişilebilirlik, işbirliği ve hazırlık süreçlerini
etkili yönetme düzeylerine göre ayrıcalık kazanmışlardır.
Salgın sürecinde özel gereksinimleri olan öğrenciler ve ailelerinin yaşadıklarının Covid-19 salgın öncesi,
sırası ve sonrası yeni dönem olmak üzere ele alınması önemlidir. Hazırlık ve geçişlerde büyük bir çaba
gösterilmekle birlikte, önceliğin özel gereksinimi olan olmayan tüm öğrencilerin ve ailelerinin sağlığı
olduğu, bu nedenle evde kalmaları, hijyen kurallarına uymaları, sosyal mesafeye dikkat etmelerinin
önemli olduğu ifade edilebilir. Bir bakıma Covid-19 salgın ile birlikte evde kalma sürecine geçiş;
a) Hazırlık ve rollerin tanımında değişiklikler,
b) Aile ortamında rutinlerin yeniden tanımlanması,
c)Uyum ve birliktelik,
d) Sürece bütüncül bakış
konularını da beraberinde getirmiştir. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, sahada
tarama, önleme ve iyileştirme hizmetlerinde görev alan sağlık personeli, öğretmenler, idareciler, yerel
yönetim birim personeli ve bir çok kişi görev almıştır. Gerek işitsel, görsel uyaranlar gerekse bilgilendirici
ve sürece dair paylaşımların takibini kolaylaştıran medya, büyük bir rol üstlenmiştir. Bu dönemde
özellikle her yaş ve eğitim düzeyindeki birey yazılı-görsel içerikli, internet tabanlı iletişim araçlarına
yönelmiştir. Pandemi sürecinde eğitici öğretici içerikler hazırlanmış, bu içerikler televizyonlar üzerinden
planlı bir biçimde yayınlanarak eğitime devamlılığı sağlamıştır.
Özel gereksinimleri olan öğrenciler için kurumda yüz yüze yürütülen eğitim fırsatlarının, ev ortamına
uyarlanmasında hazırlık-planlamalar belirleyici olmuştur. Kurum personelleri ve aile bireylerinin
özellikleri, rutinlerdeki değişimler her öğrencinin sürece aktif ve tam katılımını farklılaştırmıştır.
Kimi öğrenci çalışan ebeveynlere sahip olduğu için dijital ortamda eğitimlere istenilen düzeyde
katılamazken; bir diğeri uzaktan eğitim sürecini ev ortamında artan davranış problemleri nedeniyle
31

verimli biçimde sürdürememiştir. Bütün bu sonuçlar bize, özel gereksinimleri olan bireylerin yüz yüze
eğitim süreçlerinde aile katılımı ve ani değişikliklerle birlikte ev ortamında rutinlerin de çocuğun
gereksinim türü ve özelliklerine göre uyarlanabilir olmasını göstermiştir.
Covid-19 salgın sürecinde bir diğer önemli nokta; uyum ve birlikteliktir. Özel gereksinimli öğrencinin
eğitiminden sorumlu personel ile ailenin eş zamanlı olarak birlikte planlamalar yapması oldukça
önemlidir. Koronavirüs salgını, günlük yaşamımızı yeniden inşa etmemize yol açmıştır. Aileler, bir
yandan salgına dayalı yaşadıkları kaygı ve stresle başetmek, çocukları ve kendileri için hijyen kurallarını,
ev ve iş rutinlerini yapılandırmakla mücadele ederlerken; diğer yandan yeniden normale dönüşle ilgili
bir hayli ağır sorumluluklar almışlardır. Ancak bu noktada önemli olan; özel gereksinimi olan ve olmayan
her öğrenci için öğrenmenin çocuğun doğal ortamı temel alınarak yapılandırılması gerçeğidir. Çünkü
Covid-19 salgın sürecinde okul öncesinden yükseköğretime kadar her düzeydeki öğrencinin öğrenme
ortamı, doğal olarak kendi ev ortamı haline gelmiştir. Böylelikle evde davranış problemleri ile baş
etme, aile bireylerinin yaşadıkları kaygı ve geçişlere destek sunmak, bir yandan da çocuklarının eğitim
öğretimlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde ilerlemesini desteklemek sorumluluğu; ebeveynlerle
kurum personeli arasındaki iletişimi zorunlu kılmıştır. Bu süreçte iletişimin sıklığı kadar amaçların ve
beklentilerin ne kadar karşılandığı da önem taşımaktadır. Örneğin eğitim kurumlarında fiziksel ortam,
materyaller, program özellikleri ve personel yeterlikleri nitelikli bir eğitim açısından öne çıkan faktörlerdir.
Ancak salgın süreci göstermiştir ki hazırlanan programlar, ebeveynler tarafından da anlaşılabilir ve
uygulanabilir olmalıdır. Çünkü eğitime devam edilen kurum, yerini ev ortamına, dijital ortamlara
bırakmıştır. Buna göre özel gereksinimleri olan öğrencilerin eğitimleri planlanırken gereksinimleri ve
performansları temel alınıp, erişilebilirlik ilkesi gözetilmelidir.
Süreç sonrası için planlamalar için de Covid-19 salgın süreci, bir öz değerlendirme olarak görülebilir.
Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin aileleri, içinde yaşadıkları toplum özellikleri kısa-orta ve uzun
vadede aile bireylerinin ve toplum özellikleri birlikte ele alınabilir. Bu bakımdan var olan imkanların
hizmetin sunulduğu ortam ile kısıtlı kalmayıp; geliştirilebilir, farklı ortamda ve farklı kişilerce de
uygulanabilir olması önemlidir. Nitekim, eğitimin nihai hedefleri arasında bireyin yaşamını bağımsız
devam ettirebilmesini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması, içinde yaşadığı toplumun aktif
bir üyesi olarak katılım göstermesi yer almaktadır. Bu bağlamda özel gereksinimleri olan öğrenciler
için yapılacak düzenlemeler, öğrenmenin aşamaları (edinim/kazanım, akıcılık, kalıcılık, genelleştirme)
ile örtüşecek biçimde planlanmalıdır. Çünkü özel gereksinimi olan ve olmayan tüm öğrenciler okulda
yüzyüze eğitimde iken öğrenme kaynaklarına farklı biçimlerde erişlebilmektedir. Oysa ki Covid-19
salgını sürecinde fiziksel ortam olarak yalnızca evde ve dijital iletişim araçları ile erişmek durumunda
kalmışlardır. Bir bakıma Covid-19 salgın süreci, özel gereksinimleri olan öğrenciler ve aileleri için
disiplinlerarası çalışmaların önemini de ortaya koymuştur.
Covid-19 Salgın Sürecinin Öğrettikleri
Özel eğitim hizmetleri, bireyi temel alan bir anlayış içerir. Nitekim işitme, görme, fiziksel engel, serabral
palsi, öğrenme güçlüğü, otizm gibi gereksinim alanı farklı olsa da ortak özellikler bulunmaktadır.
Örneğin personel eğitimi, planların bireye özgü geliştirilmesi, hizmetlerin sürekliliği, programa-hizmete
ve materyallere erişilebilirlik düzeyi, izleme ve değerlendirme bu faktörler içinde yer alır.
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Bir bakıma her yerde ve herkes için nitelikli eğitim vurgusu; Covid-19 salgını sürecinde okul-kurum
tanımı yanı sıra, evde erişilebilirlik ölçütünü de beraberinde getirmiştir.
Kurumların personelleri, öğrencileri ve ebeveynlere yönelik ne tür bir planlama yaptığı, evde eğitimi ne
tür bir işbirliğinde gerçekleştirdiğine yönelik izleme değerlendirme çalışmaları da bundan sonrası için
diğer bir önemli bileşendir. Örneğin, eğitim kurumlarında öğrencinin kendisi ve ebeveyninin katılımını
esas alan bir eğitim planlaması öne çıkarken, bu süreç bizlere evde diğer kardeşler, aile üyelerinin de
eğitimde büyük role sahip olduğunu göstermiştir.
Covid-19 Salgını Sonrası Özel Eğitim
Covid-19 salgın sürecinin en önemli öğretilerinden biri, özel eğitim kurumlarının öğrenciler ve aileleri için
bilgilendirme, planlama ve eğitimi devam ettirme çalışmalarını içeren eylem planları hazırlamalarıdır.
Aşağıda salgın süreci sonrasına geçişte yapılabilecek çalışmalar için bir takım önerilere yer verilmiştir:
-Farklı yaş düzeyindeki özel gereksinimli çocukların, yüz yüze eğitim ile birlikte ev rutinlerinin
desteklenmesi anlamında dijital uygulamalar hayata geçirilebilir.
-Özel gereksinim alanına uygun dijital materyal sayısı artırılabilir. Ailelerin güvenli internet kulllanımı,
çocuklarının uzaktan eğitim sürecine tam katılımları ile ilgili maliyeti düşük dijital kaynaklar, web
sayfaları sayısı artırılabilir.
-Yükseköğretim Kurumlarının Tıp, Eğitim, İletişim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Mimarlık, Hukuk
veya farklı fakültelerinde erişilebilirlikle ilgili çalışmalar desteklenebilir. Bu çalışmalara sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve ebeveynlerin de etkin katılımı önemlidir.
-Eğitim Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulları, Dil Konuşma Terapistliği gibi özel
gereksinimleri olan çocukların eğitim ve sağlık hizmetlerinde görev alacak personelin lisans
düzeyinden itibaren dijital yeterliklerinin geliştirilmesine dönük uygulamalar yapılabilir (Djital ders
tasarımı, web ortamında güvenlik ve mesleki uygulama esasları gibi teorik ve uygulamalı eğitimler
planlanabilir).
-Özel gereksinimleri olan öğrencilerin dijital ortamdaki derslere erişim ve katılımını artıracak
düzenlemeler yapılabilir. Bu konuda aile eğitimleri düzenlenebilir, öğrenciler için farklı yaş düzeyi
ve gereksinim alanlarına özgü dijital içerikler hazırlanabilir.
-Uzaktan eğitime ilişkin ebeveyn görüşlerine dayalı araştırmalar yapılabilir. Sonuçlarına göre, etkili
olduğu düşünülen uygulamaların sıklığı artırılabilir.
- Ev ve okul yaşamlarındaki değişimlere uyum sağlamak amaçlı destek hizmetleri sunulabilir. Destek
hizmetlerin sunumunda gereksinim türü, yaş özellikleri, yaşanılan fiziki ortam özellikleri dikkate
alınmalıdır.
-Yüzyüze eğitime geçiş öncesi fiziki olarak sosyal mesafenin ayarlanması, hijyen kurallarına uyulması
için önlemler artırılarak, bu anlamda denetim sıklıkları artırılabilir.
Sonuç olarak pandemi sonrası her bireyin eğitimden en yüksek yararı sağlaması adına, personel, aile
ve öğrencilerin beklentileri bütüncül olarak düşünülmelidir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
hayata geçirilen TV programları ve mobil destekli uygulamaların içerikleri arttırabilir. Yüz yüze eğitime
geçildiğinde de bu dijital içeriklerin kullanımına devam edilmesi adına düzenlemeler yapılabilir.
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COVID-19 salgını tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yayılım göstermiştir. Bu durumdan en çok
etkilenenlerin başında da okula giden çocuklarımız gelmiştir. Enfeksiyon çocuklarda sıklıkla hiçbir
bulgu olmadan ya da hafif bulgularla görülmekle beraber çocukların taşıdıkları enfeksiyon etkenini
çevrelerine bulaştırma ihtimali yüksektir. Bu nedenle çocukları hem hastalıktan korumak hem de
enfeksiyonun yayılması açısından kaynak görevi görmelerinin önüne geçmek için bir araya geldikleri
okullarda önlemler alınmalıdır.
Öncelikle bir süreden sonra okula dönüşlerde çalışan ve öğrencilerin hastalık bulguları ile çevrelerinde
bilinen COVİD 19’lu birey ile temas durumları olup olmadığı sorgulanmalı, şüpheli durumlarda sağlık
durumları netleşinceye kadar okula kabul edilmemelidir. Aynı şekilde okula devam sürecinde de
günlük olarak çalışan ve öğrencilerin herhangi bir bulgusu olup olmadığı kontrol edilmelidir (Sağlık
durumlarında değişiklik olanların bunu hemen yönetime bildirmesi konusunda çalışanların teşvik
edilmesi, okula girişte ateş ölçümü yapılması, öğrencilerde hastalık bulgusu farkedildiğinde sağlık
kuruluşunda olası vaka durumunun değerlendirilmesi, vb.). Gün içinde şüpheli bir durum gözlendiğinde
sağlık kuruluşuna başvuruncaya kadar öğrencinin izole edilebileceği bir alan okullarda bulunmalıdır.
Olası Covid 19 bulguları: Ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas veya vücut ağrıları, baş
ağrısı, yeni tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı/akıntısı, mide bulantısı ya da kusma, ishal
Hasta çalışan ya da öğrencilerin hastalıkları tamamen düzelinceye kadar okula gelmemeleri konusunda
izin düzenlemeleri yapılmalıdır.
Okullardaki temizlik, sanitasyon, dezenfeksiyon uygulamaları yoğunlaştırılmalı, kullanılan kapalı alanların
düzenli havalandırılması sağlanmalıdır. Sık dokunulan yüzeyler (masa ve sıralar, kapı kolları, kulplar,
elektrik anahtarları, klavyeler) ve tuvaletlerin (musluk ve lavabolar dahil) temizlik ve dezenfeksiyonu
özenle sağlanmalıdır. Okuldaki tüm çalışanlar ve çocuklar hijyen uygulamaları konusunda eğitilmelidir.
El yıkama: Eller yemekten önce, tuvalet kullanımı sonrası, gözle görülür kir olduğunda, herhangi
birinin vücut sıvısı (öksürük ve hapşırma sonrası etrafa yayılan solunum yolu materyali, tükürük, kan vb)
ile temastan sonra en az 20 sn süresince su ve sabunla yıkanmalıdır. Çocuğa birebir bakım verecek kişi
(yemek yedirme, tuvalete götürme vb) de bakım öncesi ve sonrası ellerini yıkamalıdır. Su ve sabunun
bulunmadığı alanlarda en az %60 alkol içeren el dezenfektanları ile eller, elin her yerine ulaşacak
şekilde, kuruyana kadar ovalanmalıdır. El dezenfektanları 6 yaşından küçük çocuklar tarafından mutlaka
bir yetişkin gözetiminde kullanılmalı, bu maddeler çocukların tek başlarına ulaşamayacağı şekilde
bulundurulmalıdır. Ellerde gözle görülür kir olduğunda el dezenfektanları yeterli olmayıp mutlaka su ve
sabun ile yıkama yapılmalıdır. Yıkanmamış ellerle göz, burun ve ağıza dokunulmamalıdır.
Maske: Mümkünse 2 yaşından büyük çocuklarda ağız ve burnu içine alacak şekilde kumaş maske ya
da siperlik, belirtisi olmasa da virüsü taşıyanların etrafa virüs yaymasını engellemek için kullanılması
uygundur. Sağlık çalışanları için önerilen N95 maskelerinin okul personeli ya da öğrenciler tarafından
kullanılması uygun değildir. Maske kullanmak, maske kullanmadığı duruma göre çocuğun elini daha
sık yüzüne götürmesine neden oluyorsa maske takılmamalıdır.
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Öksürük hijyeni: Öksürme, aksırma gibi durumlarda ağız ve burnu kapatan maske kullanılmıyorsa
kağıt mendil ile ağız ve burun kapatılmalı, kağıt mendilin olmadığı durumlarda dirsek içine öksürülmeli
ve ardından hemen eller su –sabunla yıkanmalı veya el dezenfektanı kullanılmalıdır. Kullanılan kağıt
mendiller kullanım sonrası çöp kutusuna atılmalıdır.
Sosyal mesafe: Mümkün olduğunca bulunulan alan genişletilip, grup/sınıf mevcudu azaltılarak çocuklar
arası sosyal mesafe sağlanmaya çalışılmalı, farklı grup/sınıf öğrencilerinin bir araya gelmemelerine özen
gösterilmelidir. Mesafe uygulamasına uyku zamanlarında da dikkat edilmelidir. Farklı sınıflar tarafından
kullanılacak ortak alanların kullanımı sırasında her gruptan sonra yeni bir grup aynı ortama alınmadan
gerekli havalandırma ve temizlik rutinleri uygulanmalıdır. Oyuncak, araç-gereç paylaşımını en aza
indirecek planlamalar yapılmalıdır.
Covid 19 ile ilgili bilimsel bilgiler her geçen gün artmaktadır. Yine ülkelerdeki ve her ülkedeki bölge ya
da şehirlerdeki hastalığın yayılımı, alınan önlemler ve bu önlemlere uyum durumuna göre güncel olarak
değişmektedir. Bu nedenle bu gelişmeler yakından takip edilmeli, gelişmelere göre il/ilçe hıfzıssıhha
kurulları tarafından alınan kararlara en üst düzeyde uyum sağlanmalıdır.
Kronik hastalığı olan ve Covid 19 enfeksiyonu açısından riskli kabul edilen öğrencilerin okula devam
kararı hastalıklarını takip eden doktorları tarafından verilmelidir. Bu kararı okulun mevcut imkanlarının
etkileyebileceği durumlarda doktor-aile-okul yönetimi iletişimi gerekebilir. İletişime açık ve mevcut
hastalık durumu ve okulun sahip olduğu imkanlar açısından şeffaf olunmalıdır.

Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir.
Her zaman olduğu gibi bu dönemde de çocuklarımızın rutin
sağlık kontrollerini ihmal etmemeli ve gereken tüm aşılarının
yapılmış olduğundan emin olmalıyız.
Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve fiziksel egzersiz
alışkanlıklarının devamını sağlamalıyız.
Sağlıklı ve mutlu yarınlar…
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TÖZOK

PANDEMİ DÖNEMİNDE DERNEĞİMİZCE GERÇEKLEŞTİRİLEN

WEBİNARLAR

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla,
Derneğimiz tarafından Odakule’deki merkezimizde her ay düzenlenen
ve çok değerli uzman & akademisyenlerimizin konuşmacı olduğu
eğitim seminerlerine, öğretmenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda
pandemi döneminde de devam edilmesine karar verilmiş olup,
derneğimizin eğitim komisyonlarından gelen teklif ve öneriler
doğrultusunda Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında aşağıda belirtilen
webinarlar gerçekleştirilmiştir.
Webinarlara gösterilen ilgi ve katılım için üyelerimize,
öğretmenlerimize ve değerli katkıları için konuşmacılarımıza
teşekkür ederiz.
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16 Nisan 2020

Güncel Mevzuata Göre Kısa Çalışma,
Esnek Çalışma ve Telafi Çalışması
Usulleri

22 Mayıs 2020

SMMM Lütfi GÜLBENK
Gülbenk Danışmanlık

Özel Eğitim Alanında Yapılan Uzaktan
Eğitim Çalışmaları

3 Haziran 2020

Nazik Selcen YILDIZ
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizm. Genel Müd.
Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire
Başkanlığı Eğitim Uzmanı

Özel öğrenciler, özellikleri ve uzaktan
eğitimlerinde dikkat edilmesi

10 Haziran 2020

Doç. Dr. Marilena Z. Leana-Taşcılar
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Eğitim Ekonomisi
Prof. Dr. Ali Murat FERMAN
Beykent Üniversitesi Rektörü
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11 Haziran 2020
Öğrenme nedir? Online için öğretim
tasarımı ilkeleri

12 Haziran 2020

Prof. Dr. Soner YILDIRIM
ODTÜ Öğretim Üyesi

Dijital sınıflarda Proje Bazlı Öğrenme
ve Tersyüz Öğrenme Modeli

15 Haziran 2020

Mona AYKUL
Türk-Alman Üniversitesi

Uygulamalı Beyin Egzersizleri

Dikkat Beynim Var
Oğuzhan GÖZEK
Derin Beyin Kurucusu-Genel Koordinatörü
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19 Haziran 2020

Oğuzhan GÖZEK
Derin Beyin Kurucusu-Genel Koordinatörü

22 Haziran 2020

Uzaktan Eğitim Sürecinde
Zanaat’tan Sanata...

