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EĞİTİMLE
GELEN İYİLİK
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İdealist bir grup hekim tarafından 1868 yılında
kurulan Hilal-i Ahmer, bugün
153 yıllık bir merhamet çınarı olarak
çalışmalarını sürdürüyor. İyilik çınarı Türk
Kızılay’ın 1868 yılından günümüze gelen şiarı:
“Vatana muhabbet, yaralılara muavenet!”
İlk sayısı 15 Eylül 1921’de yayınlanan
Osmanlı Hilal-i Ahmer Mecmuası’nın izinde iyiliğin
rotasını 1868’de çizmeye devam ediyoruz.
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Eğitimle gelen
iyilik
Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Bir insana kalıcı bir iyilik yapmanın
en kıymetli yollarından biri ona
iyi bir eğitim vermekten geçer. Bu
amaçla tarihimizde sayısız örneklerini
gördüğümüz eğitime destek vakıfları,
merhametin sembolü olmuşlardır.
Kızılay ve eğitim deyince aklımıza
okullarımızdaki “Kızılay Kolu”nun
gelmemesi mümkün değil. Öğrencilerin
Kızılay’ın logosunu taşıyan kollukları
ya da yaka kartlarını büyük bir gururla
taşıdıkları gözlerimin önünde. Bugün
de öğrencilerimiz kulüpler vasıtasıyla
asırlık çınarımızdan güç almaya
devam ediyor: Okuldaki arkadaşlarını
kan bağışı konusunda bilinçlendirip
ilerde “gönüllü, karşılıksız ve düzenli”
kan bağışçısı olmalarını sağlamak,
afet ve ilkyardım konusunda çeşitli
etkinlikler düzenlemek başta olmak
üzere faaliyetler düzenliyorlar. Böylece
hem erken yaşlarda Kızılay ile tanışıyor
hem de ekip halinde bir işi başarmanın
mutluluğunu yaşıyorlar.
Gençlerimizi iyilerle ve iyilikle dost
etmek en önemli amaçlarımızdan
biri. Sürdürülebilir temellere dayalı,
toplumun her kademesine nüfuz eden
eğitim çalışmalarımızda Genç Kızılay
teşkilatlarımız önemli yer tutuyor.
Herkes için esenlik ve güvenli yaşam
vizyonumuzu bu şekilde hayata
geçirebiliriz.
Hatırlayacaksınız: 2020 yılının Mart
ayında afet, halk sağlığı ve insani
yardım alanlarında bilgi üretmek ve
ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine
sunmak için yapılanmış bir eğitim,
araştırma-geliştirme ve savunuculuk
kuruluşu olan Kızılay Akademi’yi
hayata geçirmiştik. Kurulduğu günden

bugüne Kızılay Akademi eğitim
içeriği geliştirme, eğitim planlama
ve uygulama, uzaktan eğitim sistemi
yönetimi, dijital eğitim içeriklerinin
üretimi, akademik ve bağımsız
araştırmalar ile yayın çalışmaları olmak
üzere çok geniş bir sahada faaliyetlerini
sürdürüyor.
İlk yardım, afetler ve koruma bilinci,
temel afet gönüllüsü yetiştirme, afete
hazırlık ve müdahale, barınma ve
kamp yönetimi gibi daha onlarca
alanda eğitimler veren Kızılay sadece
bununla da yetinmiyor. Gönüllülerimiz
eğitim malzemesi ihtiyacı olan okullara
eğitim malzemesi tedarik ediyor, boyabadana yapıyor, dezavantajlı gruptaki
çocuklarımızın hayata daha iyi ve hızlı
şekilde adapte olmalarını sağlayacak
eğitimler düzenliyor. Pandemi
sürecinde ve öncesinde Türkiye'nin
her yerinde eğitime destek verdik ve
vermeye devam ediyoruz.
Çünkü biliyoruz ki savaşların,
salgınların, afetlerin gölgesinde ayakta
kalmayan çalışan dünyamız, ancak
eğitim sayesinde daha iyi bir yer olacak.
Son olarak yakında “Kızılay Bursları”
ile gençlerimizin eğitimine desteğimizi
güçlendirerek sürdüreceğimizin
müjdesini de vermek istiyorum.
İyilik ve merhamet gençlerle güzel,
gençlerle var!
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EYLÜL’ÜN DÜNYASI
Konserler, sempozyumlar, paneller ve filmlerle sezon bu aydan itibaren başlıyor. Yazın
rehavetini üzerinizden atın ve bu şahane etkinlikleri kaçırmayın. Eylül ayında neler yapalım diye
soruyorsanız size birkaç önerimiz var. Hadi buyrun...

ŞEHZADE ABDÜLMECİD
E F E N D İ V E H AT S A N AT I
Ressamlığıyla tanıdığımız ancak müzik ve hat sanatıyla da ilgilenen Abdülmecid Efendi, resmettiği pek
çok tabloda hat levhalarına da yer vermiştir. “Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” sergisi, Şehzade
Abdülmecid Efendi’nin büyükbabası, amcası, babası ve kuzeni olan sultanların (II. Mahmud, Sultan
Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid) eserlerine odaklanıyor. Ayrıca II. Mahmud’un
yazı hocaları Kebecizade Mehmed Vasfî’nin ve Mustafa Râkım’ın eserlerini, hattat sultanların hat levhaları ve
kıt’aları ile güzel yazı örneklerini ziyaretçilerle buluşturan sergi Sakıp Sabancı Müzesi’nde Ekim ayı sonuna
kadar gezilebilir.

KÂR-I
MÜŞTEREK
1793-1797 yılları arasında Londra sefaretimizde görev yapan Mahmut Raif Efendi, o dönemde izlediği bir
konserdeki eserlerden birinin vals ritmindeki laytmotifinden çok etkilenir. İstanbul’a dönüşünde Dede
Efendi’ye bu olaydan bahseder ve hafızasında yer eden bu melodileri aktarır. O günlerde, en büyük beste
şekillerinden bir olan “kâr” bestelemekte olan Dede Efendi, eserinin son kısmına, bu melodileri de yerleştirir.
Ayrıca dostu Mahmut Raif Efendi’ye bir jest olarak eserine “Kâr-ı Müşterek” (ortak eser) adını verir.
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Mehmet Güntekin yönetiminde yeni sezonu bu zarif eserle
selamlıyor. İlgi duyanları 18 Eylül Pazar günü saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda bekleriz.

İ S TA N B U L Ç O C U K
F E S T İ VA L İ
Türkiye'nin en büyük çocuk festivali; “İstanbul Çocuk Festivali” adıyla 17-18 Eylül tarihinde, temiz havası ve
eşsiz doğasıyla Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki, Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. İstanbul
Çocuk Festivali kapsamında çocuk oyun alanları, eğlence ve deneyim alanları, müzikaller, çocuk tiyatrosu
ve sineması, çocuklar için atölyeler ve bol bol eğlence olacak. Bunun yanı sıra ebeveynlerin de alanında ünlü
kişilerin söyleşileri ile bilgilenecekleri Türkiye'nin en büyük çocuk festivalinde birçok sürpriz de var.

A Ş Ç I D E D E AT E Ş B A Z - I
VELİ SEMPOZYUMU
Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı
Veli Sempozyumu 23-25 Eylül tarihlerinde Konya’da düzenlenecek. Gastronomi, gastronomi turizmi, yemek
kültürü, Mevlevi mutfağı, Selçuklu ve Osmanlı mutfağı, Konya mutfak kültürü ve yemekleri gibi ilgi çekici
konuların ele alınacağı sempozyuma pek çok değerli bilim adamı katılacak.
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FOTOĞRAF AA / ÖZGE

Mehmetçik, Barış Pınarı
bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin
de kahramanı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı'yla
terör örgüt YPG/PKK'dan arındırılan bölgede sivillerin
yaşam koşullarını normale döndürmek amacıyla insani
yardım faaliyetleri yürütüyor. Suriye'de terör örgütünden
temizlenen bölgelerde güvenli ortamı sağlayan TSK,
aynı zamanda eğitim, sağlık ve temel gıda malzemeleri
gibi birçok konuda yardım çalışmaları yapıyor. TSK,
bölgede 11 okulun bakım-onarım çalışmasını yürüterek
yüzlerce öğrencinin eğitime ulaşmasını sağladı.

ELIF

KIZIL
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LEZZET YOLCULUĞUNA
HOŞ GELDİNİZ
Ferahlamanızı sağlayacak zengin içecek servisiyle,
konforlu uçuşunuzun tadını çıkarın.

Ürün ve hizmetler, uçuşun süresine ve uçağın modeline göre değişiklik gösterebilir.

MÜZİKLERİ
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T Ü R K İ Y E ’ D E S İ N E M A N I N TA R İ H İ
Türkiye’nin -yaklaşık 8 bin filmle- dünyada en çok film üreten ülkeler arasında olduğunu biliyor
muydunuz? Savaş Arslan imzasını taşıyan bu kitap Türk sinemacılığının tarihini inceliyor. Eleştirel bir
çerçeveden konuya yaklaşan yazar, Türk sineması üzerine oluşmuş Batılı literatürü değerlendirerek konuya giriyor. Osmanlı’dan günümüze oluşan sinema geleneğinin serüvenini, hem popüler ve sanatsal
yapımları hem de işin ticari boyutunu dikkate alarak resmediyor. Bu uzun yolculukta öne çıkan filmler, usta yönetmenler, bir döneme damgasını vurmuş oyuncular, akımlar ve türler birer durak noktası
olarak belirlenmiş. Görülen o ki Türk sineması başta modernleşme tecrübesi olmak üzere, ulus inşası
süreçleri, askerî darbeler, göçler, krizler, dinî ve etnik hareketler gibi pek çok meseleyi perdeye taşımış.
Sava ş A rs la n / K ro nik Kitap / 512 sayfa

O R TAÇ AĞ ' DA Y Ü K S E K Ö Ğ R E T İ M
İslam medeniyetinin Ortaçağlardaki başarılarından bahsedilirken medreseler övünç kaynaklarımızdan
biridir. Hatta kimileri Batı’da zuhur eden ve zamanla evrensel bir karaktere bürünen üniversitelerin
de medreselerden ilhamla teşekkül ettiğini ileri sürer. Peki, bu ne kadar doğru? Ortaçağlarda İslam
dünyasında yükseköğretim düzeyinde eğitim veren medreselerin diğerlerinden farkı neydi? Müfredat
nasıl belirleniyordu? Hangi kitaplar okutuluyordu? Hocalar nasıl seçiliyordu? Öğrenciler medreseye
alınırken herhangi bir eğitim sitemine tabi tutuluyor muydu? Dersler hangi yöntemlerle işleniyordu? Bir
sınav sistemi var mıydı? Öğretim süresi kaç yıldı? Bu soruları çoğaltmak mümkün. Öncelikle medrese
sistemini ve İslam dünyasındaki yükseköğretim sisteminin mahiyetini merak edenler George Makdisi’nin
bu eserine başvurabilirler.
Ge org e Makdisi / Kla si k Yayı nla rı /

493 sayfa

E D E B İ YAT V E D İ Ğ E R
G Ü Z E L S A N AT L A R
Edebiyatın diğer sanatlarla ilişkisini sadece temayla sınırlandırmak ne kadar doğru? Uyumlu kelime
ve seslerle kaleme alınan cümleler resme ve müziğe öykünemez mi? Daha önceleri edebiyat ile bu iki
sanat dalı arasında kurulan ilişkiye modern dönemde dans, sinema, heykel ve mimari de dahil edilmiştir. Batılılaşma hareketleriyle birlikte bizim kültürümüz için yeni sayılan plastik sanatlardan resim ve
heykel sanatına karşı ilgi zaman içerisinde artmış ve yurt dışına öğrenciler gönderilmiştir. İlk roman ve
hikâyelerimizden itibaren gerek bu sanatlar gerekse müzik, eğitimin önemli bir parçası olarak görülmüş
ve yazarlar bunlarla ilgili ansiklopedik bilgiler vermeyi kendilerine vazife addetmişlerdir. Batılı tarzdaki
ilk edebî eserlerimizde görsel ve plastik sanatların izini süren kitap, edebiyat ve güzel sanatlar arasındaki
ilişkiye dair kıymetli bir bilgiler ihtiva ediyor.
Şer ife Çağ ı n / D e rgâh Yayınları / 20 6 sayfa

A L AT U R KA : T Ü R K
MÜZİĞİNDE BİR ÜSLUP
İlgili literatürde “Erken Cumhuriyet dönemi” olarak isimlendiren süreç, 1923–1938 yılları arasını kapsamaktadır. Söz konusu dönemde Türkiye'de idari, toplumsal ve kültürel alanda topyekûn bir değişim yaşanmaktadır. Tanıtımını yaptığımız bu kitap, değişim sancısının derinden hissedildiği bu dönemde Türk müziğinde
doğan yeni bir üslup (alaturka) üzerinde yürütülen tartışmayı ele almaktadır. Etnomüzikoloji, müzikoloji
ve antropolojinin yanı sıra müzikal estetiğe ilişkin eleştirel yaklaşımlardan yararlanan çalışma, ulusal bir
kimliğin inşasına ilişkin o döneme ait kavrayışları inceleyerek Türkiye’de müzikal üslupla ilgili süregelen
tartışmaları da değinmekte. John Morgan O'Connell, tarihsel ve etnografik bir yapı üzerine kurguladığı
çalışmasında, eleştirel bir bakış açısıyla, Türk müziği ve tarihine önemli katkılarda bulunuyor.
Joh n Morg an / Albara ka Yayı nla rı / 36 6 s ayfa
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TÜRKİYE'DE EĞİTİMİ YENİDEN
DÜŞÜNMEK
2020 yılında patlak veren pandemi sürecinde anaokulundan üniversiteye tüm örgün eğitim kurumları
eğitime ara vermek zorunda kaldı. Dersler uzun bir süre online olarak yapıldı. Yüz yüze eğitimin kesintiye
uğradığı bu süreçte, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de eğitim sistemi gündemin en sıcak tartışma
konuları arasındaydı. Eğitim sisteminin mevcut sorunlarını ortaya koyan kitaba göre 2000’ler, Türkiye’nin
okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde pek çok dönüşüme tanık olduğu yıllardır. Yazar eğitimde fırsat eşitliğinden kız çocuklarının okullaşma oranına, yükseköğretime girişte karşılaşılan problemlerden öğretmenlerin yaşadıkları zorluklara ve Covid-19 döneminde uzaktan eğitimin sistemde
açtığı yaralara kadar pek çok güncel konuyu masaya yatırıyor. Kronik sorunları tespit ediyor, nedenlerini
sorguluyor ve çözüm önerilerinde bulunuyor.
M ah mut Öze r / Va k ıfbank Yayınları / 184 sayfa

OKULSUZ TOPLUM
Modern eğitime eleştirel yaklaşımın klasiklerinden biri olan kitap, yedi makaleden oluşuyor ve her birinde okulun modern toplumdaki yeri ve etkileri sorgulanıyor. Ivan Illich, eğitim ve öğretimin kurumsallaştırılmasına ve
belli müfredatlarla okulların tekeline bırakılmasına şiddetle karşı çıkıyor ve eleştirilerini şu şekilde dillendiriyor:
“Elbette ki, okul, amacı insanoğlunun dünya görüşünü şekillendirmek olan tek modern kurum değildir. Aile yaşamının, askerliğin, hastalıkla mücadelenin ve medyanın gizli müfredatı insanın dünyasını -düşüncesini, dilini ve
taleplerini- kurumsal olarak yönetmede etkin bir role sahiptir. Okul, eleştirel yargı oluşturmanın birincil işlevine
sahip olduğuna inanıldığından dolayı, insanları daha derinden ve daha sistematik bir şekilde köleleştirmektedir.”
I van I llic h / Şule Yayınla rı / 1 33 sayfa

EĞİTİM: BİR KİTLE İMHA SİLAHI
Alanında en çok okunan kitaplardan biri olan “Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” her yıl baskı sayısını
katlayan eleştirel kitaplardan biri. ABD’de otuz yıl devlet okullarında öğretmenlik yapan John Taylor
Gatto’nun, modern eğitim sisteminin sorunlarını kaleme aldığı kitabı, her eğitimci ve ebeveynin okuması
gerekiyor. Yazar eğitime değil, modern dönemde yaygınlaşan zorunlu eğitime karşı. Gatto modern eğitim
sisteminin bireylerin farklılıklarını yok ederek tek tip bir toplum inşa etmeyi amaçladığı ileri sürüyor. Bu
sistem insanları yığın hâline getiriyor. “Kayıp ruhlar” yaratıyor. Bu eğitim sitemi yüzünden çocukluk dönemi bir türlü bitmiyor ve yetişkinlik dönemi de geciktiriliyor. Çünkü modern eğitim, kapitalist sistemin
sömürü çarklarını besleyen en önemli sektörlerden biri. Eğer okulda eğitim adına bir şeyler gerçekleşiyorsa bu, okul sayesinde değil, okula rağmen meydana geliyordur.
J o h n Tay lo r G at t o / Edam Yayınları / 276 sayfa

KÜ Ç Ü K AĞAÇ ' I N E Ğ İ T İ M İ
Eğitim konusuna odaklanan bu sayıda kadim kültürlere ve yerel halkların eğitime bakışına da yer vermek
gerekir diye düşündük ve sizler için “Şeker Potakalı”, “Küçük Prens” ya da “Martı” gibi zevkle okunacak
bir kitap seçtik. Kızılderili bir aileden gelen Forrest Carter tarafından kaleme alınan ve 1976 yılında yayımlanan bu otobiyografik kitap, Kızılderililerin eğitime bakışını yansıtıyor. Küçük Ağaç lakaplı çocukla
aslında kendi hikâyesini anlatan yazar, kabilesinin eğitime dair derin bilgelik içeren yaklaşımına dair
ipuçları veriyor. Anne ve babasının ölümünden sonra dedesi ve ninesiyle yaşamak zorunda kalan Küçük
Ağaç onlardan çok şey öğrenir. Öncelikle huzurlu ve mutlu bir hayat için doğayla uyum içinde olmalıdır.
Bunun için de doğayı anlamaya çalışmalıdır. Çünkü büyükannesine göre anlayamadığı hiçbir şeyi sevmesi mümkün değildir. Ne Tanrı’yı, ne insanı ne de hayvanı ne de doğayı.
Forrest Cart e r / Say Yayı nla rı /

280 sayfa
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EĞİTİM SONRA İSTİHDAM

EĞİTİM VE

İ ST İ H DA M P LAT FO R M U
AY S E L Ç O K YA Ş A R

Çağımızın en büyük rekabet alanını hiç şüphesiz ki, bilgi teknolojilerinde gelişen endüstri alanları oluşturmaktadır. Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler tüm dünyayı yakından etkilemektedir. Özellikle son
yıllarda ülkemizde teknoloji konusunda çok güzel gelişmeler oluyor. Ülkemizin mühendislik tabanlı insan kaynağına katkı sunmayı amaçlayan TEKNOFEST gibi dünyaya örnek bir teknoloji festivalini düzenliyor, Türkiye Açık Kaynak Platformu ile kamu ve özel sektör şirketleri, STK’lar, üniversiteler, eğitim
kurumları ve topluluklardan oluşan paydaşları ile açık kaynak ekosistemini geliştirmek için faaliyetlerde
bulunuyor ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın "1 Milyon İstihdam" projesi ile geleceğin yazılımcılarını
yetiştiriyoruz. Şimdi hazırsanız "1 Milyon İstihdam" projesine yakından bakalım.

