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artı eğitim dergisi olarak geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz İstanbul 
Eğitim Günleri ve Özel Okullar Zirvesi’nin ikincisini 16-17 Nisan’da 
yapıyoruz.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÖDER ile birlikte 
gerçekleştireceğimiz bu yılki etkinliğin bir yeniliği olacak.

Bu yılki etkinliğe İstanbul Mesleki Eğitim Zirvesi’ni de ekliyoruz.

Birkaç aydır hazırlıklarını sürdürdüğümüz etkinliğin eğitim alanında 
yapılan en kapsamlı organizasyon olduğunu söyleyebilirim.

Zengin bir program içeriği ve konuşmacı profili ile bir kez daha 
karşınızda olacağız.

İstanbul’un gözde devlet okullarının da bu sene yer alacağı etkinlikte 
kamu-özel okullar birlikteliğinin de güzel bir örneği sergilenmiş olacak.

Eğitim dünyasının duayenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey 
yöneticileri, alanında isim yapmış akademisyenler, yıllardır eğitim 
dünyasını takip eden gazeteciler programda yer alacak ve görüşlerini 
sizlerle paylaşacak.

Aynı anda 3 farklı salonda gerçekleştirilecek etkinlikler, panel ve 
konferanslarla herkesin takip edebileceği farklı ve zengin bir içerik 
oluşturulmuş durumda.

Okullarımızın yer aldığı alanda özel okul sektöründe fark yaratan 
okullarla velilerin buluşmasını sağlıyoruz.

Yine eğitim sektörünü olmazsa olmazları olan tedarikçiler ve hizmet 
sunan firmalar fuaye alanında ürün ve hizmetlerini sergileyecekler.

Bu organizasyonla eğitimin tüm paydaşlarını bir araya getirmeyi 
amaçladık.

Bunda da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim.

Fikri ortaya attığımız ilk günden bu yana eğitim dünyasının ilgisine 
mazhar olduk.

Bu durum bizim açımızdan çok sevindirici oldu…

Ülkenin kalbinin attığı İstanbul’da tabi ki eğitimle ilgili birçok etkinlik ve 
zirve gerçekleştiriliyor.

Alanında başarıyla düzenlenen organizasyonlar var, hepsini takdir ve 
emekleri için kutluyor ve takdir ediyorum.

Biz de bu alanda yıllardır edindiğimiz birikimle eğitim dünyasının 
ihtiyaçlarına yönelik bir kurguyla yola çıktık ve sektöre kamu-özel-veli-
öğrenci-tedarikçi paydaşları bir araya getiren bir etkinlik kazandırdık.

Bu çabamızda başta Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü olmak üzere tüm katkı sağlayanlara sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Yeni ve daha büyük etkinliklerde buluşmak dileğiyle…

İstanbul Eğitim Günleri 
ve Özel Okullar Zirvesi
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Altınbaş Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 
faaliyet gösteren Gona Trend firması, 
isteyenlerin ana trendlere ve modaya 

uygun en iyi kıyafet kombinasyonunu kolayca 
bulmasını sağlayacak bir mobil uygulama 
geliştirdi.  Altınbaş Üniversitesi Kuluçka 
Merkezi’nin ilk şirketi unvanına sahip Gona 
Trend’in kurucu ortağı Gonca Gül Özer, şirketin 
moda trendleriyle ilgili araştırmalar yürüttüğünü 
söyledi. Moda trend analizi çalışmalarına 
destek sağlaması amacıyla patentli bir Gardrop 
Uygulaması geliştirdiklerini anlatan Gonca Gül 
Özer, hem Androidhem de iOS platformlarında 
çalıştırılabilecek uygulamanın, kişinin 
gardrobundaki giyim eşyalarının kaydını  
tutarak, giyim esnasında yaptığı seçimleri 
kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. 
Kullanıcıların uygulama sayesinde dolabındaki 
kıyafetlerle ilgili ön izleme sağlayabileceğini 
belirten Gonca Gül Özer, “Kişi herhangi bir 
kıyafeti üzerine giymeden, giydiğinde nasıl 
görüneceğini anlayabilecek. Böylece hem 
zamandan tasarruf edecek hem de bu konularda 
daha az kafa yormuş olacak” diye konuştu. 

Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan bin 300 yeni okul binasının yapımına ve depreme karşı güçlendirme çalış-
malarına katkı vermek isteyen hayırseverler, “Okullardan Yarınlara” kampanyası kapsamında ayni ve nakdi 
yardım yapabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesindeki “Okullardan Yarınlara” eğitime 

destek programı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda başlatıldı. Programda, iş dünyasının önde gelen isim-
leri, eğitimin bir millet ödevi olduğu ve “yarınların inşası için ben de varım” anlayışıyla eğitimde daha güçlü bir fiziki alt 
yapı için bir araya geldi. “Okullardan Yarınlara” eğitime destek programında iş insanlarının eğitim bağışlarının dep-
remde öncelikli bölgelere ve katma değeri yüksek projelere yönlendirilmesi için özel bir çalışma yapıldı. Programla 
eğitime yapılan veya yapılacak nakdi ya da ayni desteklerin ihtiyaç analizlerine uygun şekilde tasarlanması ve yönlen-
dirilmesi amaçlanıyor. Kampanyaya okul yaptırarak destek olmak isteyen hayırseverler, eğitimde fiziki alt yapıyı güç-
lendirmek için kampanyaya herhangi bir limit olmadan nakdi yardımlarını Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığı’na 
ait Merkez Bankası’nın TR 0200 0010 0100 0003 5015 4035 IBAN numaralı hesaba bağış yapabilecek.

AREL KOLEJINDEN ÖZEL EĞITIMLI 
ÖĞRENCILERE SINIF DESTEĞI

ŞIK GIYINME SIHIRBAZI

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, 2019-2020 
Akademik Yılı müfredatına“Yavaşlık” dersini ekledi. 
Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan dersi, Cittaslow 

Türkiye Bilim Kurulu üyeleri verecek. Tüm programlarındaki ders 
müfredatlarına daha önce zorunlu İnsan Hakları, Hayvan Hakları 
ve 21. Yüzyıl Bilgi ve Becerileri derslerini ekleyen Ataşehir Adıgüzel 
Meslek Yüksekokulu, öğrencileri için farkındalık oluşturmaya 
devam ediyor. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, 2019-
2020 Akademik Yılı’ndan itibaren tüm program müfredatlarının 
III. Yarıyılına haftada 2 saat zorunlu “Yavaşlık” dersi ekledi. 

Yüksekokulun 15 programında yaklaşık 900 öğrenci bu dersi 
alacak. Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu üyelerinin konularını 
belirleyerek bir ders kitabı olarak yazdıkları Yavaşlık dersi, on 
bölümden oluşuyor: Yavaş Felsefesi, Yavaş Yaşam, Yavaş Bilim, 
Slow Food, Cittaslow, Cittaslow Turizm, Yavaş Ekonomi, Yavaş 
Seyahat, Yavaş Tarım ve Yavaş Turizm. 

“YAVAŞLIK” ÜNIVERSITEDE DERS OLDU

BIN ÜÇ YÜZ YENI OKUL BINASI IÇIN BAĞIŞ KAMPANYASI

Sosyal sorumluluk bilinciyle yetişen AREL Koleji öğrencileri, özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan tam donanımlı bir 
sınıf yaptırarak eğitimlerine katkıda bulundu. AREL Koleji öğrencileri her 

yıl gerçekleştirdikleri eylem-hizmet çalışmaları kapsamında bu yıl da özel eğitim 
ihtiyacı olan otizmli öğrenciler için çalışma başlattı. Tüm okulun birlikte çalıştığı 
projede ilkokul öğrencileri sanat derslerinde yaptıkları takıları ve dekorasyon 
ürünlerini; ortaokul ve lise öğrencileri bilgisayar ortamında tasarladıkları 
anahtarlık, kitap ayracı, çeşitli oyuncak ve aksesuar gibi ürünleri üç boyutlu yazıcı 
ile basarak okulda düzenlenen kermeslerde satışa sundular. Kendi emekleri olan 
ve satışta oldukça ilgi gören ürünlerden elde ettikleri gelirle, özel eğitim ihtiyacı 
olan otizmli öğrencilerin sınıf içi etkinliklerine uyumlu teknolojik ve sosyal tüm 
eğitim materyalini karşılayan tam donanımlı bir sınıf yaptırdılar. 
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Mesleki eğitim alanındaki reform 
çalışmaları, 2020 Yatırım 
Programı’nda geniş yer buluyor. 

Buna göre, mesleki ve teknik eğitim başlığındaki yatırım 
projelerine bu yıl 909 milyon 500 bin lira kaynak aktarılması 
planlanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eğitimden 
sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2020 yatırım 
programına ilişkin değerlendirmede bulundu. Son 1,5 yılda 
mesleki ve teknik öğretimi güçlendirmek için çok çeşitli ve önemli 
projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Özer, eğitim 
verilen tüm alanlarda sektör temsilcileri ile çok güçlü, sistematik 
ve uzun vadeli iş birlikleri kurduklarının altını çizdi. “Ülkemizin 
her yerinde mesleki ve teknik eğitimle ilgili olumlu adımlar 
yaygınlaşmaya başladı ve umutlar da beraberinde arttı.” diyen 
Özer, şunları söyledi: “Mesleki ve teknik eğitimde öğrenci sayısı 
yüzde 17, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı bir yılda 
yüzde 62 artarken, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında döner 
sermaye kapsamında yapılan üretimden elde edilen gelirde 
yüzde 40 artış kaydedildi. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 
görev yapan alan ve laboratuvar öğretmenlerinden iş başı ve 
mesleki gelişim eğitimi alanların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 
700 oranında arttı.”

İ
stanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tara-
fından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
‘Akıngüç Ödülü’ne başvurular başladı. 30 

Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapıla-
bilecek yarışmanın bu yılki teması çevre ve 
insan.  “İnsan sağlığı üzerine çevrenin etkisi” 
başlığında gerçekleşen yarışmaya, son 5 
yıldır tıp, biyoloji, tıbbi biyoloji, moleküler 
biyoloji, kimya, biyokimya vb. bilim dallarında 
çalışmaları olan ve son 2 yıl içerisinde SCL 
kapsamında taranan dergilerde ödül alanı 
ile ilgili yayımlanmış bilimsel makaleleri olan tüm araştırmacılar 
başvurabilecek. Başkanlığını İKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Çimen Atak’ın yaptığı yarışmanın jürisinde, İKÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer, İKÜ Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazif Ekin Akalan, 
İKÜ Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü 

öğretim üyesi Prof. Dr. Ajda Çoker Gür-
kan ve Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Belma Asli yer alıyor. Birincilik 

ödülünün 15 bin lira, mansiyon 
ödülünün ise 10 bin lira olduğu 
yarışmanın kazananlarına 
ödülleri, 14 Ekim 2020’de 
İKÜ’de düzenlenecek törenle 
takdim edilecek.  

Kardeş Eli İnsani Yardım 
Derneği, eğitim konusunda 
önemli adımlar atmaya devam 

ediyor. “Anadolu’da 101 Köye 101 Anaokulu” 
projesiyle eğitimin ilk aşamasında önemli bir katkı 
sağlayan Dernek, yeterli bağışın toplanmasının ardından 
Ağrı’nın Dalbahçe Köyü’nde ilk anaokulunu açtı. Çocukların 
anaokulu eğitiminden mahrum kaldığı köylerde okul inşa eden 
dernek, hayırseverlerden gelen okul araç gereçlerini de ulaştırdı. 
2 sınıfı bulunan Ağrı Doğubeyazıt Dalbahçe Anaokulu’nda 26 
öğrenciye eğitim verilmeye başlandı. Kardeş Eli İnsani Yardım 
Derneği Genel Sekreteri Abdullah Zincirlioğlu, proje ile ilgili 
düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Çocukların kendini daha 
iyi tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve özgüvenli bireyler 

olarak yetişmesi 
için geliştirilen proje 
kapsamındaki ilk 
anaokulumuzu 
Ağrı’nın Dalbahçe 
Köyü’nde açtık. 
Köydeki çocukların 
temel eğitimlerini, tüm 
ihtiyaçları karşılanmış 
bir okulda alabilecek 
olmaları en büyük 
mutluluğumuz.”

Almanya’da ve Almanca 
konuşulan ülkelerde 
yükseköğrenim görmek 

isteyen gençlere ve ailelerine rehber 
olmak amacıyla 15 Şubat Cumartesi 
günü İELEV Özel Lisesi Çekmeköy 
Kampüsünde düzenlenen 
Almanya’da Yükseköğrenim Fuarı 
(AYÖF), birçok öğrenci ve velinin 
ilgi odağı oldu. İELEV Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Argun, 
Almanya İstanbul Başkonsolosu 

Michael Reiffenstuel ve İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili 
Beat Schmid’in açılış konuşmaları ardından fuarın açılış 
sunumunu gerçekleştiren İELEV Akademik Kurul 
Başkanı Prof. Dr. Ata Anıl Almanya’da eğitim 
gören yabancı öğrencilere dair dikkat 
çekici veriler paylaştı. Prof. Dr. Ata Anıl, 
“Almanya’da eğitim gören yabancı 
öğrenci grupları arasında en 
büyük ikinci grup olarak Türkler 
bulunuyor. Çin 42.500 kişi 
ile birinci sırada yer alırken, 
Türkiye 40.000 öğrenci ile 
ikinci sırada, Hindistan ise 
20.000 öğrenci ile üçüncü 
sırada yer alıyor.” dedi. 

Akıngüç Ödülü için başvurular başladı 

Anadolu’da 101 Köye 
101 Anaokulu

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yekta Saraç, “Eğitimde İş Birliği Protokolü”nü imzaladı. 

Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, öğretmen yetiştirme 
konusunda uzun süredir çalıştıklarını söyledi. Çalışmanın Türk 

eğitim tarihi açısından önemli olduğunu belirten Selçuk, öğretmen 
yetiştirme, eğitimi ve hizmet içi eğitimleri konusunda yeni paradig-

mal dönüşüme ihtiyaç olduğunu ifade etti. Selçuk, bu doğrultuda yeni 
hizmet içi eğitim faaliyetleri ve alt yapı imkânları bulunduğuna işaret 
ederek, öğretmenlerin okullardaki ihtiyaçlara göre yeniden ve sür-

dürülebilir bir eğitim muhtevasıyla karşılaşmalarına odaklandıklarını 
aktardı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç “Artık eğitim fakültelerinde 
sadece öğretmen adaylarının yetiştirilmesi değil, aynı zamanda 

çalışan aday öğretmenlerin de eğitim ve okul yöneticilerinin 
de mesleki eğitim çalışmalarına verdiği destek, bu protokol 

neticesinde artırılacak. Ayrıca protokolle, eğitim fakül-
telerimizdeki hocalarımızın okullardaki yöneticiler 

ve öğrencilerin de ötesine geçerek velilerle 
temas kurması sağlanacak.”  

diye konuştu.

ÖĞRETMENLERIN MESLEKI 
GELIŞIMINI ARTIRACAK IŞ BIRLIĞI

Mesleki eğitimde 
tüm göstergelerde 

olumlu dönüşüm

Almanya’da Yükseköğrenim Fuarı IELEV’de gerçekleşti
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Lenovo’nun girişimiyle FutureBright Group, Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent, 
Başarsoft başta olmak üzere hepsi alanlarında öncü 

olan kuruluşlar bir araya gelerek “Teknoloji ile Üretelim” 
platformunu kurdu.  Platform, Türkiye’de teknolojiyi 
sadece tüketen değil, üreten bir toplum yetiştirme hedefini 
gerçekleştirecek altyapının kurulması yönünde çalışmalar 
yürütecek. TÜRKİYE’NİN kalkınmasına destek olma 
amacıyla kurulan “Teknoloji ile Üretelim” platformunun 
tanıtım toplantısı, FutureBright Group Kurucu Ortağı 
Akan Abdula, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, İTÜ ARI 

Teknokent Genel 
Müdürü Doç Dr. 
Deniz Tunçalp’ın 
katılımı ve Lenovo 
Türkiye Genel 
Müdürü Emre 
Hantaloğlu’nun 
ev sahipliğinde 25 
Şubat Salı günü 
Zorlu Center Raffles 
Hotel’de yapıldı. 

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye’nin önde gelen boya markası Marshall 
arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü 

imzalandı. 3 yıl süreli protokol çerçevesinde Marshall 
bölgedeki 100 okulun boyanması için 
boya hibe edecek, öğretim programı 
ve eğitim materyalleri hazırlanmasına 
ve güncellenmesine destek olacak, 
öğretmenlere, MTEGM ile birlikte 
hazırlanan takvim ve programa göre 
iş başında hizmet içi eğitim faaliyetleri 
düzenleyecek. Protokol kapsamında ilk 
yıl 50 olmak üzere ilgili okullarda eğitim 
veren toplam 150 öğretmen Marshall’ın 
üretim tesisinde boya ve bileşenleri, boya 
üretimi, boya ve boyama malzemeleri, 
boya uygulama teknikleri ve renk bilgisi 
başlıklarında eğitimler alacak ve bu bilgileri öğrencilerine 
aktaracaklar. Protokol ayrıca belirlenen 100 okulun boya 
ihtiyacının Marshall tarafından karşılanmasını da öngörüyor.  
Ayrıca belirlenen okullara da temrinlik malzeme desteği 
sağlamak üzere boya temin edecek. 

MARSHALL BOYA’DAN MESLEKI VE TEKNIK EĞITIME DESTEKTEKNOLOJI ILE ÜRETELIM PLATFORMU KURULDU

2018-2019 eğitim öğretim yılında FMV Işık Okulları Twinning 
Kulübü bünyesinde 15 İspanyolca öğrencisi tarafından 
yürütülen “Ciudadan@ Digital 5.0” isimli eTwinning 

projesi, Ulusal ve Avrupa Kalite etiketleriyle ödüllendirilmenin 
ardından aday gösterilen, 932 
örnek projenin içinden 7-11 yaş 
kategorisinde ikincilik ödülü 
almaya hak kazandı. “Ciudadan@ 
Digital 5.0” (Dijital Vatandaş 5.0) 
isimli uluslararası eTwinning 
projesi, 2018-2019 eğitim öğretim 
yılı boyunca İspanya, İtalya, 
Fransa ve Türkiye’den toplam 
yedi okul tarafından yaklaşık 300 
öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi. 

Öğrenciler bu projede, dijital vatandaşlığın beş modülü üzerinde, 
çeşitli iş birlikçi aktivitelerle online olarak çalışarak, İspanyolca 
dilinde etkinlikler gerçekleştiler ve bu sayede hem dil becerilerini 
geliştip hem de web 2.0 araçlarıyla dijital alanda tecrübe edindiler.

FMV IŞIK OKULLARI ÖĞRENCILERI AVRUPA IKINCISI OLDU

26 yıldır ihtiyaç sahibi çocukları ve anne babalarını eğitim 
yoluyla destekleyen AÇEV ve 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle 
Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali 

Sigorta el ele vererek “Aile Eğitimleri Projesi”ni hayata geçirdi. 
Proje, anne ve babaları ebeveynlik rollerinde desteklemeyi, 
onları çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmeyi ve çocuklarıyla 
iletişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Generali Sigorta’nın 
desteklediği ve erken yaşlardan itibaren çocuğun ebeveynleri ile 
kurduğu ilişkinin kritik bir önem taşıdığı gerçeğinden hareketle 
oluşturulan proje kapsamında, İstanbul ve İzmir’in ihtiyaç sahibi 
bölgelerinde AÇEV’in Anne Destek Programı ve Baba Destek 
Programı uygulanıyor. Projenin 2019 yılı eğitim uygulamaları 
dahilinde açılan 64 grupla toplamda 585 babaya ve 328 anneye 
ulaşılırken, 2020’de ise 455 annenin ve 375 babanın daha 
ebeveynlik becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

AILE EĞITIMLERI PROJESI BAŞLADI  
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BUNLARI BiLiYOR MUSUNUZ ?
9 KEZ DOKTORA GİDİYORUZ

YILDA ORTALAMA

Yapılan son araştırmalara göre Avrupa ülkelerinin doktora gitme sıklığı belli olurken Türklerin yılda 
ortalama doktora gitme sayısı 9 oldu. Böylelikle Türkiye bu sayı ile 29 Avrupa ülkesi arasında beşinci 

sıraya yerleşirken, ilk sıraya yılda 10,9 kez doktora giden Macaristan ve Slovakya yerleşti.

İşte yaşam maliyetinin en yüksek olduğu ülkeler

Erkekler daha çok 
internet kullanıyor

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi 
(Eurostat) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2017 
yılındaki ülkelerin doktora gitme sıklığı açıklandı. 

Böylelikle Türklerin yıllık ortalama doktora gitme sayısı 9 
olurken, bu sayı ile beşinci sıraya yerleştiği saptandı. İlk sıraya 
yerleşen ülke ise yılda 10,9 kez doktora giden Macaristan ve 
Slovakya oldu. İlk beşte yer alan diğer ülkeler ise yılda 9,9 kez 
doktora giden Almanlar ve 9,5 kez muayene olan Litvanyalılar 
olarak kaydedildi. Araştırmada yer alan diğer ülkelerde ise 
bu sayı şu şekilde oldu; Kuzey Makedonya 8,8; Hollanda 8,3; 
İspanya 7,3; Belçika 7; Avusturya 6,5; Fransa 6,1; Romanya 5; 
Norveç 4,5, Danimarka 4,3; İsveç 2,8 ve Kıbrıs 2,1.

2010-2018 yıllarını kapsayan 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Göstergeleri raporuna göre, 

Türkiye’nin yüzde 92,7’sinin cep 
telefonu kullandığı kaydedildi. 
İnternet kullananların oranı ise yüzde 
71,0 olarak belirlenirken, bu rakamın 
2010 yılında sadece yüzde 37,6 
olduğu saptandı. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 
2010-2018 yılları arasına kapsayan 
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 
raporu belli oldu. Böylelikle 2018 
yılında Türkiye’nin yüzde 92,7’sinin 
cep telefonu kullandığı kaydedildi. 
İnternet kullananların oranı ise yüzde 
71,0 olarak kaydedilirken, bu rakamın 
2010 yılında sadece yüzde 37,6 
olduğu saptandı. Cinsiyet bakımından 
incelendiğinde de internet kullanım 
oranı erkeklerde yüzde 78,2, 
kadınlarda ise yüzde 63,9 olarak 
belirlendi.

Kira, ulaşım ve temel gıda 
maddeleri gibi yaşam 
maliyetlerinden yola çıkarak 

hazırlanan raporda, dünyanın en 
pahalı ülkeleri belli oldu. Listenin 
ilk sırasına Cayman Adaları’nın 
yerleştiği saptanırken, Cayman 
Adaları’nın 141,64 endekse sahip 
olduğu kaydedildi.

MoveHub verilerinden elde edilen 
bilgilere göre, yaşamanı sürdürmek 
için en pahalı olan ülkeler belirlendi. 
Raporun fatura, kira ve ulaşım gibi 
yaşam maliyetlerinden yola çıkarak 
hazırlandığı görüldü. Böylelikle 

listenin ilk sırasına yerleşen ülke 
Cayman Adaları olurken, sırasıyla 
pahalılıkta ilk sırada yer alan diğer 
5 ülke; Bermuda, İsviçre, Norveç 
ve İzlanda olarak sıralandı. 132 
ülkenin yer aldığı listeyeTürkiye’nin 
101’inci sıradan girdiği görülürken 
hayat pahalılık endeksi 35,66 olarak 
saptandı. Listenin en son sırasında 
yer alan ülke ise 18,58 ile Pakistan 
olarak gözlendi. Pakistan’ın üzerinde 
yer alan, yaşam maliyetinin ucuz 
olduğu diğer ülkeler ise Afganistan, 
Hindistan, Suriye ve Tunus olarak 
sıralandı.

14  www.artiegitim.com.tr





AYIN SÖZÜ

Herkesin bana yakıştırdığı persona dahilinde, persona’ma 
uygun bulduğu bir prototipe boyun eğseydim çok mutsuz 
olurdum. Evet, bir yanım insanların ne dediğini çok fazla 
önemser ama bir yanım da ‘Hayır, sen ne istiyorsan odur’ 
der. İşte ben bu ikinci yanımı seçerim. O diğer yanım 
yer bitirir beni ama ben yine de ‘hayır’ı seçerim. Sadece 
aşkta değil, her şeyde istediklerimin peşinden koşmaya 
çabalıyorum. Çok korksam da, uyuyamasam da, kabuslar 
görsem de, kalbimin ve kendi sesimin peşinden gidiyor, 
önüme gelen zorluklardan ve aşktan kaçmıyorum. Ve bunu 
başarmayı, başkalarına yenilmemeyi seviyorum.

HAZAR ERGÜÇLÜ - OYUNCU

PERSONA’MA UYGUN!

ALİNA BOZ - OYUNCU

Erkeklerin aksine benim özgürlüklerim 
tartışmaya açık. Ne yapacağımdan nasıl 
yapacağıma, ne giyeceğimden nereye-
nasıl gideceğime, nerede konuşup nerede 
susacağıma ve hatta nerede güleceğime kadar 
belirlemek isteyen bir sistemle karşı karşıyayım. 
Aynı sistem nasıl görünmem gerektiğine dair de 
filtreler üretiyor. Döve döve ‘olunması gereken 
kadın’ kalıbına sokarken dışında kalanları 
farklılığından vurmaya çalışıyor. Bu şartlar 
altında özgürlükten bahsedebilir miyiz?

Ben iyi bir öğrenci değildim. Aslında puanım 
tuttu diye arkeolojiyi seçtim. Üniversiteyle ya da 
iş camiasıyla alakalı hayallerim olmadı aslında. 
Yani doktor olacağım, mühendis olacağım 
gibi hayallerim yoktu. Sadece giderken hangi 
bölüme girersem gireyim Tiyatro Bölümü’ne 
gireceğim idi. Üniversiteye başladıktan hemen 
sonra ilk öğrenci yurdunun tiyatro ekibine dahil 
oldum. Ardından Bornova Şehir Tiyatrosu’na 
geçtim. Daha sonra İstanbul derken buralara 
kadar geldi hikâye...

HAZAL KAYA – OYUNCU

BURCU BİRİCİK - OYUNCU

TARTIŞMAYA AÇIK!