29 Haziran 2020

Prof. Dr. Nurdan KALAYCI
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
Av. Aktan GÜLBENK
Gülbenk Danışmanlık

Eyüp Sabri DEMİRCİ
Gülbenk Danışmanlık

Cem GÜLAN
TÖZOK Yüksek
İstişare Başkan Vekili

29 Haziran 2020

SMMM Lütfi GÜLBENK Av. Esma GÜLBENK
Gülbenk Danışmanlık Gülbenk Danışmanlık

Duygu Odaklı Eğitimde Yeni Bir Açılım:
Sanal Ortamda Dokunarak Öğrenmek

30 Haziran 2020

İdil BİLGİN
Çocuk Kitabı Yazarı /Eğitmen

Havaalanı Etkisi:
Başka, Sadece ve Henüz’ün Gücü
Prof. Dr. Belma TUĞRUL
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN
COVID-19 DÖNEMINDE
ÖZEL EĞITIMDE HATAYA GEÇIRDIĞI PROJELER
Nazik Selcen YILDIZ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı Eğitim Uzmanı

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle alınması kararlaştırılan
tedbirler gereği Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce birçok
çalışma yürütülmektedir.
Genel Müdürlüğümüzce bu sürecin özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve aileleri için olası olumsuz
etkilerini en aza indirmek amacıyla özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, aileler ve öğretmenlere yönelik
pek çok yeni uygulama hayata geçirilmiştir.
Kaynaştırma yoluyla akranlarıyla tam veya yarı zamanlı olarak eğitim alan öğrenciler ile hafif düzeyde
zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik olarak akademik faaliyetler
uzaktan eğitim aracılığıyla sağlanmaya devam edilmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmalar aşağıda
listelenmiştir;
- “Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum Okuma- Yazma Seti”: Okuma-yazma alanındaki kaynak
kitaplar incelendiğinde, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yaşadıkları görsel algı, işitsel algı, el göz
koordinasyonu, okuma- yazma - anlama ve dinleme becerilerindeki güçlüklerinin giderilmesine ilişkin
etkinliklerin sınırlı olduğu görülmektedir. Alanda yaşanan bu eksikliklerin giderilmesini sağlayacak yeni
bir kaynak kitap geliştirme ihtiyacı hissedilmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan
öğrencilere yönelik “Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum Okuma- Yazma Seti” hazırlanmıştır. Set 6 adet
kitaptan oluşmaktadır.
- Eğlenmece Öğrenmece Kutusu Eğitim Materyalleri: Öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski
taşıyan okul öncesi çocukların gelişim alanlarını destekleyecek ve öğrenme güçlüğünün erken dönem
belirtileri ve problemlerine yönelik, bireysel ve grup etkinliklerinden oluşan bir eğitim setine ihtiyaç
duyulmuştur. Bu amaçla öğrenme güçlüğü olan ya da olma riski taşıyan okul öncesi çocukların gelişim
alanlarını desteklemek amacıyla 1 kitap, etkinlik kartları ve görsel işitsel materyallerin bulunduğu cd
den oluşan bir set hazırlanmıştır.
- Kapsayıcı Eğitimde Öğretmenin Yol Haritası: Okul öncesi dönemde özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilerin eğitim-öğretimde sosyal uyumlarının sağlanması ve bu öğrencilere yönelik öğretim
yöntem ve tekniklerinde yapılabilecek uyarlamaları içeren bir kitap çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.
Bu amaçla bir kitap hazırlanmıştır. Öğretmenlere yönelik hazırlanmış olan kitapta uygulamalı etkinlik
örneklerine yer verilmiştir.
- Türk İşaret Dili Web Sitesi: 2009 yılı sonrasında işitme engelliler okullarında serbest bırakılan “Türk
İşaret Dili” hızlı bir ivmeyle gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır.
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İşaretleri gramer bileşenlerine göre doğru bir şekilde model alabilmek için hareketli görmek zorunludur.
Bu nedenle hareketli olan işaret dilinin öğretiminde herkesin erişiminin sağlanacağı portal oluşturma
fikri doğmuştur.Türk işaret dilinin kolay ve doğru öğrenilmesi, tüm Türkiye’de ortak bir dil oluşmasının
sağlanması amacıyla Türk işaret dili sözlüğünün dijital ortamda görsel ve video destekli anlatım ile
aktarılması gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak TÜBİTAK işbirliği ile TİD Eğitim Portalı hazırlanmıştır.
Portal; TİD Anlatım, Türk İşaret Dili gelişimi ve güncel sorunları, 37 Sözlük Teması, Alfabetik (5000 kelime)
ve Tematik (2000 kelime) sözlük, 5000 Kelime (Görsel ve video ile desteklenmiş), 14 Eğitim Teması, 42
Eğitim (Görsel ve video ile desteklenmiş), Her eğitim için istenilen sayıda eğitim kategorisi ve alt başlık,
İstediği eğitimi alabilme, başladığı eğitime istediğinde devam edebilme, Parmak Alfabesi (Görsel ve
video ile desteklenmiş), Her eğitim için sınav, Sınav sonrası puanlama, Eğitimi değerlendirme,Sosyal
mesaj, yorum ve öneri bırakma bölümlerinden oluşmaktadır.
- TRT EBA TV Dersleri: TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında Türkçe Matematik ve Hayat Bilgisi
derslerinin yayınlanması. Ayrıca aynı kanallarda Aile Bilgilendirme oturumlarının düzenlenmektedir.
Söz konusu yayınların kaynaştırma öğrencilerimizle beraber yaklaşık 400.000 öğrenciye ulaştığı
düşünülmektedir. Yaz tatili boyunca EBA TV, www.eba.gov.tr, mobil uygulamamız için özel eğitim
oturumları için Temmuz 2020 boyunca toplam 80 adet video çekimi yapılacaktır. Çekimler; kaynaştırma
ve özel eğitim öğrencilerimize yönelik eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak stüdyo ve dış çekimler
olarak planlanmıştır.
- Dijital Uygulama Programları: (19 uygulama) www.eba.gov.tr, www.orgm.meb.gov.tr adreslerinden
yayına alınmıştır. Tüm özel eğitim öğrencilerimize yönelik hazırlanan yaklaşık 4000 arayüz ve animasyona
sahip uygulamalar mobil uygulamaya da dahil edilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz ve Turkcell iş
birliği ile geliştirilmiş, yaklaşık 100000 arayüz ve animasyondan oluşan İçimdeki Hazine uygulaması ortaağır zihin ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerimizin hizmetine mobil uygulamamız üzerinden
de sunulmuştur. Söz konusu uygulamaların yaklaşık 400.000 öğrenciye ulaştığı düşünülmektedir.
- Etkinlik, Uygulama ve Öğretim Videoları: TRT EBA TV’de yayınlanmak üzere 40 adet kısa bilgilendirme
etkinlik videosu, 60 öğretim videosu ve 40 adet aile bilgilendirme videosu çekimleri tamamlanmıştır.
Aşamalı olarak TRT EBA TV’de yayınlanmaktadır.
- Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi: Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi
hazırlanarak uzaktan eğitim sürecinde hizmete sunulmuştur. Günlük 10 etkinliğin yazılarak tasarımının
yapıldığı takvimin 4 haftayı kapsayan ve 200 etkinlikten oluşan 1. cilt kitabının örnek basımı yapılmış,
dijital kitap olarak da hazırlanmıştır. 300 etkinliği kapsayan 2. Cilt kitabının yazımına başlanmıştır.
- Uyarlanmış Etkinlikler (UYET): Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerimizin
akademik derslerine yardımcı kaynak teşkil etmesi amacıyla Türkçe (1500 sayfa), Matematik (1500 sayfa),
Hayat Bilgisi (1000 sayfa), Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (500 sayfa), Fen Bilimleri (500 sayfa)
derslerindeki müfredatta yer alan kazanımların etkinliklerini içeren 20 kitaptan oluşması planlanan 5000
sayfalık “Uyarlanmış Etkinlikler (UYET)” kitapları yayımlanacaktır. Okullarımıza da ulaştırılacak etkinlik
kitaplarımız e-kütüphanemiz, EBA ve mobil uygulamamızda da yayınlanacaktır. 1500 sayfadan oluşan
Matematik dersi etkinlikleri tamamlanmış 6 kitaptan oluşan setin 4 kitabının tasarımı tamamlanmıştır.
Haziran-Temmuz 2020 ayları içerisinde bahsedilen diğer kitaplar tamamlanacaktır.
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- Özelim Eğitimdeyim Mobil Uygulama: Tüm paydaşlarımızın kullanımı için 19 Nisan’dan itibaren
Google Play ve IOS App Store’da yayınlanmaya başlanmıştır. Bu uygulamada özel eğitime dair bütün
içerik, etkinlik, uygulama ve ders kitapları öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin hizmetine ücretsiz olarak
sunulmuştur.
- Özel Eğitim Buluşmaları: Özel eğitim alanında çalışan akademisyenler tarafından dijital toplantı
uygulamalarıyla haftada 2 kez olmak üzere özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin öğretmenlerine
ve haftada 1 kez de ailelerine yönelik; uzaktan eğitim sürecinden sonra yapılması gerekenler, okula
uyum süreci gibi konularda eğitim verilmektedir. 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlayan öğretmen
ve veli buluşmalarının 24 Temmuz 2020’de tamamlanması planlanmıştır.
- Eba’ya Erişim: Özel eğitim öğrencilerimizin eba.gov.tr uygulamasına saat sınırı olmadan giriş
yapabilmeleri sağlanmıştır.
- Telafi Eğitimi Programı: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için okulların açıldığı dönemin ilk
1 ayı için telafi eğitim programı hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin takip ettikleri müfredatlar baz alınarak,
öğretmen ve öğrencilerin uyum süreçlerini pozitif yönde desteklemek amacıyla her bir müfredata
yönelik öğretmen dostu “Telafi Eğitim Programı Çerçeve Planları” hazırlanmıştır. Söz konusu planların
etkililiğini öğrenmek için Haziran ve Temmuz 2020 ayları içerisinde öğretmen ve uzman görüşleri
alınacaktır ve gelen görüşlere göre gerekli revizeler yapılacaktır.
- Yoğunlaştırılmış Davranış Sağaltım Programı: Özel öğrencilerimizde evde geçirilen uzun süreye
bağlı olarak davranış problemleri gelişmiş olması muhtemel görülmektedir. Bu öğrencilerimizin eğitim
gördüğü Eğitim Uygulama Okullarımızdan (1, 2 ve 3. Kademe) 600 öğretmenimize “Yoğunlaştırılmış
Davranış Sağaltım Formatörlük Programı” hazırlanarak 29 Haziran-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında 30
saat eğitim verilecektir. Bu eğitim sonrasında formatör öğretmenlerimiz yüz yüze eğitim başladığında
öncelikle okullarındaki öğretmenlerimize davranış problemleri ile ilgili eğitim vereceklerdir.
- Çerçeve Yaz Tatili Programı: Öğrencilerimizin tatil dönemini verimli geçirmesi amacıyla aileöğretmen iş birliği yapılarak 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren tatil programı planlanacaktır. Genel
Müdürlüğümüzce oluşturulan “Çerçeve Yaz Tatili Programı”nın içeriği tüm ailelerimize ulaştırılarak
öğrencilerimizin tatil dönemini verimli geçirmeleri sağlanacaktır.
- Özel Öğrencilerimize İçerikler: Özel eğitim ihtiyacı olan görme engelli öğrencilerimizin bilişsel
becerilerini geliştirmek amacıyla hikâye, şiir, ders kitapları, roman vb. kitapların sesli betimleme tekniği
ile okunarak sesli kitap platformu ve “eba.gov.tr” internet adresi üzerinden yayınlanmasına başlanacaktır.
- Hazır mısın? Oyunları: Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Temmuz 2020 ayı içerisinde
işitme, görme ve zihin grubu öğrencilerimize yönelik kültür ve spor becerilerini içeren yarışmalar
planlanmaktadır. Senaryo ve içerikleri genel müdürlüğümüz onayı ile yapılacak yarışmaların video
çekimleri profesyonel olarak yapılacaktır. Tüm dijital platformlarda yayınlanacak yarışmalar haftalık iki
bölüm olarak planlanmıştır. TRT ile iş birliğine gidilerek yayınlanması planlanmaktadır.
- Dijital Platformlarımız: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize yönelik olarak üretilen içeriklerimiz
Youtube, Facebook, Instagram, mobil uygulamalar, orgm ve eba.gov.tr portallarında sürekli olarak
güncellenmekte ve bu sistemlere yüklenmeye devam edilecektir.
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CORONA VİRÜS
SALGINININ
ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ
Av. Esma GÜLBENK
Gülbenk Danışmanlık

Av. Aktan GÜLBENK

Gülbenk Danışmanlık

Dünyanın ve ülkemizin yaşamakta olduğu COVID-19 insanlığı tehdit eden bir salgın olup Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir.
Dünya çapında yaşanan salgın sebebi ile işyerlerinin bazıları genelgelerle kapatılmış, bazı işyerleri de
talep olmaması nedeniyle üretimi durdurmak ve kapatma kararı almak zorunda kalmış, eğitim öğretime
ara verilmiştir. Bir kısım işyerlerinde çalışmalar kısmen devam etmiş, bazıları ise daha yoğun çalışmak
zorunda kalmıştır.
A- İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Yükümlülükler:
Pandemi sürecinde işverenler açısından öncelikle ele alınması gereken husus işyerinde gerekli sağlık ve
güvenlik tedbirlerinin alınmasıdır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 417/2. Maddesi gereğince işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. Maddesinde de işverenin genel yükümlülükleri belirlenmiştir.
Buna göre işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun
yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara
uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve
uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,
c) Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere
girmemesi için gerekli tedbirleri almak, zorundadır.
İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan
kaldırmayacaktır. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
Çalışanlar da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları
doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık
ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

43

Pandemi döneminde tüm işverenlerin işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile yakın çalışma içinde
olmaları zaruri hale gelmiştir.
B- İşçi ve İşveren İlişkileri Yönünden Değerlendirmeler
İşyerlerinde işin tamamen durması veya önemli ölçüde azalması işçi işveren ilişkilerinde de sorunlar
yaratmakta, işverenler çözüm yolları aramaktadır.
İşverenler bu süreci en az hasarla geçirebilmek için farklı yollara başvurmak zorunda kalmıştır, sürecin
devam etmesi nedeniyle bundan sonra da esnek çalışma yöntemleri ile diğer yollar kullanılmaya
devam edecektir.
1- Yıllık Ücretli İzin Kullandırılması:
Çalışanların pandemi sürecinde çalıştırılmaması için ilk başvurulan yollardan birisi yıllık izinlerin
kullandırılması olmuştur. Yıllık izin sürecinde çalışan ücretini alabildiği için öncelikle tercih edilmiştir.
Yıllık izin kullanılan durumda en önemli husus izin kullanımının kayıt altına alınmış olmasıdır.
Çalışanların yıllık izinlerini kullandığını ispat yükü işverende olup bu durumun yazılı delille ispatlanması
gerektiğinden, yıllık izin defterinin/kartoteksin izin dönüşü imzalatılması gerekir.
2- Telafi Çalışması Uygulaması:
Bu süreçte çalışanlara telafi çalışması karşılığı izin verilmesi de diğer bir yöntem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
İş Kanunu 64. Maddesine göre, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden
önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin
önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin
verilmesi hallerinde, işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.
Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma
süresini(günlük en fazla 11 saat) aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde
telafi çalışması yaptırılamaz. Çalışanlara, zorunlu nedenle işin durması veya önemli ölçüde azalması
nedeni ile ücretli izin verilirken, çalışılmayan sürelerin daha sonra telafi edileceği bildirilmelidir.
Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İş Kanunu 64. Maddesinde telafi çalışmasının 4 ay
içinde yapılabileceği yönünde değişiklik yapılmıştır. (25/3/2020-7226/43 md.) Telafi çalışması, kaynağını
oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip
eden 4 ay içerisinde yaptırılır. Yaptırılacak telafi çalışmaları işçinin imzasını taşıyan puantajla takip
edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
3- Kısmi Süreli Çalışma :
Pandemi nedeniyle bazı işyerlerinde üretimin, hizmetin yapılamaması, kapasitenin düşmesi sonucu
çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltılması gerekmiş ya da sosyal mesafenin korunması, bulaş
riskinin azaltılması amacıyla işçilerin dönüşümlü olarak çalıştırılması gerekmiştir. Bu gibi hallerde
uygulanabilecek diğer bir seçenek çalışanların kısmi süreli çalışma düzenine geçirilmesidir.
Tam süreli çalışan işçinin kısmi süreli çalışmaya geçmesi iş şartlarında esaslı değişiklik oluşturacağından,
İş Kanunu 22. Maddesinde belirtilen şekilde teklifin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Kısmi
süreli çalışma işçinin kabul etmesi halinde uygulanabilecektir. Bu durumda yazılı olarak kısmi süreli iş
sözleşmesi yapılmalıdır.
İş Kanunu 13. Maddesinde kısmi süreli çalışma “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş
sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi” olarak tanımlanmış;
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İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 6. Maddesinde ise işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile
yapılan çalışmanın üçte ikisini geçmeyen çalışma olduğu belirtilmiştir.
Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin
kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli
çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye
orantılı olarak ödenmelidir.
Kısmi süreli çalışan işçilerin aylık prim hizmet belgelerinde “06- kısmi istihdam” kodu ile eksik gün
bildirimi yapılacaktır. Eksik gün nedeninin dayanağı belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi
uygulaması kaldırılmış olmakla birlikte dayanak belge olan kısmi süreli iş sözleşmesinin saklanması ve
Kurumca talep edilmesi halinde sunulması gerekmektedir.
4- Uzaktan Çalışma Modeli:
Uzaktan çalışma, 2016 yılında yapılan düzenleme ile İş Kanunu’na girmiş olmakla birlikte uygulamaya
ilişkin ikincil düzenleme yapılmamıştır.
Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini
evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak
kurulan iş ilişkisidir.
Uzaktan çalışma sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Salgın hastalık sebebi ile mevcut çalışanların iş
sözleşmelerine ek bir protokol yapılarak uzaktan çalışma sistemi uygulanabilir. Protokolde uzaktan
çalışmanın hangi tarihler arasında olacağı belirtilmelidir. Uzaktan çalışma sözleşmesinde, işin tanımı,
yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan
ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve
özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.
İşveren, uzaktan çalışmada çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı
ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
5- Ücretsiz İzin Uygulaması:
Covid-19 salgınının ülkemizde başladığı ilk dönemde bir çok işyeri faaliyetini durdurmak zorunda
kalmış; işverenler işçilere ücretsiz izne çıkarıldıklarını ifade edip evine göndermiştir.
İş hukuku uygulamasında normal şartlarda ücretsiz izin kullandırmak tek başına işverenin inisiyatifinde
olmadığından, işçinin ücretsiz izin teklifini kabul etmesi halinde uygulanması mümkündür.
Diğer taraftan, pandeminin çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla,
17.04.2020 tarih, 31102 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19)
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. Maddesi ile İş Kanunu’na Geçici 10. Madde eklenmiş; işverenlere
fesih yasağı getirilmiş, buna karşılık tek taraflı olarak işçileri ücretsiz izne çıkarabilmelerine yönelik
düzenleme yapılmıştır. Fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasının ayrıntılarına aşağıda yer
verilecektir.
17 Nisan 2020 tarihinden önceki ücretsiz izin uygulamalarında, işçinin talebinin alınmış veya işverenin
ücretsiz izin teklifinin işçi tarafından kabul edilmiş olması şartı geçerlidir. Belirtilen tarihten önceki
ücretsiz izin uygulamalarında, ücretsiz izin formu düzenlenmiş, işçinin kabul beyanı alınmış, izin
formunda izin süresi belirtilmiş olmalıdır.
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6- Kısa Çalışma Ödeneğine Başvurulması:
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği başlıklı Ek Madde 2’ye
göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma
sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen
geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. Kısa
Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik uyarınca, çalışma sürelerinin en az üçte bir
oranında azaltılmış olması ve süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen
veya kısmen durdurulması şartları aranmaktadır.
Kısa çalışma ile ilgili başvurular gerekçeli olarak İŞKUR’a yapılır. Eğer bir toplu iş sözleşmesi varsa ilgili
sendikaya da yazılı bir bildirim yapılması gerekmektedir. Yapılan başvurular Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma
Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.
Bir işçinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için hizmet akdinin feshedilmesi hariç işsizlik
sigortası hak etme koşullarını yerine getirmiş olması gerekmektedir.
4447 sayılı Kanun Ek 2. Maddeye göre normal şartlarda bir işçinin kısa çalışma ödeneğinden
yararlanabilmesi için


Son 120 gündür hizmet akdine tabi olması,



Son üç yıl içerisinde de en az 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş
olması şartı aranmaktaydı.