Bilgi teknolojilerinin her alanda çok daha fazla
kullanılmasından kaynaklı olarak şirketlerin
bu alandaki yetişmiş insan gücüne ihtiyacı
her geçen gün artmaktadır. Şirketler, bilgi ve
iletişim teknolojileri alanında nitelikli insan
kaynağı sorunu yaşamaktadırlar. Bu proje ile
nitelikli iş gücü bulma problemi çözülecek,
eğitim alan kullanıcılar kamu ve özel sektörde
çalışmaya başlayacaklardır.
Günümüzde veri tabanı uzmanı, iş analisti,
network uzamnı, iş zekası uzmanı, dijital
pazarlama, e-ticaret uzmanı, mobil oyun
geliştirici, veri ve bilgi yönetimi, siber güvenlik
uzmanı, yazılım uzmanı gibi bilgi teknolojileri alanındaki meslekler geleceğin meslekleri
olarak sayılmaktadır. Kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi
olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin
oluşturulması kapsamında “1 Milyon İstihdam” projesi geliştirilmiştir. Kullanıcıların
dijital ortamda oluşturdukları özgeçmişleri
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iş verenlerin de erişimine açık olacaktır. BTK
Akademi'den alınan eğitimler ile katılımcıların
iş bulma imkanı artacaktır.
BTK Akademi
Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve
tek “eğitim-istihdam” platformu olarak hayata
geçirilen 1 Milyon İstihdam Projesi, BTK Akademi online eğitim platformu entegrasyonu
ile ücretsiz online eğitim imkanlarını kariyer
sahibi olmak isteyen kullanıcılarına sunmaya
devam etmektedir. Bu uygulamaya kullanıcılar 1 Milyon İstihdam sistemi veya e-devlet
sistemiyle ile giriş yapıp, sistemde yüklü olan
derslere kaydolduktan sonra, eğitimleri takip
edebileceklerdir.
Big Data, blockchain, algoritma, veri tabanı,
web geliştirme, oyun programlama, mobil uygulama geliştirme, siber güvenlik gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyen katılımcılar çevrimiçi
olarak bu eğitimleri tamamlayarak katılım
belgesi almaya hak kazanacaktır.

Toplam
Başvuru

896.875

Eğitim Alan
Kullanıcı

963.778

* Yukarıdaki veriler 31.08.2022 tarihinde https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr sitesinden alınmıştır.

Doldurulan
Özgeçmiş

367.508

İşveren
Sayısı

207
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Bazen savaş mağduru bir çocuk, bazen suça sürüklenmiş bir genç, bazen
meslek edinme gayretinde bir kadın, Kızılay için sarılması gereken bir
yara anlamı taşır.
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Devlet kurumları ve özel sektör kuruluşlarından sonra “üçüncü sektör”
olarak anılan sivil toplum, halkın birliktelik sağlayarak ortak girişimlerde
bulunmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Artan kişisel ve sosyal
ihtiyaçlar, gelişen ve değişen dünya
sorunları nedeniyle devlete destek
olma rolüyle sivil toplum, önemli
sorumluluklar üstlenmektedir. Aynı
amaçla bir araya gelen, birlik içinde
çeşitlilik gösteren insanların sağladığı zenginliği temsil etmektedir.

ma yapısı oluşturulmuş,
ihtiyaç oluşan yasal zemin
hazırlanmıştır.

Sivil toplumun gelişimi

Sivil toplumun pek çok
alanda olduğu gibi eğitim
alanında da önemli bir
aktör haline geldiğini
görüyoruz. Eğitim kurumlarının
önemli dış paydaşlarından biri olan
sivil toplum kuruluşlarının işlevlerine bakıldığında; hükümetlere
politika önerileri sunmak, karar alma
süreçlerine katılmak, mevcut uygulamaları raporlaştırmak, bilimsel
yayınlar hazırlamak, iş birliğine
yönelik paylaşım ortamları oluşturmak vb. işlevleri yerine getirdiklerini
söyleyebiliriz. Bu ortak işlevlerin
yanında, söz konusu kuruluşları iki
ana grupta ele almak mümkün: birincisi odak noktası eğitim personeli
olan ve hak savunuculuğu yapmak
üzere kurulan “sendikalar”, ikincisi
odak noktası öğrenci olan, yardım
amaçlı kurulan, öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, muhtaç durumda
bulunan öğrencilere yardım yapılması vb. misyonlar taşıyan “dernek ve
vakıflar”. Bu yazıda ikinci grupta yer
alan, hizmetlerini eğitimin en önemli
unsuru olan öğrencileri özne alarak
sunan derneklerin faaliyetlerini ele
alacağız.

Ülkemiz tarihine bakıldığında, Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıla kadar
sivil toplum örneği olarak nitelendirebileceğimiz ahi, lonca, vakıf, tekke
teşkilatları karşımıza çıkmaktadır.
Kavram o yıllarda “sivil toplum”
olarak adlandırılmamış olsa da toplumumuzdaki varlığı, köklü geçmişimizde kendini göstermektedir. Temel
felsefesini kadim kültürümüzdeki
yardımlaşma geleneğinden ve dinimizin iyiliği, istişareyi öğütleyen emirlerinden alan sivil toplum anlayışı,
bu yönüyle ülkemizde batıda olduğu
kadar sancılı bir süreç geçirmemiştir.
Kavramın gündeme gelişi, var olan
toplumsal birlikteliklerimizin resmi
olarak karşılık bulması ve işleyişin
yapılandırılmasını sağlamıştır. 16. ve
19. yüzyıllar arası güçlenen merkezi
yönetim anlayışı sivil toplumun gelişimini duraksatmış, ilerleyişi Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu
sonrası hız kazanmış ancak meydana
gelen siyasi olaylar nedeniyle zaman
zaman sivil topluma bakış açısı farklılaşmıştır. Sivil toplum kavramına
yüklenen anlam ve toplumsal algısı,
tarihsel gelişmelerden oldukça etkilenmiştir. Sivil toplumun risk faktörü
olarak görülerek baskı altına alındığı
dönemler olduğu gibi, devlete destek
rolüyle ön plana çıkarıldığı dönemler
de yaşanmıştır. Sivil toplum, en hızlı
gelişimini Avrupa Birliği adaylığı sürecindeki teşviklerle sağlamıştır. Bu
amaçla kuruluşların hükümet ile iş
birliğini kolaylaştıracak teşkilatlan-
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Bazen topluma tutulan bir
mikrofon, bazen toplumun birbirine tutunmasını
sağlayan bir aracı, bazen
katlanarak büyüyen bir
birliktelik zinciridir sivil
toplum.
Sivil toplum ve eğitim

Eğitim alanında sivil toplum, anayasal bir hak olan “eğitim hakkının”
devlet eliyle sunulmasında yetersiz
kalındığı durumlarda sorumluluk
alan bir yardımcı rolünde. Bu amaçla
hizmet sunan derneklerin “devletin
hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak, yetersiz kalınan noktaları
telafi etmek” gayesinde buluştuğu

görülüyor. Bu gaye için çalışan tüm
kuruluşların ortak bir hedefi var: eğitimde eşitsizliği azaltmak. Eğitime
erişimin sağlanması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, sunulan eğitimin
niteliğinin arttırılması ana hedefleri
çerçevesinde faaliyet yürüten pek
çok kuruluş bulunuyor. Ağustos 2022
itibarıyla ülkemizdeki tüm dernekler arasında “eğitim ve araştırma”
derneklerinin oranı %5.98’e tekabül
ediyor. Ancak kuruluş amaçları arasında eğitim hizmeti sunmak olmasa
da bu alanda hizmet sunan dernekler
de bulunuyor. Çünkü her yol eğitimden geçiyor, çünkü her yolu eğitim
açıyor.
Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının kamusal politikada hatırı sayılır
bir değer taşıdığı ve önemli bir
gündem oluşturduğu, gerek güncel
kalkınma planları incelendiğinde
gerek siyasi söylemler takip edildiğinde dikkat çekmektedir. Kabul
gören öncelikli durum şudur: Eğitim
alanında sivil toplum desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu destek bazen
eğitim kurumları yapılması, bazen
öğrencilere maddi manevi destek
verilmesi, bazen doğrudan eğitim
hizmeti sunulması şeklinde gerçekleşmektedir. “Devlet ve sivil toplum”
eğitim amacıyla, eğitim aracılığıyla
birlikte hareket etmekte ve birbirini
tamamlamaktadır.
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Kızılay, eli kalem
tutan-tutamayan
tüm çocukların önce
ellerini ısıtarak işe
koyulur. Gerekirse
elinde kalem, gerekirse
elinin üzerinde el olur.
O çocukların evinde
yanan soba, karnında
aş, uyuduğu yatak,
giydiği önlük, okuduğu
kitap olur.

Eğitim, mayası insan olan ve
doğası gereği kendini üretme
kapasitesi yüksek bir alan.
Bir verdiğinizde bin aldığınız; zahmeti çok, rahmeti
bol bir toprak. Ancak eğitim
süreçleri tüm vatandaşlar için
eşit şartlarda başlamayıp,
eşit şartlarda sürmeyebiliyor.
Çoğunlukla sosyo-ekonomik
yetersizliklerin bir sonucu
olan bu eşitsizlikler, tüm
öğrenciler için aynı nitelikte
imkânlara erişim şansını zorlaştırıyor. Bir nevi, yolculuğa
aynı başlangıç çizgisinden
başlamayan öğrencilerin aynı
sonuca ulaşmalarını beklemek çok da gerçekçi olmuyor.
Bu noktada devreye giren
sivil toplum, hayat şartlarının
elvermediği imkânları kişilere
sunmayı, farklılıkların etkisini en aza indirgemeyi amaçlıyor. Her şeyden önce varlığını yansıtarak, öğrencilerde
demokrasi bilinci geliştirme,

toplumsal ve küresel sorunların çözümüne katkı sağlama,
kültürel ve ahlaki değerlerle
ilgili farkındalık oluşturma
vb. amaçlara hizmet ettiği
görülüyor. Birbirinden farklı
özellikteki insanların yalnızca
“yardım etmek” amacıyla gönüllü olarak bir araya gelmesi
eylemine şahit olmak dahi,
faydalanıcı kişiler için bir
kazanım olabiliyor.
Geleneklerimizde taşıdığımız
“Kalemi altından da olsa
öğrenci ihtiyaç sahibidir.”
ifadesi benzeri, kabul görmüş
düşüncelerimiz vardır. Yaşı,
gelir düzeyi her ne olursa
olsun “öğrenci” kavramı “ilim
yolunda olan” kişileri ifade
eder ve insani duygularımızı
harekete geçiren duygusal
bir etki bırakır. O öğrenendir, ilmi yolundaki engeller
kaldırılmalı, yol ona kolay
kılınmalıdır. Kılınmalıdır ki

kalemi hayrı yazsın, kelamı
hayrı söylesin. Bu anlayış
bizdeki sivil toplum-eğitim
ilişkisini güçlü kılan değerimizdir.
Devletimiz nezdinde özel
statüsü bulunan Türk Kızılay
Derneği de eğitime destek
sunan sivil toplum kuruluşlarından biridir.
Kızılay’ın eğitime yatırımları
Kızılay, gerek ülkemiz gerek
dünya genelinde sürdürdüğü örnek teşkil eden yardım
faaliyetleriyle, uluslararası bir
sosyal yardımlaşma kuruluşudur. Eğitim alanındaki
görünürlüğü ve bilinirliği az
olsa da, “eğitim” Kızılay’ın
öncelikli hedef alanlarından
biridir. Çünkü ihtiyaç neredeyse orada olmayı ilke edinmiştir ve ihtiyaç oluşumunu
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engellemenin ilk yolunun eğitim olduğu bilinci
ile politika üretmektedir. Konu ister afet hizmetleri, ister kan hizmetleri, ister göç hizmetleri olsun
sorunların ortaya çıkmasını önleyecek, önlenemeyenlerin çözümü noktasında harekete geçirecek
en anlamlı adım eğitime yatırım yapmaktır.
Kızılay savaş yıllarında (1912-1922) dahi farklı
sömürgelerde esir durumdaki Türk askerlerine ve
Anadolu’daki yabancı esirlere kitap yardımı göndermiş, kütüphane hizmeti sunmuş bir cemiyettir.
Eğitimin Kızılay’ın hizmet alanı olmadığı nasıl
söylenebilir?
Bazen savaş mağduru bir çocuk, bazen suça
sürüklenmiş bir genç, bazen meslek edinme gayretinde bir kadın, Kızılay için sarılması gereken
bir yara anlamı taşır. Kızılay, eli kalem tutan-tutamayan tüm çocukların önce ellerini ısıtarak işe
koyulur. Gerekirse elinde kalem, gerekirse elinin
üzerinde el olur. O çocukların evinde yanan soba,
karnında aş, uyuduğu yatak, giydiği önlük, okuduğu kitap olur. Anne olur, baba olur, öğretmen
olur. Yetiminden yoksuluna, engellisinden mültecisine; o, bu, şu demeden merhem olur.
Kızılay için eğitimin öncelikli hizmet alanla-

rından biri olduğunu, kurumun 2030 Stratejik
Planı’ndan anlamak mümkün. Eğitime erişime
destek olmak, Kızılay misyon alanlarına yönelik
eğitim kurumları kurmak ve geliştirmek, vurgulanan hedeflerden yalnızca bazıları. Öğrencilere
sunulan burs yardımlarının artırılması, dezavantajlı kesimler için eğitimde eşitsizliği azaltacak
uygulamalar gerçekleştirilmesi, eğitim ürün ve
içeriklerinin geliştirilmesi, Kızılay üniversitesinin
kurulması hedefleri, eğitimin kurum vizyonundaki yerinin ve konuya duyarlılığının bir göstergesi.
Yeni hedefler yeni projeler
Genel amacının toplumsal direnci eğitim yoluyla
sağlamak olduğunu ifade eden Kızılay, eğitim adına neler yapıyor?
Bünyesindeki profesyonel kadro ile stratejik
planlamalar yaparak faaliyetlerin zeminini
şekillendiren kurum, Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllü kadrosunun da desteği ile muhtaç
durumdaki öğrencilere ulaşıyor. Kaynakları insan
gönlünün genişliği ile sınırlı bir kuruluş olarak
hizmet sunan Kızılay’ın en büyük zenginliği,
eğitim konusunda hassasiyet gösteren bağışçıları. Kızılay, sahip olduğu itibar ve örnek niteliği
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20

taşıyan geçmiş hizmetleri ile eğitim
bağışçıları için güven veren bir
ortak.
Öğrencilere burs desteği, materyal
desteği, kırtasiye-giyim yardımı
sunuyor. Düzenlediği gençlik
kampları ile her yaştan çocuk ve
gence hitap eden eğitici öğrenme
alanları oluşturuyor. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan bölgelerde
okul yapımı, bakım ve onarımı
çalışmaları yürütüyor. Özel eğitime
muhtaç öğrencilerin bedensel ve
ruhsal gelişimlerini desteklemeye
yönelik özel eğitim sınıfı tefrişatları yapıyor. Savaş mağduru olan,
hastanede tedavi gören, hükümlü

anne yanında kalan çocuklar için
eğitim alanları oluşturuyor. Özellikle mültecilere yönelik hizmet
sunmak amacıyla kurulan, 19 ilimizde yer alan “Toplum Merkezleri” aracılığı ile dil eğitimi, mesleki
eğitimler, atölye çalışmaları, sosyal
uyuma yönelik bilgilendirme eğitim ve faaliyetleri gerçekleştiriyor.
Yürütülen tüm faaliyetler Kızılay
Haftaları’nda daha da çeşitleniyor.
Süreklilik arz eden çalışmalarla
birlikte zaman zaman yoğunlaşılan
farklı ihtiyaç grupları bulunuyor.
Örneğin yakın zamanda başlayan
Yetim Destek Projesi, yoğunlaşılan
projelerden biri. Öğretmenler ve
şubeler ile yapılacak kapsamlı bir

iş birliği dâhilinde yetim çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duyabilecekleri maddi manevi
tüm yardımı sunmayı amaçlayan
çiçeği burnunda bir proje.
Bilimsel temelli, güçlü bir altyapı
Tüm bunlarla birlikte yeni bir yapılanma olarak nitelendirilebilecek,
2020 yılında genel merkez bünyesinde kurulan “Kızılay Akademi
Başkanlığı” adlı bir oluşum dikkat
çekiyor. Eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma-analiz faaliyetleri ve
yayın faaliyetleri işlevleri bulunan
yapı Kızılay için bilimsel temelli,
güçlü bir altyapı sağlıyor.
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Hizmetler örgün ya da yaygın
eğitim yolu ile her yaştan insana
hitap edecek şekilde çeşitlendirilerek sunuluyor. İhtiyaç noktası her
neyse o yönde bir planlama yapılıyor. Kurum hizmetlerini, durumu
ve gündemi takip eden ihtiyaç analizi çalışmaları sonrası planlıyor
ve hizmet sonrası kapsayıcı etki
analizi çalışmaları gerçekleştiriyor.
Hizmet ulaştırılacak çocukların seçimi noktasında kamu ile iş birliği
sağlanıyor. Eğitim faaliyetlerinde
görev alacak kişilerin seçimi, geliştirilmesi ve denetlenmesi noktasında özen gösteriliyor. Bağışların
kullanımında dini hassasiyetler
gözetiliyor. Faaliyetlerin süreklili-

ğinin sağlanması için uzun vadeli
planlamalar yapılarak şeffaflık
ilkesi önemseniyor ve teknolojik
gelişmeler değerlendirilerek veri
tabanı oluşturuluyor. Çalışmaların fikri altyapısını oluşturma ve
zenginleştirme noktasında tüm
paydaşların görüşlerini alarak
adımlarını atan Kızılay, geniş şube
ağının etkisi ile en ücra köşelere
rahatlıkla ulaşıyor.
Sunulan hizmetlerin faydalanıcılara katkıları değerlendirildiğinde
öncelikle kişilerin kendini değerli
hissetmelerine aracı oluyor. Başta
çocuklar olmak üzere gönüllerde
iyilik ve yardımseverlik kapıları

açıyor. Bu döngü “varlığı zamanla
sınırlı olmayan” kurumun çocuklar yoluyla gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlıyor.
Yeni nesile insan sevgisi, dayanışma, yardımlaşma, şefkat duyguları
aşılıyor.
Bir çoğumuzun çocukluk anılarında yer etmiş olan Kızılay yardım
zarfları ve Kızılay kolları, bugün
farklı isim ve içeriklerle varlığını
sürdürmeye, iyiliği eğitim aracılığıyla nesilden nesile aktarmaya
devam ediyor.
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in eğitim
sistemimizdeki öncelikli sorunları ve bu sorunlara
yönelik çözümler için atılan adımları içeren Türkiye’de
Eğitimi Yeniden Düşünmek adlı son kitabı üzerine
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim
üyesi Prof. Dr. Mustafa Gündüz 1868 için yazdı.

Eğitim, modern devletlerin ve toplumların hayatını her yönüyle kuşatan bir kurtuluş reçetesi ya da ağlama
duvarı! Güncelliğini, önemini, umut
olmayı her birey ve ailede yaşatan
stresli bir olgu. Eğitimin vaatleri üzerine zımni bir mutabakat var. Buna
karşın bitmeyen meseleler yumağı
haline gelmiş olmaktan da sürekli
dert yanılıyor. Türkiye’de eğitimin
elbette çok sorunu var ama belki de
en önemlilerinden biri doğru bilgi,
bilimsel metot, tarihî, felsefî derinlik, evrensel ve entelektüel kurgu ve
üslupla teşhisin yapılamamasıdır.

kafa yormak her türlü takdirin üstündedir. Hem aktif idarî görevde olup
hem derinlikli bilimsel çalışmalar
yapabilmek sadece ülkemiz için değil
dünya standartları açısından da sıra
dışıdır. Bu sebeple, sadece bu son
kitabı değil bunların dışında, Türkiye’de Eğitimin Evrenselleşmesi, Türkiye’nin Mesleki Eğitim İle İmtihanı,
Türkiye’de Yükseköğretimde Büyüme
ve Dönüşüm, Eğitim Politikalarında
Sistematik Uyum başlıklı kitapların
da müellifi olan Özer’in yazdıkları
eğitim tarihimizde hususi bir yer
alacaktır.