HİKAYE!
Şimdi Havacılık Meslek Lisesi’nde 
okuyorum. Pilot olmayı düşünüyordum. 
Mesela F16 uçurmayı isterdim. Ama dizi 
başlayınca o hayallerimden uzaklaştım. 
Şimdi üniversitede sosyoloji, dünya 
tarihi ya da psikoloji okumayı istiyorum. 
Özellikle de psikoloji... Çünkü oyunculuk 
yapacaksam girdiğim karakterleri 
anlamam açısından psikoloji önemli bir 
dal. Hem bir mesleğim daha olmuş olur, 
önümde bir kapı daha açılır.

YÜRÜMEZSE! 

FIKRA

KEVSER
İmam Hatip Lisesinde teftiş yapan bir 

müfettiş sınıfa girer..Ders Kuran-ı 
Kerim’dir. Bir öğrenciyi kaldırarak 
ismini sorar:

Öğrenci “Fatih” diye cevap verir.
Müfettiş: Peki öyleyse yavrum Fatiha 

suresini oku bakalım…
Çocuk sureyi okur. Sıra başka bir 

öğrenciye gelmiştir.
Müfettiş yine sorar: İsmin ne çocuğum?
Çocuk cevap verir: Yasin ama arkadaşlar 

kısaca Kevser derler.
Okuldan sonra hemen eve gel!
İlkokul öğretmeni “Din Kültürü” dersinde 

“Cennet ve Cehennem”i anlattıktan 
sonra sınıfa sormuş:

– Çocuklar aranızdan kim cennete 
gitmek ister?

Öğretmen bakmış herkes el kaldırıyor, 
küçük Temel hariç. Küçük Temel’in 
yanına gidip sormuş:

– Ne o Temelciğim, sen cennete gitmek 
istemiyor musun?

Küçük Temel cevap vermiş:
– İstemesine istiyorum da öğretmenim… 

Annem okuldan sonra hemen eve gel 
dedi!..

ÖZLÜ SÖZLER

Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gökgürültüleri  
değil, yağmurlardır yaprakları yaşatan.

William Shakespeare

Ne kadar okursan oku, bilgine, yakışır şekilde  
davranmıyorsan cahilsin demektir.

Sadi Şirazi

Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle 
mükemmel bir eğlenceye sahiptir.

Arthur Schopenhauer

İşin zoruna gideceksin. Her zaman zoru dene… Zoru yapamasan bile, 
zoru yapmaya çalışarak hiç olmazsa kolayını yaparsın.

Aziz Nesin

İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder.
İbni Sina

Takdir ediliyorsan değil, taklit ediliyorsan başarmışsın demektir.
Albert Einstein

Gerçek bilgelik kaygı ile düşünmektir, her talihsizliği hesap etmek;  
ama bir kere eyleme geçtikten sonra da cesur olmaktır.

Heredot 

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır.  
Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Yunus Emre

Başarı, hevesinizi kaybetmeden başarısızlıktan başarısızlığa koşmaktır.
Winston Churchill
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şeref kürsüsü

Brisalıların son üç yılda 
“Anneler Günü” ve “Babalar 
Günü”nde yazdıkları 

hikayelerden derlenen kitaplarda, 70 
Brisa çalışanının sıcacık ve samimi 
hikayeleri yer aldı. Ayrıca, oyuncu 
ve senarist Can Yılmaz ve oyuncu 
Zafer Algöz konuk yazar olarak 
“Cesaretle Yol Alırız” kitabı için 
kendi hikayelerini kaleme aldı. “Biz 
de Cesaretle Yol Alırız” kitabında 
ise başarılı yazar Şermin Yaşar 
dokunaklı öyküsüyle okuyucularla 
buluştu.  Kitabın çizimleri ise 
karikatürist Selçuk Erdem’in hayal 
gücüyle hayat buldu.

Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 
30 yılı aşkın süredir devam eden 
yolculuğunda pek çok ilki ve yeniliği 
cesaretle yol alarak gerçekleştiriyor. 
Brisa, bu yolculukta çok özel bir 
yere sahip olan ve bu başarının 
mimarı olan Brisalıların, son üç yıldır 
kaleme aldıkları sıcacık ve samimi hayat 
hikayelerini iki farklı kitapta bir araya 
getirdi. 

Farklı fonksiyonlardan 70 Brisa 
çalışanının ilham veren hikayeleriyle 
derlenen ‘Cesaretle Yol Alırız’ ve ‘Biz 
De Cesaretle Yol Alırız’ kitapları İnkılâp 
Kitabevi tarafından yayınlanarak raflarda 
ve online mağazada yerini aldı. 

Oyuncu ve senarist Can Yılmaz ve 
oyuncu Zafer Algöz, ‘Cesaretle Yol Alırız’ 
kitabında konuk yazar olarak kendi 
hikayelerini kaleme aldılar. Brisalıların 
çocukluklarına ait ve çocuklarla 
okunası anılarından derlenen ‘Biz 
De Cesaretle Yol Alırız’ kitabında ise 
başarılı yazar Şermin Yaşar dokunaklı 
öyküsü ile okuyucularla buluştu. 
Kitabın çizimleri ise karikatürist Selçuk 
Erdem’in hayal gücüyle hayat buldu. 
Kitapların editörlüğünü Ali Deniz Uslu 
gerçekleştirirdi.

500 ÖĞRENCİYE ULAŞIM 
BURSU SAĞLANACAK 

Bu kitaplarla gelecek nesillerin de 
yolunu aydınlatmayı amaçlayan Brisa, 
Türk Eğitim Vakfı ile bir araya geldi. 

Kitapların tüm geliri ihtiyaç sahibi 500 
öğrencinin okullarına güvenle gidip 
gelmeleri için ulaşım bursu olarak Türk 
Eğitim Vakfı’na bağışlanıyor. Kitapların 
satışından elde edilecek gelirin yanı sıra 
Brisa, satılan her kitap için de ayrıca 
bağışta bulunuyor.  

ONLAR DA CESARETLE YOL 
ALABİLSİNLER DİYE

Böyle içten ve değerli bir çalışmayı 
hayata geçirmiş olmaktan dolayı gurur 
duyduklarını belirten Brisa CEO’su 
Cevdet Alemdar; “Hayatın her anında, 
yola çıkmak cesaret ister. Biz bunu 
kendimizden biliyoruz” diyerek ekledi: 
“Biz Brisalılar lastik üretiriz. İzmit’te, 
Aksaray’daki fabrikalarımızda alın teriyle 
ürettiğimiz ürünlerimiz ülkemizde iki bin, 
yurt dışında altı bin noktada insanlara 
değiyor, can taşıyor, ekmek taşıyor. 
Yurdumuza kattığımız değeri daha ileriye 
götürmek için yeni fikirler, 
umulmadık bakış 
açıları bulmak 
için kendimizi 
zorlayarak, ileri 
doğru dikkatle 
ve korkmayarak 

yürüyoruz. Bu kitaptaki 
öykülerimiz de aynı ruhu 
taşıyor. İşimizi yaparken, 
bilgi arıyor, elimizi uzatıyor, 
bize el verenlerle birlikte 
yürüyoruz. Bizleri yetiştiren 
büyüklerimizin söylediği gibi 
‘Bilginin, değerlerin paylaştıkça 
çoğaldığına” inanıyoruz. Bu 
inançla, kitaplarımızın gelirlerini, 
çocuklarımızın, geleceğimizin 
yetiştirilmesi için Türk Eğitim 
Vakfı’na  bağışlıyoruz” dedi. 

Brisa’nın hayata geçirdiği bu 
projenin çok anlamlı, içten ve 
bir o kadar da geleceğe etkileri 
olan bir proje olduğunu söyleyen 
Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü 
Yıldız Günay, şöyle konuştu: 
“Türk Eğitim Vakfı olarak 
her yıl 7 bin öğrenciye burs 

veriyoruz. Bu öğrencilerin 2 bini mezun 
oluyor ve yerlerine 2 bin öğrenci daha 
seçiyoruz. Burslarımıza kaç öğrenci 
başvuruyor, dersiniz? 48 bin! Yani her 
20-25 öğrenciden yalnızca birine burs 
verebiliyoruz. Bu nedenle açılan her burs 
fonu bizi için yeni bir öğrenci, Brisa’nın 
burs fonu ise yüzlerce öğrenci demek! 
Okuyabilmek için akşamları okuldan 
çıkıp merdiven silen, günde sadece bir 
öğün yemek yiyen, kilometrelerce yol 
yürüyerek okullarına giden çocuklarımız 
var. Brisa’nın cesaret ve ilham veren 
hikayeleri, bursiyerlerimize yepyeni 
cesaret öyküleri yazmak için fırsat 
veriyor. Türk Eğitim Vakfı adına 
tüm Brisa Ailesi’ne teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

Brisalıların cesaret hikayeleri 

500 ÖĞRENCIYE YOL AÇIYOR 
Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, otuz yılı aşkın süredir devam eden yolculuğunda çok özel bir yere sahip olan 

çalışanlarının hayat hikayelerini iki kitapta yayınladı. ‘Brisa, kitapların satışından elde edilen tüm geliri  
500 öğrencinin okullarına güvenle gidip gelmeleri için ulaşım bursu olarak Türk Eğitim Vakfı’na bağışlıyor. 
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SOSYAL VE DUYGUSAL 
ÖĞRENME İÇİN NE YAPIYORSUNUZ?

Eğitim dünyasında son 
dönemde farklı paydaşların 
özellikle de eğitimcilerin 

giderek öğrencilerin sosyal 
ve duygusal öğrenme (SDÖ) 
yeterliliklerinin geliştirilmesine 
odaklanmaktadır ve gelişmiş 
eğitimsel kazanım ve başarı ile 
sosyal duygusal öğrenme arasında 
bağ kurmaktadır. Ülkemizde ise 
bu tartışmaların önemli bir boyutu 
ise SDÖ odaklı çalışan okulların 
daha çok oyun oynadıkları ve 
öğrenenlerin akademik-bilişsel 
gelişimlerini geride bıraktıkları 
yönünde bir algı etrafında 
yürümekte. Öte yandan yeni kentli 
nüfus sosyolojisi ise çocukların 
sosyal ve duygusal yetkinliklerinin 
hızla yok olduğunu bize 
göstermekte. Dolaysıyla bu ihtiyacın 
karşılanabileceği SDÖ temelli ve 
bilişsel alanın gelişimini de içeren 
dengeli bir program zorunluluğu 
açıkça görülmektedir.

SDÖ, öğrencilerin duyguları 
tanımak ve yönetmek, ilişkiler 
kurmak, kişilerarası sorunları 
çözmek ve etkili ve etik kararlar 
almak için gerekli becerileri 
geliştirdikleri bir süreçtir. SDÖ’nin 
önemi, okul gelişimi ve bireysel 
öğrenci başarısı ile ilgili politika 
tartışmaları bağlamında büyümeye 
devam ediyor. OECD gelecek 
PISA ölçümlerinde gençlerin SDÖ 
yetkinliklerini ölçmek için çalışmalar 
yapıyor.  Sonuç olarak, eğitimciler, 
öğrencilerin SDÖ yeterliliklerini 
geliştirmelerini teşvik etmek için 
en etkili stratejileri en iyi nasıl 
uygulayacaklarını anlamalıdır. 
Diğer yandan da bunu anlamak 
için, kendi SDÖ yeterliliklerini nasıl 
geliştireceklerini ve geliştireceklerini 
de anlamalıdırlar çünkü 
öğretmenlerin sosyal ve duygusal 
yetkinlikleri hem sosyal hem de 

Kayhan Karlı 
Eğitimci – Yazar / YÖM Okulları Kurucusu

öğretim düzeyindeki öğrencilerle 
nasıl etkileşime girdiklerini doğrudan 
etkiler.

Bu nedenle eğitim dünyamızın 
SDÖ konusunda pek çok diğer eğitim 
yaklaşımına yaptığı gibi trend kavram 
haline getirerek değil, eğitimcilerin 
bu yetkinliklerini sorgulayarak ve 
geliştirerek öğrenenlerin ihtiyacını 
karşılamaya odaklanması gerekir diye 
düşünüyorum.

Bu bağlamda okullar ve eğitimciler 
için bir öz değerlendirme aracı 
gibi, öğrencinin sosyal duygusal 
öğrenmesini etkileyen eğitimcinin 
var olan öğretme pratiklerini ve bu 

öğretme pratiklerini uygulamak için 
eğitimcinin kendi SDÖ yeterliliklerini 
yansıtmasına yardımcı olmak için 
bazı soruları paylaşmak isterim. 

» Öğretmenlerin sosyal duygusal 
öğrenmeyi yüksek kaliteli öğretme 
ve öğrenmenin ayrılmaz bir 
parçası olarak yansıtmalarını ve öz 
değerlendirme yapmalarını sağlama 
için neler yapıyorsunuz?.

» Eğitim pratikleri yoluyla 
öğrencinin sosyal ve duygusal 
öğrenmesini desteklemek için geniş 
ölçüde öğretmen becerisi sağlamak 
için neler yapıyorsunuz?

» Öğretmenlerin kendi SDÖ 
yetkinliklerini yansıtmaları için 
bir mekanizma sağlamak ve 
yeteneklerinin SDÖ’yi destekleyen 
pratiklerin uygulanmasında ne gibi 
etkilerinin olduğunu düşünmek, 
tartışmak için neler yapıyorsunuz?

» Öğretmenlere mesleki 
gelişim planlarının veya eğitimci 
değerlendirmelerinin bir parçası 
olarak kullanılabilecek yansıtıcı 
geribildirim sağlamak için neler 
yapıyorsunuz?

» Okul liderliği ve toplum 
beklentilerini oluşturma ve 
yönlendirmede SDÖ yetkinliklerini 
geliştirmek için neler yapıyorsunuz?





Amaç okulların Amaç okulların 

okulun kurumsal yapısının hem de 
oradan hizmet alan öğrenci ve velilerin 
korunması sağlansın. Bunları yaparken 
de Türkiye’de özel okullaşmanın önü 
kapanmamalı. Yani özel okulculuk 
sektörünü sıkıntıya sokacak durumlar 
yaratılmamalıdır. Burada çok hassas 
bir denge var. Bazı yasaklayıcı 
kuralların çıkarılması özel okulların 
gerilemesine yol açar, sayıları oransal 
olarak küçülür ve eski Türkiye’ye 
dönmüş oluruz. Hâlbuki ülkemizde son 
birkaç dönemdir hükümetlerin hepsi 
özel okulların sayısının artması için 
bizleri teşvik ediyor. 

Bugün özel okullar, ülkemizdeki 

Cem Kaçmaz: İbrahim Bey, öncelikle 
Eğitim Masası’na konuk olduğunuz 
için teşekkür ederim. 
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları 
Yasasında, özel okulların kuruluş 
süreçleriyle ilgili yeni düzenlemelerin 
yapılması söz konusu. Hatta bununla 
ilgili bir tasarının hazırlandığını 
biliyoruz; söz konusu bu yasa 
tasarısıyla yapılması planlanan 
düzenlemeler nedir, bununla 
başlayalım…

İbrahim Taşel: Ben de davetinize 
çok teşekkür ediyorum. 

5580 sayılı yasa, özel öğretim 
kurumlarını düzenleyen bir yasa, 

gelişmesini 
engellemeden
denetim ve kontrolünü yapmak olmalıdenetim ve kontrolünü yapmak olmalı

Eğitim 
Masası’nın 

konuğu

İbrahim 
Taşel

geçmiş dönemlerde de çeşitli 
güncellemeler yapılmıştı. Şimdi de 
son zamanlarda bazı özel okullarda 
yaşanan maddi sıkıntıları da içeren 
bir takım değişiklikler yapılması 
planlanıyor. Burada amaç; okulları 
korumak, okulların gelişmesini 
sağlamak ve özel okullardan hizmet 
alan öğrenci ve velilerin herhangi bir 
sorun yaşamaması için bazı tedbirler 
almak. Tabii bu özel sektörle ilgili 
bir düzenleme olduğu için, hayata 
geçirilmesi çok da kolay görünmüyor. 
Burada hassas olan husus şudur; öyle 
bir düzenleme yapılması gerekir ki 
hem öğretmenin özlük haklarının hem 

artı eğitim Dergisinin 
Eğitim Gazetecileri ve 
Yazarları Derneği ile birlikte 
gerçekleştirdiği Eğitim 
Masası’nın bu ayki konuğu 
TÖDER Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Finale Eğitim 
Kurumları CEO’su Sayın 
İbrahim Taşel oldu. artı eğitim 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
ve Eğitim Gazetecileri ve 
Yazarları Derneği Başkanı 
Cem Kaçmaz ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri Alpaslan 
Dartan, Yaşar Özay ve Hayati 
Oktay’ın sorularını yanıtlayan 
Taşel, gündemle ilgili önemli 
açıklamalar yaptı.

eğitim masası

22  www.artiegitim.com.tr



istenirse, bu birçok okulu olumsuz 
etkiler. Yani ağrısız yaraya kurt 
düşürmüş olursunuz. Özel okul sahibi 
olan kişi, kurumunun büyüklüğüne 
göre teminat mektubuyla uğraşmak 
durumunda kalabilir. Bankaların 
yeterlilikleri göz önüne alındığında 
teminat alamama durumu söz 
konusu olabilir. Yani bir teminat 
uygulanabilir, ama çok dikkatli 
olunması gerekmektedir. Hatta nakit 
dışındaki unsurların da teminat olarak 
kabul edilmesi lazım ki okul sahibine 
ya da kurucusuna çok fazla ek yük 
gelmesin. Kısacası burada amaç, 
okulların gelişmesini engellemek 
değil, denetim ve kontrolünü 
düzgün bir şekilde yapmak olmalı. 
Amaç bu olursa, bizler de gereken 
tedbirleri alırız. Hiç teminat olmasın 
demiyoruz, teminatın makul, ölçülü 
ve uygulanabilir olması gerektiğini 
savunuyoruz. Yani eğitim kökenli bir 
grup insanın bir araya gelerek bir okul 
kurması gibi güzel bir şey yoktur. 
İlla sermaye sahibinin okul kurması 
istenirse, onun adı başka bir şey olur. 

Yaşar Özay: Özel okullardaki 
öğretmen maaşlarının devlet 
okullarında görev yapan 
öğretmenlerden daha az 
olamayacağı şeklinde bir konu 
var gündemde. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz?

İbrahim Taşel: Özel okullarımızın 
birçoğunda, belki de %70’lik 
bölümünde, öğretmenlere verilen 
maaş, devlet okullarında verilenlerin 
altında değildir. Hatta yönetici 
düzeyindekilerin maaşları çok daha 
yüksek. Burada şöyle bir sorun 
var; devlet hiçbir meslek grubunda 
çalışanların ücretlerinde alt limit 
belirlemiyor. Örneğin “Avukatların, 
eczacıların veya doktorların maaşları 

mevcut öğrenci sayısının yüzde 
15’ini okutabilecek kapasiteye 
sahip, ancak şu anda yüzde 8-9’unu 
okutabiliyorlar. Yani şunu söylemek 
mümkün; özel okulların tam 
kapasiteyle çalışması durumunda, 
öğrencilerin %15’i bu kurumlarda 
eğitim görme imkânına sahip olacak. 
Bu durumun gerçekleşmesi sadece 
özel okullara giden öğrencileri 
değil, aynı zamanda devlet 
okullarında okuyan öğrencilerimizi 
de rahatlatacaktır. Çünkü böylelikle 
devlet okullarındaki öğrenci sayısında 
rahatlama ve öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısında da azalma 
olacak. Bunun yanı sıra özel eğitim 
kurumları arasında oluşacak tatlı 
rekabet, dünya eğitim sektöründe 
yaşanan gelişmeleri, son teknolojileri 
ülkemize de daha hızlı taşıyacaktır. 
Bu da inovatif çalışmaların daha 
fazla yapılmasını sağlayacak ve 
böylelikle resmi okullarımız için de 
model teşkil edebilecek çalışmalar 
gerçekleştirilecek. Örneğin 
robotik eğitim, yabancı dil eğitimi, 
çocukların sosyal faaliyetlerinin 
günlük yaşam içinde geliştirilmesi 
gibi önemli konularda kalite artışı 
gerçekleştirilebilir. Bunların ön 
çalışmaları özel okullar tarafından 
yapılmaktadır. Yani eğitim camiası 
pilotlama çalışması yapmak yerine, 
özel okulların yaptığı çalışmaları 
dikkate aldığında bu başarı 
kendiliğinden artacaktır. Bunların 
sağlanabilmesi, özel okulların 
yozlaşmaması ve inovatif çalışmaların 
hayata geçirilmesi için de özel 
okulların gelişmeleri önem teşkil 
ediyor. Özel okul sayısının yüksek 
olduğu ülkelere baktığımızda eğitim 
kalitesinin daha yüksek olduğunu 
görüyoruz. Bu nedenle devletimizin 
özel okulların sayısını düşürmemesi, 

tersine bu okullara giden öğrenci 
sayısını artırması gerekiyor.

YÜKSEK TEMİNATLAR 
GETİRİLİRSE 
KARŞILANAMAYABİLİR
Cem Kaçmaz: TÖDER olarak bu 
konuda somut önerileriniz var mı? 

İbrahim Taşel: Tabii ki var. Örneğin 
dernek olarak, bir okul açılırken 
coğrafi ve bölgesel kontrollerinin 
yapılması gerektiğini savunuyoruz. 
Bunun için sivil akreditasyon kurumları 
oluşturulabilir ve bu kurumlarca 
akreditasyonu yapılmayan okulların 
açılmasına izin verilmeyebilir. Resmi 
yapıyla sivil toplum kuruluşlarının 
ortak oluşturdukları akreditasyon 
kurumları kurulabilir. Bu kurumlarda 
MEB, sivil toplum ve hatta velilerin 
temsilcileri bulunabilir. Yine bu 
kurumlar okulların kalitelerini 
denetleyebilir. Ayrıca okullar 
mali yeterlilikleri bakımından da 
denetlenmelidir. Mesela bir okulun 
bitirmiş olduğu eğitim – öğretim 
döneminin sonunda öğretmenlerine 
borcu olup olmadığı çok kolay biçimde 
denetlenebilir. Aynı biçimde SGK 
ve vergi ödemeleri de çok kolayca 
denetlenebilir. Bu denetimler sonunda, 
sorun yaşadığı belirlenen okullara bir 
sonraki dönem için çıkarabilecekleri 
ölçüde bir teminat konulabilir. Ancak 
bütün okullara çok yüksek teminatlar 
konulursa bunlar karşılanamayabilir. 

Cem Kaçmaz: Bu kuralı bütün 
okullara mı yoksa yeni kurulacak 
olan okullara mı getirmek istiyorlar?   

İbrahim Taşel: Yeni kurulacak 
okullara getirilmek isteniyor, ama 
belirli bir zaman dilimi içerisinde 
eskiden beri faaliyet gösteren 
kurumlar için de böyle bir teminat 
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rahatlar. Örneğin bugün Japonya’da 
özel okulların belgeledikleri 
masrafların yüzde 40’ı onlara geri 
ödeniyor, bu da eğitim kurumunun 
gelişmesine yol açıyor. Mesela bizde 
teşvikler vardı, ama kaldırıldı. Teşvik 
uygulaması değiştirilerek yeniden 
getirilebilir. Veliyi rahatlatacak 
uygulamalardan biri de KDV oranıdır. 
Bugün kitapta KDV nasıl kaldırıldıysa 
eğitim sektöründe de KDV’nin 
kaldırılması gerekiyor. Bunun 
gerçekleşmesi okulların yüzde 8 
ucuzlaması anlamına gelir. 

Cem Kaçmaz: Teşvik önerileriniz 
var mı? Örneğin, TCDD’nin 
yolcu kısmının özelleştirilmesi 
gündemde ve devlet ulaştırmayı 
kamu hizmeti olarak kabul ettiğini 
belirterek firmaya belli oranda 
katkı payı vereceğini açıkladı. 
Özel eğitim sektörü kamu hizmeti 
olarak görülmüyor mu?

İbrahim Taşel: Özel okul 
sektörü bence çok önemli kamu 
bir hizmetidir. Belki çoğu zaman 
yolculuk zorunlu olmayabilir, ama 
ülkemizde 12. sınıfa kadar zorunlu 
eğitim var. Dolayısıyla bundan 
devlet sorumludur. Ben özel eğitim 
sektöründe faaliyet gösteren biri 
olarak, olaya bir öğrencinin devlete 
olan maliyetini hesaplayarak 
bakarım. Yapılan hesaplamalara 
göre bu rakam 8 ila 10 bin lira 

şundan aşağı olamaz.” diye bir 
kural yok. Ne var ki öğretmenlik 
mesleğinde böyle bir kural getiriliyor. 
Her şeyden önce bu serbest piyasa 
ekonomisine uymuyor. Ama bunu 
istismar edenler de maalesef 
sektörümüzde yok değil. Bir 
öğretmenin geçinebileceği düzeyde 
maaşı onlara vermemiz gerekiyor. 
Aksi durumda öğretmen verimli 
çalışamaz. Zaten özel okullar da 
verimsiz öğretmeni çalıştırmaz. 

Devletin belli bir oranda öğretmen 
alması söz konusu olduğundan, pek 
çok öğretmen atanamıyor ve boşta. 
Biz de bu öğretmenleri mesleklerini 
öğrenebilmeleri için stajyer olarak 
okullarımıza alıyoruz. Tecrübeli 
bir öğretmenin yanında derslere 
giriyor, onlara yardımcı oluyorlar 
sadece. Bu öğretmenler için de 
devlet okullarındaki öğretmenlerden 
“daha az maaş alamaz” denildiğinde, 
okulların stajyer öğretmen 
çalıştırması ve fazla öğretmen 
istihdam etme politikaları ortadan 
kalkar. Burada şöyle bir probleme de 
değinmek istiyorum; devlet okulunda 
çalışan öğretmenin net maaşı ile 
brüt maaşı arasındaki oranla, bir 
özel okul öğretmeninin net maaşıyla 
brüt maaşı arasındaki orana bakın. 
Mesela devlette brüt maaş 5 bin – 5 
bin 500 lirayken, özel okullarda brüt 
maaş 7 bin lirayı buluyor. Dolayısıyla 
ellerine geçen net maaş aynı, ama 

devletin kesintisi özel okullarda daha 
fazla oluyor. Yani bir öğretmenin mali 
yükü, devlet okulunda çalıştığında 
daha az, ama özel okulda daha fazla 
olabiliyor. Eğer maaşlarla ilgili bir 
düzenleme yapılacaksa, devletteki 
öğretmene uygulandığı gibi özel 
okullarda da SGK ve vergi indirimleri 
sağlanmalı.