Ancak kısa çalışma ödeneğinde aranan şartlar bakımından Covid-19’a özel geçici düzenleme kabul
edilmiştir.
TBMM’de 25.03.2020 tarihinde kabul edilen 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’a
Geçici Madde 23 eklenmiş; madde ile COVID-19 sebebi ile yapılacak kısa çalışma ödeneği
başvurularında yararlanma şartları değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 23- 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı
zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında
işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik
sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60
gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi
ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son
işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam
eder.
Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, işyerinde kısa çalışma
uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer
alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında
yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.
Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada
belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”
Kabul edilen düzenlemeye göre, Covid-19 kaynaklı başvurulara mahsus olmak üzere,


“kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olma”,


“son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olma” şartı
aranacaktır.
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Ayrıca bu koşulu sağlamayan işçilerin de son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süreleri
varsa yararlanmaları mümkün olacaktır.
Kısa çalışma ödeneği başvurularında, işverenlerin şartları sağlıklı bir şekilde kontrol etmesi mümkün
olmadığından, yararlandırmak istedikleri tüm çalışanları (emekliler hariç) başvuru listesine almaları,
şartların Kurumca değerlendirilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan yapılan düzenlemede istihdamın korunması amacı ile İş Kanunu 25/II. Maddede
düzenlenen “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” dışında işçi çıkarmama şartı
getirilmiştir. Bu nedenle kısa çalışmadan yararlanacak işverenlerin “29- İşveren tarafından işçinin
ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih “ kodu dışında bir sebeple işçi
çıkarması halinde ödenekten yararlanmaları mümkün değildir. Bu hususun sonradan tespiti halinde
yapılan ödemelerin faizi ile birlikte işverenden alınacağı dikkate alınmalıdır.
Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olma şartı nasıl sağlanır?
Sigortalının Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda bulunulan işyerindeki;
1) İşe giriş tarihi ile kısa çalışmanın başladığı tarih arasında en az 60 günlük bir süre varsa
2) İşe giriş tarihi ile kısa çalışmanın başladığı tarih arasında 60 günlük bir süre olmamakla birlikte;
-Bu süreler içinde SGK’ya 60 günlük işsizlik sigortası primi bildirilmişse,
-İşe giriş tarihi ile önceki işyerindeki çıkış tarihi arasında bir kesinti yoksa ve 60 günlük süre şartı her
iki işyerindeki çalışmalarla sağlanıyorsa,
Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olma şartı sağlanmış
kabul edilmektedir.
Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son üç yıl 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi
ödenmiş olma şartı nasıl sağlanır?
Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeleri için, kısa çalışmanın başladığı tarihten
önceki üç yıllık süre içinde adlarına en az 450 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekir.
Örneğin, 15/3/2020 tarihi itibariyle kısa çalışmaya geçtiği kabul edilen işyerinde çalışan sigortalılar
için, 450 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olma şartının sağlanıp sağlanmadığının tespiti sırasında,
sigortalı adına 15/3/2017 ila 15/3/2020 tarihleri arasında 450 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olup
olmadığına bakılmaktadır.
Sigortalıların bu şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespiti sırasında;
1- 450 günlük primin kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işverenin yanı sıra sigortalının evvelce
çalıştığı işyerlerinden yapılan bildirimler de dikkate alınmaktadır.
2-İşsizlik sigortası primlerinin bildirilmiş olması yeterli olup, ödenmiş olup olmadığına bakılmamaktadır.
Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülür.
Bir günlük kısa çalışma ödeneği şu şekilde hesaplanır:
(Sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt
kazancı) * (0,6)
Yapılan bu hesaplama ile belirlenen tutar aylık asgari ücret brüt tutarının %150’sini geçemez.
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İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesinin yanında genel sağlık sigortası primleri de işsizlik fonundan
ödenmektedir.
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin
gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz
etmek zorundadır.
7- Fesih Yasağı Ücretsiz İzin ve Ücret Desteği
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020 tarih, 31102 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
a- 7244 sayılı Kanunun 9. Maddesi ile İş Kanunu’na Geçici 10. Madde eklenmiş ve geçici bir
süre için işverenlere fesih yasağı getirilmiştir.
Maddenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden başlayarak iş sözleşmeleri işveren tarafından,
“ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler” dışında feshedilemeyecektir. 3 aylık
fesih yasağını 6 aya kadar uzatmaya   Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Fesih yasağı İş Kanunu kapsamında olsun olmasın tüm işçileri kapsamaktadır. Süreyle ilgili her hangi
bir uzatma olmaması halinde, 17.07.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) işveren tarafından fesih
yapılamayacaktır.
Kanun gereği belirli süreli olan (örneğin özel okul eğitim personeli) veya İş Kanunu 11. Maddesi
uyarınca aranan objektif şartları taşıyan belirli süreli sözleşmeler, sözleşmede kararlaştırılan sona erme
tarihinde sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi halinde, işveren tarafından yapılmış bir fesihten söz
edilemeyeceğinden “5-Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” no’lu işten ayrılış nedeni ile yapılan
bildirimlerin fesih yasağı dışında olduğu düşünülmektedir.
Fesih yasağı kısa çalışma ödeneğine başvursun başvurmasın tüm işverenler için geçerlidir.
Bu düzenlemeye uymayan işverenlere veya işveren vekillerine, sözleşmesi feshedilen her işçi için aylık
brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Fesih yasağı işveren için geçerli olduğundan, işçinin sözleşmeyi feshetmesine engel bir durum
bulunmamaktadır.
b- İş Kanunu Geçici 10. Maddesi ile işverene geçici bir süre için tek taraflı ücretsiz izne
çıkarma yetkisi getirilmiştir.
17.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyi aşmamak koşulu ile işveren işçiyi kısmen veya tamamen
ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu 3 aylık sürede işveren ücretsiz izne ayırmak için işçinin onayını almak
zorunda olmayacaktır. İşçi, işveren tarafından ücretsiz izne ayrıldığı gerekçesine dayanarak iş sözleşmesini
haklı nedenle feshedemeyecektir; başka gerekçelerle fesih yapmasına veya istifa etmesine yasal olarak
engel bulunmamaktadır.
c- Günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği getirilmiştir.
Bu ücret desteğinden yararlanmak için düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinde iş
sözleşmesinin bulunması gerekmektedir. Bu nedenle 18.04.2020 ve sonrasında işe başlayanlar diğer
şartlar bulunsa bile destek alamayacaktır.
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Diğer taraftan, işçinin İş Kanunu Geçici 10. Maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılmış
olması gerekmektedir. İş Kanunu Geçici 10. Madde 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğundan,
işverenleri tarafından 17.04.2020 tarihi ve sonrasında bu maddeye göre ücretsiz izne çıkarılanlar
destekten yararlanabilecektir. Daha önceki bir tarihte ücretsiz izin dilekçesi verenler veya işverenin
ücretsiz izin teklifini kabul ederek ücretsiz izne ayrılanlar, İ.K Geçici 10. Madde uyarınca ücretsiz izne
çıkarılmış olmayacağından, 17.04.2020 tarihinden önceki süreler için bu destek alınamayacaktır.
Bu nedenle işçilerin destekten yararlanabilmesi için işverenlerce 17.04.2020 tarihi ve sonrasında,
İş Kanunu Geçici 10. Maddesi uyarınca pandemi nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldığına dair işçiye bir
bildirim yapması uygun olacaktır.
İşveren tarafından ücretsiz izne çıkarılma şartını sağlamış olsalar bile ilgili düzenlemede “4857 sayılı
Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa
çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler” hükmü bulunduğundan 17/4/2020 ve sonrası
ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi yardımdan yararlanabilmeleri için aynı zamanda kısa çalışma
ödeneğinden yararlanamıyor olması şartı da bulunmaktadır. Ancak işveren tarafından kısa çalışma
ödeneğine başvurulmadığı için yararlanamayan mı, yoksa başvuru yapılmasına rağmen diğer koşulları
sağlamadığı için yararlanamayan işçilerin mi kastedildiği maddeden anlaşılamamaktadır.
Bu destekten yararlanabilecek diğer bir işçi grubu ise 15.03.2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneği
alabilecek şekilde iş sözleşmesi sona eren ancak diğer şartları sağlamadığı için( 120 gün ve 600 gün
şart) işsizlik ödeneği alamayan işçilerdir.
Şartları sağlayan işçiler, fesih yasağının geçerli olduğu süre içinde ve bu süreyi aşmamak üzere, ücretsiz
izinde oldukları ya da işsiz kaldıkları süre kadar destek alabilecektir.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı alanlar diğer şartları sağlasa bile bu destekten
yararlanamayacaktır.
Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde
işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere, aylık brüt asgari
ücret tutarında idari para cezası verilecektir. Ayrıca ödenen nakdi ücret desteği de ödeme tarihinden
itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
Bu durumda çalışanların hizmetlerinin ve kazançlarının SGK’ya bildirilmemiş olması nedeniyle ek
olarak aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı da ayrıca iki asgari ücret tutarında idari para cezası
ile karşılaşılacak ve 2020 yılındaki asgari ücret destekleri de faiziyle birlikte işverenden geri alınacaktır.
Destekten yararlananların genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
d- Pandemi nedeniyle 17/4/2020 ve sonrasında ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için eksik gün
bildiriminde eksik gün nedeni, “ 28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geçici 10 Md.) ve 29-Pandemi
Ücretsiz İzin (4857 Geçici 10 Md.) ve Diğer” seçilmesi gerekmektedir.
Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle istihdamın korunması veya artırılması
amacıyla çalışma hayatında yeni düzenlemelerin yapılması mümkün görünmektedir. Fesih yasağı ile
ücretsiz izin desteği süresinin uzatılması söz konusu olabilecektir. Diğer taraftan yeni istihdam ve prim
teşvikleri ile ilgili düzenlemeler yapılması iş dünyasının beklentileri arasındadır.
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SORUKOLİK YAYINLARI
DİJİTAL VE BASILI YAYINA DAİR HERŞEY
1) Soru Sor(Soru Cevap)
2) Ödev Yap
ı
3) Hedef ne Özel Program Yap(Rehberl
k)
4) Test Çöz(Kazanım veya Hazır Test)
5) Konu Anlatım V deoları İzle

04

www.sorukol k.com.tr

02

www.sorukol k.com.tr

6) Soru Çözüm V deolar
7) İnd r leb l r D j tal K taplar
8) Canlı Dersler(Kurum İsteğ ne Bağlı)
9) E - Kütüphane
10) Performans Anal z

LİSELERE GİRİŞ VE
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
SINAVLARI İÇİN
SORU BANKALARI
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www.sorukol k.com.tr
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KURUMSAL VE PAKET
DENEME SINAVLARI

Eğitim Liderliği Akademisi üçüncü grup katılımcılarına
sertifikalarını verdi…
TÖZOK ve MİND Academy işbirliği ile 2019-2020 öğretim yılında ilkini başlattığımız ve bu öğretim
yılının 1.döneminde ikincisini düzenlediğimiz Eğitim Liderliği Akademisi sertifika programının üçüncü
oturumu; 15 Şubat – 2 Temmuz 2020 tarihleri arasında Derneğimizin Odakule’deki merkezinde
gerçekleştirildi. 15 Şubat 2020 tarihinde başlayan programa pandemi nedeniyle 3 ay ara verilmiş olup,
29 Haziran -2 Temmuz 2020 tarihlerinde Odakule’deki merkezimizde son oturumları tamamlanmıştır.
•
•
•
•

Teoriden Pratiğe Okul Liderliği
Etkin İletişim Yönetimi
Öğretimsel Süpervizyon
Koçluk ve Mentorlük

•
•
•

Değişim Yönetimi
Dijital Çağda Öğrenmeyi Dönüştürmek
Temel Bütçe Yönetimi

olmak üzere 7 modülden oluşan ana başlıklar kapsamında modüllerin içerisinde; okul kültürü
oluşturmak, iyi işleyen takımlar kurmak, eğitim liderliği, kriz yönetimi, özfarkındalık, duygusal zeka,
çatışma yönetimi, öğrenen okullar ve liderler, veri analizi vb konular yer aldı.
54 saatlik bu programda, katılımcılarımızın deneyimleri ve paylaşımları da süreci oldukça
zenginleştirirken, kendilerine değişik sorunlara çözüm getirme olanağı da sağlamaktadır.
TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal ve Yüksek İstişare Kurulu Başkan vekili Cem Gülan’ın da bir
modülü üstlendiği “Eğitim Liderliği Sertifika Programı”nı hem koordine edip hem de birkaç modülde
eğitmenlik de yapan Mind Academy kurucuları Melike Ateş ve Arzu Özçetin başta olmak üzere değerli
görüşleriyle katkı sağlayan diğer eğitmenlerimiz olan Tekin Baransel, Ayça Aytaç, Canan Bulğay ve
Celale Algan’a teşekkür ediyoruz.
Program sonunda yapılan törenle katılımcılarımız TÖZOK ve Mind Academy’den sertifikalarını aldılar.
Sonrasında ise Mind Academy bünyesinde oluşturulan ‘Eğitim Liderliği Ağına’ katılmaları sağlandı.
Katılımcı sayısı arttıkça bu network genişleyecek ve hem dostluklar kurulması hem de profesyonel
anlamda destek sağlanacaktır.
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TÜRKLERİN