Mühendislik eğitimi almış, uzun süre
en üst akademik bürokraside yöneticilik yapmış ve elan da Millî Eğitim
Bakanımız olan Sayın Mahmut
Özer’in “Güzel ülkemizin fedakâr
öğretmenlerine” ithaf ettiği Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek
başlıklı kitap pek çok açından ilgiyle
değerlendirmeyi hak ediyor. Kitabı görevde olan bir eğitim bakanı
telif etmiştir ve bu bir belge değeri
taşımaktadır. Dünyada yüzden fazla
ülkeden daha kalabalık bir kitlenin
bakanlığını yapmanın ne büyük bir
meşakkat olduğu aşikârdır. Bu boğucu idari/yönetim sürecinde akademik
bir meseleye dinginlikle eğilebilmek,

Entelektüel bir sunum
Özer, son kitabında eğitimi teorik olarak yeniden düşünmekten
ziyade göreve geldiği kısa sürede
yaptıklarının entelektüel bir sunumunu yapmıştır. Belirtmek gerekir
ki, bakanlıktaki görevi bir seneyi
henüz doldurmuş olmasına karşın
Özer, başta meslekî eğitime yönelik
icraatları, okul öncesi eğitimle ilgili
atılımları, 20. Millî Eğitim Şurası
ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla
eğitim tarihinin en icracı bakanları
arasındaki yerini çoktan almış durumdadır. Daha da önemlisi, eğitim
bakanının icraatlarını dayandırdığı

23

24

1868

DERGİ / TÜRKİYE’DE

EĞİTİMİ YENİDEN

DÜŞÜNMEK

Türkiye yayıncılık
hayatına kısa sürede
yüksek irtifa kazandıran
Vakıf Bank Kültür
Yayınları arasında
yayımlanan Türkiye’de
Eğitimi Yeniden
Düşünmek, okumaya
meraklı her kesimden
insan için Türkiye’nin
eğitim temel sorunları,
son yirmi senede
yapılanlar ve mevcut
durumuna dair kısa bir
muhasebe, müzakere ve
umutlu olmaya davetkâr
bir metin demetidir.

teori, bilgi, yöntem ve pratik
biçimleriyle bütün bunların
çıktılarını akıcı ve sade bir
üslupla akademik makale
formatı dışında ifade etmesidir.
Türkiye’de Eğitimi Yeniden
Düşünmek, Özer’in son bir
senedeki icraatlarının anlatımı yanında aslında uzun
zamandır savunduğu eğitim
reformu, eğitimde iyileştirme
ve başarı formüllerini anlattığı entelektüel rapordur.
Özer’in neredeyse bütün

çalışmalarında ve bu son
kitabında üzerinde durduğu
üç ana mesele ve bunlara
yönelik çözüm üretebilme
potansiyeli vardır: Bunların
başında beşeri sermayenin
özü “nitelikli eğitim demek
nitelikli öğretmen demektir” düsturundan hareketle
öğretmene yapılan yatırım
gelmektedir. Her ne kadar
internet çağının ve piyasa
ekonomisinin eğitimi bir
meta haline dönüştürmesiyle öğretmen niteliğinin
sağlanmasında daha radikal

dönüşümler gerekiyorsa da,
Özer kitabında nitelikli eğitimin anahtarının öğretmende
olduğunu teslim etmektedir.
Kritik bir kavşak
İkinci olarak Özer, uzun
zamandır eğitimde fırsat eşitliğini, eğitime özgür ve eşit
erişimi sağlayamamış bir toplum olarak, kitlesel-nitelikli
eğitimin okul öncesi eğitimi
yaygınlaştırmak ve güçlendirmekten geçtiğini gelişmiş
ülkelerden veriler de sunarak
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savunmaktadır. Ona göre eğitimde standart
başarı herkesin en azından eşit şekilde okul
öncesi eğitim almasıyla sağlanabilir. Kitap
son bir yılda okul öncesi eğitime yapılan
hizmetlerin bir dökümünü de sunmaktadır.
Okul öncesi eğitim akademik başarıya giden
yolda kritik bir kavşak olmasının yanında
kültür, değer, ahlak ve zihniyet vadisinin de
zeminidir. Fiziksel imkânların iyileştirilmesi,
sayıların arttırılması yanında okul öncesi
eğitimin müfredatı, öğretmenlerinin tarihî
ve kültürel değerlere sahip nitelikte yetiştirilmesi gibi hususların da en az birincisi hatta
ondan daha önemli olduğunu vurgulamak
gerekir. Aksi halde eğitimin vadettiği başarıyı
sağlamakla birlikte bu planlamayı yapan

iradenin umduğunun çok ötesinde/aksine
çıktılar üretebileceği bir realitedir ve tarih
bunun örnekleriyle doludur.
Sayın Özer’in Türkiye’nin en önemli eğitim
sorunu olarak görüp, çözüm üretme potansiyeli gördüğü ve bu noktada da devrim
denilebilecek başarılar elde ettiği alan ise
meslekî eğitimdir. Bu sahayı güçlendirmek,
ilgi çekici hale getirmek ve eğitim skalasında
saygınlığını arttırmak için atılacak adımların
çoğu son birkaç senede atılmıştır. Özer’in
ısrarla vurguladığı konulardan biri okullar
arası başarının dengeli hale getirilmesidir ve
burada meslek okulları başı çekmektedir.

DÜŞÜNMEK
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Cumhuriyet döneminin değerlendirmesi
Özer’in kitabı merkezde
son bir senenin, bir sonraki
çemberde son yirmi senenin,
geniş halkada da Cumhuriyet
döneminin bir değerlendirmesidir. Son yıllarda uluslararası sınavlardaki yükselme,
ilk-orta ve yükseköğretimdeki
okullaşma oranı artışı, kadın
eğitim ve istihdamı ile kız
çocuklarının eğitime erişimi,
özel eğitimdeki fiziki ve sosyal
iyileştirmeler, yakın gelece-

ğinin çok daha iyi olacağını
müjdelemektedir. Özer, nicel
büyümenin kaliteye düşman
olmadığını aksine eğitimde
hem büyümenin hem de
niteliğin eşzamanlı sağlanabileceğini iddia/ispat etmektedir. Kuşkusuz, Türkiye’de
son yirmi senede eğitimdeki
büyüme/genişleme Cumhuriyet tarihinde apayrı bir
safhadır. Özer bunu kitabında
rakamları ön plana çıkararak
göstermektedir. Ancak, eğitimde sosyalliğin matematiği
öncelemesi gerektiği de tarihi

bir hakikattir. İstatistikten
daha önemli olmasına karşın
kitapta üzerinde durulmayan
bir husus ise, son yirmi yılda
demokrasi, eşitlik, insan hakları, sivil/ferdi haklar, kadın
eğitimi, din/inanç ve değer
eğitimi gibi alanlarda atılan
dev adımlardır. Keza dil, kültür, tarih, sanat, edebiyat vb.
kritik sahalarda yapılanlar da
merak konusudur.
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Yapılanlar, vaatler ve öneriler
Kitap, teori-pratik, akademik-bürokratik, nitel-nicel, mühendislik-sosyolojik
dengeleri gözetmesi bakımından eğitim
akademisyenlerine olduğu kadar icra
makamında olanlara numunedir. Kitabın
ilk kısmı iyileştirme alanlarına bakışı
belirleyen teorik alanlara yoğunlaşırken,
teorinin nasıl pratiğe çevrildiği ikinci
bölümde gösterilmiştir. Göreve geldiğinde “biz eğitimde reform yapmayacağız,
mevcut sorunları çözüp onları iyileştireceğiz” diyerek retoriğe değil fiile ve
sahada netice almaya odaklanan Özer’in
kitabı yaptıklarının hasılası/ispatı olduğu

kadar vaatleri ve çözüm önerilerinden
müteşekkildir.
Türkiye yayıncılık hayatına kısa sürede
yüksek irtifa kazandıran Vakıf Bank
Kültür Yayınları arasında yayımlanan
Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek,
okumaya meraklı her kesimden insan için
Türkiye’nin eğitim temel sorunları, son
yirmi senede yapılanlar ve mevcut durumuna dair kısa bir muhasebe, müzakere
ve umutlu olmaya davetkâr bir metin
demetidir.
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ÖĞRETMENLİK
MESLEĞİNDE BİR DUAYEN

AYLA AĞABEGÜM
AY Ş E O L G U N

FOTOĞRAF AA / ARIF

H Ü D AV E R D I YA M A N

Ayla Ağabegüm Üsküdar’da
Çiçekçi Mahallesi’nde
yaklaşık altı yıldır komşum.
Zaman zaman buluşup birlikte çay içeriz ve her anlattığı
hatırası beni eski İstanbul
günlerine götürür. Onunla
her buluşmamızda sohbet
sohbeti açar ve her sohbetiyle
eski İstanbul’un kültür ve
sanat ortamlarına doğru eşsiz
bir yolculuğa çıkarız.
İstanbullu bir anne ile Har-

Ayla Ağabegüm
kendisine büyük sevgi
ve ilgi gösteren bu genç
öğretmenlere özellikle “iyi
bir öğretmen” olmanın
tüyolarını veriyor ve her
şeyden önce gençlerin
onlara emanet edildiğini
unutmamalarını
öğütlüyor.

putlu bir babanın tek çocuğu
olarak 1940 yılında babasının
görevli bulunduğu Bilecik’te
dünyaya gelen Ağabegüm üç
yaşındayken ailece Elazığ’a
yerleşirler. İlk orta ve liseyi
Elazığ’da okuyan Ağabegüm
erken yaşta babasını kaybeder. Üniversite imtihanına
girip İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümünü
kazanınca ana kız İstanbul’a,
Üsküdar’a taşınır. Ayla Ağa-

begüm’ün üniversite okumak
için geldiği Üsküdar’da ilk
taşındıkları ev Bestekar
Selahattin Pınar Sokak’taki
anneanneden kalma ahşap
bir konaktır. Ancak annesi
daha sonra bu konağı satarak
kendileri için daha güvenli
olacağını düşündüğü arka
sokaktan bir apartman dairesi
alıp taşınır. İlk gençlik yıllarının geçtiği bu apartman
ise kentsel dönüşüm projesi
çerçevesinde iki yıl önce
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R E Ş AT N U R I G Ü N T E K I N ' I N

BAŞKARAKTERI

Ö Ğ R E T M E N L I K YA P T I Ğ I Y E R O L A R A K B I L I N E N

FERIDE'NIN

BU R SA' DA K I Z EY N I L E R KÖYÜ.

FOTOĞRAF AA / SERGEN SEZGIN

yıkılıp yeniden yapıldı. İki yıllık
aradan sonra geçtiğimiz sonbaharda ömrünün büyük bir bölümünü
geçirdiği apartmana yeniden dönen
Ağabegüm ilerleyen yaşına rağmen
hep enerji dolu bir insan.
Hem öğretmen hem anne
“Aslında doktor olmak istiyordum ama annem gece nöbetlerine
kalmamı istemediği için öğretmenliği seçtim” diyen Ayla Ağabegüm

okulu bitirdikten sonra tıpkı Reşat
Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanındaki Feride gibi “idealalist
bir öğretmen” olarak Anadolu’ya
mesleğini yapmak için gider. Adana
ilk öğretmenlik yaptığı şehirdir. Bu
yüzden Adana’nın yeri Ağabegüm
için diğer şehirlerden daha başkadır. Daha sonra tayini İstanbul’a,
Üsküdar Kız Lisesi’ne çıkar. Mesleğini emekli oluncaya kadar sevgiyle
yapan Ayla Ağabegüm özellikle lisenin yatılı bölümündeki öğrencilere

sadece öğretmenlik değil annelik
de yapar. Milli ve manevi değerleri
gençlere aşılamak için büyük çaba
harcayan Ayla Ağabegüm’e göre
ideal öğretmen tarifi ise şöyledir:
“İyi öğretmen, ilgili dersi ne ise o
dersi iyi anlatan kişi değildir. Dersin
dışında genci hayata da hazırlayandır. Anlattıklarıyla, hareketleriyle
adeta bir anne gibidir. Ama bunları
yaparken de çocuğa bir nasihat
verici bir kişi olarak değil de onları
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SAĞDAN SOLA NECIP FAZIL KISAKÜREK, AHMET KABAKLI,
İ B R A H I M H A K K I O Ğ L U, AY L A A Ğ A B E G Ü M ,

etrafına toplayıp sevecekleri,
söylediği her şeyi ruhuna
yerleştiren bir insan olmalı.”
Öğrencilerine bu yüzden
sadece ders anlatmakla
kalmaz, onları donanımlı
gençler olarak yetiştirmek
için yol da gösterir. Mesela
öğrencilerinden her ay harçlıklarını biriktirerek kitap almalarını ister ve harçlıklarla
alınan bu kitapları da sınıfta
hep birlikte okurlar.
İkinci üniversite
Ayla Ağabegüm “Benim için

HAKKI

BELKIS İBRAHIMHAKKIOĞLU.

ikinci üniversiteydi” dediği
Türk Edebiyatı Vakfı’nda ise
uzun yıllar gönüllü olarak
canla başla çalışır. Ahmet
Kabaklı ile tanışma hikayeleri ise bir mektupla olur.
Günlük gazeteleri ve kültür
sanat dergilerini büyük
bir ilgiyle takip eden Ayla
Ağabegüm bir gün Ahmet
Kabaklı’ya Çanakkale Zaferi
yıl dönümlerinde ülkemizde
neden etkinlikler yapılmadığını soran bir mektup
yazar ve bu mektubu Ahmet
Kabaklı da köşesinde yayımlar. Bu mektup büyük ses
getirir ve Çanakkale Zaferi

kutlamaları her yıl 18 Martta
okullarda yapılma kararı
alınır. Bu güzel haberden
sonra komşusu, yazar Belkıs
İbrahimhakkıoğlu ile birlikte evde kek pişirip teşekkür
için Ahmet Kabaklı’nın
çalıştığı Topkapı’daki Tercüman gazetesine giderler.
O gün çay ve kek eşliğinde
yapılan sohbette Kabaklı
Hoca bu iki gence çıkardığı
Türk Edebiyatı dergisinde çalışmaları için teklifte
bulunur. Sevinçle teklifi
kabul eden iki gencin ikinci
adresleri artık Türk Edebiyatı Vakfı’nın Sultanahmet’teki
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binasıdır. Ayla Ağabegüm vakıftaki çalışmalarının dışında derginin de sekiz yıl boyunca
yazı işleri müdürlüğünü yapar ve okuldaki
pek çok kız öğrencisini de dergide yazması
için yüreklendirir. Kendisi de özellikle Türk
tiyatrosu üzerine yazılar kaleme alır.
Gönüllü çalışmalar
Gönüllü çalıştığı vakıflardan birisi de
Hanımlar ilim ve Kültür Derneği’dir.
Türkiye’nin ilk başörtülü doktoru Gülsen
Ataseven’in önderliğinde farklı mesleklerdeki dindar kadınlar tarafından kurulan
bu dernek adına pek çok etkinlik organize
eden Ayla Ağabegüm öğretmenlik mesleği
kadar sevil toplum kuruluşlarında da hizmet
etmekten büyük zevk alır. Hem öğretmenlik

DERGİ / ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNDE

mesleği hem de sivil derneklerdeki görevleri
nedeniyle geniş bir çevre tarafından tanınan
ve sevilen Ağabegüm emekli olduktan sonra
da eve kapanmamış ve bu faaliyetlerini
sürdürmeye devam etmiş bir isim. “Emekli
olmak bir formalite” diyen Ağabegüm’e göre
öğretmenlik mesleği sadece okulda yapılmaz. Sokakta yaramaz bir çocuk da uyarılır,
toplum kurallarına uymayan bir genç de.
Her daim hayatın içinde olan Ayla Ağabegüm bugün ise genç meslektaşları tarafından en çok ziyaret edilen duayen bir isim.
Ağabegüm kendisine büyük sevgi ve ilgi
gösteren bu genç öğretmenlere özellikle “iyi
bir öğretmen” olmanın tüyolarını veriyor
ve her şeyden önce gençlerin onlara emanet
edildiğini unutmamalarını salık veriyor.

B İ R D U AY E N AY L A A Ğ A B E G Ü M

31

32

1868

D E R G İ / E Ğ I T I M TA R I H I

BU

M Ü Z E D E YA Z I L I Y O R

E Ğ I T I M TA R I H I

B U M Ü Z E D E YA Z I L I Y O R

F O T O Ğ R A F A A / H AV VA D E R E A Ğ Z I

Konya'nın Karatay ilçesinde, 24 Kasım
2017'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Genel Müdürlüğünün tavsiyesiyle açılan
müzede kentin 31 ilçesinden toplanan çeşitli
eğitim materyalleri yer alıyor.
Kentte 1899-1927 döneminde müze olarak
kullanılan 150 metrekarelik alanda kurulan İl

Eğitim Tarihi Müzesi'nde Osmanlı döneminin
son zamanları ve Cumhuriyet dönemine ait
kitabe, ders kitabı, fotoğraf albümü, öğrenci
önlüğü, abaküs, laboratuvar malzemeleri,
spor aletleri ve piyano gibi farklı dönemlere
ait, eğitim kurumlarında kullanılan materyal
sergileniyor.
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Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde
sergilenen kitabe, okul kayıt defteri,
diploma ve karne örnekleri gibi 10 bine
yakın eğitim materyali, ziyaretçilerine
geçmişle ilgili bilgi veriyor.

20 bine yakın ziyaretçi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve
müze sorumlusu Ahmet Çelik, müzedeki en eski
eşyanın 144 yıllık Akif Paşa Mektebi'ne ait kitabe
olduğunu söyledi.
Müzeye farklı illerden de materyal gönderildiğini
dile getiren Çelik, "Müzemizde tarihi okullarımız-

dan toplanan okul kitabeleri, sıra-masa gibi farklı
derslerde kullanılan materyallerimiz var. Değişik
bölgelerden getirttiğimiz materyaller de var.
Şimdiye kadar yaklaşık 20 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Salgın sürecinden sonra okullarımızın
müzemize ziyaretleri yine yoğunlaştı hatta yurt
dışından gelen misafirlerimiz de müzemizi ziyaret
ediyor." diye konuştu.
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Yeni materyaller gönderiliyor
Çelik, müzeye yeni materyaller gönderilmeye
devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Müzemizde 4 Osmanlıca
kitabe, 19'u Osmanlıca
80 okul kayıt defteri,
okullara ait 2 bin 700
fotoğraf, 60 ders kitabı,
çeşitli diplomalar, karne
örnekleri gibi Konya'nın
eğitim tarihiyle ilgili materyallerimiz var. Gelen
materyallerden sergile-

yebileceklerimizi sergiliyoruz, diğer bir kısmını
da depoda bekletiyoruz. Daha geniş bir yer
bulduğumuzda inşallah
onları da sergileyeceğiz.
Yani elimizde yaklaşık fotoğraflarla 10 bine yakın
farklı materyalimiz var."
Müzenin, öğrencilere
sınıf dışı öğrenmede
katkı sağlaması amacıyla
açıldığına değinen Çelik,
buranın kent için de
önemli bir değer olduğunu dile getirdi.

F O T O Ğ R A F A A / H AV VA D E R E A Ğ Z I
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En iyi eğitim tarihi müzesi
olmaya aday
Çelik, Konya'yı farklı bir
açıdan görmek isteyen herkese
müzenin kapılarının açık olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle
tamamladı:
"Okullarımızda daha çok
materyal var. Bunları toplayabilsek inanın dünyanın en iyi
eğitim tarihi müzesi olmaya
adayız ancak mekan biraz
daraldı, depomuz, araştırma
salonumuz yok. İleride kentin

eğitim tarihine ışık tutacak
tarzda Osmanlı arşivlerinden
geriye gidebildiğimiz kadarıyla
belgeleri toplayıp, eğitim tarihi
odak merkezi olmayı hedefliyoruz. Elimizde bu materyaller,
imkanlar var. İl Eğitim Tarihi
Müzesi geçmişten günümüze
Konya'nın eğitim mirasını
ortaya koymayı amaçlıyor. Elimizde bulunan 10 bine yakın
materyalle öğrencilerimizin,
öğretmenlerimizin, ziyaretçilerimizin hizmetindeyiz.