DEVLETİN YÜKÜ İLE ÖZEL 
OKULLARINKİ AYNI OLMALI
Alpaslan Dartan: Bugün bazı 
okullarda asgari ücretin altında 
bile maaş olan öğretmenler ve 
yöneticiler var. Bunun önüne 
geçmek için maaşlarda bir taban 
ücret belirlenemez mi?       

İbrahim Taşel: Bu sadece eğitim 
için değil her sektör için yapılmalı. 
Bugün hak ettiği ücreti alamayan 
doktor, avukat da vardır veya başka 
bir meslek grubunda da bu tür 
sorunlar yaşanabiliyor. Mutlaka 
bir taban ücretin olması gerekiyor, 
ancak ülkemizin ekonomik yapısı da 
belli. Günümüzde asgari ücret ya da 
işsizlik maaşı ülkelerin gelişmişlik 
düzeyleriyle ilgilidir. Mesela 
Almanya’da çalışmayanlara 700-800 
Euro işsizlik parası veriliyor. Maalesef 
Türkiye bunu yapamaz. Bizim 
istediğimiz şey, böyle bir standardın 
oluşturulması durumunda, bizim 
yükümüzle devletin yükünün aynı 
olması. Bu olursa, özel sektör çok 

Cem Kaçmaz Hayati Oktay Yaşar Özayİbrahim TaşelAlpaslan Dartan
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okunduğu zaman, teşviğin çok 
kıymetli bir model olduğu rahatlıkla 
görülebilir. Geçmişte, “Vereceğimiz 
para şu mihraklara gider.” şeklinde 
bir endişe vardı. O mihraklar artık 
yok, yani mesele çözüldü. 

Eğitim sektörü çok büyük 
sermaye sahiplerinin girdiği ve 
çalıştığı bir alan değildir. Türkiye’de 
en yüksek vergi ödeyen kuruluşlara 
bakarsanız bunların içinde eğitim 
kurumlarının olmadığını görürsünüz. 
Yani vergi kaçırdıklarından değil, 
kazanamadıkları için yoklar. 
Dolayısıyla bu iş, para kazandıran 
bir sektör değil. Zor ve meşakkatli 
bir iştir, büyük bir sorumluluğu 
vardır. Bu yüzden eğitim sektörüne 
gerçekten yüreği olan insanlar 
giriyor. Bunu açık bir şekilde 
belirtmek isterim, eğitime yatırım 
yapan herkes kahramandır. 

NASIL BİR İNSAN MODELİ 
YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ?
Cem Kaçmaz: Eğitimde reform 
konusu her bakana göre farklılık 
arz edebiliyor ve bir sistem 
oluşturamıyoruz. Bunu sebepleri 
nelerdir, bu durumdan nasıl 
çıkabiliriz? 

İbrahim Taşel: Burada 
aslında Bakanlığımızın nereden 
başlayacağını bilmesi çok önemli. 
En başta eğitimin felsefesinden 

arasında değişiyor. Buna okulların 
kira bedelleri dahil değil, biz bu 
rakamı 8 bin lira olarak kabul edelim. 
Çocuğunu devlet okulundan özel 
okula götüren bir velinin devletten 
bu 8 bin lirayı alması gerekir. Çünkü 
bu rakam hepimizin vergilerinden 
karşılanıyor. Veli de bu masrafı 
devlete yaptırmıyorsa vergi iadesi 
olarak alması lazım. Devletin olaya 
şöyle bakmasında yarar var; 50 
bin kişilik dersliğe mi ihtiyaç var, 
bunun maliyeti ne kadar? Biz bunun 
maliyetini özel sektörü desteklemek 
için verelim ve 50 bin kişilik derslik 
yaptırmayalım, çocuk da özel okula 
gitsin ve kaliteli bir eğitim alsın. 
Özel okullara destek verilmesi 
dünyanın birçok ülkesinde var ve 
doğru bir uygulamadır. Özellikle 
öğrenci sayısının çok yüksek 
olduğu ülkelerde teşvik sistemi 
bulunuyor. Özetlemek gerekirse, 
özel okullara verilecek teşviğin devlet 
açısından asla bir yük olmadığını 
düşünüyorum.

Alpaslan Dartan: Kaldırılmasının 
gerekçesi neydi? Çünkü kamuoyu 
çok net algılayamadı.

İbrahim Taşel: Aslında 
kanundan çıkarılmadı, sadece 
verilmemesi yönünde karar alındı, 
yani durduruldu. Dolayısıyla teşvik 
uygulamasının yeniden başlatılması 
ihtimali var. Ama teşviklerin daha 
adil ve düzenli olması gerektiğini 
söyleyebilirim. Mesela ‘teşvikleri 
zengin ailelerin çocukları alırken fakir 
ailelerin çocukları alamıyor’ şeklinde 
bir iddia var. Bunun zengini, fakiri yok 
ki. Çocuğunu özel okula gönderen 
herkesin teşvik alması gerekiyor. 
Ama rakam ülkenin gücüne göre 
değişebilir.

Alpaslan Dartan: Teşvikler 
kaldırılırken Bakanlığın, “Devlet 
okulları dururken biz özel okulları 

neden destekleyelim?” diye 
bir argümanı vardı. Bu konuda 
değerlendirmeniz nedir? 

İbrahim Taşel: Bu söylediğinize 
bazı radikal düşünceye sahip 
çevrelerin söylemleri gerekçe 
gösteriliyor. 

Oysa bunu söylerken daha dikkatli 
hesaplama yapılması gerekiyor. 
Çünkü özel okullara yaptığınız her 
destek devlete de dönüyor. Öğrenci 
ve öğretmen istihdamı yaratarak 
devletin yükünü azaltıyoruz. Bu 
da ülkenin kazanmasını ve eğitim 
sektöründe öncülük yapacak 
kurumların gelişmesini sağlıyor.

EĞİTİME YATIRIM YAPAN 
HERKES KAHRAMANDIR
Cem Kaçmaz: Devlet, teşvikler 
konusunda niçin ikna edilemiyor?

İbrahim Taşel: Ben katıldığım her 
programda bu konuyu somut olarak 
ortaya koyuyorum. Ancak üzülerek 
görüyorum ki ülkemizde hamasi 
nutuklar daha geçerli. İktidarda 
farklı, muhalefette farklı şeyler 
söyleniyor. Bunların çoğu da ayağı 
yere basmayan nitelikte. Bunun yanı 
sıra sosyal medya, tam anlamıyla linç 
mecrasına dönüşmüş durumda. Bu 
konular hakkında bilgi sahibi olmayan 
kişiler çokça yazıp çiziyorlar, siyaset 
kurumu da doğal olarak bundan 
etkileniyor. Oysa doğru biçimde 

Alpaslan Dartan: 40 yıldır bu sektörün içindesiniz, birçok 
bürokratla iletişiminiz oldu. Fakat eğitimin sorunları bir türlü 
çözülmüyor. Hâlbuki güçlü bir paydaşsınız ve o gücünüz fazlasıyla 
var. Sesinizi neden yeterince duyuramıyorsunuz ya da istediğiniz 
algıyı niçin yaratamıyorsunuz?
İbrahim Taşel: Türkiye’de siyasi ya da popüler yoz tartışmalar, 
eğitimin sorunlarının kamuoyuna yansımasını engelleyebiliyor. Bugün 
televizyonlarda eğitim ile ilgili programlara baktığınızda, neredeyse 
olmadığını görürsünüz. Sadece kayıt dönemlerinde, kurumlar ekranlara 

çıkarak kendilerini ifade etmeye çalışırlar. Esasında biz çeşitli zamanlarda 
televizyon programlarına katılarak düşüncelerimizi anlatmaya çalıştık. 
Ama televizyonların reyting kaygıları bunu engelliyor. Tabii ki biz bu 
teşebbüslerimizden vazgeçmiş değiliz, pes etmedik ve kanallarla zaman 
zaman görüşüyoruz. TÖDER olarak programlar yapıyoruz, kamuoyunu 
bilgilendirmek amaçlı bilgi ekranları yapıyoruz. Ama bunu yapmak 
gerçekten kolay değil. Bir de insanlara bunların anlatılabileceği 
programlara ihtiyaç var, tartışma ortamındaki programlarda doğru mesajı 
vermek çok zor.

PES ETMİŞ DEĞİLİZ!
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İBRAHİM TAŞEL’E GÖRE EĞİTİM?
Bana göre eğitim, insanın kendini tanıması ve kendi 
yeteneklerini ortaya çıkarması, bunu kendisi, ailesi 

ve ülkesine yararlı hale getirmesi için geçen süreçtir. 
Yani davranış değişikliklerinin daha disiplinli şekilde 

gerçekleşmesi sürecidir. Eğitim, insanın önce kendisini 
değiştirmesini hedeflemeli, ardından ülke, dünya ve çevre 

yararına kullanılabilecek bilgilerle donanması sürecidir.
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“Her çocuk,
kendini ve hayatı
anlama yolculuğunda,
geleceğini tasarlama hakkına 
sahiptir. Yaratıcılığı, üretkenliği 
destekleyen bir ortam sunulursa; bu 
hakkı en iyi biçimde kullanabilir.”

anaokulu - ilkokul - ortaokul



ekolüme ya da kendi camiama göre 
insan yetiştiririm.” denilirse bu çok 
ciddi sorunlara yol açabiliyor. Türk 
milli eğitim sistemi içinde bu türden 
davranışların bir daha olmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Eğitim 
ahlaklı, düzgün, çevre bilinci olan, 
teknolojiye hakim, dünyayla entegre 
olabilen, adalet duygusuna sahip ve 
vicdanlı insanların yetiştirilmesini 
sağlamalıdır.

Alpaslan Dartan: Bu iktidar 
döneminde pek çok sektörde önemli 
çalışmalar yapıldı, fakat sanki eğitim 
biraz geri planda kaldı. Bu konuda bir 
şeyler söylemek ister misiniz? 

İbrahim Taşel: Eğitim sistemiyle 
ilgili planlamaların ve uygulamaların, 
siyasi görüşlerin üzerinde tutulması 
ve süreklilik göstermesi gerekiyor. 
Örneğin, hükümetler değişse bile 
dış politikamızda çok fazla değişiklik 
olmuyorsa, eğitimde de buna benzer bir 
bakış açısının geliştirilmesi gereklidir. 
Yani milli olması lazım eğitimin. Ülke 
olarak, insan yetiştirme modelimizi 
iktidarlara göre değiştirirsek, çok ciddi 
sıkıntılar yaşarız. 

yola çıkmak gerekiyor ki 2023 Eğitim 
Vizyonu’nda bunun izlerini gördüm. 
‘Nasıl bir insan modeli yetiştirmek 
istiyoruz?’ bu sorunun cevabı çok 
önemli. Yetiştirdiğimiz insanın; 
ailesine, ülkesine ve dünyaya katkısı 
neler olabilir? Her şeyden önce 
kendisini nasıl gerçekleştirebilir? 
Bir insanın kendini gerçekleştirmesi 
en önemli husus, çünkü olabileceği 
en iyi noktaya varması demektir. 
Eğitim felsefesinin “Nasıl bir birey 
yetiştirmek istiyoruz?” sorusuna 
cevap vermesi gerekiyor. Ayrıca 
bize uygun olan insan modeli, başka 
bir ülke için uygun olmayabilir. 
Bu sebeple, eğitim sisteminin 
mutabakatla ve bilimsel bir temelle 
oluşturulması çok kıymetlidir. Çok 
dar bir düşünceden yola çıkarak 
oluşturulamaz.

Eğitim felsefesi belirlendikten 
sonra, bunun yöntemleri üzerine 
çalışmak lazım. Türkiye’nin 
Tanzimat’tan beri yaşadığı en büyük 
sıkıntı, başka eğitim modellerini 
kendi sistemi gibi kabul etmesi 
olmuştur. Bu olmasın demiyorum, 
elbette dünyada geçerli bütün 

sistemler incelenebilir ve bize özgü 
bir eğitim modeli oluşturulabilir. 
Mesela, Cumhuriyet’in kurduğu Köy 
Enstitüleri, siyasi tartışmalar yüzünden 
kapanmasaydı, zaman içinde 
evrimleşerek şehirleşmeyle birlikte 
farklı boyutlar kazanabilirdi. Oysa 
gelişmiş ülkelerde eğitim üzerinden 
siyasi tartışmalar yapılmıyor. 
Günümüzde taassupla hareket eden 
ülkelerin hiçbirinin eğitimde başarılı 
olduğu görülmemiştir. Bundan sebeple 
eğitimin, toplumu bütün olarak 
kapsayan ve temel ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde bir yapı kazanması 
şarttır. Sayın Bakan Ziya Selçuk’un 
“Eğitim bir toplum ödevidir.” sözünü 
çok önemserim.

Cem Kaçmaz: Aslında eğitimde bir 
kırılma FETÖ ile yaşandı değil mi?

İbrahim Taşel: Türkiye’de okulların 
bir dönemi de insan devşirme şeklinde 
oldu. Bu da tabii ki çok ciddi bir kırılma 
noktası oldu. Ben 40 yıldır eğitimle 
uğraşıyorum ve yetiştirdiğimiz 
insanları Türkiye Cumhuriyeti’ne 
hediye ediyoruz. Bunu yaparsak 
sorun yok, ama “Ben sadece kendi 

Cem Kaçmaz: İbrahim Taşel ismi eğitim camiasında önemli bir yere 
sahip. İbrahim Taşel, isminin içinde neleri barındırır?
İbrahim Taşel: İbrahim Taşel ismi, en başta öğretmen ve eğitimci kimliğini 
barındırıyor içinde. Çünkü ben 27 yıl bilfiil öğretmenlik yaptım. Yani bu işe 
bir işletmeci olarak değil, öğretmen olarak başladım. İkinci olarak Anadolu 
insanının hiçbir maddi gücü olmadan neleri başarabildiğini barındırıyor. 
Girişim ruhunu barındırıyor, temel ilke ve değerleri barındırıyor, bunu 
sağladığımı düşünüyorum. Bunun dışında diyaloğu barındırıyor, çünkü 
bizim eğitim kurumlarımıza her düşünceden insan gelmiş ve bünyemizde 
yer almıştır. Vatanın bütünlüğü ve Cumhuriyete bağlılığımız, yine bizim 
vazgeçilmez değerlerimizdir. Ülkemizin gittiğimiz farklı coğrafyalarında 
insanlar bizi bağrına bastı. Biz Türkiye’yi temsil eden bir yapıya sahibiz. 
Bundan sonra da aynı çizgide ilerleyeceğiz. İlk kurulduğumuz günden 
bugüne Türkiye’nin en pahalı okulu ya da dershanesi olmayı hiçbir zaman 
hedeflemedik. Her kesimin çocuğunu rahatlıkla özel okula gönderebileceği bir 
ortamı sağlamak istedik, böyle bir model oluşturmaya çalıştık.

Hayati Oktay: Final Okulları’nın bundan sonraki hedefi/hedefleri 
nedir? 
İbrahim Taşel: Kurum sayısını çoğaltmak kadar mevcut olan kurumların 
içyapılarını düzeltmeyi ve kalitelerini artırmayı da çok önemsiyorum. Eğitim 
işi bisiklete binmek gibidir, pedal çevirmeyi bıraktığınızda düşersiniz. 
Onun için eforumuzun büyük bir kısmını çalışarak harcıyoruz. Bu arada 
bulunmadığımız şehirlerde ve yurt dışında da kurumlarımızın olmasını 
isteriz. Üniversitemizin güçlenerek dünyanın önemli üniversiteleri arasında 
yer almasını hedefliyoruz, ayrıca Türkiye’de de bir vakıf üniversitesi açmak 
hedeflerimiz arasında. Anlayacağınız, eğitimin her alanında var olmayı 
amaçlıyoruz. 

Cem Kaçmaz: Final Eğitim Kurumları’nın bugünkü büyüklüğü 
nedir? 

Şu anda 210 okulumuz, yaklaşık 230 tane de kursumuz var. Bunların bir 
kısmı bizim bünyemizde, bir kısmı ise franchise’dır. Burada homojen bir yapı 
kurmak en büyük hedefimiz. Yani Şırnak’ta bir okulumuza giden öğrencinin, 
kendisini İstanbul’da eğitim veren bir okulumuza gittiğini hissetmesini isteriz. 

Alpaslan Dartan: 40 yıl önceye döndüğünüzde bugün geldiğiniz 
noktayı hayal edebiliyor muydunuz?
İbrahim Taşel: İlk eğitim kurumumuzu açtığımızda bunu ülke geneline 
yayma hayalini kuruyordum. Bu fikir kafamda vardı. Ama boyutlarını, 
gelişimini bizim kader çizgimizin belirlediğine inanıyorum. Eğitimci olduğum 
için son derece mutluyum. Çok saygın bir iş olduğunu düşünüyorum. Bugüne 
kadar bizim kurumlarımızda 4 milyon 370 bin öğrenci eğitim görmüş. Yani 
4 milyon 370 bin kişinin hayatına dokunmuşsunuz. Bundan daha büyük bir 
servet olamaz.  

Cem Kaçmaz: Bu kadar okul ve kursunuz varken, zamanınızın ne 
kadarını seyahatte geçiriyorsunuz? Kendinize zaman ayırabiliyor 
musunuz?
İbrahim Taşel: Yılın üçte ikisini seyahatte geçiriyorum. Ama bundan 
yorulmuyorum çünkü bunu severek yapıyorum. Ömrün insanlara sunulan bir 
hazine olduğunu ve yine insanlara faydalı olmak için harcanması gerektiğine 
inanıyorum. İşimle hayatı bir arada yaşayabiliyorum ve bundan da büyük keyif 
alıyorum. Mesela, hizmet içi eğitim toplantılarımızı yaptığımız yerlerde akşam 
vakitlerinde türkü faslı yapıyoruz. Televizyon ve radyolarımız vardı, hatta 
radyoda dj’lik bile yapmışlığım var. Final Gençlik adında bir spor kulübümüz 
var. Ayrıca fotoğraf çekmeyi ve atları çok severim. 4 tane atım var, ikisinin 
ismi Final ve Sadettin. Sadettin kayınpederimin adı, o da atları çok severdi... 
Eğitim seminerleri veriyorum. Deneme türünde yazmayı seviyorum, ama 
yoğunluktan ötürü 5 yıldır yazamıyorum maalesef. “Sizin Dünyanız Hangisi “ 
ve “Düşüncenin Canı” adında iki kitabım var. Tüm bunların yanında aileme 
mutlaka vakit ayırıyorum.

İŞ İLE ÖZEL HAYATI BİR ARADA YAŞAYABİLİYORUM 
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Cem Kaçmaz: PISA’da Türkiye 
çok gerilerde. Fakat Güney Kore 
ve Finlandiya gibi başarılı olan 
ülkelere baktığımızda ortak bir 
eğitim modellerinin de olmadığını 
görüyoruz. O zaman başarı 
kriterini neye göre belirleyeceğiz?

İbrahim Taşel: PISA bir veridir 
ve dikkate alınması gereklidir. 
Fakat PISA, bir ülkenin kaderini 
belirleyecek ya da eğitim modelini 
şekillendirecek bir ölçüt olarak 
kabul edilemez. Çünkü ölçülebilen 
ve yüzde 100 ölçülemeyen hususlar 
var. Bunu dikkate aldığımızda, bir 
ülkede hiçbir sınavın tek başına iyi 
bir ölçüm yaptığını söyleyemeyiz. 
Mesela yıllardır, ÖSYM sınavlarının 
doğru bir şekilde insan seçemediği 
yönünde bir tartışma vardır. Ben ise 
tam tersine, bu sınavların çok doğru 
bir şekilde insan tercih ettiğine 
inanıyorum. Onların ölçütü yok, ama 
ben 40 yıldır üniversite sınavlarında 
başarılı olmuş öğrencilerin, bugün 
bulundukları konumlarını takip 
ediyorum. Sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da çok önemli 
yerlerdeler. Burada amaca ulaşan 
doğru bir seçim var. Türkiye’de 
çocuklar, derste öğrendiklerinin 
hayatlarında ne işe yarayacağını 
bilmeden öğreniyorlar. Mesela 
modern matematik dersi alanlar 
önermeleri görmüştür. Günümüzde 
kodlamanın temeli bunlardır. Çocuk 
bu bilginin kodlamaya yarayacağını 
bilmeden öğrenmiştir. Matematiksel 
mantığın ne işe yarayacağını 
öğrenmemiştir ve bu yüzden de 
yeterli ilgiyi göstermemiştir. Benim 
geçmişte verdiğim en zor derslerden 
biridir sembolik mantık, bugün 
bilgisayar teknolojisinin temel 
mantığını oluşturur. Ama öğrenci o 
dönemlerde bunu anlayamıyordu ve 
bu sebeple derse soğuk bakıyordu. 
Bu sebeple, yani öğrencilere 
öğretilenlerin anlamlandırılması 
adına PISA önemli. Bu sınavda 
ayrıca okuma ve anlama yetileriyle 
ilgili bir bölüm var, bunu çok değerli 
buluyorum. Çünkü okuduğunu 
anlamamak gerçekten çok sıkıntılı 
sonuçlara sebep olabilir, fakat bu 
geliştirilebilir. 

Finlandiya ve Güney Kore PISA’da 
başarılı iki ülke, ama ikisi de birbirinin 
zıttı iki model. Güney Kore’de sert ve 
disiplinli, Finlandiya’da ise gevşek bir 
eğitim sistemi uygulanıyor. Burada 

dikkat edilmesi gereken ana husus, 
bir şeyi yapıyormuş gibi değil de 
gerçekten yapmak. Yani matematiği, 
İngilizceyi öğretmek ve öğrenmek 
ana hedef olmalı.

Alpaslan Dartan: Sizin de 
bildiğiniz gibi okullar arasında 
nitelik farklılıkları var. Bakan Ziya 
Selçuk, bu nitelik farklarını yok 
etmeden sınavları kaldıramayız, 
dedi. Siz bu nitelik farklarına ne 
kadarlık bir ömür biçiyorsunuz? 
İkinci soru olarak da şunu sormak 
isterim. Dershanelerin ortadan 
kalkmasıyla, dershaneleşen 
okulları ya da okullaşan 
dershaneleri gözlemliyoruz. Ama 
bir yandan da kurslar devam 
ediyor. İyi bir okulla, sınava 
hazırlayan okul arasında eşitlik 
sağlanabilir mi?

İbrahim Taşel: Eğitimde bütün 
bireylerin eşit hale getirilmesi 
mümkün değildir. Çünkü her 
insanın kendine has özellikleri 
vardır. Birisi bir kez dinlediği 
konuyu hemen anlarken, bir diğeri 
ise ikinci hatta üçüncü anlatımda 
öğrenebilir. Dolayısıyla bizler 
-bunun adına eşitlik değil de adalet 
diyelim- eğitimde adalet yaratmak 

istiyorsak, dersi iki defa dinlediğinde 
öğrenen çocuğa konuyu iki defa 
anlatacak öğretmeni sağlamamız 
gerekiyor. Okulların belli düzeyde 
olan öğrencileri alma politikalarını 
sürdürmeleri durumunda, sözünü 
ettiğiniz niteliksel fark hiçbir zaman 
kapanmaz. Bunun yanı sıra, ben 
okul dışındaki desteklere hiç karşı 
değilim. Bugün birçok ülkede, okul 
dışında eğitime destek kaynaklar 
aktif olarak kullanılıyor. Almanya’da 
3-4 bin civarında kurs var. Bu 
kurslarda geri kalmış çocuklara 
7-8’er kişilik sınıflarda eğitimler 
veriliyor ve devlet de bu kursları 
destekliyor. Kurslar olmalıdır, 
ancak okulların yerini almamalıdır. 
Fakat şunu söylemek isterim, 
bahsettiğimiz eğitim kaynaklarının 
hepsini kendi bünyesi içinde 
verebilen okullar varsa, bu çok 
daha güzel bir şeydir, bunları da 
desteklemek lazım. Devletin sadece 
belirli okullardan ya da eğitim 
kaynaklarından yararlanılması 
konusunda bir sınırlamasının 
olmaması, serbest bir ortamı 
mümkün kılması çok önemlidir. 
Çünkü yakın geçmişte bu konuda acı 
deneyimler yaşadık.
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T oplumsal ve ekonomik 
gelişme için kadınların 
desteklenmesinin önemini 

vurgulayan Güler Sabancı, “Kadınların 
çalışma hayatında var olmalarının 
toplumsal gelişmenin olmazsa 
olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların 
iş gücüne katılımı kendi sosyo-
ekonomik durumlarını, ailelerini 
ve çevrelerini geliştirecek ve tüm 
toplumda etki yaratacak önemli 
bir değişim ve gelişimin öncüsü 
olacaktır. Türkiye’de yüzde 34’lük iş 
gücüne katılım oranı, kadınların hak 
ettikleri seviyede değil. Kadınların iş 
gücüne katılımının önündeki engelleri 
kaldırmalıyız. Kadınlar iş dünyasında 
kalıplaşmış iş tanımlarının dışında 
da yer almalı. Günümüzde kadın 
çalışanların hala belirli iş kollarıyla 
sınırlandırıldığını görüyoruz. Oysa her 
çocuk eşit doğuyor ve özünde kendi 
ilgi alanı ve yeteneği doğrultusunda 
cinsiyetinden bağımsız olarak 
her işi yapabilme potansiyeline 

sahip olarak dünyaya geliyor. Kız 
çocuklarını eğitimde ve iş hayatında 
belirli kalıplara yönlendiren de 
maalesef ön yargılar oluyor. 
Oysa biliyoruz ki, erkek işi kadın 
işi yoktur. Sabancı Vakfı olarak 
kurulduğumuzdan bu yana ekmeğini 
taştan çıkaran tüm kadınların 
yanındayız” dedi.