YABANCI DİLLE İMTİHANI
Prof. Dr. Cem BALÇIKANLI
Gazi Üniversitesi

HOCAM BİZ NİYE İNGİLİZCE ÖĞRETEMİYORUZ?
Meslek hayatım boyunca tanıştığım İngilizce öğretmenlerinin çoğuna- ben de buna dahilim elbettebu soru sorulduğunda cevap veremediklerini veya kendilerini suçlu hissettiklerini gözlemledim.
Buna da her zaman çok üzüldüm. Ancak bu soruyu, İngilizce öğretmenlerine soranlar 2019 yılında
gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 40 Türkçe sorusuna 14,673 ortalamayla doğru cevap
veren öğrencilerin Türkçe öğretmenlerine şu soruyu da soruyor mu?
HOCAM BİZ NİYE TÜRKÇE ÖĞRETEMİYORUZ?
Ya da çok temel matematik bilgisinden mahrum oldukları yine aynı testteki 40 matematik sorusunda
sadece 5,672 oranında doğru cevap veren öğrencilerin matematik öğretmenlerine her sohbette şu
hatırlatılıyor mu?
HOCAM NE OLACAK BU MATEMATİĞİN HALİ?
Muhtemelen hayır. Peki diğer alanlar bu kadar gündemde değil iken niye İngilizce herkesin sorguladığı
ve üzerinde yorum yaptığı bir alandır? Bence bu durumun birkaç nedeni var.
1- Bugün herhangi bir yere iş başvurusu için gittiğinizde size ilk sorulan sorulardan biri İngilizce bilip
bilmediğiniz oluyor. Ülkenin ihtiyacı bağlamında değerlendirdiğimizde bırakın bir yabancı dili, en
az iki yabancı dili etkin olarak kullanabilme gerekliliği her fırsatta karşımıza çıkıyor. Çeşitli ekonomi
dergilerinin yaptıkları analizlere göre; uluslararası şirketlerimizi yönetecek yüksek düzeyde İngilizce
yeterliliğine sahip Türk icra kurulu başkanlarının (CEO) sayısı beklentinin çok altında. Durum böyle
olunca bizim şirketlerimizin üst düzey yöneticileri yüksek İngilizce becerilerine sahip yabancılar oluyor
ve daha yüksek maaş alıyorlar.
2- Ülkenin son 20 yılında yaşanan değişikliklerin bir sonucu olarak; insanlar artık daha fazla hareketli
durumdalar. Eskiden bir yabancı ülkeyi ziyaret edip orada turistik amaçlı da olsa vakit geçirmek hem çok
masraflı hem de çok zahmetli bir iş iken bu son zamanlarda pekâlâ mümkün olabiliyor. İnsanlar, fırsat
kuponlarından tutun da çok önceden alınan uçak biletlerine kadar airbnb gibi ev kiralama sitelerinden
tutun da booking.com gibi uygun fiyatlı konaklama seçeneği sunan imkânlar sayesinde yılda pek çok
kez yurtdışına çıkabiliyor. Bu da İngilizce bilme ihtiyacını daha önemli hale getiriyor. Çünkü insanlar
yurt dışına çıktıklarında; yabancı dillerini kullanarak, pasaport kontrolünden rahatlıkla geçebilmek,
almak istedikleri şapka için pazarlık yapabilmek, şehrin en iyi lokantasına gidip güzel bir akşam yemeği
yiyebilmek istiyorlar. Bu da onların en doğal hakkı.
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3- Teknolojik gelişmelerin ışığında İngilizce bilmek çok daha önemli bir hale geldi. Kısa sürede her
türlü bilgiye ulaşma isteği ve bu bilgilerin büyük kısmının ağırlıklı olarak İngilizce içerikler olmasından
dolayı insanların bu kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanmaları önem kazanıyor. Bu İngilizce içerikler
sayesinde yeni iş alanları doğuyor. İnsanlar gelişen teknolojiler sayesinde oturdukları yerden bilgiye
ulaşarak dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan diğer insanlarla iş birliği içinde yeni oluşumlar ortaya
çıkarıyor.
Eğitim konusunda artık bıçağın kemiğe dayandığını veya kemiği delip geçtiğinin de farkındayız. Bu
bıçağın kemiğe dayandığı alan yabancı dil genelinde İngilizce ise işler yukarıda sıraladığım gerekçelerden
dolayı daha da çetrefilli bir hal alıyor. Biz neden İngilizce öğretemiyoruz yerine biz neden İngilizceyi en az
diğer alanlar kadar öğretemiyoruzu tartışmak ve tartışmayı İngilizce özelinden çıkarmak bize bu konuya
daha sağlıklı bakma noktasında anlamlı bir bakış açısı kazandırır. Gelin kabul edelim, biz Matematik, Fen
Bilimleri vb. alanları ne kadar öğretebiliyorsak İngilizceyi de o kadar öğretebiliyoruz. Peki bu her zaman
böyle miydi? Tarihsel süreç boyunca Türkler yabancı dil öğrenebildi mi? Hiç başarılarımız yok mu? Ben
bu yazıda ülkemizdeki yabancı dil eğitimini tarihsel bağlamda ele alacağım. Başlayalım mı?
Türkiye’de yabancı dil eğitiminin kısa bir tarihsel yolculuğu
Türkler ne yazık ki tarihin hiçbir döneminde başarılı yabancı dil hikayelerine sahip bir millet olamamıştır.
Osmanlı medreselerinde okutulan Arapçadan tutun da 1773 yılında açılan Bahriye Mektebinde
öğretilmeye çalışılan Fransızca, İngilizce ve Almancada da istenen seviyelere asla ulaşılmamıştır (Ergin,
1977). 16. yüzyıl boyunca Osmanlı devletinin yabancı dil ihtiyacını büyük oranda Müslümanlığı kabul
etmiş Fenerli Rumlar karşılıyordu. O zamanlar tercüme üzerinden karşılanan bu ihtiyaç diplomatik
anlamda da son derece önemliydi. Fenerli Rum Dîvân-ı Hümâyun tercümanları devletin gizli kalması
gereken bilgilerini çeviriyorlardı ve büyük oranda ihtiyaca cevap veriyorlardı.
Genel kanının aksine o dönemlerde Osmanlı topraklarında en iyi bilinen yabancı dil Fransızca
değil İtalyancaydı (Çakır, 2019). Sonraları özellikle Fransız İhtilali’nin de etkisiyle Fransızca Osmanlı
topraklarında daha popüler hale geldi. Fransızcanın yanı sıra 675 Amerikan okulu ve 178 İngiliz
okulu da faaliyetlerini İngilizce olarak sürdürüyor ve tamamı gayrimüslim olan öğrencilerine bu dili
öğretiyordu (Bear, 1985). Uzun bir süre boyunca gayrimüslim tarafından karşılanan tercüman ihtiyacı
1821 yılında Türk ve Müslüman tercümanlar yetiştirme amacıyla kurulan Tercüme Odası ile başka bir
boyuta geçti. İlk tercümanı Yahya Naci Efendi’nin önderliğinde çalışmalarını sürdüren oda 1888 yılında
75 personele sahip büyük bir kuruma dönüştü. İç ve dış siyaset açısından da önemli sayılabilecek çeşitli
devlet adamlarının (Ahmet Vefik Paşa ve Namık Kemal gibi) yetiştiği yer olan Tercüme Odası, Tanzimat
Devri’nde Türk dilini ve düşüncesin etkileyen bir okul haline geldi. Tercüme Odası yabancı dilden yapılan
tercümelerle dilde yeni bir üslubun da geliştiricisi oldu. Atılan bu adım Osmanlı devletinde “yabancı dil”
kavramının daha bir özenle ele alınmasına neden oldu. Bunun neticesinde de sayısız yeni oluşuma
imza atıldı. 1859 yılında Paris’te Mekteb-i Osmanlı açılmasından tutun da 1883’teki Mülkiye Mektebi
içerisindeki Lisan Mektebine kadar, 1903 yılında Robert Kolejinin ilk Müslüman Türk mezunlarını
vermesinden 20. yüzyıldaki en önemli gelişmelerde biri olan 1924 yılındaki okullarda yabancı dil
dersinin zorunlu hale getirilmesi hep 1821 yılında kurulan Tercüme Odasının etkisidir.
1924 yılından sonra Cumhuriyet’in de kurulmasının etkisiyle eğitim alanında gerçekleşmesi düşünülen
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reformların da etkisiyle yabancı dil eğitimin de önemli gelişmeler dikkat çekiyor. Bugün bile son derece
yenilikçi olarak değerlendirilebilecek olan “derste anadili yasaklamak”, “çeviriden yararlanmamak”,
“fonetik bilgisini öncelemek”, “edebi metinleri sınırlı tutup gündelik ifadelere odaklanmak” ve “dilbilgisi
kurallarını öğrencilere direkt öğretmektense öğrencilerin çıkarım yapmasını desteklemek” gibi
yaklaşımlar 19. yüzyılın sonlarında dünyada yabancı dil eğitimini şekillendiriyordu (Howatt, 1984).
Oluşturulan bu olumlu havanın etkisiyle 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adıyla açılan Gazi
Terbiye Enstitüsü, 1933 yılında Yabancı Diller Şubesini hayata geçirdi. Atatürk’ün okuduğu ve bugün
Anıtkabir’de sergilenen yabancı dildeki kitaplar onun yabancı dil bilmeye ne kadar önem verdiğinin
bir göstergesidir. Bu konudaki en önemli cümlelerden birinde Atatürk, yabancı dil öğrenmeye zorunlu
olduğumuzun altını çizer ve dünyadaki her şey için yabancı dilin gerekli olduğunu ifade eder. Dahası
batı ülkelerinde olup bitenleri yakından takip edebileceğimizi ve kendi çağdaş dünyamızın oluşmasına
böylelikle katkıda bulunabileceğimizi işaret eder. 1933 yılında dünyaca ünlü dilbilimcilerin bizzat
Türkiye’de bulunarak yabancı dil eğitimi konusundaki takdire şayan çalışmaları çağının çok ötesinde
yaklaşımlardı. Bu dönemdeki gazete manşetlerinden birinde de şöyle bir başlık dikkatimizi çekiyor:
“Liselerle Orta Mekteplerde Lisan derslerine ehemmiyet verilecek.”
Bu haberin detaylarına baktığımızda ise orta mektepten başlayarak her sene bir yabancı dilden
500 kelimenin öğrencilere öğretilmesi gerekliliğinin altı çiziliyor. Sonraları 1938 yılında yabancı dil
öğretmeni yetiştirmek için kurulan Yabancı Dil Mektebi, 1940’ta açılan Yüksek Öğretmen Okulu
Yabancı Diller Bölümleri hep ülkenin ihtiyacı olan yabancı dil bilmenin önemi çerçevesinde atılmış
adımlardı. 1930lu yıllarda Türkiye’de önemli başarılara imza atan Lawrence Faucett gibi o dönemlerin
meşhur dilbilimcilerinden olan E. V. Gatenby 1942 yılında Türkiye’ye geldi. Hem Gazi Eğitim Enstitüsü
İngilizce Bölümünde hem de Ankara Üniversitesi’nde İngilizce profesörü olarak görev yapan Gatenby
Türklere özgü yazdığı ders kitapları ve radyo üzerinden verdiği İngilizce dersleri gibi son derece anlamlı
katkılarda bulundu.
Yabancı dil eğitimi hususunda değinmemiz gereken bir diğer önemli gelişme ise Georgetown
projesidir. 1953-1965 yılları arasında sürdürülen bu proje gerek birçok kişiye İngilizce dersi vermesi
gerekse İngilizce öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişim imkânı sunması noktasında tarihi öneme
sahiptir. Yabancı dil eğitimi alanındaki bu proje ve çalışmaların Türkiye’nin nitelikli bireylerinin
yetişmesine katkıda bulunan Maarif Kolejlerinin kurulmasında etkisi vardır. 1955 yılında altı adet Maarif
Koleji açıldı. Beş yıllık ilkokulları bitiren öğrencilerin sınavla alındığı bu okulların öğretmenleri de Millî
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir sınavın sonucuna göre atanıyorlardı. Diğer bir deyişle öğretmen
de öğrenci de seçilmişti. Günümüzde halen bu okullardan mezun olanların Türkiye’nin neredeyse
her alanında başarılı pozisyonlara sahip olduğunu, ülkenin kalkınmasında son derece önemli işlere
imza attığını belirtmek yerinde olacaktır. Maarif Kolejleri yerini 1975 yılında Anadolu Liselerine bıraktı.
Sayılarının çok olmadığı dönemlerde aynı mantıkla hareket eden bu okulların sayısı 1993 yılında 193
oldu. Yoğunlaştırılmış İngilizce hazırlık eğitiminin etkin bir şekilde uygulandığı bu okulların 1997 yılında
kesintisiz sekiz yıllık zorunlu eğitime geçişle birlikte orta kısımları kapatıldı. 2005 yılında ise liseler dört
yıla çıkarıldı. Anadolu Liseleri ve Süper Liselerindeki hazırlık sınıfları da kapatılmış oldu. Haftada en az
20 saat yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi sunan Anadolu Liselerinin hazırlık sınıflarının kapatılmasıyla
birlikte bu yoğun ders saatleri dört yıla yayıldı. Bu uygulama geçmişte başarılı yabancı dil eğitimi
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hikayeleri yaratan bu okullarda istenen etkiyi hiçbir zaman sağlayamadı. Ülkenin bu okullarında yabancı
dil öğrenmiş ve o süreçleri her zaman hayranlıkla hatırlayan pek çok kimse 2017 yılında geçmişteki
Anadolu liseleri hazırlık sınıflarına benzer bir uygulamanın başlayacağı haberiyle mutlu oldu. 2017-2018
eğitim yılında belirli sayıdaki okulla yürütülen pilot uygulama, eğitime başlamadan önce öğrencilerin
dört dil becerisiyle giriş ve eğitimden sonra da çıkış sınavıyla değerlendirilmesini de içeriyordu. Ülkenin
yedi bölgesinde de yapılan bu değerlendirme, öğrencilerin dil becerilerine ders kitaplarındaki sorun,
öğretmen niteliklerindeki sıkıntılar, yöneticilerin algısı gibi pek çok etkene rağmen az da olsa olumlu
bir katkı sunduğunu gösterdi. Bu konudaki en son gelişme ise, MEB’in okullara gönderdiği bir yazıyla
hazırlık eğitimi alma kararını bir zorunluluk değil gönüllük esasına göre yürütülmesini bildirmesi oldu.
Yabancı dil eğitimindeki çalışmaların en önemli noktalarından biri olan o dile karşı duyulan istek,
motivasyon ve ihtiyaç ışığında değerlendirildiğinde bu doğru bir karardır.
Ulusal ve uluslararası sınavlarda yabancı dil durumumuz nedir?
Yukarıda tarihsel anlamda çizmeye çalıştığım yabancı dil eğitim serüvenimizin bir de ölçme ve
değerlendirme noktasında ele alınması gerektiğine inanıyorum. Nasıl ki hem uluslararası sınavlar
(PISA, TIMMS vb) hem de ulusal sınavlar (LGS, YGS, vb) bizlere genel anlamda eğitim durumumuzu
gerek kendi içimizde gerekse diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak sunuyorsa yabancı dil eğitimi söz
konusu olduğunda da benzer sınavlara başvurmak durumundayız. Şöyle ki; üniversite giriş sürecindeki
sınavlardan biri olan ve temel yeterlilik testi olarak bilinen TYT’de eğer yabancı dille ilgili bir bölümde
okumak gibi bir amacınız yok ise herhangi bir yabancı dili sorusu yanıtlamanıza gerek yok. Ancak liselere
giriş sınavı olarak bilinen LGS’de ise yabancı dil başlığı altında sadece on adet soru bulunmaktadır. Bu
sorular da yabancı dil bilmenin ölçütlerinden olan dört dil becerisinden (okuma, dinleme, konuşma,
yazma) sadece okumayı ölçmektedir. Uluslararası anlamdaki genel durumumuza geçmeden LGS’de
yabancı dil sorularını doğru yanıtlama oranına bakalım. 2019 LGS’ye göre yabancı dil alt testinde doğru
cevap sayısı ortalaması 10 üzerinden 4,65 iken yine aynı sınavdaki Türkçe testindeki doğru cevap
sayısı ortalaması 20 soru üzerinden 11,75, Matematik testi için 20 soru üzerinden 5,09 ve son olarak da
Fen Bilimleri testi için 20 soru üzerinden 9,97 olarak hesaplanmıştır (MEB Raporu, 2019). Bu oranların
yıllar içindeki oranları bize benzer şeyler göstermektedir. Bu ortalama puanlar da yazımın başındaki
argümanımı destekler niteliktedir. Diğer alanlarda ne kadar başarılıysak İngilizce öğretiminin de o
kadar başarılıyız. Hatta bazı durumlarda İngilizce sorularına verilen ortalama doğru cevap sayısı diğer
alanlardan da yüksek olabiliyor.
Ulusal sınavların yanı sıra yabancı dil anlamdaki durumumuzu ortaya koyma potansiyeline sahip
sınavlar TOEFL, IELTS (İngilizce), TestDaF (Almanca), DELF & DALF (Fransızca), CELI (İtalyanca), DELE
(İspanyolca) ve TORFL (Rusça) gibi sınavlardır. Ancak uluslararası anlamda ülkemizden münferit olarak
çok sayıda birey bu sınavlara girse de ülkemizin bu sınavlardaki genel başarısını tıpkı PİSA veya TIMMS
gibi gösteren bir değerlendirme mekanizması yok. Bu noktada elimizde veri olarak gösterilebilecek ve
kullanılabilecek olan tek kaynak İngilizce Yeterlilik Endeksidir. Bu endeks, yetişkin İngilizce becerilerine
göre dünyanın en büyük ülke/bölge sıralamasıdır. Her yıl yayınlanan EF İngilizce Yeterlilik Endeksi,
yetişkinlere yönelik İngilizce yeterliliğini ölçen önemli uluslararası bir ölçüttür. Temel olarak üç farklı
versiyonla dil yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan EF Standart İngilizce Testi, her ülkenin puanını hesaplamak
için, o test için doğru cevapların yüzdesini alır.
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Yapılan sınavın sonucuna göre, çok yüksek dil yeterliliği, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde ifade
edildiği haliyle B2, yüksek, orta ve düşük dil yeterliliği B1 ve çok düşük dil yeterliliği ise A2 seviyesine
denk gelmektedir. TOEFL IBT ve IELTS gibi sınavlarla büyük oranda korelasyon gösterdiği çalışmalarla
kanıtlanmış olsa da Standart İngilizce Testinde sadece okuma ve dinleme becerilerinin test edilmesiher ne kadar korelasyon anlamda olumlu bulgular sunsa da- özellikle testin geçerliği açısından zayıf bir
görüntünün oluşmasına neden olmaktadır.
Hem dünya çapında hem de bölgesel anlamda 2011 yılından itibaren Türkiye’nin sıralaması ne yazık
ki arzu edilen yerlerden çok uzaktadır. Dünya çapındaki sıralamada, genellikle düşük ve çok düşük
seviyelerde seyreden Türkiye, 2,3 milyon yetişkin öğrencinin söz konusu sınavdan aldığı puanların
açıklandığı indeks sonuçlarına göre 100 ülke arasından 79. sırada bulunmaktadır (Bkz. Tablo 1). Avrupa
kategorisinde ise durum daha kötüdür. 2011 yılından itibaren genellikle düşük bir görüntü sergilemiştir.
En son açıklanan endeks sonuçlarına göre ise Türkiye 33 ülke arasında 32.sıradadır.
Yıl

Toplam Ülke Sayısı

Türkiye’nin Sıralaması

2011

44

43

2012

54

32

2013

60

41

2014

63

47

2015

70

50

2016

72

51

2017

80

62

2018

88

73

2019

100

79

Tablo 1: Türkiye’nin İngilizce Yeterlilik Endeksindeki Dünya Sıralaması (2011-2019)

Yukarıdaki tablo ülkemizde uygulanan çeşitli yöntemlere, teknolojik araçların derslere etkin bir şekilde
entegre edilmesine rağmen, yabancı dil öğretiminde istenen yerde olmadığımızı gözler önüne
sürmektedir.
Yabancı dil bilmek ne sağlar?
Günümüz dünyasında İngilizce ‘lingua franca’ olarak anılmaktadır. Geçmişte ticaret, siyaset gibi
konularda yoğun bir şekilde kullanıldığı için Fransızca’ da ‘Fransız dili’ anlamına gelen kavram,
bugünlerde İngilizcenin çok güçlü bir iletişim ağına sahip olduğuna işaret etmektedir. İngilizcenin
böyle anılmasının altında yatan en önemli nedenlerden biri de İngilizceyi ikinci veya yabancı dil olarak
kullanan bireylerin sayısının, İngilizceyi ana dili olarak kullananlardan çok daha fazla olmasıdır. Yeni iş
alanları geliştirmek, yeni bilim insanları yetiştirmek, yeni icatlar yapmak, yeni üretimler ortaya koymak
için hep ve her zaman İngilizce gerekli olmuştur. Aksi bir durum olmazsa sürmeye de devam edecektir.
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Durum böyle olunca İngilizceyi etkin bir şekilde kullanmak ve yukarıda sözü edilen ilişkileri oluşturmak
ve sürdürmek adına duyulan ihtiyaç, her geçen gün artmaktadır.
İleri düzeyde İngilizce becerileri, uluslararası arenada varlığını sürdürmek için son derece önemli
bir avantaj olarak görülmektedir. Dahası sosyal medyanın bu denli güçlü olduğu günümüzde yeni
iş alanlarının ortaya çıkması, ülkece ihtiyaç duyduğumuz inovasyonun sağlanması için gereklidir.
Küreselleşmenin de etkisiyle küresel vatandaş kavramı daha anlamlı bir hale gelmiş, merak, iletişim,
sorumluluk paylaşımı ve iş birliği, İngilizceyi etkin bir şekilde kullanmayla önemini daha da artırmıştır.
Sonuç
Dünya Ekonomi Sıralamasında 19’uncu olan ülkemizin, yabancı dil eğitimi gibi önemli bir konuyu daha
öncelikli olarak ele alması gerekir ki, yetişmiş insan gücünün nitelikli olmasına katkıda bulunabilsin. Son
PİSA bulgularına göre, en yüksek bilişsel becerilere sahip olan öğrencilerimizin sayısı küçük bir Baltık
ülkesi olan Letonya’da bulunanlarının üçte biri. Bu beyinler yakın gelecekte Türkiye’nin bilim insanları,
doktorları, mühendisleri olacak. Bu oranları yukarıya çekmemiz lazım.
Dünyada gerek PİSA gerekse İngilizce Yeterlilik Endeksinde başarılı görüntüler sergileyen birçok ülkenin
yabancı dil eğitim politikalarının ve stratejik planlamalarının net bir biçimde belirlendiğini görüyoruz.
Mesela; İsveç’teki en çarpıcı noktalardan biri şu: Yabancı dil eğitimi konusundaki önceliklerinin
sıralandığı raporda “İngilizce günlük hayatımızın her yerinde olup siyaset, eğitim ve ekonomi gibi çeşitli
alanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.” diye bir ifade var. Öte yandan, Norveç’te; öğrenciler çeşitli
kanallar yoluyla İngilizceye sürekli maruz kalıyorlar. Resmi kanal İngilizce olan filmlere dublaj yapmıyor;
böylelikle İngilizceyi sürekli duyuyorlar. Danimarka’da ise teori ve pratik kombinasyona daha çok önem
veriyorlar. Genel olarak İskandinavya ülkelerinde eğitimin kaliteli olduğunu biliyoruz. Doğal olarak
bu yabancı dil eğitiminde de kendisini gösteriyor. Hollanda’daki önemli hususlardan biri şu; İngilizce
öğretimi ilkokul seviyesinde başlasa da okullar İngilizceyi daha erken bir aşamada öğretmek için
düzenleme yapabiliyor. Singapur, 1984 yılında iletişimsel dil öğretimi bağlamında köklü değişiklikler
yaşadı ve 2001 yılından itibaren özellikle ders saatlerini artırma noktasında önemli adımlar atıldı.
Sonuçlarını endekste görüyoruz. Çok dilli bir yapıya sahip olan Güney Afrika’da; İngilizce, eğitim dili
anlamında en çok önemsenen dillerin başında geliyor.
Bizdeki yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile yönetmeliklerde; bireylerin yabancı dilde dinleme, okuma,
konuşma ve yazma becerilerinin kazanmaları, öğrendiği yabancı dille iletişim kurmaları ve yabancı dil
öğretimine karşı olumlu tutum geliştirmeleri hedefleri var. Ancak ben ülke olarak yabancı dil eğitimini;
önceliklerimizin arasına koymamızı ve daha somut adımlar atmamız gerektiğine inanıyorum.
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OKUL YEMEKHANELERIMIZDE
YENI NORMAL