F O T O Ğ R A F A A / H AV VA D E R E A Ğ Z I
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OTIZMLI BIREYLER
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HAYAT I ÖĞRE N I YOR

Otizm Federasyonu'nun
yürüttüğü proje çerçevesinde
Urla'da hizmete açılan "Bizim
Ora" adlı tesis, otizmli bireylerin
dışlanmadan mesleki eğitim
aldığı, sosyal hayata karıştığı ve
aileleriyle tatil yapabildiği bir
merkeze dönüştü.

ABD'de uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra 2012 yılında Türkiye'ye dönen Veysel Şahin, otizmli
oğlu Ege'nin anavatanında iyi bir
eğitim alması ve sosyal yaşama
uyum sağlaması için araştırmalar
yaptı.
Otizm Federasyonu Başkanlığını üstlenen Şahin, çalışmalar
kapsamında Yağcılar Mahallesi
sahilinde otizmli çocukların da
çalışabileceği "Bizim Ora" adlı bir
tesis kurdu.

Tesiste, profesyonel personelin
yanı sıra otizmli bireyler de yemek
hazırlıyor, misafirlere servis yapıyor, plaj hizmetleri ile ilgileniyor.
Öğretmenleri eşliğinde çalışan ve
sosyal hayata karışan otizmliler,
günün büyük bölümünü de denize
girerek, oyun oynayarak, takı
yapmayı öğrenerek, trambolinde
zıplayarak ve şarkılar söyleyerek
geçiriyor.
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Üretici konumuna geçiyorlar
Ön yargılı bakışlara maruz kalmadan ve dışlanma endişesi duymadan tatil özlemi çeken otizmli
bireylerin aileleri de "Bizim Ora"
macerasına eşlik ediyor.
Tesiste, otizmli bireylerin aileleriyle birlikte kalabileceği Yörük
çadırları bulunuyor.
"Otizmli birey ailesi olmak zor"
Otizm Federasyonu Başkanı

Veysel Şahin, insana kendisini
yuvasında hissettiren bir projeyi
hizmete almak için çalıştıklarını,
bunun için de tesise "Bizim Ora"
adını verdiklerini söyledi.
Amaçlarının otizmli bireyleri
topluma kazandırabilmek olduğunu anlatan Şahin, "Öğretmenlerimizle çocukları istihdama
hazırlamak istiyoruz. Her aile
çocuklarına eğitim verir. Eğitim
küçük yaşta başlar ve yetişkinliğe kadar devam eder. Sonunda

MENGÜARSLAN

bir istihdam için eğitim verilir
ama bizim çocuklarımız maalesef 24 yaşına kadar eğitim alsa
da evde tıkılı kalıyorlar. Eğitim
almış bireyleri evden çıkarmayı,
istihdam yaratmayı ve projeler
hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu
bireyler de yapabilir onlara
şans verilmeli onlar da tüketici
konumundan üretici konumuna
geçebilir, amacımız bunu göstermekti, inşallah başarılı olacağız."
dedi.
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Evlerine mutlu dönecekler

Otizm okulu açma hedefi

Veysel Şahin, tesiste 8 otizmli çocuğun eğitim
aldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şahin, tesiste profesyonel personelin yanı sıra
otizmli bireylerden hizmet alan günübirlik turistlerin de memnun olduğunu belirtti.

"Yusuf Emre çok güzel gözleme yapıyor. Bir gruba dahil olunca çok güzel işler yapıyor. Oğlum
Ege bazen masalara servis yapıyor. Mert de garsonluk yapıyor. Bir çocuğumuz var hafta sonları
illüzyon gösterisi yapıyor. Otizmli bireyin ailesi
olmak çok zor. Manisa'dan burada konaklamak
üzere 3 aile geldi çocuklarıyla birlikte. Denizi
bile görmemiş aileler var. Onları ücretsiz konuk
ediyoruz. Gelip yiyip içecekler, evlerine mutlu
dönecekler."

Bizim Ora'ya ön yargıları engel kabul etmeyen
herkesi beklediklerini ifade eden Şahin, "Buraya gelenler, çocuklarımızın çalışabileceğini ve
topluma kazandırılabileceğini gördüler çok da
beğendiler." diye konuştu.
Veysel Şahin, amaçlarının istihdam ve eğitim
olduğunu vurgulayarak, "Yıl sonuna kadar elde
edilen gelir olursa otizmlilere yönelik okul açılması için çalışıyoruz." dedi.
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ABD'de uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra 2012
yılında Türkiye'ye dönen Veysel Şahin, otizmli oğlu
Ege'nin anavatanında iyi bir eğitim alması ve sosyal
yaşama uyum sağlaması için araştırmalar yaptı.

Aileler için bir nefes
Tesiste otizmli oğlu Yusuf Emre (22) ile
konaklayan Ayfer Çetinkaya, tatilde hem
çalıştıklarını hem de eğlendiklerini söyledi.
Bizim Ora bünyesindeki bir Yörük çadırında kaldıklarını kaydeden Çetinkaya, şunları
anlattı:
"Çocuklarımız okulda alamadığı mesleki
eğitimi burada alıyor. Buraya gelirken hedefim çocuğumun çalışması ve eve kapanmamasıydı. Gittiğimiz kapılar hep yüzümüze
kapandı. Deneme şansı bile vermeden
çocuklarımızı normal hayata almadılar. Bu

proje umduğumdan çok daha iyi gidiyor.
Yusuf Emre'nin çok keskin bir zekası var
her işi yapabiliyor. Müşteri çok olunca,
ben çok sıkışınca gözlemeyi açıyor. Sonra
yüzmeye gidiyoruz. Burada çok mutluyuz o
da çalışınca daha mutlu oluyor."
Ayfer Çetinkaya, sosyal hayata uyum
sağlayan oğlunun 1-2 yıl içinde bağımsız
bir birey olarak çalışabileceğine inandığını
aktardı. Yusuf Emre Çetinkaya da her gün
yemek hazırladığı ve denize girdiği için çok
mutlu olduğunu dile getirdi. Berat Utku
Ufuk (11) ise en çok sevdiği şeyin takı yapmak olduğunu anlattı.
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib
ilinde Beşşar Esed rejim güçleri ve
destekçilerinin saldırılarıyla ampute
kalan çocuklar, gönüllü öğretmenlerin
açtığı merkezde özel eğitim alıyor.

FOTOĞRAF AA / MUHAMMED SAID

Aralarında yetim ve kimsesiz çocukların da olduğu
maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen iç
savaş mağduru çocuklar için 13 İdlibli öğretmen "İlk
Adım" isminde bir eğitim merkezi açtı.
Eğitim merkezinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine
Türkçe, İngilizce, Arapça, matematik ve din dersleri
veriliyor, özel ihtiyaç sahibi çocuklara özel aktiviteler
düzenleniyor.
Saldırılar nedeniyle engelli kalan çocuklar, merkezde
aldıkları özel eğitimle rehabilite edilerek topluma
kazandırılmak isteniyor.

Avad, "Çocuklara eğitim verip rehabilitasyon ve
topluma entegrasyonlarını sağlayıp sağlıklı bir nesil
kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özel ihtiyaç sahibi çocuklar için

Faydalı bir nesil yetiştirmek

Eğitim merkezinin sorumlusu Merva Avad, merkezin
ampute, özel ihtiyaç sahibi, saralı ve felçli olan çocuklar için kurulduğunu söyledi.

Avad, "Eğitim merkezine gelmek isteyen çok sayıda
engelli çocuk var ama imkan yok. Benim tek hayalim
tüm ampute çocuklara ulaşmak ve onların eğitim
korkusunu yenmelerinde yardımcı olarak topluma
doktor, mühendis gibi faydalı bir nesil yetiştirmek "
şeklinde konuştu.

Çocuklarını okula göndermek isteyen ailelerle tek tek
konuşup proje hakkında bilgilendirme yaptığını belirten Avad, "Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Çocukların acısını hissedip paylaşmak istiyoruz. Onların sesini
herkese duyurmak için buradayız." dedi.
Burada 35 engelli ve 13 kimsesiz çocuk olmak üzere
toplam 48 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan

Çocukların eğitim merkezinde bir dizi eğitimden geçtiğini aktaran Avad, programlarında Türkçe, İngilizce, Arapça konuşma, matematik ve din dersinin yanı
sıra fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon uygulamaları
bulunduğunu vurguladı.
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14 yaşındaki Muhammed el
Assad da kardeşi ve kuzeni
ile bakkaldan yiyecek aldığı
sırada Rus savaş uçaklarının
saldırısına uğradığını söyledi.

Avad, herkesin engelli çocuklara eğitim
verme fikrini manevi olarak desteklediğinin
ancak kimsenin maddi destekte bulunmadığının altını çizerek okulun kapanması
halinde öğrencilerin psikolojik olarak
yıkılacağına dikkati çekti.
Tek isteğim okula gelmek
Esed rejim güçlerine Hama’nın Keferhud
bölgesine yoğun saldırıları sonucu ailesiyle göç etmek zorunda kalan 9 yaşındaki
Muhammed Medluş da "Göç ettikten
sonra İdlib'deki evlere Rus savaş uçağının

saldırısı sonucu bacağımı kaybettim. Allah
benden bacağımın birisini aldı. Şimdi tek
isteğim her gün bu okula gelmek. Okula
gelmediğim günlerde çalışıp babama yardım ediyorum." dedi.
Okula gitmek için babasının motosikletine
yakıt alacak parası bile olmadığını söyleyen Medluş, sosyal medya üzerinden "İlk
Adım"la tanışıp kayıt olduğunu, merkezdeki herkesin kendisi gibi engelli olduğunu
ve arkadaşlarını çok sevdiğini anlattı.
Esed rejim saldırısında bir bacağını kaybe-
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Eğitim merkezinin sorumlusu
Merva Avad, merkezin
ampute, özel ihtiyaç sahibi,
saralı ve felçli olan çocuklar
için kurulduğunu söyledi.

FOTOĞRAF AA / MUHAMMED SAID

den 10 yaşındaki Sevsan Acem ise
anne babası ile televizyon izlediği
sırada Rus savaş uçağının evlerine
düzenlediği hava saldırısı sonucu
bacağını kaybettiğini söyledi.

yiyecek aldığı sırada Rus savaş
uçaklarının saldırısına uğradığını
söyledi.

Okulumu seviyorum

Saldırıda kuzeninin öldüğünü,
kardeşinin şarapnel parçası ile
yaralandığını ve kendisinin ise bacağını kaybettiğini anlatan el Assad,
"İlk Adım eğitim merkezine kayıt
oldum. Eğitimime devam ediyorum.
Okuma yazma öğreniyorum. Burası
çok güzel. İngilizce, Türkçe, Arapça, öğreniyorum, yüzme ve futbol
gibi çok sayıda aktivite yapıyoruz."
ifadesini kullandı.

Bacağına her baktığında çok üzüldüğünü dile getiren Acem, "Beni
okula babam getirip götürüyor.
Okulda Türkçe, İngilizce, Arapça
ve matematik öğrenerek, türlü türlü
aktiviteler yapıyoruz. Okulumu
çok seviyorum. Burada arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Büyünce
öğretmen olup çocukları eğitmek
istiyorum." diye konuştu.
14 yaşındaki Muhammed el Assad
da kardeşi ve kuzeni ile bakkaldan

Doktor olmayı hayal ediyor

El Assad, eğitimini tamamladıktan
sonra doktor olmayı hayal ettiğini
sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF AA / MUHAMMED SAID
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AC I LA R I T EK RAR YAŞAM AM AK İÇİN

AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Binlerce insanın yaşamını yitirdiği 17 Ağustos 1999
Marmara Depremi'nin ardından Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) çatısı
altında bir araya gelen depremzedeler, aynı acıları
yaşamamak için yüzlerce gönüllüye afet farkındalık
eğitimi veriyor.
Yalova'da 2006'da kurulan MAG-DER, kentteki 9
mahalle, 3 ilçe ve 2 beldede bugüne kadar 900'e
yakın insana deprem ve sonrasında yapılması gerekenleri öğretti.

Dernek başkanlığı görevini yürüten Sabri Karaçam, 1983 Erzurum, 1992 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerini yaşadığını söyledi.
O çaresizliği yaşadım
Karaçam, "Erzincan'da can kayıplarımız olmuştu.
Orada o çaresizliği yaşadım. Bir enkazın üstüne
gittik. Altta yaralılar 'Bizi kurtarın.' diye sesleniyordu. Gerçekten bir şey yapamıyorduk. Sadece taşları
oradan bir yere koyuyorduk. Yakınımızı o enkazda
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Yalova Mahalle Afet
Gönüllüleri Derneği çatısı
altında bir araya gelen
depremzedeler, bir taraftan
yeni gönüllüler eğitirken bir
taraftan da olası depremler
öncesi tatbikatlar düzenliyor.

kaybettik. Daha sonra Yalova'ya göç
ettik. Burada deprem olacağını hiç
tahmin etmiyordum. Bir gece ansızın
bir deprem sallamaya başladı. Eşim deprem olduğunu söyledi. Ben 'Yalova'da
deprem olmaz.' dedim. Erzincan'da
yaşadığımız tecrübeden dolayı herkesi
sakin bir şekilde dışarıya çıkardık." diye
konuştu.
Yalova'da 2006'da "mahalle afet gönüllüsü" olduktan sonra dernek başkanlığına
seçildiğini belirten Karaçam, dernek
olarak gönüllülere afet öncesi riskleri
önleme, deprem sonrası arama kurtarma
ve ilk yardım eğitimleri verdiklerini dile
getirdi.
Gelin afet farkındalık eğitimi alın
Karaçam, 2006 yılında MAG-DER'den
haberdar olduğunu ve gönüllü olarak
katılarak eğitimler aldığını ifade ederek
şöyle konuştu:
"Geriye dönüp şunu düşündüm. Eğer
Erzincan'daki depremde biz bu bilgilerimizle olsaydık birçok canı o anda
kurtarabilirdik. 1999'da bu kadar çok

FOTOĞRAF AA / SITKI YILDIZ

arama kurtarma ekibi ve buradaki eğitimler yoktu. Her sene vatandaşlarımıza
yalvararak söylüyoruz; ne olur gelin afet
farkındalık eğitimi alın. Her aileden bir
tane kurtarmacı olsun. Gerçek bu, muhakkak bu eğitimler alınmalı. Birçok arkadaşımız bu sıcak havalarda denizini,
pikniğini bırakıp buraya eğitime geldi.
Bence şu an yapılan iş gerçekten kutsal
bir görev. Gönüllülük bir annenin çocuğunu sevmesi gibi karşılıksız bir sevgi.
Biz buraya gelip bu tatbikatları yaparken kimseden bir karşılık beklemiyoruz.
Sadece yarın olası bir depremde bir canı
kurtarabiliyorsak onun mutluluğunu
yaşamak çok tatlı bir duygu."
Şu anda 300 kişinin üzerinde ekipleri ol-
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Dernek üyelerinden 69 yaşındaki Hasan
İleri ise Yalova'da doğup büyüdüğünü
belirterek 1999'daki depremde yaşadıkları
binanın ağır hasar aldığını dile getirdi.

FOTOĞRAF AA / SITKI YILDIZ
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duğunu, şimdiye kadar da 900'e yakın insana
eğitim verdiklerini anlatan Karaçam, daha
fazla gönüllüye ulaşmak için yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.
45 saniye 45 ay gibi geldi
Dernek üyelerinden 69 yaşındaki Hasan İleri
ise Yalova'da doğup büyüdüğünü belirterek
1999'daki depremde yaşadıkları binanın ağır
hasar aldığını dile getirdi. Depremde yaşadıklarını anlatan İleri şunları kaydetti:
"O 45 saniye bize 45 ay gibi geldi. Bitmek bilmedi. Binaların yıkılması için elinden ne geliyorsa deprem bize bunu gösterdi. Başından

sonuna kadar yaşadık. Her taraf zaten toz
duman içerisindeydi. Sallanıyoruz, sıvalar,
her şey dökülüyor. Artık tamam bundan ötesi
yok olmuştu. O 45 saniye dediğimiz gibi çok
uzun bir süreydi. Binamız tamamen ağır yıkık durumdaydı. Yani zor çıktık. Depremden
hemen sonra çok yardımda bulundum hatta
karşı komşumuzdan ikisi hayatını kaybetmiş,
bir de kucaklarında canlı bir bebek çıkardık.
Neredeyse hayatını kaybetmek üzere olan bir
komşumuzu hastaneye yetiştirdim. Bunları
yapabildik fakat yine de yetersizdik. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bilgi, alet, ekipman
yoktu ancak bu kadar yardımda bulunabildik. Aradan birkaç yıl geçti ve derneğin
varlığını öğrendim. Sonra da derneğe gittim.
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Derneğe herkesi bekliyoruz. 'Bana
olmaz.' diye bir şey yok. Aynı trafik
kazasındaki gibidir bu."
Yardım etmek çok güzel
Dernek üyesi ev kadını Yeşim Şentürk de 1999'da Çınarcık ilçesindeki
evinde depreme yakalandığını ve
o sırada beşinci kattaki dairesinin
balkonuna çıktığını söyledi.
Deprem anında ailesiyle yaşadıkları
korkuyu anlatan Şentürk, deprem
sonrasında çöken birçok binada yardımı olan insanlara yardımcı olmaya

çalıştığını ifade etti.
Şentürk, "İnsanlar enkazlarda sıkışmışlardı. O anları anlatamam. O çok
kötü bir duyguydu. Hiç unutamadım. Çok insan yardım talebinde bulundu ama hiçbir bilgimiz, tecrübemiz yoktu hatta birini çıkarmak için
'Zayıf biri lazım.' dediler. Ben girdim
ve taşları kaldırdık. Yardım etmek
çok güzel bir duyguydu. O yüzden
iyi ki derneğe katılmışım. Onların
sayesinde bilinçlendim." dedi.
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Gaziantep'teki Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifinde
bir araya gelen 35 kadın, yaptıkları domates salçası ve
kurutmalık ürünleri internet üzerinden satarak aile
bütçelerine katkı sağlıyor.