Sabancı Vakfı’nın kadınlara ve kız 

çocuklarına fırsat eşitliği yaratmak 
için pek çok projeyi desteklediklerini 
vurgulayan Sabancı, Kadına Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) 
Türkiye Komitesi raporuna da 
değinerek, “Türkiye’de yapılan 
araştırmalarda iş gücünden uzak 
kalma nedenlerine baktığımızda, 
kadınların yüzde 55’i ev ve aile 
yükümlülüklerini işaret ediyor. 
Daha genç nüfusa baktığımızda ise 
maalesef çok daha üzücü bir tablo 
görüyoruz. Türkiye’de 20 ile 24 yaş 
arasındaki genç kadınların yüzde 45’i 
ne eğitimde ne iş hayatında varlar. 
Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik 
potansiyelini gerçekleştirmesi için bu 
durumun değişmesi şart. Toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede 
kamu, özel sektör ve sivil toplum da 
dahil olmak üzere tüm paydaşlar 
birlikte çalışmalı, kadının güçlenmesi 
hepimizin en önemli meselesi olarak 
ele alınmalıdır” dedi.

EKMEĞINI TAŞTAN ÇIKARAN 
tüm kadınların yanındayız

Cinsiyet eşitliğinin sadece kadınlar için değil 
erkekler için de önemli olması gerektiğini 
vurgulayan Boyner Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi Ümit Boyner konunun bir kadın-erkek 
meselesi değil, demokrasi ve haklar meselesi 
olduğunu belirtti. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusunun ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 
olarak halen toplumun kanayan bir yarası 
olduğunu söyleyen Ümit Boyner, “Ülkemizde ve 
dünyada her yıl binlerce kadın eşleri, babaları, 
abi veya sevgilileri tarafından öldürülüyor. Şiddet 
dışında kadın bedenine ve günlük hayata erkek 
müdahaleleri sıradan vakalar olmaya devam 
ediyor. Kadına karşı şiddetle mücadeleyi aşarak 
hayatın farklı alanlarında eşitliği nasıl kuracağımız 
meselesine artık geçmemiz gerekiyor. Çünkü 
kadınların erkeklerle eşit hakları kullanabilmesinin 
ve toplumsal yaşama katılımlarının türlü yollarla 
kısıtlandığı veya düzenlendiği toplumların gelişmiş 
ve medeni olduklarından bahsetmek mümkün 
değil” dedi.

Ümit Boyner açıklamasına şöyle devam etti: “Politik, 
sosyal, ekonomik ve çevresel; kısacası “insani” 
ve “hayati” pek çok problemle boğuştuğumuz 
günümüz dünyasında, toplumsal cinsiyet eşitliği 
kavramı her geçen gün daha da önem kazanıyor, 
daha çok konuşuluyor. Çünkü hemen hemen tüm 
insani ve hayati sorunların kökeninde insanlığın en 
eski eşitsizliklerinden biri olan cinsiyet eşitsizliği 
bulunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece 
“kadın hakları” meselesi değil, kadın-erkek 
ayırt etmeksizin tüm toplumun huzur ve refahını 
etkileyen bir “demokrasi” ve “haklar” meselesi 
olarak görüyorum. Bu nedenle toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sadece kadınlar için değil erkekler için 
de önemli ve hayati bir mesele olması gerektiği 
kanısındayım. Eğitimde, ekonomide, istihdamda, 
siyasette, sanatta, sporda toplumun diğer yarısından 
farklı haklar ve uygulamalara rağmen kadınların 
mücadele etmekten vazgeçmediklerini, her alanda 
başarılı kadınların sayısının arttığını görmekten ise 
mutluluk duyuyorum.”

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİR SEÇENEK DEĞİL HAKTIR

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Toplumsal cinsiyet  
eşitsizliğiyle mücadelede kamu, özel sektör ve sivil toplum da dahil olmak üzere tüm paydaşlar 

birlikte çalışmalı, kadının güçlenmesi hepimizin en önemli meselesi olarak ele alınmalıdır” dedi.

Güler Sabancı

Güler 
Sabancı

Ümit Ümit 
BoynerBoyner





Eğitim yaşamınız nasıl geçti? 
Hangi okullardan mezun 
oldunuz?

Lise ve üniversiteyi Ankara’da 
okudum. Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Bölümü Eğitim Programları ve 
Öğretim Anabilim Dalında lisans, 
Beykent Üniversitesinde İşletme 
yüksek lisansı yaptım. Eğitim ve 
işletmeyi her zaman birbiriyle bütün 
olarak gördüm ama her zaman 
eğitimin yeri benim için ayrıydı. 
Ailemin de desteğiyle eğitimci 
olmaya karar verdim. Okul yıllarında 
hem derse hem de sosyal alanlara 
eşit zaman ayıran bir öğrenciydim. 

GAZETE İLANIYLA İŞ 
YAŞAMINA BAŞLADIM
Eğitim dünyasına nasıl adım 
attınız? Eğitim sektörünü neden 
seçtiniz?

Hayatım boyunca, hep geleceğe 
dair hayalleri ve hedefleri olan biri 
oldum. Çocukluk yıllarında en büyük 
hayalim severek yapacağım bir işe 
sahip olmaktı. Burada en önemli 
nokta sanırım insanın kendisini 
çok iyi tanıması… Ailem de beni 
ilgi alanlarım, yeteneklerim ve 
hayallerime dair çok destekledi. 
Eğitimciliğe giden kariyer yolunda, 
bu kararlılık ve odaklanma beni 
bilinçli bir tercihle eğitim bilimleri 
alanında yükseköğrenim görmeye 
yöneltti. Öğrenimimi tamamladıktan 
sonra eğitim alanında iş arayışına 
girdim. Bir gazete ilanıyla,  Hacettepe 
Üniversitesi içindeki ilköğretim 
okulunda “eğitim uzmanı” olarak 
işe başladım. 20 yılı geçen meslek 
hayatım boyunca okul sektöründe 
eğitim uzmanlığı, program 
geliştirme ve ar-ge uzmanlığı, 
okul geliştirme uzmanlığı, eğitim 
yönetimi danışmanlığı, lise ve fen 
lisesi direktörlüğü,  eğitim yayıncılığı 
gibi alanlarda farklı deneyimlerim 
oldu. Vakıf okulları, özel okullar, 
sivil toplum kuruluşları derken farklı 
mecralar da olsa eğitimin ışığında 
meslek hayatımı sürdürdüm.

Biriz Kutoğlu

GELENEKÇI TOPLUMSAL YAPININ ETKISI 
kadınların
adımlarıylaCESUR

SILINIYOR
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20 yılı geçen meslek 
hayatı boyunca okul 
sektöründe okul 
geliştirmeden eğitim 
yönetimine birçok 
alanda yöneticilik 
yapan İstanbul 

Kültür Eğitim 
Kurumları Okullar 

Koordinatörü 
Biriz Kutoğlu, 

“Mesleğe 
başladığımdan 
bu yana 

ideallerimde 
en ufak 
bir sapma 
olmadı. 
Eğitim 

bilimlerini 
rehber alarak 

eğitimde ideal 
olana ulaşmayı 
hedeflediğim  
iş yaşamımda,  
hala aynı  
duygu ve hislerle 
ilerliyorum.”  
diye konuştu.



İDEALİZM SİHİRLİ  
KELİMEM OLDU
Mesleğe başlarken düşünceleriniz 
neydi? Bugün eğitimle ilgili neler 
düşünüyorsunuz? 

Her zaman planlı programlı 
hareket eder, muhtemel 
olumsuzluklara karşı hazırlıklı 
olmaya çalışırım.  Bir eğitimci 
olarak da yola çıkışımda 
“idealizm” sihirli kelimem oldu. 
Mesleğe başladığımdan bu yana 
ideallerimde en ufak bir sapma 
olmadı. Eğitim bilimlerini rehber 
alarak eğitimde ideal olana ulaşmayı 
hedeflediğim iş yaşamımda, hala aynı 
duygu ve hislerle ilerliyorum.  Hemen 
her iş alanında olduğu 
gibi, eğitim alanında da 
ideal uygulamaları hayata 
geçirmek çok kolay olmuyor. 
Yenilikçilik, gelişime açık 
olmak ve zaman zaman 
risk alabilmek ideallerin 
gerçekleşebilmesi için 
yapı taşları. İşin zor kısmı 
da, eğitim sistemi içindeki 
gelenekçi yapı. Yeniliğe ve 
değişime dirençli, yenilikçi 
çabaları yokuşa süren bir 
anlayışla mücadele ettiğim 
yıllar oldu. Yakın geleceğin eğitim 
gereklilikleri; yenilikçi, değişirken 
geliştiren bakış açısını zorunlu kılıyor. 
Bu noktada ideal olana ulaşmak sürekli 
gelişmekten geçiyor.   

Bir kadın olarak kariyer 
yolculuğunda en çok zorlandığınız 
konular neler oldu ve bunları nasıl 
aştınız?

Eğitimle güçlendirilmiş kadınlar, 
güçlü toplumlar, mutlu yarınlar 
anlamına geliyor. Özellikle Türkiye’de 
eğitim sektöründe kadın çalışan 
oranı erkeklerin oranını aşmış 
durumda. Öğretmenlik kadınların 
daha çok tercih ettiği mesleklerin 
başında, belki de bu sebeple kariyer 
konusunda kadın ayrımcılığına 
yönelik bir engelle karşılaşmadım. 
Eğitimde yenilikçi çalışmaları 
yönetirken pek çok eleştiri, farklı 
görüş ve düşünce tabi ki karşıma çıktı. 
Bunları bir zenginlik olarak avantaja 
dönüştürmeye çalıştım.  Bunun yanı 
sıra biz eğitim bilimleri mezunlarının 
konumlandırılamamasından 
kaynaklanan zorluklarla da karşılaştım. 
Ancak her zorluk bir öğrenme fırsatı 
da oldu benim için. Takım ruhunu 

korurken dinlemek, anlayışlı 
olmak, saygı duymak ve 
hoşgörü diliyle iletişimi güçlü 
tutmak zorluklarla baş etme 
yolumda kılavuzlarım oldu. 

Eğitim dünyasında kadın 
öğretmenlerin sayısının çok 
olmasına rağmen, yönetici 
kadın sayısının az olmasını 
neye bağlıyorsunuz?

Kadınların çalışma 
hayatında daha az yer almasının 
kültürel, sosyolojik ve ekonomik 
birçok sebebi var. Aile yapısı, eğitim 
seviyesi, ücretsiz aile işçiliği, çocuk 
ve yaşlı bakımı, düşük ücret, kayıt 
dışı istihdam gibi sebepler kadınların 
iş gücüne katılımını olumsuz yönde 
etkiliyor. Kültürel ve sosyolojik 
açıdan, ülkemizdeki geleneksel aile 
yapısı kadınları çalışma hayatının 
dışında tutan başlıca etkenlerden biri. 
Burada cinsiyet eşitsizliği karşımıza 
çıkıyor ne yazık ki. Geçmişte 
erkek egemen anlayış, kadınların 
yöneticiliğe mesafeli bakmasına 
neden olmuş. Gelenekçi toplumsal 
yapının etkisi, artık cesur kadınların 
cesur adımlarıyla siliniyor. Kadınların 
değişen bakış açısı, toplumun bakış 
açısını da değiştirecek. 

KADININ İŞGÜCÜNE  
KATILIM ORANI 
DÜNYADA ARTIYOR 
TÜRKİYE’DE AZALIYOR
Kadınların iş dünyasında ve 
toplumdaki konumlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Nüfusun %49,8’ini kadınların 

oluşturduğu Türkiye’de kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi için kadınların 

ekonomik hayata katılımlarının 
artırılması gerekmektedir. 

Kadının işgücüne katılım oranı 
dünya genelinde artarken 
ne yazık ki Türkiye’de 
azalmakta ve kadın 
işsizlik oranları özellikle 
2003’ten sonra sürekli 
olarak %10’un üzerinde 
seyretmektedir. Türkiye’de 

kadın istihdamının yapısı 
incelendiğinde kadınların 

eğitim düzeyindeki artışların 
kadın istihdam oranlarını pozitif 

yönde etkilediği gözlenmektedir. 
İlkokul ve lise mezunu kadınların 
yaklaşık %20-30’u istihdam 
edilirken yüksekokul veya fakülte 
mezunu olan kadınların %60-
%70’i, yani neredeyse iki kat fazlası 
istihdam edilmektedir. Dolayısıyla 
eğitim düzeyinin kadın istihdamını 
artırmada önemli bir etken olduğu 
söylenebilir. İstihdam edildikleri 
statülere göre kadınlar 1988-2004 
yılları arasında çoğunlukla ücretsiz 
aile işçisi iken 2004 yılından sonra 
ücretli, maaşlı veya yevmiyeli 
statüde istihdam edilmektedirler. 
Bunun en önemli nedenlerinden biri 
ise kırsal bölgede tarım sektöründe 
ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların 
tarımda istihdamın azalmasıyla 
kentlere göç etmeleridir. Dolayısıyla 
kente gelen kadınlar düşük eğitim 
seviyesinde olmaları nedeniyle 
katma değeri düşük vasıfsız işlerde 
düşük ücretlerle çalışmaktadırlar.

Kadın istihdamında etkili olan 
bir diğer husus da kadının medeni 
durumdur. Türkiye’de boşanan ve 
bekar olan kadınların istihdam oranı 
evli kadınlara nazaran daha yüksek 
düzeydedir. Bunun sebebi ise 
kanunlardaki eşitlikçi yapıya karşın, 
kadının niteliksel gelişimini ve 
işgücü piyasasında aktif rol almasını 
sağlayacak gerekli mekanizmaların 
oluşamamasıdır. Ataerkil düşünce 
yapısına sahip olan Türkiye’de ev 
işleri, yaşlı ve çocuk bakımı gibi işler 
kadının görevi olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla kadınların evlendikten 
sonra bu yükümlülükleri artmakta 
ve iş gücü piyasasının dışında 
kalmaya zorlanmaktadırlar. 
Türkiye’de kadınların işgücüne dahil 
olmama sebepleri içinde ev işleri 
büyük bir ağırlığa sahiptir. 
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İyi 
bir yöneticinin, 

doğru ve sağlıklı 
iletişim becerilerine sahip 

olması gerektiğine inanıyorum. 
Demokratik ve çoğulcu bir yönetimi 
her zaman benimsemişimdir. Bunun 

için adil olabilmek, olayları doğru analiz 
edebilmek çok önemli. Ben, takım 
ruhu oluştururken takım oyuncusu 

olabilen bir lider olmayı önemsiyorum. 
Yönetimde başarı; hedef belirleme, 

öngörü, çözüm odaklılık, iletişim, 
motivasyon ve mutlulukla 

ortaya çıkıyor  
diyebilirim. 



Üniversitesinden aldım. Aslında 
öğrencilik dönemimden bahsetmeden 
önce öğrenen kimliğimden bahsetmek 
isterim. Merak ve hayal gücü tüm 
öğrenciler gibi benim de öğrenme 
yolculuğumu etkileyen önemli 
unsurlar arasında. Bu nedenle de 
her zaman araştırmak, keşfetmek, 
kendi çıkarımlarımı yapmak ve özenli 
çalışmak öğrencilik sürecimi tanımlıyor. 
İyi bir dinleyiciydim, öğretmenlerimin, 
sınıf arkadaşlarımın ve ailemin 

Ülkemizde eğitim alanında 
birçok yönetim kademesinde 
yer almış kadın yöneticiler 

arasındasınız. Öncelikle eğitim 
hayatınızdan bahsedebilir misiniz? 
Hangi okullarda okudunuz? Nasıl 
bir öğrenciydiniz?

İlköğretim ve ortaöğretim eğitimimi 
Silivri’de tamamladım. Çanakkale 
18 Mart Üniversitesi Biyoloji 
Öğretmenliğinden mezun olduktan 
sonra da yüksek lisansımı İstanbul 
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Çocukluktan bu yana  
hayali olan öğretmenlik 
mesleğini seçerek iş 
yaşamına atılan Dilek 
Cambazoğlu,  bir kadın 
çalışan olarak karşısına 
çıkan engelleri hep 
avantaja dönüştürerek 
mesleğinde ilerlemiş. 
Eğitim kurumlarında 
öğretmenlikten yöneticiliğe 
birçok alanda bulunan 
Cambazoğlu, Girne 
Amerikan Üniversitesi 
işbirliğiyle kurulan Girne 
Koleji’nin CEO’luğu 
görevine ise kısa bir süre 
önce getirildi. Girne Koleji 
CEO’su Dilek Cambazoğlu 
ile iş yaşamının dönüm 
noktalarını, Girne 
Koleji’nin kuruluşunu ve 
hedeflerini konuştuk.

Girne Koleji ile

bir okul kurduk
DÜNYA KIMLIĞINDE

Dilek Cambazoğlu



YÖNETMEK BAĞ 
KURMAKTIR
Birçok kurumda yönetici 
olarak yer aldınız. Görevinizi 
yerine getirirken nelere dikkat 
ediyorsunuz? Nasıl bir yönetim 
modelini benimsiyorsunuz? 
Ayrıca size göre kadın yönetici ile 
erkek yönetici arasındaki farklar 
nelerdir? 

Yönetici olmanın birincil 
önceliğinin iletişim olduğuna 
inanıyorum. O yüzden de 
karşılaştığım herkes için özenli bir 
dikkatle yönettiğim şey kurduğum 
cümlenin karşımdaki kişiyi iyi 
hissettirmesi. Yönetmek demek 
bağ kurmak demek; yönetici 
olmak tamamen samimiyetle 
güçlendirilen bir süreç. Bu nedenle 
iletişim temelli ve şeffaflık yönetim 
modelimi en doğru tanımlayan 
kelimeler. Kadın yönetici ve erkek 
yöneticiden ziyade zihnimde patron 
olmak ve lider olmak arasında 
fark var. Hiyerarşiyi değil benlik 
saygısını, yalnızca sonucu değil 
süreci ve iletişimi, sorumlulukları 
doğru kişilerle paylaşmayı, bireysel 
başarıdan ziyade takım çalışmasını 
önemsiyorum. 

Ülkemizde birçok kadın, eğitim-
öğretim imkânlarından ve çalışma 
hakkından yoksun bırakılıyor. İş 
hayatına girdiğinde ise ayrımcılık 

ve gelir adaletsizliği gibi 
birçok sorunla karşılaşabiliyor. 
Türkiye’de kadının toplumdaki ve 
iş dünyasındaki bu konumunun 
değişmesi sizce neye bağlı? Bu 
değişimin gerçekleşmesinde 
kadınların eğitimi ne derece 
önemli?

Eğitim başlı başına hepimizin 
birinci sorumluluğu ve eğitim en 
pozitif değişim gücü. Bu nedenle 
de eğitim, yenilenmeye açıklık 
ve çağın gerekliliklerine uyum iş 
dünyasının öncelikleri. Türkiye’de 
kadının iş dünyasındaki yerine 
dair pozitif bir ivme olduğunu 
düşünüyorum. Erkekler de 
kadınlar da cinsiyetçi dilden uzak 
olacak şekilde profesyonel iş 
insanı olarak mesleklerine devam 
ettikleri sürece ve herkes birbirini 
tamamlamak ve geliştirmek üzere 
pozitif iletişimle ilerlerse eminim 
her kurum başarısına süreklilik 

önerilerini ve anlattıklarını hep 
dikkate alırdım. Bir de gerçekten 
eğitim hayatımda da hep titiz ve 
disiplinliydim. Sorumlu olduğum 
çalışmalarda her zaman zamandan 
ziyade özenli bir ürün oluşturmayı, 
iyi bir çalışma sunmak için çaba 
göstermeyi, kendi emeğimle 
başarmayı önemserdim. 

Üniversiteden mezun olduğunuz 
bölüm, isteyerek tercih ettiğiniz 
bir bölüm müydü? Neden bu 
alanda eğitim almak istediniz? 
Çocukken kariyer planlarınız 
nasıldı? 

Eğitime dair bir işte yer almak 
benim için bilinçli bir tercihti. 
Çocuklarla ve öğrencilerle 
zaman geçirmek, okul ortamında 
çalışmak, her yaş grubunun merak 
duyduğu bir alanda ilerlemek hep 
istediğim bir şeydi. Bunun yanı sıra 
öğretmen olma yolunda ilerlerken 
kendi iç sesimi dinlediğimde, 
öğretmenliği deneyimlediğim 
yıllarda da kariyerime yönetici 
olarak devam etmeyi istedim. 
Çocukluğuma dair ailemle sohbet 
ettiğimde annem babam öğretmen 
kelimesinin dışında bir meslek ismi 
duymamışlar benden. İstikrarlı ve 
bilinçli bir tercihin sonucu bugünkü 
meslek alanım.  

Bir kadın olarak kariyer 
basamaklarını tırmanırken ne 
gibi engellerle karşılaştınız? 
Bulunduğunuz noktaya gelmek 
isteyen kadınlara tavsiyeleriniz 
neler olur?

Aslında kariyer basamaklarına 
dair karşılaştığım her şeyi fırsat 
olarak değerlendirdim. Bir kadın ya 
da bir erkek, kendisini tanıdığında, 
keyif alacağı çalışma ortamını 
hayal ettiğinde ve irade ortaya 
koyduğunda mutlaka hedeflediği 
kariyere ulaşıyor. Profesyonel 
yaşam gerçekten de kendinizi 
sürekli yenilemeniz gereken bir 
alan ve kim olduğunuza saygı 
gösteren bir ortamda bulunmayı 
tercih ettiğinizde zorluk, engel 
hep önemli bir sıçrama fırsatına 
dönüşüyor. İş hayatında ve 
öğrenim hayatında bulunan 
kişilere en önemli tavsiyem 
kendilerini tanımaları ve kendilerini 
tanıyarak yenilenme alanlarını 
güçlendirmeleri.
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GİRNE KOLEJİ’NİN  
ANAHTAR KELİMELERİ;

» DÜNYA KİMLİĞİ 
» ETKİLİ İLETİŞİM

» BÜTÜNSEL TASARIM
» YARATICI BAKIŞ AÇISI 



süreçlerde Türkiye’nin en genç 
ve başarılı eğitim girişimcisi 
Ümit Kalko ile KKTC’nin ilk 
üniversitesini kazandıran ve 
alanında büyük başarılar elde 
etmiş Girne Amerikan Üniversitesi 
Kurucu Rektörü Sayın Serhat 
Akpınar’ın, böyle bir oluşum için 
harekete geçilmesinde büyük 
katkılar sunması işlerimizi 
oldukça kolaylaştırdı. Bu vesileyle 
Girne Koleji, Girne Amerikan 
Üniversitesinin kuruluşu olarak 
Türkiye’deki eğitim öğretim 
faaliyetlerine başladı. Kuruluş 
aşaması çok güçlü bir iş birliği ve 
deneyimle başladı. Üniversitenin 
desteği, yönetim ekibinin eğitim 
dünyasındaki itibarlı başarıları ve 

Türkiye’de özel okul yatırımlarının 
önemiyle dünya kimliğinde bir okul 
kurduğumuz için çok gururluyuz.
Girne Kolejinin eğitim 
anlayışı nasıl oluşturuldu? 
Nasıl bir eğitim sistemi 
uyguluyorsunuz? Kurumlarınızı 
diğer eğitim kurumlarından farklı 
kılan özellikler nelerdir? 

Girne Kolejinin gücünü organik 
bir üniversite işbirliğinden alması ve 
köklü deneyimi önemli bir avantaj. 
Girne Amerikan Üniversitesinin 
1985 yılından bu yana, üç kıtaya 
yayılmış kampüslerinin olması, 
135 farklı ülkeden gelen 200’e 
yakın programda yaklaşık 22.000 
öğrencisine yüksek standartta 
eğitim olanakları sunması 

kazandıracaktır. Kadın erkek 
fark etmeksizin değişim eğitime 
verdiğiniz öneme bağlı.

GİRNE KOLEJİ GÜÇLÜ  
BİR İŞ BİRLİĞİ VE 
DENEYİMLE BAŞLADI
Kısa süre önce Girne Koleji 
CEO’luğuna atandınız. Girne 
Koleji’nin kuruluş sürecinden 
bahsedebilir misiniz?

Türkiye’de özel okul sektöründe 
bir nitelik sorunu yaşanmakta. 
Mevcut okul markalarının 
vaatlerinin artık birbirlerini 
tekrar ettiğini görüyoruz. 2020 
Türkiye’sinde özel okulculukta yeni 
şeyler söylemenin zamanı geldiğini 
düşünüyoruz. Bu bağlamda bizler 
özel okul ekosisteminin tüm 
bireylerini kapsayan geniş çaplı 
araştırmalar yaptık. Yaptığımız 
araştırmalarda uluslararası bir 
üniversitenin vizyonunu arkasına 
alan, yabancı dil eğitiminde 
pratik konuşmaya önem veren,  
öğretmenlerinin bağlı olunan 
üniversitenin eğitim fakültesinin 
uzman kadrosuyla yoğun eğitici 
eğitimleri ile desteklendiği, eğitim 
kurumunda çalışan diğer tüm 
kadronun üniversitenin sürekli 
eğitim merkezi tarafından verilen 
yoğun hizmet içi eğitimlere ve 
sertifikasyon ön koşuluna tabii 
olduğu, öğrencilerinin öncelikle 
milli, manevi değerleri aldığı 
ve akabinde global değerlerle 
desteklendiği, okulun fiziki yapısının 
sınav başarısının yanında özellikle 
yaşam başarısı noktasında gerekli 
sosyal ortamlara sahip olduğu 
ve eğitimin bilimsel yönünü 
benimseyen bir okula ihtiyaç 
duyulduğunu gördük. Tüm bu 
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Girne Kolejinin kısa, orta ve uzun vadede hedefleri ve büyüme 
stratejisi hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Girne Koleji ve Girne Amerikan Üniversitesinin ortak vizyonu tamamen 
nitelik ve iletişim odaklı. Bu nedenle de eğitimin global sorumluluğuna 
dair tüm unsurların kalitesini ve uygulama örneklerini büyük bir özenle 
deneyimli bir ekiple hayata geçiriyoruz. Böyle bir yatırımın olması 
da eğitim yatırımı yapmak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturdu. 
İlk yılımızda maksimum 10 okul ile başlangıç yapacağız çünkü Girne 
Koleji olarak eğitim faaliyetlerini yürütecek okullarda temel kriterimiz 
donanımlı kampüs ortamı ve fiziksel standartlar. Bu nedenle de eğitim 
binaları, yatırımcı profili ve okulun konumu bizim için ayrıştırıcı bir 
büyüme hızı stratejisi. Hedefimiz her zaman bu isme ve yatırıma yakışan 
örnek çalışmalarla öğrencilerimize öğrenme keyfini deneyimletmek, 

öğretmenlerimizin gelişimine odak oluşturmak ve anne babaların 
güveniyle büyümek. Orta vadede ayrıca yalnızca Girne Anaokulları ismiyle 
yatırım yapmak ve anaokulu özelinde çalışmalara devam etmek, birkaç 
yıl içinde Girne Amerikan Dil Okullarına yönelik yatırımlar yapmak 
hedeflerimiz arasında. 
Biz Girne Kolejini kısa vadede Türkiye’de, orta vadede Türk 
Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkelerinde, uzun vadede tüm dünya 
ülkelerinde büyütmek istiyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası 
Kampüsleri (ABD,  Hong Kong, Sri Lanka ve Moldova, Türkiye), tüm Girne 
Amerikan Üniversitesi öğrencilerine beş farklı ülkede eğitim vermektedir. 
Girne Amerikan Üniversitesi gibi dünyanın farklı ülkelerinde kampüsleri 
olan bir üniversitenin büyüme modelini Girne Koleji olarak da aynı 
konseptte sürdürülebilir bir eğitim politikasıyla ilerleyeceğiz. 