Serdarhan GÜNAY
Sofra/Compass Group Türkiye, Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi
nedeniyle Mart ayı ikinci yarısı itibarıyla olağanüstü
bir dönem yaşamaya başladık. Hemen her sektörde
öncelik elbette insan sağlığı olmakla birlikte, art arda
pek çok önlem alındı. Bu önlemlerin akabinde 16
Mart 2020 itibarıyla ülkemizde ilk ve ortaöğrenime
ara verildi ve 2019-2020 öğrenim yılını okullar
uzaktan eğitimle tamamladılar.
Yeni normale geçiş yaptığımız bu dönemde,
hepimizin bildiği bir gerçek var: Hemen her
sektörde süreçler eskisi gibi olmayacak. Bu alanda kamu otoriteleri farklı sektörlerde genelgelerle
alınması gereken tedbirleri açıklıyorlar, bunun yanı sıra her sektörde ek önlemler alıyor, süreçlerini
yeniden tanımlıyor.
Öngörüler olmakla birlikte önümüzdeki dönemi net olarak tarif etmek neredeyse imkansız. Salgının
ikinci dalga ile devam etme olasılığı ve belki de bundan sonraki yıllarda yaşayabileceğimiz yeni ve
benzer vakalar, hepimizi her zaman tedbirli olma yolunda uyarı niteliğinde.
Toplu yemek hizmetleri, insan sağlığına etkisi nedeniyle her zaman global ve yerel olarak tanımlanmış
kurallarla, resmi ve özel otoritelerce denetlenen, en temel hijyen önlemlerinin alındığı bir sektör.
COVID-19 pandemisinin ortaya çıktığı gün itibarıyla biz de sıkı sıkıya bağlı olduğumuz tüm bu
kuralları yeniden gözden geçirdik, elbette özellikle pandemi tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeler
gerçekleştirdik.
2020-2021 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte öğrencilerimiz fiziki olarak okullarına dönecekler. Virüsün
çocukları nasıl etkilediği hakkında halen yeterince bilgi yok. Ancak taşıyıcı olabilecekleri ve birlikte
yaşadıkları aileleri ve toplum için bulaşıcılığı düşünüldüğünde önlemler onlar için de oldukça önemli.
Okullarımız yeni dönem için sınıfların fiziki olarak yeniden düzenlenmesinden başlayarak çocukları,
ailelerini ve öğretmenlerini korumak üzere pek çok önlem alıyor ve bunu toplumla açıklıyorlar.
Çocukların okulda geçirdikleri süre ve mekanlar düşünüldüğünde, kantin ve yemekhaneler de oldukça
önemli. Biz de okul projelerimiz kapsamında pek çok yeni önlem aldık, bu konularda çalışanlarımızın
eğitimine başladık.
Eğitim Evden Başlar
Öncelikle şunun altını çizmek isterim. Hijyen eğitimlerinin evde başlaması, çocuklara okula gidene
kadar geçirdikleri yollarda uymaları gereken kuralların okulda da devam etmesini anlatmak, okulda
virüsten korunmanın ilk adımı. Yetişkin bireylerin sürece uyum sağlamaları daha kolay olurken çocuklar
bu konularda zorlanabiliyorlar.
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Bu noktada okul yönetimleri, aileler ve bizlerin bir
takım olması çok önemli. Bizim aldığımız tedbirler
ve bunların denetlenmesi ne kadar sıkı olsa da uyum
konusunda çocuklarımıza ailelerinin yapacakları
yönlendirme en büyük yardımcımız olacaktır.
Yemekhane ve Kantinlerde Ne Tür Yeni Önlem
ve Düzenlemeler Yapılmalı
COVID-19 ile mücadelenin en etkin unsurlarının
sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyen
kurallarına uyum. Özellikle ilk ve orta öğrenim
çocuklarında bunların hepsinin kendileri tarafından
sağlanmasının ne kadar zor olduğu bir gerçek.
Bu çerçevede okul yönetimleri ve biz hizmet
sağlayıcılara, çocuklarımızı korumak, ailelerinin
çocuklarının okulda güvenli şekilde yemek
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri konusunda içlerini
rahat ettirmek gibi önemli bir görev düşüyor.
Özellikle yemeklerin temas ettiği yemek servis alanı,
masalar ve servis alanları birinci öncelik taşıyor.
Temasın fazla olduğu kapı kolları, aydınlatma
düğmeleri v.b yüzeyler günlük olarak dezenfekte
edilmeli ve kantin ve yemekhane giriş ve çıkışlarına
el dezenfektanları bulunmalıdır. Yemek salonuna
girmeden önce çocuklar ellerini su ve sabunla en az 20 sn etkin olarak yıkamalı ve giriş çıkışlarda ve
masalarda bulunan el dezenfektanını kullanması hayat kurtarıcı niteliktedir.
Yemekhanelerimizde alacağımız diğer önlemlerden şöyle sıralayabiliriz.
•
Yemek servisi sırasında sosyal mesafenin korunmasını hatırlatmak amacıyla uyarıcılar, işaretler,
belirleyici bariyerler ile dikkat çekilmeli.
•
Sosyal mesafenin en önemli korunma şekli olduğundan hareketle, yemekhanelerdeki
oturma düzeni/sıklığı yeniden düzenlenmeli. Ayrıca yemekhaneye aynı anda girecek çocuk sayısı
belirlenerek bir saat planlaması yapılmalı. Burada farklı uygulamalar yapmak da mümkün. Her
çocuğa belirli bir yer ve sandalye ayarlanması ve her gün aynı yerde yemesinin sağlanması gibi.
•
Öğrencilerin yemekhaneye gelirken maske, yüz siperliği gibi koruyucu donanımlarla gelmeleri
konusu değerlendirilebilir.
•
Tek kullanımlık servis ürünleri, poşetlenmiş ekmek, tek kullanımlık bardak ve/veya su, salata
bar yerine soslanmış porsiyon salata servisi, meyvelerin veya tatlıların porsiyonlanması, bankolardan
alınan seçeneğin diğer başka bir ürüne dokunmadan ilk seçenek olması gibi aksiyonlar da
alınabilecek diğer önlemler arasında.
•
Yemek salonlarının havalandırması ve temizlik/dezenfeksiyonu da önemli maddelerden biridir.
•
Taşıma yemek hizmeti alan okullarda da taşıma yapan şoförün tesise girişte ateş ölçümünün
yapılarak sağlık beyanının alınması oldukça önemlidir.
•
Kantin alışverişlerinde kağıt para yerine kartlı sistem çözümleri bulunmasını isteyebilirsiniz.
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Doğru Beslenme de Virüsle Mücadele Çok Önemli
Elbette bu fiziki önlemlerin yanı sıra menü yapısında bağışıklığın dirençli olması adına düzenlemeler
yapılması çok önemli. Menü yapısı gözden geçirilerek yiyecek seçimlerinde öğrencilerin bağışıklık
sistemini güçlendirecek sebze ağırlıklı, az yağlı, sağlıklı malzemelerin seçilmesine önem gösterilmeli.
Karbonhidrat oranı yüksek yiyeceklerden kaçınılmalı.
Personellerimiz
Virüslerin öğrencilere ulaşmasını engelleyen birer
koruma kalkanı görevi görecek personellerin
hijyen dikkatleri de öğrencilerin dikkatleri kadar
önemli. Bu sebeple okulların açılma tarihlerinden
önce temizlik personeline, yemekhane ve kantin
personellerine bilgilendirici eğitim verilmesi çok
önemli. Bu eğitimler;
• Personelin işe gelmeden önce uyması gereken
kuralları,
• İş kıyafetleri kurallarını,
• Eldiven, maske ve siperlik kullanım kurallarını,
• Kişisel hijyenlerini sağlamaları konusunda
alınması gereken önlemleri,
• Ortak alanlarda uyulması gereken kuralları
içermelidir.
Son söz olarak, çocuklarımızın ve velilerimizin
kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri çok
önemli.
Bu konuda hepimize önemli sorumluluk düştüğünün farkındayız. Bu konuda her zaman geri bildirimleri
almak, iletişime açık olmak, gerekli düzenlemeleri gözden geçirme konusunda esnek ve çevik olmak
sürecin yönetiminde önem arz etmekte.
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TOBB Türkiye Eğitim Meclisi
Mart 2020 tarihinde ülkemizi de etkileyen
Covid – 19 sebebiyle başlayan Pandemi
dönemi, bütün ülkeleri her yönden etkisi
altına aldı. Her alandaki hizmet ve faaliyette
yeni arayışlara gidilerek çözümler üretildi.
Eğitim alanındaki olumsuz etkilerini
asgariye indirmek amacıyla ülkemiz de
kendi şartlarına göre en etkili çözüm
yolunu olarak online sistem ile resmi
ve özel okullarda yüz yüze yapılamayan
eğitimi, uzaktan eğitim uygulamasıyla
telafi etmeye başlamış ve bunda da
başarılı sonuçlar almıştır.
Mart 2020 tarihinden bu yana devam eden süreçte, eğitim alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum
Kuruluşları olarak hizmetlerin mümkün olan en iyi düzeyde yürütülmesi için gayret göstermişlerdir.
TOBB bünyesinde bulunan, eğitim ve eğitim yayıncılarının oluşturduğu TOBB Türkiye Eğitim Meclisi
de bu süreçte eğitim faaliyetinde bulunan kurumlar ile bu kurumlarda istihdam edilen personel, aynı
zamanda veliler ve öğrenciler için istenmeyen tabloların oluşmaması için resmi makamlarla sürekli
iletişim sağlamıştır. Pandemi gereği uygulamaya konulan kararlar uyarınca toplantı ve değerlendirmeler
video konferans şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Bu bağlamda;
20 Nisan 2020 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı,
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla video konferans
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye Özel Okullar Derneği yönetim kurulu başkanı F.Nurullah Dal
ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, başta özel eğitim kurumları olmak üzere eğitim
sektöründe yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri Bakan Selçuk’a iletilmiş, sektörün talepleriyle ilgili
kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır.
Türkiye Eğitim Meclisini temsilen Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci, 30 Nisan 2020 tarihinde TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla 365 oda ve borsa ile 61 sektör
meclis başkanının yer aldığı video konferansa katılmıştır.
20 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen video konferansa ise Türkiye Eğitim Meclisini temsilen Meclis
Başkanı Dr. Yusuf Ekinci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğluile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın
katılımıyla 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanı katılmıştır. Maliye Bakanlığını ilgilendiren
sektör sorunları bakanlık yetkililerine iletilmiştir.
Covid-19 süresince, Meclis Üyesi olan özel okulların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel
kursların ve sürücü kurslarının yaşadığı tüm sorunlar Eğitim Meclisi başkanlığınca ilgili Bakanlıklara
iletilmiş, konuların takibi hassasiyetle yürütülmektedir..
Eğitim sektörü için önem arz eden,
*Sektörün mücbir sebep kapsamına alınması,
*Kısa çalışma ödeneğinden faydalanması,
yönündeki talepler TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu iletilerek, konunun ilgili Bakanlar nezdinde
görüşülmesi sağlanmıştır.
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İTO Eğitim Meclisi Çalışmaları
İstanbul Ticaret Odası 15 No.lu Eğitim Meslek
Komitesi, Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen
seçimler sonrasında göreve başlamış olup,
geçen bu zaman içerisinde sektöre ilişkin pek
çok konuda değerlendirmelerde bulunularak,
kararlar almış ve sektör paydaşları ile yaptıkları
toplantılar ile sektöre ilişkin talep ve görüşler
hakkında istişareler, toplantılar yapılmış olup,
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu’na
yaşanılan sıkıntılar ve sektörleri ile ilgili çözüm önerilerinin uygulamaya geçilmesi konusunda Milli Eğitim
Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması sağlanmıştır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilk etkilenen sektörler arasında yer alan okullar,
öğrencilerine kesintisiz olarak eğitim vermeye devam etmiş olup, Komitemizce de içinde bulunulan
pandemi sürecinde ortaya çıkan sektörel sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Odamız Yönetim
Kurulu aracılığıyla da ilgili tüm merci ve kişilere taleplerin iletilmesinde köprü vazifesini görmüşlerdir.
İçinde bulunulan bu süreçte; Özel Eğitim ve Öğretim kurumlarında, Rehabilitasyon merkezlerinde,
Mesleki kurslar, Okul öncesi kurumlar, Kreşler ve sürücü kurslarında finansal ciddi problemler tezahür
etmiş olması sebebiyle 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi’nce; yapılan değerlendirmeler doğrultusunda;
•
Özel okullarda Mart ayı itibari ile mevcut taksit ödemelerinde %70 oranında daralma
gerçekleşmiş olup önümüzdeki süreçte geri ödeme talepleri ile durumun çok daha kritik hale
geleceği endişesi oluştuğu ifade edilmiştir.
•
Sürücü Kursları ve Özel öğretim kurslarında uzaktan öğretim imkânı yoktur. Kurslarda Eğitim
Öğretime ara verilmesi kursların tamamen kapanmasıyla sonuçlanmıştır. Personel, kısmen dahi olsa
çalıştırılamamaktadır. Dolayısıyla Eğitim Öğretime ara verilmesiyle gelir kaynakları tamamen kesildiği,
•
Rehabilitasyon merkezlerinde Mart ayı için MEB tarafından sadece 15 gün için ödeme
yapılabildiği,
•
Mesleki kurslar, Okul öncesi kurumlar, Kreşlerin de aynı durum olduğu, İfade edilerek,
Özel Öğretim Kurumları olarak;
•
Tüm Özel Öğretim Kurumlarının Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve
Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenen kurumlar arasına alınması,
•
Özel Öğretim Kurumlarının (Özel okullar, Sürücü Kursları, Rehabilitasyon Merkezleri, Özel
Meslek Liseleri, Diğer Kurslar, Anaokulları ve Kreşler) tümüne kısa çalışma ödeneğinden yararlanma
hakkının sunulması,
•
Rehabilitasyon merkezlerine ay sonları yapılan hakediş ödemelerinin (telafi eğitimlerinin daha
sonra yapılması kaydıyla) kesilmemesi, taleplerinin gerek TOBB gerekse ilgili Bakanlıklara iletilmesi
için çalışmalarda bulunulmuştur.
Yine bahsi geçen bu kurumlar arasından özellikle bağımsız anaokulları, sürücü kursları, mesleki kurslar
ve rehabilitasyon merkezleri aylık olarak yaptıkları tahsilatlarla faaliyetlerine devam edebilmekte
oldukları, salgın sürecinin ortaya çıkması ile bu kurumların gelirlerinin tamamen kesildiği, ancak
giderlerinin devam etmekte olduğu ve bu giderler arasında en yüksek kalemi ise kira bedellerinin
olduğu ifade edilerek, kira sözleşmeleri ile ilgili kurumlara sorunların iletilmesi sağlanmıştır.
Sektör açısından bir başka önemli konunun ise; Haziran 2020 tarihi itibariyle okulların kısmi ve kademeli
olarak açılması olduğu belirtilerek, bu aşamada okul öncesi anaokulları ile 4. 8. ve 12.sınıfların gerekli
tedbirler alınarak eğitime başlamalarına öncelik verilmesi gerekmekte olduğu ve bu hususun Odamız
Yönetim Kurulunca da desteklenmesini ve özellikle Başkanı’mızca kamuoyu nezdinde değişik
platformlarda dile getirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunarak sektörün mümkün olan en az zarar
ile bu süreci geçirebilmeleri için elzem olan hususlar ile ilgili toplantılarda gündeme getirilerek sürecin
sektörün sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
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PANDEMININ

EĞITIMDE YARATTIĞI DIJITAL DÖNÜŞÜM
Mona AYKUL

Türk - Alman Üniversitesi

Bu eğitim dönemi, birkaç ay önce hayal edemeyeceğimiz kadar farklı şekilde sona erdiğinde eğitimciler
ve öğrenciler belki de hayatlarının en zorlu sınavlarından birini vermiş durumdaydı. 16 Mart 2020
tarihin de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk‘un açıklamalarını dinleyen herkes önce şaşkınlık, kaygı ve
soru işaretleriyle karşı karşıya kalmıştı ancak Türk eğitim sistemi çok hızlı bir şekilde yeni şartlara adapte
olmayı başardı. Covid19 salgını ile birlikte ani ve köklü bir değişime uğrayan tüm dünyada eğitim
sistemleri gibi bizler de bir anda ‘‘Uzaktan Eğitim‘‘ kavramıyla tanıştık ve öğrenimin sürdürülebilmesi
için eğitimciler ‚uzaktan‘ da olsa öğrencilerine ulaşmak için büyük bir gayret ve çaba sarf etti. Bu süreç
eğitimciler için olduğu kadar öğrenciler ve veliler için de farklı ve zorlu bir deneyim oldu. Ancak salgın
boyunca yapılan uzaktan eğitim ise bizlere şu gerçeği gösterdi ki; eğitim dünyası için de artık hiçbir şey
eskisi gibi olmayacaktı. Bu krizin yarattığı bazı fırsatlar da ve bizlere bu Pandemi sürecinde birçok şey
öğretti.
Peki bu pandemi dönemindeki deneyimlerimiz bize
neyi gösterdi?
Pandemi boyunca yapılan eğitime ;‘‘Uzaktan Eğitim’’
denilmiş olsa da, aslında ‚‘‘Acil Uzaktan Eğitim‘‘ diye
adlandırmak yapılan eğitim faaliyetlerini anlatmak adına
daha uygun bir tanım olur. Çünkü uzaktan eğitim ve eğitim
teknolojilerinin derse dahil edilebilmesi için öncelikle geniş
kapsamlı bir öğretim tasarımı gereklidir ve bu da zaman
ister. Öğretim tasarımı bir öğretim sistemi inşa etmek
demektir ve tüm eğitim sürecini ele alır. Bu noktada teknolojinin kullanımı ve eğitimcilerin teknopedagojik bilgilerinin de önemli bir rol oynadığını söylemek mümkün. Acil Uzaktan Eğitim kapsamında
bir çok eğitimci dijital araçlar ile ders anlatırken en sık karşılaştıkları sorunlar olarak öğrencinin
motivasyonun düşük olmasını ve etkileşimin az olduğunu, öğrencilerin dijital yeterliliklerin istenilen
düzeyde olmamasını dile getirdi. Bu noktada yenilikçi yaklaşımlara açık olmanın ve tekno-pedagojik
bilginin özellikle eğitimde çok fark yarattığını ve eğitimi ‘‘uzaktan‘‘ sürdürmek için Web 2.0 araçlarını
tanımanın önemli olduğunu, yalnız sadece dijital araçların yeterli olmadığını anladık. Ancak eğitimde
dijital dönüşümü kısmen zorunluluktan da olsa hızlandırdık ve artık sistemden ayrılmaz bir parça
olduğu coğunluk tarafından farkedildi.
Bu salgın bize aslında farklı öğrenme yaklaşımlarını da derse dahil etmemiz gerektiğini ve dersleri
‘‘yeniden‘‘ tasarlamak gerektiğini daha net farketmemizi sağladı. Özellikle bizi bekleyen yeni
dönemde geleneksel yöntemlerimizle yenilikçi yaklaşımları harmanlayarak günümüze uygun bir ders
modeli bundan sonra oldukça gerekli olacaktır. Yeni eğitim-öğretim dönemini planlarken yenilikçi
yaklaşımlardan yararlanmanın önemini ve farklı senaryolara hazırlıklı olmanın gerekliliğini bu zorlu
dönemi bitirirken daha iyi anladık. Şimdi ise deneyimlermizden yola çıkarak harmanlanmış öğrenme
(blended learning) , tersyüz öğrenme (flipped learning) , proje bazlı öğrenme (project based learning)
, oyun temelli öğrenme (game based learning) vb. öğretim yaklaşımlarını incelemek ve kendi hedef
kitlemize yani öğrencilerimize uygun yaklaşımı araştırmak için önümüzde bir fırsat var.
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Yeni dönemde öğrencilerin sadece akademik bilgilerini değil, aynı zamanda 21. yüzyıl becerileri
olarak sayılan iletişim, işbirlikçi çalışma, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi becerilerini de geliştirecek
planlamalar yapmalıyız. Öğrenci odaklı ve kendilerini ifade edebilecekleri ders ortamları sunmak yeni
düzende derslerde hedeflenen etkileşimi ve motivasyonu sağlamak için bir fırsat olabilir.
Tam bu noktada öğretmenin uzmanlığına yardımcı
olan dijital araçlardan faydalanmak dersi
zenginleştirmek için güzel bir fırsat olabilir. Tabii
eğitim teknolojileri kavramını sınıfınıza taşımaya
karar verdiğimiz zaman, önümüze yeni ;ama bir o
kadar da büyük bir dünya açılır. Globalleşen
dünyada başdöndürücü bir hızla gelişen teknoloji
eğitim alanında da birçok seçenek sunuyor. Eğitimci
olarak teknolojiyi sınıfımıza dahil etmek istediğimiz
zaman doğru yol haritası çizmek zorundayız. Çünkü
doğru bir sistem üzerine kurgulanmamış bir ders
tasarımı ile derslerimize dijital araçları entegre etmezsek, hayal ettiğimiz etkiye ve kazanımlara
ulaşmamız zorlaşabilir. Derslerimizde kullanacağımız dijital araçların bilgi aktarımımıza ve öğrencilerin
bilgi edinmelerine uygun, ders içeriklerini keşfetmelerine yardımcı olacak şekilde belirlenmesi gerekir.
Çok fazla dijital aracı öğrencilere sunmak onlara sadece bilişsel olarak fazla yüklenmektir; ancak
öğrenmelerine katkı sağlayarak daha keyifli hale getirecek oranda dijital araç seçmek yeterlidir.
Bu noktada öncelikle ihtiyaçlarımızı doğru belirlemek ve öğrenen analizimizi yapmak önemli bir rol
oynamakta ve derslerimizi ‘‘yeni normal‘‘ olarak adlandırılan döneme uygun bir biçimde derslerimizi
tasarlamak için derslerimizde hedeflediğimiz kazanımlar nedir, hedef kitlemiz kimdir, hedef kitlemize
uygun en doğru öğrenme stratejisini nedir, hangi yaklaşım ve yöntemler hangi durumda bize yardımcı
olacaktır? gibi sorular sormak gereklidir. Aynı zamanda bu soruları sormak eğitimde farklı senaryolara
uygun planlanlama yapmaya katkı sağlar ve en önemli odağımız hep öğrenci olmalıdır.
Bundan sonra eğitim nasıl olacak?
Salgın bugünlerde henüz bitmiş değil ve
önümüzde ki Eylül döneminde okulların hangi
şekilde eğitimlerini sürderecekleri halen netleşmiş
değil. Eğitim kurumlarının hazırlıklı olması ve farklı
senaryolara uygun eğitim planlaması yaparak
olası bir kriz anında eğitimin etkili bir biçimde
sürüdürülebilmesi için çok önemli. Son bilgiler
doğrultusunda eğitimin Ağustos ayı itibariyle okullarda yeniden yüzyüze başlanması bekleniyor. Bu
durumda eğitime yüzyüze başladıktan sonra salgının nüksetmesi ve yeniden uzaktan eğitim yöntemine
geçilmesi gerekebilir. Aynı şekilde tam tersi de olarak vaka sayılarının azalmamasından dolayı yeni
eğitim dönemine uzaktan eğitim ile başlayarak, sağlık riskinin azalması durumunda sınıflara dönmek
mümkün olabilir. Her iki durumuda göz önünde bulundurarak kriz anlarına göre eğitim kurumlarının
dijital kütüphanelerini, ders planlamalarını ve uygulamalarını hazırlamış olması bu hızlı geçişlerde
zorlanmadan öğretime devam etmelerine imkan tanıyacaktır.
Pandemi sürecinin belki de en önemli çıktılarından biri yeni eğitim döneminde bir çok eğitim kurumunun
harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımını öğretim programlarında kullanacak olmasıdır.
Harmanlanmış öğrenme; sınıf içerisinde öğrenilen bilginin ders dışında asenkron olarak dijital araçlarla
desteklenmesidir. Bu yöntemin etkili olması için ise öğretmenlerin özellikle teknolojik yeterlilikler ve
dijital araçlarla ders tasarımı anlamında desteklenmesi gerekir.
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Yeni eğitim-öğretim dönemini planlarken yenilikçi yaklaşımlardan yararlanmanın önemini ve farklı
senaryolara hazırlıklı olmanın gerekliliğini göz önünde bulundurarak zamanı doğru değerlendirmeliyiz.
Gerekli durumlarda farklı eğitim senaryolarını nitelikli bir şekilde kullanacak esnekliğe sahip olmalıyız.
Ancak öğretmenlerin sadece bireysel çabaları yetmez, kendi aralarında profesyonel öğrenme ağlarını
oluşturmaları ve birbirilerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaları da bu süreçte çok faydalı
olacaktır. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve fikir alışverişleriyle zengin ders yöntemleri ve içerikleri geliştirmek
‘‘birlikte‘‘ daha güzel. Pandemi biz öğretmenlere de birlikte çalışmanın önemini hatırlattı.