FOTOĞRAF AA / FEVZI

KEMAL KARAGÖZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansının, Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı kapsamında Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yaklaşık 2
yıl önce Oğuzeli ilçesinde açtığı tarım okulunda eğitim alan kadınlar, Ezogelin Tarımsal
Kadın Kooperatifini kurdu.
Kooperatif üyesi kadınlar, aldıkları eğitimin
ardından domates salçası, domates konservesi, kurutmalık acur gibi ürünlerin üretimine
başladı.
İnternet siteleri üzerinden ürünlerini satan ka-

dınlar, bir yandan üretmenin diğer yandan da
bu şekilde aile bütçesine katkıda bulunmanın
mutluluğunu yaşıyor.
Türkiye’nin her yerine satıyoruz
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal
Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı Tarımsal
Hizmetler ve Eğitim Şube Müdürü Yusuf
Yılmaz, kentte şu anda 5 kadın kooperatifi
bulunduğunu söyledi.
2020 yılında kurulan Ezogelin Tarımsal Kadın
Kooperatifi üyesi kadınların domates salçası,
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domates konservesi, kurutmalık acur yaptığını
dile getiren Yılmaz, "35 kadınımız kooperatife
üye. Elde ettiğimiz ürünleri alışveriş siteleri
ile Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu satış
noktaları üzerinden Türkiye'nin her yerine
satıyoruz. Türkiye'nin her yerine ürünleri gönderiyoruz. Bölgenin kadınları buraya geliyor.
Kadınların günlük siparişi var. Oğuzeli ilçesi
kadınları, ürettikleri kurutmalıklarla geçimini
sağlıyor." dedi.
Kooperatif üyesi Fatma Çabuk da çocuklarının geleceği için çalıştığını belirterek, "Şu
anda acur oyma işlemi yapıyoruz. Tarlaya

KEMAL KARAGÖZ

gidip acurları topluyoruz. Tuzlanma işleminin
ardından kurutmaya veriyoruz. Acurun içini
iyice oyduktan sonra ipe diziyoruz. Daha sonra güneşte kurutuyoruz." diye konuştu.
Dursun Göçmen ise yaklaşık 5 aydır Ezogelin
Tarımsal Kadın Kooperatifinde olduğunu dile
getirerek, "Elde ettiğimiz gelirle ailemize katkı
sunuyoruz. Hayalim kadın kooperatifi kurmak. Kadınların güçlü olduğunu göstermek
istiyorum. Kuracağım kooperatif ile işletmemde kadınlara olanak sağlamak istiyorum."
ifadelerini kullandı.
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Türkiye Gençlik ve
Eğitime Hizmet Vakfı
(TÜRGEV) Yönetim
Kurulu Başkanı Dr.
Fatmanur Altun,
kurumun ses getiren
yeni projesi “Güzel
İşler Fabrikası”nı
1868’e anlattı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime
Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV)
yeni projesini konuşalım istedik
sizinle. GİF, yani Güzel İşler
Fabrikası'nın hikâyesi ne zaman
ve nasıl başladı?
TÜRGEV yirmi beş seneyi aşkın
zamandır varlığını genç kızlara ve
onların güvenli, nitelikli, doğru
eğitimi almalarına adamış bir
vakıf. Bu bağlamda sağladığımız
ve bir marka haline getirdiğimiz
yurtçuluk hizmetlerimizle uzun
yıllar boyunca genç kızlarımızın
eğitim hayatının engebesiz bir
şekilde sürdürülmesine yardımcı
olduk. Gerek konforlu, güvenli ve
emniyetli yurt ortamlarımız gerek
bu yurtlarda verdiğimiz nitelikli
seminer ve atölye hizmetleri ile
genç kızlarımızın yanında olduk.
Bunun yanı sıra eğitim ve ihtiyaç
burslarımızla TÜRGEV Akademi, Platformlar, EDEP, Hafızlık,
PDM gibi programlarımızla yurt
hizmetinden yararlanan öğrencilerimize sunduğumuz eğitim

hizmetlerini çeşitlendirdik. Bütün
bunlar bir vakıf için yeterli aktiviteler olarak görülebilirdi. Fakat
biz devamlı gençleri dinleyen ve
gençlerin istek ve ihtiyaçları ile
ideallerini birleştiren formülleri
onlara sunmayı vazife edinmiş
bir kuruluş olarak gençlerin bu
süreçte gelişmiş başka bir ihtiyacını fark ettik: Genç kızlarımız;
kültürel, sosyal, ekonomik dezavantajların etkisini en az hissedecek şekilde, kendilerini kamusal
alanda rahatlıkla ifade edebilecekleri, projelerini, planlarını gerçekleştirebilecekleri, benzer ideallere
sahip arkadaşları ile rahatlıkla bir
araya gelebilecekleri, bu ortamlarda arzu ettikleri türden etkinlikler, faaliyetler yapabilecekleri,
eğitimler alabilecekleri ortamlara
ve muhitlere ihtiyaç duymaktaydılar. Güzel İşler Fabrikalarımız bu
ihtiyaca cevaben ürettiğimiz bir
konsept. Öğrencilerimiz için nasıl
yurtlarımızla belirli bir konfor
ve emniyet alanı tesis etmişsek
aynı alanı Güzel İşler Fabrikala-
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rımızla da tesis etmeyi hedefledik. Bu sebeple,
aslında bu fabrikalarda sunduğumuz her şey,
TÜRGEV’in yirmi beş yıllık eğitim deneyiminin
devamı. Elbette eklediğimiz yeni deneyimler
bulunmakta fakat bu yenilikler eğitim vizyonumuzun ve faaliyetlerimizin süreklilik düsturunu
tamamlayan yenilikler. Bu sebeple GİF’lerimiz
için hem TÜRGEV kadar köklü (çünkü esasen
vakfımızın ve gençlerimizin güzel işler fabrikası
gibi çalışmadığı bir zaman yoktu) hem gençlik
kadar taze ve yeni bir faaliyet alanımız.
GİF’ten kimler faydalanabiliyor?
GİF’lerimize girişler, kitap-kafelerimiz ve
GİF’lerimizde sunduğumuz faaliyetlerimiz
öğrencilerimize ücretsiz. Şu an için İstanbul,
Ankara ve Şırnak’ta dört fabrikamızda faaliyet
gösteriyoruz. Faaliyet alanları ise GİF’lerimiz
bulunduğu şehirlere, o şehirlerdeki gençlerin
istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak şekillendiriliyor. Bununla birlikte temel prensibimiz
tüm GİF’lerimizde aynı: Ortaöğretim, yüksek
öğretim ve lisansüstü seviyede tüm öğrencilerimize öncelikle ücretsiz, erişilebilir, konforlu
çalışma ortamları sunmayı; mesleki ve akademik
yetkinlik kazanma imkanı sağlamayı; gençlerin
bir araya gelerek bir topluluk oluşturmaları
için gerekli olanakları temin etmeyi ve bunların
yanı sıra gençlerimizin her türlü gelişimleri için
ihtiyaçları olan fiziksel, donanımsal imkanları
sağlamayı hedefliyoruz.

GİF kapsamında şimdiye kadar ne gibi etkinlikler yapıldı?
GİF’ler açılmalarından itibaren gençlerimiz
tarafından büyük heyecan ve coşkuyla karşılandı. Daha önce yurtlarımızda yaşadıklarımıza
benzer deneyimleri GİF’lerde de yaşadık, yaşıyoruz. Öğrencilerimizin ve velilerin bu teveccühü bizi mutlu ediyor. Mesela Şırnak Silop’deki
GİF’imizde babaların kızlarını sabah erkenden
bırakıp akşam almak için kapıda bekledikleri
örnekler yaşadık.
Yaptığımız etkinliklere gelince, yukarıda anlattığım esas çerçevesinde her GİF’imizde farklı
etkinlikler yapılıyor. GİF ekiplerimiz GİF’lerimizin öncülü olan gençlik merkezlerinde ve
çevrimiçi eğitim sürecimizde kazandıkları tecrübelerle öğrencilerin ihtiyaçları ile vakfımızın
ideallerini birleştiriyorlar. Piyano, şan, kanun,
keman, gitar, şan gibi müzik atölyelerimiz;
sulu boya, kara kalem, çizim teknikleri, çeşitli
el sanatları ve el işleri üzerine sanat atölyelerimiz; üniversite giriş sınavlarına hazırlık
sınıflarımız ve dil atölyelerimiz, ücretsiz film
gösterimlerimiz ve dinletilerimiz, programlama
ve dijital okuryazarlık projelerimiz, sözlü tarih
çalışmalarımız, tematik eğitimlerimiz, gezilerimiz, seminer ve okuma grupları çalışmalarımız,
öğrencilerimizin kendi çalışmalarını devam
ettirdikleri projelerle çok verimli ve keyifli zamanlar geçirdik.

1868

FOTOĞRAF AA / ARIFE

DERGİ / “GENÇLERİ

DİNLEMEYİ VE ONLARDAN ÖĞRENMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

KARAKUM

Haziran ortasında lansmanı yapılan GİF’e dair
nasıl geridönüşler aldınız?
16 Haziran’da gerçekleşen lansmanımız, GİF’in
sadece teorik anlamda ne olduğunu değil; pratik
anlamda da ne olduğunu ve neler yaptığını tanıtmış oldu. Davetliler, o güne kadar “Güzel İşler Fabrikası” adını verdiğimiz gençlik merkezlerimizde yapılan atölye ve çalışmaları görme ve
tecrübe etme fırsatını yakaladı. Burada tecrübe
kavramı önem arz ediyor. Gün geçtikçe dijitalleşen ve küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz.
Bilgiye ulaşma ve öğrenme faaliyeti dediğimiz
şeyi gerçekleştirmek eskisinden çok daha kolay.
Bilgiyi alacağın kaynakları doğru tayin etmek
yeterli. Bu gerçekliğin içerisinde olan gençlerle,
pandemi süreci ve sonrasında da etkileşimimiz
ara vermeksizin devam ettiği için bu süreç bize
yalnızca mekânın değil, fikirlerin de önemli
olduğunu öğretti. Güzel İşler Fabrikası’nın da
ortaya çıkış sebebi bu fikirdi. Gençlerin fikir ve
önerileri doğrultusunda gençlik merkezlerinin
takvimini ve gündemini belirleyip ona yönelik
çalışmalar yapıyorduk ve gençlerin de en çok
ilgisini çeken taraf bu oluyordu. Şu ana kadar
onlardan istenen şey gerek okullarında gerekse diğer öğrenme ve sosyalleşme alanlarında,
onlara hazırlanıp sunulan eğitim ve çalışmalara
katılmaları yönündeydi. Ancak GİF, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışma ve
projeler üretiyordu. Lansman, gençlerin daha
geniş bir kitle ile GİF’ten haberdar olmasına
ve fikir üretip bunu merkezlerimize sunmasına

sebep oldu. Hatta Türkiye’nin çeşitli yerlerinden
öğrenciler, bizim şehrimizde/ilçemizde de GİF
olsa, biz de bu imkân ve faaliyetlerden yararlansak diye öneri ve taleplerle geldiler. Pek tabii
sosyal medyanın, lansmanımıza katılıp faaliyetlerimizi tanıtan sosyal medyacı arkadaşlarımızın
da bu geri dönüşlerde büyük katkıları oldu. Aldığımız geri dönüşler sonucunda; yaptığımızın
projenin ne kadar gerekli ve işlevsel olduğunu,
sivil toplum alanında ne gibi büyük bir eksikliği
tamamladığını görmüş olduk. Bundan sonrası
için de çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Gençler için GİF’te yeni dönemde ne gibi
projeler var?
Yeni dönemde de GİF’lerde gençlere mekan ve
muhit olmaya, onların nabzını tutan, istek ve
ihtiyaçlarına göre şekillenmiş, eşitleyici faaliyetlerimize devam edeceğiz. TÜRGEV olarak
gençleri dinlemeyi, onlara kulak vermeyi ve
onlardan öğrenmeyi sürdüreceğiz. Bunu yaparken de vakfımızın 25 seneyi aşan tecrübesinden
ve gençlerin bize verdiği umut ve neşeden güç
alacağız. Her bir GİF’imiz yukarıda saydığımız
temel programlarımızı sürdürmenin yanı sıra
kendi gençlerinin yönlendirmeleri ile heyecan
verici yeni faaliyetlere kucak açacak. Bu sene
gençlerle bir arada olacağımız, özellikle gençlerin soruları üzerine yoğunlaşacağımız yeni
araçlar ve konular üzerinde de çalışmalarımız
devam ediyor.
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Diyarbakır'da boya badana eğitimi alan
21 kadın, Elazığ Stadyumu'nda yürütülen
çalışmalara gönüllü katkı sundu.
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Diyarbakır’da Bağlar Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM), düzenlediği 25'i aşkın kursla kadınların sosyal hayatta daha
aktif olmalarını ve meslek edinmelerini sağlıyor. Bu
kurslardan biri de boya badana kursu.
Merkezde açılan kursa kayıt yaptıran, aralarında ev
hanımları, ön lisans ve lisans eğitimini tamamlamış
üniversite mezunlarının da bulunduğu 20-40 yaş
aralığındaki 21 kadın, 1,5 ay mesleki eğitim görerek
sertifika almaya hak kazandı.
İnşaat sektöründe istihdam edilecek kadınlar
farkındalık oluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor
Bakanlığınca Elazığ'a kazandırılan, inşasında sona
yaklaşılan UEFA ve FIFA standartlarındaki modern
statta yürütülen çalışmalara boya badana yaparak

F OTO Ğ R A F AA / B E STA M I
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bir günlük destek sağladı.
Boya badana işleri artık kadınların
Bağlar Aile Destek Merkezi Koordinatörü Arzu Çetin, hayatın her alanında kadınların varlığını desteklemek ve güçlendirmek için çabaladıklarını belirtti.
Mesleki eğitim programlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüklerini ifade eden Çetin, bunlardan birinin de kadınları inşaat sektöründe
istihdama kavuşturmak olduğunu söyledi.
Bu nedenle kurs açarak kadınlara boya badana eğitimi verdiklerini anlatan Çetin, "Kursiyerlerin istihdamı için firmalarla görüşmeye başladık. Bundan sonra
boya badana işlerimizi kadınlarımız da yapacak.
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Evlerimizi, iş yerlerimizi, dükkanlarımızı kadınlarımız da renklendirecek." dedi.
Kadın usta istihdamı
Kadınların istihdamı için yürütülen projeye katkı
sunan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde
(OSB) boya fabrikası sahibi Özgül Çelikten kendi işletmelerinde de kadınların istihdamına önem
verdiklerini aktardı.
Bağlar ADEM'in açtığı kursu duyunca inşaat
firmaları ve müteahhitlere yönelik, kadın usta

istihdam etmeleri halinde ekstra indirim uygulama konusunda kampanya başlattıklarını dile
getiren Çelikten, "Şantiyelerde en büyük sıkıntımız iş bittikten sonra temizlik ekibinin tekrar
girip orayı temizlemesi. Bayağı maliyetli işler.
Kadınlarımız sahaya girdiğinde bu işlemler daha
da azalmakta, daha temiz iş çıkarmaktalar." diye
konuştu.
Elazığ Stadyumu inşasında yüklenici firma temsilcisi Mehmet Hanlı da işin her aşamasında, mimarlardan mühendislere kadar kadın eli değdiğini ifade ederek bu projeye de katkı sunmak için
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erkek boya ustalarının yanı sıra kadınların da stada
renk katmasından mutluluk duyduklarını belirtti.
Bu eğitimi aldığım için mutluyum
Boya badana eğitimi alan kadınlardan İpek Gülcü,
kurs öncesinde herhangi bir işte çalışmadığını, Bağlar ADEM'de boya badana kursu açıldığını duyunca
başvuru yaptığını söyledi.
Bu kursa katılmakla doğru bir karar verdiğini dile
getiren Gülcü, "Öncesinde hobi olarak tuvale yağlı
boya resim yapıyordum. Duvar boyamanın da zevk-

BODRUK

li olacağını düşündüm. Kursa katıldığım, bu eğitimi
aldığım için mutluyum. Çünkü boya yapmak güzel
ve zevkli bir iş." ifadesini kullandı.
İrem Ayverdi de boya yapmayı sevdiğini bu nedenle
kursa katıldığını anlatarak "Kadının yapamayacağı
iş yok. Kadın isterse her işin üstesinden gelebilir.
Öncesinde hiç boya yapmamıştım. Gördükten sonra
heveslendim. Çok zevkli bir iş." dedi.
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Türkiye'nin destekleriyle eğitime hazır hale getirilen
yaklaşık 700 okulda yaklaşık 2 bin kadın öğretmen,
eğitimin yayılmasında önemli rol üstleniyor.
F O T O Ğ R A F A A / T Ü R K K I Z I L AY / B E K I R K A S I M

Türkiye'nin, Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi'nin 51.
maddesinden kaynaklanan
meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit
eden terör örgütü DEAŞ
başta olmak üzere Suriye'nin
kuzeyinde mevcut teröristleri
etkisiz hale getirmek ve sınır
güvenliğini sağlamak için 24
Ağustos 2016'da başlattığı
Fırat Kalkanı Harekatı'nın
üzerinden 6 yıl geçti.
DEAŞ'ın işgali altında
olduğu dönemde evlerinden

dışarıya dahi çıkamayan
kadınlar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Türkiye'nin
yardımlarıyla yeniden canlanan bölgede birbirinden
farklı alanlarda iş hayatının
içerisinde yerini aldı.
700 okulda 2 bin kadın
öğretmen
Başta sağlık, eğitim ve
hizmet sektörü olmak üzere
hayatın neredeyse tüm alanlarında büyük özveriyle çalışan kadınların istihdamdaki

oranı her geçen gün artıyor.
Türkiye'nin destekleriyle
eğitime hazır hale getirilen
yaklaşık 700 okulda yaklaşık
2 bin kadın öğretmen, eğitimin yayılmasında önemli rol
üstleniyor.
Çeşitli eğitimlerden geçen
1500 kadın polis de erkek
meslektaşlarıyla görev yaparak, güvenliğin ve huzurun
sağlanmasına büyük katkı
sağlıyor. Bölgede kurulan
yerel meclislerde 1600 civa-
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rında kadın bölge halkına
hizmet veriyor.

başladık. Görevimi yeniden
yapmaya başladım." dedi.

Terörden arındırılan bölgede
tesis edilen sağlık sisteminde
halihazırda yaklaşık 1500
kadın görev yapıyor.

Taha, operasyonla birlikte
mahrum kaldığı pek çok hakkına tekrar kavuştuğunu söyleyerek, "Kadınlara özgürlük
tanındı. DEAŞ öğretmenleri
tehdit edip onları engelliyordu." diye konuştu.

Artık okula gidebiliyoruz
Bab ilçesinde öğretmenlik
yapan Hitam Taha, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi işgali
sırasında çalışma hayatında
engellere maruz kaldığını
belirterek, "Fırat Kalkanı Harekatı'yla yeniden yaşamaya
FOTOĞRAF AA / BEKIR KASIM

Bab ilçe merkezindeki sosyal
hizmetler müdürlüğünde
gönüllü olarak çalışan Fatma
İmeydani de DEAŞ döneminde zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini
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Başta sağlık, eğitim ve
hizmet sektörü olmak
üzere hayatın neredeyse
tüm alanlarında
büyük özveriyle
çalışan kadınların
istihdamdaki oranı her
geçen gün artıyor.

kaydederek, "Yaşadığımız korkular
anlatılamaz derecedeydi. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası rahatladık.
Artık dışarı çıkabiliyoruz, okula
gidebiliyoruz ve çalışabiliyoruz."
ifadelerini kullandı.
İmeydani, harekatla birlikte
bölgenin terörden temizlendiğini
vurgulayarak, "Kendimizi güvende
hissediyorduk ancak YPG/PKK
saldırıları şu an güvenliğimizi tehdit ediyor." diye konuştu.
Türkiye sayesinde özgürlüğü
tattık

Bab Hastanesinde hemşirelik
yapan Rüya Ulvan da DEAŞ işgali
döneminde kadınların korku içerisinde yaşadığını dile getirerek,
"Örgütün gözünde kadınların bir
değeri yoktu. Kadınlar çalışmakta
zorluk çekiyordu. Fırat Kalkanı
Harekatı'yla kadınlar özgürlüğüne
kavuştu." dedi.
23 yaşındaki Ulvan, operasyon
sonrası kadınların daha ön plana
çıkmaya başladığına dikkati çekerek, "Türkiye sayesinde özgürlüğü
tattık. Özgürce çalışabiliyoruz."
ifadesini kullandı.
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“ÖĞRETMEN I M,
BEN GELD I M”
F O T O Ğ R A F A A / D AV U T G E N Ç

Sakarya'nın Kocaali ilçesine, Doğu ve Güneydoğu
illerinden her yıl fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için eğitim ve sosyal
etkinlikler düzenleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası
Çalışma Örgütünün (ILO) ve Pikolo Eğitim Kültür
Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle yürüttüğü, "Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi" kapsamında, ilçeye gelen mevsimlik
tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocukları için
sosyal etkinlik ve eğitimler organize edildi.
Etkinlik kapsamında, sabah fındık bahçelerinden servisle alınan çocuklar, Alandere Mahallesi Nazım Üner

İlkokulunda, Türkçe, matematik, fen, görsel sanatlar
eğitimlerinin ardından sosyal etkinliklere katılıyor.
Çocuklar yüzme eğitiminin yanı sıra, okçuluk, matrak, mas güreşi ve parkur eğitimleri de alıyor.
Çocuklarımız ilk defa havuzla buluştu
Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş,
programlarla çocukların eğitim yönünden eksikliklerinin giderildiğini söyledi.
Ailelerin ilçede kaldığı sürede eğitim ve sosyal alandaki eksikliklerini telafi etmenin gayreti içerisinde
olduklarını belirten Güneş, "Sosyal alanda özellikle
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Sakarya'da fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve
sosyal etkinlikler düzenleniyor.