GİRNE KOLEJİ ÖNCE TÜRKİYE’DE, ARDINDAN TÜRK CUMHURİYETLER VE ORTADOĞU’DA, SONRA DA DÜNYADA BÜYÜYECEK

Serhat Akpınar 
Girne Amerikan Üniversitesi 

Kurucu Rektörü





ve akademik 
programlarına 
dünyadaki tanınmış 
akreditasyon 
kurumlarından onay 
alan dünyadaki 
sayılı üniversiteler 
arasında yer alması 
şüphesiz ki Girne 
Kolejine olan güvene 
katma değer sağlıyor. 
Girne Amerikan 
Üniversitesinin 
Eğitim Fakültesinin 
olması da  eğitimin 
kalitesinden ödün 
vermeden gelişmeye ve büyümeye 
devam etmemizin teminatı 
niteliğinde.  Anaokulundan lise 
mezuniyetine kadar her sınıf 
seviyesinin eğitim yaklaşımını ve 
yaşam önceliklerini şeffaf bir yol 
haritasıyla tanımlı. Bu nedenle de 

2 yıl boyunca Girne 
Kolejinin AR-Ge 
çalışmaları bizim için 
en değerli süreçler 
arasındaydı. Öğretmen 
eğitimi ve yabancı dil 
eğitimi ise en fazla 
yatırım yaptığımız 
alan. Yabancı dil 
eğitiminde önceliğimiz 
öğrencilerimizin 
üretken dil becerileri 
üzerine; yani hitabet, 
ifade, konuşma, 
yazılı, sözlü, görsel 
anlatım yeterliliği 

programımızın odak noktası. Bu 
anlamda yabancı dil eğitiminde 
iletişim ve konuşma becerisi 
üzerine en takip edilen ilk ve tek 
okuluyuz. Girne Kolejinin en dikkat 
çeken yönlerinden birisi de dinamik, 
modern ve evrensel olması. Bizler 

dünya kimliğinde mezuniyetin 
gereklilikleri üzerinden eğitim 
anlayışımızı tanımladık. Bu 
nedenle de dünya kimliği, etkili 
iletişim, bütünsel tasarım 
ve yaratıcı bakış açısı eğitim 
çerçevemizin anahtar kelimeleri.
Biraz da özel yaşamınıza 
değinelim. Boş zamanlarınızda 
neler yapmaktan hoşlanırsınız? 
Hobileriniz nelerdir?

Seyahat etmek, ailemle zaman 
geçirmek, ülkemizi ve dünyamızı 
yakından tanımak adına hem okul 
ziyaretleri hem de kültürel gezilere 
katılmayı seviyorum. Spora; 
özellikle yüzmeye ve tenise zaman 
ayırmaya dikkat ediyorum. Eğitim 
dünyasında olmak gerçekten 
yenileyici ve keyifli olduğundan 
en şanslı yöneticilerden birisi 
olduğuma inanıyorum.
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EĞİTİM ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

“30 yıllık tecrübe ve hizmet kalitesiyle sektörün 
güvenini kazanmış bir eğitim teknolojisi firmasıyız”

Finansal çözüm olanakları sunalım

Size özel eğitim planı oluşturalım

Sizi farklı kılacak çözümleri beraber geliştirelim

Sizin Eğitim Teknoloji Danışmanınız Olalım

Sunduğumuz Çözümlerimiz ve Hizmetlerimiz



Eğitim yaşamınız nasıl geçti? 
Hangi okullardan mezun 
oldunuz?

Anaokulundan lise mezuniyetime 
kadar Adana Koleji’nde 
okudum. Lisans eğitimimi 
Bilkent Üniversitesi İngilizce- 
Fransızca Mütercim Tercümanlık 
Bölümünde tamamladım. Başkent 
Üniversitesinden İngilizce 
öğretmenliği için formasyon eğitimi 
aldım ve Adana’ya döndüğümde 
de Çukurova Üniversitesi 
İşletme Fakültesinde Yönetim ve 
Organizasyon Yüksek Lisansımı 
yaptım. Hem lisede hem de 
üniversitede sevdiğim ve istediğim 
bölümlerde okudum. Biraz zorlayıcıydı 
ama öğrenim yaşamım keyifli geçti.

Eğitim dünyasına nasıl  
adım attınız? Eğitim sektörünü 
neden seçtiniz?

Eğitim, aile yaşamımın ta 
kendisiydi. Ailemde hemen hemen 
herkes eğitimcidir. Rahmetli 
dedem Ahmet Küstü’nün kurduğu 
Adana Koleji gerçek yuvamız. 
Eğitimlerimi aldıktan hemen sonra 
başladım öğretmenliğe. Bir süre 
sonra da Genel Müdür Yardımcılığı 
yaptım. Şimdi Kurucu Temsilcisi 
ve Genel Müdür olarak devam 
ediyorum.

Yaşamınızın dönüm noktalarında 
belirleyici rol modeliniz oldu mu, 
onlardan neler öğrendiniz?

Dedem, babaannem, 
anneannem, annem eğitim ve 
yaşam konusunda her zaman 
benim ilk rol modellerimdi. Hepsi 
alanında uzman birer öğretmen 
ve pek çok yaşama dokunmuş çok 
sevilen eğitimcilerdi. Onlardan 
disiplinli, titiz çalışmayı ve yaptığın 
işi sevgiyle yapmanın önemini 
öğrendim öncelikle.

NİTELİKLİ EĞİTİMCİLERE 
İHTİYAÇ VAR
Mesleğe başlarken düşünceleriniz 
neydi? Bugün eğitimle ilgili neler 
düşünüyorsunuz?

Mesleğe 1. ve 9. Sınıflar İngilizce 
öğretmeni olarak başlarken de 
Genel Müdür olarak sürdürürken de 
ideallerim, heyecanım hiç değişmedi 
ve eksilmedi. O zamanlar öğretmen 
olarak değerlendirdiklerimi şimdi 
Genel Müdür olarak uyguluyorum. 
Bana göre eğitim insanın ve 
toplumun yararını düşünmeli. 
Öğrencinin geleceği düşünülerek 
uyum ve üretkenliğin artırılmasında 
en önemli etken olarak görülmeli. 
Düşünce ve davranış değişikliği 
yaratma çabası olumlu sonuç verirse 
öğretim tamamlanır. Ancak eğitim 
yaşam boyu sürer. Bugün daha 
nitelikli eğitimcilere ihtiyaç var. 
Gençlerin sosyal medya bağımlılığı 
aşırı boyutlara ulaşmış durumda... 
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Eğitimci bir ailenin 
üçüncü kuşak temsilcisi 
olarak 60 yılı aşan bir 
geleneği sürdüren Adana 
Koleji Kurucu Temsilcisi 
ve Genel Müdürü Hande 
Melis Göksel, öğretmen 
olarak başladığı iş 
yaşamında ideallerinin ve 
heyecanın ilk gün gibi hiç 
değişmediğini söylüyor. 
Kadınların iş dünyasındaki 
konumunu değerlendiren 
Göksel, “Biz kadınlar 
her konuda güçlüyüzdür, 
bunu göstermek için 
kimsenin bize yol açmasını 
beklemeden, kendi 
yolculuğumuzun lideri 
olmalıyız.” diye konuştu.

Hande Melis Göksel
Biz kadınlar kendi yolculuğumuzunBiz kadınlar kendi yolculuğumuzun

LIDERI OLMALIYIZLIDERI OLMALIYIZ



Genel kültürü destekleyen, öğrencinin 
yaşam bireyi olmasını sağlayan 
öğretmenlere saygımız sonsuz. Özveri 
ve hoşgörüyü ön plana çıkaran bir ekip 
neler başarmaz ki? Ülke sağlıklı bir 
eğitimle kalkınabilir düşüncesindeyim. 
Umudumuz gençlerdir, onlara her türlü 
olanağı sağlayabilmeliyiz. Gençlerin 
geleceği için karamsar değilim. 
Eğitimle onları iyi yerlere getirmeliyiz. 

Kendinizi nasıl bir yönetici olarak 
tanımlarsınız? Yönetim anlayışınızı 
belirleyen ilkeler neler?

Hayatta sevdiğin mesleği yapmak 
büyük bir şanstır. Benim için her 
konuda geçerli olan felsefe “hayatta 
ne yapıyorsan, onun hakkını ver”. Bu 
anlayış doğrultusunda hareket ederim. 
Yaptığın işin hakkını verip, kendini 
adayabiliyorsan, bu bir de sevgi ile 
birleşince ortaya çıkan sonuç tatmin 
edici oluyor.

ÖĞRETMENLİK DOĞASI 
GEREĞİ ANAÇLIK İSTER

Eğitim dünyasında kadın sayısının 
çok olmasına rağmen, yönetici 
kadın sayısının az olmasını nelere 
bağlıyorsunuz?

Öğretmenlik doğası gereği 
anaçlık ister. Öğrenciye ve 
yaşamına özgü konulara 
bizzat dokunmak, koşulsuz 
sevgi isteyen bir meslek kılar 
öğretmenliği. Bu anaçlık biz 
kadınların hamurunda olan bir 
özellik olduğu için bu meslek 
bizler tarafından daha çok tercih 
ediliyor. Yöneticilik ise doğası gereği 
çetrefilli yolları olan, uzun 
çalışma saatleri 
isteyen bir 
meslek. 
Hızlı ve 

keskin dönemeçlerden dolayı, ani 
kararlar olabiliyor. Aslında biz kadınlar 
bu konularda en yeteneklisiyiz. İşin 
mutfağında olmamız da ayrı bir önem 
taşıyor ve bu yüzden daha çok tercih 
ediliyoruz. Günümüzde kadınların iş 
dünyasında fazlaca söz sahibi olması 
gündemde. Bir şeyler yapmaya uğraş 
gösteren kadınlara güzel örnekler 
oluşturduğumuza inanıyorum.

Kadınların eğitim dünyasında 
ve toplumdaki konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu konuda 
neler önerirsiniz?

Benim ailemdeki tüm kadınlar 
iş kadınıydı. Hemen hemen hepsi 
eğitim dünyasında öğretmen ya da 
yönetici idi. Ben üçüncü kuşağım. 
Yani az önceki argümantasyonun 
tersine ben şimdi artan örnekleri 
bizzat yaşamış şanslı bir bireyim. 

Kadınlar aslında iş dünyasının en 
iyi organizatörleri, en iyi zaman 
yöneticileri, çelik gibi duranlarıdır. 
Hayatta pek çok sıfata sahip olup (eş, 
anne, çalışan/ yönetici) hepsini layığı 
ile yapmak sizce de takdire şayan 
değil midir? Benim önerim, bu kadar 
güzel özelliklere sahip olanların, 
iş dünyasında daha da başarılı 

olabilecek güce sahip olduklarına 
inanmalarıdır. Biz kadınlar her 

konuda güçlüyüzdür, bunu 
göstermek için kimsenin bize 

yol açmasını beklemeden, 
kendi yolculuğumuzun 
lideri olmalıyız.
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EĞİTİM  
EKİP İŞİDİR
Erken yaşta yönetici  
olmak, önüme çıkan 

konularla baş ederken 
elbette ki beni zorladı. Ama 

çok güzel, paha biçilmez 
deneyimler edindim ve hala 
ediniyorum. Eğitim, bir tek 
yönetici elinden yapılan 
bir iş değil, ekip işidir. 

Sürecin tümünü beraber 
yönetebileceğim çok kıymetli 

çalışma arkadaşlarım ve 
büyüklerim var. Onların 

desteği yadsınamaz. Ekip 
olarak problem çözme 

yeteneğine sahip olmayı çok 
değerli buluyorum.



yansıtmasıyla, toplumun bakış açısı 
değişmiş ve kadının istihdamdaki yeri değer 
kazanmıştır. Kadının mevcut pozisyondaki 
başarısının kanıtlanması ile yöneticilik 
görevine gelme ve görevi yürütme süreçleri 
ivme kazanmıştır. Fakat kadınların yönetici 
olmaları ile beraber çeşitli sorunlar ortaya 
çıkmıştır. Kadınların yöneticilik sürecinde 
karşılaştığı problemler tespit edilip 
çözüme ulaştırılmadığından, kadınların 
yönetici olabilmeleri adına motivasyon 
oranları arttırılarak iş yaşantısına katkı 
sağlayabilecekleri çalışmalar yetersiz 
olduğundan ve ataerkil toplum yapısının iş 
yaşantısında geleneksel yaklaşım olarak 
benimsenmesinin önüne geçilemediği için, 
kadınlar iş yaşantısında yönetici görevine 
yükselme cesaretini bulamıyor ve karar 
verirken yaşayabilecekleri zorlukları 
düşünerek geri adım atabiliyorlar.

TEK GRUP KADIN 
İSTİHDAM ORANI %65
Tek grup şirketinde kadınların genel 
istihdam oranı ve 5 yıllık projeksiyonda 
hedefinizdeki yönetici oranı hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

TTek Grup şirketinde en üst düzey 
kadın yöneticisi olmak size nasıl 
bir sorumluluk yüklüyor?

Tek grup bünyesindeki ilk kadın üst 
düzey yönetici olmak, kurumumuz 
içinde ve dışarıdaki kadın istihdamına 
örnek olacağı bilinci ve sorumluluğu ile 
çalışmalarıma yön veriyor, kadın isterse 
diye başlayan her cümlenin sonunu 
başarı ile tamamlama ilkesi ile hareket 
ediyorum.

İş yaşamında yönetici olabilmek için, 
bulunduğumuz pozisyonu güçlendirme 
ve daha fazlasını daha güçlü olarak 
yapabilme yetisi kazanmak zorundayız.

Başarılı bir yönetici olmak için; kararlı, 
yaratıcı, kendine güvenen yardımsever, 
insancıl, duygusal olarak güçlü olmak 
gibi karakteristik özelliklerimiz ön 
plana çıkmalıdır. Başarılı bir yönetici 
olmak ekipçe başarılan bütüncül bir 
iştir. Dürüstlük ve güven duygusu ile 
inşa edilmiş, insani duygular ile eğitime 
hizmet eden, başarıyı hedefleyen, 
gücünü yaptığı işten alan, dinamik, 
öğrenmeye açık bir ekip oluşturduğum 
ve bu ekibin lideri olduğum için çok 

mutluyum.
Ekibim ile birlikte özgün bir tarz 

yaratmaya eğitimde kendi stilimizi 
oluşturmaya odaklandık. Yaptığımız işin 
bir insanın geleceğini belirlemek olduğunu 
merkezimize koyarak, ne istediğimizden 
emin ve tutarlı şekilde yolumuza devam 
ediyoruz. Karşılaştığımız zorluklarda asla 
pes etmeden, önümüze çıkan her engelin 
aşılabilir olduğunu düşünerek, neyi, nasıl 
yapacağımıza karar vermiş, tutarlı bir şekilde 
hedefimize yürüyoruz.

Eğitim sektöründe çok fazla kadın 
istihdamı olmasına rağmen eğitim 
yöneticisi sayısının çok fazla olmadığını 
gözlemliyoruz. Bu durumumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kadınlar toplum nüfusunun yaklaşık 
%50’sini oluşturmaktadır. Fakat ekonomik 
faaliyetlere bakıldığında bu oranda temsil 
karşılığı olmadığı görülmektedir. Toplumun 
kadına yüklediği roller, iş yaşamının erkek 
ağırlıklı belirlenmesi, kadının iş yaşamında 
arka planda kalmasına neden olmuştur. 
Kadının gücünün farkına varıp, toplumun 
yüklediği rollerde başarısını iş yaşamına 

Tek Grup’un iş yaşamında kadının 
gücüne inanarak, çatısı altında 
bulunan tüm markalarda kadın 
çalışan oranının arttırmayı 
amaçladığını belirten Tek Grup 
Eğitimden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Çiğdem Köseoğlu,  
“17 yıllık süreçte genel kadın 
istihdam oranı %65’i bulurken, 
kadın yönetici oranı ise %38’e 
ulaşmaktadır. 5 yılın sonunda  
hedefimiz ise kadın yönetici 
oranını en az %50 seviyelerine 
çıkarmaktır.” diye konuştu.

KADINLARLA GÜÇLÜ
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gösteren 
FikriBilim 

Kolejinde görev 
yapıyor olmaktan 

çok mutluyum. Şu an 
kampüsümüzde tüm kademe 

müdür yardımcıları kadınlardan 
oluşuyor. Şu anda FikriBilim kolejinde 
lise kademesi müdür yardımcılığı 
pozisyonunda görev yapıyorum.

Esin Aybey: Eğitim sektöründe 
24. yılım. FikriBilim Koleji’nde 
bulunmanın ayrıcalığını yaşıyorum. Şu 
anda FikriBilim kolejinde ilköğretim 
kademesinde müdür yardımcısı 
pozisyonunda görev yapıyorum.

Hülya Aydın: Kurumsal iletişim 
sektöründe 10. Yılım. Çalıştığım 
markalar arasında yeri en özel olanın 
FikriBilim koleji olduğunu belirtmek 
isterim. Şu anda FikriBilim Koleji 
kurumsal iletişim yöneticisi pozisyonun 
görev yapmaktayım.

Çiğdem Çıracı: Eğitim sektöründe 
18. yılım. Tek Grup çatısı altında 4. 
Yılımı dolduruyorum. Şu anda Sefaköy 
Çağdaş Tomurcuk şubesinde müdür 
yardımcısı pozisyonunda görev 
yapmaktayım.

Duygu Şahin: Eğitim sektöründe 9. 
Yılım. Tek Grup çatısı altında 7. yılımı 
dolduruyorum. Türkçe öğretmeni olarak 
başladığım kurumda şu anda Bağcılar 
Çağdaş Tomurcuk şubesinde müdür 
yardımcısı olarak görev yapıyorum.

Hülya Ergenç: Eğitim sektöründe 
5. yılım. Tek Grup çatısı altında olmak 
beni iş yaşamımda özel hissettiriyor. 
Şu anda Gaziosmanpaşa Çağdaş 
Tomurcuk şubesinde müdür olarak 
görev yapmaktayım.

Tek grup, iş 
yaşamında kadının 
gücüne inanmakta 
olup çatısı altında 
bulunan tüm markalarda 
bu oranı arttırmayı 
amaçlamaktadır. Tek 
Grup, 2004’den bugüne 
kadın gücüyle büyümeye devam 
etmektedir. 17 yıllık geçmişinde kadın 
istihdam oranını her yıl arttırmaktadır.  
Mevcut durumda genel kadın istihdam 
oranı %65’i bulurken, kadın yönetici oranı 
ise %38’e ulaşmaktadır. 5 yılın sonunda 
hedefimiz ise kadın yönetici oranını en az 
%50 seviyelerine çıkarmaktır. 

Kadın istihdamının sağlanması 
ve kurumun çeşitli kademelerinde 
görevlendirmeler yapılması bir çok 
projede farklı bakış açıları kazanılmasını 
sağlamaktadır. Kurumunun hedefleri, 
stratejileri cinsiyet ayrımı yapmadan 
herkes üzerinde eşit sorumluluklarla 
yürütülmektedir. Kadın personellerimiz 
aldığı tüm sorumlulukları en üst seviyede 
icra ediyor. Hatta detaycı bakış açıları 
ve gözlem yetenekleriyle ekstra katkı 
yaptıklarını çok kez görebiliyoruz. Bu 
anlayış ve uyum üzerine insan kaynakları 
politikamız şekillenmekte olup, yönetim 
kurulu başkanımız Dr. Yunus Çiftçi de bu 
vizyonla bizlere yön vermektedir.

TEK GRUP  
KADINLARLA GÜÇLÜ
Yonca Tulga: Profesyonel çalışma 
hayatımın 18.yılını doldurmaktayım. Tek 
grup çatısı altında 5. yılım. Şube geliştirme 
uzmanı olarak başladığım kurumda 
şu anda finans müdürü olarak görev 
yapmaktayım.

Selin Arslan: Profesyonel çalışma 
hayatımın 13.yılım. Tek Grup çatısı altında 

3. yılım. İnsan kaynakları 
uzmanı olarak başladığım 

kurumda şu anda insan kaynakları 
müdürü olarak görev yapmaktayım.

Tuğba Gürses: Eğitim sektöründe 
12. Yılım. Tek Grup çatısı altında da 11. 
yılımı dolduruyorum. Halkla ilişkiler 
uzmanı olarak göreve başladığım 
kurumda şu anda Halkalı Çağdaş 
Tomurcuk şubesinde müdür yardımcısı 
pozisyonunda görevime devam 
ediyorum.

Ebru Osmanlı: Eğitim sektöründe 14. 
Yılım. Tek Grup çatısı altında 8. Yıldır 
görev yapıyorum. Halkla ilişkiler uzmanı 
olarak göreve başladığım kurumda şu 
anda müdür yardımcısı pozisyonunda 
görevime devam ediyorum.

Ayfer Karakaya: Tek Grup çatısı altında 
bulunmaktan dolayı çok mutluyum. 
Kadın istihdam oranının yüksek olması 
benim kariyer hedeflerim açısından 
umut veriyor. Şu anda Tekirdağ Çağdaş 
Tomurcuk şubesinde müdür yardımcısı 
olarak görev yapıyorum.

Zehra Demir: Eğitim sektöründe 
12.Yılım. Tek Grup çatısı altında 5. yılımı 
dolduruyorum. Müdür yardımcısı olarak 
başladığım eğitim sektörüne şu anda 
FikriBilim Koleji ortaokul kademesi 
müdür yardımcısı olarak devam 
ediyorum.

Seyhan Kaya: Eğitim sektöründe 
15.yılım. Tek Grup çatısı altında faaliyet 

Ebru Ebru 
OsmanlıOsmanlı

Hülya Hülya 
AydınAydın

Çiğdem Çiğdem 
ÇıracıÇıracı

Ayfer Ayfer 
KarakayaKarakaya

Hülya Hülya 
ErgençErgenç

Zehra Zehra 
DemirDemir

Esin Esin 
AybeyAybey

Tuğba Tuğba 
GürsesGürses

Duygu Duygu 
ŞahinŞahin

Selin Selin 
ArslanArslan

Yonca TulgaYonca Tulga Seyhan KayaSeyhan Kaya

 www.artiegitim.com.tr  45 

eğitime yön veren kadınlar



Güçlü nesiller Güçlü nesiller 
yetiştirmek içinyetiştirmek için
ÇALIŞIYORUZÇALIŞIYORUZ
Millî Eğitim Bakanlığı iş 
birliğiyle hayata geçirilen 
projeyle her yıl 10 milyon 
öğrenci ve 2 milyon 
yetişkine ulaştıklarını 
Yeşilay Genel Müdürü 
Sultan Işık, sağlıklı 
bir geleceğin oluşması 
için dünyanın, kendi 
haklarını bilen, gücünün 
farkında olan ve ne 
istediğini bilen kadınlara 
çok daha fazla ihtiyacı 
olduğunu vurguluyor.

tırmanırken bir kadın olarak ne 
gibi engellerle karşılaştınız ve bu 
engelleri nasıl aştınız?

İş dünyası tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de maalesef erkekler 
tarafından şekillendirilmiş kurallarla 
çevrili. Elbette bir 50 yıl öncesi 
kadar vahim durumda değiliz 
fakat hala kat etmemiz gereken 
önemli bir yol var önümüzde. Ben 
Yeşilay’da kadın olmamdan kaynaklı 
kariyerimle ilgili herhangi bir engelle 
karşılaşmadım. Nitekim buranın 
yönetim kadrosunda bulunmam da 
Yeşilay’ın bu konudaki farklılığını 
ortaya koyuyor aslında. Fakat elbette 
farklı iş alanlarında kariyer yapmaya 
çalışan, türlü engellerle karşılaşan 
hatta bu engeller sebebiyle çalışma 
hayatından ayrılan birçok kadın 

KKadınların iş hayatında üst 
düzey yönetici konumunda 
daha fazla yer almaya 

başladığı görülüyor. İş hayatında 
gözlenen bu gelişmeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Kadınların iş gücüne katılımlarının 
giderek artması bir kadın yönetici 
olarak beni oldukça mutlu ediyor. 
Çünkü bu durum sadece ülkelerin 
ekonomik kalkınmalarına değil, aynı 
zamanda sosyal kalkınmalarına da 
büyük katkı sağlayan önemli bir 
faktör. Kadınların iş hayatında daha 
fazla ve etkin olmaları gerektiğine 
olan inancımızla Yeşilay’da kadınlar 
için pozitif ayrımcılığın ve toplumsal 
adaletin de sağlanması adına birtakım 
özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ben 
de mümkün olduğunca alanında uzman 

kadınların istihdamına önem veriyor ve 
destekliyorum. Sadece çalışan bazında 
değil yönetici pozisyonunda da kadınların 
olmasını fazlasıyla önemsiyorum. Gururla 
ifade edebilirim ki, bugün Yeşilay’ın 
çalışanlarının yüzde 65’i kadınlardan 
oluşuyor. Ayrıca, Yeşilay olarak 
kadın çalışanlarımıza özel çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Örneğin; her çocuk 
ve annesi için önemli bir gün olan karne 
gününde, annelere çocuklarının yanında 
olabilmeleri için idari izinler veriyoruz. 
Yine kadın çalışanlarımıza kadınlar günü 
ve anneler gününde de özel hediyeler 
takdim ediyoruz. 