Hepimiz bu salgının bir an önce bitmesini ve öğrenciler
öğretmenlerine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını diliyoruz; çünkü
herkes sınıflarını ve okullarını özledi.
Teknolojinin hayatımıza kattığı
çok büyük faydaları ve kolaylıkları var.
Ancak hiçbir zaman yerini dolduramayacağı bir şey var ki; o
da öğretmen ve öğrenci arasındaki bağ ve iletişim.
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PANDEMI SÜRECINDE

OKULDA NE OLDU?
Murat ENÜŞTEKİN

TÖZOK Rehberlik Komisyonu Başkanı

Bu yılın birinci çeyreğinde hayatımıza bir anda giren,
şimdiye kadar başetmeye çalıştığımız eşi benzeri
bulunmayan bir olguyu; Pandemiyi yaşıyoruz.
Pandemi, eski Yunanca’dan tüm anlamına gelen pan ile insanlar anlamına gelen demos’dan türetilmiştir.
Tüm insanlığı etkisi altına alan Pandeminin ortak günümüzü ve ortak geleceğimizi derinden etkilediğine
şahit oluyoruz. Önümüzdeki yılların nasıl etkileneceğini, hayatımızı nasıl şekillendireceğini hep beraber
göreceğiz. Şimdiye kadar toplum sağlığını, ruhsallığını, yaşama biçimimizi çoktan değiştirmeye başladı
bile. Eğitime olan yansımalarını içinden geçtiğimiz süreçte hepimiz gözlemlemeye çalışıyoruz. Okulun
varlık olarak doldurduğu boşluğun sadece bilişsel edinimle sınırlı olmadığını, insan yaşamı için amaç,
beceri, bireyleşme, sosyalleşme, anlam arayışı gibi birçok kavramı barındırdığını da sanırım okulun
yokluğuyla beraber daha yakından görülmeye başlandığını düşünüyorum. Peki, yeni süreçte okulun
rolü ve işlevinin nasıl olacağına geçmeden önce Pandemi sürecinde bu işlev ve rol nasıl yürütüldü biraz
bunu hatırlamaya çalışalım.
Fiziksel olarak okuldan ayrı kalmaya başlanılan mart ayından beri nerdeyse üç ayı geçirmiş bulunuyoruz.
Bu süreçte eğitim adına ilk fark edilenin akademik hayatın sürmesi için varolan koşullardan yeni araçlar
üretmek gerektiği oldu. Bunun için de teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanılarak “ uzaktan eğitim”
modeline geçilmiş oldu. Bu modelde, ilk haftalarda okulda yarıda bırakılan eğitimin sürdürülmesi için
öğretmen ve öğrencilerin bildikleri rolleri hayata geçirdiklerini gözlemledik. Ancak haftalar ilerledikçe
fiziksel olarak bir arada olunmayan sınıf ortamının kurallarının işlemesinin çok kolay olmadığı ve
öğretmen-öğrenci ilişkisi açısından yeni durumun anlamlandırılmaya ihtiyaç duyulduğu görüldü. Bu
yeni durumda öğretmen; ders için hazırlıklarını tamamlamış, öğrencinin derse aynı hazırlık süreciyle
gelmesini beklerken bambaşka bir öğrenci profili ile karşılaşmış oldu. Öğrenci kendi odasında, kendi
mahremiyet alanında bir anda akran ve yetişkinlerden oluşan bir grubu buldu. Bu duygunun dersteki
duruşunu etkilememesine imkan yoktu tabi. Durum böyle karmaşık bir haldeyken özellikle ergenlik
çağı çocuklarının dersi takip etmek ile bu yeni duruma nasıl adapte olabileceğini aramakla meşgul
olduklarını gözlemledik. Kimi öğrenciler için de sosyal mesajların görece daha az hissedildiği bu yeni
sınıf ortamında kendisini ifade etmek için daha fazla özgüvene kavuşması söz konusu iken bir diğer
öğrenci grubunda akranlarla fiziksel mesafenin oluşu daha kafa karıştırıcı olabildi.
Gündelik okul hayatı, akademik ihtiyacın giderilmesi için bulunulan bir ortam olmaktan daha fazla
anlam içeriyor öğrenciler için. Kabul görme, ait hissetme, kişisel geri bildirimler, doğruyu deneme veya
yanlışı gözlemleyip kendine göre sonuçlar çıkarma, sosyal ilişkilerin doyuma ulaşması veya bozulduysa
düzene sokulmaya çalışılması gibi birden çok etmeni barındırıyor.
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Uzaktan eğitimin bu yazılanların ne kadarının gerçekleştirilmesine olanak sağladığına bakacak olursak
yanıtımız çoğunlukla yapılamadığını söyleyecektir.
Öğrenmenin gerçekleşmesine doğrudan ve dolaylı katkıları olan etmenlerden söz ediyoruz.
Bu etmenlerin eksikliği öğrencinin uzaktan eğitim sürecinde başetmek zorunda olduğu yeni meseleler
olarak hayatında yer aldı. Öğrenmeye olan katkılarının yanı sıra bu etmenlerin kişiliğin gelişimi için
olan etkilerini düşünürsek Pandemi gibi stres katsayısı yüksek olan bir durumla yaşamaya ek olarak
bir yandan da bu meselelerle hemhal olduklarını gördük. Bunun içindir ki öğrencilerin yükü tahmin
ettiğimizden fazla ve bu yüklerin, çözüme kavuşamamış meselelerin bir çoğuyla okula döneceklerini
bekliyoruz.
Yeri gelmişken okula dönüşte eğitimcilerin öğrencilerle ilgili karşılaşacağı birkaç konudan daha
bahsetmek gerekir diye düşünüyorum.
 Bu dönemde, okulda alışık olduklarından daha farklı sürelerde ders takibi yapmaları söz konusu
oldu, dikkat sürelerinin eskiye oranla farklı olabileceğini varsayabiliriz.
 Fiziksel olarak sınıfta olduğu gibi ders takibi yapmadıkları, kendi odalarında masa başında ya
da ev içinde fiziki mekanları kimi zaman değiştirerek dersleri takip ettiklerini düşünürsek vücut
algılarının tekrar sınıf ortamına adapte olabilmesi biraz zaman alacaktır.
 Derslerin ekrandan izlenmesi, ders sonrasında ekran sürelerinin de sosyal medya veya oyun
oynamak gibi tercihler nedeniyle uzadığını kabul edersek ekran bağımlılığı konusunun özellikle
önemli bir gündem maddesi olacağını düşünebiliriz.
 Özellikle ergenlik çağındaki öğrencilerin tam da bireyleşme adına kendi alanlarına çekilmeleri
gereken bir dönemde Pandemi nedeniyle bu özerk alanı kaybettiklerini, mahremiyetlerini koruma
adına kimi zaman yetişkinlerle karşı karşıya gelebildiklerini varsayarsak, okula döndüklerinde daha
keskin ve yıkıcı davranışları sergileme ihtimaline karşın toleransımızın daha fazla olmasına ihtiyaç
duyabileceklerdir.
Önemli bir diğer konu ise bu dönemin toplumun tüm fertlerinde psikolojik sağlamlığa zarar verdiği
gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğidir. Stresle başa çıkabilme, geleceğe umutla bakabilme,
sevdiklerimizin sağlığına dair endişeler gibi duygular bizleri fazlasıyla yordu. Zarar gören psikolojik
sağlamlığımızın tekrar toparlanabilmesi birbirimize olan desteğe bağlıdır. Kendimizi ait hissettiğimiz,
kabul gördüğümüz önemli sosyal çevrelerden olan okulun bu kabul ve aidiyetlerin gerçekleşebilmesiyle
psikolojik sağlamlığımıza katkısı çok olacaktır. Fiziksel olarak hangi koşullarda okula döneceğimizi
bilmiyoruz ancak içinde olacağımız koşullarda bir şekilde birbirimize destek olabilmenin, birbirimize
aidiyeti ve koşulsuz kabulü hissettirmenin hepimize düşen bir görev olduğunu düşünüyorum.
Son olarak da, bu dönemin isimsiz kahramanı olan binlerce sağlık çalışanımıza şükranlarımı, yakınlarını
kaybedenlere başsağlığı dileklerimi, hastalığı atlatanlara da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Sağlıklı günler dilerim.
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ANMA

15 Haziran 2019 tarihinde kaybettiğimiz değerli dostumuz,
büyüğümüz merhum
Hayik NİŞAN ‘ı
özlem ve saygıyla anıyoruz.
Merhum Hayik NİŞAN Derneğimizde;
17.11.2005 – 15.11.2007 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi,
15.11.2007 – 12.03.2013 tarihleri arasında Muhasip Üye,
12.03.2013 – 15.06.2019 tarihleri arasında Genel Sekreteri
olarak görev yapmıştır.
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ÖZEL OKULLARA
ÖĞRENCİ
ALIMI
2020-2021 öğretim yılı için hazırlık veya 9. sınıflarına taban puan ilanı ile öğrenci alacak özel
okullarımız 20 Haziran 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS’nin
ardından MSP(Merkezi sınav puanı) ile öğrencilerini kabul edeceklerdir.
Taban puanla öğrenci alan özel liseler aşağıda yer alan kayıt takviminde belirtildiği üzere 17 Temmuz
2020 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın LGS sonuçlarını ilan etmesinin ardından taban puanlarını web
sayfalarında açıklayacaklardir
Özel okullar, kendi internet sayfalarında okullarının özelliklerine göre yayınlayacakları kayıt kabul
kılavuzlarında belirtecekleri esaslar doğrultusunda kayıt-kabul işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Bu sürecin önce tüm öğrenci ve velilerimiz, ardından tüm okullarımız için sağlıklı, başarılı ve verimli bir
süreç olmasını temenni eder, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına coşkuyla başlamayı dileriz.
Ozel Okullar Kayıt Koordinasyon Komisyonu
ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ
TABAN PUAN İLANI

17 TEMMUZ 2020

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ

20 TEMMUZ 2020

1. KESİN KAYIT DÖNEMİ (ASİL LİSTE)

21 TEMMUZ 2020

1. KESİN KAYIT DÖNEMİ (YEDEK LİSTE)

22 TEMMUZ 2020

2. ÖN KAYIT DÖNEMİ

23 TEMMUZ 2020

2. KESİN KAYIT DÖNEMİ (ASİL/ YEDEK LİSTE)

24 TEMMUZ 2020

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

27 TEMMUZ 2020

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

28 TEMMUZ 2020

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

29 TEMMUZ 2020

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ

MEB’in Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda
yayımlayacağı tarihlere bağlıdır.
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DIALINGUA | ERKEN VE GENÇ YAŞLARDAKİ YABANCI
DİL ÖĞRETİMİNDE İYİ YÖNTEMLER İÇİN DİYALOG
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) ve Avrupalı ortağımız Avrupa Özel Okullar Ulusal Dernekleri
Konseyi/European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS) iş birliğiyle
yürütülen, Avrupa Birliği tarafından Beşinci Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı kapsamında
desteklenen projemiz “DiaLingua – Yabancı Dil Eğitiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog” kapsamında
Yabancı Dil Eğitimi’nin geliştirilmesine yönelik olarak birçok aktivite gerçekleştirildi ve projemizin son
aşamasına gelindi. Uygulama süresi 15 ay olan projemiz, Covid19 önlemleri kapsamında 18 aya uzatıldı.
DiaLingua, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin ilk uzun soluklu AB tarafından desteklenen eğitim alanına
katkı sağlayan bir Sivil Toplum Diyaloğu projesi olarak üyelerimizin de desteği ve birliğiyle Yabancı Dil
Eğitiminin geliştirilmesine değerli katkılarda bulundu. Proje çıktılarının yaygınlaştırılmasıyla Türkiye’de
dil eğitiminin geliştirilmesine yönelik pozitif etkisinin kalıcı olmasını amaçlamaktadır.
DiaLingua projesi, uygulama yolculuğuna; Türk okullarının yabancı dil eğitimindeki kapasitelerini çift
yönlü değişim programlarıyla artırmak, AB mevzuatının eğitim alanında TÖZOK ve ECNAIS arasında uzun
vadeli işbirliği kurmak, Türkiye ile AB toplumları arasındaki diyalog için, yabancı dilin önemi hakkında
öncelikle aileleri bilinçlendirmek ve Erasmus+ programları ile eğitime dayalı proje hibeleri başta olmak
üzere, gelecekteki projeler için TÖZOK ile ECNAIS arasındaki diyaloğu derinleştirmek ve sürdürmek gibi
başlıca hedeflerle başlamış ve bu hedeflere ulaşmak aktivite çalışmalarını sürdürmektedir. Erken ve
Genç Yaşlardaki Yabancı Dil Öğretiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog Projesi DiaLingua, hem dil
eğitimindeki yeni yaklaşımların AB üyesi eğitmenler arasında paylaşılmasını hem de bu paylaşım ile
yayılacak yeni metotların öğrenciler üzerinde pozitif etkiler bırakmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda
İyi Uygulama Kılavuzu, Karşılaştırma Raporu ve Sürdürülebilir Stratejik Planı’nın hazırlanmış ve
DiaLingua’nın üzerinde çalıştığı online platformda, TÖZOK web sitesinde, karar alıcılarla, yöneticilerle ve
öğretmenlerle bahsedilen çıktıları paylaşmak için çalışmalara büyük bir heyecan ile devam etmektedir.
DiaLingua’nın aktivite hafızasına hızlı bakış;
 2019 yılının Nisan ayında TED Rönesans
Koleji’nde düzenlenen bir açılış toplantısıyla
faaliyetlerine start veren DiaLingua, yabancı
dil eğitiminde gördüğü geliştirilmesi gereken
konuları tanımlamış, projenin hedefleri,
etkinleri ve elde edilmek istenen sonuçlar
hakkında bilgiyi 591 katılımcıya aktarmıştır.
 Belirlenen bu hedeflere ulaşmak için
planlanan aktiviteler arasında Türkiye ve AB
ülkelerinde toplam 5 İnceleme Ziyareti ve
Çalışma Atölyeleri düzenlenmiştir;
Türkiye’den Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’a 2019 Haziran, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye 2019
Ağustos ve Portekiz’in Lizbon şehrine 2019 Kasım ayında toplam 18 kişinin katılımıyla 3 İnceleme
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ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler sırasında saha gezisi olarak 15 okulda inceleme ziyaretleri
yapılmış, Türkiye ve AB ülkelerinden toplam 50 kişinin katılımıyla 3 Çalışma Atölyesi düzenlenmiştir.
AB’den Türkiye’de İstanbul’a 2019 Eylül ve Adana’ya 2019 Kasım ayında toplam 11 kişinin katıldığı
2 İnceleme Ziyareti düzenlenmiştir. Bu kapsamda saha gezisi olarak 10 okulda inceleme ziyaretleri
yapılmış ve bu ziyaretlerin hemen sonrasında Türkiye ve AB ülkelerinden 47 Kişinin katılımıyla 2 Çalışma
Atölyesi gerçekleştirilmiştir.
AB ve Türkiye’den eğitim profesyonelleri ve dil
öğretmenlerinin katılımlarıyla toplamda 5 İnceleme
Ziyareti ve Çalışma Atölyelerinin uluslararası
atmosferinde
dil
öğretiminin
yöntemleri
üzerine bilgi ve deneyim aktarımı yapılmış,
öneriler paylaşılmış, katılımcı öğretmen raporları
hazırlanmıştır.
 2020 Ocak ayında düzenlenen İstanbul
Final Çalıştayı’nda değerli öğretmenlerin ve
eğitim profesyonellerinin katılımıyla yabancı
dil eğitimi için daha iyi metotlar üzerinde çalışmalar yapılmış ve 5 İnceleme Gezisi ve Çalışma
Atölyelerinden elde edilen yabancı dil eğitimine dair benzerlikler ve farklılıklar tartışılmıştır.
 2020 Ocak ayında Antalya, 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun ayrı bir programı olarak
karar yapıcılarla, proje aktivite ve çıktılarını paylaşmak adına ‘Yabancı Dil Eğitiminin Önemi Zirvesi’
düzenlenmiştir. Etkinlik boyunca katılımcılarla projenin amacı, hedefleri, kapsamı, etkinlikleri ve
çıktıları hakkında merak edilenler üzerine bilgi
verilmiştir. Antalya gerçekleştirilen programın
açılış konuşmacılarından birisi Milli Eğitim Bakanı
Sayın Dr. Ziya Selçuk olmuştur. Zirve boyunca
T.C. Dış İşleri Bakanlığı temsilcileri, AB Başkanlığı
temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri
ve uzmanları programda konuk edilmiş ve
katılımcılara yabancı dil eğitiminde metotlar,
DiaLingua Projesinin elde ettiği sonuçlar ve AB
destekli projelerle ilgili bilgi aktarımı yapmışlardır.
Zirvenin ikinci oturum açılışını Mali İşbirliği ve
Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent Özcan yapmış ve AB destekli projelerin Türkiye-AB
uyum sürecindeki önemini belirtmiştir. Türk Alman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mona Aykul’un
moderatörlüğünü yürüttüğü Zirve’de özellikle sınıf içinde uygulanan metotların inovatif ve daha
çok öğrenci merkezli olmasının önerildiğine dikkat çekilmiş ve dil eğitimi yöntemlerin geliştirilmesi
amacıyla DiaLingua Projesi kapsamında İyi Uygulama Kılavuzu’nun Türkiye’de yabancı dil eğitimine
sağlayacağı katkının çok değerli olduğunu ifade edilmiştir.

Proje kapsamında etkinliklere katılan
öğretmen raporları, proje ekibi gözlemleri ve
çalışmalarıyla İyi Uygulama Kılavuzu, Karşılaştırma
Raporu ve Sürdürülebilir Stratejik Planı’nın yazımı
tamamlanmıştır. Özel ve devlet okullarının
tamamına bu değerli kaynakların ulaştırılması için
yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilmektedir.
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BAĞIMSIZ EĞİTİM VE EĞİTİMSEL ÇOĞULCULUK BİLDİRGESİ
European Meeting of İndependent Education (EMIE), ECNAIS ‘a üye olan Avrupa ülkelerinin Ulusal Özel
Okullar Dernekleri tarafından oluşturulan bir dernektir. (Türkiye’deki adıyla federasyon olarak geçmektedir.)
Pandemi sürecinde EMIE öncülüğünde hazırlanan ve tüm ulusal derneklerce onaylanan Bağımsız Eğitim
ve Eğitimsel Çoğulculuk Bildirgesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Europe must not forget independent education and educational pluralism
Europe is facing a major crisis that is affecting European society at multiple levels overall. Education is
not an exception. This crisis poses challenges for children, teachers, parents, headmasters and others,
affecting the educational community as a whole. We need to emerge from this crisis together.
Independent schools, a fundamental expression of civil society, are affected by this crisis in the same
ways as public schools, and often more so. In this context, independent schools have collaborated with
national authorities, sharing experiences, good practices and materials that may also help other schools
out of this crisis. In addition, many of these schools are making tremendous efforts in order to support
families that are struggling to ensure that their children continue to receive the education they feel is best
for them. This is subsidiarity and solidarity at work. In countries where independent schools are not fully
publically funded, the necessary resources to maintain solidarity or simply to continue the operation of
the schools are strongly declining.
The right to education is an essential human right that should not be forgotten in this grave hour. Targeted
support to parents, schools and teachers is essential in order to guarantee a decent future for our children.
Education is a common good and the way out of this crisis has to bear in mind the totality of educational
institutions. Some governments are not providing the same material support to independent schools,
or to the parents that chose them for their children, to guarantee that quality and safe education can
be delivered to all students, independent of the financial resources of their parents. In fact, a number of
governments are not targeting any or only minimal financial support to independent schools.
We can observe some dramatic scenarios where the crisis could hamper the operations of a significant
number of independent schools at the beginning of the next academic year. Discriminatory treatment
of these educational institutions will render the system less inclusive and rich and make more difficult for
many parents to exercise their right to choose European Meeting of Independent Education 2 the kind of
education they want for their children. Additionally, this will terminate the jobs of thousands of teachers
and other staff.
To the extent governments provide financial aid to public schools to help address their needs during this
crisis, independent schools should be granted reasonable access to a proportional share of these funds.
The European Parliament resolution of 12 June 2018 on modernisation of education in the EU, in its article
76, “Encourages, with regard to increasing inclusiveness and ensuring freedom of educational choice, the
provision of adequate financial support for schools of all categories and levels, both state schools and
not-for-profit private schools”.
Some governments are taking advantage of the critical scenario to pass laws that restricts the freedom
of education, without the necessary social debate. In the present context, new regulation in education
must only be passed if it respects school autonomy and the value of diversity and freedom in the school
system. Entrusting schools with sufficient autonomy enables innovation, as has been demonstrated
during the lockdown. Coronavirus cannot be an excuse to limit acquired rights of parents and civil society.
A common good perspective of the right to education should be fostered, supporting all educational
actors and institutions. In order to sustainably ensure diversity and inclusiveness of educational choice
in times of crisis and diminishing financial means of parents, financial support should be substantially
increased.
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Article 14.3 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union acknowledges that “the freedom
to found educational establishments with due respect for democratic principles and the right of parents
to ensure the education and teaching of their children in conformity with their religious, philosophical
and pedagogical convictions shall be respected, in accordance with the national laws governing the
exercise of such freedom and right”. We urge the European Union and all the EU governments to bear in
mind the recognition of this freedom in their aid packages in order to guarantee the educational freedom
of parents, the existence of independent schools and the well-being of all children.