F O T O Ğ R A F A A / D AV U T G E N Ç

Gençlik ve Spor Bakanlığının
tesisleri kullanılıyor. Çocuklarımız ilk defa havuzla buluştu.
Gittikleri yerde bunları anlatacaklardır." şeklinde konuştu.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü
Ramazan Doğanay da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına,
yüzme eğitimi verdiklerini dile
getirdi.
Doğanay, "Çocukların bazıları,
'Hocam, hayalimizi gerçekleştirdiniz.' diyor, bize teşekkür
ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.
Okul müdürü Dilek Sertdemir, tespit ettikleri çocukların
her birini en az bir kere okula
getirdiklerini ve çocukların bu
durumdan mutlu olduğunu
söyledi.

Sertdemir, "Önceki yıllarda
okulumuza gelip, bu sene biz
onları tespit etmeden 'Öğretmenim, ben geldim. Okula
gelmek istiyorum.' diyenler var.
Bu bizim en büyük kazancımız.
Bu da projenin işe yaradığını
gösteriyor." dedi.
Diyarbakır'dan ilçeye gelen
Nazlıcan Sayan, "Burada,
oyunlar oynuyoruz, okulumuz
çok güzel. Öğretmenlerimiz
bize çok iyi davranıyor." dedi.
Mardin'den gelen Havin Esen
de "Ders işliyoruz, oyunlar
oynuyoruz, iyi ki var." diye
konuştu. Şırnak'tan gelen Esra
Damla Türkeş, "Bu projeyi düzenleyen öğretmenlerimize ve
okul müdürümüze çok teşekkür
ediyoruz." ifadelerini kullandı.
F O T O Ğ R A F A A / D AV U T G E N Ç
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9 0 YAŞ INDA
BIR EĞITIM
GÖ N ÜL LÜSÜ

MAHIRA

ÖĞ R ET ME N

İsrail'in kurucu örgütleri tarafından 9 Nisan 1948' de Kudüs' ün
batısındaki Deyr Yasin köyünde gerçekleştirilen katliamdan kurtulan
çocuklar için tesis edilen Arap Çocuk Yurdu Derneğinin başındaki
isim Mahira ed-Dicani, 27 yıldır bu kurumda Filistinli çocuklara
gönüllü hizmet ediyor.
Genel olarak Filistin topraklarında
özelde ise Doğu Kudüs'te eğitim
alanında önde gelen isimlerden biri
olan Mahira ed-Dicani, Filistinlilerin
yaşadığı 2 büyük felakete yani Nekbe
ve Nekse'ye tanıklık etti.
İsrail'in kurucu örgütleri tarafından 9
Nisan 1948'de Kudüs'ün batısındaki
Deyr Yasin köyünde gerçekleştirilen
katliamdan kurtulan çocuklar için tesis
edilen Arap Çocuk Yurdu Derneğinin
başındaki isim Mahira ed-Dicani, 27
yıldır bu kurumda Filistinli çocuklara
gönüllü hizmet ediyor.

90 yıllık hayatında Filistinlilerin
yaşadığı 2 büyük felakete tanıklık
eden Dicani, Doğu Kudüs'te bulunan
Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ofisinde, Arap Çocuk Yurdu ve Okulunun
kuruluşunu, 1948'de yaşanan olayları,
evlerinden tehcir edilişlerini ve eğitim
alanındaki çalışmalarını anlattı.
Arap Çocuk Yurdunun kurucusu Hind
el-Hüseyni'nin 1962 yılında kendisine yönetim kurulu üyeliği teklifinde
bulunmasının ardından kurumla olan
münasebetinin başladığını aktaran
Dicani, Hüseyni'nin vefatından sonra
F OTO Ğ R A F AA / M O STA FA A L K H A R O U F
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F OTO Ğ R A F AA / M O STA FA A L K H A R O U F

1995'te kurumun başına geçtiğini ve o tarihten bu yana da görevinin başında olduğunu
söyledi.
Büyük felaketlere şahit bir eğitimci
Genel olarak Filistin topraklarında özelde ise
Doğu Kudüs'te eğitim alanında önde gelen
isimlerden biri olan Dicani, 90 yıllık ömründe
Filistinlilerin yaşadığı 2 büyük felakete yani
Nekbe (1948'de İsrail'in kurulmasıyla yaşanan
büyük felaket) ve Nekse'ye (İsrail'in 1967'de
Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina
Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle
sonuçlanan Altı Gün Savaşı) tanıklık etti.

Kudüs'ün köklü ailelerinden olan Dicani,
1932'de Nebi Davud Mahallesi'nde dünyaya
geldi ve Şeyh Cerrah'taki El-Memuniyye Lisesi'nde okudu.
Dicani, şu an Batı Kudüs sınırları içinde kalan
Deyr Yasin köyündeki katliamın yaşandığı o
güne dair şunları anlattı:
"Katliamın olduğu gün ve öncesinde lise bitirme sınavlarımız vardı. Öğrenciler evlerine gidemediği için okula gidip sınavlarımızı veriyor
sonrasında Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde
bizim için kiralanan bir eve gidip orada kalıyorduk. Sınavlar bittikten sonra eve döndüm.
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Evine bir daha dönemedi

Dicani, El Halil'de bir süre kaldıktan sonra
ailesiyle Suriye'ye gitmeye karar verdiklerini belirtti. Eriha'ya vardıklarında valilikte
çalışan kardeşi Halid'in tavsiyesine uyarak
Suriye'ye gitmekten vazgeçtiklerini aktaran
Dİcani, burada dedelerinin evinde kaldıklarını anlattı.

Yaşı küçük olduğu ve yaşananları idrak
edemediği için teyzesinin yanına gezmeye gittiğini sandığını anlatan Dicani, "Kıyafetlerimi
bile değiştirmeden evden çıktım. Ama tabii
bir daha o eve dönemedik. Savaş çıktı ve evimiz yıkıldı. Mayıs 1948'de kardeşim Alaeddin
Dicani şehit oldu." dedi.

Çatışmalar sona erdiğinde El Halil'e döndüklerini kaydeden Dicani, ilk eğitim serüvenine
burada İngilizce öğretmeni olarak başladığını
söyledi. Dicani, daha sonra Ramallah'ta öğretmen olarak çalıştığını, 1962'de Ürdün Kadın
Rehberler Derneğinin başkanı olduğunu,
1967'den sonra da El-Bire kentindeki Kadın

Evde babamdan başka kimse kalmamış, diğerleri Deyr Yasin katliamından sonra El Halil
kentine teyzemin yanına gitmişti. Babam
benim de diğer akrabalarla birlikte teyzemin
yanına gitmemi istedi."
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Birliği Derneğine katıldığını dile
getirdi.

Erdoğan dahil birçok liderle çekilmiş fotoğrafları bulunuyor

Müfredat dayatmasına direndi

Yıllarını eğitime adamış olan
Dicani'nin, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
da olduğu pek çok liderle çekilmiş
fotoğrafları ise ofisinin duvarlarını
süslüyor.

Dicani, İsrail'in 1967'den sonra
Doğu Kudüs'teki okullarda İsrail
müfredatını dayatma girişimlerine
de tanık oldu.
Okullardaki eski kitapları toplayıp
Arap Çocuk Yurduna getirdiğini anlatan Dicani, bu konudaki
direnme gücünü ekonomik olarak
İsrail'e bağımlı olmamaktan aldıklarını, temel finansman kaynaklarının hayırseverlerin bağışları
olduğunu aktardı.

İyiyim ama ülkem iyi değil
Bunlar arasında, Mısır'ın eski
Cumhurbaşkanlarından Cemal
Abdunnasır ve eski Ürdün Kralı
Hüseyin bin Talal ile çekildiği
fotoğraflar yer alıyor.

Dicani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de iki fotoğrafı bulunuyor. Bunlardan biri Erdoğan'ın
başbakan olduğu 2009 yılında,
Türyak Derneğinin Örnek Kıdemli Vatandaş Kongresi'nde plaket
alırken, diğeri de 2017'de çekilmiş
fotoğraflar.
2009 yılında Erdoğan'la bir araya
geldiğinde aralarında geçen konuşmayı aktaran Dicani, "Erdoğan'a sedef kaplamalı bir Kur'an-ı
Kerim hediye ettim. O da bana
nasıl olduğumu sordu. Ben de 'İyiyim ama ülkem iyi değil' dedim."
ifadelerini kullandı.
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Çocukların sığınağı olan okul
Dicani'nin, 27 yıldır çocuklara gönüllü hizmet ettiği Arap Çocuk Yurdu ve
Okulunun kuruluşu ise trajik bir olaya
dayanıyor.
Dicani'nin ifade ettiğine göre, Hind
Hüseyni, Deyr Yasin katliamının olduğu
gün Kudüs'teki Kıyamet Kilisesine bitişik
Ömer bin Hattab Camisi yakınlarında 55
çocuk bulur.
Deyr Yasin katliamından kurtulan ve Kudüs'te kimseleri olmayan bu çocuklarla
ilgilenen Hüseyni, onları yalnız bırakmaz
ve Süryan Manastırına yerleştirir, tüm
ihtiyaçlarıyla da ilgilenir.

Çatışmaların durmasının ardından da çocukları Şeyh Cerrah'daki bugünkü binaya
yerleştirir. Arap Çocuk Yurdu Derneğini
kuran Hüseyni, bağışlarla derneğin faaliyet alanını genişletir. Kurum büyüdükçe,
tüm Filistin'den gelen yetimleri kabul
etmeye başlar.
Bugün onlarca yetimin eğitim gördüğü,
bazılarının yatılı bazılarının dışarıdan
okuduğu okulun 90 çalışanı bulunuyor.
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Tokat'ta bir ortaokulda
müdür yardımcılığı
yapan Deniz Koç,
yaz tatili döneminde
izin kullanmayarak
öğrencilerine yardımcı
oluyor.

Tokat’ta, Gaziosmanpaşa Ortaokulunda
müdür yardımcılığı yapan Koç, 2000 yılında öğretmen olduğundan bu yana zorunlu
olmadıkça yaz dönemlerinde izin kullanmamayı tercih ediyor.
Yaz tatili dönemlerini de okulda geçiren
Koç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava giren öğrencilere tercihlerini yaparken yol gösteriyor, çocuklarını
okula kaydettiren velilere yardım ediyor.

Koç, 22 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi. Okulunu ve öğrencilerini çok sevdiğini
dile getiren Koç şöyle devam etti:
"Öğrencilerle burada olmak, onların
tercihlerini yapmak, kayıtlar almak beni
mutlu ediyor. İlkokulda bana, 'Büyüyünce
ne olacaksın?' diye sorulduğunda, 'Öğretmen olmak istiyorum.' demiştim. Mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Mezun olduğum
ilkokul şu an ortaokul oldu, burada
öğretmenlik yapıyorum. Burada çalışmak
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benim için ayrı bir gurur."

Öğretmenimize minnettarız

Mesleğine aşık olduğunu vurgulayan Koç, "Arkadaşlarım da
öyle, fazla izin kullanmazlar.
Okulumuzda son sınıfa geçenlere kurs açıyoruz, LGS sınavına
hazırlıyoruz. Okullar açıldığında
da buna devam edeceğiz." dedi.

Velilerden Havva Satar ise Deniz
Koç'tan her konuda memnun olduklarını belirterek "Bizden fazla çocuklarla kendisi ilgileniyor.
Deniz Hocam bizim için seçmeli
hoca sayılır." diye konuştu.
Öğrencilerden Merve Beray Şahinkaya da Koç'un lise tercihini
yapmada kendisine çok yardımcı

olduğunu anlatarak "Benim
kadar heyecanlandı, yanımda
oldu. Ablamın tercihlerinde de
yardımcı olmuştu. O yüzden
minnettarız." ifadesini kullandı.
Nergiz Ataş da Koç'u çok sevdiğini dile getirerek, "Kişisel vaktini bize harcıyor. Çok güzel bir
şey yapıyor. Okula geldiğimde
ikinci annem gibi bize yardımcı
oluyor." dedi.
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ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİ
YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

İdarenin de desteğiyle okulun önündeki alanı
değerlendirmeye karar veren Muş Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri,
500 metrekarelik alanı bostana dönüştürdü.
İlkbaharda meyve ve sebze fidelerini toprakla
buluşturan, destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrencilerle bostanın bakımını
yapan öğretmenler, yetiştirdikleri domates, salatalık ve biberleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Öğrencilerle birlikte sebzeleri toplayan İl Milli
Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Gelecek Tarımda
Tarımın Geleceği Gençlerde" projesi kapsamında
okulun önündeki sulak alanı değerlendirmek
istediklerini söyledi. Burada ekilen ürünlerin
hasadına başladıklarını belirten Kıvanç, şunları
kaydetti:
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Muş Selahattin Eyyubi
Anadolu İmam Hatip
Lisesinde görev yapan
öğretmenler, öğrencilerle
birlikte okulun önünde
oluşturdukları bostandan
ürün almaya başladı.

"Elde edilen ürünler okulun
çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi
ailelere dağıtıldı. Bu anlamda
çocuklarımızın tarımla iç içe
olmalarını sağladık. Bünyesinde
tarım alanı veya tarım bölümü
olan okullarda değil de diğer
okullarımızda da bu faaliyetlerin
yapabileceğini örneklemiş oldular. Ben inanıyorum ki çocukları-

mızın sadece akademik anlamda
değil aynı zamanda yetenekleri
doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine yararlı olacaktır."
Öğrenciler ise elde edilen ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile
getirdi.
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ÖĞRENCILER

ARTIK ÜRETIYOR
Okulda "mobilya" ve "metal" alanında öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı
bulan öğrenciler, okulların hem eskiyen mobilyalarını onarıyor hem de eğitim kurumlarına yeni masa ve sandalye üretiyor.
Öğrenciler alın teriyle gerçekleştirdiği bu
üretimle çevre illerdeki eğitim kurumlarının masa ve sandalye ihtiyacını karşılarken,
emekleri karşılığında para da kazanıyor.
Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı Reşit Sunar, okulda 6
usta öğretici, 2 öğretmen ve 26 öğrencinin

faal olarak bu üretime katıldığını, 60'a yakın
öğrencinin de montaj bölümünde çalıştığını
anlattı.
Okulun "mobilya", "metal" ve "elektrik"
bölümlerinin döner sermaye kapsamında
üretim yaptığını ifade eden Sunar, gerçekleştirdikleri protokoller kapsamında tüm
bölgeye sıra, masa, dolap, öğretmen masası
ve sandalye ürettiklerini belirtti.
Aile bütçelerine katkı
Sunar, şunları söyledi:
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Şırnak'ta Silopi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri,
okulların ve kütüphanelerin
talebi doğrultusunda masa, sıra,
dolap ve sandalye üretimi yapıyor.
FOTOĞRAF AA / MEHMET DEMIRHAN

"Mobilya bölümünde akla gelebilecek tüm model
ve çeşitleri üretmekteyiz. Metal bölümümüzde ise
atık toplama ve geri dönüşüm konteynerleri ile
toplantı sandalyeleri konusunda çalışmalarımız
mevcut. Çevre okulların bakım ve onarım işlerini
de artık okulumuz üstlenmekte. Bulunduğu
bölgeye katma değer katan okulumuz, kalifiye ara
eleman yetiştirme konusunda da öncü okullardan.
Okulumuz bu üretimlerle döner sermaye kapsamında bu yıl yaklaşık 3 milyon lira ciroya ulaştı."
Sunar, bir yılda 50 okula 2 bin 200 mobilya ürettiklerini, okullardaki 965 mobilyanın tadilatını

yaptıklarını belirterek, ayrıca 108 kütüphane ve 15
z-kütüphaneye de (zenginleştirilmiş kütüphane)
mobilya üretimi yaptıklarını ifade etti.
Atölyede üretim yapan öğrencilerden Ramazan
Özden de okulda gördükleri teorik ve uygulamalı
eğitimlerle meslek edindiklerini, gerçekleştirdikleri üretim sayesinde de aile bütçelerine katkıda
bulunduklarını aktardı.
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OKULDA ÜRET I LEN EKMEKLER

SOFRALARLA BULUŞUYOR
FOTOĞRAF AA / İSMAIL ÖZDEMIR

"Konaklama seyahat" ve "yiyecek-içecek hizmetleri" alanlarında yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü Konak Nevvar
Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinde geçen yıl, günlük 15-20 bin roll (küçük boyutlu)
ekmek üretim kapasiteli fırın kuruldu.
Hamurun yoğrulmasından ekmek haline getirilmesine kadar
her aşamada görev alan öğrenciler işin inceliklerini ustalarından öğreniyor.

Ramazan ayında öğrencilerin pide üretip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığı fırında, şimdilik yatılı öğrencilerin yanı sıra
okulun uygulama oteline ekmek çıkarılıyor.
Okulların kapalı olduğu dönemde de öğrencilerin katılımıyla
fırında üretim yapılıyor.
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Meslek lisesi öğrencileri,
öğretmenleriyle kurdukları
atölyede, yatılı okullar ve okulun
uygulama oteli için ekmek
üretiliyor.
FOTOĞRAF AA / İSMAIL ÖZDEMIR

Sektöre eleman yetiştiriyoruz
Okul Müdürü Celal Gülcan, mesleki eğitim anlamında uygulama oteli ve birçok
üretim alanları olan lisede geçen yıl Milli
Eğitim Bakanlığının planladığı proje
kapsamında fırın kurduklarını söyledi.

fırıncılık sektörüne eleman yetiştirmek
açısından burada usta öğreticilerimizin,
öğretmenlerimizin nezaretinde eğitim
alıyorlar."
Piyasayla rekabet etmiyoruz

Fırının ekmek üretme kapasitesinin çok
yüksek olduğunu aktaran Gülcan, şöyle
dedi:

Celal Gülcan, yakın zamanda bu ekmekleri İzmir'in muhtelif yerlerinde büfelerden vatandaşlara da ulaştırmayı amaçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Günlük 15 bin ile 20 bin arasında roll
ekmek üretme kapasitemiz var. Normal
ekmek üretmek istersek 15 bin civarı
üretebiliyoruz. Bunları öğrencilerimizle
üretiyoruz. Şu anda da staj yapan öğrencilerimiz var. Okul döneminde normal
derslerini burada yapan öğrencilerimiz
oluyor. Bu mesleği öğrenmek, meslekte kendilerini yetiştirmek hatta ileride
girişimci, çevreci bir üretici olmaları,

"Yakında bu ürettiklerimizle öncelikle
yatılı okullarımıza olmak üzere kamu
kurumlarına ekmeklerimizi götüreceğiz.
Okulumuzda zaten yatılı öğrencilerimiz
var, orada ve uygulama otelimizde kullanıyoruz. Bunları diğer kamu kurumlarına da götüreceğiz. Piyasayla rekabet gibi
durumumuz yok. Fırıncılık mesleğine,
kalifiye, kaliteli, çevreci, verimli üretim
yapabilen eleman yetiştirmek, derdimiz
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bu. Yoksa piyasaya rakip olmak,
piyasanın işine engel olmak gibi
amacımız hiç olmadı. Bu anlamda çocuklarımız gönüllü olarak
burada işlerini severek yapıyor.
Mesleki eğitim merkezinden de öğrencilerimiz burada görev almaya
başladı. Tüm eğitimlerini burada
verebilecek şekilde buraya derse
getiriyoruz. Burada çalışıp para da
kazanıyorlar."
Gelecek yıl daha çok öğrenciyi
buraya almayı düşündüklerini vurgulayan Gülcan, son zamanlarda
gıdanın öneminin daha iyi anlaşılmaya başladığını, bu anlamda çok
faydalı bir iş yaptıklarını düşündüklerini belirtti.