KADINLAR BİRBİRLERİNE 
DESTEK VERMELİ
Yeşilay Genel Müdürü olarak görev 
yapıyorsunuz. Kariyer basamaklarını 

Sultan Işık
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canla başla, büyük bir sorumluluk 
ve titizlikle mücadele ediyoruz. 
Türkiye genelinde 118 şubemiz, 
dünya genelinde de 80 ülkede 
Yeşilay bulunuyor. Alkol, sigara, 
uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji 
bağımlılıkları ile ilgili bilimsel ve kanıta 
dayalı yöntemler kullanarak araştırma, 
geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. 
Bağımlılıkla mücadelede ederken, 
sağlıklı yaşamı teşvik eden pek çok 
proje hayata geçiriyoruz. Uluslararası 
Karikatür Yarışması, Sağlıklı Nesil 
Sağlıklı Gelecek Yarışması, Yeşilay 
Bisiklet Turu gibi sanattan spora farklı 
alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarla, 
7’den 70’e herkesin bağımlılıklardan 
uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesine 
katkıda bulunuyoruz. 

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Eğitim Programı kapsamında, 
çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili başta 
çocuklar ve gençler olmak üzere 
toplum genelinde farkındalığın 
artırılması için eğitimler veriyor; bu 
sayede bağımlılıkların önlenmesini 
hedefliyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı iş 
birliğiyle hayata geçirdiğimiz projeyle 
her yıl 10 milyon öğrenci ve 2 milyon 
yetişkine ulaşıyor; etki alanımızı her yıl 
daha da genişletmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Diğer yandan 41 YEDAM (Yeşilay 
Danışmanlık Merkezi) ile bağımlılara 
ve yakınlarına ücretsiz psikolojik 
danışmanlık ve rehabilitasyon desteği 
veriyoruz. Bağımlılık alanında uzman 
psikologlardan oluşan ekibimizle, 
arayan kişilere uyuşturucu madde ve 
alkol bağımlılığı konusunda bilgi verme 
ve doğru yönlendirme, tavsiye ve 
danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Bunlar ilk akla gelen çalışmalarımız 
olmakla birlikte Türkiye’nin dört 
bir yanında binlerce gönüllümüzle 
bağımlılıklara karşı mücadele ediyor, 
pek çok farklı proje geliştiriyoruz. 
Bundan sonra da bağımsız, sağlıklı 
ve güçlü nesiller yetiştirmek için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

olduğunu görüyoruz, duyuyoruz 
maalesef. Bu noktada pes etmemek ve 
mücadeleye devam etmek çok önemli. 
Kadınların birbirine vereceği desteğin 
de ayrıca çok kıymetli olduğuna 
inanıyorum. Bizim, birbirimizin 
elinden tuttuğumuz ve yılmadığımız 
sürece her türlü engeli aşacak güce 
ve yeteneğe sahip olduğumuzu hiç 
unutmamamız gerekiyor.

 
Görev yaptığınız kurumda nasıl bir 
yönetim modelini benimsiyorsunuz? 
Nasıl bir yöneticisiniz? Çalışma 
arkadaşlarınızla ilişkilerinizde nelere 
dikkat edersiniz?

Yeşilay olarak bağımlılıklardan 
arınmış nesiller ve sağlıklı bir toplum 
oluşmasına katkıda bulunmak en 
büyük amacımız. Bu sorumluluğu 
hakkıyla yerine getirebilmek için 
çalışırken, ülke çapında 120 Yeşilay 
Şubesi ve 110 üniversite kulübü 
oluşturduk. 50 bin gönüllümüz ve 
250’yi aşkın profesyonel yöneticimiz 
var. Binlerce vatandaşımıza hizmet 
vermekte olan 41 Yeşilay Danışmanlık 
Merkezi’nde uzman psikologlarımız, 
eğitimcilerimiz, sosyal hizmetler 
uzmanlarımız bulunuyor. Bugün yurt 
dışında 80 Ülke Yeşilayı halen görev 
yapıyor ve tüm süreçleri Yeşilay 
Genel Merkezi’nden yönetiliyor. 
Bağımlılıklarla mücadele her ne 
kadar gönüllü bir yaklaşım ve azim 
gerektirse de, biz bu duyguların 
yanında son derece profesyonel 
yönetilmek durumunda olan bir sivil 
toplum kuruluşuyuz. Yönetimde 
stratejimiz “kalbini ve aklını bir arada 
kullanarak tüm insanlığın yararına 
çalışan bir sivil toplum kuruluşu 
olarak büyümek ve bu büyümeyi 
kalite yaklaşımından ödün vermeden 
sağlamak” var. O kadar ki geçtiğimiz 
yıl, yönetim süreçlerinde gösterdiğimiz 
özen sayesinde, Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) tarafından düzenlenen 28. 
Kalite Kongresi’nde, “Mükemmellikte 
5 Yıldız Yetkinlik Belgesi” almaya 

layık görüldük ve bu belgeyi almaya 
hak kazanan ilk sivil toplum kuruluşu 
olduk.

HER ALANDA DAHA 
GÖRÜNÜR OLMALIYIZ
Türkiye’de son dönemde daha 
da artan kadına yönelik şiddet 
olaylarıyla ilgili düşünceleriniz 
nedir? Sizce Türkiye’de kadına 
yönelik şiddetin son bulması için 
neler yapılmalı?

Maalesef dünyanın her köşesinde 
şiddet olayları hızla tırmanıyor. 
Kadınların, çocukların, hayvanların 
karşı karşıya kaldığı her türlü şiddet, 
bir kadın olarak kalbimde derin 
yaralar açılıyor. Daha mutlu yarınlar, 
daha güvenli bir gelecek oluşturmak 
istiyorsak şayet, toplum olarak bu 
eylemlerin karşısında kararlılıkla 
mücadelemizi sürdürmek zorundayız. 
Kadınları güçlendirmemiz lazım. 
Öncelikle eğitimden en az erkekler 
kadar yararlanmalarını sağlamak, 
ardından kendi ayakları üzerinde 
duran bireyler olmalarına destek 
vermek çok önemli. Hayatın her 
alanında daha görünür olmamız 
gerek. Dünyanın, kendi haklarını bilen, 
gücünün farkında olan ve ne istediğini 
bilen kadınlara artık çok daha fazla 
ihtiyacı var. Ancak bu şekilde sağlıklı 
bir geleceğin oluşmasını sağlayabiliriz. 

HER YIL 10 MİLYON 
ÖĞRENCİYE ULAŞIYORUZ
Yeşilay’ın eğitim ve sosyal 
sorumluluk ile ilgili çalışmalarından 
bahsedebilir misiniz?

Yeşilay olarak bu sene 100. 
yaşımızı kutluyoruz. Tam bir 
asırdır bağımlılıklarla mücadelede 

Öğrenciler arasında zararlı maddelerin kullanımı ile ilgili bilgiler 
verebilir misiniz? Bunların önlenmesi için okul, aile ve yöneticiler 
arasında nasıl bir iş birliği sağlanmalı?
Biz Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede en önemli adımın bağımlılıkların 
önlenmesi ve çocuk ve gençlere küçük yaştan itibaren sağlıklı yaşam bilinci 
kazandırılması olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı 
ile imzaladığımız protokolle Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) programını 
uygulamaya başladık. Yeşilay’ın geliştirdiği ve ilk defa uygulanan OBM ile 
riskli öğrencilerin sigara, alkol, madde gibi zararlı alışkanlık ve davranışları 

bağımlılığa dönüşmeden önlenmesini ve bu öğrencilerin eğitim sistemi 
dışına çıkmadan geri kazanılmasını hedefliyoruz. Program kapsamında 
müdahale alanında teknik ve mesleki yetkinliklerini artırıcı eğitimden 
geçirilen rehber öğretmenler risk grubundaki öğrencilere önleyici müdahale 
uyguluyor. Buradaki deneyimlerimizden biliyoruz ki, risk grubundaki 
öğrencilerin tespit edilmesi noktasında okullara önemli sorumluluklar 
düşerken, ailelerin de okulla iş birliği içinde olması ve risklerin farkında 
olarak önleyici çalışmalar kapsamında üzerlerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmeleri büyük önem taşıyor. 

OKULDA BAĞIMLILIĞA MÜDAHALE PROGRAMINI BAŞLATTIK
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kadının adı var!kadının adı var!
BU ÜNIVERSITEDE

Türkiye’deki 
üniversitelerde 
görev yapan kadın 
akademisyenlerin sayısı 
hızla artıyor, kadınların 
bilim dünyasındaki 
oranı yüzde 45,5’e 
ulaştı. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde bilim 
dünyasından önemli 
bir haber daha var: 
Maltepe Üniversitesi’nde 
görev yapan kadın 
akademisyenlerin 
oranı erkek sayısını 
geçerek yüzde 55’e, idari 
kadrolarda sorumluluk 
üstlenen kadınların oranı 
ise yüzde 45’e ulaştı.

erkek, yüzde 36’sı ise kadındı. Son 
verilere göre; bu fark kapandı, kadın 
akademisyen oranı yüzde 45,5’e 
ulaştı. Üniversitelerde halen görev 
yapan 173 bin 412 akademisyenin 78 
bin 107’sini kadınlar oluşturuyor. 

Maltepe Üniversitesi’nde ise kadın 
akademisyen ve idareci oranları 
örnek bir tabloya dönüşüyor. 
Üniversitede görev yapan 661 
akademisyenin yüzde 55,5’i kadın. 
İdari görevde bulunan kadınların 
oranı ise yüzde 45’e ulaşmış 
durumda.

ÜNİVERSİTEDEKİ KADINLAR 
ETKİN VE İDDİALI

Maltepe Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Filiz 
Demir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde “kadın akademisyen” 
olmayı ve üniversitedeki kadın 
sayısının kurumun başarısına 
olan katkısını anlattı. Maltepe 
Üniversitesi’ndeki kadın gücünün 
istisna ve gurur duyulacak bir 
tablo olduğunu söyleyen Prof. 
Demir, “Çok güçlü kadınlar aynı 
çatıda. Üniversitemize müthiş bir 
kadın topluluğu hâkim. Kadınların 
önünü açan bir yönetim anlayışı 

TT ürkiye’de kadınların 
işgücüne katılım oranları 
henüz hedeflenen 

düzeye erişmemesine rağmen 
üniversitelerdeki kadın 
akademisyenlerin sayıca çokluğu 
dünyaya örnek oluyor. Akademi 
dünyasında kadın akademisyenlerin 
sayısı erkeklerle eşitlenmek üzere. 

Üstelik bazı üniversitelerde kadın bilim 
insanı sayısı erkeklerden daha fazla. 
Maltepe Üniversitesi kadınların söz 
sahibi olduğu bilim yuvaları arasında 
başı çekiyor.

Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) verilerine göre; 2000’de 
üniversitelerde görev yapan 64 
bin 169 akademisyenin yüzde 64’ü 

eğitime yön veren kadınlar
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Bilim için çabalıyor. Derslere, 
öğrencilere, araştırmalara yoğun 
emek veriyor” 

KADINLAR BİRÇOK 
SORUMLULUĞU AYNI 
ANDA ÜSTLENİYOR

Birçok kadının sadece 
profesyonel iş hayatına 
odaklanamadığını, uzun yıllar 
içinde birçok sorumluluğu da 
aynı anda üstlenmek durumunda 
kaldığını da söyleyen Prof. 
Dr. Demir, “Hem hamilelik 
hem de lohusalık döneminde 
tezlerimi yazdım. Erkek doktora 
öğrencisi olsaydım bir yıl önce 
bitirebilirdim.” dedi.  Prof. Demir, 
kadınlar için saha araştırmalarında 
bazı zorluklar yaşanabildiğini, 
birçok kadının kongre, sempozyum 
gibi bilimsel buluşmalar için başka 
ülkelere gitmesi gerektiğinde aile 
ve çocuk sorumluluğunu geride 
bırakamadıkları için çekimser 
davrandığını da dile getirdi. 

Akademisyenliğin saygın 
bir meslek olduğuna, toplumu 
yönlendirmek ve söz sahibi olmak 
anlamına geldiğine dikkat çeken 
Prof. Dr. Demir, her bir bilim 
insanının kendi alanında bir lider 
olduğunu ifade etti. Kadınların 
akademide diğer sektörlere 
oranla daha rahat ilerleme 
kaydetmelerine rağmen idari 
alanda söz sahibi kadın sayısının 
azlığına da dikkat çeken Demir, 
üniversitelerde kadın yönetici 
sayısının artması gerektiğine de 
işaret etti.

var. İddialı ve çok etkin bir biçimde  
yöneticilik yapıyorlar. Hem bilime 
hem de işleyişe kadınlar büyük 
katkılar veriyor. Kız öğrencilerin 
genel vizyonlarını etkiledikleri 
gibi, rol model de oluyorlar.” dedi. 
Maltepe Üniversitesi’nin kadın 
akademisyenleri sayesinde önemli 
toplumsal projelere imza atıldığını 
da vurgulayan Prof. Dr. Demir, şöyle 
devam etti: “Sokakta Yaşayan ve 
Çalışan Çocuklar İçin Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Kadın ve Aile 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, İnsan Hakları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, Kanser ve 
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama 
Merkezi,  Mezunlarla İletişim ve 
Kariyer Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi 
kadın akademisyenlerin yönettiği 
merkezlerimiz insan hayatına 
dokunan çok önemli işlere imza 
atıyor. Sosyal projelerde, toplumsal 
iyileştirme gereken alanlarda kadın 
akademisyenler daha güçlü ve 
arzulu, ellerini taşın altına koymaktan 
çekinmiyorlar.” 

KADINLARIN YARIŞI 
ERKEKLERLE DEĞİL

Akademisyen olmaya üniversite 
sıralarında öğrenciyken karar 
verdiğini söyleyen Prof. Dr. Demir’e 
göre; not ortalamaları genelde 
erkeklerden daha yüksek olduğu 
için akademiye girişte kadınların 
şansı daha yüksek. Bilim insanlığının 
sakin olmak, derinlikli düşünmek, 

okumak, yazmak, üretmek ve 
öğrencilerle diyalog kurmak 
çerçevesinde şekillendiği için 
kadınların akademiye yapısal olarak 
daha yatkın olduğunu anlatan Prof. 
Dr. Demir, kadınların akademik 
çalışma ve araştırmalarda agresif 
bir rekabet içinde olmadığına, kendi 
kendileriyle yarıştığına dikkat çekti.  
Demir, şöyle konuştu: “Türkiye’de 
kız çocukları kendilerini çok rahat 
ifade etmeye yönlendirilmez. Benim 
akranlarım; sessiz kalmaya, verilenle 
yetinmeye yönlendirilerek büyüdüler. 
Aynı süreçte erkek çocuklarının 
haylazlıkları, yaramazlıkları onay 
görüyordu. Agresif tartışmalarda, 
istediklerini elde etmede 
erkekler kadar kendimizi güçlü 
hissedemediğimiz oluyor. Ancak 
kadınlar sabırlı hareket ediyor. 
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Kendisiyle birlikte çalışan herkesi 
de bu ideale ortak etti. Onun eğitim 
aşkı çevresindeki herkesi aynı aşka 
pervane ettiğinden yavruları da bu 
kervana katıldı. Biri tıp, biri hukuk, biri 
işletme diplomasını bir kenara bırakıp 
onun çevresinde bu aşktan paylarına 
düşen hazzı yaşadı. Yazdığı her kitabı 
önce kendi çocuklarında denedi. 
Her kitabında sade dil kullandı. 
Dili sade olmayan bir metin veya 
soru gördüğünde ne olursa olsun 
üzerine koca bir çarpı işareti attı. 
Öğrenciyi merkeze aldı. Yazdığı bir 
kitabı köy okulundaki çocuk da özel 
dersler alan çocuk da anlamalıydı. 
Öğretmenin işini kolaylaştırmalıydı. 
Çünkü öğretmen rehber olmalıydı. 
Makale ve yayınları takip etti. Yurt içi 
ve yurt dışı fuarlarına katıldı. Dünyada 
neler oluyor diye bir gözü ve kulağı 
eğitim modellerinde öncü ülkelerin 
eğitim anlayışındaydı. Her zaman 

Türkiye’de ilke imza attı. Türkiye’yi 
ve halkını çok iyi tanıyordu. Eğitim 
modellerini ülkemize uyarlarken kendi 
tecrübesini de aktardı. “Her yeni 
kitap, bir öncekinden daha iyi olmalı 
yoksa niye hazırlayalım?” der eğer 
beğenmediyse maliyetine bakmaz o 
koca çarpısını yapıştırıverirdi kitaba. 
Onun rehberliğinde koca bir aile oldu 
Sadık Uygun Yayınları. Sadık Uygun 
büyüdü, 2 yaştan lise sona kadar geniş 
bir yelpazede yayınlar çıkardı. 

Okulöncesine Küçükadımlar, kültür 
yayınlarına Proje Yayınları, interaktif 
eğitim portaline ise Uygun Akademi adı 
verildi. Her bir eser Sadık Uygun oldu: 
öğrenci merkezli, öğretmen eksenli.

Nasıl bir kadro ile yayınlarınızı 
hazırlıyorsunuz? Sorular 
hazırlanırken neleri göz önünde 
bulunduruyorsunuz?

Yayınevimizde uzman bir eğitim 

Sadık Uygun Yayınları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Sadık Uygun Yayınlarını 
anlatabilmek için önce Sadık Uygun’u 
anlatmak lazım. Çünkü Sadık Uygun 
Yayınları, Sadık Uygun demek.

Sadık Uygun sınıf öğretmeni, 
edebiyat öğretmeni ve ilköğretim 
müfettişi, müşfik bir eş ve üç bireyin 
babası, yüz binlerce öğrencinin 
öğretmeni. Tüm hayatını öğretmek 
ve öğrenmek için yaşayan, mesleği 
sorulduğunda eğitimciyim diyen 
biri. Ona göre:  “Eğitimciliğin asıl 
amacı bilgi edindirmek değil iyi bir 
insan olmanın, daha iyi bir dünyanın 
mümkün olduğunu öğretmektir.”

Yayınevimiz 23 yıl önce kuruldu. 
O zamanlar yayıncılığın kalbi 
Cağaloğlu idi. İlk Cağaloğlu’ndaydık. 
Zamanın değiştirdiklerinden biri de 
Cağaloğlu’nun trafiğe kapatılması 
ve yayıncıların tek tek İstanbul’un 
yedi tepesine dağılmaları oldu. 
Cağaloğlu’ndaki yerimizden, 
İstanbul’un yedi tepesinden biri olan 
Yeşilpınar’a taşındık. Yıllar sonra 
ise Türkiye’nin nadide şehirlerinden 
İzmir’e…

Yayınevinin yaşamı da Sadık 
Uygun’un yaşamı gibi. Çünkü o da 
Türkiye’nin kuş uçmaz kervan geçmez 
köylerindeki okullarından tutun da 
büyük şehirlerin kale gibi duvarlarla 
çevrili okullarına, devlet okullarından 
özel okullara, öğretmenlikten 
müfettişliğe eğitimle ilgili her ortam 
ve koşulda çalışmış biri. Tüm bu 
tecrübelerini kitaplarına aktaran 
eğitimci bir yazar.

Çalıştığı her kurumda bazen 
velilerinden bazen kurumdan bazen 
milli eğitimden ödüller alarak çalıştı. 
Yaşamını öğrenmeye ve öğretmeye 
adayan bu adam, 1997’de bunu daha 
geniş kitlelerle 
sürdürebilmek için 
yayınevini kurdu. 
Burası hem evi 
hem ideali oldu. 

23 yıldır öğrenci ve öğretmenlerin yanında23 yıldır öğrenci ve öğretmenlerin yanında

röportaj
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kadromuz olduğu gibi Türkiye’nin 
her yerinden öğretmenlerimiz ile de 
çalışıyoruz. Her bir eser yayınevimizde 
Sadık Uygun’un heyecanıyla hazırlanıyor. 
Kitaplar baskıdan geldiğinde ilk 
kitabı depo personelinden grafikere, 
öğretmenden koordinatöre tüm 
çalışanlar elden ele dolaştırıp heyecanla 
sayfalarına bakıp kucaklıyoruz. Hazırlık 
aşamasındaki tüm yorgunluğumuzu bu 
sıcak kucaklaşmada unutuyoruz. 

Sorularımızı hazırlarken Milli Eğitim 
Bakanlığının eğitim programının 
kazanımlarını hedef alıyoruz. Her 
kazanım tek tek işlenerek sorularımızı 
yazıyoruz. Zaten Türkiye’de kazanımları 
ilgili sayfanın üstüne veya sorunun 
altına yazan ilk yayıneviyiz.  Öğrencinin 
kazanımı öğrenmesini ve hayatla 
ilişkilendirmesini amaçlıyoruz. Bunu 
yaparken disiplinler arası ilişkilendirmeyi 
sorularımızda sıklıkla kullanmayı 
amaçlıyoruz.

YAYIN SEÇERKEN NELERE 
DİKKAT EDİLMELİ?
Birçok yayınevi sektörde faaliyet 
sürdürüyor. Öğretmen ve öğrenciler 
yayın seçerken nelere dikkat 
etmeliler?

Hem öğretmen hem öğrenci yayın 
seçerken MEB programına uyum 
gösterip göstermediğine, yayınevinin 
tecrübesine, soruların yeni nesil 
denilen çoklu kazanımlı, disiplinler arası  
ilişkilendirme  sorularından oluşup 
oluşmadığına, öğrencinin soruların 
çözümüne ulaşıp ulaşamayacağına 
dikkat etmesi gerekir. Özellikle sınav 
yılında olan 8 ve 12. sınıf öğrencileri, 
birçok kaynaktan aynı anda yararlanıyor. 
Bu noktada sınavda çıkabilecek tarzda 
soruların olduğu yayınları tercih etmeleri 
doğru olur. 

Öğretmen ve öğrencilerden gelen geri 
dönüşleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öğretmenden gelen geri dönüşleri 
heyecan ve coşkuyla, öğrenciden 
gelen dönüşleri ise sevinç çığlıklarıyla 
karşılıyoruz. Öğretmen ve öğrenci 
bizim en kıymetli hazinemiz. Her dönüş 
ilgili koordinatör tarafından karşılanıp 
ilgili öğretmene yönlendiriliyor. Eleştiri 
ise hemen üzerinde çalışıp notlar 
alıyoruz. Öneri ise toplantı yapıp 
değerlendiriyoruz. Hem öğretmenlerimiz 
hem de öğrencilerimiz bizlere yaptıkları 
dönüşlerle yayın heyecanımızı hep 
zirvede tutuyorlar. Onlara minnettarız.  

UYGUN AKADEMİ ONLINE 
EĞİTİM PLATFORMU
Dijital alandaki hizmetleriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Dijital platformların hayatımızın 
odağında olduğu bu dönemde biz 
de öğrencilere, öğretmenlere ve 
velilere bu mecralardan ulaşmayı 
çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimiz 
yayınlarımızı kullansın veya kullanmasın 
akıllı tahta uygulamalarımızda 
kitaplarımızın tamamına erişebiliyorlar. 

Öğrencilerimiz ve velilerimiz 
için Uygun Akademi online eğitim 
platformumuz var. 

Sadık Uygun Cep uygulamamız 
ile öğrencilerimiz kitaplarımızı 
inceleyebiliyor, kitaplarımızdaki 
video çözümlü soruların yanıtlarını 
izleyebiliyor, kurumsal deneme 
sınavlarımızdaki Türkiye sıralamalarını 
görebiliyorlar. 

Sosyal medyayı aktif kullanmak 
bizim için çok önemli. Takipçilerimizle 
doğrudan etkileşim içinde olmak için 
ders anlatımları, interaktif oyunlar ve 
mini sınavlar gibi birçok farklı çalışma 
hazırlıyoruz. Örneğin, kurumsal 
YouTube kanalımızın yanı sıra ortaokul 
öğrencileri için ders anlatımları ve soru 

çözümleri yaptığımız Sadık Uygun 
Ortaokul kanalımız da bulunuyor. 
Sosyal medya hesaplarımızı takip 
ederek daha fazlasını görebilirsiniz.    

Sık değişen müfredatlar ve sınavlar 
yayın politikanızı nasıl etkiliyor?

Gönül ister ki eğitim ve sınav 
sistemimiz değişmese ve eskiden 
olduğu gibi birimizin kullandığı kaynak 
bir sonraki yıl kardeşimize ya da 
kullanacak başka bir öğrenciye geçse.

Biz, dünyadaki eğitim sistemlerini 
yakından takip edip bunu yayınlarımıza 
aktardığımız için program 
değişikliklerinde hazırlıklı gibi oluyoruz. 
Tabii 23 yıllık birikimin de büyük katkısı 
oluyor. Yayıncılığı bir yaşam şekli 
olarak yaşadığımız için sil baştan yayın 
hazırlamak zor gelmiyor. Ekonomik 
külfeti dışında…  

KURUMLARA ÖZEL  
KAPAK TASARIMI
Eğitim kurumlarıyla nasıl bir 
iş birliği içinde çalışmalarınızı 
gerçekleştiriyorsunuz? Eğitim 
kurumlarına yönelik özel 
çalışmalarınız bulunuyor mu?

Sadık Uygun Yayınlarını ülkenin her 
noktasında temsil eden temsilcilerimiz 
de eğitimci bir kadrodan oluşuyor.  
Kurumlardan gelen öneri ve istekleri 
hemen değerlendirip geri dönüşler 
sağlıyoruz. Türkiye’deki özel okulların 
birçoğuyla çalışıyoruz. Kurumlardan 
gelen talepler yayınlarımıza yön 
veriyor. Örneğin bu yıl isteyen 
okullar için kendi ismi ve logosunun 
olduğu özel kapaklar yapıyoruz.  
Yayın politikamıza aykırı olmadıkça 
okullarımızın istekleri doğrultusunda 
ürün oluşturma çabasındayız. Çünkü 
hedefimiz aynı; mutlu, çalışkan, iyi bir 
insan ve iyi bir dünya…
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ÖĞRENCİ MERKEZLİ: Öğrencinin 
kitabı okurken yanında bir öğretmen 
varmış gibi, sade bir dille anlatan, hayatla 
ilişkilendiren; bu nedenle eğlendiren ve 
öğreten yayındır. 