Avrupa, özel eğitimi ve eğitimsel çoğulculuğu unutmamalıdır.
Sivil toplumun temel bir üyesi olan özel okullar, bu krizden en az devlet okulları kadar, hatta daha fazla
etkilenmiştir.
Bu bağlamda, özel okullar otoritelerle iş birliği içerisine girerek, bu krizi atlatabilmek için sahip oldukları
deneyimlerini ve kullandıkları materyallerini diğer okullarla paylaşmıştır. Bununla birlikte, bu okulların
çoğu, çocukları için en iyi olduğunu düşündükleri eğitimi almaya devam edebilmeleri için mücadele veren
aileleri desteklemeye gayret etmektedir. Bunun anlamı eğitim alanında yetki kullanımı ve dayanışmadır.
Özel okulların tamamen kamu tarafından finanse edilmediği ülkelerde, dayanışmayı sürdürmek veya
sadece okulların faaliyetlerini sürdürmek için gerekli kaynaklar önemli bir şekilde azalmaktadır.
Eğitim hakkı bu ciddi dönemde unutulmaması gereken önemli bir insan hakkıdır. Çocuklarımıza iyi bir
gelecek garanti etmek için ebeveynlere, okullara ve öğretmenlere yönelik bir destek gereklidir.
Eğitim ortak bir faydadır ve bu krizden çıkış yolunun eğitim kurumlarının toplamını içermesi gerekmektedir.
Bazı hükümetler, ebeveynlerinin finansal kaynaklarından özel olarak, tüm öğrencilere kaliteli ve
güvenli eğitimin verilebilmesini garanti etmek için özel okullara aynı maddi desteği sağlamamaktadır.
Aslında, birçok hükümet özel okullara ya çok az ya da hiçbir finansal destek hedeflememektedir.
Bir sonraki akademik yılın başında krizin önemli sayıda özel okulun faaliyetlerini engelleyebileceği bazı
dramatik senaryoları gözlemleyebiliriz. Bu eğitim kurumlarına ayrımcı muamele edilmesi sistemi daha az
kapsayıcı hale getirecek ve birçok ebeveynin seçme haklarını kullanmasını zorlaştıracaktır. Ayrıca, binlerce
öğretmen ve diğer personelin işlerini de sona erdirecektir.
Hükümetler bu kriz sırasında devlet okullarına ihtiyaçlarını karşılamak için mali yardım sağladığı ölçüde,
özel okullara da bu fonların orantılı bir payına makul erişim imkanı vermelidir. Avrupa Parlamentosu’nun
AB’de eğitimin modernizasyonu ile ilgili 12 Haziran 2018 tarihli kararının, 76. Maddesi “Kapsayıcılığın
arttırılmasını ve eğitim seçim özgürlüğünün sağlanmasını, tüm kategori ve seviyelerdeki okullar için yeterli
mali desteğin sağlanmasını, hem devlet okulları hem de kar amacı gütmeyen özel okullar için teşvik eder”
ibaresini içermektedir. Bazı hükümetler, gerekli sosyal tartışmalar olmaksızın eğitim özgürlüğünü kısıtlayan
yasalara geçmek için kritik senaryodan yararlanmaktadır. Mevcut bağlamda, eğitimde yeni düzenlemelere
sadece okul özerkliğine ve okul sistemindeki çeşitlilik ve özgürlüğün değerine saygı duyulduğunda
geçilmelidir. Coronavirüs, ebeveynlerin ve sivil toplumun kazanılmış haklarını sınırlamak için bir bahane
olamaz. Tüm eğitim aktörlerini ve kurumlarını destekleyerek eğitim hakkına ilişkin ortak iyi bir bakış açısı
geliştirilmelidir.
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı›nın 14.3. Maddesi “demokratik ilkelere saygılı eğitim kurumları kurma
özgürlüğü ve ebeveynlerin çocuklarının dini, felsefi ve pedagojik eğitim ve öğretimini sağlama hakkını
kabul etmektedir. Bu özgürlük ve hakkın kullanılmasını düzenleyen ulusal yasalar uyarınca mahremiyetlere
saygı duyulur.” Avrupa Birliği ve tüm AB hükümetlerini, ebeveynlerin eğitim özgürlüğünü, özel okulların
varlığını ve tüm çocukların refahını garanti etmek için yardım paketlerinde bu özgürlüğün tanınmasını
akılda tutmaya çağırıyoruz.
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Private Schools Association of Turkey
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TÖZOK EĞİTİM KOMİSYONLARI YARIYIL RAPORU

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KOMİSYONU
Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitim Komisyonu, aşağıda görevlendirilen grup aracılığı ile
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem çalışmalarını yürütmüştür.
Okul Öncesi Eğitim Komisyonu üyelerinin Mart ayında yaşanan pandemi süreci ile alakalı olarak Türkiye
Özel Okullar Derneği Derneği’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu koordine çalışmaları okullara
ve kamoyuna duyurulması sürecinde aktif rol almışlardır.
Bu süreçte özelikle küçük çocukların uzaktan öğretim süreçlerinin nasıl olması gerektiği, ekran
süreleri ve veliler ile işbirliği içinde olma konularında ortak görüşler alınarak olarak uzaktan öğretim
sürdürülmüştür. Velilere anketlerin yapılması ile sürecin değerlendirmesi konusunda ailelerden
geribildirimlerin alınmasının faydalı olması sebebi ile okullar anket çalışmaları yapmışlardır.
1 Haziran’da Okul öncesi kurumların ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda açılıp – açılmayacağı konusunda
kurumların kendi insiyatiflerin almaları konusunda koordinasyon sağlanmıştır. En önemlisi erken
çocukluk sürecinde çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerin ana unsur olması sebebiyle
kurumların telafi eğitimlerini düzenlemeleri konusunda ortak ve benzer takvimler üzerinde çalışılması
sağlanmıştır.
Aillerin yemek, servis ve eğitim ücretlerinin gerektiğinde geri iadelerinin sağlanması konusunda
birliğin görüşlerini okullar uygulamışladır. Bu süreçte en çok çocukların refah ve bireysel olarak değerli
olduklarını hissetmeleri konularında öğretmenlerin yoğun iletişim araçları kullanımı konularında
uygulamalar desteklenmiştir.
Okullarımız yeni dönemde pandeminin etkilerini azaltmak üzere kurumlar arasında koordinasyonları
sürdürme ve iletişimde olma kararları alınmıştır. İşbirliğimizi ve koordinasyonu sağlayarak herkese
sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili diliyoruz.
Saygılarımla.
Ayten YILMAZ
Komisyon Başkanı
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İLKOKUL KOMİSYONU
Türkiye Özel Okullar Derneği İlkokul Komisyonu 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında eğitim yöneticileri
Arlin Yeşiltepe, Ayşe Görey, Bahar Birkal, Banu Dönmez, Burcu Aybat, Derya Kargılı, Didem Şiranur, Emel
Tunç Sargın, Füsun Sırmacı, Gürkan Deniz, Sevim Bakan Gülmez, Yılmaz Yıldırım, Zehra Kasap Erkan’ın
katılım ve katkıları ile çalışmalarını yürüttü.
Yıl boyunca yapılan toplantılarda hem Derneğimize destek vermek hem de sektörümüzdeki gelişmeleri
yakından takip edip paylaşımlarda bulunmak için görüşmeler yapıldı.
Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu’na ilkokul komisyonu olarak yoğun katılım sağlandı.
Sempozyumun organizasyonu için destek verildi.
Değişen yönetmelik ve müfredatlar ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Eğitim Sistemi’nin ve okullarımızın
güncel ihtiyaç ve konuları çözüm önerileri ile birlikte gerçekleşen toplantılarda görüşüldü. Derneğimiz
tarafından düzenlenen Mesleki Gelişim Seminerleri’ne katılımlar sağlandı.
13 Mart 2020 tarihinde Covid-19 sebebiyle okulların tatil edilmesi ve Uzaktan Eğitim sürecine geçilmesi
ile son toplantımız çevrim içi toplantı olarak gerçekleşti. Tam katılım sağlanan toplantıda Dernek
yönetimine sunmak üzere “ Günlük ders saatleri, Kullanılan uygulamalar, Süreçte karşılaşılan problemler,
Öğrencilerin pedagojik durumları, Her konuda alınan önlemler v.b.” gündem maddeleri görüşülüp
rapor haline getirildi.
Ayrıca ileriki tarihlerde yapılacak Telafi Eğitimi de fikir paylaşımı için gündeme alındı.
Dünya genelinde çok zor günlerin yaşandığı bu süreçte Derneğimizin üyesi özel okulların öğrencilerimizi
geleceğe en iyi şekilde yetiştirmek için gösterdiği emek ve çaba hepimizi gururlandırdı.
Özverili çalışmalarından dolayı Türkiye Özel Okullar Derneği İlkokul Komisyonu üyelerine, desteklerinden
dolayı Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu’na ve Dernek Müdürümüze teşekkür ve saygılarımı
sunarım.

Bahar BIRKAL
Komisyon Başkanı
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ORTAOKUL KOMİSYONU
2019-2020 eğitim-öğretim yılının I.Dönemini geride bırakıp II. Döneme başladığımızda tüm dünyayı
etkisi altına alan ve hiçbirimizin deneyimlemediği bir salgınla karşı karşıya kaldık. Her zaman olduğu
gibi eğitim ordusu da bu mücadelede geri planda kalamazdı. Kollar sıvandı ve “Uzaktan Öğretim” süreci
başladı. Evler sınıfa, stüdyoya, atölyeye, laboratuvara dönmüştü. Teknoloji de böylece hiç olmadığı kadar
evlerin içine girmiş ve tahtına yerleşmişti. Ödevler, sınavlar, projeler etkinlikler, her biri sınıf ortamını
aratmayacak şekilde sürdürülüyordu. Dönemin sonunda yapılan değerlendirmelerde öğretmenin
öğrencide, öğrenme ortamında yarattığı değişim, dönüşüm ve fark öğretmenin yaratıcılığının, iletişim
gücünün önemini bir kez daha ortaya çıkardı.
Okul yöneticileri olarak bizler de bu zorlu süreçte hem öğretmenlerimize hem öğrenci ve velilerimize
destek olmak üzere hareket ederken her zaman olduğu gibi Ortaokul Komisyonu olarak birlik ve
beraberlik içinde yapılan çalışmaların, uygulamaların, alınan karaların paylaşılması konularında
birbirimize destek olduk.
Komisyon Üyeleri olarak bu süreçte ihtiyaç duyduğumuz konular üzerinde, karşılaştığımız sorun ve
çözüm önerileri hakkında konuşmak, tartışmak üzere sıklıkla toplantılar yaptık. Sorularımızı, sorunlarımızı,
yaklaşan LGS sürecinin belirsizliklerinin yarattığı endişeleri paylaşmak üzere hem birbirimizden hem de
Türkiye Özel Okullar Derneği’nden güç aldık.
TÖZOK Ortaokul Komisyonu ve Dernek Yönetim Kurulu online platformda bir araya gelerek toplantımızı
gerçekleştirdik. Toplantıda, derneğimizin çalışmaları ve yaşanan süreç hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Derneğimizin düzenlediği bir diğer toplantı da Milli Eğitim Genel Müdürü Sn. Dr. Muammer Yıldız
ve Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Dr. Sadri Şensoy’un da katılımları
ile gerçekleşti. Bu toplantıda da LGS süreci ve yine gelişmelerle ilgili sorular ve sorunlar görüşülerek
bilgilendirmeler yapıldı. Derneğimizin bu dönemde verdiği destek, bilgi akışı ve sorunların iletilmesi
konularında gösterdiği hassasiyetin önemini yineleyerek yardımları için kendilerine teşekkür ediyoruz.
Bu süreç bize, okulun sadece öğretim yapılan dört duvardan ibaret olmadığını; öğrencilerin sosyalleştiği,
arkadaşlığı, ilişkilerini yönetmeyi öğrendiği, birbiriyle var olduğu, oynayarak, eğlenerek öğrendiği bir
ortam olduğu ve bunun da çocuğun sosyal-duygusal gelişimi için en az akademik gelişimi kadar
önemli bir ihtiyaç olduğunun önemini bir kez daha hatırlattı.
Biz, Ortaokul Komisyonu Üyeleri, birlikteliğimize olan inancımızı yinelerken destek ve yardımlarıyla
yanımızda olan Türkiye Özel Okullar Derneği’ne teşekkür ediyoruz.
M. Banu KESKIN
Komisyon Başkanı

80

TÖZOK EĞİTİM KOMİSYONLARI YARIYIL RAPORU

LİSE KOMİSYONU
Lise komisyonu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kendi aralarında yaptıkları iş birliği ve paylaşımlarla
lise eğitim ve öğretimi ile uygulamalar, sorunlar, Yeni Anadolu Lisesi Tasarımı ve uygun gördükleri
konularla ilgili belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere toplantılarını düzenli olarak
yapmıştır. Okullarımızdaki uygulamalar, e-okul işleyişi, bürokratik konular, eğitimde iyi örnekler ve
farklı uygulamalarla ilgili görüş alış-verişinde bulunulmuş, tereddüt edilen konularda ortak çözümler
oluşturulmuştur.
Her yıl olduğu gibi Türkiye Özel Okullar Derneği Lise, Kayıt ve Mevzuat Komisyonları iş birliği ile
düzenlenen VIII. Ortaöğretim Çalıştayı 14 Aralık 2019 tarihinde “Yeni Anadolu Lisesi Tasarımı” konulu
Bakanlık bürokratlarının katılımı ile üyemiz “MEF Okulları” ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda lise
eğitiminde tasarlanan eğim süreçleri ve yenilikler, ülkemizde uygulanan uluslararası eğitim programları
ele alınmış ve tartışılmıştır. Komisyon üyelerimiz, konferansta ele alınan konuları, olumlu ve olumsuz
görüş ve önerileri bir rapor haline getirmiş ve Bakanlığa sunulmak üzere dernek yönetimine sunmuştur.
Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının
ülkemizde de görülmesiyle 16 Mart 2020 tarihinde okullarımızdaki yüz yüze yapılan eğitime ara
verilerek, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitim programlarıyla tamamlanmıştır. Uzaktan eğitim
sürecinde yaşanan değiştirici ve dönüştürücü sorunlar, Ortaöğretim kurumları yönetmeliği esasları
doğrultusunda tereddüt edilen iş ve işlemler, dernek yönetimimizin organizasyonu ile yapılan online
toplantıda ele alınarak belirlenmiş ve Bakanlığa dernek aracılığıyla bildirilmiştir.
Lise komisyonu üyeleri olarak yaptığımız toplantılarda ortak akılla sorunlara çözüm arama iradesi ortaya
konularak çalışmalar etkin bir şekilde yürütülmüştür. Komisyonda görev alan yönetici arkadaşlarıma,
dernek çatısı altında güvenerek bizlere destek veren Dernek Yönetimi’ne teşekkür ediyorum.

Kudret ULUKÖY
Komisyon Başkanı

81

TÖZOK EĞİTİM KOMİSYONLARI YARIYIL RAPORU

KAYIT VE MEVZUAT KOMİSYONU
Daha önce Kayıt Komisyonu olarak görev yapan komisyonumuz okullarımızın mevzuat ile ilgili
ihtiyaçlarını da dikkate alarak onları destekleyici çalışmalar yapmak için Kayıt ve Mevzuat Komisyonu
olarak yeniden yapılanma çalışmalarına başlamıştır.
Kayıt ve Mevzuat Komisyonumuz 2019-2020 eğitim-öğretim yılı çalışmaları kapsamında 8 kez toplanmış
olup eğitim-öğretim süreçlerinin kendi alanına yönelik güncel konuları dernek yönetimimizle eşgüdüm
içinde ele almıştır.
Özel okullarımızın mevzuat ve kayıt ile ilgili süreclerindeki gelişmeler doğrultusunda, gündem
maddelerimizi uygulamada karşılaştığımız ortak sorunlarımız oluşturmaktadır. Toplantılarımızda çözüm
önerilerimizi tanımlamakta ve yönetim kurulumuzdan destek talebinde bulunmaktayız.
Komisyonumuz, lise komisyonu ile ortak çalışarak 14 Aralık 2019 tarihinde MEF Okulları ev sahipliğinde
8.Ortaöğretim çalıştayını “Yeni Ortaöğretim Tasarımı” başlığı altında icra etmiştir.
Dünyada ve ülkemizde meydana gelen covid-19 salgını nedeniyle 16 mart 2020 tarihinde yüz yüze
eğitimlere ara verilmesinden sonra komisyonumuz online eğitim süreçlerine yönelik ortaya çıkan tüm
soru ve sorunlara Dernek yönetimimiz ve Bakanlık yetkilileriyle birlikte açıklık getirmeye çalışmıştır.
Komisyonumuz, 20 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavı öncesi Bakanlık yetkileri ve Derneğimizle
birlikte yapılan online toplantı ile sürecin verimliliğine dair katılım sağlamıştır.
2020 yılı liselere kayıt sürecine yönelik olarak özel okullar kayıt kılavuzu ve taslak kayıt tarihleri ile ilgili
olarak gerekli son çalışmalar yapılarak Dernek yönetim kurulu onayına sunulmuştur.
Tüm çalışmalarımızda bizlere destek olan Derneğimizin Yönetim Kurulu’na teşekkür ederiz.

Fikret MULHAN
Komisyon Başkanı
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IB KOMİSYONU
IB Komisyonu’nun 2018-2019 öğretim yılının 2. Dönem toplantısı 6 Mart’ta yapılacak ve MEB Uluslararası
Program Uygulamaları Yönergesi’nde bu programların özel okullarda uygulanmasına yönelik
düzenlemelerin tamamlanıp Türkiye Özel Okullar Derneği kanalıyla Bakanlığa sunulması planlanacaktı.
Ancak Pandemi nedeniyle 6 Mart toplantısı iptal edilip, 29.5.2020 tarihine ertelenince, daha acil başka
konuların öne geçmesiyle bu çalışma gelecek yıla bırakıldı.
29 Mayıs’taki toplantı Türk IB Okul Müdürleri ve Koordinatörler Toplantısı ile DP, MYP ve PYP Grup
toplantılarının önündeki Genel Toplantıya alınarak online olarak gerçekleştirilmiştir.Toplantıya
IB Organizasyonundan Türkiye Bölge Sorumlusu Sn. Dina Khalaf’ta online olarak bağlanarak IB
Organizasyonu’nun gelecek yıl planlamasına ilişkin bilgiler sunmuştur. Ayrıca uzaktan eğitim sürecine
IB’nin yaklaşımı ve değerlendirmelerin ne şekilde yapılacağı, bu süreçte IB mezunlarının üniversite
kabullerinin olumsuz etkilenmemesi için üniversiteleri bilgilendirme çalışmaları ve IB’nin okulları ve
öğrencileri destek çalışmaları hakkında bilgi vermiştir.
17 Nisan 2021 tarihinde TED Ankara Koleji evsahipliğinde yapılacak Geleneksel IB Günü’nün
planlamalarına başlanması ve gönüllüler destek grubunun oluşturulması ve tema önerilerinin
gönderilmesi için çağrı yapılmıştır. Ayrıca 25 okulumuzdan da birer gönüllü adı verilmiştir. Bu
gönüllülerden oluşan grupla 9 Haziran günü 14:00-16:00 arası on-line bir toplantı düzenlenmiş ve
önerilen temalar üzerinde yapılan tartışmada gelen öneriler gruplandırılmış ve en çok talep edilen
“Değişim” ve “Uzaktan Eğitim” başlıkları altındaki konular üzerinde yoğunlaşan tartışmalardan sonra 16.
IB Günü’nün teması “Embracing Change: Navigating The IB Journey” olarak belirlenmiştir.
Yine çok yararlı bir Profesyonal gelişim günü düzenleyebilmek için okullar tatile girmeden önce
IB Koordinatörleri vasıtasıyla dağıtılmak üzere IB Günü sunum hazırlıklarına ilişkin bildiride olması
gerekenler ve seçim kriterlerinin de gönderilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Sunum elemeleri 8 Ocak
2021’de Erzurum Bilkent’in ev sahipliğinde yapılacak seçmelerle belirlenecek.
Gelecek yılın IB komisyon toplantı tarihleri ve Türk IB Okulları Müdürler ve Koordinatörler Toplantı
tarihleri ve bunlar organizasyonu üstlenecek okulların gönüllü olarak talip olmalarıyla belirlendi.
2020-21 tarihli IB Başkanları ve Koordinatörleri Toplantılarının belirlenen tarihleri ve ev sahibi okulları
aşağıdaki gibidir.
IB Komisyonunun ilk toplantısı 9 Ekim’de yapılacak olup, diğer toplantı tarihlerimiz bu toplantıda Kurul
tarafından belirlenecektir.
Bu yıl TÖZOK IB Komisyonu’na emeği geçen tüm üyelere teşekkür eder, güzel bir yaz tatili dileriz.
Dr. Jale ONUR
Komisyonu Başkanı
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ÖZEL EĞİTİM KOMİSYONU
2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar yarıyılının ilk toplantısını, 17 Şubat 2020 tarihinde üyemiz ENKA
Okulu’nda gerçekleştirdik. Toplantıda öncelikle Güz Döneminin son toplantısında planlandığı üzere,
Mart 2020’de Komisyon üyelerinin gönüllü verecekleri destekle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
bünyesinde hizmet veren ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM) görev
yapan gönüllü öğretmen adaylarına yönelik düzenlenecek bir günlük Hizmet İçi Eğitim Seminerine
katılım sağlayacak Komisyon üyeleri ve konu başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunarak
başlandı. Komisyonun 2020 yılının başındaki bu ilk toplantısı, komisyon üyelerinin farkındalığını ve
motivasyonunu artırmaya yönelik kendi alanlarında bilgilendirme yapmaları amacıyla daha önceki
toplantıda alınan karardan hareketle Komisyon Üyesi Sayın Burcu TİFTİK’in sunduğu “Sosyal Kabul”
başlıklı sunum ve atölye çalışması ile tamamlanmıştır.
07 Mart 2020 tarihinde Komisyon Üyeleri’nin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde
hizmet veren ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM) “Farklılıkların
Farkındayım” isimli Eğitmen Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen seminerde, “Bireysel Farklılıklarla
Tanışıyorum”, “Yaratıcı Aktivitelerle Daha Dikkatliyim”, “Duyguların Gücü”, “Birlikte Neler Başarabiliriz?”
konu başlıklarında deneyimler aktarılmıştır.
Mart 2020 itibariyle dünyada ve ülkemizde patlayan Covid-19 Pandemi süreci ile birlikte, planlanan tüm
eğitimsel farkındalık çalışmalarının devamlılığının sağlanmasına yönelik farklı önlemler düşünülmüştür.
Bu salgının toplumsal yaşamımıza etkisiyle birlikte özel eğitim alanındaki paydaşlara da etkisini
gözlemleyip, önceki planladığımız çalışmalarımızı yeni döneme nasıl dönüştürebileceğimiz konusunda
alternatif çözümler üretilmiştir. Bu süreçte Türkiye’de tüm okullar online eğitim sistemine geçiş yapmış
olup, toplumsal olarak salgından etkilenme oranını azaltmaya yönelik tüm alanlarda çeşitli önlemler
alınmıştır.
Komisyon üyeleri olarak önceki toplantılarda planlanan farkındalık seminerlerine yeni dönem
ihtiyaçlarına göre yön vererek gerekli planlamaları yapmak için yüz yüze toplanmak mümkün
olamayınca 14 Mart 2020 tarihinde ilk online komisyon toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda üye
kurumlardaki yönetici ve öğretmenlere Online Seminerler düzenlenmesi yönünde karar alınmıştır.
Bu seminerlerden ilki, 22 Mayıs 2020 tarihinde “Özel Eğitim Alanında Yapılan Uzaktan Eğitim Çalışmaları”
konusunda, ikinci online seminer ise 03 Haziran 2020 tarihinde “Özel Öğrenciler, Özellikleri ve Uzaktan
Eğitimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar” konusunda verilmiştir.
Prof. Dr. Ebru AKTAN ACAR
Komisyon Başkanı
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ONLİNE EĞİTİM MODELİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Onur MESTA