Öğrenciler memnun
Burada stajını yapan 12'nci sınıf
öğrencisi Selin Yonca, okula geldiğinde yiyecek-içecek hizmetleri
bölümünü hiç düşünmediğini,
sonrasında ise bu alana merak duymaya başladığını söyledi.
Fırında ekmek yapmanın inceliklerini en ince ayrıntısına kadar
öğrendiklerini dile getiren Yonca,
bu anlamda kendilerine bu imkanı
sağlayan yetkililere teşekkür etti.
Selin Yonca, şunları söyledi:
"Gerçekten benim için güzel bir
tecrübe, ustalarımızdan ve öğretmenlerimizden bilgi ediniyoruz.

Şehit Erol Olçok
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde
açılan ve "Kampüs
Fırını" adıyla marka
tescili yapılan fırın,
sektör için "Ar-Ge
merkezi" gibi çalışıyor.
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Çok gurur verici bir şey. Mezun
olduğumuzda bir meslek sahibi
olacak olmamız beni buraya yönlendirdi. Üniversitede de aşçılık
düşünüyorum. Buradan mezun
olduğumuzda çalışmak istesek
bu anlamda yeterince bilgiye
sahip olacağız. O yüzden çok
mutluyum."
Kampüs fırını
Bir diğer meslek lisesi fırını ise
Bursa’da. Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde
açılan ve "Kampüs Fırını" adıyla
marka tescili yapılan fırın, sektör
için "Ar-Ge merkezi" gibi çalışıyor.

Yiyecek İçecek Hizmetleri ile
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren
ve mezunlarının çoğu sektörde
istihdam edilen lisede, ekmek
üretimi konusunda araştırmalar
yapılıyor. Okulda sektörün önde
gelen ustaları da dersler veriyor.
Geleneksel ekmek yapımından,
ekmeğin tarihçesi ve dünyadaki
yerine birçok konu üzerinde çalışılan okulun fırınında deneme
amaçlı ekmek üretimleri de
gerçekleştiriliyor.
Marka tescili yapıldı
İl Milli Eğitim Müdürü Serkan

Gür, okulda açılan fırının marka
tescilinin yapıldığını söyledi.
Bu fırını, Milli Eğitim Bakanlığının fikri mülkiyet seferberliğine
uygun oluşturduklarını belirten
Gür, "Burası ekmek üretimiyle
ilgili bir Ar-Ge merkezi. Türkiye'de ve dünyada bu alanda yetişmiş insanların nasıl yetiştiğiyle
ilgili yiyecek içecek alanı öğretmenlerimiz başta olmak üzere
çok geniş araştırmalar yaptık.
Dünya ve Türkiye'deki ekmek
üretimiyle ilgili sektörü incelediğimizde gerçekten bu alanda
yetişmiş insan gücüne ihtiyaç
duyulduğunu tespit ettik." dedi.
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Sektörle işbirliği yapıyoruz
Gür, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in
de girişimleriyle Bursa'da ekmek üretmeyi
bilen öğrenciler yetiştirmek istediklerini dile
getirdi.
Milli ekonomiye katkı sağlayan, ekmek ve
ekmek üretiminin manevi değerinin de işin
içinde bulunduğu, bu değerlere uygun bir nesil yetiştirebilmek için fırında eğitim öğretim
faaliyetlerini sürdüreceklerini anlatan Gür,

"Kampüs Fırını ve ekmek üretim tesisimizdeki en önemli hususlardan biri, özellikle
sektörle iş birliği yaparak Bakanlığımızın
eğitim, üretim, istihdam iş birliğine uygun
bir yaklaşımla sektörün istediği nitelikli insan
gücünü sektörle birlikte yetiştirmek üzerine çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini
kullandı.
Serkan Gür, fırındaki makinelerin Tophane
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince üretildiğini aktardı.
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Ustaları okulumuza davet ediyorum
Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde ekmek
üretimiyle ilgili sektörün istediği iş gücünü oluşturabilmeyi amaçladığını vurgulayan Gür, şöyle
konuştu:
"Bütün alanlarda hem üretmeyi bilen hem de sektörle iş birliği içinde olan öğrenciler yetiştiriyoruz.
Ekmeğin bütün çeşitleri üzerinde Türkiye'de ve
dünyada ekmeğin Ar-Ge'sini yapabilmek, bu alanda Türkiye'deki çalışmaları uluslararası normlara

taşıyabilmek, aynı zamanda gastronomi alanında
Türkiye başta olmak üzere dünyada önemli bir
yere sahip olabilmek adına öğrenciler yetiştiriyoruz. Ar-Ge merkezimizde her gün yiyecek içecek
alanı öğretmenlerimizle ekmek ile ilgili ekmek
üretimiyle ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştirecekler. Bursa'da fırıncılarımız bize çok destek
oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Ustalarımıza,
kalfalarımıza, fırıncılık sektöründeki duayenlere
okulumuza gelip öğrencilerimize bu alanla ilgili
gelişmeleri aktarmalarını özellikle rica ediyorum,
kendilerini okulumuza davet ediyorum."
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Okul öncesinden liseye tüm
kademelerdeki okulların
müfredat programlarına uygun
ders araçlarının tasarım, üretim
ve dağıtımını yapmak üzere 61
yıl önce kurulan Milli Eğitim
Bakanlığı Ders Aletleri Yapım
Merkezi, Türkiye'nin dört bir
yanındaki okulların materyal
ihtiyacını karşılıyor.
Ders Aletleri Yapım Merkezi'ndeki 21 atölyede üretilen materyallerin yer aldığı müzede,
Türk eğitimi açısından tarihi
değer taşıyan ders araçları kronolojik olarak sergileniyor.

Ders aletleri soyut kavramları
somutlaştırıyor
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretmeni Ayşe Polat, Türkiye'de alanında ilk ve tek olan
müzede, okul öncesi, özel
eğitim, fen bilimleri, sosyal
bilimler ve matematik takımlarına ait yaklaşık 1300 ders aleti
bulunduğunu söyledi.
Teknik işbirliğinin sonuçları
Müzedeki eserlerin, hem milli
gayretin hem de milletlerarası
teknik iş birliğinin sonuçlarını
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Milli Eğitim Bakanlığı
Ders Aletleri Yapım
Merkezi'nde kurulan
müzede, 1965'ten
bugüne üretilen
ve kullanılan ders
materyallerinin
teknolojik ve işlevsel
gelişimi 1300 parçayla
sunuluyor.

yansıttığını belirten Polat, "Burada, 1965'ten
günümüze kadar üretilen ders araç-gereçleri
bulunmaktadır. Yıllardır korunan bu materyalleri insanların görüp inceleyebilmesi
amacıyla bir alana ihtiyaç duyularak müze
oluşturulmuştur." dedi.

reçler, birbirinden farklı özellikte olan çocukların özgün düşünmelerini ve yaratıcılıklarını
ortaya çıkararak problem çözme becerilerini
geliştirir." diye konuştu.

Polat, ders aletlerinin öğretim sürecini eğlenceli ve keyifli hale getirip çocukların motivasyonunu artırdığını, soyut kavramları somutlaştırdığını vurgulayarak, "Bu materyaller,
çocukları öğretim içeriğine ilişkin araştırma,
inceleme, gözlem yapma ve dinleme gibi
etkinliklere yönlendirir. Ayrıca farklı araç ge-

Müzedeki en eski parçanın, 1965'te üretilmiş
Türkiye fiziki haritası olduğunu aktaran Polat, en ilginç ders aletinin ise 1970'li yıllarda
üretilen fen-tabiat dolabı olduğunu söyledi.

En eski parçalar

Polat, en fazla ders aracının fizik dersinde kullanıldığını ve müzedeki parçaların
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öğrencilerin bilimi, tarihi,
coğrafyayı, matematiği, müziği
sevmelerine ve öğrenmelerine
yardımcı materyaller olduğunu
anlattı.
Müzede, çocukların oyun
kurabildiği, alıcı ve ifade
edici dil becerileri ile el-göz
koordinasyonunu destekleyici
materyallerin de bulunduğunu
belirten Polat, ziyaretçilerin en
çok, fen-tabiat dolabı, insan
vücudu, polyester maddeyle
muhafaza edilen hayvanlar,
kabartma daktilo ve yüzük
geçirme oyununa ilgi gösterdiğini kaydetti.
Atölyelerde üretiliyor

ders araçlarını tanıma fırsatı
yakalayıp, teknolojinin hayatımızdaki hızlı ilerlemesiyle materyallerin nasıl geliştirildiğini
ve revize edilerek öğrenmeyi
kolaylaştırıcı hale getirildiğini
yakından inceleme fırsatı bulmaktadır." değerlendirmesinde
bulundu.
Polat, müzede sergilenen ders
araç ve gereçlerinin, Ders
Aletleri Yapım Merkezi'ndeki,
dijital baskı ve resim, plastik
pres, ağaç ve metal işleri, boya,
kimya, braille matbaa, mülaj,
serigrafi, rotasyon ve montaj atölyelerinde üretildiğini
söyledi.

F OTO Ğ R A F AA / Ö M E R TA H A Ç E T I N

Ayşe Polat, "Müzeye gelen ziyaretçiler, geçmişte kullanılan
F OTO Ğ R A F AA / Ö M E R TA H A Ç E T I N
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Milli Eğitim Bakanlığı,
velilere 8 ana başlıkta
eğitimlerin verildiği
"Aile Okulu Projesi"
başlattı. Ailelerin, öğrenci
gelişimine katkı sunacak
mekanizmalarla ilgili
bilgilendirildikleri projeden
şu ana kadar 7 pilot ilde 32
bin kişi yararlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim
Bakanlığınca 12 Ağustos’ta Haliç Kongre
Merkezinde düzenlenen "Aile Okulu Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada,
eğitimin nitelikli insanlar yetiştirmede
ve toplumları ileri taşımada çok önemli
bir vasıta olduğunu, o nedenle niteliğinin
her daim artırılması ve çeşitlendirilmesi
gerektiğini belirtti.
Bunu başarmanın, çağın ihtiyaçlarını
doğru okumaya bağlı olduğunu, bu anlamda "en kıymetli değer" olan aileyi merkeze alan bu projenin büyük bir ihtiyaca

karşılık geldiğini ifade eden Erdoğan,
Milli Eğitim Bakanlığını titizlikle hayata
geçirdiği bu özel çalışma için kutlayarak,
emeği geçenlere teşekkür etti.
Evrensel bir kurum
Erdoğan, aileyi, "içinde onlarca anlamı
ve tecrübeyi barındırabilen çok zengin
bir kelime" olarak tanımlayarak, şöyle
konuştu:
"Aile dediğimizde sadece anne, baba
ve kardeşleri değil, sevgi, şefkat, merhamet, dayanışma, kader birliği gibi
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birçok kavramı eş zamanlı anlıyoruz.
Hayata dair tüm yargıları, anlamları,
duyguları, milli ve manevi değerleri,
zihnimize ve kalbimize ilk olarak bu
eğitim yuvasında mühürleriz. Aile en
büyük zenginliğimiz, dayanak noktamız, aidiyet duygusunu kazandığımız sığınağımızdır.
Her toplumsal yapıya, kültürel birikime ve inanç sistemine göre farklılık
gösterse de aile evrensel bir kurumdur. Yani tüm milletler ve medeniyetler varlıklarını ailelere borçludur. Buradan anlıyoruz ki aile, bir toplumun
başlama noktası olduğu gibi muhafaza edilmediği takdirde toplumların
yok olduğu yer de olabilir. Çünkü
aile, sadece mensupları arasındaki ilişkiyi düzenlemez, toplumun
gücünü, sıhhatini, ayrıca toplumsal
ilişkilerin niteliğini belirler."
Emine Erdoğan, aile kurumunun
güçlü olduğu ülkelerde, toplumsal
meselelerin kendi içinde kolaylıkla
çözüldüğünü, zira ailenin içindeki
manevi değerler ve dayanışma kültürünün, mahalleye, mahalleden şehre
daha geniş ölçekte tüm topluma
yayıldığını söyledi.
Aile zarar görürse…
Aile kavramı sabit kalmadığına,
tarihsel süreçte birçok değişim ve
dönüşümden geçtiğine işaret eden
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bir örnek vermek gerekirse; sanayileşme, kırsal kültürün yerini
şehirlerin anlamasının ve modern
aile modelinin ortaya çıkmasının
zeminini hazırlamıştır. Halihazırda,
tüm dünya olarak yine hızlı ve köklü
bir dönüşüm sürecindeyiz. Bugün
yaşadığımız teknoloji devrimi, yaşam
kültürümüzle birlikte tüm duygu ve
düşünce dünyamızı dönüştürüyor.

DERGİ / AILE OKULU

İnsanlar arasına saydam duvarlar
çekiyor.

insanları bir bütünün parçası olduğu
fikrinden hızla uzaklaştırıyor."

Bir arada görünsek de tecrit halinde
yaşıyoruz. Yalnızlaşmak gittikçe bir
norm haline geliyor. Bu vaziyet, aile
yapımızın geleceğine dair önemli
bir uyarıdır. Bu değişimin farkında
olmak, maruz kaldığımız dönüşümü
okumak, analiz etmek ve yenilikleri
kucakladığımız kadar, gerekli tedbirleri de almak zorundayız."

"Projenin, ailelerimizi olası risklere
karşı çok daha dayanıklı hale getireceğine inanıyorum"

Bir toplumu bir arada tutanın, üzerinde yaşadığı coğrafya kadar bireylerin buluştuğu ortak kültür, inanç
ve değerler paydası da olduğunu dile
getiren Erdoğan, toplumun devamlılığını sağlamak için medeniyetin
yapı taşlarını koruma ve geleceğe
aktarma gayretinde olmak gerektiğini vurguladı.
Mutlu ve huzurlu aileler
Bu noktada ailenin medeniyet hafızasının adeta muhafızı konumunda olduğunu, milli benliğin çocuklara aile
aracılığıyla kazandırıldığını belirten
Erdoğan, mutlu ve huzurlu ailelerin,
toplumun genel manevi atmosferini
belirlediğini, aile zarar görürse ve
değerleri zayıflarsa huzursuz bir toplumun kaynağı olacağını ifade etti.
Emine Erdoğan, şunları söyledi:
"Üzülerek ifade ediyorum ki, aile
kurumu tüm dünyada hedef haline
geldi. Hızla dönüşen dünyamızdaki
çoğu değişim ne yazık ki aileden taraf değil. En başta, bir toplumun alametifarikası olan değerler küreselleşme karşısında tutunmakta zorlanıyor.
Bireyselleşmenin hakim anlayış haline gelmesi, bireyin aileden soyutlanarak öne çıkarılması, aileyi birbirine
bağlayan eklem yerlerini törpülüyor.
İçi doldurulmamış bu kavramlar,

İnsanın sadece kendine karşı değil,
ailesine, toplumuna ve makro ölçekte
tüm insanlığa karşı sorumlulukları
olan bir varlık olduğunu aktaran Erdoğan, bilhassa tüm dünyanın evlere
kapandığı salgın döneminde, yaşanılan bu erozyonun daha belirgin hale
geldiğini söyledi.
Kuşaklar arasında fark etmeden açılmış mesafelerin, aile iletişimindeki
zayıflamaların, teknoloji bağımlılığı
gibi yeni nesil bağımlılıkların farkına
varıldığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşte, bu ihtiyacı tam ve zamanında
gören Milli Eğitim Bakanlığımız,
Aile Okulu Projesi'ne aileyi güçlendirme motivasyonuyla başladı. Hem
salgının toplum ve bireyler üzerinde
oluşturduğu olumsuz etkiyi onarmayı hem de aile değerlerini ihya etmeyi
hedefledi. Pilot bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından
bu kursların şimdi ülkemizin dört
bir yanında ailelerimizin istifadesine sunulacak olması gerçekten çok
sevindirici. Eğitimler, aile içi iletişimden ahlaki gelişime, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımından sağlıklı
beslenmeye kadar, 8 ana başlıkta ve
44 saat olarak düzenleniyor. Bu projenin, ailelerimizi olası risklere karşı
çok daha dayanıklı hale getireceğine
yürekten inanıyorum."
"Değerlerimizle kucaklaşalım"
Emine Erdoğan, insan ruhunun
güzelliğinin sevgi, şefkat, empati,
merhamet gibi değerlerle işlendikçe
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aşikar olduğunu, tüm bu değer ve erdemlerin tatbik
edildiği yerin aile olduğunu dile getirdi.
Çocukların kalpleri ve ruh dünyalarının, ailelerinin
yaşam pratikleriyle şekillendiğini belirten Erdoğan,
şunları kaydetti:
"Halihazırda tüm dünyada, aileyi zedeleyen farklı
yaşam tarzlarının bir moda gibi hızla yayılmasına direnebilen ender toplumlardanız. Bunun sırrı, başlı başına bir yaşam sanatı olan aile kültürümüzdür. Böyle
zengin bir aile hayatının tüm insanlığa ilham verecek
nitelikte olduğuna inanıyorum. Toplumumuzun özünü oluşturan bu ruhu geleceğe aktarmak hepimizin
sorumluluğu. Aileyi hayatımızın merkezine almak,
ona ihtimamla davranmak, aile içi iletişimizi latif hale
getirmek, hürmet makamındaki yaşlılarımızla ailemizi genişletmek gayreti içinde olalım. Değerlerimizle
kucaklaşalım. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki
güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur. Böyle toplumlar dış etkilere, ideolojik saldırılara,
onu tahrip etmek isteyen tüm girişimlere karşı koruma
altındadır."
Emine Erdoğan, tüm öğretmenlere ve eğitim camiasına, toplumun refahına adanmış emekleri ve fedakar
çalışmaları için minnettar olduğunu ifade etti.

Hedef 1 milyon aile
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise sadece akademik olarak başarılı değil kültürü, sanatı ve değerlerini
içselleştirmiş, dünyaya farklı şeyler söyleyen nesiller
yetiştirmek istediklerini dile getirdi.
Özer, bu bağlamda sadece eğitim çağındaki çocukların nitelikli eğitim almalarını sağlamadıklarını, aynı
zamanda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne
bağlı Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri üzerinden de yetişkinlerin eğitim almaları ve
sürekli kişisel gelişimlerini desteklemek için eğitim
programları geliştirdiklerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 26 Ekim'de başlattıkları
''Kütüphanesiz Okul Kalmasın'' projesiyle 2 ayda 16
bin 361 kütüphane açtıklarını ve 2021 sonu itibarıyla
kütüphanesi olmayan okulun kalmadığını aktaran
Özer, kütüphanelerdeki 28 milyon olan kitap sayısını
70 milyona yükselttiklerini, 2022'nin sonuna kadar bu
sayıyı 100 milyona çıkaracaklarını, böylece öğrenci
başına düşen kitap sayısının 7 olacağını kaydetti.
Bu yıl bilim sanat merkezlerinde, bilim sanat, matematik ve İngilizce yaz okulları açtıklarını anımsatan
Özer, Türkiye'nin tüm noktalarındaki kütüphaneleri
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ebeveynlerin de geleceği
şekilde dizayn ederek hizmete
sunduklarını söyledi.
Okul öncesi eğitim seferberliği
başlattıklarını da hatırlatan
Özer, okul öncesi eğitimin,
eğitimde fırsat eşitliği ve aynı
zamanda öğrencilerin daha nitelikli eğitim alması, hemhal,
hemdert ve diğerkam olması,
madde bağımlılığı ve suça eğilim gibi özellikleri taşımaması
için çok önemli katkılar sunan
bir eğitim türü olduğunu ifade
etti.
Bakan Özer, okul öncesi eğitimin eğitim ekonomistlerinin
tanımlamasıyla "uzun vadeli
getirisi en yüksek ama yatırım
maliyeti en düşük eğitim politikası" olduğunu aktararak, şu
bilgileri paylaştı:
"3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4
yaştaki yüzde 35 olan okullaş-

ma oranını yüzde 70'e, 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma
oranını yüzde 100'e çıkartmak
için tüm Türkiye'de 3 bin yeni
anaokulu ve 40 bin yeni ana
sınıfı yapmak için yola revan
olduk. Şu ana kadar 10 ay
gibi kısa sürede 1110 bağımsız anaokulunu, 10 bin yeni
ana sınıfını hizmete açtık. Bu
ülkede yüzde 78 olan 5 yaştaki
okullaşma oranlarını yüzde
93'e çıkartmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. 3 bin anaokuluyla
ilgili planlama da çok başarılı
bir şekilde devam ediyor. Hatta bir sürprizimiz de olacak. 3
bini katbekat aşacağız. Tıpkı
Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde ilkokulda, ortaokulda, lisede, yükseköğretim
alanında OECD ülkelerinin
1950'li yıllarda sağladığı
okullaşma oranlarına nasıl
70 yıl gecikmeyle ulaşmışsak,
aynı şeyi okul öncesi eğitimde
sağlayacağız."