ÖĞRETMEN EKSENLİ: MEB 
kazanımlarının her birini tek tek işleyen, 
akıllı tahta uygulamalarıyla öğretmenin sınıf 
ortamında işini kolaylaştıran, onu rehber 
hâline getiren yayındır.

Öğrenci merkezli, öğretmen eksenli olmasıdır. 

BAŞARILI BİR YAYININ PÜF NOKTALARI NELER?



HHerkes mutlu olmak ister. 
Kimi için mutluluk, hayatın 
anlamını bulmak ve amaca 

ulaşmakken kimi için bulunduğu 
yaşam koşulları içerisinde 
doğru ve iyi hissetmektir. Okul 
yıllarımız, hepimizin yaşamlarını 
şekillendiren süreçlerin en 
etkili olanlarından bir tanesidir. 
Mutluluğu öne çıkaran okul 
toplulukları, bir başka deyişle; 
‘mutlu okullar’, ruhsal-bedensel-
duygusal ve sosyal iyi olma 
halinin ve mutluluğun, öğrencinin 
bütünsel başarısına ve  dolayısıyla 
gelecek yaşamındaki başarısına  
etki edeceğini bilir. Mutlu, ruhsal-
sosyal-duygusal anlamda sağlıklı 
ve kendine iyi bakan eğitimciler 
ve bu donanımla yetiştirdikleri 
çocukların ileriki yıllarda 
oluşturacağı olumlu toplum 
yapısına ulaşmanın imkansız 
olmadığı görüşüne inanmalı ve 
bu hedefe doğru çalışmalarımızı 
sürdürüyor olmalıyız.  

Son yıllarda mutluluk kavramı 
küresel anlamda oldukça 
önem kazanmaya başladı. 
Hatta bazı ülkelerin sosyal ve 
eğitim politikalarına ulaşılması 
gereken bir amaç olarak 
yerleşti bile.  Birleşmiş Milletler, 
2011 yılında yayınladığı sonuç 
bildirgesinde, “mutlu olmak her 
bireyin hakkıdır”, kararından 
yola çıkarak, öğretmenlerin 
mutluluğunun, öğrencilerini mutlu 
bireyler olarak yetiştirmelerinin 
dünyanın geleceği açısından 

büyük bir  önem taşıdığı inancı 
yaygınlaşmaya başladı. Öte yandan 
Pozitif Psikoloji alanında yapılan 
çalışmaların karakter inşasında 
önemli bulduğu empati, yaratıcılık, 
iletişim, ekip çalışması kavramlarının 
da oldukça önemli olduğu sıkça 
vurgulanmaktadır. Mutluluğun 
bir bilim olduğu kabul edilmekte 
ve öğrenilebilir olduğu görüşü de 
yaygınlaşmaktadır. Buna paralel 
olarak yapılan araştırmalar ise, 
mutluluk  ve ruhsal-bedensel-
duygusal ve sosyal iyi olma halinin 
öğrenci başarısını %11  oranında 
artırdığı sonucunu göstermektedir.

Hepimiz biliyoruz ki, mutlu ve 
olumlu kişiler içlerinde bulunan 
aydınlığı çevrelerine yayarlar. 
Mutluluk ve hayata olumlu bakış, 
insanın ne iş yaparsa yapsın, 
verimini arttırır ve onu başarılı kılar. 
Mutlu öğretmenler de  öğrencilerinin 
derslerini  sevmelerini, kendi 
başlarına araştırma yapıp, kendi 
öğrenmelerini yönlendirmelerini 
sağlar. Mutlu öğrenciler sadece 
akademik açıdan değil, duygusal ve 
sosyal açılardan da başarılı olurlar. 
İleride mutlu insanlar olarak iş 
hayatına atılırlar ve mutlu bir toplum 
oluşmasına katkıda bulunurlar.
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Mutlu okul iklimi oluşturmak & 

MUTLU OKULLAR
PROJESİ



Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler 
2012 yılında 20 Mart gününü, 
“Mutluluk Günü” olarak ilan etmiştir. 
Bunun amacı mutluluk konusunda   
farkındalık yaratmak, bireylerin 
kendi çabaları ile mutluluğu 
yakalayabileceklerini  hatırlatmaktır.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Venezuella’da Mutluluk Bakanlıkları 
kurulmuştur. Ekonomik yönden 
büyük bir çıkmazda bulunan 
Venezuella’da ve refah düzeyi daha 
yüksek olan B.A.E’de bu bakanlığın 
kurulması manidardır. Anlatılmak 
istenen mutluluğun sadece para ile 
beslenmediği, toplumu oluşturan 
bireylerin kendilerine, aile ve 
arkadaşlarına daha çok zaman 
ayırmalarına, sağlıklı kişisel ilişkiler 
ve sosyal bağlantılar kurmalarına, 
başka insanları mutlu etmelerine 
bağlı olduğunu göstermektir.

Mutluluk kendi başına oluşan bir 
şey değildir. Mutlu olmak için kişinin 
kendini tanıması ve bilinçli bir uğraş 
vermesi gerekmektedir.

Biz Oyun Yaşam ve Eğitim Derneği 
olarak buradan yola çıktık. Uzun 
yıllardır eğitimciler olarak öğrencileri 
ve öğretmenleri  gözlemlemekteyiz. 
Ülkemizin ve tüm dünyanın, okula 
severek giden, okulda mutlu olarak 
öğrenen, sadece başarı odaklı değil 
ama bu şartlarda başarıya doğal 
olarak erişen öğrencilere ihtiyacımız 
var. Bunu sağlayan da kendilerini 
mesleklerine adamış, kendileri ile 
barışık, öğrenmeye ve gelişmeye 
açık, insan yetiştirmenin 
sorumluluğunu taşıyan 
ve bundan keyif alan 
öğretmenler ve 
sonucunda mutlu 
bir okul.

28 Mart 
2020’de gerçek-
leştireceğimiz, 
MUTLU 
ÖĞRETMEN, 
MUTLU ÖĞRENCİ 
ve MUTLU OKUL 
Sempozyumu fikri de 
böyle doğdu.  Eğitim 
dünyasının, üniversitelerin, 
öğretim kurumlarının 
ve yurtdışında bu alanda 
faaliyet gösteren kuruluşların 
desteği bize güç verdi. Ayrıca 
Pozitif Psikoloji Enstitüsü’nün 
Orta Doğu temsilcisi, Ron Lalonde 
ve  Asya Pasifik ülkelerinden 

Mutlu Okullar Projesini yürüten, 
UNESCO  temsilcisi Mark Manns’ın 
çalışmalarımıza katılarak, bizim 
Türkiye’de uygulamayı planladığımız 
MUTLU OKULLAR projemize destek 
olacaklarını belirtmeleri bizi çok 
onurlandırdı. Bu sempozyumun 
temel amacı, UNESCO’nun Asya 
Pasifik ülkelerinde başlatmış 
olduğu Mutlu Okullar Projesi’ni, 
UNESCO’nun desteği ile Türkiye’de 
de uygulamaya başlatmak ve bu 

kapsamda, mutluluğun ve ruhsal, 
bedensel, duygusal iyi olma halinin 
(wellbeing) öğretmen, öğrenci, 
veli, çalışan ve yöneticiler için, okul 
iklimi açısından önemi konusunda 
farkındalık oluşturmaktır.  

Amacımız, sempozyumda bu 
tema çervresinde farkındalık 
oluşturduktan sonra bu projeyi 
hayata geçirmek ve öğretmenlerle 
yapacağımız çalışmalarla çocuk ve 
gençlerle ilgili olan tüm kurumlarda 
mutlu okul iklimi oluşturmaktır. Bir 

başka deyişle, mutlu öğretmenlerin 
yetiştirdiği mutlu çocukların 

bulunduğu mutlu 
okullar ekosistemini 

oluşturmak. 
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KADINLARIN “HANE/EV”E
itilmişlikleri ve varoluş mücadeleleri 

Ü
nlü yönetmen Nuri Bilge 
Ceylan, ‘’Üç Maymun’’ 
isimli filmiyle 61’inci 

Cannes Film Festivali’nde en 
iyi yönetmen ödülünü aldığında 
yaptığı teşekkür konuşmasında, 
‘’Bu ödülü, tutkuyla sevdiğim, 
yalnız ve güzel ülkeme armağan 
ediyorum’’ demişti. 

Ülkesini tutkuyla sevenlerin 
oluşturduğu bir toplulukta 
insanların tutkuyla bağlı oldukları 
değerleri korumaya yaşatmaya 
çalışması anlaşılır bir şeydir. 
Bir toplumu bir arada tutan sıkı 
bağların ve toplumsal değerlerin 
içerisinde aile ilişkileri, aile yapısı 
ve eğitim ve ekonomik değerleri 
sayabiliriz. 

Özellikle ülkemizde bu 
değerlerin temsilcisi gördüğümüz 
kadınların toplumu ayakta tutan 
rollerinin önemini yeteri kadar 
kavrayıp kavrayamadığımız 
değerlendirilmesi gereken önemli 
bir konudur.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: 
Kadın Kimliğinin Biçimlendirilmesi 
isimli 2010 yılında gerçekleştirilen 
ve dergipark’ta yayımlanan bilimsel 
bir araştırmada “Türümüzün 
atalarının toprağa yerleşmeye 
başlaması ile kadın ilk ve -bugüne 
değin kalıcı- yenilgisini almıştı; 
artık toplumsal olarak “ne-kim 
olduğu” erkek iktidarı tarafından 
nitelenir durumdaydı ifadeleri yer 
alıyor.  Toprağa yerleşilmesiyle 
birlikte erkeğin üremedeki rolü 
de anlaşılmaya başlanmıştı; 
mülkiyet anlayışının ortaya 
çıkması ile de erkeğin, kendi 
mülkü olarak benimsediği yaşam 
alanını kendisine ve kendisinden 
olacak ve eşinden doğacak ancak 

yine kendisi gibi erkek çocuğa 
mal etmesi, kadını ikincilleştiren 
Ataerkil toplumsal yapıları 
doğurdu.

Edindiği mülkü, kendisinden olan 
erkek çocuğa aktarmak kaygısı 
taşıyan erkek ve gücünü kendi 
gücünden almak üzere ortaya 
koyduğu erkek egemen toplumsal 
yapı, erkeğin soyunu garanti 
altına almak için kadını yeniden 
tanımlamak ve onun üremesini 
ya da cinselliğini, dolayısı ile de 
bedenini bir güdüm altına almaya 
yani kontrol etmeye yöneldi. Bu 
da her ne kadar yönetim ilişkileri 
değişse bile “Ataerkillik” üzerine 
inşa edilmiş sonraki ve ardılı her 
toplumda, o toplumu örgütleyen 
tüm sistemlerde kadınlığın, 
erkeklik tarafından inşasına neden 
oldu. 

Bu inşanın en önemli aracı 
olarak da dinler ortaya çıktı; 
toplumsal yapı içerisinde de bu 
dinler artık, erkek egemenliğini 
meşrulaştırmanın en etkili araçları 
konumuna geldiler. Ataerkil 
ailenin doğudan batıya hemen 
her coğrafyada yayılması ve 
özellikle Roma, Yunanistan, Mısır, 
Hindistan, Çin ve Arap coğrafyaları 
gibi dünyayı oldukça etkileyen 

bölgelerde güçlü hale gelmesi 
ile kadın, erkekler tarafından 
erkeklere has kılınan toplumsal 
alandan koparılarak, erkeğinin 
neslini sürdürüp sürdürmediği 
kolayca kontrol edilebilecek olan 
“hane/ev”e itildi. 

Kadınların “hane/ev”e 
itilmişlikleri yeni değil elbette 
ama zihinlerde hapsoluşlarının 
farkına varmaları ve özgürlük 
arayışlarıyla devam eden 
mücadele süreçleri yerleşik 
düzende olduğu gibi çok eskilere 
dayanmıyor. Yüz, yüzelli yıl 
öncesine dayanan ufak çaplı 
hareketlerle başlayan ama 
günümüze gelindiğinde de 
tatmin etmese de bir harekete 
dönüşmüş mücadeleden söz 
etmek mümkün. Kadın hakları 
için ayrımcılığın ya da cinsiyet 
eşitsizliğinin olmadığı bir dünya 
düzeni oluşana kadar da sürecek 
bir mücadele. Kadınların var 
oluş mücadeleleri aynı zamanda 
onların kayboluşu anlamına 
da gelmiş yüzyıllardır. Baskıcı 
ve otoriter yaklaşımlarla 
sindirilmeye çalışılmış olmak 
kadınlar için hep bir isyan ve hep 
bir boyun eğme arasında gidiş 
geliş olmuş. Çünkü isyan etmek 
reddedilmeyi de dışlanmayı da 
yok sayılmayı da göze almak 
demek olmuş bu ülkede ve 
bunu hiç bir kadın okumuşu da 
okumamışı da göze alamamış. 

İSTATİSTİKLERLE  
KADIN, 2019 

Türkiye, kadın erkek eşitliğinin 
nüfus olarak sağlandığı bir 
ülke. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi (ADNKS) sonuçlarına 
göre; 2019 yılında, kadın 
nüfus 41 milyon 433 bin 861 
kişi, erkek nüfus 41 milyon 
721 bin 136 kişi olmuş. Diğer 
bir ifadeyle; toplam nüfusun 
%49,8’ini kadınlar, %50,2’sini ise 
erkekler oluşturuyor.

Alpaslan Dartan 
Eğitim Uzmanı, Danışman,  Eğitim Gazetecileri  
ve Yazarları Derneği Kurucu YK üyesi,  
PDR İst. Şb. Bşk. (2012-2017)
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Kadınlar tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden 
daha düşük ücret alıyor

Kazanç Yapısı Araştırması, 2018 sonuçlarına 
göre; cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda ve 
tüm eğitim düzeylerinde erkek ücretinin lehine 
gerçekleşmiş. Bu fark, en fazla %28,8 ile meslek 
lisesi mezunu erkekler ve kadınlar arasında 
görülürken en az fark %14,3 ile lise mezunu 

erkekler ve kadınlar arasında olmuş.

Kadın milletvekili oranı %17,3 oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2019 

yılında 589 milletvekili içerisinde kadın milletvekili 
sayısın 102, erkek milletvekili sayısı ise 487 . 
Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında 
%9,1 iken bu oran 2019 yılında %17,3 olmuş.
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» https://dergipark.org.tr/en/download/

article-file/233412

» https://www.ntv.com.tr/dunya/her-

on-kisiden-dokuzu-kadinlara-karsi-

onyargili,KZo5c043B0G3COGrp-jraw 

» http://www.tuik.gov.tr/

PreHaberBultenleri.do?id=33732 

» https://www.acev.org/ 

» https://www.egitimreformugirisimi.

org/

KAYNAKLAR

Her on kişiden dokuzu kadınlara 
karşı önyargılı

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın (UNDP) yayınladığı 
yeni bir araştırmaya göre 
insanların yüzde doksanı kadınlara 
karşı önyargılı. UNDP’nin ilk 
“cinsiyete dayalı sosyal norm 
endeksi” olma özelliğini taşıyan 
çalışma, dünya nüfusunun yüzde 
80’inden fazlasını barındıran 75 
ülkenin verilerinin analizleriyle 
hazırlanmış. Erkeklerin yüzde 
91’i ve kadınları yüzde 86’sı, 
siyaset, ekonomi, eğitim, şiddet 
veya üreme hakları konularında 
kadınlara yönelik bir önyargıya 
sahipler. Çalışmaya göre erkek 
ve kadınların yarısından fazlası 
çalışma hayatından erkeklerin 
daha iyi liderler olduğuna inanıyor. 

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı  
2019 – 2023 Stratejik Planı  
2023 Eğitim Vizyonu ışığında 
hazırlanan 2019-2023 Stratejik 
Planında, Türk Millî Eğitim 
Sistemi’nin nicelik ve erişimle 
ilgili sorunlarının yanında özellikle 
nitelik devrimini gerçekleştirmek 
konusunda bir kararlılıktan söz 
edilmiştir. BU çerçevede Millî 
Eğitim Bakanlığı Çalışanlarının 
Eğitim Düzeyi ve Cinsiyet 
Bilgilerine Göre Dağılımına 
bakıldığında tüm Milli Eğitim 
Teşkilatının toplam 24 biriminde 
490.026 erkek, 532.450 kadın 
ve toplamda da  1.022.476 kişi 
çalıştığını görüyoruz. 

Kadın çalışanların ağırlıkta 
olduğu bir bakanlıkta 3 bakan 
yardımcısına bağlı görev alanları 
ile beraber 17 genel müdürlük 
bulunuyor. Bunların yanında direkt 
bakana bağlı genel müdürlükler 
de sayıldığında toplam 24 farklı 
birim bulunuyor. Bakanlığın 
web sayfasında Teşkilat Şeması 
içerisinde Bakana bağlı 24 birimin 
yöneticileri (Daire Başkanı, Genel 
Müdür ya da Başkan) içerisinde 
sadece bir kadın genel müdür var. 
O da Burcu EYİSOY DALKIRAN 
hanımefendi, Avrupa Birliği 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü 
olarak görev yapıyor. Diğer tüm 
yöneticiler erkeklerden oluşmuş. 
Üst düzey yöneticilerinin hepsinin 
erkek olduğu bir bakanlıkta 2023 
Eğitim Vizyonunun niteliksel 
devrimi gerçekleştirilebilir mi?

SİVİL TOPLUM  
KURULUŞLARI (STK) 

Toplumsal bir vaka olarak 
karşımızda duran cinsiyet temelli 
yaklaşımlar ile ilgili ülkemizde çok 
ciddi çalışmalar yürüten pek çok 
Sivil Toplum Kuruluşu bulunuyor. 
Özellikle eğitim süreçleri açısından 
çalışmalarını yoğunlaştıran iki önemli 
kurumdan AÇEV ve Eğitim Reformu 
Girişimi (ERG)’den de kısaca söz 
etmek yerinde olacaktır.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı  (AÇEV) 
ekibi 25 yıldır, erken yaştaki her 
çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve 
öğreniyor olması için çalışan ülkenin 
dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi 
çocuklar, anne babalar ve genç 
kadınlar için bilimsel temelli eğitim 
programları geliştirip uyguluyorlar. 
Eğitim programları ve saha 
çalışmalarının yanı sıra, toplumsal 
farkındalığı artırmak, bilinç ve 
destek oluşturmak üzere farkındalık 
ve savunu faaliyetleri olan AÇEV, 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri çerçevesinde 
de özellikle vurgu yapılan, erken 
çocukluk döneminde nitelikli eğitim, 
gelecek nesillerin yetiştirilmesinde 
ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve yaşam boyu öğrenme 
konularına tüm faaliyetlerinin 
odağında yer veriyor.

Yeni Bir Fikir Üretim Merkezi 
sloganıyla hareket eden Eğitim 
Reformu Girişimi (ERG), çocuğun 
ve toplumun gelişimi için eğitimde 
yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı 
diyalog ve farklı görüşlerden ortak 

akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız 
ve kar amacı gütmeyen bir girişim.  
Yapısal dönüşümün ana unsurları, 
eğitimde karar süreçlerinin veriye 
dayalı olması, paydaşların katılımıyla 
gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli 
eğitime erişiminin güvence altına 
alınması temelli çalışmalar yürütüyor. 
Eğitim sistemimizin iyileştirilmesine 
ve karar süreçlerinin veriye dayalı 
olmasına katkıda bulunmak için 
nitelikli veri kaynağı olmaya, eğitim 
politikalarının iyileştirilmesi için yapıcı 
görüşler sunmaya öneriler geliştirmeye 
ve her yıl eğitim alanındaki gelişmeleri 
izleyerek “Eğitim İzleme Raporları” 
yayımlayan önemli bir kuruluş.

Anlatması bir güne değil bir ömüre 
sığmayacak bir emekten ve güçten  
söz ediyoruz. Kadınlarla ilgili 
kültürümüze yer etmiş o kadar çok 
atasözü ve deyim bulunuyor ki tüm 
yaşadıklarımızı ve sevgimizi anlatmak 
bu nedenle o kadar da zor değil. Ama 
yaşatmak ve hayata geçirmek de o 
kadar kolay değil 





T üpraş’ın Milli Eğitim Bakanlığı 
iş birliğiyle rafinerilerinin 
bulunduğu 4 ildeki 30 

ortaöğretim okulunda kurduğu 
“Robotik Kodlama, Üç Boyutlu 
Modelleme, Üretim Beceri” sınıflarının 
Kocaeli Şehit Alper Al Ortaokulu’ndaki 
açılışı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 
Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Koç 
Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç 
Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız 
Eyüboğlu, Koç Holding Dış İlişkiler ve 
Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü 
Kızıl’ın katılımları ile Tüpraş Genel 
Müdürü İbrahim Yelmenoğlu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleşti.

Çocukların erken yaşta bilim, 
teknoloji ve inovasyonla tanışmasına, 
tasarım alanındaki becerilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamayı 
amaçlayan sınıflar, Tüpraş 
rafinerilerinin bulunduğu Batman, 
Kırıkkale, İzmir ve İzmit’teki toplam 
30 ortaöğretim okulunda 7. ve 
8. sınıfların eğitim görmesi için 
hazırlandı. 2019-2020 öğretim yılında 
eğitimin başladığı sınıflarda bugüne 

hem fırsatlar hem de tehditler 
söz konusu. Ben önemli bir fırsat 
penceresi olduğunu düşünüyorum. 
Eğer doğru hazırlıklar zamanında 
yapılırsa ve başta insan kaynağımız 
olmak üzere, gerekli yatırımlar 
yapılırsa hem şirketlerimizin hem 
de ülkemizin rekabetçi gücünü 
artırmamız mümkün olacaktır. 
Bu çerçevede, çocuklarımızın, 
gençlerimizin çağımızın ihtiyaç 
duyulan beceri ve yetkinlikleriyle 
iş hayatına hazırlanmaları hayati 
önem taşıyor. Bu çok önemli konuda 
devlet- özel sektör iş birliğinin 
elzem olduğuna inanıyoruz. Bu 
konu aslında bütün dünyanın en 
önemli gündem maddelerinden biri. 
Uluslararası pek çok platformda bu 
konuları dünyanın önde gelen şirket 
yöneticileriyle, akademisyenlerle, 
sivil toplum ve kamu temsilcileri ile 
değerlendiriyoruz.  Mevcut iş gücüne 
yeni yetkinlikler kazandırılması kadar, 
okullardaki müfredatın ve eğitim 
tekniklerinin çağın ihtiyaçlarına uygun 
şekillendirilmesi ve eğitim alanında da 
teknolojiden faydalanılması ihtiyacı 

dek 12 bin öğrenciye eğitim verildi. 
Proje kapsamında 80 öğretmen 
yoğun mesleki gelişim eğitimlerine 
katılırken, sertifikalı eğitici eğitmenler 
olarak yetişmeleri desteklendi. Proje 
içerikleri ise Milli Eğitim Bakanlığı 
“Teknoloji ve Tasarım” dersleri 
müfredatına uyumlu olacak şekilde 
kurgulandı. Sınıflardaki teknik 
donanımlar sayesinde öğrenci ve 
öğretmenlerin mevcut müfredatı 
rahatça uygulamalarına imkân 
tanındı. Sınıfların sarf malzeme 
ihtiyaçlarının tamamı Tüpraş 
tarafından sağlanarak, proje özelinde 
3 boyutlu modelleme, robotik 
kodlama ve eğitim içeriklerini 
destekleyen çalışma kiti hazırlandı. 

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ 
ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİ

Koç Holding CEO’su Levent 
Çakıroğlu açılış töreninde yaptığı 
konuşmada Dördüncü Sanayi 
Devrimi’nin getirdiği büyük 
dönüşüme işaret ederken şöyle 
devam etti: “Bundan önceki 
sanayi devrimlerinde olduğu gibi 

KOÇ HOLDING 
MLMM 4.0 
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mesleki 
eğitimde

ATAĞINI BAŞLATTI

Tüpraş, Milli Eğitim Bakanlığı 
iş birliğiyle 4 ilde yer alan 
30 ortaöğretim okulunda 
“Robotik Kodlama, Üç Boyutlu 
Modelleme, Üretim Beceri 
Sınıfları”nı kurdu.  
Kocaeli Şehit Alper Al 
Ortaokulu’ndaki laboratuvarın 
açılışına katılan Koç Holding 
CEO’su Levent Çakıroğlu,  
“Mesleki eğitim konusundaki 
tecrübelerimiz bizi Endüstri 
4.0 dünyasında Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi 4.0’a 
getirdi. Mesleki Eğitimde 
21’inci Yüzyıl Becerilerinin 
Geliştirilmesi Projesini  
hayata geçirdik.” dedi. 



öne çıkıyor.”
“Tüm veriler “21’inci yüzyıl 

becerilerinin temel alındığı” bir 
eğitim sistemine işaret ediyor” 
diyerek sözlerini sürdüren Levent 
Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun 2006 
yılında başlattığı ve ülkemizde 
mesleki eğitimin gelişimi adına çok 
önemli bir kilometre taşına dönüşen 
Meslek Lisesi Memleket Meselesi 
Projesi’ne atıfta bulundu. Çakıroğlu 
şöyle devam etti: “Koç Topluluğu 
olarak 2006 yılında Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi projesine 
başlarken, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi 
için elimizi taşın altına koymuştuk. 
Topluluğumuzun imkânlarını ihtiyaç 
alanları doğrultusunda seferber 
etmiştik. Aradan geçen 14 yılın 
ardından Milli Eğitim Bakanlığımız 
ve IBM ile iş birliği yaparak yeni 
bir protokole imza attık. Böylelikle 
‘Mesleki Eğitimde 21. Yüzyıl 
Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi’ni 
hayata geçirdik. Bu iş birliği, 
öğrenci ve öğretmenlere yönelik 
davranışsal ve teknik becerileri 
geliştirmeyi hedefliyor. Mesleki 
ve teknik liselerde, Endüstri 4.0 
dönüşümünün sağlanmasına örnek 
teşkil edecek yenilikçi bir okul-sektör 
iş birliği modelini ortaya koymak 
üzere çalışıyoruz. Bu model; öğrenci, 
öğretmen ve sektör temsilcilerinin 
birlikte öğrenmesini, düşünmesini ve 
üretmesini esas alıyor. Projenin ilk 
yılında edindiğimiz kazanımlarla, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde, 
halen Türkiye’de 450 bin öğrencinin 
yararlandığı ve 54.000 öğretmenin 
uyguladığı ‘mesleki gelişim 
dersinin’ müfredatının yenilenmesi 
çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Eş 
zamanlı olarak, mesleki eğitimde 
tasarım beceri atölyesi standartlarını 
geliştirmek üzere örnek bir atölye 

tasarladık ve uygulama çalışmalarını 
başlattık. Geldiğimiz noktada; mesleki 
eğitim konusundaki tecrübelerimiz 
bizi Endüstri 4.0 dünyasında Meslek 
Lisesi Memleket Meselesi 4.0’a 
getirdi. Ülkemizin en önemli gücünü 
genç nüfusumuz oluşturuyor. 
Gençlerimizin eğitim – öğretim 
sıralarında 21’inci yüzyıl becerileri 
ile donatılması hiç şüphe yok ki 
geleceğimiz için en önemli rekabet 
avantajlarından birini oluşturacak.”