Webseans Kurucu Ortağı
Yüksek Elektronik ve Haberleşme Mühendisi

Değerli Eğitimciler, eğitim dünyasının çok değerli üyeleri olan çocuklarımız, gençlerimiz ve onlar için
her zaman en iyisini isteyen aileleri..
Bilgi Çağı ya da Dijital Çağ olarak da adlandırdığımız 21. Yüzyılda iş yapış biçimlerinin geleneksel
yöntemlerden yenilikçi yöntemlere hızlıca dönüştüğü zamanlardan geçmekteyiz. Bir yandan uzaya
roketler fırlatılarak Mars’ta koloniler kurulması planlanan dünya gerçeklerinde iş hayatının yanı sıra
eğitim hayatının da bu yeniliklerle beraber dönüşmemesi mümkün değildi. Ne yazık ki ülkelerin eğitim
alanında planlamış oldukları bu dijital dönüşüm 2020 yılında karşımıza çıkan Covid-19 pandemisi ile
çok hızlı ve zorunlu bir şekilde hayatlarımıza girmek zorunda kaldı. Bu dönüşüm sırasında bazı ülkeler
çaresizlik içinde her türlü çözüm için uzatılan yardım ellerini kabul ederken, bazı ülkeler ve firmalar ise
bu duruma karşı geçmiş yıllarda temellerini attıkları dijital dönüşüm çalışmalarının özgüveni içerisinde
çok daha kolayca adapte oldular. Günümüzde herkesin ellerindeki cep telefonları, masalarındaki
notebooklar ile kolayca bir görüntülü görüşme başlatabildiği, toplantılarını online’a taşıyabildiği ve
buna da kolayca adapte olabildiklerini görüyoruz. Bireysel olarak bizlerin görüntülü görüşmeye katılımı
bu kadar kolaylaşmışken, kurumsal olarak eğitim olanaklarını online mecraya taşıyan yöneticilerin bu
kararları vermeden önce dikkat etmesi gereken bir çok parametre bulunmaktadır.
Bilginin önemi kadar güvenliği de günümüzde çok önem taşımaktadır. Bu konuda bizler, yurtdışındaki
firmalar tarafından yönetilen, tüm audio-video ve dataların tamamen onların kontrolü altındaki
yurtdışındaki serverlarına gönderildiği çözümlerden ziyade açık kaynak kodlu yazılımların kullanıldığı
yerli ve milli teknolojiler ile üretilmiş güvenilir yerli firmalar ile işbirliği yapılmasını öneriyoruz. Zaten
bu noktada hiçbir şekilde kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişiler ile paylaşılmadığı, görüntülü görüşme
datalarının uçtan uca şifrelenmiş bir şekilde kendi yönetimlerinde olan sunucular arasında iletildiği,
uluslararası standartlar gözetilerek kurulmuş olan yerli yapımlar öne çıkmakta.
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Eğitim alanı için özelleştirilmiş online görüntülü görüşme sistemlerindeki Öğretmen – Öğrenci
moderasyonu, ders programlarının otomatik olarak yönetilebilmesi, ekran paylaşımı ile karşılıklı olarak
soru çözebilme imkanları, akıllı tahta ve tüm mobil cihazlar ile uyumlulukları, öğrencilerin mikrofonunu
kapatabilme özellikleri, tüm öğrencileri aynı anda gösterebilme kapasitesi, ders öncesi ve sonrası
doküman paylaşabilme, ders katılımcı takibi gibi özellikleri ile yerli bazı yazılımlar ulusal ve uluslararası
rakipleri arasında fark yaratmaktadır.
Yerli yazılımın sürekli gelişen ve yenilenen bir altyapı sunmasının yanı sıra gelen öneriler ve talepler ile
özelleştirilebilir olması da karşılaşılacak yeni ihtiyaçlar için çok kısa sürelerde çözüm üretilebilmesini
sağlamaktadır.
Dijital Çağın getirdiği yeni nesil bir eğitim platformu tercihi yapmadan , hazır ve kolayca
değiştirilemeyecek çözümlere gitmeden önce, okulunuzun ihtiyaçları doğrultusunda ve tamamen
sizin iş akışlarınıza uygun olan bir çözümü seçmenizin verilen eğitimin de kalitesini arttıracağını lütfen
unutmayınız.
Sonuç olarak bizler eğitim kurumlarımızı geleceğe hazırlamak zorundayız.
Bu hazırlık, zorunluluk hallerinde tüm eğitimin uzaktan yapılması veya belirli dönemlerde hibrit
şekilde hem okuldan hem evden katılan öğrencilerle derslerin işlenmesi şeklinde olabilir. Normal okul
saatleri ardından yapılan etüd çalışmaları ve ücretli/ücretsiz kursların öğrencilere evlerinin rahatlığında
sunulması şeklinde olabilir. Ödev takibi, öğrencinin soruları için anlık mesajlaşma ihtiyaçları, bir video
veya doküman paylaşımı, quiz yapma veya birlikte test çözme gibi işlenen derslerin digital ortamlarda
desteklenmesi şeklinde olabilir. Veli toplantılarının online platformlara taşınarak hem veli açısından
zaman yaratma ve ulaşım sorunları ortadan kaldırılabilir hem de öğretmen açısından öğrencinin
durumu hakkında veliler ile gerektiği anlarda çok daha kolayca ve çok daha verimli şekilde toplantılar
gerçekleştirmek şeklinde olabilir.
Bu dönüşüm için sizlerin de en doğru seçimleri yapmak için kullanılacak teknolojileri tüm yönleri ile
değerlendirmenizi diler, sağlıklı ve verimli bir eğitim dönemi dilerim.
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UZAKTAN EĞİTİM İLE
DAHA DA YAKIN OLDUK
Bahar BİRKAL

TÖZOK İlkokul Komisyonu Başkanı

2019-2020 eğitim-öğretim yılı Dünya genelinde
arkasında derin izler bırakan bir yıl oldu. Heyecanla
ve umutla başladığımız yeni yıl Covid-19 salgınının
pandemiye dönüşmesi sebebiyle başta sağlık
olmak üzere eğitim ve ekonomi sistemlerinin
hepsini deyim yerindeyse çökertti. Ülkemizde
de 13 Mart 2020 tarihinde okulların kapatılması
ve örgün eğitimin yüz yüzeden uzaktan eğitim
modeline geçmesi ile biz eğitimciler, öğrenciler
ve veliler için yeni bir dönem başlamış oldu.
Sürecin en başında herkesin yaşadığı korku, kaygı
ve belirsizlik için en iyi ilaç okulların uzaktan da
olsa eğitimlerine devam etmesi ve öğrencilerini
hedefte
ve
motive
tutmaya
çalışmasıydı.
Derneğimiz üyesi özel
okullar yaptıkları çalışmalar
ile gurur duyulacak işlere
imza attılar. Milli Eğitim
Bakanlığının,
Değerli
Bakanımız Ziya Hocanın
önderliğindeki sağ duyulu
ve pedagojik yaklaşımları
biz eğitimcilere, velilere ve
öğrencilere bu zor günlerde moral ve rehber oldu.
Bu süreçte özel okullarımızda adım adım
yaşananlar, ihtiyaçlar ve çözümler nelerdi? Hangi
araç ve yöntemler kullanıldı?
Karantina günlerinde bakanlık, okullar, öğrenciler,
öğretmenler ve veliler farklı açılardan süreçleri
yaşadı. Öncelik güvenlik ve hijyen tedbirlerinin
alınmasıydı.
Sonrası ise çocuklarımızı süresi belli olmayan
süreçte öğrenme ve geleceğe hazırlanma
konularında geride bırakmamaktı. Tabi bu işleri
sağlıklı yürütmekte başrolü teknoloji kaptı.

Okullar hemen hangi platform ile dersleri
nasıl işleyeceğinin planlarını yapmaya başladı.
Teknik alt yapı yatırımları ile online sistemlerini
güçlendirdi. Öğretmenlerini online hizmet içi
eğitimlerle canlı derslere hazırladı. Ve sonrasında
start verildi. İnternet ve online platformların
kullanımı okulu bir anda evlerin içine taşıdı. Ders
programları, içerikler derken dersler canlı olarak
işlenmeye başladı.
Gelen sokağa çıkma kısıtlamaları ile dışarıya
çıkamayan ve yaşıtları ile sosyalleşemeyen
öğrencilerin uzaktan eğitim tabiri caizse tutunacak
dalı oldu. Günler geçtikçe başka bir ihtiyaç daha
doğdu. Bazı öğrencilerde
kaygılar ve bu kaygılara
bağlı olumsuz davranışlar
gelişmeye başladı. Böyle
olunca
da
rehberlik
öğretmenlerinin devreye
girmesi ve öğrencilerine
yardımcı olması gerekti.
Peki uzaktan bu nasıl
olacaktı? Velilere online
gönderilen formlar ile
önce durum tespiti yapılıp, acil önceliği olan
öğrenciler belirlendi. Sonra da birebir canlı
bağlantı ve görüşmeler ile aynı okuldaki gibi
rehberlik desteği verilmeye başlandı.
Süreç uzamaya devam etti. Her haftanın ihtiyaçları
farklıydı. Programları bu ihtiyaçlara göre revize
etmek gerekebiliyordu. En çok da çocukların
okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına
özlemleri artmaya başlamıştı. Moralleri yüksek
tutmak için ne yapmak lazımdı? Sınıf olarak
öğretmenleri ile topluca yapılan canlı görüşmeler,
sohbetler, bilmeceler, şarkılar, resimler, dramalar,
oyunlar hasret gidermelerine yardımcı oldu.
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Ayrıca rehberlik öğretmenlerinin her fırsatta
onlara çalışma planı ve moral vermesi
gerekiyordu. Ailelerin kaygılarını yatıştırmak
ve sınavların hangi şartlarda nasıl yapılacağı
konularında bilgilenmeleri için de online veli
toplantıları yapıldı. Bu toplantılar sadece sınav
grubu velileri ile sınırlı kalmadı. Her kademenin
öğrencilerine ve velilerine düzenlendi. Ve tabi
ki final online olarak yapılan mezuniyetlerindi.
Ekran başında göz yaşları sel oldu aktı gitti. İlk
fırsatta bir araya gelmek ve buluşmak için sözler
verildi. Her şey biraz yarım, biraz buruk da olsa
öğrencilerimize yaşatılmaya çalışıldı.

Yine teknolojiden destek alarak öğrenci, hatta
aile katılımlı aktiviteler ile evde kapalı geçen
gün ve gecelere bir nebze neşe, biraz tebessüm
katıldı. Yarışmalar, okulda yapılması planlanan
sosyal etkinliklerin evden mevcut imkanlarla
gerçekleştirilmesi okul, öğrenci ve aile bağlarını
güçlendirmeye başladı. Aileler uzaktan eğitimde
okulların takım arkadaşı ve en büyük destekçisi
oldu. Onların da sürecin sağlıklı yönetilebilmesi
için bazı tüyolara ihtiyaçları vardı.
E o zaman online ana-baba okulları neden
olmasındı? Uzmanların farklı platformlarda
gerçekleştirdiği
sunumlar,
bilgilendirmeler
gerçekten çok faydalı ve verimli oldu.Törenler
ise her zamankinden daha farklı bir duygu
yoğunluğu ile gururla coşkuyla yine online olarak
gerçekleştirildi.
Peki bu kadar ders ve çalışma yapılırken
öğrencide öğrenme gerçekleşiyor muydu? Bunu
ölçmek mümkün müydü? Sıra online sınavlarındı.
Yapılan ölçümlemelere canlı derslerde sorulan
sorulara verilen cevaplar da eklenince sonraki
derslerin konuları ve içerikleri şekillenmeye
başladı. En zor ve stresli öğrenci grupları elbette
ki sınav gruplarıydı. Sorumluluğu çok yüksekti.
Bol tekrarlar ve birebir soru çözümleri ile en çok
desteklenmesi gerekenler onlardı.
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Pandemiye bağlı tüm uzaktan eğitim sürecini
sonu mutlu biten bir masal gibi anlattığımın
farkındayım. Elbette ki her şey bu kadar
kolay gerçekleşmedi. Süreç boyunca okul
yönetimlerince alınan her stratejik karar, yapılan
her ders veya etkinlik zor ve yıpratıcı zamanların
ürünleriydi. Şunu gördük ki eğitim kadrosu yani
öğretmenler ne kadar kendini geliştirmişse,
ne kadar teknolojiye hakimse ve ne kadar ders
içeriği geliştirebiliyorsa uzaktan eğitim sürecinde
öğrencisine o kadar katkı sağlayıp, hayatına
dokunabildi.
Ekip olmak, takım olmak farklı bir boyut ve anlam
kazandı. Geleceğin nesilleri için eğitimciler
7/24 çalıştılar. Evlerimiz okul oldu, sınıf oldu.
Eğitim teknolojilerinin eğitim dünyasında bu
çağın vazgeçilmez bir aracı olduğu böylesi acı
bir tecrübe ile deneyimlenmiş oldu. Okulların
eğitim adına yaptığı her teknolojik yatırımın bu
süreçte sistemin sağlıklı ve verimli bir şekilde
çalışabilmesine katkısı paha biçilmezdi.
Velilerin çocuğunun okuluna güvenerek işbirliği
yapması, uzaktan eğitime destek vermesi
okul-aile-çocuk üçgeninin bağlarını daha da
güçlendirdi. Böylesi elini taşın altına sokan değerli
velilerimize buradan en içten teşekkürlerimi
sunuyorum. İşte onların sayesindedir ki “Uzaktan
Eğitim ile daha da yakın olduk.” Uzaktan Eğitim
sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan başta
Özel Okullar Derneği üyesi okullarımız olmak
üzere bu işe yüreğini koyan tüm okullarımızı
ve sürecin isimsiz kahramanları değerli
öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Sizler iyi ki varsınız. Bu vatanın güzel evlatları iyi ki
sizlere emanet.

PANDEMI ÖNCESI VE SONRASI

TÜRKIYE’DE UZAKTAN EĞITIMIN UYGULAMALARI
Betül ALKAN

Fen Bilimleri Öğretmeni

Uzaktan eğitim; zamandan ve mekandan
tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve
öğretmenin okula gelme zorunluluğu olmaksızın
mevcut olan bilgisayar teknolojileri vasıtası
ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü,
sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının
istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve
görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim
ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği
akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.
Uzaktan eğitimin sağladığı birçok avantaj vardır.
Bunlardan bazıları; öğrenci merkezli olması,
geniş öğrenci kitlesine eğitim sunabilmesi,
zaman ve mekana bağlı olmaması, coğrafi ve
bölgesel engelleri ortadan kaldırması, eğitim
programlarında standardı sağlaması, bilgiye hızlı
ve kolay erişim imkanı sağlaması ve öğrenci ile
öğretmen arasında etkileşimli ve dinamik bir
öğrenme sürecinin yaşanması şeklindedir.

Türkiye’de uzaktan eğitim ilk kez 1927’de
eğitim alanındaki sorunların görüşüldüğü
bir toplantıda gündeme gelmiş ve halkın
okuryazar olmayan kesimine okuma yazma
öğretilmesi
amaçlanmıştır.
Mektupla
öğretim şeklinde yapılması planlanan bu
uygulama başlatılamamıştır. Bunun en
önemli nedeni okuryazar olmayan kesimin
%90 civarında olması ve öğretmensiz okuma
yazma
öğretilemeyeceği
düşüncesinden
kaynaklanmaktadır.

1956’ya kadar uzaktan eğitim uygulaması
başlatılamamış sadece bir düşünce olarak
kalmıştır. 1962’de ise eğitimlere çeşitli
sebeplerden
dolayı
devam
edemeyen
çocuklara, yetişkinlere aynı zamanda mesleki
bilgi ve becerisini arttırmak isteyenlere
mektupla öğretim yoluyla eğitim verilmesi
sağlanmıştır.
Teknolojinin
gelişmesiyle
1968’de TRT tarafından eğitsel programlar
yayımlanmaya başlanmıştır. 1973’ten sonra
da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitsel
programlar yayımlanmıştır. 1978’den sonra
ise yükseköğretimde de uzaktan eğitim
uygulamalarının geliştirilmesi yönünde öneriler
verilmiş ve 1981 yılında ilk açık öğretim
fakültesi kurulmuştur. 1992’de Milli Eğitim
Bakanlığı bünyesinde açık öğretim lisesi ve
1998’de ise 6, 7 ve 8’inci sınıf eğitimini veren
açık ilköğretim okulu açılmıştır. Günümüzde ise
uzaktan eğitim uygulamaları birçok üniversite,
kamu kurumu ve özel sektör tarafından
kullanılmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının
%80’e yakını uzaktan eğitim uygulamalarıyla
sertifika, ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi
vermektedir. Öğrenciler internet ortamından
deneme sınavlarına, kayıtlı ders videolarına
ve dijital ders kitaplarına erişim imkanı
bulunmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından eğitsel e-içeriğin sağlanması ve
yönetilmesi bileşeni kapsamında ‘Eğitim Bilim
Ağı’ (EBA) oluşturularak öğrencilerin etkileşimli
ders içeriklerine erişimi sağlanmıştır.
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde
ortaya çıktığı düşünülen ve tüm Dünya’ya yayılan
covid-19 hastalığı Türkiye’de de eğitimi büyük
ölçüde etkilemiştir. COVID-19’un hızla yayılması
çeşitli tehditlerle yüzleşmek ve değişime karşı
adaptasyonu sağlamak için dayanıklılık ve
esneklik oluşturmanın önemini göstermiştir.
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Pandemi, bu öngörülemeyen dünyada sadece
öğrencilerin değil tüm insanlığın ihtiyaç
duyacakları bilinçli karar verme, öğrenmeyi
öğrenme, yaratıcı problem çözme ve uyum
sağlama becerilerini kazanmaları için fırsat
sunmuştur. Bu becerilerin tüm insanlık için bir
öncelik olarak kalmasını sağlamak amacıyla
eğitimin her zaman ve her yerde herkes için
olduğu görüşü pandemi döneminde daha da
önem kazanmıştır.
Türkiye’de eğitim pandemi döneminde artık
uzaktan ve TV veya internet gibi teknolojik
imkanlar kullanılarak yapılmış ve bu imkanlara
bireylerin erişimini ve ulaşımını sağlamak
için devlet ve tüm eğitim kurum ve kuruşları
imkanlarını ortaya koymuştur. Önceden bu tarz
değişiklikler bir ölçüde bireylerde rahatsızlığa
neden olurken ancak pandemi dönemi içerisinde
zamanla eğitime getirilen bu yeni çözümler,
eğitimde değişimi geçici de olsa zorunlu kılmıştır.
Bu geçici olarak nitelendirilen eğitim sürecinde
bireyler, bir yandan evlerinde kalırlarken bir
yandan da geleneksel eğitim yöntemlerinde
görülen sınıfta eğitim, aktif öğretici, pasif öğrenci
gibi sınırlandırıcı görüşleri bir kenara bırakarak
kendilerini tanıma sürecine girmişlerdir.
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Artık tüm bireyler evlerine gelen eğitimden
neyi, ne zaman ve nasıl alacaklarını kendileri
belirlemişlerdir. Aynı zamanda öğrenciler aktif ve
bağımsız öğrenme sürecini deneyimlemişlerdir.
Geleneksel yüz yüze öğrenme, teknolojik
kaynaklarla desteklenen canlı yayınlar ve
hazırlanan eğitici videolar ile öğrencilere yeni
öğrenme yöntemleri tanımaktadır. Bununla da
kalmayıp evde kalmanın zorunlu olduğu şu
günlerde öğrenme, günlük rutinlere entegre
edilmiş bir alışkanlık haline getirilmeye
çalışılmaktadır. Özellikle de çocuklarını evde
tutmaya çalışan yetişkinler evlerinde ya çocukları
için eğitsel aktiviteler oluşturmaktadır.
Bu bilgiler ışığında covid-19 pandemisi öncesinde
Türkiye’de 1962’den bu yana gelişen uzaktan
eğitim ile pandemi sonrası Tükiye’de eğitim
alanında büyük bir yol katedilmiştir. Pandemi
ile birlikte eğitimde sosyal mesafe sağlanmaya
çalışılmış ve mekânsızlaşma denilen yeni bir
durumu ortaya koymuştur. Pandemi öncesi
insan gücü eğitimde ve profesyonel iş hayatında
bir mekâna bağlı iken, pandemi sürecinde
mekândan uzak ve çevrimiçi platformlar üzerinde
yapılabileceği görülmüştür. Bu süreç eğitim
sistemini farklı koşullara adapte etmiştir.
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