Çevre dostu okullar
Milli Eğitim Bakanı Özer,
martta başlattıkları ''Çevre
Dostu 1000 Okul Projesi''
kapsamında, çevreye duyarlı
ve bilinçli çocuklar yetiştirme
hedefiyle tüm ilçelerden bir
okul seçtiklerini anlattı.
Okullarda güneş enerji sistemlerinden yağmur suyu toplama
ünitelerine, yemekhane ve
kantindeki organik atıkların
dönüştürülmesine, sıfır atık
kütüphaneye kadar tüm alanlarda örnekleri sisteme entegre
ettiklerini kaydeden Özer, bu
okulları bölgelerinde bulunan
diğer okullara örneklik teşkil
etmesi için çevre dostu sistemlerle donattıklarını belirtti.
Özer, "2023 yılının sonuna
kadar tüm okullarımızı Çevre
Dostu Okul yapacağız." dedi.
Eğitimden bir şekilde ayrı
kalan kadınları tekrar eğitimle
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buluşturmak ve ayakları üzerinde
durabilmeleri için eğitim imkanlarını geliştirmek amacıyla "Nerede
kalmıştık?" eğitim seferberliğini
başlattıklarını anımsatan Özer,
yetişkinlerin 4 yılda liseyi bitirme
şartını iyileştirdiklerini ve 2 yılda
bitirme imkanı getirdiklerini, böylece on binlerce kadının eğitimlerini tamamladığını söyledi.
Ailelere dokunan eğitim
Bugün de Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğünün desteğiyle
pilot uygulaması İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum'da başlayan Aile
Okulu'nun tanıtımını yaptıklarını
belirten Özer, şöyle devam etti:

"Ailelerimize dokunan, onlara bir
okul hizmeti veren, unuttuğumuz
değerleri ailelere tekrar hatırlatan,
aile iletişiminin tıkanan kanallarını aşmalarında onlara rehberlik
eden, çocuklarıyla iletişimlerini
tekrar inşa etmek için yeni yaklaşımlarla onları desteklemeye
çalışan, aynı zamanda kültürel,
ahlaki değerlerimizin de tekrar hatırlatıldığı ve en önemlisi
üzerinde toplum olarak durmamız gereken ama sadece bizim
gençlerimizi, çocuklarımızı değil
tüm dünya gençlerini tehdit eden
internet bağımlılığının getirmiş
olduğu maliyetleri tekrar düşünmemizi gerektiren bir aile okulu
eğitimi inşa ettik. İçerisinde 10
farklı başlık var, ilk yardımından çevre bilincine kadar. Ama

asıl odağımız ailenin tekrar eski
kültürel kodlarıyla barışmasını
ve birleşmesini sağlamak. Çünkü
bir toplum, aileyi kaybederek her
şeyini kaybeder. İşte o kültürel
mirasın tevarüsü, medeniyet inşası
dediğimiz her şeyin başlangıç
noktası kadınlar ve ailemiz. Onun
için Milli Eğitim Bakanlığı olarak
başarılı bir şekilde 7 ilde pilotlamış olduğumuz projeyi, içeriğini
çok daha genişleterek bugün
itibarıyla 81 ilimize ulaştırmak
istiyoruz. Hedefimiz, 2022 yılı
sonu itibarıyla 1milyon aileye
ulaşabilmek."
Salonda, projede bu hedefe
ulaşmanın mümkün olmadığını
düşünenlerin bulunduğunu dile
getiren Özer, "Biz ne söylediysek
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yaptık. Allah'a şükür. Onun için
Milli Eğitim Bakanı olarak yine
tüm süreçlerin takipçisi olacağım. Halk eğitim merkezlerinizin
imkanlarını daha iyi noktaya
taşıyacağız ama hepimiz seferber
olacağız. Ailelerimize dokunacağız, hemhal olacağız. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."
diyerek sözlerini tamamladı.
50 bin veli ve 1170 eğitici eğitim
aldı
Mart 2022'de hazırlanan ve eğitimlere başlanan Aile Okulu Projesi
kapsamında, "Aile Okulu Eğitici
Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Kursu",
"Aile Okulu Eğitici Eğitimi Yaygın
Eğitim Kursu" ve "Aile Okulu
Eğitimi (Velilere Yönelik) Yaygın

Eğitim Kursu" olmak üzere 3 farklı
eğitim planlandı.
Yıl içerisinde planlanan Aile Okulu Eğitici Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Kurslarından üçü Erzurum,
Mersin ve İzmir'de gerçekleştirildi.
Aile Okulu'nda eğiticilere, 4'er saat
"sosyal ve duygusal beceri gelişimi", "aile içi iletişim becerileri",
"akran ilişkileri", "bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı", "çatışma ve
stres yönetimi", "ahlaki gelişim" ve
"sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite", 2'şer saat "bağımlılık" olmak
üzere toplam 30 saat eğitim verildi.
Veliler ise Aile Okulu'nda 6'şar saat
"sosyal ve duygusal beceri gelişimi", "aile içi iletişim becerileri",

"akran ilişkileri", "bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" ve "çatışma
ve stres yönetimi", 4'er saat "bağımlılık", "ahlaki gelişim" ve "sağlıklı
beslenme ve fiziksel aktivite", 2'şer
saat de "ölçme ve değerlendirme"
olmak üzere toplamda 44 saat
eğitim aldı.
Aile Okulu Projesi kapsamında
1170 eğiticiye ve yaklaşık 50 bin
veliye eğitim verildi.
Öte yandan, kurs programına "çevre koruma bilinci" ve "ilk yardım
eğitimi" başlıkları da eklendi.
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Darüşşafaka 30 Mart 1863 tarihli
Sultan Abdülaziz Han'ın fermanıyla
Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli Hüseyin Tevfik
Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve
Ali Naki Efendi tarafından kuruldu.
Pek çok insanın yolu kâh öğrenci
kâh öğretmen ve bağışçı olarak
yolu bu eğitim kurumundan geçti.
Bunların bir kısmı da edebiyatçı idi.
Gelin biz o kısma dâhil olan erbab-ı
kaleme göz atalım.
Bir gönüllü öğretmen
Bir yetim olarak büyüyen Ahmet
Mithat Efendi, halkı aydınlatmayı
amaçlayan eserleriyle “hâce-i evvel”
olarak anılır. Birkaç ömür gerektirecek kadar çok sayıda kitaba imza
atan Ahmet Mithat Efendi, Darüşşafaka’nın gönüllü öğretmenlerinden
biridir. Nöbetçi öğretmen olarak
okulda kaldığı bir gece vefat eder
Mithat Efendi ve cenazesi öğrencilerin omuzlarında taşınır. Bu noktada
Ahmet Mithat Efendi’nin torunları
Ahmet Yazgıç ve Mithat Günay Yazgıç’ın da Darüşşafaka Lisesi mezunu
olduklarını not düşmekte fayda var.
Vatan Şairi Namık Kemal de bir
dönem bu okulda gönüllü hocalık
yapmıştır. Darüşşafaka’nın hocalarından biri de Yahya Kemal Beyatlı.
1912’de Paris’ten İstanbul’a dönen
Yahya Kemal, 1913’te Darüşşafaka
İdadisinde edebiyat ve tarih dersleri
verir.
Mümtaz irfan ocağı
Hem Türk edebiyatının hem de
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Darüşşafaka’nın en parlak isimlerinden biri Ahmet Rasim. Hem
edebiyatta hem de musikide kıymetli
eserlere imza atan Ahmet Rasim,
okulu birincilikle bitirdi. Eserlerinde eğitim sistemiyle ilgili eleştirel
tespitler yapsa da Darüşşafaka’dan
mezun oluşunu, “Bir gün son sınavı
verdim. Bilmeyerek girdiğim o
kapıdan bilerek çıktım,” diyerek
anlatır. Neyi öğrenmiştir Ahmet
Rasim? Haldun Taner'in "Ölürse Ten
Ölür Canlar Ölesi Değil" adlı nefis
portreler kitabında Darüşşafaka'nın
Ahmet Rasim'e yaptığı katkıyı şu
sözlerle anlatır. “Darüşşafakalılık
onun kişiliğine belirgin bir damga
vurmuştu. 'Mümtaz İrfan Ocağı'
sayılan Darüşşafaka, gerçekten de
sıkı disiplini, Osmanlı efendiliği,
herkese saygıyı telkin edici geleneği
ile Türkiye'nin en nazik ve efendi
insanlarını yetiştirmişti. Kimde ince
ve gösterişsiz bir nezaket görürseniz, kimde kendini dünyanın ekseni
saymayan bir olgun alçakgönüllüğe
rastlarsanız, kimde güzel Türkçe bir
telaffuz bulursanız, o dönemde hiç
yanılmayan teşhisi koyabilirdiniz:
Darüşşafakalıdır muhakkak. Kaç
eski Darüşşafakalı tanıdımsa, bu
vasıfları yalanlayan bir istisnaya
rastlamadı.”
Darüşşafaka olmasaydı…
Yolu Darüşşafaka’dan geçen bir
başka yazarımız Aziz Nesin. “Darüşşafaka olmasaydı okuryazar bile
olamazdım.” diyen yazarımız okula
girişini ve ayrılmasını 4 Temmuz
1960 tarihli Akşam gazetesindeki bir
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köşe yazısında anlatmış: 1924’te Aziz
Nesin’in babası kayıp, annesi verem
hastası. O günleri şöyle anlatıyor:
“İmam Şevket Efendi'nin mühürleyip
bana verdiği ilmühaberde, babam
ölmüş, diye yazılı değildi, yalnızca
‘Mehmet Nusret’in babası bulunmadığı’ yazılıydı.” Aziz Nesin Darüşşafaka’da iki yıl okuduktan sonra kayıp
olan babası döner. Yine Aziz Nesin’den
okuyalım: “Ben Darüşşafaka’ya babasız
olarak girdim. Ama iki yıl sonra babam
çıkıp geldi. Babama kavuşmanın sevinci, babasız arkadaşlarımın ekmeğini
yemenin acısına karıştı. On bir yaşımın
küçük omuzlarına çöken bu ağırlığa
dayanamadım. Hiç kimseciklere bugüne değin bir şey söylemeden Darüşşafaka’dan kaçtım.”

“Darüşşafaka beni yoğurdu”
Edebiyatımızda Fecr-i Ati’den sonrasına damga vuran “Yedi Meşaleciler”
arasında yer alan ve Kafkas Cephesi’nde şehit düşen Arif Efendi’nin oğlu
olan Vasfi Mahir Kocatürk de Darüşşafakalıdır. Şair Mehmet Behcet’in oğlu,
yazar Peyami Safâ’nın babası olan ve
edebiyat tarihinde "Şâir-i Mâderzâd"
(anadan doğma şair) İsmâil Safâ'da bu
okulun öğrencisidir. 2014 yılında vefat
eden “Olacak O Kadar”, “Tatlı Kaçıklar”, “Çılgın Bediş”, “Benim Annem Bir
Melek” gibi pek çok dizinin senaristi
Vasıf Küçükoruç da Darüşşafakalıdır.
Küçükoruç, yetim olmadığı halde ekonomik durumu uygun olmayan çocukların okula kabul edildiği ilk senenin

öğrencilerindendir. O da okulun hayatına katkısını okul dergisine verdiği
röportajda anlatır: “Darüşşafaka beni
yoğurup beyin haline getirdi. Yazdığım her şey o beynin ürünü olduğundan, hepsinde Darüşşafaka’nın etkisi
vardır. Çünkü Konya’dan İstanbul’a
göç etmiş, çok fakir bir işçi ailesinin
çocuğuydum. Benim okumam bile
mucizedir.”
İlk yazdıkları Darüşşafaka dergisinde
yayınlanan Alper Canıgüz de okulun
mezunları arasında. Günümüz edebiyatında fantastik ile ironiyi bir araya getirip kendine özgü bir üslup inşa eden
Canıgüz, o günleri şu sözlerle anlatır:
“1980´de Dârüşşafaka´ya girdim. Orada, fazla konuşmak zayıf biri olduğu-
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nuzu düşündürebileceğinden hikâyelerimi
anlatmayı bırakıp yazmaya başladım.”
Sait Faik’in vasiyeti

AHMET RASIM

Yolu öğrenci olarak düşmese de Sait Faik
Abasıyanık’ın adını anmadan yazılacak bir
metin Darüşşafaka’nın erbab-ı kalemlerini
anlatan yazı eksik kalır. 1954’te Darüşşafaka Lisesi'nde düzenlenen bir edebiyat
matinesine katılan Sait Faik, matineden
sonra o tarihte İstanbul’un Fatih semtinde
bulunan Darüşşafaka’yı gezer ve etkilenir.
Bu etkilenme o derecedir ki annesi Makbule
Abasıyanık’a mal varlıklarını, babası hayat-

ta olmayan çocuklara çok güzel olanaklar
sağladığını düşündüğü Darüşşafaka'ya
bağışlamayı teklif eder. Vefatı da 1954'ün 11
Mayıs'ıdır zaten. Makbule Hanım, yazarın
ölümünden sonra, 8 Kasım 1954'te hazırladığı vasiyetinde mal varlıklarının çoğunu,
yazarın eserlerinin telif haklarını ve Sait
Faik Abasıyanık Müzesi yapılması koşuluyla
Burgazada’daki köşkü Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakır. Bu vasiyet Türk edebiyatının
en köklü ve saygın edebiyat ödüllerinden
biri olan "Sait Faik Hikâye Armağanı"nın
kurulmasına vesile olur. Çoğu edebiyat
ödülünün kısa ömürlü olduğu düşünülürse
Sait Faik adına düzenlenen ödülün devamlı-
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159 yıllık şefkat yuvası Darüşşafaka, geleceğin
sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor

lığında Darüşşafaka'nın payı yüksektir. Vasiyet
isabetli olmuştur sözün özü.
Hem öğrenciler hem öğretmenler
Sadece edebiyatçılar değil elbette. Vak’anüvis
Abdurrahman Şeref Bey, Manyasizade Mustafa Refik Bey, Babanzade Naim Bey, Bestekar
Zekai Efendi, Ressam Agah Efendi, Selim
Sırrı (Tarcan), tarihçi Yusuf Akçura, Tahir Olgun, Ressam Ali Rıza Hoca, matematikçi Salih
Zeki, matematikçi Mehmet İzzet, maliyeci Hasan Ferit, tarihçi Osman Nuri Ergin, 1920’den
1940’a kadar okulun müdürlüğünü de yapan
eğitimci Ali Kami Akyüz, ressam Mahmut

Cûda gibi birçok değerli sanatçı, bilim ve fikir
insanı kâh Darüşşafaka’dan yetişti kâh öğretmenlik yaptı. Bazıları da hem öğrenci hem de
öğretmen olarak okul tarihinde yer aldılar.
Darüşşafaka’da yetişen yahut yolu bu okuldan
bir şekilde geçen edebiyatçılar bu saydıklarımdan ibaret değil. Gelecekte de pek çok edebiyatçı bugünün ve yakın tarihin Darüşşafaka’sının sıralarında bulunan insanları arasından
çıkacak.
Darüşşafaka tarihi ile edebiyat tarihi arasında
kopmaz bir bağ var çünkü…
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M N G KA RG O
IYILIĞIN ÖNCÜSÜ

O L M AYA D E VA M E D I YO R !

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk
projeleriyle iyilikte de öncü olmaya ve
sektöre öncülük etmeye devam eden
MNG Kargo, başta Kızılay olmak
üzere sürdürdüğü projelerle çeşitli sivil
toplum kuruluşlarıyla birlikte ülkemize fayda sağlamayı amaçlıyor. Çevre,
eğitim, toplum, sağlık ve hayvan
hakları ana başlıklarında geliştirdiği
projeleriyle topluma ve tüm canlılara
fayda sağlamayı öncelikli görevi olarak görüyor. Hayata geçirdiği birçok
projesiyle yaşamları iyileştiriyor,
yardımlaşmanın da öncüsü olarak
sektörde fark yaratıyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaşanan
doğal afetlerde ülkemizin yanında
olmak için Kızılay ile birlikte iş birliği yapan MNG Kargo, yaşanan Batı
Karadeniz'deki sel felaketlerinde, Ege
ve Akdeniz bölgesinde çıkan orman
yangınlarında talep edilen ihtiyaçların ulaştırılması için lojistik destekte
bulunmuştu. İyiliğin paylaştıkça
çoğalacağına inanan ve bu misyonla
birçok önemli projeyi hayata geçiren
MNG Kargo, 2022 yılını dayanışma
yılı ilan eden Kızılay ile toplumda farkındalığı arttıracak yeni bir
projeye daha destek vermeye başladı.
Her 4 saniyede, 1 ünite kana ihtiyaç
duyulan ülkemizde her gün yaklaşık
9 bin insanın kaderini, kan bağışında
bulunan insanlar belirliyor. Yürüttüğü diğer insani yardım çalışmalarının
yanı sıra ülkemizin kan ihtiyacının
tamamını gönüllülerden karşılamak

üzere çalışan tek kurum olan Kızılay,
azalan kan stoklarına dikkat çekiyor
ve “Kan Dostum” kampanyasıyla tüm
Türkiye’yi bu iyilik hareketinin bir
parçası olmaya davet ediyor.
Üstlendiği ‘faydalı olma’ misyonuyla
iyiliğin öncüsü olan MNG Kargo,
“Kan Dostum” kampanyasına dikkat
çekmek adına Türkiye’nin her bir yerine giden kargolarının üzerinde kan
bağışı kampanyasına dair farkındalık
yaratacak stickerlar konumlandırmaya başladı. MNG Kargo bu projesiyle
toplumun kan bağışında bilinçlenmesine destek olurken gönüllü kan bağışının önemini vurguluyor, yaygınlaştırılması ve kalıcı bilinç yaratılmasına
destek oluyor.
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Yeni nesil şehirler
Türk Telekom’la geliyor!
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Edirne
Aksaray
Mersin

Düzce
Karaman

Kocaeli
Antalya

Kars
Elazığ

Kütahya

Osmaniye
Kırşehir

Denizli

Konya

IOT Platformumuzu Yeni Nesil Şehirler tecrübemizle birleştiriyor,
geniş fiber altyapımızla bölgesel saha gücümüzü sağlayarak,
geniş çözüm ortağı ekosistemimiz ile Türkiye'nin şehirlerini akıllandırıyoruz.

Detaylı bilgi için turktelekom.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