TASARIM BECERİ 
OKULLARININ SAYISINI 
ARTIRACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 
Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, 
“Hem bir okulda olmamızın hem 
bir sanayi şehrinde olmamızın hem 
de sanayi şehrinde ülkemizin öncü 
sanayi kuruluşlarıyla bir arada 
bulunmamızın çok önemli bir anlamı 
olduğunu ifade etmek isterim. 
Okullarımızda ülkemizin gayrisafi 
milli hasıla, sanayi yatırımlarımızdan 
ve inovasyondan bağımsız değildir. 
Eğitim dediğimiz zaman sadece 
okullarda öğretilen yapının çok 
daha ötesinde inovatif ve yaratıcı 
düşünceyi merkeze alan yapılar 
akla gelmektedir. Temel inancımız 
ülkemizin en ücra şehirlerindeki 
okullarında da tasarım beceri 
okullarının sayısını artırmaktır. 
Tasarım okulları öğrencilerin “bu 
tam da benim için yapılmış” dediği 
yatırımlardır. Bu anlamda Tüpraş, 
Koç Holding yetkililerine ve projeye 
katkıda bulunanlara şükranlarımı 
sunmak istiyorum” dedi.

Konuşmasında proje hakkında bilgi 
veren Tüpraş Genel Müdürü İbrahim 
Yelmenoğlu ise şunları söyledi: 
“Bizler bir hayalle yola çıktı. Kurumsal 
vatandaş olma sorumluluğumuzla 
Ülkemize, toplumumuza kalıcı eserler 

bırakmayı arzu ettik. Geleceğimizi 
şekillendirecek olan çocuklarımızın, 
eğitimlerine yapacağımız yatırımlarla 
hayatlarına dokunmayı, teknolojiye 
erişim imkânlarını artırarak kendilerini 
geliştirebilecekleri fırsatlar sunmayı 
istedik. Öğrencilerimizin 21. yüzyılın 
yetkinliklerine şimdiden hazır 
olabilmelerinde katkı sağlamayı 
hedefledik. Özellikle de rafinerilerimizin 
bulunduğu illerde kalıcı sosyal katma 
değer üretmeye odaklandık. Temel 
motivasyonumuz; değişen dünyaya 
ayak uydurabilen, üreten nesillerin 
yetişmesinde öncülük etmek, bu yolda 
iyi bir örnek teşkil etmek oldu. Ne 
mutlu ki, bugün hep birlikte hayalimizin 
gerçek olduğu yerdeyiz.”

Projenin öğrenci, öğretmen, okul 
ve toplum katmanlarındaki somut 
çıktılarını akademik danışman 
desteği alarak ölçümlediklerini 
belirten Yelmenoğlu, bu sonuçları da 
paylaştı: “Projemizin en çok öne çıkan 
kazanımlarından biri, öğrencilerimizin 
sınıflara katılımındaki azim ve istekleri 
oldu. Derse ilgisi az olan öğrencilerin 
dahi ilgilerinin arttığı, sabırsızlıkla 
sınıflara girmek istedikleri tespit edildi. 
Çocuklarımızın araştıran, sorgulayan 
nesiller olma yolunda enerjilerinin ve 
yeni bakış açısı getirme çabalarının 
arttığı, detaylara daha fazla dikkat 
edip daha aktif oldukları gözlemlendi. 
Neredeyse bütün okullarımızda, 
öğrencilerimizin olumsuz 
davranışlarının azaldığı, kendilerine 
özgüvenlerinin arttığı görüldü. 
Okul birincisi olan bir öğrencimizin 
teknoloji tasarım öğretmeni olmaya 
karar vermesi, bir öğrencimizin 
projeye katıldıktan sonra Bilim Teknik 
Lisesi’ne gitmek istemesi, bir başka 
öğrencimizin okulda hazırladıkları 
projeyi üniversite öğrencilerine sunmak 
üzere üniversiteye davet edilmesinden 
büyük gurur duyduk. Aynı şekilde, 
evde eğitim alan bir özel eğitim 
öğrencimizin bu sınıflar aracılığıyla 
TÜBİTAK projesi hazırlaması, 
projemizin öğrencilere dokunmaya 
başladığını gösteren somut verilerden 
sadece birkaçı. Kısa sürede elde 
ettiğimiz bu önemli sonuçlar bize 
umut verdi. Öğretmenlerimizin şevki, 
çocuklarımızın gözlerindeki ışık, doğru 
yolda olduğumuza dair inancımızı daha 
da güçlendirdi. Daha fazla çocuğumuza 
ulaşabilmek için, yeni öğretim 
döneminde de projemize devam 
ediyoruz.”
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Sosyal medya platformları, 
eğlenmek ve kişi ya da 
topluluklarla iletişim kurmak 

gibi amaçların yanında maalesef 
siber zorbalık için de oldukça yaygın 
bir şekilde kullanılıyor. Sosyal 
medya kullanımının gençler arasında 
daha yoğun olmasından dolayı da 
ebeveynlere birçok sorumluluk 
düşüyor. Dünyada 500 milyondan 
fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender 
Antivirüs’ün Türkiye Operasyon 
Direktörü Alev Akkoyunlu, siber 
zorbalıkla ilgili 11 gerçeği sıralayarak 

ebeveynleri uyarıyor ve önemli 
tavsiyelerde bulunuyor.

1 12 ile 17 yaş arasındaki gençlerin 
yaklaşık %37’si siber zorbalığa maruz 

kalıyor.

2 Gençlerin %95’i sosyal medya 
kullanıyor ve büyük çoğunluğu mobil 

cihazlarından internete erişiyor. Bu da 
mobil cihazları siber zorbalık için en 
yaygın araç haline getiriyor.

3 Öğrencilerin %23’ü online ortamda 
başka bir kişiye kötü veya acımasız 

11
GERÇEKSİBER ZORBALIK İLE İLGİLİSİBER ZORBALIK İLE İLGİLİ

Kızlar erkeklere göre  
3 kat daha fazla siber  
zorbalığa uğruyor

Her 10 gençten sadece  
1’i siber zorbalığı anne 
babasına anlatıyor

haber
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Sosyal medya platformları, eğlenmek ve kişi ya da 
topluluklarla iletişim kurmak gibi amaçların yanında 

maalesef siber zorbalık için de oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılıyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı 
koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon 

Direktörü Alev Akkoyunlu, siber zorbalıkla ilgili 11 gerçeği 
sıralayarak ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Alev Akkoyunlu



bir şey söylediğini veya 
yaptığını belirtiyor. 
Aynı zamanda 
öğrencilerin %27’si 
de kendilerine 
siber zorbalık 
yapıldığını 
söylüyor.

4 Kızların siber 
zorbalığa 

uğramaları da 
erkeklerden daha 
fazla. Genç kızların 
%15’i en az dört farklı 
türde taciz edici online 
davranışın hedefi oluyorken, 
erkeklerde bu oran ise %5.

5 LGBTQ+ öğrencilerinin yaklaşık 
yarısı online ortamlarda taciz 

yaşıyor. Bu oran ortalamadan daha 
yüksek.

6 Instagram, çoğu genç insanın 
en fazla siber zorbalığa maruz 

kaldığı sosyal medya platformu. 
Ankete katılanların %42’si bu 
platformda taciz yaşadığını belirtti.

7 Siber zorbalığa maruz 
kalan gençler, hem kendine 

zarar verme hem de intihar 
girişiminde siber zorbalığa maruz 
kalmayanlara oranla daha fazla 
risk altında.

8 Gençlerin %83’ü, sosyal 
medya şirketlerinin kendi 

platformlarında siber zorbalıkla 
mücadele etmek için daha fazlasını 
yapması gerektiğine inanıyor.

9 Gençlerin %60’ı bir 
arkadaşının siber zorbalığa 

uğradığına tanık olmuş ancak 
hiçbir müdahalede bulunmamışlar.

10 Her 10 genç kurbandan 
sadece 1’i, bir ebeveyni 

veya güvenilir bir yetişkini yaşadığı 
zorbalık konusunda bilgilendiriyor.

11 Her 5 öğrenciden 4’ü (%81), 
anonim olarak siber zorbalığa 

müdahale etmelerinin daha kolay 
olduğunu söylüyor.

EBEVEYNLER NELER 
YAPMALI?

Çocuklarının siber zorbalığa 
maruz kaldığını fark eden ya da 
öğrenen ebeveynlerin dikkatli 
davranmaları gerektiğini ifade 
eden Alev Akkoyunlu, siber 

zorbalık karşısında ailelerin nasıl 
davranması gerektiğini 7 maddede 
sıralıyor.

4 Çocuğunuzu dinleyin. 
Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanı 
olduğunda bunun utanılacak bir 
şey olmadığını hatırlatın.

4 Çocuğunuza güven verin. 
Ne olursa olsun onun yanında 
olacağınızı hissettirin ve yardımcı 
olmaya çalışın.

4 Zorbalığı durdurmak için 
birlikte çalışın. Çocuklarınıza karşı 
gerçekleşen zorbalıkları ve kanıtları 
kaydedin, ekran görüntüsünü alın, 
ilgili yerlere raporlayın ve zorbayı 
engelleyin.

4 Okul yöneticileri ve 

diğer ebeveynlerle 

konuşun. Konuyla 

ilgili öğretmenlerle 

ve diğer 

ebeveynlerle 

konuşun. 

Sorunun 

farkında 

olmalarını ve 

endişelerinizi 

anlamalarını 

sağlayın.

4 Durumu takip edin. 

Çocuğunuzla konuşmaya devam 

edin ve onu daima dinleyin. “Bugün 

okul nasıldı?” gibi soruların çoğu 

zaman “İyiydi” cevapları olması 

normal. Takibe devam edin, bu 

duruma karşı homurdansa dahi, 

olumlu olmaya çalışın ve bunu 

sürdürün.

4 Zorbalıkla ilgilenen kurumlara 

danışın. Daha fazla tavsiye için, 

zorbalıkla mücadele eden kuruluşlarla 

iletişim kurmayı deneyin.

4 Ebeveyn kontrolü içeren 

bir güvenlik yazılımı kullanın. 

Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini 

izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü 

içeren bir güvenlik çözümü edinin.
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YABANCI DİL BİLMEK NE DEMEK? 
Yabancı dil testine eleştirel bir bakış 

Y
ıllar önce bir devlet 
üniversitesinin Yabancı Diller 
Yüksekokulunda o zamanki 

adıyla okutman olarak görev 
yapıyordum. İngilizce Öğretmenliği ve 
İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin 
bulunduğu hazırlık programında 
yaptığımız üçüncü vizenin sonuçları 
açıklandıktan sonra bir öğrencim 
ofisime geldi. Bu tür ziyaretlerin 
konusu çoğunlukla açıklanan vize 
notunu beğenmemek ve kâğıtları bir 
daha inceleme talebi olur. Ancak bu 
seferki öyle değildi. Girdiği sınavdan 
aldığı notun 56 olduğunu söyleyen 
öğrencimin sormak istediği başka bir 
şeydi:

‘Hocam, üniversite sınavında 
80 soru üzerinden 72 net yaptım. 
Yani İngilizcem iyi. Vizelerden 
önce işlediğimiz kitabı detaylıca 
çalışıyorum. Kelimelere bakıp bunları 
biliyorum diyorum, dil bilgisi konularını 
inceliyorum hepsinden eminim. Ancak 
bütün bunlara rağmen vizelerde 
istediğim başarıyı gösteremiyorum. 
Sizce ne yapmalıyım hocam?’

Aslında bu ne yapmalıyım sorusunun 
altında o kadar çok boyut vardı ki 
nasıl cevap vereceğim üzerine sayısız 
senaryo geçti zihnimden. En akla 
yatkın olanı, dil bilmenin sadece kelime 
ve dil bilgisinden ibaret olmadığı, dört 
dil becerisine odaklanmak gerektiğini 
söylemekti. Ben de öyle yaptım. 
İngilizce Öğretmenliği ve yabancı dille 
ilgili benzer bölümlerde okumak için 
hazırlanan öğrenciler doğal olarak 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından uygulanan Yabancı 
Dil Testinde (YDT) hangi tür sorular 
bulunuyorsa ona yönelik bir planlama 
yapıyorlardı. Pekâlâ ya YDT’de 
bulunan sorular dil bilmenin ana 
ölçütleri olan dört temel dil becerisi 
(okuma, dinleme, konuşma, yazma) 

üzerinden yapılsa bu ve benzeri 
sahneleri yaşar mıydık? Bu yazıda, 
üniversitelerin yabancı dille ilgili 
eğitim veren bölümlerinde okumak 
için öğrencilerin girmek zorunda 
olduğu YDT’nin yabancı dil bilme 
kavramıyla ne kadar örtüştüğünü 
ele alıp dört temel dil becerisini 
ölçen sınav modellerinin üzerinde 
duracağım. Belki de bu adımla 
herkesin diline pelesenk olan ‘Hocam 
biz niye yabancı dil öğrenemiyoruz?’ 
sorusuna da bir nebze de olsa bir 
çözüm önermiş oluruz.

YABANCI DIL BILMEK  
NE DEMEKTIR?

İnsanlar dili iletişim kurmak, 
hayatlarını idame ettirmek için 

kullanırlar. Benzer şekilde yabancı dili 
de bir görevi yerine getirmek, var olan 
ilişkilerini sürdürmek, yeni ilişkiler 
kurmak ve belki de en önemlisi dilde 
var olmak/kendilerini ifade etmek 
amacıyla kullanırlar. Dört temel dil 
becerisi ışığında değerlendirdiğimizde 
ise, insanların o dilin etkin kullanıcısı 
olarak sayılabilmeleri için yabancı 
dilde okumaları, okuduklarını 
anlamaları, yazmaları, konuşmaları ve 
dinlediklerini anlayıp yorumlamaları 
gerekir. Diğer bir deyişle, kullanıcısı 
olduğu yabancı dilde, bir internet 
haberini okuyup haberin genel 
hatlarını anlamaları, en sevdikleri 
müzik grubunun turne programını bir 
epostayla grubun çevrim içi forumuna 
sormaları, kendilerini sosyal ortamda 
ifade etmeleri ve havaalanında 
bineceği uçağın kapısının değiştiğini 
duyuruda anlayıp ona göre hareket 
etmeleri beklenir. Bunları yerine 
getirebilen insanlar o yabancı dilde 
etkin dil kullanıcıları olarak anılırlar. 
Pekâlâ, o halde yanıtlamamız gereken 
soru şu: Biz üniversite sınavında 
yabancı dil sorularını yanıtlayarak 
yabancı dille ilgili bölümlere 
yerleştirilen öğrencileri belirlerken 
dört yıl boyunca eğitim görecekleri 
dili ne kadar bildiğini hangi  
yöntemle seçmeliyiz? Bu soruyu 
cevaplamadan önce isterseniz hali 
hazırda ÖSYM tarafından hazırlanan 
yabancı dil testindeki soru dağılımını 
inceleyelim.

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı  
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,  
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 
 İngiliz Dili Eğitimi ABD

Tablo 1: Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Dağılımı

    Soru Sayısı
1. Dilbilgisi 10
2. Cloze Test 5
3. Cümle Tamamlama 8
4. İngilizce-Türkçe Çeviri 6
5. Türkçe-İngilizce Çeviri 6
6. Anlamca Yakın Cümleyi Bulma 5
7. Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma 5
8. Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma 5
9. Diyalog Tamamlama 5
10. Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma 5
11. Paragraf 15



makale
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öğretmen seçimi ve eğitimine yönelik 
atılacak adımlar istenen değişikliğe 
neden olabilir. Aşağıda önereceğim 
üç model, üniversite eğitimlerinde 
İngilizce ile ilgili bir bölümde eğitim 
görmek isteyen öğrencilerin dil 
bilmek kavramına uygun bir şekilde 
belirlenmesi sağlanabilir. Şimdi bu 
modellerin ne olduğuna bakalım.

MODEL 1:
Ana hatları (sınavın seviyesi, soru 

türleri, uygulanış biçimi, vb) MEB, 
ÖSYM ve YÖK (Yükseköğretim 
Kurulu) tarafından oluşturulacak 
bir kurul tarafından belirlenecek ve 
dört dil becerisini (okuma, dinleme, 
konuşma, yazma) ölçecek sınav, 
tüm adaylara uygulanır. Aday 
sayısının çok olması bu modelin 
uygulanmasını zorlayacak etkenlerin 
başında gelmektedir. ÖSYM 
tarafından yapılan tarihlendirme 
ışığında Cumartesi günü adaylar, 
okuma ve dinleme ile ilgili soruları 
yanıtlarken, Pazar günü de 

2019 yılında yapılan YDT’de 
sorulan soruların dağılımına 
baktığımızda yukarıda değindiğim 
dil bilmek kavramını oluşturan 
dört dil becerisinden sadece 
okuma becerisinin ölçüldüğünü 
görebiliriz. Bu yabancı dil ölçme ve 
değerlendirme alan yazınındaki en 
temel kavramlardan biri olan kapsam 
geçerliliği anlamında testin son derece 
zayıf bir görüntüye sahip olduğuna 
işaret etmektedir. Zira diğer üç dil 
becerisinin ölçülmediği, sadece tek 
bir dil becerisiyle dil bilmenin eş 
değer düşünüldüğü böyle bir sınav 
dil bilen adayları ayırt etmede eksik 
kalmaktadır.

ÖSYM tarafından paylaşılan 
sayısal verilere göre 2019 yılında 
İngilizce YDT’ye toplam 106.363 
aday katılmıştır. 24.619 standart 
sapma oranıyla ortalama puan 29.755 
olmuştur. 80 puan üzerinden alınan 
bu ortalama puan arzulanandan 
uzaktır. Sınavın sadece okuma 
becerisini ölçmesinden hareketle 
diğer üç becerinin değerlendirilmeden 
bu kadar düşük bir ortalamaya 
sahip olan sınavın sonucuna göre 
üniversitelerin yabancı dille ilgili 
bölümlerinde eğitimlerine başlayacak 
öğrencilerin dil yeterliklerinin pek de 
istenen düzeyde olmadığı sonucuna 
ulaşabiliriz.

O HALDE NE YAPMALIYIZ?
Yaklaşık olarak 100 ülkenin 

İngilizce yeterlik seviyelerini sıralayan 
İngilizce Yeterlik Endeksinde 2019 yılı 

sonuçlarına göre 79. sırada bulunan 
ülkemizin yabancı dil açısından 
durumu tatmin edici bir görüntü 
sergilememektedir. Buna ek olarak 
kamuoyunda herkesin “yabancı dil 
öğrenemiyoruz” algısına da sahip 
olduğundan hareketle bu olumsuz 
tabloları olumluya çevirmek için 
radikal adımlar atılmalıdır. Ülke 
olarak etkili bir yabancı dil eğitim 
politikamızın oluşturmaktan tutun da 
öğrencilerin örgün eğitim süresinde 
ve sonrasında dört dil becerisiyle 
ölçülmesine ve bu ölçmenin sonunda 
Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru 
Metni (CEFR) ışığında uygulanacak 
bir sertifikasyon sistemine kadar 
çeşitli hamlelerle olumlu bir hava 
oluşturmak pekâlâ mümkün. Birçok 
başka nedenin de rol oynadığına 
inandığım Finlandiya, Kanada, 
Güney Kore, Singapur ve Hong Kong 
gibi eğitimde yüksek performans 
gösteren tüm okul sistemleri 
öğretmen seçimine ve eğitimine çok 
fazla yatırım yapıyor. Dolayısıyla 
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oluşturulacak komisyonlar marifetiyle 
yazma ve konuşma sınavları 
uygulanır. Her bir dil becerisinin 
ağırlığı %25 olacaktır.

MODEL 2:
Arzu edilen sınav her ne kadar 

sınava girecek tüm adayların birer 
gün arayla yabancı dil yeterliliklerini 
dört dil becerisine göre hazırlanmış 
sınavlarla (okuma, dinleme, yazma, 
konuşma) ölçmek olsa da, bu kadar 
çok sayıdaki adayın (2019 yılında 
106.363 aday YDT’ye girdi.) özellikle 
konuşma ve yazma becerilerini 
ölçmek teknik nedenlerden dolayı pek 
mümkün olamayabilir. Bu noktada da 
sadece uygulama kolaylığı açısından 
ikinci bir model önerilmektedir. Bu 
modele göre, YDT’ye girecek adayların  
dil becerilerini ölçmek için iki aşamalı 
bir dil yeterlilik sınavı uygulamak 
mümkün olabilir.

Aşama 1:  İlgili uzmanların 
oluşturduğu kurulun belirleyeceği iki 
anlama becerisini (okuma ve dinleme) 
ölçecek sınav tüm adaylara uygulanır. 
İlk olarak adayların iki anlama 
becerisinin ölçülmesinin temel nedeni, 
aday sayısı fazla olduğu için, ölçmenin 
en pratik şekilde sürdürülmesi 
gerekliliğidir.  Sınava giren tüm 
adaylar, ülke genelinde yapılan bu 
sınavdan belirli bir puan alırlarsa 
sınavın ikinci aşamasına girmeyi elde 
ederler.

Aşama 2: İlk aşamadan belirli bir 
puan alan adaylar, temel noktaları 
(sınavın seviyesi, soru türleri, 
uygulanış biçimi, değerlendirme vb) 
Aşama 1’de ifade edilen aynı kurulun 
belirlediği anlatma becerilerinden 
olan konuşma ve yazma sınavına 
girerler. Bu iki anlatma becerilerinin 
hangi yöntemlerle ölçüleceği, 
hangi değerlendirme ölçütlerinin 
kullanılacağı, sınavı değerlendirecek 
komisyonların tutarlı bir 
değerlendirme yapması için nasıl bir 
yol izleneceği gibi detaylar komisyon 
tarafından netleştirilir.

Bu iki beceriden oluşan sınavlardan 
belirli bir puan alan öğrenciler hem 
anlama becerileri (okuma ve dinleme) 
hem de anlatma becerilerinden 
(konuşma ve yazma) aldıkları puan 
ortalamalarının toplamıyla YDT’den 
aldıkları puanları belirlenmiş olur. 

MODEL 3:
Yukarıdaki iki modelin uygulanması 

» Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı, Yabancı Dil Testi Soru 
Dağılımı https://osym.gov.tr/ykspdf/
ydt_ingilizce_yks_2019_web.pdf 
adresinden 14.02.2020 tarihinde erişim 
sağlanmıştır.
» 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 
Yabancı Dil Testi Sayısal Verileri https://
dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/
YKS/sayisalbilgiler18072019.pdf 
adresinden 14.02.2020 tarihinde erişim 
sağlanmıştır. 

KAYNAKLAR

özellikle teknik nedenlerden dolayı 
mümkün olamayabilir. Bu noktada da 
arzu edilen birinci veya ikinci modele 
geçiş aşamasında kullanılabilecek 
üçüncü model uygulanabilir. Üçüncü 
model, dil bilmenin ölçütü olan 
dört temel dil becerisinden sadece 
okuma ve dinleme becerisine 
odaklanmaktadır. İfade ettiğim gibi 
sadece çok sayıdaki adayın okuma 
ve dinleme becerilerini ölçmek 
nispeten daha kolay olabileceği için, 
ÖSYM tarafından belirlenen tarihte 
adayların hepsi okuma ve dinleme 
becerilerinin değerlendirilmesine 
yönelik soruları yanıtlaması 
gerekmektedir.

NE DEĞIŞIR?
Anadolu Liselerinde uygulanan 

etkili yabancı dil öğretimi 
süreçlerinin sonlandırılmasından 
bu yana yabancı dil öğretimi ve 
başarı ne yazık ki pek yan yana 
gelen kavramlar olmamıştır. Bu 
konuda ilgili alan yazında çeşitli 
araştırmalar yapılmaktadır. Öğrenci 
motivasyonu, yönetici algısı, 
fiziksel yetersizlikler, ölçme ve 
değerlendirmedeki tutarsızlıklar, 
ders kitapları ve benzeri tüm etkenler 
bir yana, araştırmalar bize öğretmen 
yeterliliklerinin bu tablonun 
oluşmasında en önemli etken 
olduğunu göstermektedir. Benzer 
şekilde yabancı dil öğretmenlerinin 
mesleki ihtiyaçları anlamındaki 
çalışmaların genel bir analizi 
yapıldığında da öğretmenlerin en çok 
dil yeterlilikleri bağlamında desteğe 
ihtiyaç duydukları görülmüştür. Bu 

genel çerçeveden hareketle şu anda 
uygulanmakta olan YDT’nin sadece 
okuma becerisine odaklanması ve 
diğer üç dil becerisiyle ilgili herhangi 
bir değerlendirme yapmaması 
yukarıda çizdiğim manzaranın 
oluşmasındaki nedenlerden biridir. 
O halde önerilen üç modelin de 
dayanak noktasını oluşturan dil 
becerileri temelli bir sınav, bize 
sadece okuduğunu anlayan değil aynı 
zamanda okuduğu üzerine yorum 
yapan, dinlediğini yorumlayan, 
yazabilen ve en önemlisi de kendini 
rahatlıkla ifade edebilen öğrencilerin 
öğretmen olma sürecinde etkin 
bir şekilde belirlenmesine olanak 
tanıyabilir. Bu değişiklik önerisinin 
İngiliz Dili Eğitimi alanında çalışan 
bilim insanları, MEB’de görev yapan 
İngilizce öğretmenleri, İngilizce ile 
ilgili bölümlerde okuyan üniversite 
öğrencileri, MEB, ÖSYM ve YÖK 
yetkilileri tarafından tartışılmasının 
son derece önemli olduğuna 
inanıyorum. 








